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ZDANIEM WÓJTA

Jesteśmy lepsi  
od Stawigudy!
– Przed poprzednimi wyborami samorządo-
wymi mówił pan w swoim spocie wyborczym, 
że sąsiednia gmina Stawiguda rozwija się nad 
podziw, a w Purdzie panuje marazm...
– Bo to było prawdą. Wtedy.
– A obecnie?
– Idzie nam coraz lepiej. Gołym okiem to widać. 
Trzy lata temu dochody gminy wynosiły ponad 
dwadzieścia siedem milionów złotych, na ten 
rok grubo przekroczą czterdzieści dwa miliony! 
Piętnaście milionów  wyniosą nasze inwestycje. 
Pięć razy więcej niż trzy lata temu!
– Mocne...
– Po prostu pracujemy.
– Także w niedziele... Nieźle pan zatańczył 
w Marcinkowie pod dźwięki Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy...
– Fakt. Wyrwały mnie na scenę Wiedźmuchy. 

Trudno odmówić. Raz, że paniom nigdy się nie 
odmawia, a dwa: w takim momencie i na tak 
szczytny cel?
– Jest pan fanem WOŚP?
– A jak nie być? Czy może być coś ważniejszego 
niż zbiórka środków na zakup sprzętu dla od-
działów leczących noworodki? 
– Może powinien się tym zajmować rząd?
– Pewnie tak, ale najwyraźniej nie daje rady. 
A z drugiej strony: czy to nie piękne? Czy nie 
piękne jest to, że ludziom się chce, tak po prostu 
chce? Nie są przymuszeni. Nakazem, podatkiem, 
mandatem... Obowiązkiem...
– Mieć serce to jednak rodzaj obowiązku...
– I szczęściem całym, że ten obowiązek wypeł-
niamy. Nie przymuszani, ale z dobrej woli, te 
małe serduszka wręczane przez wolontariuszy, te 
serduszka dające tak wielomilionowy efekt... Tak 

ważny dla wszystkich, po-
trzebujących opieki zdro-
wotnej... Jestem dumny 
z  tego, że nasza gmina 
bierze udział w tej akcji.
– Mało, że bierze. Czy 
wie pan, jaką sumę ze-
brano w tym roku w na-
szej gminie?
– Wiem. Ponad dwadzie-
ścia dziewięć tysięcy. Im-
ponująca suma.
– A w Stawigudzie coś 
ponad szesnaście tysię-
cy...
– A więc... Jesteśmy lepsi 
od Stawigudy!

Rozmawiał zD
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TEMAT MIESIĄCA  Gramy, bo chcemy! s. 3-5

Piotr Płoski: Wyrwały mnie na scenę Wiedźmuchy...

w nuMErzE

InforMACJE

l Już wkrótce: Świetlica wiejska 
w Przykopie o powierzchni użytko-
wej 100 metrów kwadratowych plus 
pieszo – rowerowy szlak edukacyjny. 
23 stycznia, w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Olsztynie, podpi-
sana została umowa o przyznaniu 
pomocy na tę inwestycję. Całkowity 
koszt  zadania wynosi nieco po-
nad 400 tys. zł., zaś dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, to suma 
300 tys. zł. Projekt zrealizowany zo-
stanie przez Lokalną Organizację 
Turystyczną „Pogranicze Warmii 
i Mazur” w partnerstwie z Gminą 
Purda.

l Od lutego br. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Purdzie roz-
pocznie rekrutację drugiej grupy 
szkoleniowej do projektu „Moja mała 
ojczyzna”, tym razem na obszarach 
Butryn i sąsiednich sołectw. W pro-
jekcie przewidziano trzy rodzaje 
działań: Inicjatywy lokalne, szkolenia 
zawodowe, staże. Szczegółowe infor-
macje w GOPS.

