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SUPER Odsłaniamy kulisy zwolnienia z pracy dyrektorki miej-
skiego żłobka w Wałczu

Rabin, kupiec czy lekarz? - spełnione marzenia Jo-
hanna Jacoba Sachsa, XIX-wiecznej sławy lekarskiej 
urodzonej w Markisch Friedland (Mirosławiec)

Naturalna zmiana, czyli o powodach odejścia komen-
danta KPP w Wałczu podinsp. Zb. Podhorodeckiego i po-
wrót do macierzystej jednostki nadkom. A. Góreckiego 

W ostatnim „Pojezierzu Wałeckim” SUPER 
ONLINE

„Super 
Pojezierze”  

w wersji 
elektronicznej na 

stronie 
www.pojezierze.com.pl

Jak minął rok? 

Uwaga kierowcy! Po po-
wiecie wałeckim „grasu-
je” SPEED, czyli policyjna 
brygada specjalna, prze-
szkolona, wyposażona w 
nowoczesne urządzenia 
radarowe i szybkie po-
jazdy, która łapie piratów 
drogowych.
O skuteczności i bez-
względności spec grupy 
przekonał się 23-letni kie-
rowca seata, zatrzymany 
w Golcach. Za jazdę w 
terenie zabudowanym z 
prędkością 113/ 50 km/h 
i ominięcie z niewłaści-
wej strony tzw. wysepki 
stracił dokument prawa 
jazdy, otrzymał mandat 
w wysokości 750 zł oraz 
15 punktów karnych. Jak 
poznać speedowców? Po 
białych czapkach...

Speed

Wiadro miłości
Mąż mówi, że gdyby PCPR dało mi wiadro do opieki, to też bym pokochała. Ja mam rzeczywiście taką łatwość kochania - mówi Berna-
deta Czołgowska, która od 10 lat razem z mężem jest rodziną zastępczą. 

Zapytaliśmy naszych Czytelników

Mieczysława Łukaszewicz: Rok 2019 był dla mnie szczególny. Złote 
Gody i 70. urodziny to wyjątkowe daty... Nie każdy może je święto-
wać. Mocno zaskoczyły mnie wybory. Nie mogłam uwierzyć, że Pola-
cy są aż tak naiwni i łatwowierni w swoich osądach, że z ostatnich lat 
polskiej rzeczywistości niewiele zrozumieli. Żałuję, że wbrew przy-
słowiu, Polak nawet po szkodzie nie potrafi być mądry. W życiu pry-
watnym niczego nie żałuję. Życzę sobie oraz wszystkim wałczanom 
zdrówka i życzliwości na każdy dzień, a Polakom, żeby mówili to. co 
myślą i robili to. co mówią.
Krysia Włodarek: Czas pełen niespodzianek. Udało mi się ukończyć 
dwa kursy z wynikiem bardzo dobrym, dostałam awans w pracy, 
podpisałam kontrakt z agencją modelek, miałam przyjemność wy-
stąpić na Misji Kobieta, a także wziąć udział w panelu dyskusyjnym 
na Regionalnym Kongresie Kobiet. 2019 rok zaowocował też cieka-
wymi i inspirującymi znajomościami. Najcudowniejszym momen-
tem było jednak pojawienie się figlarnego psiaka w naszym domu. 
W 2020 stawiam poprzeczkę jeszcze wyżej. Z noworoczną energią 
biorę się do pracy i realizuję kolejne marzenia, czego także wszyst-
kim życzę. Warto mieć marzenia i walczyć o nie!
Anna Korzeniewska: Każdy dzień był i jest wyjątkowy. Każdego 
dnia budzę się szczęśliwa i wdzięczna za to, co mam. Za zdrowie - 
moje i mojej rodziny, za dzieci, dach nad głową. Napisaliśmy w ubie-
głym roku duży projekt i znaleźliśmy pieniądze na jego realizację. 
Nawiązaliśmy kontakty z organizacjami w całej Europie, w Azji, In-
diach, Ameryce Południowej i w Afryce. Syn zdał egzamidostał się do 
wymarzonego „Kazika”. 
Co złego? Ubolewam nad tym, że PiS wygrał wybory, że ludzie tak 
bardzo dają sobą manipulować politykom. Ze złych rzeczy oczy-
wiście konflikty międzynarodowe i wewnętrzne. W zasadzie 25% 
krajów na świecie toczy jakiś konflikt. Szanse na światowy pokój są 
nikłe. Przeraża mnie groźba wybuchu światowej wojny. Ogromna 
katastrofa w Australii i Brazylii, ogromny kryzys ekonomiczny w We-
nezueli. Polityka USA, UK, Francji i Rosji. To nie wygląda dobrze i nie 
napawa optymizmem. W nowym roku życzę wszystkim ludziom na 
świecie pokoju, zgody, miłości, szacunku, tolerancji i zdrowia.
Dorota Szymczak: Tak mam, że jak w jednym się układa, to w innym 
się chrzani. I taki był ubiegły rok. Mój facet, miłość ogromna praco-
wał w Holandii. Jak jechał, zabierał moją serdeczną przyjaciółkę, któ-
ra też tam pracowała. I tak się zaprzyjaźnili, że ona teraz jest w ciąży, 
on z nią zamieszkał i tyle miałam faceta. Za to dziecko z pierwsze-
go związku zdrowe, poszło do pierwszej klasy. W pracy stabilizacja, 
może milionów nie zarabiam, ale wystarcza. 
Piotr Wojtkowiak: To był dla mnie kapitalny rok. Zostałem dziad-
kiem i - przysięgam - nie przypuszczałem, że można tak pokochać 
malucha. Chyba bardziej niż córkę, która jest wspaniałą mamą. Co 
ważne, ani ja, nikt z bliskich nie chorował poważnie, w pracy też nic 
złego się nie działo, nawet jakaś niewielka podwyżka była. Zacząłem 
od ubiegłego roku jeździć na ryby na trocie i łososie. I na Parsęcie, 30 
września, czyli ostatniego dnia sezonu złowiłem pierwszą troć. Je-
den pech mnie spotkał. Bo koledze robiącemu mi fotki z rybą padła 
karta w aparacie i nie mam pamiątki.

Zebrali: M. Chruścicka i R. Orlikowski



Zakończył się 
rok 2019. Był to 
czas pozytyw-
nych działań, 
p o p r a w i a j ą -
cych jakość co-
dziennego życia 
naszego społe-
czeństwa. Społe-
czeństwo nasze 
nie jest jednolite 
i jednomyślne. 

Różnorodność to cecha charakteru, która nadaje 
jednostkom kolorytu. Jednak to także cecha, która 
powoduje różną ocenę toczących się wokół działań, 
które spełniałyby ich oczekiwania. Dlatego nie obyło 
się bez podejmowania trudnych decyzji, lecz zawsze 
były one przemyślane i prowadzące w konsekwencji 
do trafnych rozwiązań.

To generalnie ja, jako wójt jestem przed Wami odpo-
wiedzialny za podejmowane decyzje. To Wasza po-
zytywna ocena daje mi siłę do dalszego działania, a 
słowa krytyki są dla mnie motywacją do ponownej 
analizy podjętych działań i wyciągania wniosków.

Weszliśmy w nowy 2020 rok. Rok pełen nadziei na 
dalszy rozwój naszej gminy i poprawę życia miesz-
kańców. Jesteśmy oczywiście uzależnieni od czynni-
ków zewnętrznych, od ogólnej sytuacji w kraju. Po-
stawiliśmy przed sobą do realizacji nowe działania 
i nowe inwestycje. To ma sprawić, że nasza gmina 
będzie nadal postrzegana jako miejsce przyjazne 
dla mieszkańców.

