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Firma SAWBUD w Wałczu

zatrudNi

Wynagrodzenie miesięcznie 
od 3000,00 do 4000,00 zł brutto

Po okresie próbnym 
zatrudnienie na stałą umowę o pracę.

POSZŁA DLA DIORA
21-letnia wałczanka Ola Marcinkiewicz szła w pokazie świato-
wych projektantów: rodarte podczas New York Fashion Week i 
diora na Paris Fashion Week. udział w tych pokazach, zwłaszcza 
u diora, otwiera jej drogę do światowej kariery w modelingu. 
Ola nigdy nie marzyła, żeby zostać modelką. Jej pasją była siatkówka. 
Pięć lat temu została „wyłowiona” na Facebooku przez Annę Helenę 
Rózgę, szefową wrocławskiej agencji Made by Milk. Na pierwszy kon-
trakt wyjechała do Tokio w wieku 18 lat. Potem zrobiła sobie roczną 
przerwę na siatkówkę. Po powrocie do modelingu była 3 razy na 
kontrakcie w Chinach, 3 razy w Londynie, 3 razy w Paryżu, w Medio-
lanie, Barcelonie i Tokio, a kiedy kilka miesięcy temu z nią rozmawiali-
śmy - w Korei. W lutym tego roku pojawiła się na światowych wybie-
gach. Najpierw na NYFW w pokazie Rodarte, a teraz u Diora w Paryżu. 
- Do Paryża przyleciałam kilka dni temu na Paris Fashion Week. Moja 
agencja wysłała mnie na casting do Diora. Dyrektorem castingu była 
Michelle Lee, z którą miałam przyjemność już się spotkać - opowiada 
Ola. - Dostałam od niej dwudniową pracę przy tworzeniu stylizacji 
pokazowych, a kolejnego dnia miałam fitting, który był już ostatecz-
nym potwierdzeniem, że pójdę w tym pokazie. Nie denerwowałam 
się prawie wcale. Pokaz dla Rodarte był dla mnie o wiele bardziej 
stresujący ze względu na buty. Dior w swojej kolekcji miał obuwie na 
płaskiej podeszwie, dlatego wszystko musiało być dobrze. 
Dior jest najważniejszym pokazem nie tylko w Paryżu, ale i na świe-
cie. - Dlatego uważamy z agencją, że był on kluczowy w mojej karie-
rze - mówi Ola.
Z Paryża Ola prawdopodobnie wróci po FW, czyli 5 marca. - Jest to 
wyczerpujący okres, każdy potrzebuje więc przerwy: klienci, agen-
cje oraz modelki.
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I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Kazimierza 
Wielkiego z Oddziałami 
Sportowymi oraz II Li-
ceum Ogólnokształcące 
im. ks. prof. Józefa Tisch-
nera, podobnie jak nasze 
technika i szkoły bran-
żowe, realizują zadania 
wynikające z Kontraktu 
Samorządowego pod na-

zwą ,,Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery 
- podniesienie jakości i efektywności kształcenia w 
zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów”.
W przypadku szkół ogólnokształcących w ramach 
Kontraktu Samorządowego przeznaczamy ponad 
1 300 000 złotych na szereg działań związanych z 
dobrą, twórczą i efektywną edukacją, wyposaże-
niem uczniów w wiedzę i stymulowanie młodych 
ludzi do jej pogłębiania.
Działania te realizujemy w ośmiu obszarach.
Stawiamy przede wszystkim na bogatą ofertę za-
jęć dodatkowych, zgodnych z zainteresowaniami 
uczniów. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 200 tys. zł.
Oferujemy także zajęcia dydaktyczno-wyrównaw-
cze z przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych i języków obcych, z których mogą korzystać 
uczniowie z trudnościami w nauce. Na to zadanie 
wydamy także ponad 200 000 złotych.
Dla uzdolnionych organizujemy tzw. Indywidu-

UCZEŃ W CENTRUM (2) 
alne Programy Edukacyjne, czyli koła zaintereso-
wań, laboratoria i warsztaty, które rozwijają talenty 
i zainteresowania uczniów. Na ten obszar działań 
przeznaczyliśmy ponad 190 000 złotych.
Z zajęć dodatkowych mogą korzystać także 
uczniowie dojeżdżający, ponieważ zapewniamy 
dowóz do miejsca zamieszkania.
Dla najlepszych licealistów w ramach Kontraktu 
Samorządowego przewidziane są stypendia mo-
tywacyjne w kwocie 250 zł miesięcznie, wypłacane 
niezależnie od Stypendiów Starosty Wałeckiego.
Obok tzw. działań miękkich, z Kontraktu Samorzą-
dowego mamy możliwość wyposażenia laborato-
riów na łączną kwotę ponad 160 000 złotych oraz 
szkolnych pracowni w niezbędny sprzęt TIK w po-
równywalnej kwocie.
Wszyscy wiemy, że kluczem do sukcesu uczniów są 
nauczyciele, dlatego w Kontrakcie Samorządowym 
zadbaliśmy o możliwość systematycznego podno-
szenia kompetencji zawodowych kadry naszych 
szkół. Nauczyciele mogą korzystać z kursów dosko-
nalących, szkoleń i studiów podyplomowych. Na ten 
cel przeznaczyliśmy ponad 100 000 złotych, a na do-
radztwo edukacyjno-zawodowe w liceach 60 000 zł.
Kontrakt Samorządowy realizowany w naszych 
liceach oferuje młodym ludziom możliwość roz-
wijania pasji, zamiłowań i zainteresowań oraz 
podnoszenie kompetencji kluczowych, niezwykle 
ważnych w kształceniu ogólnym.

Wicestarosta Jolanta Wegner

Wałeccy radni spotkali się 25 lutego po dwumiesięcznej prze-
rwie. tak bardzo brakowało im obrad, że na jednej sesji się nie 
skończyło. Przed 21.00 sesję przerwano. Kontynuowana  będzie 
w czwartek 27 lutego.

Sesja zapowiadała się niezwykle emocjonująco. Jednak podczas 
uchwalania porządku zdjęto kilka mocno kontrowersyjnych uchwał, 
w tym dotyczącej sposobu ustalania opłat za śmieci. Było to zasadne, 
ponieważ nie są znane jeszcze stawki za wywóz odpadów. Przetarg, 
do którego stanęła tylko jedna firma, został unieważniony, a kolejny 
ma być dopiero ogłoszony. 
Pod koniec listopada trzymiesięczne wypowiedzenie z pracy złożył 
skarbnik Rafał Fischer. Termin się kończył i konieczne było podjęcie 
uchwały o jego odwołaniu, ale kiedy doszło do głosowania, okazało 
się, że część radnych niekoniecznie chce rozwodu z R. Fischerem. 
- Ja uważam skarbnika za doskonałego fachowca - mówił wiceprzewod-
niczący Krzysztof Piotrowski. - Przez wszystkie lata doskonale mi się z 
nim współpracowało i nie zamierzam głosować za jego odwołaniem.
Zaczęto rozważać pod względem prawnym sytuację, w której skarb-
nik nie zostanie odwołany, mimo że sam chce odejść. Okazało się to 
dość skomplikowane. Ostatecznie 9 głosami za, 6 przeciw i reszcie 
wstrzymujących pozwolono skarbnikowi odejść.
Następną uchwałą było powołanie nowego skarbnika. Tu obyło się bez 
niespodzianek – została nim główna księgowa Urzędu Aneta Rybak. 
Radni bardzo gruntownie przepytali burmistrza z działalności mię-
dzy sesjami. Maciej Żebrowski  potwierdził, że w przypadku MOSiR-u 
planowane jest oddanie w dzierżawę kuchni i stołówki. Radny Marek 
Giłka apelował, aby jeszcze raz poważnie porozmawiać na ten temat. 
Radna Maria Minkowska zwróciła uwagę na dość kiepskie rozwiązanie 
ruchu w rejonie ulic Pocztowa - Orla. Odcinek pomiędzy Sądową i Orlą 

Sesja na raty
jest jednokierunkowy i jadąc od strony Kilińszczaków nie można skrę-
cić bezpośrednio w Orlą. Trzeba ul. Sądową objechać i sąd, i kościół. 
- Problemem są stojące wzdłuż ulicy na odcinku Orla - Sądowa samo-
chody - mówiła radna. - Może warto rozważyć przywrócenie tam ruchu 
dwukierunkowego i jednoczesne wprowadzenie zakazu parkowania.
Wiceburmistrz Adam Biernacki wyjaśnił, że rozważano różne opcje, 
ale problemem jest brak miejsc parkingowych w centrum miasta. 
Każde jest na wagę złota. W większości zgodzono się jednak, aby ten 
rejon objąć strefą płatnego parkowania i ustawić parkometry. 
Największa dyskusja rozgorzała wokół rewitalizacji rejonu kina 
Tęcza. 
Anna Ogonowska: - W tym roku przeznaczamy 100 tysięcy, a w przy-
szłym ile? I skąd weźmiemy te pieniądze, bo mamy świadomość, jak 
będzie wyglądał budżet. Czy będzie to kredyt?
Maciej Żebrowski: - Być może trzeba będzie rozważyć sięgnięcia po 
środki zewnętrzne. Wskaźniki zadłużenia mamy na tyle dobre, że 
możemy występować o kredyt.
Bogusława Towalewska: - O 20.30, kiedy wszyscy są zmęczeni, wrzu-
ca się taką uchwałę. Remont kina ma być w formule zaprojektuj i 
buduj. To znaczy, że dokładnie nie wiemy, jakie konsekwencje finan-
sowe przyniesie ta uchwała, ale mamy podnieść rękę?
Andrzej Ksepko: - Ja po części zgadzam się z wątpliwościami, ale 
chodzi o to, czy remontujemy kino czy nie. Bo gadamy długo, ale nic 
z tego nie wynika. 
- Chodzi o to, aby wprowadzić tytuł inwestycyjny - tłumaczył M. Że-
browski. - To umożliwi, po pierwsze podpisanie umowy i rozpisanie 
przetargu. Fakt, dopiero na etapie przetargu wyjdą faktyczne koszty. 
Radni chwilę podyskutowali i uznali, że konieczna jest bardziej 
szczegółowa analiza. Dlatego przewodniczący Paweł Łakomy ogłosił 
przerwę do czwartku do 15.30.                                                                  raf

Młoda kobieta i około 50-letni mężczyzna, podający się za pracow-
ników wodociągów, okradli 80-letnią mieszkankę Wałcza. Weszli do 
jej mieszkania pod pretekstem zaległości w opłatach i konieczności 
dokonania pomiaru ciśnienia dostarczanej wody. Z saszetki, znajdu-
jącej się w przedpokoju, zabrali blisko 5 000 zł. 
Jak ustalono, tego samego dnia oszuści pukali także do kilku innych 
mieszkań, oferując do sprzedaży dywany. Na szczęście nie zostali 
wpuszczeni.