Pełen szacun dla wójta Płoskiego!
Rozmowa z dr. Szymonem Drejem, dyrekto-
rem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem  . . . s. 2

Rekordowa Purda. 26. Finał WOŚP  . . . . s. 3

Gramy bo chcemy, gramy bo lubimy! 
26. Finał WOŚP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4-5
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– Zdarzało się nam spotykać na Polach 
Grunwaldzkich, gdzie jesteś dyrektorem 
Muzeum Bitwy, zdarzało w siłowni, pod-
czas poprawiania „zdrówka”, lub jeszcze 
gdzie indziej, mniejsza o to gdzie – już tego 
miejsca nie ma. Nigdy jednak w Silicach... 
Co tu robisz?
– Mieszkam.
– No i?
– I nie żałuję.
– Bo?
– Bo to moje miejsce na ziemi. Od 2008 roku, 
kiedy to wraz z żoną Beatą, postawiliśmy 
tu dom.
– Tymi rękoma?
– Bez przesady. Jestem krzepkim facetem ale 
z budowlanką raczej na bakier. Trawę skosić, 
do pieca dorzucić, te rzeczy to i owszem...
– Te rzeczy, to każdy prawdziwy mężczy-
zna lubi.
– Trudno, przyznaję się.
– A co na to żona?
– Daje radę. Kocha to miejsce. Jak i ja. Wro-
śliśmy w ten zakątek nad kanałem Elżbiety. 
My, nasze koty... Już nie jesteśmy przybysza-
mi. Jesteśmy stąd.
– Brawo. Tylko dlaczego spotykamy się 
nie w twoim salonie, a sto metrów dalej, 
tuż przy drodze na Olsztyn? Sterczy tu 
jakaś wielka ciężarówa i zasłania dojazd 
na posesję...
– I bardzo dobrze. Robią kanalizację. Gmina 
robi.
– To jak do siebie wjeżdżasz albo i na po-
wrót wyjeżdżasz?
– Poproszę, to zjadą. Tak to już jest: najpierw 
musi być gorzej, by potem było dużo lepiej.
– Godna podziwu filozofia, choć osobiście 
wolałbym, aby zawsze było tylko lepiej...
– Ja też. Ale życie pełne jest zakrętów.
– Na którym teraz?
– Teraz to jesteśmy na prostej! Chłopie... Za 
poprzedniego wójta to po prostu cierpieliśmy. 

– Aż tak?
– Nie było wodociągu, nie było kanalizy. 
Władze gminne nie robiły tu nic. Mieliśmy 
studnię, a ta latem wysychała, a zimą zama-
rzała... Koszmar.  

– Nie zawsze więc było różowo.
– Powiem najprościej, jak doktor mu-
zealnik potrafi: Pełen szacun dla wójta 
Płoskiego!

Rozmawiał zD

Rozmowa z dR. SzymoNem dRejem, dyRektoRem muzeum Bitwy Pod GRuNwaldem

Pełen szacun  
dla wójta Płoskiego!

Takie rurki sobie leżały na początku inwestycji...

A teraz wystają z poletka przed domem S. Dreja w Silicach. Jest kanalizacja!
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J
ak mawiał słynny polski 
lekarz i filozof medycyny, 
Julian Aleksandrowicz, „tyle 

człowiek wart, ile drugiemu może 
pomóc”. W gminie Purda nie brakuje 
dobrych ludzi, którzy troszczą się 
o innych. Byliśmy tego świadkami 
podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który odbył się 
w niedzielę 14 stycznia.

Do sztabu zarejestrowanego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Purdzie, zgłosiło się 
ponad 30 wolontariuszy. Ze względu na ogra-
niczenia i limity narzucone przez Fundację 
WOŚP, w dniu finału grało z nami nieco 
mniej, bo 25 osób, z tego 15 dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym. Wszyscy wolon-
tariusze byli bardzo wytrwali. Działali po 
kilka godzin na imprezach, a także pomimo 
niekorzystnych warunków pogodowych i du-
żego mrozu prowadzili zbiórkę na zewnątrz. 
Gminny finał WOŚP odbył się w hali sporto-
wej w Marcinkowie. Wydarzenie rozpoczęło 
się o godzinie 15:00 licytacją i występem Koła 
Gospodyń Wiejskich Szczęściary. Emocje 
gwałtownie wzrosły, kiedy na scenie pojawiły 
się Wiedźmuchy. Czarownice nie miały litości 
dla panów! Szybko wybrały kilka „ofiar” z tłu-
mu i postanowiły zrobić z nich żywą orkiestrę. 
Nie oszczędziły nawet Wójta Gminy Purda 
Piotra Płoskiego! Chciał, nie chciał – także 