To również mieszkańcy, wskazując potrzeby w swo-
ich miejscowościach, są współtwórcami rozwoju. 
Mieszkańcy mają prawo i obowiązek wymagać ode 
mnie działania. Należy jednak pamiętać, że o dobro 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WAŁCZ!
mieszkańców i o rozwój gminy powinni zabiegać 
również wybrani przez Was radni. Nie wszyscy jed-
nak rozumieją swoją powinność. Nie można być wy-
branym przez swoich mieszkańców i jednocześnie 
stać wobec nich w opozycji. Takie działania opóź-
niają lub uniemożliwiają podjęcie niezbędnych de-
cyzji, mających wpływ na codzienne życie naszego 
społeczeństwa.

Budżet na rok 2020 jest budżetem zrównoważonym 
i sporządzonym na podstawie realnych wpływów. 
Aplikować oczywiście będziemy o środki zewnętrz-
ne, które mogą zwiększyć zakres inwestycji. Do reali-
zacji w tym roku mamy wiele zadań. W budżecie są 
zabezpieczone środki na niezbędne wydatki.

Nie zapominamy oczywiście o potrzebach rozryw-
kowych i artystycznych naszych, i nie tylko naszych, 
mieszkańców. Już 23 maja odbędzie się w Zdbicach 
bieg z przeszkodami - Surviwał Pomorski. Bieg roz-
poznawany przez szeroką rzeszę sympatyków bie-
gania w Polsce.
Natomiast w niecały miesiąc później, 20 czerwca, 
dawka muzyki disco polo w Karsiborze, który staje 
się powoli kolebką tego gatunku muzyki. Będzie to 
„Rozpoczęcie Lata”. Znane zespoły będą  przez kil-
ka godzin bawiły zgromadzanych. W czerwcu 2019 
roku bawiło się tutaj ponad 3,5 tysiąca osób!

W rozpoczynającym się 2020 roku życzę Państwu 
spokoju, jak najmniej problemów, częstego uśmie-
chu na twarzy i wyrozumiałości dla swoich bliskich, 
jak również zrozumienia, że moje działania są po-
dejmowane dla dobra mieszkańców gminy Wałcz.

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

To zdjęcie zostało wykonane 1 stycznia około 15.00. Do 20.00 nie 
zmieniło się nic. Na trawniku tabliczka z prośbą o posprzątanie po 
swoim psie. Widocznego obok bałaganu nie zrobiły jednak  nasze 
pupile. 
Jako właściciel czworonoga, który od jakiegoś czasu (dokładnie od 
czasu, jak pewien idiota strzelił na terenie PWSZ z działa) boi się hu-
ków, doskonale rozumiem problem. Sam nie strzelam, jednak nie 
jestem jakimś radykałem. Petardy hukowe to rzeczywiście wątpliwej 
jakości rozrywka, ale świetlne fajerwerki ten raz w roku jestem w sta-
nie zaakceptować. 
Nie zmienia to faktu, że irytują mnie bardzo głupie wpisy zwolenni-
ków. Szarik, jako koronny argument, że psy huku się nie boją... Memy 
z odwołaniem bombardowania, aby nie wystraszyć czworonogów... 
Chcesz strzelać? Strzelaj, tylko nie produkuj do tego na siłę ideologii.
Zupełnie inną kwestią jest to, jak wygląda miasto po świątecznych 
eksplozjach. Po pięknych fajerwerkach zostaje zupełnie niepiękny 
syf na ulicach: kartony po racach i petardach, butelki służące jako 
wyrzutnie... Chcecie strzelać? Strzelajcie. Ale potem sprzątnijcie po 
sobie.                                                                                                                   raf

Kwestia Szarika
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Ludzie chodzą na sylwestrowe imprezy w różnym celu: żeby się 
pobawić, najeść, napić, zobaczyć dawno niewidzianych przyjaciół 
lub znajomych i nagadać się z nimi do woli lub po prostu żeby nie 
siedzieć tej szczególnej nocy samemu w domu i nie gapić się bez-
myślnie w telewizor. Można też oczywiście wybrać poszczególne 
elementy z tego zestawu i stworzyć z nich taką kompozycję, która 
sprawi, że imprezę będziemy wspominać z przyjemnością. Tak wła-
śnie było z niżej podpisanym.
Jego (będę pisał o sobie w trzeciej osobie, żeby było oryginalniej) 
impreza upłynęła w rytm wędrówki po konkurencyjnych kanałach 
tv. Główne polskie - w tym jedna nazywana przez niektórych polsko-
języczną - stacje po raz kolejny stanęły do walki o miano tej, która 
zorganizuje najlepszą imprezę sylwestrową. TVN zwołał publikę na 
plac Bankowy w Warszawie, Polsat - na Stadion Śląski w Chorzowie, 
a publiczna - już po raz piąty na Równi Krupowej w Zakopanem. Od 
razu napiszę, że w pojedynku o widza bezkonkurencyjna okazała się 
Dwójka, a z pojedynku o drugie miejsce zwycięsko wyszedł Polsat, 
z czego wynika, że ostatnie miejsce zajął TVN. Moim zdaniem dlate-
go, że - w przeciwieństwie do konkurentów - nie wpuścił na scenę 
disco polo, a to oznacza, że już przed startem imprezy grał w zupeł-
nie innej lidze, a w dodatku swoją imprezę nazwał „Warszawa bawi 
się z klasą” sugerując, że Chorzów i Zakopane bawiły się bez klasy. 
W telewizji nie było tego widać, ale internetowe media doniosły, że 
widownia w stolicy zachowywała się, jakby przyszła na koncert do 
filharmonii, a nie na masową imprezę. Warszawiaków nie zdołał roz-
ruszać nawet Perfect, że o Sylwii Grzeszczak czy Grzegorzu Hyżym 

nawet się nie zająknę. Autor niniejszego tekstu czytał w internetach, 
że dał sobie radę tylko Bajm i niezniszczalna Beata Kozidrak.
Disco polo rządziło natomiast niepodzielnie w Polsacie, który zresztą 
przez długie lata jako jedyna stacja wpuszczał na swoją antenę wy-
konawców tego, hmmm, gatunku. W Chorzowie pojawił się nawet 
niejaki Sławomir, który właśnie na Stadionie Śląskim, a nie na Równi 
Krupowej, wykonał swój słynny szlagier „Miłość w Zakopanem”.
Polo dance stanowiło również główny składnik sylwestrowego dania 
w telewizji publicznej, która zmiażdżyła konkurencję. Prezes TVP Ja-
cek Kurski szalał przy hitach takich wykonawców, jak Boys, Weekend 
i Bayer Full (o ile autor się orientuje, jest to sama śmietanka wyko-
nawców disco polo), a niekoronowanym, a także niekwestionowa-
nym królem imprezy okazał się lekko sepleniący pan Zenon Marty-
niuk. Kiedy przebywał on na scenie, oczy wszystkich pląsających na 
Równi Krupowej, a także wielu oglądających ten wykon w telewi-
zorze pań były zdecydowanie w kolorze zielonym. W Zakopanem 
wystąpiły również osoby, realizujące swoje artystyczne „ja” w innych 
rodzajach szeroko pojmowanej muzyki: Roksana Węgiel i Viki Gabor, 
ostaniec z Modern Talking o nazwisku dla autora już nie do odtwo-
rzenia z pamięci (a w internecie grzebać mu się nie chce). Hitem wie-
czoru był występ pani Natalii Oreiro, która co prawda nie śpiewała, 
tylko poruszała ustami, ale za to - według publiczności - cóż to były 
za usta i jak ona nimi ruszała!
Dla niżej podpisanego szczytem obciachu był jednak strój pani Ma-
ryli Rodowicz. Szkoda, że urodzonej w 1945 roku divie polskiej pio-
senki nikt nie powiedział, iż w kusej minispódniczce wygląda nooo... 
tak średnio, żeby nie powiedzieć więcej. M. Rodowicz zasłużoną pol-
ską artystką jest, i to bez wątpienia. Koncertowe wersje jej piosenek 
do dzisiaj brzmią znakomicie, ale naprawdę w jej wieku nie musi już 
ona podpierać się szokującym wyglądem, a nie powinna również 
wabić zwietrzałym seksapilem Wystarczy, że jest, i robi to, co umie. 
Nie o to oczywiście chodzi, żeby się pani Maryla ubierała w pokutny 
worek lub habit, zwłaszcza na scenę, która rządzi się swoimi prawa-
mi. Choćby jednak nie wiem co robić, co jeść, czym się szprycować 
i gdzie się naciągać – biologii i peselu niestety się nie oszuka. Mło-
dość, kiedy uchodziło zdecydowanie więcej, już bowiem nie wróci. 
Autor poniższych wynurzeń słuchał więc udanego skądinąd wystę-
pu pani Rodowicz z zamkniętymi oczami.