Uwaga! Oszuści

25 lutego o godz. 19:49 PSP w Wałczu przyjęła zgłoszenie o płoną-
cym samochodzie na ul. Podleśnej. Po przybyciu na miejsce stwier-
dzono, że na terenie stacji paliw Orlen, w odległości około 50 m od 
dystrybutorów, pali się samochód dostawczy Mercedes Vito, którym 
przewożono drobno pakowane warzywa. W ogniu była cała kabina, 
a płomienie wydostawały się na zewnątrz. Na skutek wysokiej tem-
peratury zostały uszkodzone plastikowe części samochodu osobo-
wego, który stał 5 metrów dalej.
Pożar przed przyjazdem strażaków próbowało ugasić dwóch pra-
cowników stacji paliw oraz kierowca. Podawali dwa prądy gaśnicze z 
przewoźnych gaśnic 25 kg. 
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Podali prąd gaśniczy z linii 
szybkiego natarcia, wy-
ważyli drzwi sprzętem hy-
draulicznym, żeby dostać 
się do przestrzeni ładun-
kowej oraz przy pomocy 
drabiny słupkowej weszli 
na dach w celu usunięcia 
agregatu chłodniczego. 
Akcja trwała kilka minut. 

Bus w ogniu



Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•	 sporządzanie	rocznych	sprawozdań	finansowych	obejmujących	wprowadzenie	do	sprawozdania	

finansowego,	bilans,	rachunek	zysków	i	strat,	informację	dodatkową,	
•	 sporządzanie	dla	wszystkich	kategorii	podatków	właściwych	dla	Pracodawcy	zeznania,	deklaracje	

podatkowe	oraz	sprawozdania	statystyczne	i	inne	dokumenty	rozliczeniowe,	
•	 prowadzenie	gospodarki	finansowej	Pracodawcy	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa	i	

zasadami,	a	zwłaszcza:
•	 wykonywanie	dyspozycji	środkami	pieniężnymi;
•	 zabezpieczanie	pod	względem	finansowym	prawidłowość	umów	zawieranych	przez	Pracodawcę;
•	 przestrzeganie	zasad	rozliczeń	pieniężnych	i	ochrony	wartości	pieniężnych;
•	 kontrolowanie	terminowego	ściągania	należności	i	roszczeń	spornych	oraz	spłaty	zobowiązań;
•	 kontrolowanie	rozliczania	zaliczek	udzielonych		usługobiorcom	i	zleceniobiorcom	oraz	delegacje;
•	 rozliczanie	spisów	z	natury	(inwentaryzacje)	księgozbiorów,	przedmiotów	nietrwałych	i	środków	

trwałych,	
•	 prowadzenie	księgowości	analitycznej	i	syntetycznej	funduszu	socjalnego	Pracodawcy.
•	 opracowanie	oraz	aktualizacje	przepisów	wewnętrznych,	zatwierdzanych	przez	Pracodawcę,	

dotyczących	prowadzenia	rachunkowości,	a	w	szczególności	zasad	rachunkowości	Pracodawcy,	
zakładowego	planu	kont,	obiegu	dokumentów,	zasad	przeprowadzania	i	rozliczania	inwentaryzacji.

•	 Współpracę	z	instytucjami	zewnętrznymi	-	bankami,	urzędami	i	innymi	instytucjami	oraz	audytorami	
Pracodawcy	

•	 Przygotowywanie	bieżących	zestawień	oraz	raportów.
•	 Kierowanie	i	ocenę	pracy	podległych	pracowników	działu	księgowości
Od kandydatów oczekujemy:
•	 ukończone	ekonomiczne	studia	magisterskie,	uzupełniające	studia	magisterskie	lub	ekonomiczne	

studia	podyplomowe	i	posiadanie	co	najmniej	3-letniej	praktyki	lub	ukończona	średnia,	policealna	lub	
pomaturalna	szkoła	ekonomiczna	i	posiadanie	co	najmniej	6-letniej	praktyki	w	księgowości

•	 znajomości		obowiązujących	przepisów:	ustawy	o	rachunkowości,	ustawy	o	podatku	od	osób	fizycz-
nych	i	prawnych,	ustawy	VAT	i	przepisów	ordynacji	podatkowej.

•	 umiejętności	obsługi	programów	–	mile	widziana	obsługa	CDN	XL
•	 umiejętności	analitycznego	myślenia	
•	 samodzielności,	odpowiedzialności	oraz	dużego	zaangażowania	w	pracę
•	 umiejętności	współpracy	w	zespole
Kandydatom oferujemy:
•	 pracę	w	młodym,	dynamicznym	zespole
•	 możliwości	rozwoju	zawodowego	oraz	satysfakcję	płynącą	z	udziału	w	sukcesach	firmy
•	 wysokie	wynagrodzenie,	adekwatne	do	wykonywanego	zakresu	obowiązków.
Zainteresowane	osoby	prosimy	o	przesłanie	swoich	dokumentów	(CV,	listu	motywacyjnego)	w	ciągu	7	dni,	z	
zaznaczeniem	numeru	ref.	na	adres:
„VICTORIA	CYMES”		Spółka	z	o.o.,	ul.	Kołobrzeska	43,	78-600	Wałcz;	e-mail;	jadwiga.malaszko@cymes.
pl;	tel.	691	979	055
Prosimy	o	zamieszczenie	podpisanej	klauzuli:
„Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	moich	danych	osobowych	zawartych	w	ofercie	pracy	dla	potrzeb	niezbędnych	do	realizacji	
procesu	rekrutacji	(zgodnie	z	Ustawą	z	dn.	29.08.97	o	ochronie	danych	osobowych	Dz.	U.	nr	133	poz.	883)”
Administratorem	danych	osobowych	pracowników,	współpracowników	i	kandydatów	do	pracy	jest	„VICTO-
RIA	CYMES”	Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	z	siedzibą	w	Wałczu,	ul.	Kołobrzeska	43,	78-600	
Wałcz.	Dane	przetwarzane	są	w	celu	rekrutacji	i	zatrudnienia	i	ich	podanie	jest	obowiązkowe	w	zakresie	
określonym	przepisami	prawa	pracy,	w	szczególności	przez	Kodeks	Pracy.	Dane	nie	są	przekazywane	żad-
nym	nieuprawnionym	odbiorcom,	ani	też	do	państw	trzecich.	Odbiorcami	danych	mogą	być	jedynie	osoby	i	
podmioty	upoważnione	do	przetwarzania	danych	oraz		uprawnione	na	podstawie	przepisów	-prawa	organy	
publiczne.		Dane	są	przechowywane	przez	czas	określony	w	szczególnych	przepisach	prawa.	Osobie	której	
dane	dotyczą,	przysługuje	prawo	do	wglądu	w	swoje	dane,	prawo	ich	uzupełniania	i	obowiązek	zgłaszania	
Administratorowi	zmiany	danych	osobowych.

Wiodący	producent	branży	FMCG	w	związku	z	dynamicznym	
rozwojem,	poszukuje	kandydatów	na	stanowisko:

GŁÓWNEGO 
KSIĘGOWEGO

DNI	OTWARTE
14	marca	2020	r,	godz.	10.00	-	14.00

Powiatowe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Wałczu
informuje,	iż	dnia	14.03.2020	roku	w	godzinach	od	10.00-
14.00	odbędą	się	w	siedzibie	PCPR	w	Wałczu,	al.	Zdobyw-
ców	Wału	Pomorskiego	54	„Dni	Otwarte	dla	wszystkich	osób	
rozważających	zostanie	Rodzicem	Zastępczym”.
W	tym	dniu	będzie	możliwość	spotkania	i	porozmawiania	z	
przedstawicielami	rodzicielstwa	zastępczego,	pracownikami	
Centrum	oraz	z	sędzią	Sądu	Rodzinnego.
Postaramy	się	odpowiedzieć	na	wszystkie	nurtujące	Państwa	
pytania	i	przybliżyć	ideę	Rodzicielstwa	Zastępczego.

Wszystkich	zainteresowanych	
serdecznie	zapraszamyStać Cię na brylanty i złoto 

dla twojej Kobiety...



