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Pamiętaj, że pech, podobnie jak szczęśliwa 
passa, rzadko trwa długo.

H. Jackson Brown, Jr.
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chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B52501

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

Ponad 36 tysięcy 
złotych 

zebrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy w Olecku.

Oficjalne dane opublikujemy 
na początku marca, gdy WOŚP 

ogłosi oficjalne dane.

Tomasz niczym Stoch, s. 19

Program ferii zimowych w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury 

„Mazury garbate” , s. 18

Opowiadanie Julii Agaty Prosińskiej
Pluvia, s.10-11

Warmia i Mazury Pływają
wyniki, s. 17

KIERUNEK GOŁDAP
s. 14
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09
najnowsza kolekcja bylin

Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego, 

ul. Zamkowa
Msze Święte:

Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 
15.00 w kaplicy Krzyża

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00 
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla 
młodzieży; 18.00

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00
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WYJĄTKOWO, NASTROJOWO 
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE. 

Tel. 662 414 006B5
14

04

Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, 
tel. 602-709-756B
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20 stycznia 2017 r.,  
- Wernisaż „Skrzyżowanie”

godz. 17.00, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa 

Projekt SKRZYŻOWANIE został wymyślony przez 
dwoje artystów - Walentynę Szoba z Białorusi i Zbignie-
wa Terepko z Polski. Projekt powstawał w latach 2012-
2013, a na wystawę w Olecku powiększony został o prace 
powstałe w roku 2016. 

Historia spotkania dwojga artystów na skrzyżowa-
niu dróg. Każde z nich włożyło swój sens w samo pojęcie 
skrzyżowania. Dla jednego to było poszukiwanie duchów 
pokutujących na skrzyżowaniach, a dla drugiego poszuki-
wanie drogi do wymarzonej miłości. Skrzyżowanie dróg, 
to ważny symbol dylematu trudności i niepewności, to 
miejsce zmuszające do wyboru drogi. 

Połączenia dwóch twórczych dróg umożliwiło od-
krycie wpływu na siebie różnych szkół graficznych, oraz 
znalezienie syntezy grafiki tradycyjnej i komputerowej. 
Rozdroża idealnie symbolizują trudny, brzemienny w skut-
kach wybór, zwłaszcza w związku z doniosłymi decyzjami 
i ważnym punktami zwrotnymi w życiu, wybór który nigdy 
nie jest do końca dobry, ale zły też nie ...

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garba-
te” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 26 stycznia (czwar-
tek) o godzinie 17.00 na spotkanie z dr Rafałem Żytyńcem i 
prezentację książki „Prusy – mity i rzeczywistość”.

Publikacja wydana w 2016 roku na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu to wybór tekstów doty-
czących fenomenu państwa niemieckiego, które od XVIII 
wieku odgrywało istotną rolę w dziejach Niemiec i Europy. 
Szczególne cechy państwowości Prus opartej na silnej po-
zycji armii, hierarchii, porządku łączyły się z wojskowym 
drylem, poczuciem mocarstwowości, ideami protestanty-
zmu i wysokim poziomem kultury oraz niechęcią do libera-
lizmu, wolności słowa, demokracji. Takie państwo budziło 
i podziw, i niechęć. Prowokowało do pytań, w czym tkwi 
sedno sukcesu i na czym polega istota pruskiego ducha.

Dr Rafał Żytyniec, pracownik Muzeum Historycznego 
w Ełku, kulturoznawca, tłumacz. Zajmuje się m.in. historią 
i kulturą Prus Wschodnich, relacjami polsko-niemieckim 
w aspekcie kulturowym. Jest współautorem, wraz z Micha-

łem Olszewskim, „Spacerownika po mieście niezwykłym. 
Ełku”.

Podczas spotkanie będzie można kupić książkę „Prusy 
– mity i rzeczywistość”.  

Zapraszamy
Olecka Izba Historyczna

Budynek Regionalnego Ośrodka Kultury 
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG” 
Rafał Olbiński, Plakat, grafika

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................4,75 zł
Arctic ....................... 4,95 zł
Pb 95 ........................4,84 zł
PB 98 ........................4,99 zł
LPG ...........................2,22 zł
Olej opałowy ..............3.15 zł (powyżej 1000 litrów)

S
ta

ły
m
 

k
li

e
n
to

m
 w

y
-

d
a
je

m
y
 k

a
rt

y
 

ra
b
a
to

w
e
!

w weekend przy płaceniu gotówką 
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

18 stycznia (środa)
apteka dyżurna Zielona 35
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
19 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
18.00 - „Wilno w fotografii Jana Bułhaka”, wernisaż, Zamek 
(OSA). Galeria na wieży 
20 stycznia (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 12
13.00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji 
Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, Ratusz
15.00 - Vaiana: skarb oceanu (2D), film, kino Mazur
17.00 Walentyna Szoba i Zbigniew Terepko, Skrzyżowanie, 
wernisaż wystawy, galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja 
Legusa
17.00 - Vaiana: skarb oceanu (3D), film, kino Mazur
19.00 - Paterson, film, kino Mazur
21 stycznia (sobota)
apteka dyżurna Składowa 2A
11.00 - W co bawiła się moja babcia, warsztaty historyczne, 
Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
17.00 - koncert Janusza Laskowskiego, sala kina Mazur
19.30 - Halowa Olecka Liga Amatorska - kolejka VII, hala 
Lega
20.00 - koncert Janusza Laskowskiego, sala kina Mazur
22 stycznia (niedziela)
apteka dyżurna Gołdapska 1
15.00 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, kino Mazur
17.00 - Vaiana: skarb oceanu (3D), film, kino Mazur
19.00 - Paterson, film, kino Mazur
23 stycznia (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
10.00 -16.00 - Ferie w domu kultury
11:00 – „Szajbus i pingwiny”, film, sala kina
24 stycznia (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 -16.00 - Ferie w domu kultury
25 stycznia (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
16:00 – Zajęcia z książką i sztuką, „Śnieżne płatki”, Miej-
sko-Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP), ul. Koperni-
ka 6
26 stycznia (czwartek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
10.00 -16.00 - Ferie w domu kultury
11:00 – „Jak uratować mamę” 2D, film, sala kina
17.00 - spotkanie z dr Rafałem Żytyńcem, promocja książ-
ki „Prusy - mity i rzeczywistość”, Olecka Izba Historyczna, 
dom kultury
27 stycznia (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 -16.00 - Ferie w domu kultury
16:00 - Zajęcia z książką i sztuką, „Biżuteria z koralików, 
(MPBP), ul. Kopernika 6
16.30 - Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie (3D dubbing), 
film, kino Mazur
19.00 - Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie (2D napisy), film, 
kino Mazur
28 stycznia (sobota)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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 31 grudnia od 15.14 jeden zastęp JRG PSP gasił przy 
Kolejowej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

1 stycznia od 5.33 dwa zastępy JRG PSP zabezpiecza-
ły miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego w Sedran-
kach. Cztery osoby poszkodowane.

1 stycznia od 14.32 jeden zastęp JRG PSP otwierał za-
trzaśnięte drzwi mieszkania przy ulicy Wodnej.

2 stycznia od 9.06 dwa zastępy JRG PSP usuwały konar 
drzewa niebezpiecznie pochylony nad budynkiem parafial-
nym.

3 stycznia od 10.06 jeden zastęp JRG PSP otwierał drzwi 
do pomieszczenia gospodarczego budynku przy ulicy Ka-
sprowicza.

3 stycznia od 12.33 dwa zastępy JRG PSP, jeden JRG PSP 
Suwałki, jeden OSP Bakałarzewo oraz jeden OSP Borawskie 
zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji drogowej w 
Borawskich. Samochód osobowy w rowie.

3 stycznia od 15.46 jeden zastęp JRG PSP, jeden OSP Ci-
mochy oraz jeden OSP Wieliczki gasiły w Cimochach pożar 
sadzy w kominie budynku mieszkalnego.

4 stycznia od 13.16 jeden zastęp JRG PSP gasił przy Le-
śnej pożar śmieci w śmietniku kontenerowym.

4 stycznia od 15.18 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Świętajno zabezpieczały miejsce i usuwały skutki kolizji 
drogowej w Doliwach. Samochód osobowy w rowie.

4 stycznia od 21.50 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo 
powalone na jezdnię przy osiedlu Siejnik.

4 stycznia od 23.04 jeden zastęp JRG PSP usuwał w Du-
łach drzewo powalone na jezdnię.

4 stycznia od 23.09 jeden zastęp OSP Gąski usuwał w 
Gąskach drzewo powalone na jezdnię.

5 stycznia od 11.47 dwa zastępy JRG PSP oraz jeden OSP 
Gąski zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej 
w Gąskach. Samochód osobowy w rowie. 

Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

sie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kart-
kę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą 
udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Iwona Dworak

• Andrzej Jeziorski
• Jan Noakowski
• Regina Rojek

• Dominik Zajkowski
• Marian Zalewski
Upominki ufundowali:

  √ Urząd Pocztowy w Olecku
  √ INFOLAND, pl. Wolności 15
  √ Zofii Siemaszko,
 √ Majster, aleje Lipowe 1B
 √ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
 √ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
  √ TERNET, pl. Wolności 26
 √ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
 √ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

czynna:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Lakiele 45, 19-420 Kowale Oleckie
Mariusz Przekop
tel. 507-222-344

K
24

40
4

21 stycznia koncert 
Janusza Laskowskiego

godz. 17:00, sala kina „Mazur” 
Janusz LASKOWSKI karierę piosenkarską rozpoczął 

w latach 60-tych. 
Znany jest jako wykonawca, kompozytor i aranżer. 

Jego piosenki są znane miłośnikom muzyki od dawna. 
Na Jego koncerty przychodzą przedstawiciele kilku po-

koleń, wszyscy bawią się razem z Artystą śpiewając takie 
przeboje jak: „Beata z Albatrosa” ... „Żółty jesieny liść” 
... czy słynny przebój „Kolorowe jarmarki”, za które na 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1977r. otrzymał 
nagrodę Dziennikarzy oraz nagrodę Publiczności. 

Ciągle rozwijając swój talent - stworzył dalsze przebo-
je: „Na opolskim rynku” ... „Wszystko chłopcy jest O’K’” 
... „Śnił mi się rodzinny dom” ... „Świat nie wierzy łzom”, 
które przez wiele miesięcy gościły na telewizyjnych listach 
przebojów i w ludzkich sercach. Za swoje osiągnięcia arty-
styczne otrzymał Złotą i Platynową płytę. 

Posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury, Promocji Gminy, 

Sportu i Rekreacji
20 stycznia (piątek) o godzinie 13:00 w pokoju nr 13 

Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie Ko-
misji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Reforma oświaty w Gminie Olecko.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

newsletter UM

Po 25. WOŚP
Na kolejnej kweście zebrano więcej niż przed rokiem. 

W Polsce udaje się, jak widać, tylko WOŚP. Nieudaczni-
kiem pozostała TVP, która zakwakała o zbiórce 14 sekund. 

Ludzie wychodzący z kościo-
ła, prawie wszyscy, mieli nakle-
jone serduszka. I tylko jeden ks. 
Wojciech Drozdowicz z parafii na 
warszawskich Bielanach odpra-
wiał Mszę św. z przyczepionym do 
ornatu serduszkiem. Tylko jeden w 
koloratce nie zbaraniał. 

I więcej nie odnotowano przy-
kładów kapłanów, co mają serce 
krzepić i przypominać, że rozum jest o to, żeby myśleć.

WOŚP zagrała koncertowo. Obywatele pokazali wała 
politykom, o których na pewno „późne wnuki” wspo-
mną, gdy będą pisali o dziejach głupoty polskiej. Cezura 
2016/2017. 

Czesław Mirosław Szczepaniak 

Załóż firmę przez telefon!
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla 

przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla 

przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestro-
wać własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem 
jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych 
terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny 
krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej 
dostępna jest pod numerem 801 055 088.

newsletter UM
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Felieton

 Okazało się, że olecki to dom 
kultury zorganizował pierwszy jar-
mark świąteczny.

Ale...
Zawsze jest jakieś ale.
Pięć lat temu prezeski Lokal-

nej Organizacji Turystycznej Zie-
mi Oleckiej: Maria Dzienisiewicz i 
Wioletta Żukowska widząc, że wo-
kół Olecka w sąsiednich miastach 
i nawet wioskach organizowane są 
jarmarki bożonarodzeniowe posta-

nowiły wpisać organizację imprezy do planu pracy organiza-
cji. Takie spotkania ludzi zrzeszonych w ościennych LOT-ach 
zajmujących się lokalną turystyką i produkcją różnego typu 
regionalnych produktów są popularne. Doszły więc do wnio-
sku, że i w Olecku zapewne będą potrzebne. Tym bardziej, że 
jak wynika z kontaktów z innymi LOT-ami przyjęły się jako 
coroczne imprezy nawet w małych gminach. 

Wpisano więc projekt do plan działań organizacji i wystą-
piono do gminy o możliwość organizacji imprezy na Rynku 
placu Wolności. Tym co niewiedzą przypominam, że jest to 
placyk w środku miasta, na którym odbywają się wszelkie 
miejskie festyny.  

Prośbę do gminy o pozwolenie zorganizowania imprezy 
złożyła wiceprezeska Wioletta Żukowska. Po pewnym czasie 
dostała informacje z gminy, zew tym samym czasie identycz-
na imprezę chce zorganizować dom kultury i pierwszy złożył 
podanie o wynajem placu. zaznaczono, że LOT możemy być 
współorganizatorem. 

Co było robić?. 
Czyli od drugiego Jarmarku poczynając organizował je 

dom kultury z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Olec-
kiej lub LOT z domem kultury.

W sumie jak się na to spojrzy, to Jarmarków, gdyby nie te 
wspólne działania i pomoc LOT-u już by nie było. Bo kto by 
pamiętał, że pięć lat temu jakiś zlot sprzedawców odbył się w 
głębokim śniegu? 

Prawdą jest, że LOT razem z domem kultury podzielili 
się działaniami. LOT zabezpieczał frekwencje sprzedawców, 

organizował stoiska i miał w opiekę organizację samej im-
prezy; stanowiska sprzedaży oraz organizację zaproszeń i 
konkursu upominków dla kupujących. Dom kultury orga-
nizował konkursy plastyczne dla dzieci i dorosłych. Zabez-
pieczał też nagłośnienie i występy artystyczne.

Pamiętam też jak na pierwsze Jarmarki ławki służące za 
blaty straganów wypożyczaliśmy ze szkoły muzycznej i jak 
ja na własnych plecach wnosiłem wraz z wolontariuszami 
i wynosiłem je z Rynku. Razem z Marią Dzienisiewicz i 
Wiolą Żukowską sprzątaliśmy plac po imprezie. Miotły w 
ręce i do roboty. Rozstawialiśmy namioty wypożyczane od 
prywatnych osób, by w razie deszczu czy innego załamania 
pogody sprzedający mieli jako taką ochronę. 

Z taką ulgą powitałem wiadomość, że gmina włącza się 
do organizacji imprezy. Po pięciu latach ale się włącza! W 
tym roku już nie ganiałem z miotłą. Przepraszam! Nie ga-
nialiśmy z miotłami... namioty przyjechały z MOSiR.

Jednak dziwi mnie to, że wokół takiej małej impre-
zy, jakich tysiące podobnych organizuje się w kraju, są 
aż takie emocje. Czyżby chodzi o to, by zdyskredytować 
działalność LOT? Bo chyba, jeżeli przyjąć takie działania 
jak „Przystanek Olecko”, „Sztama” czy „Poezji gram”, to 
organizacja Jarmarku w dodatku na spółę z LOT nie jest 
sztandarowym osiągnięciem domu kultury. Jest działaniem 
powszechnym jakich pełno nawet w pracy najmniejszych 
gminnych ośrodków kultury. 

A może...
Chodzi tylko o to by zdyskredytować organizatorów i 

zawłaszczyć historię pięciu lat ciężkiej pracy. Bo żeby taki 
Jarmark zorganizować trzeba mieć wiele adresów, wyko-
nać kilkadziesiąt telefonów jeżeli nie ponad setkę, zaofe-
rować warunki, ułożyć się z instytucjami wspomagającymi 
i wreszcie zorganizować plac w ten sposób aby produkty 
wszystkich biorących udział w imprezie sprzedawców były 
należycie wyeksponowane. 

Czy wiecie Państwo, że na pierwszych jarmarkach trze-
ba było płacić za wynajem namiotów, w których stoiska 
mogli rozkładać kupcy? Czyli wniosek jest taki, że miasto 
nie miało zamiaru imprezie pomóc! W żadnym wypadku. 

Okazuje się jednak, że impreza chwyciła i się rozwi-
ja. Sprzedawców i kupujących z roku na rok jest więcej. 
Czy ten cały zgiełk koło tego, „kto pierwszy zrobił” nie 
jest spowodowany tym, żeby zawłaszczyć udział i zasługi?

Takich nacisków by napisać „kto pierwszy” jeszcze, w 
czasie jak prowadziłem Gazetę Olecką i Tygodnik Olecki, 
nie miałem. Ba, nawet napadł na mnie w publicznym loka-
lu jeden z wymuszaczy. Co prawda tylko słownie napadł 
ale przyjemne to nie było. 

Ten sam wymuszacz, gdy dyrektor domu kultury zo-
stawił w kinie pismo mające udowodnić pierwszeństwo 
przybytku kultury, wpadł do kierowniczki kina z pytaniem, 
czy już pismo odebrałem. Aż tak jest w to całe zamieszanie 
zaangażowany?! To kto jeszcze... i o co tu chodzi? Z tego 
prostego faktu wynika, że nagonka jest na najwyższych 
szczeblach naszej władzy!

Nie mogą patrzeć na czyjś sukces? A przecież wszyst-
ko można razem? Wspólnie znaczy: więcej, lepiej, szerzej. 
Robimy się zaściankiem, w którym wszystkie zasługi za-
czyna się przypisywać komuś innemu niż się należy. Za-
ściankiem, w którym wyróżnia się poddańczość i lizuso-
stwo. I tylko tacy zasługują na wyróżnienia.

Ten trend jest niebezpieczny. Można jednocześnie 
stwierdzić, określić, że ryba psuje się od głowy. 

Co prawda nasze władze są wybitnie proplatformerskie 
(i ze względu na koneksje i znajomości) ale nauki idą z 
obecnej warszawskiej władzy. Czyli - co się uda zawłasz-
czyć i przerobić na swoje, to dobrze, a co się nie uda, to 
należy zgnoić i zohydzić. 

Mam jednak nadzieję, że emocje (rozgrzewane przez 
nieodpowiedzialne osoby) ucichną i następny Jarmark 
Wielkanocny zostanie stworzymy, jakby by to po łacinie 
powiedzieć viribus unitis czyli „Wspólnymi Siłami”. 

Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Pani Jolanta S.
W nr 2 „TO”  w cząstce felietonu 

kolumnowego pn. Uważaj na przysło-
wia wydrukowano: „W grudniu 2016 
roku otrzymałem od Jolanty Sas z 
Kopanej pod Tarczynem, kolejne dary 
oraz listy (…)”. 

Powinno być – „otrzymałem od 
Pani Jolanty Sas.” 

Tę formę grzecznościową stosuję, 
a nie Tykania. 

Moja sąsiadka z okolic „Kwitną-
cej Jabłoni”, kiedy kończyła szkołę 
podstawową im. Wojciecha i Anieli 
Małżonków Górskich w Pamiątce, to 
w Grójcu zawiązywano mój pępek. 
Dla mnie to jest Pani Jolanta, a dla lu-
dzie ze wsi (nawet od Niej starszych) 
Pani Jola. Poza tym w moich okoli-
cach nie skracano dystansu. Obowią-
zywał forma Pani/Pan. I tej zasadzie 
staram się być wierny. Dzisiaj ledwo 
co się ludzie spotkają, a już przecho-
dzą „na ty”, i opowiadają takie rzeczy, 
jakby się znali od urodzenia. To na 
pewno nie jest mój styl. 

Czesław Mirosław Szczepaniak

Ferie zimowe w ROK „Mazury Garbate”
c. d. ze s. 18

11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16:00 - Zajęcia z książką i sztuką, „Tworzenie ramek do zdjęć”, (MPBP), ul. 
Kopernika 6

2 lutego 2017 r. (czwartek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pracownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala baletowa
11.00 – „Jak zostać kotem”, film, sala kina (bilet: 10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimnazjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna?

3 lutego 2016 r. (piątek)
12:00 – Wielki Finał – zakończenie ferii zimowych, wręczenie nagród, występy 
uczestników, pokaz Clowna Feliksa – sala kina, wstęp bezpłatny
16:00 – BAL KARNAWAŁOWY, (MPBP), ul. Kopernika 6
17:00 – „Dzielnica Jokera” - Turniej Gier Planszowych organizowany przez Wo-
lontariat Kultury WspaK (wstęp bezpłatny, sala AGT)
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KRUS
Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przycho-

dów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świad-
czeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informu-
je, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów 
decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń 
emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu 
powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty 
wynoszą odpowiednio: 

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 
2.838 zł 60 gr.,

• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące 

 Czy wśród Waszych postanowień noworocznych zna-
lazło się też odbieranie i zgłaszanie paragonów fiskalnych 
w loterii? Ten wysiłek może się opłacić. Nagrody czekają.