Wróci on jeszcze (ten autor) do fenomenu disco polo. Nie jest on 
wprawdzie fanem tego gatunku, ale rozumie, że cieszy się DP ogrom-
ną popularnością w narodzie. Zwłaszcza od kiedy ten gatunek wdarł 
się szturmem do publicznej telewizji, słuchanie prościuteńkich, 
skocznych piosenek „pod nóżkę” stało się mniejszym obciachem, niż 
było za słusznie minionego reżimu. O gustach się nie dyskutuje, a 
niektórzy dodają, że albo się go ma, albo nie. Jest to prawda w naj-
czystszej postaci. Autorowi może się to disco polo nie podobać, ale 
to nic nie znaczy wobec tego, że podoba się milionom. W dodatku w 
tym gatunku aż roi się od piosenek łatwo wpadających w ucho i za-
gnieżdżających się w głowie na dobre i złe. Znakomicie sprawdzają 
się na weselach, gdzie okazuje się, że prawie wszyscy te piosneczki 
znają. Są też wśród discopolowców wykonawcy warsztatowo lepsi 
i gorsi. Ignorowanie czy zwalczanie tego gatunku według stanu na 
dzień 1 stycznia 2020 roku wydaje się być kompletnie bezcelowe. Co 
więcej, przyczynia się to wręcz do scalania ludzi słuchających dp w 
coś w rodzaju wspólnoty o charakterze antyinteligenckim, gdyż ci, 
którzy disco polo nie słuchają, są zdaniem fanów tej muzyki oszoło-
mami, hipokrytami i w ogóle kimś gorszego sortu, a wywyższający-
mi się, jakby mieli monopol na muzyczny gust.
Niżej podpisanego nic nie zmusi do włączenia w samochodzie 
utworu „Majteczki w kropeczki”, ale też nie widzi on nic złego w tym, 
że ktoś to włączy – pod warunkiem, że nie podróżują oni razem. Nie 
chciałby też autor nikogo, kto tego nie chce, katować utworami AC/
DC, Guns’N’Roses, Linkin Park, Maanamu czy Perfektu itp., które on 
akurat lubi. Zawsze można się dogadać, wypracować jakiś kompro-
mis – trzeba tylko chcieć. Ale jeśli w publicznej telewizji pojawia się 
na pasku zdanie „Zenek Martyniuk – Chopin naszych czasów”, to 
znaczy, że sprawy zaszły za daleko i szybko trzeba coś z tym zrobić. A 
jeśli dodamy do tego opinię TVP (służącej jako tuba propagandowa 
PiS) na temat twórczości Olgi Tokarczuk – to zdaniem autora nie ma 
chwili do stracenia – po rozum do głowy trzeba iść natychmiast. Są 
granice, które można przekroczyć i wrócić, ale są też takie, zza któ-
rych już się nie wraca. Punktem wyjścia do podjęcia pokojowych ro-
kowań jest uznanie, że Zenek Martyniuk nie jest Chopinem naszych 
czasów, a Olga Tokarczuk jest świetną pisarką i otrzymała Nagrodę 
Nobla. Ktoś tu się wyraźnie zagalopował i nie są to akurat ci, którzy 
nie słuchają disco polo. 

Autor

O jeden lanS za daleKO



Podobno przygarnia Pani wszystko i każdego.
- W naszym domu są trzy psy, trzy koty, królik baran francuski i 
siedmioro dzieci. Miał być jeden pies, ta duża Pyza, ale... Pięć lat 
temu zimą ktoś przywiózł ciężarną Tośkę do Strzalin i porzucił ją. 
Przygarnęłam. Urodziła u nas 5 szczeniąt i jedno zostało. A koty 
to wiadomo... 

A dzieci? 
- Pochodzimy ze Szczecina. Zawsze naszym marzeniem było 
mieszkać na wsi i mieć dużo dzieci. Może nie aż tyle:) Dlatego 
jeszcze w Szczecinie skończyliśmy kurs na rodzinę zastępczą i 
kupiliśmy w Strzalinach dom do remontu. Myśleliśmy wtedy o 
jednym dziecku, może dwójce. Któregoś dnia zadzwoniła do nas 
pani z ośrodka i powiedziała, że jest czwórka do wzięcia. Odmó-
wiłam, bo nie mieliśmy nawet tak dużego samochodu, żeby je 
przewieźć. Pół roku później ta sama pani znów zadzwoniła, że je-
żeli my nie weźmiemy tych dziewczynek, to one trafią do domu 
dziecka. Powiedziałam do męża: będziemy nawet w bagażniku 
wozić, ale do domu dziecka nie oddamy. Jedna z dziewczynek, 
która miała innego ojca biologicznego i nie było więzi, poszła do 
adopcji, a trzy do nas. Martynka miała wtedy 4 latka, Gosia 6, a 
Sandra 8. To są moje ukochane córki. Mówią do nas: mamo, tato. 

A pozostała czwórka? 
- Ciociu, wujku, bo to są dzieci, które u nas przebywają dopiero 
od 5 miesięcy i mamy jeszcze nadzieję, że wrócą do biologicz-
nych rodziców. 

Mają Państwo swoje biologiczne dzieci? 
- Mamy syna, dziś trzydziestoletniego. Dziesięć lat temu, kiedy 
dostał się na studia, zostawiliśmy go w Szczecinie, a sami przyje-
chaliśmy do Strzalin. 

Czy biologiczne dziecko kocha się tak samo, jak przygarnię-
te? 
- Uczucia są takie same. Dwa lata temu dostałam półtoramie-
sięczną dziewczynkę. Po roku poszła od nas do adopcji. Później 
miałam drugiego niemowlaczka. Lenka też poszła do adopcji. 
Byłam zakochana w tych niemowlakach, jak we własnym synu. 
Przy każdym oddanym dziecku oddajesz kawałek serca. To jest 
najgorsze, że kochasz a musisz oddać. Towarzyszyły mi skrajne 
uczucia: z jednej strony radość, że idą do kochającej rodziny, że 
są bezpieczne, a z drugiej strony strata nie do opisania. 