Kiedy zaczęła się twoja przygoda z trE®, dzięki 
której jesteś dzisiaj osobą rozpoznawalną na 
świecie w branży pracy z ciałem?
Ty wiesz, że to już 10 lat będzie... Miałam wtedy 45. 
Pracowałam jako fizjoterapeuta w „Pulsie” i w swo-
im prywatnym gabinecie.
Brakowało Ci czegoś do szczęścia?
Pracowałam fizycznie z pacjentami i niby szło do-
brze, ale niektórzy wracali z takimi samymi symp-
tomami. Już wtedy podejrzewałam, że psychika i 
emocje odgrywają dużą rolę w dolegliwościach 
fizycznych. Pojechałam więc na warsztaty z bio-
energetyki do Koszalina. Trener, który prowadził 
zajęcia, znał TRE® i nam pokazał. Jak popatrzyłam, 
co mi ciało robi, jak reaguje, pomyślałam błyska-
wicznie: ja się muszę dowiedzieć więcej. Czułam, 
że dzieje się coś, czego ja sama nie uruchamiam. 
Dziwne wrażenie. Przyjemne, ale zupełnie nie-
oczekiwane. Mechanizm jest zwierzęcy. Włącza 
się, gdy organizm tego potrzebuje. Ale my mamy 
tę nakładkę cywilizacyjną, że trząść się jest nieład-
nie, albo że to objaw choroby lub utraty kontroli 
nad sobą. Dlatego tłumimy w sobie ten naturalny 
odruch.
zafascynowało Cię i co z tym zrobiłaś?
Pomógł, jak zwykle, przypadek. Prowadzący po-
wiedział, że chyba dobrze by mi zrobiło szkolenie 
TRE®. Ja miałam wtedy w trakcie inne, a na to trze-
ba było jechać do Niemiec. Okazało się, że znala-
złam środki i możliwości. Już na szkoleniu powie-
działam sobie: znam tyle metod dla pacjentów, a 
ta będzie dla mnie. Tak się dobrze w tym czuję, ale 
tak dziwnie to wygląda, więc jak będę to ludziom 
pokazywać? Nie udało mi się, bo pod koniec szko-
lenia podszedł do mnie z kolei Dawid Berceli, twór-
ca TRE®...
Bo tak książkowo się trzęsłaś?
Nie wiem:) Powiedział: czy myślisz o tym, aby zo-
stać nauczycielem tej metody? Zrobiło mi się bar-
dzo miło, podziękowałam grzecznie. Wróciłam do 
domu i zaczęłam myśleć. Na te szkolenia trzeba 
było latać aż do USA. Byłam wtedy we własnej psy-
choterapii i przyznałam się terapeutce, że dosta-
łam takie zaproszenie i że chcę odmówić. Ona się 
za mnie wzięła i znalazła prawdziwy powód. Oka-
zało się, że ja nie chcę się wyróżniać. Tak było ze 
mną przez całe życie. Był to lęk nieuświadomiony. 
W podjęciu decyzji pomogło mi też znajome mał-
żeństwo z Poznania, typowi społecznicy. Wypyty-
wali o TRE®, a ja mówiłam, że takie wyzwanie, tak 
daleko, tak drogo. Poczekaj, spytali, ta metoda jest 
dobra dla ciebie? Bardzo dobra. Uważasz, że innym 
też pomoże? Tak, każdy powinien ją poznać. Jeśli 
zostaniesz na etapie providera i osoby pracującej 
bezpośrednio z klientami, to do ilu osób dotrzesz? 
A jako nauczycielka? Zdecydowanie większe prze-
łożenie. To dlaczego jesteś taką egoistką?
ile musiałaś zainwestować?
Myślę, że tak z 50 tys. zł. Nasza kilkunastoletnia 
Honda została na następne 10 lat, bo zrezygnowa-
liśmy z kupna nowego samochodu. Ja tyrałam od 

Sztuka podejmowania decyzji
- Gdy ja byłam gotowa, pojawiał się człowiek, który pchał mnie do przodu - mówi Elżbieta Pakoca, która w ciągu ostatnich 10 lat 

zrobiła spektakularną karierę. 

rana do wieczora. Dostałam też wsparcie finanso-
we od „Pulsu”. To był po prostu cud, że się udało, 
gdzie ja byłam totalnym przeciwnikiem brania 
kredytów.
Język nie był dla Ciebie barierą?
Jestem dziwnym przypadkiem. Rosyjski miałam w 
szkole ponad 40 lat temu, a teraz jeżdżę po Rosji 
i uczę w tym języku. A angielskiego w ogóle się 
nie uczyłam. W Warszawie skończyłam tylko trzy-
miesięczny kurs, a potem pracując jako fizjotera-
peutka w klubie w hotelu Marriott rozmawiałam z 
pacjentami. I tak się nauczyłam.
Nie bałaś się ryzyka? O trE® w Polsce nikt wte-
dy nie słyszał, a ty po skończeniu szkolenia 
miałaś stworzyć sieć.
Czułam, że to ma sens. Że to jest tak coś dobrego, 
naturalnego, że ludzie mogą sobie pomagać sami. 
Ja miałam przez wiele lat poważne problemy z krę-
gosłupem i TRE® mi pomogło.
Szkolenie zajęło prawie 3 lata. Zjazdy trwały zwy-
kle 5-8 dni. To były zawsze niesamowite spotkania. 
Bo ludzie, którzy zajmują się TRE®, są jacyś inni. Nie 
boją się kontaktów z innymi, są uważni, są otwarci. 
Widzisz człowieka z drugiego końca świata pierw-
szy raz w życiu i wiesz, że coś cię z nim łączy. Koń-
cząc kurs uzyskałam certyfikat licencjonowanego 
nauczyciela TRE®. Pierwsza grupa zebrała się w 
„Pulsie”. Na drugą przyjechały już dziewczyny z 
Krakowa i Katowic. W jakimś sensie - jak patrzę z 
perspektywy - wszystko działo się samo. Załapa-
łam się na konferencję dla terapeutów manual-
nych. W ostatniej chwili, bo ktoś im wypadł, do-
stałam 10 minut, żeby opowiedzieć o TRE®. Temat 
tak ich zainteresował, że dali mi dodatkowe 5. Po 
konferencji zadzwoniła dziewczyna z Wrocławia, 
żeby tam zrobić kurs. Potem była Warszawa, Po-
znań, potem Chorwacja, potem Dania, milionowe 
miasto Perm w Rosji. I tak zbliżam się już do setki 
wyszkolonych providerów.
inwestycja zwróciła się?
Nie wiem, nie liczę.
Żyjesz z tego?
Tak, ale prowadzę też gabinet psychoterapii na 
Dolnym Mieście i - jakby atrakcji było mało - od 
października ubiegłego roku jestem wykładowcą 
w PWSFTiT.
Wykładowcą w łódzkiej filmówce?!
I znów zadecydował niesamowity zbieg okoliczno-
ści. Dziekan wydziału aktorskiego cztery lata temu 
dostała od studentów książkę Aleksandra Lowena. 
- Niech pani dziekan przeczyta, bo my byśmy coś ta-
kiego chcieli mieć. I ona szukała, szukała i rok temu 
w czerwcu zadzwoniła do mnie, że chciałaby dla 
studentów warsztaty z bioenergetyki. - Kalendarz 
mam mocno dociążony, ale dwa-trzy dam radę zro-
bić - odpowiedziałam. W sierpniu był kolejny tele-
fon: nie wiem, jak to się stało, bo u nas mamy tylko 
profesorów i gwiazdy z pierwszych stron gazet jako 
wykładowców, ale ja na panią dostałam pieniądze 
na etat. Pani nie może mi teraz odmówić. Zgodzi-
łam się na miesiąc, na próbę. Ale jak ja zobaczyłam 
tych ludzi, 44 cudne, utalentowane, wrażliwe osoby, 
ja tam wsiąkłam. Jeżdżę co tydzień. Robię im gru-
powe zajęcia bioenergetyczne, żeby ożywiali ciało, 
badali swoje granice, uczyli się dysponować swoją 
agresją, pozwalali płynąć emocjom przez ciało, a nie 
je udawać. A TRE® jest ich takim ulubieńcem, o któ-
rym układają piosenki i wiersze.
Brzmi ciekawie. Jak wyglądają takie zajęcia?
Na przykład biorą poduszkę i wyobrażają sobie, że 
to jest ich ciało. I jest tak, że ci najpiękniejsi pod 
każdym względem ludzie zaczynają mówić do 
swojego ciała podłe rzeczy. Że jest nie takie, że się 
na nim zawodzą, że żądają więcej. Potem robią z 
tą poduszką, co im impuls podpowie. Jeden chło-
pak zaczął rzucać nią o podłogę z taką siłą, że się 
rozpadła. Ten obraz tak do niego przemówił, że się 
popłakał. Bo rzeczywiście ludzie robią ze swoim 
ciałem straszne rzeczy. Druga część ćwiczenia jest 
taka, że tę samą poduszkę przygarniamy do piersi 
i mówimy: mam tylko ciebie, jakoś się dogadajmy. 
Jest tak, że jak człowiek ma dobry kontakt z ciałem, 
to ma dobry kontakt z emocjami. Wtedy gasną we-
wnętrzne konflikty i zyskuje się nową jakość życia. 
Najważniejsze są emocje. Jest wiele takich, któ-
rych czuć nie chcemy, bo są niewygodne, zagra-
żające, brzydkie. Najbardziej ludzie się boją bać. 
Potem bardzo boją się swojego gniewu. Podczas 