musiał... wziąć udział w zabawie. Z Wiedź-
muchami było wesoło, kolorowo i głośno. Po 
ich występie sceną zawładnął zespół Kristars 
pochodzący z okolic Przasnysza. Jego pomy-
słodawcą, a zarazem liderem jest Krzysztof 
Mordwa. Gatunkiem muzycznym, który upra-
wia, jest disco – polo. Kristars momentalnie 
porwał ludzi do tańca.
Finał WOŚP w Marcinkowie postanowiła 
także wesprzeć olsztyńska Kapela Jakubo-
wa. Grażyna Bałabańska, Tadeusz Machela, 
Grażyna Sosnowska-Mogut w towarzystwie 
dzieci zaprezentowali na scenie swoje naj-
większe przeboje. 
Po kilku kolejnych licytacjach nadszedł czas 
na występ Bartosza Abramskiego. Bartosz 
jest zawodowym, dyplomowanym muzy-
kiem, jego utwór „Zapłoną serca dwa”, można 
było usłyszeć w programie Must be the Mu-
sic. Podczas występu w Marcinkowie woka-
lista zaprezentował swoje najbardziej znane 
i – jak się okazało – lubiane przez purdzką 
publiczność piosenki. Wieczór zakończył 
się światełkiem do nieba oraz wręczeniem 
nagród w turnieju 1 vs 1 Counter Strike zor-
ganizowanym przez Olsztyn Gaming Area. 
Oprócz występów scenicznych i licytacji, or-
ganizatorzy zapewnili szereg innych atrakcji. 
Uczestnicy wydarzenia w Marcinkowie mogli 
wziąć udział w loterii fantowej, kupić cegieł-
kę, skorzystać z foto ścianki, zarejestrować 

się w bazie dawców szpiku DKMS, odwiedzić 
miasteczko strażackie, skosztować pysznego 
jedzenia i spróbować słodkości w kawiarence 
obsługiwanej przez panie z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Purdzie, a także skorzy-
stać ze strefy gier free2play i strzelnicy. 
Równolegle do finału w Marcinkowie, od-
były się imprezy towarzyszące w Butrynach 
i w Klewkach. Także z wieloma atrakcjami 
i liczną publicznością. Szczególnie dowarto-
ściowani mogli się poczuć młodzi piłkarze 
GKS Błękitni Korona Stary Olszyn Klewki, 
którzy z rąk wójta Piotra Płoskiego otrzymali 
nowe koszulki i spodenki, ufundowane przez 
gminę. Koszulka z własnym nazwiskiem, 
praktycznie na początku sportowej kariery 
– to jest dopiero coś! 
Swoja drogą na takie wyróżnienie, w posta-
ci osobistej, pamiątkowej koszulki z nazwi-
skiem i czerwonym serduszkiem, zasłużyli 
wszyscy, którzy tego dnia zagrali w gminie 
Purda z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy. Zaangażowanie organizatorów i wo-
lontariuszy z jednej, a hojność i ofiarność 
uczestników z drugiej strony, w znakomity 
sposób przełożyły się na tegoroczny wynik 
WOŚP w gminie Purda: 29 410 zł ! Tyle 
przyniosły zbiórka i licytacje. Absolutny 
rekord! Ten wynik udowadnia wprost: 
Gramy bo lubimy, gramy bo chcemy. I oby 
tak dalej... aB

Koszulka z własnym nazwiskiem to nie lada gratka, nie tylko dla piłkarza

Wolontariusze w akcji. Antoni i Jakub Skwar-
ko w towarzystwie Katarzyny Dumkiewicz

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
G

 w
 P

ur
dz

ie

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
G

 w
 P

ur
dz

ie

Rekordowa Purda
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To dzięki nim orkiestra 
zagrała w Gminie Purda 
z taką mocą!
LISTA woLonTArIuSzy