  Jak wygrać nagrodę specjalną - Opel Insignia?
Aby wziąć udział w losowaniu Opel Insignia należy: w 

okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017 dokonać zakupu, po-
twierdzonego paragonem fiskalnym za min. 10 zł w bran-
ży: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na 
stacjach paliw

oraz zgłosić swój udział w loterii w miesiącu zakupu 
zaznaczając w formularzu poniżej branżę premiowaną 

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku in-
formuje, że :

• Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 1.10.2016 r. 

do 31.03.2017 r. 
• W loterii można zgłosić dowolną ilość paragonów fi-

skalnych. 
• Paragon musi być zgłoszony do loterii w miesiącu za-

kupu. 
• Faktury, rachunki i paragony niefiskalne nie biorą 

udziału w loterii. 
• Losowania można obejrzeć w TVP3 lub w zakładce 

„Losowania”. 
• Aby wziąć udział w losowaniu nagrody specjalnej – 

Opla Insigni, należy w czasie określonym w regulaminie 
dokonać zakupu za minimum 10 zł w premiowanej branży. 

• Premiowana branża zmienia się co 3 miesiące. 
• Organizator kontaktuje się ze zwycięzcami drogą tele-

foniczną lub za pomocą e-maila. 
• Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat. 
• Hasłem do Twojego konta jest pierwszy numer zgło-

szenia otrzymany po zarejestrowaniu pierwszego paragonu. 
• Szczegółowe informacje dostępne są w Regulami-

nie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów 

 
https://loteriaparagonowa.gov.pl/

KRUS informuje
Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i 

składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur 
i rent rolniczych w 2017 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako 

płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) zobowiąza-
na jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek 
dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od 1 stycznia 2017 r. zaliczki te ustala się w kwocie 
równej 18 proc. świadczenia uzyskanego w danym miesią-
cu, minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 
46, 33 zł 

(ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty 
zmniejszającej podatek - 556, 02 zł, która po podzieleniu 
na 12 miesięcy wynosi 46,33 zł). 

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od począt-
ku roku) przekroczy dochód 85 528 zł, to wówczas od mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prze-
kroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18 proc., lecz 32 
proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie będzie 
zmniejszana o 46, 33 zł. Natomiast od świadczeń wypłaca-
nych w niskich kwotach, tj. do 257 zł miesięcznie, zaliczki 
na ten podatek nie będą pobierane.

Kasa wyjaśnia, że od 1 stycznia 2017 r. weszły w ży-
cie przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 
o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1926), w myśl których 
roczna kwota zmniejszająca podatek w 2017 r. wynosi od 0 
zł do 1 188 zł, w zależności od wysokości rocznego docho-
du. 

Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość kwoty zmniej-
szającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla każdego 
emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku, tj. 
po zakończeniu roku podatkowego 2017, a zaliczki potrą-
cane będą w opisany wyżej sposób według dotychczasowej 
kwoty (556, 02 zł). Kasa dodaje, że w przypadku emerytów/
rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 6 600 zł - 
kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 188 zł.

Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą 
od 6.600 zł i nie przekroczą 11 000 zł, odliczona zostanie 
kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł. 
W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody 
przekroczą 11 000 zł, ale nie przekroczą 85 528 zł, roczna 
kwota zmniejszająca podatek wyniesie - jak dotychczas - 
556,02 zł.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)  
Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytal-
no-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wyso-
kości 9% podstawy wymiaru składki; z tym że 7,75% pod-
stawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek 
dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki 
potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty. 

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i 
składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. dostępne na 
stronie www.krus.gov.pl.

zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komu-
nikatem z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr.).

Jednocześnie Kasa informuje, że graniczne kwoty przy-
chodu dla 2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniej-
szaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 
34.054 zł 40 gr.,

• 130% takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.
 Więcej w informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) eme-

rytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu 
przez emeryta/rencistę dostępnych na stronie www.krus.
gov.pl



Tygodnik Olecki 3/990 - r. 2017
to@borawski.pl8 Felieton

Dowcip poznański
Profesor Lech Trzeciakowski był specem od 

historii XIX i XX w. Znawcą dziejów Polaków 
w zaborze pruskim; jego feblikiem był Otton von 

Bismarck. Miał nienaganne maniery, zawsze elegancki, sły-
nął z barwnego języka i świetnych ripost. Nie ukrywał tego, 
że jego ulubiona postać to… Wilhelm II, cesarz niemiecki, 
zwany w Poznaniu familiarnie „Wilusiem”. Oczywiście, że 
studenci byli tym lekko zaszokowani i pytali – dlaczego? 
Profesor odpowiadał: „Bo zrobił nam taki piękny prezent i 
wyjechał”. Czyli zostawił zamek cesarski i wsiąkł.

PiSzę 
Bogusław Linda o Polsce rządzonej przez PiS odpowie-

dział w w wywiadzie „Stop! Ja tu muszę zapłakać”, że czuje 
się zaniepokojony. Że go boli, gdyż jest „cienko i bez sma-
ku”. 

Robert Górski, lider 
„Kabaretu Moralnego Nie-
pokoju”, robi wszystko, 
żeby ocieplić wizerunek 
Jarosława Kaczyńskiego i 
przygotował cykl 15-mi-
nutowych odcinków do 
serialu pt. „Ucho Prezesa”. 
Ujął się za „starym kawa-
lerem z kotem”. 

„Gazeta Wyborcza”, 
której skrajna prawa stro-
na prawi tyle „komple-
mentów”, opublikowała 
wywiad „Przykre następ-
stwa deptania kota” prze-
prowadzony przez Paulinę 
Domagalską. 

Górski na pewno ocie-
pli wizerunek, bo Prezes „Ma charyzmę, potrafi koncen-
trować na sobie uwagę poprzez język. To on narzuca temat 
dyskusji w Polsce. Co rusz wyciąga z kapelusza jakieś nowe 
słowa – ostatnio był „pucz” (…)”. 

Ponieważ PiSzę felietony pod psią winietką, więc odno-
towuję to, że ktoś (nie) chce pogonić kota, który jest Pega-
zem Prezesa Jarosława. Mam nadzieję, że tej maskotki nie 
zagłaskają, choć górę najłatwiej wylizać od dołu. W moich 
felietonach kolumnowych chyba można się połapać, gdzie 
kot, a gdzie pies?

O przekleństwach inaczej
Prof. Maciej Grochowski, autor„Słownika polskich 

przekleństw i wulgaryzmów”, spec od przekleństw, wulga-
ryzmów i wyzwisk, nie ukrywa, że „stare poczciwe „kurwa 
mać” wciąż trzyma się pierwszego miejsca”. 

Prof. Jan Miodek nieraz mówił, że najpopularniejszym 
słowem za granicą jest „rwa” ze znakiem jakości „q”. 

Podobno w Rosji wszyscy znają powiedzonko: „Słownik 
polskich przekleństw sprzedam. Iwan Susanin”. To on wy-
prowadził Polaków na bagna i uratował cara Michaiła Ro-
manowa. Niektórzy powątpiewają w istnienie tego gieroja. 

Dowiedziałem się, że istnieje internetowy generator prze-
kleństw szekspirowskich. Z tego słowniczka korzystała Mar-
garet Atwood, autorka m.in. „Burza. Czarci pomiot”. Książ-
ka jest przetłumaczona na język polski. Kanadyjska pisarka 
uchyla rąbek powieść: „W mojej książce Felix nie pozwala 
więźniom przeklinać, chyba że przekleństwami ze sztuki 
Szekspira, którą mają właśnie na tapecie. Wyzywają się więc 
od ciołków niewydarzonych, szczeniaków cętkowanych, 
psiogłowych potworów, bezwstydnych ryb, błaznów pstro-
katych, szpetnych półdiabłów. ‚„Bodaj ci gardło przegniło”, 
„Ażebyś spuchł”, „Twoje palce niech diabli porwą”. Za inne 
przekleństwa są punkty karne.” 

A możemy byśmy wzięli przykład z Zachodu i pogonili 

mole z kurzem, jaki osiadł, bo w Polsce nie pamiętam, kie-
dy ostatnio ukazała się antologia, leksykon. Mamy różne 
byki i byczki językowe, chochliki, lapsusy. Jest co wybie-
rać, „kursywa, jego mać”.

Skrzydełka z … książek  
Katarzyna Herman, aktorka teatralna i filmowa, rocznik 

1971, nieraz mówiła o sobie: „jestem z prowincji”, „Kasia 
z Podlasia”. Nie zapomniała, skąd pochodzi: „Jestem stam-
tąd. Jestem kresowa, tam wrośnięta. (…) Lubię w sobie tę 
prowincjonalność, dla mnie to właśnie normalność – bliż-
sze kontakty z innymi, takie prawdziwsze, bez maski, którą 
zakłada się w mieście, wolniejsze życie. (…)”. 

Jej mąż jest wydawcą. W domu ma kilka tysięcy ksią-
żek: „Pewnie paręnaście tysięcy. Mąż przynosi nieustannie 
nowe tytuły i ustawia stosiki, a stosiki rosną. Narzekam, 
marudzę, wiadomo – kurz i chaos. Ale w gruncie rzeczy 

wiem, że dom bez 
książek nie ma duszy. 
(…)” 

Tak oto o książ-
kach w miękkich i 
twardych okładkach 
smacznie opowiada 
Katarzyna Herman 
w wywiadzie „Żona 
czułego barbarzyń-
cy” opublikowanego 
w „Gazecie Wybor-
czej”.

Oto wyimki z 
rozmowy, która uka-
zała się w wydaniu 
weekendowym „Ga-
zety Wyborczej”. 
„(…) Zresztą przez 
książki, a może dzię-

ki nim, dzieje się w moim życiu właściwie wszystko. (…) 
Aktorką zostałam też przez książki. Lubiłam czytać i fan-
tazjować. Jako dziecko uciekałam w świat wyobraźni. Nie 
wiem przed czym, wiem do czego – do pięknego świata, do 
baśni. Najbardziej lubiłam te z księgarni rosyjskiej na uli-
cy Kilińskiego w Białymstoku. Miały magiczne ilustracje i 
piękne historie. Pamiętam opowieść o Krasnolicej Królew-
nie nad studnią, która miała wybierać, czy chce być pięk-
na, czy mądra. I jako kilkulatka wybierałam razem z nią i 
potem wstydziłam się, że wybrałam urodę, choć powinnam 
była mądrość.