gdy są to dwie naturalne emocje, chroniące życie.
a jeżeli strach jest jedyną emocją, którą odczu-
wamy przez całe życie?
To jest męczące, wręcz wyniszczające, ale tak się 
dzieje, jeśli mamy wcześniejsze przeżycia trauma-
tyczne. Szalona jest różnica pomiędzy tym, cze-
go doświadcza dziecko, a co możemy przeżywać 
jako dorośli. W małym ciałku mieści się mało, a 
najstraszniejsze rzeczy zdarzają się nam w dzieciń-
stwie. Dziecko ma tylko jeden sposób na to, żeby 
przeżyć - zamyka daną emocję w ciele fizycznie. 
Ona się robi jak kieszonka, schowana w skurczonej 
przeponie, w zaciśniętym gardle, w zmrużonych 
oczach, napiętych mięśniach. Jak tych emocji za-
mkniętych jest w człowieku dużo, to nie ma po-
jemności, żeby przeżywać bieżące sytuacje. Żeby 
żyć i czuć.
Osiągnęłaś sukces?
Tak.
Czemu go zawdzięczasz?
Pracowitości. Myślę, że też odwadze. Jak patrzę 
na siebie, to jestem odważna. Kiedy podejmowa-
łam decyzję, że się wyprowadzam z Warszawy moi 
znajomi pukali się w głowę: co ty robisz?! Kariera 
otwarta, a ty uciekasz na prowincję. A ja odpowia-
dałam: to mi się nie podoba, to mnie niszczy. Na 
pierwsze szkolenie TRE® do Niemiec jechałam całą 
noc jakimiś łączonymi autobusami, potem czeka-
łam na stacji, aż ktoś mnie zgarnie. Albo wyprawa 
do tej Rosji, prawie na Syberię, do zupełnie obcych 
ludzi...
Prowokowałaś te sytuacje, które zapewniały Ci 
rozwój?
Ja mam wrażenie, że one przychodziły same w 
odpowiednim momencie. Gdy ja byłam gotowa, 
pojawiał się właściwy człowiek.
Co zyskałaś przez te ostatnie 10 lat?
Bardzo dużo. Przede wszystkim lepiej czuję się 
ze sobą. Do Wałcza przyjechałam sponiewierana 
przez Warszawę. Tam było korporacyjne życie, do 
którego - tak od strony emocjonalnej - w ogóle 
się nie nadawałam. Dlatego znajdując TRE®, naj-
bardziej pomogłam sobie. Nie mieć bólu krzyża 
po dwudziestu latach, nie zwijać się z bólu, nie 
chodzić na kolanach do łazienki to jest naprawdę 
duża rzecz. Mam kupę frajdy z kontaktów z ludź-
mi. Na szkoleniach mam do czynienia z ludźmi, 
którzy chcą tego, co ja mam. To jest tak przyjemna 
sytuacja, że ktoś jest ciekawy, że chce. W czwartek 

byłam w Łodzi, tam pracuję do godziny 21. Pią-
tek - sobota - niedziela, pracowałam w Zielonce. 
Wszystko cudne. I taka praca nie męczy.
Cały czas się rozwijasz?
To jest świetne. Ja się uwielbiam uczyć. Ja jestem 
taki typ wiercący się. Czy to jest TRE® czy bioener-
getyka, jestem ciekawa: co jest dalej, co jeszcze 
można? I każdy człowiek, z którym się spotykam, 
coś mi nowego pokazuje.
Jest jakaś granica wiekowa, po przekroczeniu 
której ta ciekawość i zdolność przyswajania 
wiedzy spada?
Nie widzę powodu, aby w wieku 55 lat trudniej 
było mi coś zrozumieć. Mam kontakt z nauczy-
cielami, z których jeden skończył 88 lat i cały czas 
pisze kolejne artykuły. Mówi: to jest nudne, z tego 
nic się nie nauczę. Przyjrzyjmy się temu. Jak coś 
robi, to potrzebuje, aby to było dla niego intere-
sujące. Ja mam coś takiego samego. Drugi z kolei 
terapeuta w Szwecji dobiega setki i też cały czas 
jest aktywny.
Czyli ty się dopiero rozkręcasz.
Czuję, że jestem na początku drogi.
Masz konkretne plany?
Już w tym pracuję, ale jeszcze się uczę - to kolejna 
szkoła psychoterapii, która się nazywa Life Forse. 
Też kładzie duży nacisk na to, żeby człowiek sam 
dbał o utrzymywanie swojej energii na właściwym 
poziomie.
Skoro masz taką wiedzę i doświadczenie, nie 
masz już ze sobą żadnych problemów?
Gdy zaczynałam swoją pierwszą terapię, myślałam: 
przyłożę się, wykopię wszystko, co złe, posprzą-
tam, przez pół roku powinnam ogarnąć siebie. 
Dzisiaj myślę, że odkrywanie siebie nie skończy się 
nigdy.
Najważniejsze rzeczy, z którymi się uporałaś?
Odkryłam swojego wewnętrznego wroga. On był 
bardzo cichy, podstępny i atakował w najczulsze 
miejsca. Odkąd go poznałam i zaakceptowałam 
fakt, że jest częścią mnie – gra w mojej drużynie.
akceptujesz siebie, lubisz, kochasz?
Tak. Oczywiście. Lubię takie powiedzenie, że bu-
dząc się rano mam zawsze wybór: mogę się czuć 
szczęśliwa lub nieszczęśliwa. Zawsze wybieram 
pierwszy wariant. To naprawdę wystarczy.
dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Chruścicka 



Mam znajomą w pracy - jest mniej więcej w moim 
wieku i korzysta z życia tak, że czasami wstyd pomy-
śleć, ile sama marnuję czasu. Gra na wiolonczeli, jeździ 
na motocyklu, podróżuje i uczy dzieci angielskiego. I 
miała ostatnio potworny wypadek samochodowy, 

który bardzo boleśnie pokazuje, że życie może się zacząć, skończyć 
albo zmienić w ciągu dosłownie ułamka sekundy.
Znajoma jest teraz w trakcie rehabilitacji. Pokłosiem wypadku jest 
złamany w dwóch miejscach kręgosłup, na szczęście bez przerwa-
nia rdzenia kręgowego - jest więc realna nadzieja, że znowu będzie 
chodzić, biegać, jeździć na motocyklu i swobodnie podróżować. Po-
nieważ jednak nie ma na świecie mnóstwa osób, które są przygo-
towane do pokrycia kosztów wielomiesięcznej rehabilitacji, trzeba 
było te środki zebrać.
I wiecie co? O ile kwota 40 tysięcy złotych wydaje się być zastra-

szająco nieosiągalna, jeśli trzeba ją wyłożyć z własnej kieszeni, o 
tyle kiedy zbierze się kilkaset osób o dobrych serduszkach, nie 
ma rzeczy nieosiągalnych. Dziś przekroczyliśmy kwotę 80 tysięcy, 
które zapewnią dziewczynie do ośmiu miesięcy nieprzerwanej 
terapii i zwiększą szansę na to, że wróci do życia, które tak bardzo 
kocha.
Podobnie wyglądała sprawa w przypadku chorego na SMA Alexa - 
chłopczyk pobił rekordy polskich stron crowdfundingowych i dzisiaj 
cieszy się efektami terapii, którą ufundowali mu znajomi i niezna-
jomi z internetu, wspólnymi siłami dobijając do kwoty dziewięciu 
milionów złotych. Pod młotek szło wszystko - od gadżetów z firm 
gamingowych, przez wózek dziecięcy Joanny Krupy aż po... działkę 
budowlaną nad jeziorem, którą na sprzedaż przekazało małżeństwo 
o największym na świecie sercu.
Dla tych, którzy mają małe potrzeby finansowe, są nawet na Facebo-

oku specjalne grupy z kategorii „money blessing”, w której niezna-
jomi nieznajomym finansują potrzeby i zachcianki. Masz okres, boli 
cię brzuch, marzysz o sushi? Podaj PayPala, chłopak z USA już prze-
lewa ci kilka dolarów, żeby poprawić ci dzień. Skończyła się benzyna 
w baku, a nie masz kogo poprosić o pomoc? Dwie albo trzy osoby 
na pewno podrzucą ci kilka złotych, żebyś dojechał bezpiecznie do 
celu. Piękna rzecz, co?
W obliczu natłoku dramatycznych wiadomości, które spływają z 
każdej strony internetowej, programu telewizyjnego i gazety (ko-
ronawirus, wypadki na drogach czy brzydkie zagrywki polityczne), 
powinniśmy tym częściej i intensywniej szukać w przestrzeni wokół 
nas dowodów na to, że ludzie - jeśli tylko dać im na to szansę - są 
bardzo, bardzo fajni.
Czasami nawet zupełnie bez powodu.

Natalia Chruścicka 

dorosłe dzieci alkoholików i dorosłe dzieci dysfunkcji - kim są i 
gdzie mogą otrzymać pomoc. autorką tekstu jest uczestniczka 
wspólnoty dda/ddd.

Co to jest syndrom dda/ddd?
Jest to zespół utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wy-
nosi z domu, w którym pojawił się problem alkoholowy. Co ciekawe, 
syndrom ten dotyczy także osób z rodzin z innymi dysfunkcjami, 
takimi jak hazard, obżarstwo, pracoholizm, przemoc, perfekcjo-
nizm, wykorzystywanie seksualne, niepełność rodziny, zaburzenia 
psychiczne, narkomania, seksoholizm, emocjonalne opuszczenie 
dziecka, nadopiekuńczość, nadmierna kontrola, siecioholizm, zaku-
poholizm. Powstałe w dzieciństwie mechanizmy obronne nie są już 
skuteczne w dorosłości. Ogarnia nas wszechogarniające poczucie 
porażki, wstyd i poczucie winy. Jesteśmy uzależnieni od niezdrowe-
go podekscytowania. Tylko niewielki odsetek skrajnie zaniedbywa-
nych dzieci ma w dorosłym życiu adekwatne poczucie własnej war-
tości i bezpieczeństwa. Praca nad sobą nie jest łatwa, ale przynosi 
słodkie owoce. 
Gdzie w Wałczu można uzyskać pomoc? 
Syndrom DDA/DDD jest leczony dwutorowo: z pomocą psychote-
rapeuty, psychologa, psychiatry oraz poprzez uczestnictwo w spo-
tkaniach grupy wsparcia. W Wałczu przy ulicy Orlej 11 odbywają się 
jedne z trzech w województwie meetingi Grupy DDA/DDD o nazwie 
„Niezapominajka”. Założyła ją zdrowiejąca alkoholiczka, która zro-
zumiała, że źródła jej problemu alkoholowego sięgają dzieciństwa i 
dysfunkcji rodzinnej. Wyznaczyła termin spotkań i cierpliwie czeka-
ła. Wiele wtorków spędziła tam sama, aż w końcu ludzie zaczęli się 
pojawiać. To było w 2013 roku. Dwa lata później stworzyliśmy pierw-
szy w Polsce 12- krokowy warsztat rozwoju osobistego, adresowany 
do małych grup. W 2017 mówiliśmy o nim na Ogólnopolskim Zlocie 
DDA/DDA w Jastrzębiej Górze i pomysł spodobał się innym grupom. 
DDA w Polsce dopiero raczkuje i bardzo brakuje tak zwanych spon-
sorów, czyli towarzyszy podróży na drodze rozwoju osobistego. 
Co to jest wspólnota 12-krokowa dda/ddd?
Dorosłe Dzieci Alkoholików są to samopomocowe grupy wspar-
cia działające na bazie programu Dwunastu Kroków, stworzonego 
w tamtym wieku przez AA. Opierają się na założeniu, że ludziom z 
określonymi problemami najlepiej pomogą w zdrowieniu spotkania 
z osobami o podobnych trudnościach. Uczestnicy mają poczucie, że 
nie są z problemem sami oraz dzielą się nadzieją, wiedzą i doświad-
czeniem.