Aleksandra Rogozińska, Maria Sobieska, 
Karolina Przybyłek, Pola Kincel,  
Maja Budziszewska, Antoni Moszczyński, 
Katarzyna Hul, Błażej Dąbkowski, 
Urszula Rybak, Antoni Skwarko, Jakub Skwarko, 
Wiktoria Bączek, Emilia Pykało, Julia Redkiewicz, 
Martyna Kowalczyk, Agnieszka Kowalczyk, 
Aneta Kowalczyk, Anna Pykało, Nikola Porzezińska, 
Oskar Pykało-Handl, Karolina Jaworska, 
Aleksandra Gamdzyk, Zuzanna Sawicka, 
Paulina Zakrzewska, Wojciech Klewiado.
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NA ZIMoWE WIEcZory...

Autograf 
z wawrzynem
18 stycznia 2018 r. czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
mieli okazję spotkć się z Joanną Jax.
Joanna Jax to pseudonim artystyczny olsztyńskiej pisarki, 
autorki dwutomowej powieści, zatytułowanej „Saga von 
Becków”, wydanej w latach 2014-2015. „Saga” była de-
biutem literackim pani Joanny, debiutem, który z miejsca 
odniósł spory sukces wśród czytelników. To ich głosy 
przyniosły autorce prestiżowy Wawrzyn 2016 – Nagrodę 
Literacką Warmii i Mazur. „Saga” ukazuje losy kilku po-
koleń na tle ważnych wydarzeń dziejowych. To historia 
zakazanej miłości Polki i niemieckiego oficera oraz dzieje 
ich potomków. Książka ta znajduje się w naszej, gminnej 
bibliotece i zapewniamy, że nie grzeje półki.
Dorobek pani Joanny bardzo szybko rośnie, po tej sadze 
wydała książkę „Długa droga do domu”, którą miałyśmy już 
okazję czytać i dyskutować o niej na spotkaniu Dyskusyj-
nego Klubu Książki w grudniu ubr. Książka się podobała, 
chociaż tematyka odbiegała od wcześniejszej sagi. Obecnie 
pisarka kończy VI część serii „Zemsta i przebaczenie”, 
w której, jak i w poprzednich książkach, osadziła fabułę 
w kilku krajach, pokazując losy dwóch spokrewnionych 
ze sobą mężczyzn i ich potomków na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat.
Podczas styczniowego spotkania pani Joanna opowiedziała 
nam o swoich pasjach i planach, oraz o tym jak łączy pisar-
stwo z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Po spotkaniu 
była możliwość zakupu powieści i zdobycia autografu 
pisarki, z czego chętnie korzystano.
Biblioteka zaprasza na kolejne spotkania autorskie:
– 1.03.2018 r. z olsztyńskim pisarzem Pawłem Jaszczukiem 
i jego najnowszą książką „Lekcja martwej mowy”
– 8.05.2018 r. – z Joanną Żamejć, autorką powieści „Na-
wrócenie wiedźmy”. Poznamy drugi tom tej powieści – 
„Perkunowe wyroki”. BP

Podczas spotkania z Joanną Jax w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Purdzie

nie jest lekko
P

rzekonają się o tym Państwo, czytając poemat o dobrej robocie, 
który wyszedł spod ręki (pióra?) ekipy referatu finansowego Urzędu 
Gminy. Marnują się tam poetyckie talenty, oj marnują... Ale czy mu-

szą? Redakcja Miesięcznika zapewnia, że nigdy więcej na to nie pozwoli! 
Czekamy na następne twórcze propozycje. Swoją drogą, płacąc należny 
podatek gminny, aż miło pomyśleć, że jego wymiar zawdzięcza się nie tylko 
swoim arom czy hektarom, ale i tak utalentowanym córom Parnasu...*

To tu...
W referacie finansowym mrówcza praca wre od rana
pani Skarbnik do roboty od początku dnia już gania.
W kasie zawsze jakiś petent, co od siódmej rano czeka
choć że czynna jest od ósmej – widać info już z daleka