Mam sześć sióstr i w domu ciągle był szczebiot. Nie-
ustający świergot, rozmowy, a to przy pleceniu warkoczy-
ków, a to w kuchni nad ciastem, a to w łóżku. Uwielbiałam 
więc chwile, gdy zamykałam się sama w łazience, baryka-
dowałam poduchami i czytałam. 

(…) Moi rodzice byli nauczycielami i książki dostawa-
ło się przy każdej okazji. I bez okazji też. 

(…) Sporo fragmentów mam zeskanowanych w gło-
wie. Jak wielu aktorów mam w głowie więcej cytatów niż 
własnych myśli. 

 (…) Ludzie przychodzą do księgarni, bo chcą mieć 
piękne książki. Jak smakować architekturę, malarstwo na 
ekranie tabletu? A poezja?

Ja czytam wyłącznie książki papierowe. Lubię czuć pa-
pier, lubię ten zapach. To zapach kurzu, wiem, ale tak samo 
pachnie teatr i też dostarcza wrażeń pozornie ulotnych, ale 
niepowtarzalnych. Teatr się nigdy nie skończy, książki się 
nie skończą. Ludzie tego potrzebują. Potrzebują czarów”.

Książka ma skrzydełka i plecy, więc udźwignie każdą 
samotność.

Czesław Mirosław Szczepaniak

Postscriptum
Marek Karpowicz, Biały kruk, rysunek cienkopisem.
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Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przed-

stawić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Cze-
kamy na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, 
ul. Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przysta-
nek.pl

Popołudniowa Szkoła EduCare
OFERTA

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i 
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)

- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów 
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią

- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w 

grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów 

(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawko-
we)

- Odrabianki – pomoc w pracach domowych

Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie 
zajęć.

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony 
– ostatnie miejsca.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

B
50

10
6

Zimowe utrzymanie 
dróg miejskich

Okres zimowy daje się we znaki pieszym i zmotoryzowa-
nym mieszkańcom Olecka. Na terenie miasta odśnieżamy uli-
ce, które są własnością gminy. Część z nich odśnieżana jest w 
pierwszej kolejności ze względu na natężenie ruchu.

Sytuacja jest o tyle trudna, że Gmina nie jest jedynym wła-
ścicielem dróg i chodników w Olecku.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach to właściciele nieruchomości, do których przylega 
chodnik mają obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne za-
nieczyszczenia z tych chodników.

Na terenie miasta jest kilku właścicieli i zarządców dróg 
oraz setki właścicieli nieruchomości, do których przylega 
chodnik. Każdy z nich powinien wywiązywać się ze swoich 
obowiązków. Jak jest każdy widzi a obrywa się tylko gminie.

Dla przypomnienia podaję wykaz ulic, za utrzymanie  któ-
rych (w tym odśnieżanie) odpowiada gmina:

Akacjowa, Brzozowa, Kasztanowa, Klonowa, Letnia, 
Rzemieślnicza, Wierzbowa, Dworzec PKS, Odcinek od ulicy 
Konopnickiej do Orzeszkowej, Osiedle Siejnik, Droga prosto-
padła od ulicy Zielonej, Droga prostopadła od ulicy Zielonej, 
Droga prostopadła od ulicy Zielonej, Zaplecze ulicy Kolejo-
wej wzdłuż garaży do Środkowej, Droga do Domu Dziecka, 
Chopina, Kasprowicza, Kiepury, Leśna, Ludowa, Moniuszki, 
Paderewskiego, Rzeźnicka, Słowiańska, Sokola, Spacerowa, 
Sportowa, Szymanowskiego, Wiejska, Wieniawskiego, Za-
mostowa, Przemysłowa, Janusza Pawłowskiego, Norwida, 
Osiedle Siejnik II „Podkowa”, Legusa, Słoneczna, Plac Wie-
ży Ciśnień, Cicha - droga wewnętrzna, Aleje Lipowe - odci-
nek gminny do stacji paliw, Cisowa - odcinek gminny, Przy-
kamienna, Tunelowa - odcinek gminny za Tesco, Szeremety, 
Zana - odcinek gminny, Syrokomli - odcinek gminny, Norwi-
da - odcinek gminny, Żeromskiego - odcinek do plaży Szyjka, 
Osiedle Lesk, Jeziorna - odcinek gminny, Ełcka - do centrali 
nasiennej, Wąskotorówka od ul. Gdańskiej do ul. Parkowej, 
Zamkowa - odcinek gminny

newsletter UM

Pan Tosiek
Krótki telefon. Jeszcze krótsza wiadomość. Ukłu-

ło. Przy sercu. Głos kolegi w telefonie. 
-Tosiek Remiesz nie żyje. 
Nic więcej, żadnych szczegółów. 
Zresztą szczegóły nie są ważne. 
Pana Tośka znam od wielu lat. Właściwie to od 

moich pieluch, ale z tamtych czasów niewiele pa-
miętam. Będąc już całkiem dorosły, pierwszy raz 
spotkałem Pana Antoniego przy okazji Podlodowych 
Mistrzostw Polski, organizowanych przez Okręg Su-
walski w Olecku. 

Sprawdziło się wszystko, co słyszałem i czytałem 
o Nim. Przemiły, ciepły, serdeczny człowiek. Znako-
mity wędkarz, dziennikarz, fotografik. Wychowawca 
młodzieży. 

Gdy mówił, lekko przyciszonym głosem, nie 
można Go było nie słuchać. Jestem dumny, że Pan 
Tosiek rozmawiał ze mną, że ze mną pisał. 

I jak zwykle w takich chwilach, zostało tyle nie 
odbytych rozmów, tyle nie napisanych tekstów, tyle 
nie złowionych ryb. Po prostu żal. 

Ostatnio pasjonował się wypalaniem w drewnie. 
I nawet był pomysł, aby zorganizował warsztaty w 
Olecku. Niestety nie udało się . Już nie przyjedzie. 

J.Arnold Hościłło
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Julia Agata Prosińska

Pluvia

Jednym wdechem, jednym wydechem,
Poznasz.
Synchronia.

Ekstaza snu, taniec marzeń...
Dzielony romans,
Synchronia.

Jeśli podzielimy się koszmarem tym,
Możemy wyśnić wtedy,
Ekstremum dusz.

My znamy ciebie, oni znają mnie -
Ponadzmysłowość.
Synchronia.

Reakcja bez przyczyny,
Subatomowe prawo, analityczna wyrwa,
Synchronia...

The Police Synchronicity I

Nie mogłam sobie dokładniej tego wyobrazić. Wiatr nie 
miał w mojej głowie prawdziwego dźwięku, a gałęzie drzew 
kształtu. Lecz próbowałam wyobrazić, jak wyglądają zielone 
liście poruszane przez wiatr.

Nigdy nie widziałam innych kolorów niż czerni, bieli 
i srebra. Nie widziałam też tak zwanych pór roku ani dnia i 
nocy, nieobecnych w Synchromieście.

Nie widziałam niczego, co by było prawdziwe.
W Synchromieście cały czas jaśniało jaskrawobiałe 

światło. Pochodziło z kopuły i rozświetlało niekończącą się 
linię supernowoczesnych budynków. Według tego, co wie-
działam, miasto nigdy się nie kończyło.

Nic nie mogło się skończyć w tym mieście.
Ludzie tutaj byli wiecznie młodzi. Ingerowali w twarz, 

wszczepiając sobie inteligentne komórki, które nie umiera-
ły, kości wzmacniali sztucznymi ścięgnami, silniejszymi od 
ludzkich. Stawali się androidami, które powoli nic nie czuły.

Moi rodzice nie wychowywali mnie. Chodziłam do 
szkoły, i wiedziałam tylko, że kiedyś zmienię się w jednego 
znienawidzonych robotów. Zegar wiszący w pokoju, odliczał 
cały czas życie.

Czy wiedziałam, czym się zajmują moi rodziciele? 
Nie. Widywałam ich niezmiernie rzadko, tylko wtedy , gdy 
przychodzili zobaczyć jakie robię postępy w nauce. Ich biało 
– stalowe twarze, metaliczne oczy i mechaniczność ruchów 
przerażały mnie.

Czasami spotykałam się z jedyną bliską mi postacią 
w Synchromieście. Był to najstarszy humanoid żyjący w 
świecie, w którym mieszkałam. Jej twarz ( gdyż był rodzaju 
żeńskiego), co niezmiernie szokowało nie-ludzi była usia-
na bruzdami, a gdy się uśmiechała, widać było jej nierów-
ne zęby. Nazywałam ją swoją Babcią, a ona mówiła o mnie: 
Wnuczka.

Opowiadała mi różne historie. Mówiła o świecie przed 
Przełomem, gdy biologia i technika były dwiema różnymi 
naukami. Gdy ludzie umierali, a wielka gwiazda zwana Słoń-

cem ogrzewała kolorowy świat.
Po wielu odwiedzinach marzyłam, by ujrzeć Ten 

Świat, o którym mówiła. Zobaczyć zielone łąki i po-
czuć zapach roślin. Chciałam zobaczyć na swojej twarzy 
zmarszczki podobne do tych u Babci.

Wiedziałam, że nie mogę mówić tego głośno. Całe 
Synchromiasto było siecią i Strażnicy mogli inwigilować 
każdego, kiedy tylko chcieli.

Wiedziałam też, że muszę z niego uciec, jeśli chcę 
pozostać człowiekiem i zobaczyć Tamten Świat. Według 
oficjalnych danych miasto nie miało końca, a kopuła od-
gradzała je od zniszczonego bombą jądrową świata sprzed 
Przełomu.

Lecz wszystko musiało mieć koniec, a ja musiałam 
uciec.

Tydzień przed tym, gdy miałam skończyć 12 lat, czyli 
przed datą Zmiany, umarła Babcia.

W oficjalnych wiadomościach podawano, że w końcu 
„nadszedł jej czas” i odeszła z tego świata.

Nie dałam sobie zamydlić oczu. Babcia przekazała mi 
całą swoją wiedzę, więc musieli ją zlikwidować. Wiedzia-
ła, co robi. Chciała mnie uratować – powiedziała prawdę , 
bym uciekła. Zgodnie z prawem nie mogli mi nic zrobić. 
Za tydzień miałam stać się jedną z nich, więc przy okazji 
wymazaliby mi pamięć i cała wiedza o Tamtym Świecie 
przepadłaby na zawsze.

Musiałam więc uciec.
Na ostatniej „szkolnej” wycieczce pojechaliśmy do 

firmy elektrobionicznej. Udając ból brzucha, wymknęłam 
się i uciekałam do sektora przewozów, ukryłam się w prze-
dziale.