NIE jESTEś SAM! 
Jak program dda/ddd definiuje problem, do 
którego został stworzony?
Głównym problemem DDA są błędne przekona-
nia utworzone w dzieciństwie, które spędziliśmy 
na niekończącej się walce z destrukcyjnymi skut-
kami alkoholizmu lub innej dysfunkcji rodzinnej. 
Powstały wtedy mechanizmy obronne, które 
nie są już skuteczne w dorosłości. Ogarnia nas 
wszechogarniające poczucie porażki, wstyd i po-
czucie winy. Jesteśmy uzależnieni od niezdrowe-
go podekscytowania.
Jaki sens ma grzebanie się w przeszłości?
Staramy się nie wpatrywać w przeszłość, a raczej 
tylko przyjrzeć się jej, żeby opłakać, zrozumieć i 
zaakceptować to, co się stało. Wszyscy chcemy 
żyć tu i teraz, celebrować życie. Natomiast cza-
sem, jak mamy niezaleczone rany, plamimy krwią 
tych, którzy ich nam nie zadali. Powtarzamy błę-
dy naszych rodziców, mimo tego, że obiecywali-
śmy sobie, że będziemy inni. W DDA uczymy się, 
jak odnaleźć w sobie wewnętrzne dziecko, które cierpi i wierzymy, że 
nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo.
Obwiniacie swoich rodziców za to, co jako dorosłe osoby prze-
żywacie?
Unikamy obwiniania, chociaż w pewnym sensie pociągamy naszą 
rodzinę do odpowiedzialności poprzez nazywanie tego, co się nam 
przydarzyło. Wyrażamy gniew i zdegustowanie. Uczymy się nie-
wchodzenia w sposób myślenia ofiary. Chcemy wreszcie przestać le-
czyć rodzinę, z której pochodzimy. Takim książkowy przykładem jest 
córka alkoholika, która w dzieciństwie płacze do poduszki po kolej-
nej kłótni rodziców, obiecując sobie, że jej rodzina będzie inna. Po 
czym kończy w małżeństwie z alkoholikiem, stosującym przemoc, 
chcąc podświadomie napisać inne zakończenie historii, która zakoń-
czyła się tragicznie dla jej rodziców.
Co oznacza stwierdzenie, że jest to program duchowy, niereli-
gijny?
We wszystkich wspólnotach 12-krokowych istnieje pojęcie Siły Wyż-
szej. W praktyce każdy definiuje ją zgodnie ze swoim sumieniem. Dla 
jednych jest to Bóg, dla innych siła grupy, dla innych zupełnie coś in-
nego. Zapraszamy ateistów, agnostyków i osoby wszystkich wyznań.
Czy uczestnictwo w grupie wsparcia jest odpłatne?

Wspólnota utrzymuje się z własnych środków, co w praktyce ozna-
cza, że po spotkaniu można zostawić mały datek w naszym kapelu-
szu. Ludzie albo nie wrzucają nic, albo wrzucają drobne. Pieniądze są 
przeznaczone na zakup herbaty i kawy oraz opłacenie sali. Spotka-
nia odbywają się, dzięki uprzejmości Ojców Kapucynów, przy ulicy 
Orlej 11 w Wałczu, w każdy wtorek od 17:30 do 19:00. Od 19:30 do 
21:00 prowadzimy warsztat 12-krokowy dla osób, które zdecydowa-
ły się na pogłębioną pracą nad sobą i swoją przeszłością.
Jakie zasady obowiązują na meetingu?
Podstawową jest zasada anonimowości. Spotkanie co tydzień pro-
wadzi inny uczestnik. Jeżeli w grupie jest profesjonalista, na przy-
kład psycholog, to jest on takim samym członkiem wspólnoty, jak 
inni. Nikt nie rządzi. Istnieje rotacja służb, czyli jednego dnia ktoś 
otwiera salę, inna osoba prowadzi meeting, a jeszcze inna myje 
kubki po spotkaniu. Nie udzielamy rad, nie krytykujemy, nie prze-
rywamy wypowiedzi innych uczestników. Używamy klepsydry, żeby 
wypowiedzi nie trwały dłużej niż 5 minut. Mówimy o sobie i swoich 
przeżyciach w ramach tematu meetingu. Wszystko jest dobrowolne. 
Możesz wejść i wyjść kiedy chcesz. Możesz latami nie zabierać gło-
su. Niektórzy przychodzą regularnie, inni jak akurat są w Wałczu na 
święta.
Ciąg dalszy za tydzień

Ludzie są fajni!





CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE 

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...

tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A

www.sulinski.pl

ORTOPEDA

tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel.  67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

TANIE PRANIE, 
SPRZĄTANIE TAPICERKI 

samochodowej, meblowej

518 245 080
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 50

Gabinet Logopedyczny
mgr Małgorzata Białosz

tel. 668 212 359

Na Końcu Języka

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl
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HOROSKOP

K u l t u G r a t K a
Bajkowy wieczór dla dzieci
29 lutego, godz. 17:00-20:00, MOSiR
Rowerem po Islandii. Spotkanie z Anną Kluzą
29 lutego, godz. 19:00-20:00, Zamek Tuczno
Gabriela Suarez (Wyspy Kanaryjskie) - koncert 
jazzowy
29 lutego, godz. 20:00-23:00, Zamek Tuczno
IV Konkurs Dzieciaki Talenciaki - I etap
1 marca, godz. 10:00, WCK
Jeźdźcy wojny trzydziestoletniej - wernisaż
1 marca, godz. 11:30-14:30, Muzeum Ziemi Wałeckiej
Wernisaż wystawy Mark Makimovich „Rachu ciachu”
1 marca, godz. 12:00-13:00, WCK
Spektakl „Wałęsa moja miłość”
6 marca, godz. 16:00-18:00, Ośrodek Kultury w 
Mirosławcu

Kino „tęcza”
Śnieżka i Fantastyczna 7
28 lutego - 5 marca, godz. 16:00, Korea Południowa, 
b/o, bilety 13 zł
O pocałunek od Śnieżki w czerwonych pantofel-
kach zabiega siedmiu zaczarowanych w krasnoludki 
królewiczów.
Richard Jewell
28 lutego - 5 marca, godz. 17:45, USA, od 15 lat, bilety 
16 zł
Amerykański ochroniarz ratuje życie tysięcy ludzi, 
zapobiegając wybuchowi bomby w trakcie igrzysk 
olimpijskich. Tymczasem media podają fałszywą 
informację, jakoby to on był terrorystą.
365 dni
29 lutego - 5 marca, godz. 20:00, Polska, od 15 lat, 
bilety 16 zł
Laura, aby ratować rozpadający się związek, wyjeżdża 
na Sycylię, gdzie poznaje Massimo. Niebezpieczny 
mężczyzna, szef rodziny mafijnej, porywa ją i daje 365 
dni na pokochanie go.