Czy gdyby ktoś wcześniej uprzedził Panią, że będzie taki ból 
po stracie...
- Nie wycofałabym się. Dlaczego? Bo warto. Bo jak człowiek 
dostanie takie malutkie dziecko zaniedbane emocjonalnie i 
fizycznie, a potem patrzy, jak ono rozkwita, to jest ogromna ra-
dość i satysfakcja. My za każdym razem dużo serca wkładamy, 
rehabilitujemy, leczymy. Robimy wszystko to, co zrobilibyśmy 
dla swojego dziecka. Nie patrzymy na pieniądze. Podobnie jest 
z dziewczynkami. Ja mam teraz trzy dojrzewające nastolatki. 
Czasem jest ciężko. Czasem człowiek siada i płacze, bo potrafią 
wyprowadzić z równowagi. Ale nigdy, przenigdy nie pomyśla-
łam sobie: po co je wzięłam? Zgodziłam się na rozmowę z panią 
nie dlatego, że uważam, że robię coś wyjątkowego, bo robię to, 
co do mnie należy, co każdy przyzwoity człowiek powinien zrobić. 
Zgodziłam się, bo brakuje dobrych rodzin zastępczych, takich, któ-
re kochają. A właśnie miłości tym dzieciom najbardziej potrzeba. 

Ludzie się chyba boją.

- Boją się, że te dzieci wyrosną na złoczyńców?

Że nie potrafią nawiązać kontaktu? 
- Różnie jest. Jak moje trzy dziewczynki przyszły, najstarsza San-
dra nie szukała kontaktu. Przejścia powodują, że dzieci są czasa-
mi wycofane. Inne z kolei są tak spragnione miłości, że cały czas 
chcą się przytulać.

Że nie będą w stanie pokochać obcych dzieci?

- Mąż mówi, że gdyby PCPR dał mi wiadro do opieki, to też bym 
je pokochała:) Bo ja mam rzeczywiście taką łatwość kochania. 
Dlatego w naszym domu takim naprawdę dobrym człowie-
kiem jest mój mąż, a nie ja. Bo on to musiał w sobie wszystko 
przepracować. Jak mieliśmy niemowlaki, przewijał je, kąpał i 
karmił. Dziś też mogę zostawić dzieci pod jego opieką i pójść 
do koleżanki lub pojechać po zakupy. Przygarnia te wszystkie 
psy i koty, które ja przyprowadzam do domu. Muszę poświę-
cić kilka dni na przekonanie go, że warto pomóc, ale w końcu 
się godzi. Potem jeździ z tymi zwierzakami do weterynarza, a 
z dziećmi do lekarza. Bez niego nie dałabym rady. 

Ciężko jest opiekować się siedmiorgiem dzieci? 
- Pierwsze dni były naprawdę ciężkie. Ale jak człowiek sobie 
wszystko poukłada, pewnych rzeczy się nauczy, to nie jest trud-
no. Moje dziewczyny są bardzo pomocne, zorganizowane. 

Dziewczynki utrzymują kontakt z biologicznymi rodzicami? 
- Ja mam to szczęście, że ich rodzice nie szukają kontaktu, bo z 
własnego doświadczenia i opowiadań innych rodziców zastęp-
czych wiem, że bardzo rzadko udaje się to poukładać. Uczę dzie-
ci naszych wartości i nikt nam się nie wtrąca.

A gdy pytają o mamę i tatę? 
- Tłumaczę, że to jest jak choroba, że nikt nie nauczył kochać ich 
rodziców. Ale też nie upiększam, mówię prawdę. Że rodzic dla 
swojego dziecka powinien zrobić wszystko, jeżeli kocha.

Co jest najważniejsze w życiu?
- Dla mnie wiara i Bóg. Jeśli Bóg jest na swoim miejscu, to wszyst-
ko jest na miejscu. Największym przykazaniem jest, żeby miło-
wać drugiego człowieka i świat nas otaczający. Żeby nie stawiać 
siebie w centrum. Taką postawę odziedziczyłam po rodzicach. 
Dlatego nie mam problemu, żeby podzielić się pieniędzmi, rze-
czą, czasem, miłością. Mój mąż ma o wiele większe zasługi, bo 
- jak mówiłam -  on musiał przy mnie wypracować to w sobie. 
Zawsze chciał mieć jedynaka i stabilne, spokojne życie, a nasze 
takie nie jest.

Musi Panią bardzo kochać.
- Jest dla mnie ogromnym wsparciem.

Jak mama siedmiorga dzieci znajduje czas na bycie sołty-
sem? 
- Kiedy oddałam dziecko do adopcji, miałam straszną pustkę i 
pomyślałam, że jak się czymś zajmę, to będzie mi łatwiej. Napi-
sałam projekt zagospodarowania terenu nad naszą małą rzecz-
ką i wygrałam grant marszałkowski na 10 tysięcy złotych. Dzięki 
temu Strzaliny zyskały ładne, trochę edukacyjne miejsce do spo-
tkań. Nazwałam je Ptasi Zaułek. Czasem bywam nawet z siebie 
dumna.
Kiedy jest Pani smutno, to...
- ... najpierw płaczę, potem biorę różaniec i idę do przodu. Z Bo-
giem łatwiej. Jak się ma tyle dzieci, są problemy. Bo nie chcą się 

uczyć, kłócą się, pyskują, chorują. Bo mąż mi się buntuje. Samo-
chód się zepsuje zimą, a tu bez samochodu ani rusz.

Dlaczego warto zaopiekować się dziećmi? 
- Bo kiedy dajemy innym miłość, też ją otrzymujemy. Ja mam taką 
filozofię życia, bardzo prostą, żeby ten świat chociaż trochę uczynić 
lepszym, żebym miała z czym stanąć przed Bogiem. Pracować nie 
po to, żeby mieć więcej dla siebie. Mieć więcej, żeby móc podzielić 
się z innymi. 

Jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby zostać rodziną zastęp-
czą? 
- Musi być ta umiejętność kochania. Założenie, że jesteśmy rodzi-
ną, nie taką zastępczą, ale prawdziwą. Ja mam otwarty dom. Moje 
dziewczyny buszują po mojej szafie, biorą kosmetyki, ubrania. Je-
stem czasami wściekła, że znikają moje rzeczy, cień czy lakier do 
włosów. Jak pytam która, zawsze żadna. Jak w typowej rodzinie. U 
nas wszystkie pieniądze trafiają do jednego worka. Finansujemy z 
tego na przykład obozy konne naszej Sandry, odkładamy co miesiąc 
dziewczynom na przyszłość. One mają tu dom do śmierci i my jeste-
śmy ich rodzicami do śmierci.
Przez 10 lat współpracuję z PCPR. Zawsze mieliśmy duże wsparcie z 
ich strony. Pewnie, że czasem się różnimy, mamy inne zdanie, ale za-
wsze dochodzimy do porozumienia. Oni stwarzają warunki, aby być 
rodziną zastępczą. Ale jeżeli ktoś liczy, że na tym zarobi, że się wzbo-
gaci, że każde przedsięwzięcie będzie sfinansowane przez państwo, 
to ta praca nie jest dla niego. Ja podchodzę do tego tak, że my jako 
rodzice powinniśmy zapewnić dzieciom wszystko to, na co nas stać. 
Bycie rodziną zastępczą to nie tylko praca, jak w bibliotece czy w 
szkole, że po 8 godzinach zamykamy drzwi i nic nas nie obchodzi. 
Ja zachęcam, jeśli ktoś ma taką zdolność do kochania, jeśli czuje się 
samotny, ma warunki... Nie musi mieć od razu siedmiorga dzieci. 
Może wziąć jedno, troje. My mamy siedmioro tylko dlatego, że bra-
kuje rodzin zastępczych.  
Dziękuję za rozmowę. 