Siedząc w ukryciu, wyjęłam nóż i pozbyłam się na-
dajnika, a następnie go zniszczyłam. Zabrałam również 
wszystko, co miało mi się przydać.

W sumie nie wiem jak długo jechałam pociągiem. 
Wiem, że mogą rozwinąć szybkość nawet 700 km/h. Obli-
czałam odległość i wyglądałam przez okno. Synchromiasto 
powoli zaczęło ustępować fabrykom, a następnie pusty-
niom. Wtedy przebrałam się w kombinezon kamuflujący 
i kiedy pociąg się zatrzymał, by uzupełnić paliwo, wysko-
czyłam przez okno.

Wędrowałam długo przez pustynię. Światło pocho-
dzące z kopuły nie dawało wytchnienia. Kombinezon chro-
nił przed wszystkim: chłodem, ciepłem, wodą, a w dodatku 
byłam niewidzialna. Z pewnością musieli zacząć mnie szu-
kać. Za pięć dni miałam stać się androidem.

Pustynia ustąpiła w końcu pobojowisku. Z szarej zie-
mi wystawały zwęglone kawałki czegoś, co, jak mówiła 
kiedyś Babcia, było drzewami. Wiedziałam zatem, że je-
stem już blisko Granicy.

Chwilę potem, a może tydzień, stanęłam w miejscu.
Przede mną wznosiła się olśniewająco biała ściana, 

część kopuły. Gdzie okiem sięgnąć nie było jej końca. Jak 
mogłam być taka głupia? Myślałam, że dam radę uciec?

Waliłam w ścianę, ale nie krzyczałam. Echo roznosiło 
się na tysiące kilometrów. Zwielokrotnione  jęki, niczym 
głosy w głowie, zabierały mi jasność umysłu.

W końcu opadałam z sił. Osunęłam się w szarą, zanie-
czyszczoną ziemię i zaczęłam szlochać.

Zdjęłam z głowy maskę gazową i zaczęłam czuć jak 
wszystkie toksyny dostają się do mojego organizmu. Nie 
udało mi się – myślałam gorzko. – Albo tak? Pomyślałam. 
Leżałam na ziemi, grzebiąc palcami w błocie.

Nieświadomie zaczęłam robić coś, o czymś mi kiedyś 
opowiadała Babcia. Przed Przełomem ludzie wierzyli. W 
Boga. Nie wiedziałam jak się modlić, gdyż w Synchromie-
ście nie było na nic czasu, lecz zaczęłam błagać.

Zaczęłam błagać o cud.
Prosiłam, by udało mi się uciec z tego okropnego 
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świata, bym zobaczyła Tamten Świat, by Babcia mogła mnie 
przytulić. Bym mogła się zestarzeć.

Toksyny coraz bardziej wnikały w moje ciało i czułam 
wszechogarniający ból. Rana po nadajniku zaczęła się jątrzyć.

Błagałam i płakałam, aż w końcu usnęłam.

***
Gdy otworzyłam oczy nie czułam niczego. Wokół mnie 

unosiła się srebrzysta mgła. Nie widziałam Granicy, ściany 
oddzielającej mnie od wolności.

Usiadłam i zobaczyłam, że nie ma śladu po ranie. Oglą-
dałam ją jeszcze parę sekund, kiedy usłyszałam łkanie.

Wstałam i się odwróciłam. Parę kroków przede mną 
widniał niewyraźny kształt. Zaczęłam pochodzić bliżej, aż w 
końcu stanęłam.

Istota ta, siedziałam na ... jak to się nazywało? Kamień! 
Tak! Siedziała na kamieniu. Z pleców wystawały jej dwie dzi-
waczne rzeczy, takie jak w pojazdach, widywanych na lotni-
skach - skrzydła. Jednak te były inne – miały dziwną struk-
turę. Składały się z pojedynczych postrzępionych pasków, a 
poszczególne były czarne, białe i stalowe. Ubranie, jakie mia-
ła na sobie , było porwane i zacerowane. Istota cały czas łkała.

Smutek chwycił mnie za serce. Podeszłam bliżej i pod-
niosłam rękę, by ją pocieszyć i wtedy się odwróciła.

Trudno mi opisać twarz, którą zobaczyłam. Mogła to być 
twarz dziecka, ale też osoby starszej. Lekkie poruszenie jed-
nym mięśniem twarzy zmieniało Ją z ciemnoskórej na blado-
licą. Miałam wrażenie, że nie miała lat ani rysów.

Istota wstała i mało nie upadałam. Była ode mnie wyższa 
o sześć głów. Pomimo podartej szaty i skrzydeł bił od niej 
majestat. Z oczu, mniemających koloru przestały lecieć łzy.

- Witaj, moje drogie dziecko – powiedziała, a głos nie 
brzmiał ani jak mężczyzny, ani kobiety.

Patrzyłam tylko na Istotę.
- Jestem Jarahel , twój Anioł Stróż, Pluvio. – Istota po-

chyliła się nade mną. – Przyszedłem by spełnić twe życzenie.
- To znaczy, że Bóg istnieje? – spytałam cicho – Wysłu-

chał mnie?
Anioł zamknął oczy.
- Źle się dzieje w świecie. Już nikt nie wierzy w Boga. 

On czeka na ciebie tam, w Niebie. – Jarahel spojrzał w niebo.
- Tam jest kopuła – powiedziałam. – Uciekłam z Syn-

chromiasta. Nie chciałam być androidem... Nie udało mi się! 
Oni mnie znajdą i zmienią! Nie udało mi się uciec! Wszystko 
poszło na marne! – zaczęłam zalewać się łzami i anioł mnie 
przytulił.

- Cicho moje dziecko. Skąd wiesz, że Ci się nie udało? 
Uciekłaś. Jesteś przed Granicą. Zostałem tutaj przysłany by 
Ci pomóc.

Spojrzałam na niego przez łzy.
- Pomożesz mi?
Anioł się uśmiechnął i pokiwał głową.
Nagle nad sobą usłyszałam szlochy. Spojrzałam w górę.
Zobaczyłam całe zastępy aniołów, jednak innych od Ja-

rahela. Patrzyły na mnie, a ich twarze były szare, zrobione z 
metalu, patrzyły na mnie cybernetycznymi oczami. Próbowa-
ły latać na ciężkich metalowych skrzydłach.

- Czy to też są anioły? – spytałam.
- Aniołowie- androidy mieszkańców Synchromiasta. 

Płaczą, gdyż, gdy ich podopieczni stali się robotami, oni tak-
że. Płaczą nad ich losem. Oraz swoim.

- A dlaczego ty płakałeś?
- Płakałem, gdyż myślałem, że nie znajdziesz mnie we 

mgle i nie spełnię swego zadania – oznajmił Jarahel.
- Przecież, wystarczyło, żebyś się odwrócił – zmarszczy-

łam brwi.
Jarahel uśmiechnął się.
- Dziecko, gdyby wszystko było takie proste... Anioł nie 

może zmusić człowieka, by się z nim spotkał. Prosiłaś, by 
ktoś cię uratował i się zjawiłem, lecz tylko ty mogłaś mnie 
odnaleźć. – Powiedział cicho Jarahel.

Obejrzałam się. Dopiero teraz zauważyłam, iż niektó-
re z aniołów miały szaro- czarne przepaski na oczach .

- Czy tą są aniołowe dzieci? – spytałam Jarahela.
- Tak, Pluvio –powiedział łamiącym się głosem Jara-

hel. – Nie możemy ich uratować. Bóg nie ma wystarczają-
cej siły, by przedrzeć się przez ten mur.

Podał mi rękę. Wzięłam ją. Nie była zimna, jak 
wszystkie inne w Synchromieście, tylko ciepła.

- Co teraz robimy? – głos mi drżał.
- Poczekaj – szepnął.
Z mgły wyszła jeszcze jedna postać. Znajome oczy i 

bruzdy na twarzy rozjaśniły me serce.
- Babcia! – krzyknęłam i wyrwałam się do przodu.
- Udało ci się, wnuczusiu – starsza pani uśmiechnęła 

się. – Uciekłaś – dodała, głaszcząc mnie po włosach.
Wzięła mnie za drugą rękę i stanęłam obok Jarahela.
- Czy jesteś gotowa? – spytał anioł.
- Chyba tak.
- To nic nie boli, Pluvio – Babcia spojrzała na mnie 

czule. – To będzie koniec, nie znajdą Cię.
- Więc uciekłam? Udało mi się? – nie mogłam w to 

uwierzyć.
- Tak – odpowiedziała Babcia.
Poczułam jak jednocześnie z Jarahelem ściskają mi 

dłoń i wspólnie przeprowadzają przez olśniewająco białą 
taflę ściany kopuły.

***
- Jaka diagnoza panie doktorze?
- Nie wiem, proszę państwa. Znaleźliśmy ją na Gra-

nicy, w skażonej strefie. Wycięła sobie nadajnik. Zdjęła też 
maskę gazową, zatruwając się. Do rany po nadajniku wda-
ło się zakażenie i się wykrwawiła.

- Dlaczego to zrobiła? Przecież wczoraj miała być jej 
Zmiana!

- Nie wiem, proszę państwa. To dziwny przypadek.
Doktor spojrzał na drobne, leżące na łóżku ciało 

dziecka.
- Pójdziemy już – powiedziało mechanicznie małżeń-

stwo. – Proszę ją wymazać z rejestru danych, nikt nie może 
się dowiedzieć, że była nasza córką.

- Dobrze, proszę państwa – odpowiedział równie me-
chanicznie doktor.

Małżeństwo wyszło, a młody lekarz obrócił się szyb-
ko i podstawił krzesło do jednego z kątów maciupeńkiego 
pomieszczenia. Wcisnął przycisk pod kamerą, a następ-
nie powoli pochylił się nad twarzą dziecka, spokojną i 
uśmiechniętą.

- Wiem, dlaczego to zrobiłaś – szepnął, tym razem ze 
smutkiem, a z jego głosu zniknęła synchromiastowa me-
chaniczność. – Uciekłaś z tego miejsca. Niewielu Istotom 
to się udaje. Szkoda tylko, iż wcześniej cię nie poznałem, 
Pluvio Oculus.

Usiadł do biurka i wyjął z szafki niebieską teczkę.
- Może wszystko potoczyłoby się inaczej – dodał ści-

szonym głosem.
Spojrzał na swoją bliznę na przedramieniu i wycią-

gnął coś z skoroszytu.
Chwilę potem z jego oczu na długie, szaro-białe pióro 

spadła łza.