Baran: Nie musisz się nikomu tłumaczyć 
z tego, że swoją energię i czas przeznaczasz 
na własne zainteresowania i potrzeby. Masz 
nie tylko obowiązki, ale i prawa. Pomoc fi-
nansowa pozwoli Ci stanąć na nogi.
Byk: Uważaj na zdrowie, nie lekceważ ki-
chania, smarkania i kaszlu! Ktoś udzieli Ci 
bardzo dobrej rady, dzięki której zaimpo-
nujesz osobom w najbliższym otoczeniu.
Bliźnięta: Dowiesz się czegoś bardzo in-
teresującego o osobie, którą do tej pory 
darzyłeś bezgranicznym zaufaniem. Jeśli 
trzeba, nie bój się konfrontacji - lepsza naj-
gorsza prawda od najmilszego kłamstwa.
Rak: Sprawy w końcu przybiorą pomyślny 
obrót. Uda Ci się zadbać o dobre samopo-
czucie, i korzystną pozycję w pracy. Nie 
popadaj jednak w nadmierną pewność 
siebie, przed Tobą jeszcze wiele spraw do 
uporządkowania.
Lew: Zrobisz wszystko, by w tym tygodniu 
oderwać się od nudnych, przyziemnych 
obowiązków. W miłości czekają na Ciebie 
nowe wrażenia i świeże pomysły. Pamiętaj, 
by nie zaniedbać najważniejszych spraw.
Panna: Przed Tobą dobre dni, chociaż pla-
ny, do których byłeś bardzo przywiązany, 
mogą się zupełnie nieoczekiwanie zmienić. 
Uda Ci się spędzić więcej czasu z rodziną, 
która doceni Twoje towarzystwo. Korzystaj!
Waga: Leniwy tydzień pozwoli Ci wyciszyć 
głowę. Znajdziesz więcej czasu na sport czy 
dobrą książkę. Uważaj jednak, by nie stra-
cić całkiem czujności - ktoś w pracy bardzo 
chce zająć Twoje miejsce.
Skorpion: Będzie spokojnie, ciepło i ro-
mantycznie - i właśnie dlatego szybko się 
znudzisz, a podświadomość zmusi do po-
szukiwania większych wrażeń. Pamiętaj, 
by z szacunkiem odnosić się do przyjaciół i 
rodziny. Relacje trudno odbudować!
Strzelec: Szaleństwo! Twój portfel zasili te-
raz duża ilość pieniędzy, albo przynajmniej 
dostaniesz realną szansę na ich zdobycie i 
wykorzystanie. W weekend odpocznij z 
rodziną, idź na spacer albo odpręż się przy 
ulubionym filmie.
Koziorożec: Przez cały tydzień będziesz 
wyjątkowo ostrożny i przewidujący. Nie 
daj się namówić na czynności, które budzą 
Twój szczery niepokój. To kiepski tydzień 
na branie na siebie dodatkowych obowiąz-
ków. Lepiej odpocznij.
Wodnik: Docenisz urok wygodnego życia, 
choć wydarzenia porwą Cię teraz i poniosą 
w kierunku podejmowania trudnych decy-
zji. Pamiętaj, że nie musisz podejmować ich 
sam - są przy Tobie osoby, którym możesz 
bezgranicznie zaufać.
Ryby: Uważaj! Niedyspozycja czai się za 
rogiem. Tak samo ważne będzie dla Ciebie 
teraz zdrowie psychiczne i fizyczne. Okaż 
współczucie osobie w trudnej sytuacji, by 
zdobyć przyjaciela na całe życie.

Wróżka Anastazja

Kto ma pocztę elektroniczną ten wie, ile 
dziennie przychodzi tzw. spamu. Spam to z an-
gielskiego: mielonka. Istotą spamu jest rozsyła-
nie dużej ilości informacji o jednakowej treści 
do nieznanych sobie osób. Wyróżnia się spam 

komercyjny o charakterze reklamowym, zakazany przez prawo 
polskie i unijne, oraz spam masowy, rozsyłany w innych celach, 
np. przez organizacje charytatywne, prośby o pomoc, itp.

Jeden z internautów podjął się walki z nadawcą spamów. 
Wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli. Podniósł, 
że niechciane wiadomości utrudniały mu korzystanie z kom-
putera. Miały też zaburzać jego spokój. Zmuszały do ciągłego 
kasowania przychodzącego spamu, co zajmowało nie tylko 
jego czas wolny, ale rodziło również ryzyko przypadkowego 
skasowania ważnych dla niego wiadomości. Według powoda 
spam naruszał jego dobra osobiste w postaci prawa do wol-
ności, prawa do prywatności oraz prawa do nienaruszalności 
psychicznej. Wykazywał, że tego typu zachowania, niezgodne 
z obowiązującym prawem, nie powinny być tolerowane. 

Z tezami powoda nie zgadzała się pozwana firma dowodząc, 
że sporna wiadomość nie identyfikowała odbiorcy. Nie była 
ona używana do celów prywatnych przez nadawcę. Pozwany 
wskazał, że ustawodawca - tworząc ochronę osób fizycznych 
w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną - dążył do 
stworzenia mechanizmów, których celem było zabezpieczenie 
oznaczonych osób fizycznych przed otrzymywaniem niezamó-
wionej informacji handlowej. Nie można z tego wywodzić zaka-
zu przesyłania informacji na neutralne adresy e-mail, bowiem 
adres nie zawierał danych właściciela skrzynki. Podniósł też, że 
powód nie wykazał, by otrzymał więcej niż jednego e’maila z 
jego ofertą, a nie można przyjąć, by jedna wiadomość mogła 

Zadośćuczyniona mielonka
naruszyć dobra osobiste wskazane przez powoda.

Sąd uznał argumentację powoda i zasądził na jego rzecz 
kwotę 500 zł tytułem zadośćuczynienia. W uzasadnieniu 
przyjął, że nawet jednorazowa wiadomość będąca spamem 
narusza dobra osobiste takie, jak spokój wewnętrzny czło-
wieka, prywatność czy swoboda korespondencji. Otrzymy-
wanie niezamówionych informacji handlowych (reklam) 
drogą e-mailową utrudnia sprawne i efektywne korzystanie 
z poczty elektronicznej. Odbiorca takiej informacji traci czas 
na jej sprawdzenie, co wymaga dodatkowej koncentracji, 
gdyż istnieje ryzyko pomyłkowego usunięcia istotnej wiado-
mości. Odbieranie spamu powoduje uczucie irytacji czy znie-
cierpliwienia. Przyjął również, że powód nie udzielał nigdy 
pozwanemu zgody na przesyłanie informacji handlowych w 
jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Fakt, iż w adresie e-mail nie wskazano imienia 
i nazwiska powoda nie jest okolicznością świadczącą o tym, 
że odbiorca wiadomości nie jest osobą fizyczną. Prawo tele-
komunikacyjne nie wymaga, aby oznaczenie osoby fizycznej 
było równoznaczne z podaniem w adresie poczty elektronicz-
nej jej danych osobowych.

Orzeczenie to zaburza spokój spamujących firm i osób fi-
zycznych. Do tej pory mogły one liczyć na bezkarność. Były 
bowiem marne szanse na uzyskanie zadośćuczynienia w 
tego typu sytuacjach. Miejmy nadzieję, że opisany wyrok 
wskaże drogę orzeczniczą dla innych sądów, gdyż ułatwiłoby 
to dochodzenie zadośćuczynienia nawet w jednostkowych 
sprawach, którymi nie chcą zajmować się powołane do tego 
instytucje. Cóż z tego, że otrzymujemy jedną wiadomość od 
jednego z nadawców, skoro tych nadawców jest kilkudziesię-
ciu dziennie? Inną kwestia jest konieczność zastanowienia się 

nad bezrefleksyjnym klikaniem wszel-
kich zgód na przysyłanie informacji han-
dlowej na interesujących nas stronach 
internetowych. Warto to przemyśleć, bo 
cofanie zgód, o ile jest możliwe i sank-
cjonowane prawem, jest jednak praco-
chłonne.

Zatem internauto, najpierw myśl, a 
potem klikaj, a gdy już otrzymasz spam, 
to pamiętaj, że możesz z nim walczyć, bo 
nawet jednorazowy prowadzi do naru-
szenia dóbr osobistych, takich jak spokój 
wewnętrzny człowieka, prywatność, czy 
swoboda korespondencji.

adwokat Cezary Skrzypczak
za https://prawo.gazetaprawna.pl/

artykuly/1453955,zadoscuczynienie-spa
m-wyrok-dobra-osobiste-poczta-elektro
niczna-e-mail.html

wyrok Sądu Rejonowego dla Warsza-
wy-Woli w Warszawie z dnia 24 stycznia 
2019 r., I C 3136/17
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BADANIE WZROKU
DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
OKULARY WYKONUJEMY W CIĄGU 1 godz.

Kolejna sesja potwierdziła, że Maciej Żebrowski nie 
ma większości w radzie. Na linii burmistrz - radni nadal 
iskrzy. 
Pierwsze zgrzyty zaczęły się już podczas sprawozdania burmistrza 
z działalności pomiędzy sesjami. Głos zabrała radna B. Towalewska:  
- W tym roku była już czterdziesta druga edycja Ogólnopolskiego 
Turnieju Sztuki Recytatorskiej. To jeden z najstarszych turniejów 
w kraju i jeden z najlepszych. Na scenie występowały prawdziwe 
gwiazdy, które w Wałczu stawiały swoje pierwsze kroki. Nigdy tur-
niej nie był tak spostponowany jak w tym roku. Na otwarciu nie było 
nikogo z władz miasta. Ale nie to było najgorsze. 
Najgorsza zdaniem radnej była dezinformacja - nikt tak napraw-
dę nie wiedział, o której odbywały się przesłuchania konkursowe.  
- Chciałabym przy okazji prosić pana burmistrza o zaprzestanie dzia-
łalności publicystycznej w formie, jaką dotychczas uprawia. Zwykła 
przyzwoitość nakazuje wspomnieć, że osiągnięcia którymi się chwa-
li nie do końca są jego zasługą. Bo Morzyce, autobusy niskoemisyjne 
czy wymiana oświetlenia w Wałczu są zasługą poprzedniej kadencji.
Maciej Żebrowski wyjaśnił, że nie przyszedł na otwarcie turnieju, bo 
w tym czasie przebywał w delegacji w mieście partnerskim Werne. 
Na otwarciu imprezy nie było rzeczywiście nikogo z władz miasta, 
ale na zakończeniu - które jest ważniejsze od inauguracji - pojawił 
się wiceburmistrz. 

***
O audyt w oświacie dopytywała się z kolei radna Anna Ogonowska. 
Na jej pytania odpowiadali najczęściej wiceburmistrz Agnieszka Ły-
skawa i naczelnik wydziału edukacji Alicja Klejdysz. 
- Prosiłabym, aby odpowiedzi udzielał mi jednak burmistrz. 
- Nie bardzo rozumiem – odparł burmistrz. - Od tego są pracownicy 
merytoryczni, aby udzielać rzetelnych odpowiedzi. 
- Ale jesteśmy w punkcie sprawozdanie burmistrza. A burmistrz po-
winien mieć choćby ogólne pojęcie o tym, co dzieje się w jego urzę-
dzie.
- Zapewniam, że mam ogólne pojęcie o tym, co dzieje się w urzę-
dzie.