Wiadro miłości
mąż mówi, że gdyby PcPr dało mi wiadro do opieki, to też bym je pokochała. Ja mam rzeczywiście taką łatwość kochania, dlatego w naszym domu 
takim naprawdę dobrym człowiekiem jest mój mąż, a nie ja. Bo on to musiał w sobie wszystko przepracować - mówi Bernadeta czołgowska, która od 
10 lat razem z mężem jest rodziną zastępczą.  rozmawia z nią małgorzata chruścicka.



Nowy Jork był jednym z przystanków 
na trasie naszej 2-tygodniowej po-
dróży za ocean. Mieliśmy spędzić tu 
tylko 24 godziny, dlatego chcieliśmy 
wykorzystać ten czas do maksimum. 
Czy nam się udało?

Jesteśmy nowojorczykami!
W Nowym Jorku lądujemy tuż przed 18:00. Już z 
samolotu zachwycamy się milionami świateł, które 
migoczą w oknach drapaczy chmur, a to przecież 
dopiero początek naszej krótkiej, ale intensywnej 
nowojorskiej przygody.
Musimy wyglądać na lekko onieśmielonych wizytą 
w Wielkim Jabłku, bo po wyjściu z lotnisku zacze-
pia nas mężczyzna, który podpowiada, jak najła-
twiej dostać się do stacji metra. A kiedy dowiaduje 
się, że przyjechaliśmy z Polski, z uśmiechem na 
ustach chwali się, że jeden z naszych rodaków stu-
diuje u niego fotografię.
Przed przyjazdem do USA zaopatrzyliśmy się w 
przewodnik „Z Nowym Jorkiem na NY” Magdale-
ny Muszyńskiej-Chaftiz. Przeczytaliśmy w nim, że 
każdy, kto postawi swoją nogę w Nowym Jorku, z 
automatu staje się nowojorczykiem. Przesada?
Już w metrze orientujemy się, że nie. W jednym 
wagonie jadą z nami ludzie grubi i chudzi. Biedni 
i bogaci. Czarni, żółci, biali i czerwoni. Żydzi, kato-
licy, muzułmanie, ateiści. I każdy, łącznie z nami, 
pasuje do tego otoczenia idealnie!

Dużo i drogo
Wysiadamy z metra na samym środku Manhatta-
nu. WOW, jakie wszystko jest tutaj wielkie! I tak-
sówki takie żółte! I wieżowce takie wysokie! Nie 
mamy pojęcia, w którą stronę iść, dlatego wrzu-
camy w Google Maps odpowiedni adres (mapy 
offline to naprawdę genialny wynalazek). Po kilku 
minutach szybkiego marszu mijamy słynny dwo-

rzec kolejowy Grand Central Terminal, a kilkaset 
metrów dalej znajdujemy nasz hostel. Zostawiamy 
bagaże i - chociaż jest już przed 21:00 - ruszamy 
sprawdzić, co o tej porze robi miasto, które nigdy 
nie śpi.
Zaczynamy od kolacji. W pubie kelner wita nas 
uśmiechem i pytaniem „How are you doin’ guys?”. 
Zjadamy mozzarella sticks oraz hamburgera w 
wersji classic i vege, wypijamy po piwie, płacimy 
rachunek (duży) i napiwek (też niemały). Nowy 
Jork jeszcze kilka razy utwierdzi nas w przekona-
niu, że co jak co, ale tanio tu nie jest.
Opatulamy się ciepło i idziemy w kierunku placu 
przy Rockefeller Center. Chcemy sprawdzić, czy 
„kultowa” bożonarodzeniowa choinka i lodowi-
sko, które do tej pory widzieliśmy tylko w filmach, 
na żywo też robią takie wrażenie. Robią! Dlatego 
my też robimy kilka zdjęć i ze zdziwieniem podzi-
wiamy śmiałka, który zdecydował się na jazdę na 
łyżwach w krótkim rękawku, chociaż na zewnątrz 
trzaska mróz. Po chwili docieramy do słynnego Ti-
mes Square, który mieni się światłami i billboarda-
mi - wygląda dokładnie jak na zdjęciach!
Na naszej liście „must see” na ten wieczór jest 
jeszcze sklep M&M’s World (cztery piętra pełne 
kolorowych cukierków) i gorąca czekolada w Star-
bucksie. W bonusie załapujemy się na kłótnię „ty-
powego nowojorskiego kierowcy” z „typowym no-
wojorskim policjantem”. Scena jak z filmu. Kamera, 
akcja - mamy to! Czas spać :-)

Pysznie i na bogato
Dzień w Nowym Jorku zaczynamy od poszukiwa-
nia idealnego miejsca na śniadanie. Zapachy do-
biegające z każdego rogu wodzą nasze nosy na 
pokuszenie. Dzięki pomocy Google Maps wybie-
ramy restaurację „Junior’s Restaurant and Bakery” 
tuż przy Times Square. Rafał zamawia pastrami, 
czyli kanapkę z długo i wolno pieczoną wołowiną, 
a ja Avocado Toast, czyli tosta z pastą z awokado, 
pomidorami i ugotowanym na twardo jajkiem. Na 
deser zjadamy (to znaczy głównie ja) nowojorski 
sernik z truskawkami. Obłędnie pyszny!
Najedzeni i ogrzani ruszamy na podbój Nowego 
Jorku. Plan jest prosty: zgubić się w tym mieście, 
poczuć jego klimat i energię. Zgodnie z poradą 
Robbiego Chafitza (męża autorki przewodnika „Z 
Nowym Jorkiem na NY”) tak najlepiej odkrywa 
się Wielkie Jabłko. Właśnie dlatego wybieramy na 
mapie dosłownie kilka punktów, które chcemy od-
wiedzić, a resztę zostawiamy przypadkowi.
Nasz pierwszy cel to Empire State Building - jeden 
z wyższych, a na pewno najbardziej znanych bu-
dynków w Nowym Jorku. Kręcili tu takie hity ki-
nowe jak „King Kong” czy „Bezsenność w Seattle”. 
Na miejscu kupujemy bilety (38$ + podatki/os.) i 
wjeżdżamy windą na 86. piętro, żeby podziwiać 
panoramę miasta. Pogoda jest idealna: słoneczna 
i bezchmurna, a widoki warte każdych pieniędzy.
Po blisko 2 godzinach wracamy na ziemię i dziar-
skim krokiem przemierzamy 5th Avenue. Przypa-
trujemy się ludziom, komentujemy śmieci leżące 
na ulicach i mijamy luksusowe sklepy, których 
witryny przyciągają wzrok bogatymi świąteczny-
mi dekoracjami. Zatrzymujemy się na chwilę przy 
Trump Tower i robimy zdjęcie z człowiekiem w 
masce amerykańskiego prezydenta. Docieramy 
do Central Parku - największego parku w Nowym 

z nOwyM jOrKieM PraWie na nY
Jorku, który zajmuje powierzchnię 341 hektarów. 
Chętnie zobaczylibyśmy wszystkie 29 pomników i 
36 pomostów, które się w nim znajdują, ale mróz 
daje się we znaki. Termometr pokazuje -2 stopnie 
Celsjusza, jednak odczuwalna temperatura jest 
dużo niższa (to podobno specyfika Nowego Jor-
ku). Dlatego w Central Parku robimy tylko kilka pa-
miątkowych fotek. Na jednej z nich uwieczniamy 
czerwoną drabinę -  to rodzaj „koła ratunkowego” 
dla osób, pod którymi w czasie spaceru po zamar-
zniętym stawie, zarwie się lód.
W drodze powrotnej do hostelu zahaczamy o 
czynny 24 godziny na dobę flagowy sklep Apple’a. 
Jest wielki i designerski, a przy długich drewnia-
nych stołach siedzą tłumy fanów. Atmosfera przy-
pomina bardziej tę na dworcu kolejowym, niż w 
sklepie z drogim sprzętem. Każdy może wszystkie-
go bez skrępowania dotknąć, pomacać, obejrzeć. 
W Polsce sytuacja nie do pomyślenia. :-)