Kowale Oleckie,
 wrzesień 2012
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V23107

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V24303

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B49208

3* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22508
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31 
(szosa na Giżycko). 
Tel. (87) 520-14-98

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V22708

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02947

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V00201

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V25432

Drukarnia Offsetowa

19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08

fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafi a@gryfi x.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
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80
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* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B51004

* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS,  nawigacja, półskó-
ry, tel. 693-647-169 V25012`

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51902

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B49507* konie 

konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B51304

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B48909

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B50306

AUTO-MOTO

MOTO-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE, 
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V23007

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 

B50904

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L99806

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B51503

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V22608

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B49707

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B49407

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo-
wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa, 
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B52201

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B52301

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25422

V
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• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C
tel. (87) 520-30-73
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V26602

2* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V24503
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06   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

V2
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V22110

PROMO-

CJA w KEY
Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
możliwość montażu

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V23915

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług, dermatolog, MEDYCYNA 
ESTETYCZNA
plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22  

K
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SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V24114

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, TEL. 662-414-006, B49607

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B51104

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B50505

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B50206

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182, 
V25442

* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K24604

* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kie-
rowcy, tel. 501-157-577, V07120tu

* zatrudnię spawacza z doświadczeniem, tel. 602-709-
756 B52401

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L00301

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B49308

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K24103

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K24203

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B51603

* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K24704

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B50605

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B51204

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b38

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V25412

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V26612

KUPIĘ

V
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* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508 
945 734 B52101

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V24513

* pokój lub mieszkanie do wynajęcia, tel. 500-708-095 
K24005
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KIERUNEK GOŁDAP 
Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza miłośni-

ków muzyki, poezji, filmu, fotografii oraz krajoznawstwa na 
imprezę Kierunek Gołdap, która odbędzie się w Gołdapi w 
dniach 30.01-04.02.2017 r.

30 stycznia – poniedziałek
Biblioteka Publiczna w Gołdapi – sala nr 2 
18.00 –  Teatr przy stoliku - „Wydmuszka”w wykona-

niu aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
(wstęp wolny)

31 stycznia – wtorek
Biblioteka Publiczna w Gołdapi – sala nr 2
16.30 - Spotkanie autorskie i promocja nowej książki 

Urszuli Wrzosek „Ucieczki z nie – pamięci” (wstęp wolny)
Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M 

Ratasiewicza” - drugi budynek
18.30 – Waldemar Snarski – koncert (wstęp wolny)

1 lutego – środa
Kino Kultura

17.00 -  spotkanie autorskie z dziennikarzem i po-
dróżnikiem Jakubem Poradą (wstęp wolny)

Kino Kultura
19.30 – „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wi-

słockiej”- film biograficzny (cena biletu 10 zł)

2 lutego – czwartek
Galeria K2 (wstęp wolny)
18.00 – „3 x Gołdap” - zbiorowa wystawa rysunku, 

malarstwa i fotografii

sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi
19.00 - „Córka” - spektakl teatralny w wykonaniu Jo-

anny Żółkowskiej i Zuzanny Fijewskiej - Maleszy
(cena biletu – 20 zł)

3 lutego – piątek
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena 

biletu – 40 zł)
19.00 – Koncerty: Michał Kobojek, NOSOWSKA

4 lutego – sobota
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi (cena 

biletu – 35 zł)    
19.00 – Koncerty: Aurelia Luśnia, DYJAK

Karnet na wszystkie płatne wydarzenia kosztuje – 100 zł
Bilety i karnety w sprzedaży od 16 stycznia w biurze 

Domu Kultury
Rezerwacje telefoniczne pod numerem tel.  87 615 08 

03 od 12 stycznia.  
Zarezerwowane bilety należy odebrać do 30 stycznia, 

po tym terminie 
niezrealizowane rezerwacje będą nieważne. 

Organizator: Dom Kultury w Gołdapi, Biblioteka Pu-
bliczna w Gołdapi, Wydawnictwo SIGNI

Współpraca: Restauracja Matrioszka, Stowarzysze-
nie „Partnerstwo Sztuk”

Patroni medialni: Radio 5, Kurier Gołdapski, www.
goldap.org.pl; GPI GOŁDAP INFO, Internetowe Radio 
Gołdap

Komunikat o zmianach w 
przepisach KRUS

Ważne dla rolników i domowników podlegających 
ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocze-
śnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo 
inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych

od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przycho-
du miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie 
ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników i 
domowników objętych ubezpieczeniem powszechnym 
z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy 
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do któ-
rej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepi-
sy dotyczące zlecenia albo z tytułu powołania do rady 
nadzorczej. 

Oznacza to, że ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników w pełnym zakresie z mocy ustawy, pomimo 
objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu 
wykonywania wyżej wymienionych umów lub po-
wołania do rady nadzorczej, podlega nadal rolnik lub 
domownik, który osiągnie z tych tytułów przychód, 
w rozliczeniu miesięcznym, nieprzekraczający kwoty 
równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, usta-
lonemu na podstawie odrębnych przepisów. 

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 
1 stycznia 2017 r. wynosi 2 000 zł 

Podstawa prawna: 
1. Art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 
r. poz. 277, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1456).
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

18 stycznia 
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty, 
Libertyny, Małgorzaty 
Bogumiła, Jaropełka, Leonilla, Piotra, 
Pryski 
19 stycznia (godz. 11. Merkury w 
maksymalnej elongacji porannej 
24,09°)
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty, 
Marty, Sary 
Andrzeja, Antoniego, Bronisława, Er-
wina, Henryka, Hilarego, Makarego, 
Mariusza, Racimierza, Ratymira 
20 stycznia (Księżyc ostatnia kwa-
dra)
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Lud-
miły, Miły, Saby 
Czcisława,  Czesława, Dobiegniewa, 
Dobrogniewa, Fabiana, Ludmiła, 
Lucjana, Sebastaiana
21 stycznia (Dzień Babci)
Agnieszki, Inez, Inezy, Jarosławy, 
Marceli, Nory 
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaro-
sława, Juliana, Karola, Ludwika

22 stycznia (Dzień Dziadka)
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii 
Anastazego, Dobromysła, Dominika, 
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego, 
Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincente-
go, Witosława
23 stycznia (Dzień bez Foliowych 
Opakowań)
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy, 
Wrocisławy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa, 
Rajmunda, Seweriana, Wrocisława, 
Zelmy
24 stycznia (Światowy Tydzień Mo-
kradeł)
Eryki, Felicji, Mileny, Sławy 
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana, 
Feliksa, Franciszka, Rafała, Roberta, 
Tymoteusza
25 stycznia (Światowy Tydzień Mo-
kradeł)
Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Katrio-
ny, Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany 
Jana, Miłosza, Miłowita, Pawła, Tacjana

Pogłoska jest informacją przede-
stylowaną tak dokładnie, że potrafi 
się przesączyć wszędzie.

Terry Prathett, Na glinianych 
nogach

Śmierć jest sprawą osobistą, wzbu-
dza rozpacz, żal, podniecenie 
albo daje początek filozoficznym 
rozmyślaniom. Z drugiej strony 
pogrzeby są wydarzeniem towa-
rzyskim. Czy kto jedzie na po-
grzeb nie umywszy brudnej ma-
ski samochodu? Czy kto staje nad 
skrajem grobu w innym garniturze 
niż najlepszy, jaki posiada? Czy 
kto wysyła na pogrzeb kwiaty, nie 
doczepiając kartki świadczącej, że 
wykonał swój obowiązek? Żadnej 
uroczystości towarzyskiej nie to-
warzyszą tak surowe rygory zacho-
wania jak pogrzebowi. 

Steinbeck John, Tortilla Flat
... człowieka umierającego może 
otaczać aureola nienawiści, miło-
ści albo litości obecnych, ale umar-
ły od razu staje się główną osobą 
bardzo skomplikowanego i sztyw-
nego obrządku. 

Steinbeck John, Tortilla Flat

Fabian i Sebastian (20 stycznia) 
pierwsi drzewa budzą, ale radzi często 
łudzą.

Agnieszka (21 stycznia) łaska-
wa, puszcza skowronka z rękawa.

Święta Agnieszka (21 stycznia) 
wypuszcza skowronka z mieszka.

Gdy przyjdzie Agnieszka (21 
stycznia), przebija ogonem lód plisz-
ka.

Na święty Wincenty (22 stycz-
nia) szczypie mróz w pięty.

Dziadek ukocha, babka utuli i 
wnet się wnusia rozczuli. (22 stycz-
nia)

Dziadek z pola, babcia ze wsi, 
oboje się razem zeszli. (22 stycznia)

Dziadka kochamy, gdy z nim by-
wamy. (22 stycznia)

Pomało, dziadkowie, skaczcie, 
bo mało w torebeczkach macie. (22 
stycznia)

Prędzej dziad orzech zgryzie, 
niż upartą babę przeprze. 

Szlachcic z dziada pradziada. 
Śladem za dziadem, a Bóg dopo-

może. 
Wprowadził go na dziadków 

ogródek. 
Zgubił dziad torbę – nie płakał, 

znalazł – nie skakał. 
Kiedy Paweł (25 stycznia) się 

nawróci, zima na wspak się odwróci.
Na nawrócenie świętego Pawła 

(25 stycznia) połowa zimy przepadła.

Gruszki duszone 
w pergaminie

1 cytryna pokrojona w plasterki, 
4 gruszki, 4 łyżeczki rodzynek, pół 
łyżeczki cynamonu, łyżka drobnego 
brązowego cukru. 2 laski wanilii, 250 
ml śmietany 30%, 1 łyżka cukru pudru

Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.
Przygotowujemy cztery arkusze 

pergaminu o bokach 30 cm. Rozkłada-
my na nich plasterki cytryny, stawiamy 
po jednej obranej gruszce i wsypujemy 
po łyżeczce rodzynek. 

Oprószamy gruszki cynamonem 
i cukrem. Laskę wanilii dzielimy na 
cztery części wzdłuż i każdą z części 
kładziemy obok każdej gruszki. 

Teraz zbieramy brzegi pergaminu i 
związujemy bawełnianym sznurkiem 
namoczonym w wodzie. 

Ustawiamy sakiewki w brytfance i 
wstawiamy do piekarnika na 45 minut. 

Z drugiej laski wanilii usuwamy 
ziarenka.

Ubijamy śmietanę z cukrem pu-
drem i wanilią.

Sakiewki układamy na talerzy-
kach i delikatnie rozwijamy. Gruszki 
skrapiamy sosem powstałym podczas 
pieczenia. 

Podajemy z bitą śmietaną.