***
Przy informacji na temat realizacji miejskich inwestycji znów doszło 
do dyskusji. 
Radna A. Ogonowska: - Jestem bardzo zaniepokojona stanem in-
westycji na Zaułku Chełmińskim, nadzorem, a właściwie brakiem 
nadzoru. Dlaczego burmistrz nie dba o interesy miasta? Dlaczego 
materiały są inne? Dlaczego dokonano odbioru bez badania betonu, 
mimo że jest taki obowiązek? (...)
M. Żebrowski: - Zapewniam, że na żadnym etapie prawo nie zostało 
złamane. Zapisy umów były sprawdzane i respektowane. 
Radna A. Ogonowska zgłosiła formalny wniosek do Komisji Rewizyj-
nej o przeprowadzenie kontroli realizacji inwestycji Zaułek Chełmiń-
ski oraz łącznika Nowomiejska – Kołobrzeska. Ogłoszono przerwę, 
aby przygotować stosowny projekt uchwały i wprowadzić go od 
razu do porządku. Po przerwie okazało się, że przygotowano rów-
nież projekt uchwały o kontroli zasadności wydatków Wałeckiego 
Centrum Kultury przy realizacji imprez, głównie masowych. Radni 
przegłosowali uchwałę w sprawie kontroli inwestycji, a w sprawie 
WCK ustalono, że komisja rewizyjna zajmie się tym w styczniu. Pełna 
relacja z sesji w najbliższym tygodniku „Pojezierze Wałeckie”. 

rafŁączna powierzchnia 400 m kw. Możliwość wydzie-
lenia części: tunelu (74,17 m kw), piwnicy o wyso-
kości 4,2 m ze stropem Kleina (79,42 m kw), piwni-
cy narożnej z wyjściem na taras, z dobudowanym 
zapleczem sanitarnym (65 m kw) - na zdjęciu, oraz 
największej z klimatycznymi łukami. Do każdej czę-
ści jest dogodne, niezależne wejście z ulicy. Wszyst-
kie media na miejscu.

Więcej informacji 
na telefon:

 604 513 197

WYJĄTKOWE PIWNICE 
W STAREJ WINIARNI W WAŁCZU
DO WYNAJĘCIA LUB NA SPRZEDAŻ, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ Ach, co to był za ślub!

Patryk i Sabina powiedzieli sakramentalne „tak” na cyplu nad chorwacką zatoką. Przyjęcie weselne odbyło się na dachu luksuso-
wego hotelu. Wszyscy tańczyli na boso, bo mieli pod stopami 16 ton piasku z Sardynii. Jeśli dodamy, że goście zostali „porwani” z 
Polski w nieznane, to każdy zapyta: co to był za ślub?!

Czy pani skarbnik 
wyprowadzała 
grube pieniądze 
z kasy Gminy Wałcz? 
- czytaj w ostatnim „Pojezierzu Wałeckim”

Awaria sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte była poważniejsza niż początkowo przypuszcza-
no. Okazało się, że ułożona latach 80. betonowa rura kanalizacyjna była dziurawa jak sito.
Rozmowa z prezesem ZWiK Wojciechem Szalwachem.

Co dokładnie zdarzyło się na Obrońców Wester-
platte?
Zarwał się kanał sanitarny, do której odprowadza-
ne są ścieki nie tylko z Obrońców Westerplatte, Pa-
derewskiego i Witosa, ale też z części Gminy Wałcz. 
Konsekwencją czego było zalanie części nierucho-

mości przy ul. Witosa i Paderewskiego.

Wiadomo, dlaczego doszło do awarii?
Bezpośrednią przyczyną awarii była korozja rurociągu betonowego. 
Kanał ten został wybudowany w latach 80-tych z materiału o niskiej 
jakości. Osoba budująca ten kanał pamięta, że rury na jego budowę 
przyjeżdżały z wytwórni jeszcze „mokre” i takie też zostały wbudo-
wane. Niska jakość materiału, zakłócony reżim montażu połączony 
z agresywnym środowiskiem zdecydowanie skróciły żywotność ru-
rociągu.

Co konkretnie się stało?
W pierwszej kolejności próbowaliśmy zrobić inspekcję TV, aby 
ocenić stan kanału. Obraz pierwszych metrów pokazywał, z jakimi 
uszkodzeniami mamy do czynienia i że niewątpliwie trzeba działać 
szybko. Boczne ścianki i strop kanału praktycznie nie istniały. Zwró-
ciliśmy się do firmy zajmującej się renowacją sieci kanalizacyjnej 
metodą bezwykopową o przedstawienie kosztów i możliwego ter-
minu wykonania naprawy w formie rękawa termoutwardzalnego. 
Pomimo przedłożonej wstępnej oferty, potencjalny wykonawca, po 
zapoznaniu się z wykonaną przez nas inspekcją, stwierdził, iż stan 
kanału nie pozwala na zastosowanie tej metody. Wymiana 80 me-

trów bieżących rurociągu na głębokości około 3,5 metra metodą 
tradycyjną (tj. wykopową) - z uwagi na czas i bardzo wysokie koszty 
- też nie wchodziła w rachubę. W tej sytuacji przyszedł nam do głowy 
pomysł, polegający na wciągnięciu do uszkodzonego odcinka rury 
PE o jedną dymensję mniejszą. I tak też zrobiliśmy. Przy pierwszej 
studni wykonaliśmy pięciometrowy wykop i za pomocą samochodu 
asenizacyjnego przeciągnęliśmy przez uszkodzony kanał linkę pilo-
tującą, przy użyciu której włożyliśmy linę stalową. Jeden koniec linki 
zamocowaliśmy do rury PE, a drugi do wyciągarki. Koparka pchała 
rurę z jednej strony, a wyciągarka ciągnęła ją z drugiej. I tak odcinek 
po odcinku. Przez dwa dni udało się nam udrożnić i naprawić ponad 
80-metrów kanalizacji.

Czy wszystkie te prace ZWiK wykonywał własnymi siłami?
Wypożyczyliśmy tylko pompę do założenia tzw. bypassu i specjali-
styczny pojazd, który wciągał rurę PE. Pozostały sprzęt, a było tego 
sporo, to zasoby naszej Spółki. Wszystkie pozostałe prace także wy-
konywane były przez pracowników ZWiK, za co im bardzo serdecz-
nie dziękuję. 

Wyszło taniej?
Myślę, że zaoszczędziliśmy blisko 150 tysięcy złotych.

Czy pozostałe odcinki tego betonowego kanału są w lepszym 
stanie?
Są w lepszym stanie, ale i te wymagają niezwłocznego remontu.

Awaria na Westerplatte była chyba najpoważniejszą w tym 
roku.

Trudno się z tym nie zgodzić. Tak, jeśli mówi-
my o kanalizacji sanitarnej.

Wspomniał Pan, że na dzisiejszej sesji 
przedstawi sprawozdanie z działalności 
spółki za 2018 rok. To był dobry czas dla 
ZWiK w Wałczu?
Ogólnie jestem zadowolony. Mocno ruszy-
liśmy z inwestycjami. Wymieniamy stary, 
zużyty sprzęt, aby nie ponosić w przyszłości 
większych kosztów napraw i żeby jak naj-
więcej prac wykonywać własnymi siłami. 
W ubiegłym roku kupiliśmy między innymi 
nową koparkę i urządzenie przeciskowe, 
dzięki któremu możemy sami, bez udziału 
firm zewnętrznych, wykonywać bezwyko-
powo między innymi przyłącza wodne. Tak 
jest taniej i szybciej. Trudno mi wymieniać 
wszystko, co zrobiliśmy, bo jest końcówka 
2019 roku i my żyjemy tym, co tu i teraz oraz 
za rok. Na pewno warto wspomnieć też o 
nowym agregacie prądotwórczym na stacji 
uzdatniania wody.

Miasto się rozrasta, więc na pewno syste-

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
SPÓŁKA Z O.O.

78-600 Wałcz, ul. Plac Polski 1
tel. 67 258 24 78, tel/fax 67 258 24 79,
email: zwik@zwikwalcz.pl
www.zwikwalcz.pl                           tel. alarmowy: 994

matycznie rozbudowywana jest sieć wodociągowa i kanaliza-
cyjna.
Wybudowaliśmy między innymi na ulicy Piaskowej około 300 me-
trów sieci wodociągowej, tam gdzie miasto wykonywało potem 
nową nawierzchnię. Staramy się zsynchronizować swoje prace z pra-
cami drogowców. Tak było ostatnio też na os. Piastowskim, gdzie my 
położyliśmy 200 metrów sieci wodociągowej, a po nas weszli dro-
gowcy. W ubiegłym roku wykonaliśmy także ponad pół kilometra 
kanalizacji sanitarnej na tzw. „Widełkach”, czyli obszarze pomiędzy 
ulicami Nowomiejską i Kołobrzeską, a w tym kolejny kilometr. Gmi-
na miejska teraz sprzedaje tam działki, a my sukcesywnie uzbrajamy 
ten teren. Na ul. Chmielnej położyliśmy nową półkilometrową sieć 
wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Zaczęliśmy uzbrajać teren na 
Półwiejskiej, w tym roku położymy tam jeszcze około kilometra sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonamy przepompownię 
ścieków.

Które z bieżących zadań są priorytetowe?
Musimy na pewno kontynuować prace na ul. Półwiejskiej i wideł-
kach. W przyszłym roku chcemy wykonać spinkę wodociągową 
pomiędzy os. Raduń i ulicą Podleśną. Dzięki temu uporządkujemy 
wreszcie sieć na terenie starej fabryki zabawek, a także zwiększymy 
niezawodność dostaw wody w tamtym rejonie.

Dziękuję za rozmowę.