To tu podatnicy dokonywać wpłat przychodzą 
z pretensjami i żalami, że im urzędnicy szkodzą.
Wciąż dostają upomnienia, komornicze pisma różne
a to przez to, że poprzedniej władzy egzekucje były próżne

Aby ściągnąć należności, pozostałe do zapłaty
wójt utworzyć musiał nowe, dodatkowe dwa etaty.
Te decyzje, nowi ludzie – się wójtowi opłaciły 
bo dochody naszej gminy od dwóch lat się podwoiły 

Stara władza z tym zwlekała, zaległości powstawały 
dług z kredytów i pożyczek zostawiła też niemały. 
My natomiast zaczęliśmy od ustaleń rzeczy stanu 
i korekty do decyzji wystawionej pani, panu... 

Bowiem: Gdy się ewidencję gruntów z deklaracją porównało 
to się naraz ku zdziwieniu podatników okazało 
że metraże wykazane w deklaracjach do podatków
niższe są od tych prawdziwych chyba w większości przypadków 

Tak poza tym, prócz podatków wiele pracy w księgowości
nie ma miejsca na urlopy, wolne czy opieszałości. 
Sprawozdawczość budżetowa – tu podstawą są terminy
nikt nie szuka w razie spóźnień wyjaśnienia – tylko winy 

Naruszeniem dyscypliny każdy mały błąd tu grozi 
upomnieniem lub naganą – skarbnikowi to zaszkodzi 
Budżet gminy w trakcie roku kilkakrotnie jest zmieniany
każdy projekt takiej zmiany radnym musi być wysłany 

Cała praca referatu jest oparta na dbałości
o terminy, dokumenty, egzekucje należności
Przestrzeganie, by dokument obiegł urząd prawidłowo
nie przeleżał odłożony, gdzieś na biurku, u nikogo...
 
* Dla niewtajemniczonych: Parnas to nie klub disco polo,  

tylko taka świetlica dla poetów. Pełna ambrozji.
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Co, GdzIE, kIEdy?

Żywność w GoPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, 
że w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym będzie wydawana żywność osobom korzy-
stającym z pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy, 
celowy na zakup posiłku, dożywianie dzieci w szkole) oraz 
osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium 
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej t.j.: 
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla 
osoby w rodzinie.
Żywność będzie wydawana w budynku GOPS w Purdzie 
w terminach: 
30.01.2018 r. od godziny 09:00 do 15:00.
31.01.2018 r. od godziny 08:00 do 15:00.
 6.03.2018 r. od godziny 09:00 do 15:00.
 7.03.2018 r. od godziny 08:00 do 15:00.
 8.05.2018 r. od godziny 09:00 do 15:00.
 9.05.2018 r. od godziny 08:00 do 15:00.

karta dużej rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, 
że w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832) od 
1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące moż-
liwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych 
elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała 
formę aplikacji na smartfony. Aplikacja będzie posiadała 
kilka funkcji:
– rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty 

swoich dzieci oraz małżonka;
– aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg 

kategorii, lokalizacji, frazy;
– funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie part-

nerów udzielających zniżki w okolicy przebywania 
użytkownika aplikacji, a użytkownik aplikacji będzie 
mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;

– aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji 
członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktual-
nych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności 
złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. 
w przypadku dzieci przed 18 rokiem życia.

Rodziny wielodzietne, które przed 1.01.2018 r. były 
już posiadaczami tradycyjnych KDR, mogą wystąpić 
z wnioskiem do tutejszego ośrodka o przyznanie bez-
płatnej elektronicznej formy KDR. Natomiast rodziny 
wielodzietne, które nabędą prawa do KDR od 1.01.2018 r., 
będą mogły skorzystać z jednej darmowej formy, za drugą 
formę będą musiały uiścić opłatę w wysokości 9,21 zł. za 
każdego członka rodziny, który będzie korzystał z drugiej 
wybranej formy.  

oboWIąZEk MElDuNkoWy NIE ZNIkA! 

nowe przepisy  
– nowe możliwości 
Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności wprowadziła od 1 stycznia 
2018 r. istotne zmiany w zameldowaniu zarówno na pobyt stały, jak 
i czasowy.