Money, money, money...
Życie w Nowym Jorku jest drogie. Kosmicznie dro-

gie. Noc w mikroskopijnym pokoju w hostelu na 
Manhattanie to wydatek blisko 120 dolarów (cho-
ciaż w naszym przypadku rewelacyjna lokaliza-
cja rekompensowała nieco spartańskie warunki). 
Ceny najprostszych dań w knajpach w centrum 
miasta zaczynają się od 15 dolarów. Do tego po-
datki i obowiązkowe napiwki (od 15-20% wartości 
rachunku). Próbowaliśmy, ale za śniadanie albo 
obiad dla dwóch osób nie udało się nam zapłacić 
mniej, niż 50 dolarów. Zwiedzanie też jest drogie - 
bilety wstępów do największych atrakcji kosztują 
sporo, ale w większości są to dobrze wydane pie-
niądze.

***
Co wiemy o Nowym Jorku po tych 24 godzinach? 
Jest drogi, zatłoczony, ciekawy, irytujący, intrygu-
jący i wciągający. Nie chcielibyśmy w nim miesz-
kać, ale na pewno chcemy tu wrócić na dłużej. 
Jeden dzień to zdecydowanie za mało, żeby zoba-
czyć wszystko, co to miasto ma do zaoferowania!

Justyna Chruścicka



Jak ocenia Pan miniony rok?
Rok 2019 był bardzo ciekawy pod względem inwe-
stycyjnym i organizacyjnym, bo był rok bezpośred-
nio po wyborach. Trzeba było włożyć dużo wysił-
ku, aby stworzyć dobry budżet, który zapewniłby 
funkcjonowanie po stronie wydatków bieżących 
i majątkowych. I udało się nam to w 100 procen-
tach. Zrealizowaliśmy między innymi inwestycje 
drogowe i to przy dużym współudziale partnerów. 
To są Lasy Państwowe, którym bardzo dziękuję, ale 
również gminy, które partycypowały w kosztach.
Był to dla nas ważny rok także dlatego, że powsta-
ła nowa placówka Zakład Aktywności Zawodo-
wej. Nie ukrywam, że ZAZ jest naszym oczkiem w 
głowie. Zakład zatrudnia dziś 60 osób niepełno-
sprawnych i świetnie funkcjonuje na rynku. Nas 
najbardziej cieszy to, że pracują osoby niepełno-
sprawne, że dobrze sobie radzą i że widzimy w tym 
ich radość. Przypomnę tylko, że inwestycję udało 
się zrealizować w dużym partnerstwie. Nasz udział 
finansowy był niewielki, bo około 10%.

Sztuka zarządzania to przede wszystkim umie-
jętność rozwiązywania problemów. Jakie ob-
szary w przypadku naszego powiatu były naj-
trudniejsze i jak Pan sobie z nimi poradził?
Najtrudniejsze zadania to tradycyjnie zadania 
bieżące, dotykające takich obszarów, jak oświata 
czy pomoc społeczna. Z konsekwencjami reformy 
oświaty musiały zmierzyć się wszystkie samorzą-
dy, także nasz. Wydawało mi się, że powiaty nie 
powinny mieć większych problemów, ponieważ 
były podwójne roczniki, a więc także podwójne fi-
nansowanie. Ale po utworzeniu nowych klas oka-
zało się, że jest niestety luka finansowa. Udało się 
nam ją załatać. Zawsze dokładaliśmy do oświaty 
ze środków własnych i w minionym roku również. 
Była to kwota około 4 mln zł.

Największe sukcesy 2019 roku z Pana perspek-
tywy?
Największe sukcesy to - jak już wspomniałem - in-
westycje, które pomimo tych trudności udaje się 
wykonać. Oczywiście, zawsze można powiedzieć, 
że jest ich za mało, zwłaszcza zadań drogowych, 
ale jesteśmy ograniczeni finansami. Nie każdy z 
Państwa wie, że wymiana nawierzchni na odcinku 
1 km to koszt rzędu 1 mln zł. W 2019 roku oddali-
śmy drogę do Golina - ponad 4 km za ponad 4 mln 
zł w partnerstwie z Lasami Państwowymi i Gminą 
Człopa. Muszę powiedzieć, że był to bardzo dobry 
montaż. Lasy partycypowały w kosztach, ponie-
waż jest to droga niezbędna do prowadzenia pra-
widłowej gospodarki leśnej ze względu na dojazd 
do poszczególnych enklaw leśnych. 
W grudniu podpisaliśmy też umowy na dofinanso-
wanie dwóch kolejnych dróg: w Wołowych Lasach 
oraz Bronikowo - Próchnowo. Oba zadania będą 
kosztować łącznie około 8 mln zł, a dofinansowa-
nie wynosi aż 6,5 mln zł. Mamy więc znów powody 
do dumy. Umowy zostały podpisane z wykonaw-
cami i prace już trwają.
W 2019 roku przystąpiliśmy ponownie do konkur-
su na realizację Lokalnego Centrum Nauki. Prze-
szliśmy całą procedurę z sukcesem i otrzymaliśmy 
o 100% większe środki na to zadanie, niż przy 
pierwszym rozdaniu. Stosowną umowę podpisa-
liśmy w grudniu, a na początku 2020 roku ogłosi-
my przetarg na wykonawstwo. Czekamy jeszcze 
na rozstrzygnięcie innego konkursu, do którego 

także - ze względu na wzrost kosztów - przystąpili-
śmy ponownie. Chodzi o warsztaty przy PCKZiU. Z 
informacji, które posiadamy wynika, że również w 
tym przypadku decyzja będzie pozytywna.

Czy jest Pan zadowolony z budżetu na 2020 
rok?
Tak, jestem zadowolony. Budżet został przyjęty przy 
3 głosach wstrzymujących się. Wynosi 74 mln zł, jest 
więc ciut mniejszy od ubiegłorocznego, który był 
na poziomie 80 mln zł. Nasz budżet od lat oscyluje 
w granicach 70-80 mln zł. Różnice wynikają głów-
nie z tego, ile inwestycji w danym roku robimy z 
udziałem środków zewnętrznych. Na finanse po-
wiatu składają przede wszystkim rządowe dotacje 
celowe oraz wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych i prawnych . Przez ostatnie trzy lata 
wpływy z podatków rosły średnio o 1 mln zł, a na 
2020 zwiększyły się tylko o 200 tys. zł. Nie wiem, 
czy jest to związane z tym, że wiele osób przestało 
pracować, w każdym razie jest to sytuacja niepoko-
jąca nas. Chciałabym jednak podkreślić, że budżet 
na poziomie 74 mln zł zapewnia środki na bieżące 
funkcjonowanie i spłatę zobowiązań, zaciągniętych 
w latach poprzednich. Nie ma żadnego niebezpie-
czeństwa, że coś może się zdarzyć.