Halloween wzbudza w Polsce skrajnie różne emocje: jedni nie widzą 
w jego świętowaniu nic złego, inni surowo potępiają. Okazuje się 
jednak, że można przy tej okazji pogodzić i jednych, i drugich, a przy 
tym zrobić coś dobrego.
29 października w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Halloween’owy 
Kiermasz Charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony 
na leczenie chorującego na raka 5-letniego Gabrysia Kontroniewi-
cza. Organizatorką była Małgorzata Miszczak i jej wychowankowie 
z klasy IIIa.
Podczas kiermaszu uczniowie sprzedawali wykonane przez siebie de-
koracje, przyniesione gry, książki, pluszaki i inne artykuły. Zrobili także 
dla Gabrysia kartki z życzeniami powrotu do zdrowia. W akcję włączy-
li się rodzice, także uczniów z innych klas. Razem ze swoimi dziećmi 
przygotowali ciasta, babeczki, galaretki i inne słodkości. - Dziękuje-
my wszystkim za udział w naszej akcji i wsparcie chorego chłopca. 
Dziękujemy tym, którzy pomogli nam: uczniom, pracownikom szko-

ły, rodzicom i 
osobom spoza 
szkoły, którym 
nie jest obojęt-
ny los drugie-
go człowieka. 
P a m i ę t a j m y : 
pomagając po-
trzebującym nie 
zmienimy całe-
go świata, ale 
możemy zmie-
nić czyjś świat.

PIWNICE 
W STAREj WINIARNI

sprzedaż	
lub	wynajem
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Ponad 2 kg - tyle przeciętny konsument spożywa w ciągu roku do-
datków do żywności oznaczonych różnego rodzaju „E”. Z badania 
NIK przeprowadzonego w 2019 roku wynika, że w jednym dniu moż-
na przyswoić nawet 85 różnych E.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, około 70 
proc. diety przeciętnego konsumenta stanowi żywność przetwo-
rzona w warunkach przemysłowych, zawierająca substancje dodat-
kowe. Dodaje się je po to, aby zapobiec niekorzystnym zmianom 
smaku, barwy, zapachu, wydłużyć okres trwałości, zwiększyć atrak-
cyjność wyrobu, umożliwić tworzenie nowych produktów, np. typu 
„light”, ale także po to, by zwiększyć efektywność procesu produk-
cyjnego. Aktualnie dopuszczonych do stosowania w żywności jest 
ponad 330 dodatków. 
Jak przeżyć w świecie „E”?
- Kiedyś z 1 kg surowego mięsa wytwarzano około 0,8 kg wędliny, 
dziś nawet 2 kg - mówi Patrycja Sankowska, dietetyk medyczny. - 
Wszystko za sprawą dodatków, które zwiększają masę gotowego 
wyrobu i zatrzymują wstrzyknięty płyn, zapobiegając jego „wylaniu”. 
Takie wędliny nazywa się „wysoko wydajnymi”. Pachną chemiczną 
wędzarnią i mają specyficzny „tekturowaty” smak, a włożone do lo-
dówki stają się oślizłe. 
Kupując wędliny na wagę, proś o pokazanie składu i daty przydat-
ności do spożycia. Jeśli na etykiecie doczytasz „produkt wysoko wy-
dajny”, zrezygnuj. 
Kupuj wędliny ze sklepów ekologicznych lub przygotowuj je sam w 
domu. 
Unikaj wędlin o różowym i różowoczerwonym zabarwieniu, w nich 
zapewne jest najwięcej konserwantów. 
Nie kupuj wędlin, w których znajduje się dużo wody. 
Kieruj się wyglądem: wybieraj te wyglądające naturalnie, mające 
nieregularny kształt, z tłuszczykiem.
Nie kupuj wędlin w tzw. bloczkach, bo w nich będzie więcej dodat-
ków.
- Chleb żytni, pieczony z mąki żytniej jasnej lub razowej jest zdrow-
szy niż pszenny - mówi Patrycja Sankowska. - Ma on zwartą tekstu-
rę i jest ciężki, zawiera więcej błonnika, najlepiej jeśli jest wilgotny 
w środku. Pieczywo pszenne jest lekkie i „nadmuchane”, ma mniej 
błonnika i minerałów niż chleb żytni. Im wyższy typ przy oznaczeniu 
mąki, z której został wyprodukowany chleb, tym lepsza jej jakość. 
Najzdrowsza jest mąka z pełnego przemiału. Zachęcam do kupo-
wania chleba, który w swoim składzie ma mąkę, wodę, zakwas i sól. 
Należy wystrzegać się chlebów z różnego rodzaju zakwaszaczami, tj. 
E322, ulepszaczami, tj. E300, lecytyną sojową, słodem jęczmiennym, 
karmelem, cukrem, itp.

„E” bez kontroli

Niestety od kilku lat pogoda nie rozpieszcza amatorów wędkarstwa 
podlodowego. W tym roku nigdzie w okolicy nie było warunków do 
wędkowania w przeręblu. Najbardziej prawdopodobne, że miłośni-
cy lodu będą mogli go zobaczyć w formie kostek w drinku, jaki wy-
piją z żalu za kolejnym utraconym sezonem.
Oczywiście brak lodu to nie powód, aby rezygnować z wypadów z 
wędką nad wodę. Jeśli mamy czas i samochód, możemy ruszyć na 
którąś z wpływających do morza rzek i spróbować złowić troć lub 
łososia. Najbliżej mamy Parsętę, Słupię i Inę. Silne wiatry, sztorm na 
Bałtyku i wysoka woda w rzece spowodowały, że oprócz keltów (troć 
schodząca po tarle) w rzekach jest sporo srebrniaków (ryba wcho-
dząca do rzeki). Zwłaszcza na Parsęcie w tym roku złowiono sporo 
kapitalnych ryb, w tym okazy około 90 cm i blisko 10 kg wagi. Warto 
spróbować, bo dodatnie temperatury tworzą doskonałe warunki za-
równo do spinningowania, jak i łowów na sztuczną muchę. 

***
Jeśli nie dysponujemy czasem, możemy ryb szlachetnych poszukać 
nieco bliżej. Mamy w okolicy Wałcza kilka rzek z pstrągami potoko-
wymi: Dobrzyca, Piława, a nieco dalej Płytnica lub Gwda dają okazję 
spotkania tej medalowej ryby. 
W tym roku początek sezonu to wysoka, a nawet bardzo wysoka woda 
na rzekach, spowodowana opadami. Woda do tego mętna, mało 
przejrzysta, co wcale nie znaczy, że nie nadająca się do łowienia. Męt-
na ma też plusy. Po pierwsze, łatwiej można podejść ostrożną rybę. 
Poza tym wysoka woda wymywa z brzegu sporo rybich smakołyków, 
takich jak robaki, żaby czy inne owady. To powoduje wzrost aktywno-
ści ryb. Minus łowów w mętnej wodzie to przede wszystkim koniecz-
ność precyzyjnego podania przynęty. Wzrasta też ryzyko zaczepów i 
utraty przynęty na niewidocznych podwodnych przeszkodach. 
Zimowe łowienie pstrągów to powolne przeławianie wody, nawet 
odcinków, równych, prostych i pozornie mało atrakcyjnych. Pstrągi 
zimą, kiedy są zmęczone tarłem, lubią takie wolne odcinki. Wybieramy 
przynęty raczej większe. Co mogę polecić? Od lat numerem jeden jest 

Kiedy lodu brak
biały twister wielkości około 5 cm. Ja wiem, że spora część pstrągarzy 
dość pogardliwie traktuje gumowe przynęty, preferując klasyki, czyli 
woblery i błystki. Niestety, pod względem skuteczności nie wytrzymu-
ją one najczęściej konkurencji z białym twisterkiem. Niezły jest jeszcze 
twister w kolorze tzw. „gaciowym”, czyli bladoróżowym. 

***
Jest też opcja bardziej stacjonarnych łowów. Na jeziorze możemy z 
powodzeniem pospinningować w poszukiwaniu rekordowego oko-
nia. Brak lodu nie oznacza, że „garbusy” nie żerują. Żerują i to mo-
mentami intensywnie. Ryb trzeba jednak poszukać i to nie tylko w 
konkretnym miejscu, ale również na odpowiedniej głębokości. Naj-
częściej szukać będziemy na dnie, ale czasami warto poprowadzić 
przynętę w środkowej partii wody, bo naprawdę duże okonie polują 
z dala od stada.
Stosujemy raczej niewielkie przynęty, i to nie tylko ze względu na 
ich skuteczność. Nie zapominajmy, że spinningujemy w jeziorze, a 
w nim pływają również szczupaki, które akurat w tym czasie są pod 
całkowitą ochroną i szykują się do tarła. Chodzi więc o to, aby maksy-
malnie zminimalizować możliwość złowienia szczupaka. 

***
Warto także zimą wybrać się na białą rybę ze spławikiem czy feede-
rem. Łowiąc płotki i leszcze możemy często zmieniać stanowisko lub 
zdecydować się na zasiadkę, licząc na ściągnięcie ryb zanętą. W obu 
przypadkach zasada jest identyczna. Używamy minimalnej ilości za-
nęty, musi być ona aromatyczna, doskonale pracująca w wodzie i bar-
dzo drobna. Ma ściągnąć i zatrzymać rybę w łowisku, ale nie może być 
na tyle treściwa, aby ryby się najadły. Takie mocno smużące zanęty 
wrzucamy albo w kulkach, kiedy łowimy na spławik, albo wkładamy 
do koszyczka zanętowego, łowiąc na feeder czy „methodę”. 
Idąc na ryby o tej porze roku nie zapominamy o czymś ciepłym do 
picia, rękawiczkach i solidnej deszczówce. Ale nawet jak przemok-
niemy, zmarzniemy, to i tak lepiej niż mielibyśmy siedzieć w domu 
przed telewizorem...                                                                                       raf