Obowiązek meldunkowy obowiązuje jak obowiązywał. Wprowadzono jed-
nak znaczące ułatwienie, jakim jest zameldowanie się przez internet. Aby 
dopełnić obowiązku meldunkowego drogą elektroniczną, należy posiadać 
profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. 
Meldunek przez internet ma oszczędzić obywatelom zbędnych wizyt w urzę-
dzie. Należy przy tym pamiętać, że zameldowania powinno się dokonać 
najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przybycia do miejsca zamieszkania.
E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemel-
dowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.
A teraz najważniejsze: Jak to zrobić?
Wszystko zaczyna się na stronie www.obywatel.gov.pl. To tam należy wejść, 
wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość 
Profilem Zaufanym.
Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie 
na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie 
z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.
Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przy-
padku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. 
skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny 
do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu, dysponującego 
tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.
W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną 
automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa 
pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.
Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu 
(odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie 
on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu 
zameldowania.
Jeśli dołączyłaś/-eś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje 
cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłaś/-eś do for-
mularza skany dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały 
i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.
Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnio-
skowania.
Płatne – 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czaso-
wy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku 
zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru 
zaświadczenia - odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa 
lub przesłana na skrzynkę ePUAP - wersja elektroniczna.
Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy 
aktów stanu cywilnego, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub 
zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

EL
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Skąpani we łzach
Puk, puk – zapukało cichutko. Coś tam lub 
ktoś tam. No ale jak ktoś tam, to nie zapukało, 
a zapukał... Magister Orzeszek na wszelki 
wypadek schował się pod biurko. Solidne, 
pokryte dębopodobną okleiną, z epoki śred-
niego Gierka. 
Bum, bum – załomotało. Paździerz drzwi 
wejściowych wygiął się niebezpiecznie, 
Ostatni Mamlak nerwowo sięgnął po pa-
pierosa, zaś Magister Orzeszek przeciwnie: 
odetchnął z ulgą.
– Wchodźcie, wchodźcie – zachęcił, zasie-
dlając na powrót fotel okryty białym niegdyś 
misiem.
– Milicja, otwierać! – radośnie zagulgotał 
wkraczający z przytupem Moczarowicz. 
Jak zwykle krzepko pałkę dzierżąc w dłoni. 
Służbową. Niegdyś.
– Mla, mlamla – wymamlał Ostatni Mamlak.
– On tak zawsze? – skrzywił się Mocza-
rowicz, sięgając wolną ręką po notatnik 
z nieodłącznym ołówkiem kopiowym. Lubił 
zeznania spisać na gorąco.
– Tylko wtedy, gdy ma coś do powiedzenia 
– wyjaśnił Magister Orzeszek. – A wy, Mo-
czarowicz, coście tak cichutko z początku... 
Już myślałem, że to ksiądz po kolędzie...
– Zrozumcie, towarzyszu sekretarzu, to 
ze względów operacyjnych... Żeby zmylić 
przeciwnika... Wróg czuwa: elementy an-
tysocjalistyczne, warchoły, wichrzyciele, 
rewizjoniści z Bonn...
– Dobra, dobra, Moczarowicz... Na przy-
szłość od razu walcie jak w dym... Wiecie, 
rozumiecie... No... – I tu Magister Orzeszek 
rozpłomienił się na obliczu, walką klasową 
steranym, rozczulił nawet wewnętrznie, 
a na zewnątrz łzę roztarł, wspomnieniami 
nabrzmiałą. Łzę słodką, jako że nie był ci on 
ani z roli ani z soli. Z komuny był. I tęsknoty. 
Za władzą utraconą. 
I cisza nastała. Współczucia i szacunku 
pełna. Jak to cisza.
– Warchoły... Radomskie... – raz jeszcze 
westchnął Magister Orzeszek.
– Ja tam zawsze wolałem Sporty. Mla, mla – 
wymamlał ten, co mamla.
– Nie w papierosach rzecz, a w paleniu – 