Porozmawiajmy o oświacie. Są szanse na więk-
sze lub mniejsze inwestycje w tym roku? 
Wzrost kosztów funkcjonowania oświaty wynika 
przede wszystkim z wyższych pensji dla nauczy-
cieli. Subwencja oświatowa jest tradycyjnie zbyt 
mała, a to oznacza, że jak zwykle różnice musimy 
pokryć z dochodów własnych. Ale - tak jak powie-
działem wcześniej - przy podwójnym roczniku 
poradzimy sobie z tym. Cieszę się, że w budżecie 
na 2020 udało się zaplanować nie tylko drobne 
remonty w placówkach szkolnych, ale też duże 
inwestycje. Wyremontowaliśmy salę gimnastycz-
ną na ul. Bydgoskiej - zrobiliśmy tam nowy dach 
i wymieniliśmy okna. W tym roku będziemy starać 
się odnawiać kolejne zagrożone obiekty. Budy-
nek B starostwa oraz wszystkie budynki szkolne 
musimy dostosować do nowych wymagań prze-
ciwpożarowych, a to są koszty dosyć duże. Na 
wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych po-
trzebujemy około 400 tysięcy złotych. W tym roku 
ruszy, zaplanowana na dwa lata, budowa nowo-
czesnych warsztatów przy PZKZiU. Kolejne 3 mln 
zł, z 10-milionowej puli Kontraktu Samorządowe-
go, wydamy na szkolenia, kursy i zakup pomocy 
naukowych. To wszystko cieszy. Dla uczniów na 
pewno istotne jest to, że lekcje odbywają się wy-
łącznie do godziny 15, a po południu tylko zajęcia 
dodatkowe. Udało się też tak ułożyć plany lekcji, 
aby nie było tłoku, ścisku na korytarzach. Ukłonem 
w stronę nauczycieli było podwojenie puli na do-
datki motywacyjne. Wcześniej był to 1% funduszu 
na wynagrodzenia nauczycieli, a teraz jest to 2%, 
czyli około 300 tys. zł. Ta kwota pozostaje w dyspo-
zycji dyrektorów szkół, którzy podejmują decyzje, 
komu i w jakiej wysokości należy się dodatek mo-
tywacyjny.

Mieszkańców zaniepokoiły informacje o wro-
gim incydencie z udziałem uczniów „zawodów-
ki” i „Kazika”.
Nas także ta sytuacja zaniepokoiła, dlatego po 
uzyskaniu informacji podjęliśmy bardzo radykalne 
działania. Zaplanowaliśmy cykl spotkań z młodzie-
żą. Włączamy w to Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną i samych nauczycieli. Wszystkie działania 
koordynuje wicestarosta Jolanta Wegner. Mam 
nadzieję, że podobne sytuacje nie powtórzą się w 
przyszłości.

Nowe warsztaty przy PCKZiU podniosą nie tyl-
ko jakość kształcenia, ale i prestiż placówki. 
Tak nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i 
szkoleniowym może się pochwalić chyba nie-
wiele szkół średnich w Polsce...
Jestem podobnego zdania. Warsztaty będą ofero-
wać nowoczesną bazę kształcenia, począwszy od 
numerycznych obrabiarek i obrabiarek CNC po 
nowoczesne pracownie spawalnicze, warsztaty 
budowlane i mechaniki samochodowej. Ucznio-
wie już mogą zdobywać prawo jazdy kategorii B, a 

po otwarciu warsztatów dodatkowo spawalnicze, 
na wózki widłowe i inne.

Wspomniał Pan, że ZAZ to oczko w głowie i wi-
zytówka powiatu. Jak placówka sobie radzi na 
trudnym rynku usług?
To chyba przerosło nasze oczekiwania. ZAZ - pro-
szę mi wierzyć - radzi sobie rewelacyjnie. Oczy-
wiście nie traktujemy go jako przedsiębiorstwa. 
Jest to instytucja, która zatrudnia osoby niepeł-
nosprawne i prowadzi ich rehabilitację poprzez 
pracę. I na tym się skupiamy. Ale ci ludzie niepeł-
nosprawni naprawdę bardzo dobrze pracują i sku-
tecznie konkurują z innymi podmiotami na rynku. 
Proszę sobie wyobrazić, że dział terenów zielonych 
ma już pełen portfel zamówień na 2020 rok. ZAZ 
podpisał umowę m.in. z WSM na sprzątanie osie-
dli. Obłożenie jest tak duże, że na realizację zleceń 
od osób indywidualnych brakuje już czasu. Pręż-
nie działa gastronomia. Ilość osób stołujących się 
na Wroniej stale rośnie. ZAZ obsługuje także różne 
uroczystości i imprezy okolicznościowe na miejscu 
oraz świadczy usługi cateringowe. Podobnie jak 
dział ogrodniczy, ma kalendarz zapełniony do 21 
roku. Trzeba też pochwalić dział pralniczy. Z jego 
usług korzystają instytucje, zakłady pracy oraz 
osoby indywidualne. Stale poszerza i uatrakcyjnia 
swoją ofertę szwalnia. Tu szyje się pościel, obru-
sy, zasłony. Hitem jest nowoczesne urządzenie 
do haftu maszynowego. Można zlecić wykonanie 
haftu na przykład na odzieży roboczej, sportowej, 
pościeli czy ręcznikach. Wszystko zależy od kre-
atywności, a tej pracownikom działu nie brakuje. 
Pracownia rękodzieła wyprodukowała ponad 2 
tysiące kartek świątecznych dla firm z całego wo-
jewództwa! Pracownicy działu zajmują się także 
renowacją i produkcją mebli, między innymi ogro-
dowych oraz dla zwierząt. Podsumowując: zakład 
radzi sobie świetnie. Duża w tym zasługa dyrekcji, 
która ma pomysł na placówkę i determinację, aby 
wdrażać swoje koncepcje w życie, co naprawdę 
doceniam i za co dziękuję.
ZAZ otrzymuje dotację z PFRON, a środki, które 
wypracuje przeznacza na własne potrzeby - głów-
nie na rehabilitację. System finansowania jest taki, 
że premiuje przedsiębiorczość. Dotacja jest tym 
większa, im większe wypracowane środki własne. 
Jeśli więc na przykład zakład zarobi 100 tys. zł, 
dostanie z PFRON dodatkowo 80 tys. zł. Chcę pod-
kreślić, że od pierwszego miesiąca nie dołożyliśmy 
do ZAZ ani złotówki. Gratuluję dyrekcji, obsłudze i 
pracownikom!
Pracujemy już nad rozbudową zakładu. W są-
siednim budynku powstanie sala do organizacji 
imprez na 300 osób. Planujemy też przenieść na 
Wronią Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zleciliśmy już 
wykonanie koncepcji. Potem ogłosimy konkurs na 
projekt i skupimy się na szukaniu pieniędzy. Przy 
okazji chcemy na całym obiekcie zainstalować pa-
nele fotowoltaiczne, aby obniżyć koszty energii.