Kociewska prażnica
4 jaja, 2 łyżeczki mąki, 2 łyżki wody 
lub mleka, 10 dag chudego wędzo-
nego boczku, szczypta suszonego 
majeranku, sól, pieprz

Boczek kroimy w kostkę i dość 
mocno przysmażamy. 

Jaja rozbijamy, mieszamy z mąką 
i mlekiem. Doprawiamy solą i pie-

przem. Wsypujemy majeranek. 
Tak przygotowaną masą jajeczną za-

lewamy usmażony boczek i trzymamy 
na patelni aż jajka się zetną. 

Wtedy placek przekładamy na drugą 
stronę i smażymy na złocisty kolor. 

Zdejmujemy z patelni, dzielimy na 
porcje i podajemy z sosem pieprzowym.

Befsztyk
Przyrządza się z grubego ok. 3 cm 

plastra wykrojonego ze środkowej czę-
ści polędwicy wołowej. Po lekkim roz-
biciu tępą stroną noża powinien mieć ok. 
2 cm  grubości. 

Mięso oprószone mielonym pie-
przem należy smażyć na bardzo mocno 
rozgrzanym tłuszczu.

Solić wolno dopiero po usmażeniu!
Stopień wysmażenia określa się po 

francusku na cztery sposoby:
- bleu (niebieski) – smażony półtorej 

minuty z każdej strony;
- saignat (krwawy) – smażony 3 mi-

nuty z każdej strony;
- á point (w sam raz) smażony 4 mi-

nuty z każdej strony;
- bien cuit (dobrze wysmażony) – 

smaży się po 5 minut z każdej strony. 

Sos boloński
.. do makaronu robimy ze smażonego 
razem z pomidorami mięsa mielonego.

Makaron
Podczas gotowania makaron zwięk-

sza swą objętość dwu lub trzykrotnie. 

Gruszki
Do pieczenia gruszki zawsze obie-

ramy ze skóry, bo skórka twardnieje i 
ciemnieje.
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Jezioro 
Klimunt

Andrzej Malinowski

Trasa: Olecko - Cierzpięty - Dąbrówka - Ukta - Gałkowo 
- Jezioro Klimunt 

Jezioro Klimunt jest małym leśnym zbiornikiem wod-
nym położonym na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazo-
wego przy drodze Pisz – Ruciane-Nida (3 km od Gałkowa). 

Leży na wysokości 129,8 m n.p.m. w dorzeczu Narwi. 
Brzegi jeziora pagórkowate z jedną, zarośniętą wyspą. 

Powierzchnia: 11,8 ha; maksymalna głębokość: 5,5 m; 
długość: 0,5 km; szerokość: 0,25 km; długość linii brzego-
wej: 2 km; dno: piaszczysto-muliste.

W południowej części teren podmokły, stanowiący za-

Mazurski Park Krajobrazowy – położony w wojewódz-
twie warmińsko-mazurski w powiatach mrągowskim, pi-
skim i szczycieńskim. Jeden z największych parków kra-
jobrazowych w Polsce. Został utworzony w 1977 r. w celu 
zachowania wartości malowniczego, jeziornego krajobra-
zu polodowcowego, bogatej fauny i flory, a także wartości 
kulturowych i historycznych Polski północno-wschodniej. 

Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z które-
go wody powierzchniowe spływają do systemu określonej 
rzeki.

nikające połączenie z rzeką Krutynią. Jezio-
ro linowo-szczupakowe. Klimunt jest bar-
dzo malownicze, otoczone lasami Puszczy 
Piskiej i warte zobaczenia.

W słoneczną i ciepłą sobotę, 1 paź-
dziernika 2016 r. nad jeziorem Klimunt 
byli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej Ma-
linowski.
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B50705

19
stycznia-

godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Rusza konkurs plastyczny w ramach kampanii
„WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało 
kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich  pn. 
„Wspólnie dla bezpieczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest 
promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowbo-
ardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności 
prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących 
na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzyna-
rodowej Federacji Narciarskiej.

Projekt będzie prowadzony pod dwoma hasłami, ad-
resowanymi do różnych odbiorców: dla dorosłych – „Od-
powiedzialni na stoku” oraz dla dzieci – „Stok nie jest dla 
bałwanów”. Partnerstwo w kampanii zadeklarowali: Polski 
Związek Narciarski, oraz Stowarzyszenie Instruktorów i 
Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Pol-
ska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd 
Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP. 

Elementem kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace konkursowe oraz wypełnione karty zgłoszenia podpisane 
przez opiekuna prawnego można nadsyłać w terminie do  
20 lutego 2017 r. na adres: Komenda Główna Policji - Biuro 
Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.  

 

KONKURS  
PLASTYCZNY „Stok nie jest  

dla bałwanów” 


 

Tematem konkursu jest zilustrowanie Dekalogu 
Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej 
(FIS). 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką 
rysunkową, malarską lub przy użyciu programów 
komputerowych. 

 W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź 
później. 
 

 

Do wygrania atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.  

 
Regulamin oraz karta 
zgłoszenia znajdują się 
na stronie internetowej 
www.policja.pl. 
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młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizo-
wany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie 
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. W konkursie 
mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź później.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 
20 lutego 2017 r. pracy plastycz-
nej w formacie od A-5 do A-3, 
wykonanej dowolną techniką ry-
sunkową, malarską lub przy uży-
ciu programów komputerowych 
oraz wypełnionej karty zgłosze-
nia podpisanej przez opiekuna 
prawnego na adres: Komenda 
Główna Policji - Biuro Prewen-
cji, ul. Puławska 148/150, 02-514 
Warszawa.

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do 28 lutego 2017 r., jury 
przyzna nagrody rzeczowe, które 
zostaną wręczone podczas ogól-

nopolskiego finału konkursu.
Regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stro-

nie internetowej www.policja.pl.

Warmia i Mazury pływają 
- Olecko i okolice pływają 

Zawody IV - 14. 01 .2017r.  Pływalnia LEGA w Olecku
Organizator: MOSiR Olecko
Patronat regionalny - Marszałek Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego - Gustaw Marek Brzezin
Patronat lokalny - Burmistrz Olecka - Wacław Olszewski

Kategoria Panie 1-6 lat dystans 15 m
1. Lliana Wasilewska 00:42:02

Kategoria Panowie 1-6 lat dystans 15 m
1. Janusz Niedziejko-Ziółkowski 00:21:47
Kategoria Panie 7-9  lat dystans 25 m
1.  Amelia Gajewska 00:20:01
2.  Nina Radomska 00:22:45
3. Julia Chorąży 00:22:95
4. Nina Szyłkiewicz 00:23:07
5. Nikola Wiktoria Drobiszewska 00:25:19
6. Lidia Panuszko 00:27:76
7. Malwina Muszyńska 00:29:45
8.  Maja Kowalewska 00:29:66
9. Maja Wasilewska 00:31:04
10. Julia Masianis 00:31:54
11. Zosia Łapucka  00:31:80
12. Martyna Kaszkiel 00:35:00
13. Lena Czaplejewicz 00:36:72
14. Karolina Niedziejko 00:37:87

Kategoria Panowie  7-9  lat dystans 25 m
1. Igor Max Szejnoga 00:21:18
2. Piotr Witkowski 00:22:36
3. Hubert Jurewicz 00:23:52
4. Dominik Tylman 00:27:71
5. Filip Żurawlew 00:33:73
6. Filip Kopeć  00:35:00
7. Kuba Wieloch  00:41:16
8. Michał Adamczewski 00:42:95
9. Łukasz Kosakowski 00:55:45

Kategoria Panie  10-12  lat dystans 25 m
1. Anna Kramkowska 00:16:29
2. Ada Adamska   00:18:38
3. Marta Chołod         00:19:21
4. Dominika Kosakowska 00:21:18
5. Justyna Racis      00:23:95
6. Karolina Ciszewska 00:24:83
7. Zuzia Sędzicka  00:26:99

8. Emilia Szczech 00:28:49
9. Paula Ulińska  00:28:85
10. Natalia Kopeć 00:30:91
11. Wiktoria jankowska  00:36:06

Kategoria Panowie  10-12  lat dystans 25 m
1. Hubert Modzelewski   00:16:12
2. Antoni Witkowski 00:18:25
3. Igor Wieloch  00:18:45
4. Maksymilian Gałkowski00:18:91
5. Rafał Życzkowski 00:19:68
6. Janusz Krajewski 00:19:87
7. Adrian Malinowski 00:20:29
8. Michał Stankiewicz 00:21:26
9. Michał Matyjewicz 00:22:35
10. Kacper Wasilewski 00:22:87
11. Patryk Stelmachowski 00:24:23
12. Kacper Truchel 00:24:77
13. Cyprian Jórczyk 00:25:28
14. Szymon Rutkowski 00:26:25
15. Wiktor Radomski 00:28:08
16. Kacper Tylman 00:29:33
17. Mateusz Żukowski 00:29:51
18. Jakub Orchowski 00:31:87

Kategoria Panie  13-14  lat dystans 50 m
1. Rebeka Kasprzak 00:33:96
2. Maja Bagieńska 00:36:63
3. Ewa Łapucka  00:36:94
4. Daria Machnacz 00:40:42
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PROGRAM
23 stycznia – 3 lutego 2017 r.