zawył Orzeszek – Mamlaku ty ostatni, czyż 
nie pamiętasz, jak wróg warcholski komitety 
palić ruszył?
– Jeny – ze zgrozy oniemiały, Moczarowicz 
ręką podeprzeć się zapragnął. A, że obie 
miał zajęte, to klapnął. Zadkiem o beton. 
Co prawda przykryty. Linoleum w kolorze 
burgunda, krwi proletariackiej kolorze. Ale 
i tak zabolało...
– Ałła – zaskomlał Moczarowicz. Bowiem nie 
lubił. Jak jego. Jak kogoś – to lubił. Zwłasz-
cza z użyciem środków bezpośredniego 
przymusu.
– Ałła – przypomniał się Moczarowicz 
po niewczasie. Trzeci raz nie musiał. Ma-
gister Orzeszek w lot zrozumiał powagę: 
odbił się na dwa od podłogi, i szczupa-
ko-saltem, o  centymetry nad biurkiem, 
zapodał chusteczkę, niekoniecznie świeżą. 
Jako absolwent akademii fikołków nie ta-
kie rzeczy i  to tamto... A chusteczkę miał 
haftowaną, we wszystkie cztery rogi ob-
darzoną tajemniczo wyblakłym napisem 
„PIP”. Niektórzy sądzili, że brakuje mu 
jednej litery, ale to wrogowie byli, klasowi. 
Nieuświadomieni politycznie i seksualnie. 
Ci bardziej wtajemniczeni wiedzieli, bo 
fascynacje magistra Orzeszka Państwową 
Inspekcją Pracy znali. Z tym, że wiedza to 
nieświeża, jak i chusteczka. I tyle o niej.  
Chusteczce.
– Dmuchnijcie, Moczuś! Zasmarczcie! Ob-
licze swe na powrót karzącym ukażcie! – 
wykrzyknął Orzeszek. Po trzykroć. A echo 
mu odpowiedziało: Za ciasny garnitur! Jak 
to echo. Gminne tak ma.
– No, mla mla, no – zauważył Ostatni Mam-

lak. Raz tylko. Wystarczyło. Zdali sobie spra-
wę, wszyscy obecni, że liczenie do czterech 
może być zgubne. Było ich bowiem tylko 
trzech... Ich Troje? 
– No i tak – zagadnął Moczarowicz, chustecz-
kę w ślozy obfitą zwracając Orzeszkowi. – Tak 
to jest... Troja padła... 
– Ale nie, ale gdzieżby! – wykrzyknął Magi-
ster Orzeszek. Znowu. Wykrzyknął. Zostało 
mu to z obchodów 1 maja. Bo już na ten 
przykład 22 lipca krzyczał mniej. Wolał 
polizać. Lody latem dobrze robią... 
I ruszył Orzeszek, i dokument okazał. 
A wszyscy zdębieli, na widok takowego. 
Dobrze, że minister się zmienił, to i nie wy-
cięli, zdębiałych. Zresztą  nie mieli szyszek. 
A Orzeszek miał głos.
– Proszę, legitymacja nie kłamie... Tysiąc 
dziewięćset siedemdziesiąty szósty rok... 
Miałem wtedy siedemnaście lat, dziewczy-
no... A oni, wrogowie socjalizmu w Ursusie, 
a oni w Radomiu Polską Rzeczpospolitą 
Ludową zniszczyć chcieli... To i się zapisałem, 
do Partii, żeby bronić. Jak towarzysze, jak 
komuny twórcy...
– Marks, Engels, Lenin, mla mla...
– I Stalin! – Moczarowicz zarumienił się 
z podniecenia. Już wiedział, choć jeszcze 
myśli śmiało nie dopuszczał: zostanie re-
daktorem!
– Dał Piotrowicz nam przykład, jak zwy-
ciężać mamy... – wyszeptał Orzeszek. Utru-
dzony.
– No i bydzie – orzekł Ostatni Mamlak. 
Trochę zaniepokojony.
Szli na bój swój ostatni.

KajEtan Pogłówny
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