23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11:00 – „Szajbus i pingwiny”, bajka, sala kina (10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

24 stycznia 2017 r. (wtorek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-13.00 – zajęcia dla dzieci w bibliotece, MPBP w 
Olecku, ul. Kopernika 6
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

25 stycznia 2017 r. (środa)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11:00 – „Teatr Clowna Feliksa”, sala kina (bilet: 10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16:00 – Zajęcia z książką i sztuką, „Śnieżne płatki”, Miej-
sko-Powiatowa Biblioteka Publiczna (MPBP), ul. Koperni-
ka 6

26 stycznia 2017 r. (czwartek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala bale-
towa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pracow-
nia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-13.00 – zajęcia dla dzieci w bibliotece, MPBP w 
Olecku, ul. Kopernika 6
11:00 – „Jak uratować mamę” 2D, bajka, sala kina (bilet: 10 
zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-

zjum – sala AGT 
13:00-15:00 – warsztaty kuglarskie z Clownem Feliksem
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

27 stycznia 2017 r. (piątek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala 
baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pra-
cownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala 
AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16:00 - Zajęcia z książką i sztuką, „Biżuteria z koralików, 
(MPBP), ul. Kopernika 6

30 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
10.00 – „Piękna i Bestia” 3D, bajka, sala kina (bilet: 5 zł, 
jednorazowa opłata za okulary 3D: 4 zł)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala 
baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pra-
cownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11:00 – „Misiek w Nowym Jorku”, film, sala kina (cena: 
10 zł)
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala 
AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna
16.00-18.00 – zajęcia kuglarskie, grupa klas IV-VI i gim-
nazjum – sala AGT

31 stycznia 2017 r. (wtorek)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala 
baletowa
11.00-12.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas I-III – pra-
cownia plastyczna
11.00-11.45 – zajęcia taneczne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala baletowa
11.00-13.00 – zajęcia dla dzieci w bibliotece, MPBP w 
Olecku, ul. Kopernika 6
12.00-13.00 – zajęcia teatralne, grupa klas I-III – sala 
AGT
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT 
13.00-16.00 – zajęcia muzyczne – pracownia muzyczna

1 lutego 2017 r. (środa)
10.00-11.00 – zajęcia plastyczne, grupa klas IV-VI – pra-
cownia plastyczna
10.00-10.45 – zajęcia taneczne, grupa klas I-III – sala 
baletowa
13.00-14.00 – zajęcia teatralne, grupa klas IV-VI i gimna-
zjum – sala AGT

ciąg dalszy na s. 
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Tomasz niczym Stoch
15 stycznia, korzystając z szybko zamarzniętego jeziora, 

Zarząd koła wędkarskiego OKOŃ zorganizował swoje podlo-
dowe mistrzostwa. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, łowiskiem było jezioro 
Olecko Wielkie, a dokładnie zatoka przy północnym końcu 
jeziora. Jeszcze przed wschodem słońca, trochę przed siódmą, 
dwunastu zawodników stawiło się na miejscu zbiórki. Zapisy, 
losowanie i dwie sześcioosobowe grupy ruszyły do swoich 
sektorów. Głębokość łowiska sięgała 8 m i właśnie w tych 
okolicach większość wędkarzy wywierciła swoje otwory. 

Zgodnie z międzynarodowym regulaminem CIPS, według 
którego zawody były przeprowadzone, wolno łowić wyłącz-
nie na mormyszkę. Początki nie były łatwe, ryby nie brały 
zbyt agresywnie. Jedynie malutkie przynęty, podane na cie-
niutkiej żyłce pozwalały skusić płotki do brania. Trzy godziny 
pierwszej tury, przy ładnej pogodzie minęły bardzo szybko. 

I sektor wygrał Grzegorz Makowski, drugi Tomasz Isz-
kuło. Najlepsze wyniki, to nieco ponad 2 kg. Jak na to łowi-
sko, niezbyt imponujące , tym bardziej, że niektórzy zawod-
nicy złowili tylko po kilka rybek. W przerwie między turami, 
kiełbasa z ogniska, przygotowanego przez niezawodnego ko-
miniarza- strażaka Jerzego Rynkowskiego. 

Druga tura odbyła się w nowych sektorach. Na początku 
ryby żerowały całkiem fajnie, jednak z biegiem czasu brania 
były coraz rzadsze. Ryb nieco mniej niż w pierwszej turze. Po 
podsumowaniu wyników, sędziowie przedstawili je zawodni-
kom:
1. Tomasz Iszkuło  2 pkt 4550g
2. Grzegorz Makowski  3 pkt 3050g
3. Krzysztof Krajewski  4 pkt 3550g 
4. Marek Przekop   4 pkt 2190g
5. Krzysztof Gryniewicz  5 pkt 2455g
6.  Krzysztof Hodana  6 pkt 2140g
7. Mieczysław Gojlik  9 pkt 1205g 
8. Jerzy Rynkowski  9 pkt   800g
9. Józef Makowski  9 pkt   565g
10.Ryszard Ponikiewski  11 pkt   915g  
11.Jerzy Wysocki   11 pkt   290g

5. Iza Kalinowska 00:41:64
6. Karolina Kopycka 00:44:09
7. Zuzanna Kieczeń 00:52:86

Kategoria Panowie  13-14  lat dystans 50 m
1. Dawid Mitin  00:30:97
2. Filip Szmyt  00:35:13
3. Tomasz Kaszkiel 00:36:81
4. Eryk Czaplejewicz 00:41:60

Kategoria Panie  15-16  lat dystans 50 m
1. Aleksandra Kaszkiel 00:31:17

Kategoria Panowie 15-16 lat dystans 50m
1. Błażej Gałkowski 00:27:88
2. Paweł Masalski 00:27:89

Kategoria Panie  17-19  lat dystans 50 m
1. Anna Omilian   00:37:71

Kategoria Panowie  17-19  lat dystans 50 m
1. Marcin Nawrocki 00:40:08

Kategoria Panowie 30-39  lat dystans 50 m
1. Ireneusz Malinowski 00:32:02
2. Tomasz Wieloch 00:42:53

Kategoria Panie  40-49  lat dystans 50 m
1. Joanna Kaszkiel 00:54:80

Kategoria Panowie 40-49  lat dystans 50 m
1. Arkadiusz Kopeć  00:52:05 

Kategoria Panowie  50-59  lat dystans 50 m
1 Adam Łapucki   00:35:13

Kategoria Panowie  60+  lat dystans 50 m
1. Ryszard Zabolewicz 00:41:31
W zawodach wzięło udział 76 zawodników i zawodniczek. 

12.Krzysztof Miławicki  12 pkt   395g  

A emocji było więcej. Bo i zupełnie przyzwoite okonie 
i kilka wypasionych płoci, a także szczupak, który wiedząc, 
że jest pod ochroną, nie dał się na lód wyciągnąć. 

Wśród uczestników brakuje jednego nazwiska... mojego. 
Niestety kontuzja żebra uniemożliwiła mi udział w zawo-
dach i obronę tytułu z przed roku. 

Tegoroczny mistrz, Tomasz Iszkuło, który zwyciężył ni-
czym Stoch w Wiśle,  w ubiegłym roku był drugi. Gratuluję 
serdecznie. Gratuluję wszystkim uczestnikom.

Z wędkarskim pozdrowieniem 
J.Arnold Hościłło
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Pamiętacie swoją Studniówkę? 
Aż trudno uwierzyć, że była ponad ćwierć wieku temu… 

Ja pamiętam dokładnie. Miałam białą bluzkę ze stójką z pięk-
ną koronkową wstawką. 

Uszyła mi ją Kasia, moja koleżanka o wielu talentach. 
Świetnie gotowała, dziergała na drutach czytając fizykę i inne 
podręczniki, no i potrafiła szyć i owijać chłopaków dookoła 
palca. Oj, jeden, to do dzisiaj wzdycha, że się nie udało. 

Kasia, moja współlokatorka ze stancji. Była moją kre-
atorką mody, projektantką i krawcową w jednym studniów-
kowej bluzki. 

Spódnica była czarna, żorżetowa, tuż zza kolano. Kiedy 
się okręcałam, nogi były w całej okazałości, ale nie to było 
ważne. Materiał, z którego była uszyta, dostałam od babci. 
Wyciągnęła go z kuferka, a był przeznaczony na sukienkę dla 
babci… do trumny. Serio. Babcia nie pożałowała. Zresztą, 
wszystko by oddała w jednej chwili. Kochana babcia Ania… 
Dziękuję.

Makijaż? A co to takiego? Może jakieś kreski na oczach 
były i odrobinę cienia, tego nie pamiętam. 

Fryzjer? I znowu pomogła mi Kasia. Lokówką zrobiła mi 
loki, które zanim doszłam do szkoły, już się prawie rozpro-
stowały. 

Ach, były jeszcze rajstopy. Farbowane beżowe, bo czarne 
były nie do zdobycia. Przypomnę, że to był czas stanu wo-
jennego i pustych półek. Godzinę po rozpoczęciu koleżanka 
porwała swoje, więc niewiele się zastanawiając, poszłam po 
kolejna parę na stancję, bo miałam zapasowe, a mieszkałam 
tuż za siatką boiska. 

Pamiętam też, że w imieniu wszystkich życzyłam dobrej 
zabawy aż do białego kura, ale sprzęt w tym momencie się 
zaciął i nie do końca byłam słyszalna. I od tego momentu nie-
wiele pamiętam. Tańczyliśmy, było nawet jakieś jedno wino 
i tańczyliśmy.

Zdjęcia? 
Tak, mam! Kilka, które zrobił kolega. Żaden wynajęty 

fotograf czy kamerzysta. Pokazuję je mojej pierworodnej, 
która w minioną sobotę miała swoją Studniówkę.

Sąsiadka Anetka, kobieta o zdolnościach wielu, wywi-
nęła takiego koka, że nie powstydziłaby się żadna fryzjerka. 
Ona poprosiła swoją koleżankę i makijaż był perfekcyjny! 

Ja to mam szczęście. 
Do tego czarna sukienka do kolan, czerwone szpilki 

na jedenastocentymetrowym obcasie, takież usta i… moja 
córka wyglądała ślicznie! Jej partner również, więc… cóż, 
mamie łza się zakręciła. To już…? 

A tak niedawno chodziła ze swoją lalką „Selimką” i 
płakała, kiedy Krecik próbował ratować topniejącego na 
wiosnę bałwanka. I kazała puszczać ten doskonały czeski 
film animowany codziennie.

A w sobotę moja pierworodna miała swoje święto. To 
jej czas, jej młodość, jej wybory. Zaskoczyła mnie. Ucznio-
wie przygotowywali swoim wychowawcom niespodzianki. 
Jedna z klas nauczyła się walca. Wirowali chłopcy i dziew-
częta, wirowała młodość. 

A moja córa miała plan. Maciek, z którym przez parę 
lat tworzyli parę w tańcu towarzyskim, przyklasnął pomy-
słowi, by odgrzebać dawne umiejętności i wspólnie zatań-
czyć. Umówili się  z dawną trenerką, panią Ewą i zaczęli 
próby, a ja poszukiwania sukienki. 

Wyzwanie było niemałe, bo wybrali… tango. I zatań-
czyli. Brawa, jak wyznała, nie milkły. A ja w krótkim fil-
miku zobaczyłam na parkiecie… kobietę. Młodą, piękną 
kobietę.

Kiedy nad ranem natknęłam się na nią w łazience, mo-
czyła nogi. Już bez sukienki, bez makijażu z ciągle trzyma-
jącym się fikuśnym koku. Szczęśliwa.

Moja córka jest sto dni przed maturą. 
Moje myśli nie dają się utrzymać na wodzy, a drobne 

ukłucia przypominają pewnego okularnika, w którym by-
łam śmiertelnie zakochana. Niestety, poplątane losy i odle-
głość sprawiły, że nie był moim partnerem na tym niezapo-
mnianym pierwszym balu. Nie mnie osądzać scenariusze 
życia.

Mój pierwszy bal…
I rozpoczęło się odliczanie. Sto dni tak szybko minie.

Marusia