Kolejną rewelacją będzie Lokalne Centrum Nauki.
Niewątpliwie. Nasze Centrum będzie jednym z 
sześciu powstających na terenie województwa za-
chodniopomorskiego. Każda z placówek ma mieć 
nieco odmienny profil naukowy. Wałeckie LCN bę-
dzie się składać z 5 pracowni: fizyko-chemicznej, 
OZE (odnawialnych źródeł energii), informatycz-

nej, Lego, symulatorów oraz naukowego placu 
zabaw z takimi atrakcjami jak: Równia Galileusza, 
model czarnej dziury, rura głosowa - telegraf aku-
styczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wyścigi, 
dziurawy labirynt i super odbicie. Zdradzę, że pra-
cownia symulatorów wyposażona będzie między 
innymi w symulatory samochodu osobowego i 
kabiny śmigłowca. Każdy mieszkaniec duży i mały 
będzie mógł usiąść za sterem śmigłowca i poczuć 
się jak rasowy pilot. Ale pracownia będzie też miej-
scem zdobywania praktycznych umiejętności. Hi-
tem - jak przewiduję - będzie pracownia klocków 
lego. Wszyscy będą mogli spróbować swoich sił 
w konstruowaniu, programowaniu i obsługiwa-
niu robotów. W bardzo dobrze wyposażonej pra-
cowni komputerowej będą prowadzone zajęcia 
lekcyjne z możliwością bezpośredniej transmisji 
do poszczególnych szkół, a w laboratorium fi-
zyczno-chemicznym pasjonaci nauki będą mogli 
przeprowadzać różne doświadczenia. Otwarte też 
zostanie muzeum pomocy dydaktycznych z daw-
nych czasów.
Całość inwestycji zlokalizowana będzie przy ul. 
Bydgoskiej 50, w budynku, w którym mieściło się 
dawne II Liceum Ogólnokształcące. Oferta Lokal-
nego Centrum Nauki będzie skierowana do dzieci 
w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawo-
wych i średnich, a także do nauczycieli, rodziców i 
seniorów.

Czy ma Pan pomysł jak zagospodarować budy-
nek po byłej komendzie policji?
Budynek do momentu zakończenia trwałości pro-
jektu (termomodernizacji), czyli do końca marca 
tego roku, jest w gestii policji. Potem przejmie 
go starosta jako przedstawiciel Skarbu Państwa. I 
wtedy będziemy myśleć, jak go zagospodarować. 
Jest kilka luźnych pomysłów. Ja chciałbym, aby po-
wstał tam dom seniora z całym zapleczem, ale inny 
pomysł ma też szpital.

Skoro o szpitalu mowa, poznał Pan już nowego 
komendanta?
Spotkałem się z nim 8 stycznia. Zależy mi, aby 
współpraca między szpitalem a samorządami była 
na dobrym poziomie i jestem pewien, że tak będzie.

Jak układa się współpraca z radnymi i innymi 
samorządami na terenie powiatu?
Dobrze, merytorycznie, bez emocji, jeśli chodzi 
o Radę Powiatu. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o sa-
morządy. Mamy jako jedni z nielicznych wspólny 
Konwent Samorządów Powiatu Wałeckiego. Dzię-
ki temu każdy z włodarzy ma możliwość przedsta-
wienia swoich problemów i pomysłów. Problemy 
staramy się wspólnie rozwiązywać, a pomysły 
wdrażać w życie. To cieszy. Ostatnio złożyliśmy 
wspólnie z miastem wniosek na remont ulicy Ty-
siąclecia.

Czego Pan życzy mieszkańcom powiatu w No-
wym Roku?
Życzę spokoju. Żebyśmy nie byli zaskakiwani 
sytuacjami, które mogą pogorszyć nasze życie. 
Chciałbym, aby mieszkańcy mogli się realizować 
w naszym powiecie, żeby nie musieli wyjeżdżać. 
Ale przede wszystkim życzę zdrowia i szczęścia 
osobistego!

Dziękuję za rozmowę.

PoWiat nie zWalnia
rewelacją ubiegłego roku był zakład aktywności zawodowej. W 2020 na mapie 
naszego powiatu pojawi się kolejna perełka - lokalne centrum nauki - mówi sta-
rosta wałecki Bogdan Wankiewicz.

lokalne centrum nauki: symulator śmigłowca, laboratorium fizyczno-chemiczne
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Co z Sylwestrem? – to pytanie pada w naszym 
domu co roku mniej więcej w połowie listopada 
i przez jakiś czas lewituje pod sufitem dopóki 
czas, który pod koniec roku wyraźnie i nieubła-
ganie przyspiesza, nie upomni się o konkretną 
odpowiedź. 

W tym roku sprawa jest bardziej skomplikowana, 
bo - oprócz powitania Nowego Roku - chcemy 
jeszcze uczcić 35. rocznicę naszego ślubu. Szuka-
my i znajdujemy: u podnóża Karkonoszy, nieda-
leko Szklarskiej Poręby leży wieś Michałowice, w 
której przy ulicy Teatralnej 1. działa Teatr Nasz. To 
niezwykle miejsce z bez mała trzydziestoletnią 
tradycją. Prywatny teatr stworzony od podstaw 
przez małżeństwo zawodowych aktorów: Jadwigę 
i Tadeusza Kutów, nazywany przez nich samych 
Krainą Dobrego Humoru. Naszą uwagę zwraca in-
formacja na stronie internetowej: Pokoje wyróżnia 
brak telewizorów, radia, internetu... Za to są książ-
ki. Dalej czytamy, że w czasie pobytu możemy 
obejrzeć trzy spektakle teatralne. Tytuł jednego z 
nich „Szczęściarze” szczególnie nam się podoba i 
przyjmujemy go jako dobrą wróżbę na następne 
wspólne lata. Decyzja zapada i dzień po świętach 
ruszamy w drogę.

***
Przyjeżdżamy późnym wieczorem do apartamen-
tu w klimatycznym drewnianym domku i uda-
jemy się na kolację. Tymczasem w zbudowanej 
przez właścicieli sali teatralnej, przytulonej do XVII 
wiecznego domu, właśnie kończy się spektakl „Ge-
riatrix Show”. Rozbawieni widzowie zajmują stoli-
ki w przytulnej restauracyjce z domową kuchnią, 
serwowaną według przepisów współwłaścicielki i 
aktorki Teatru Naszego - Jadwigi Kuty.
Rano wita nas śnieg i całkiem przyjazna aura, więc 
przez cztery kolejne dni wędrujemy górskimi szla-
kami. Odwiedzamy Wodospad Szklarki, gdzie, 
błogosławiąc pomysł zabrania ze sobą raków, z 
wyższością doświadczonych globtroterów patrzy-
my na turystów usiłujących, mniej czy bardziej 

udolnie, złapać równowagę na oblodzonej ścież-
ce. Drugiego dnia, w pięknym słońcu wspinamy 
się do schroniska Pod Łabskim Szczytem, skąd po-
dziwiamy malowniczy zachód. Wracamy o zmroku 
przy świetle czołówek. Prawie siedem godzin na 
trasie robi swoje, zasypiamy jak dzieci, a kolejnego 
dnia zielonym szlakiem zdobywamy zamek Choj-
nik. Z powodu zmęczenia do mety docieramy, kie-
dy słońce już gaśnie. Zielony szlak prowadzi przez 
las, droga trawersuje, więc obawiamy się powrotu 
o zmroku. Dlatego schodzimy do Sobieszowa i do 
Michałowic wracamy autobusem. Ostatniego dnia 
robimy jeszcze krótki spacer po pobliskiej okolicy. 
Podziwiamy skalne kociołki i widok z miejsca, nie 
bez przyczyny, nazwanego Złotym Widokiem.

***
Sylwestrowy wieczór rozpoczynamy wspólną ko-
lacją, po której udajemy się do sali teatralnej na 
prapremierę „Szczególny przypadek Zenobiusza 
Perta, czyli 13 twarzy Tadeusza K.”. Półtorej  godzin-
ny spektakl komediowy, w czasie którego Tadeusz 
Kuta – aktor, autor scenariusza i reżyser w jednej 
osobie ani przez chwilę nie daje się nam nudzić. 
Jednym słowem, uczta pełna dowcipu, aktorskiej 
wirtuozerii, okraszona interakcjami z widzami – 
pycha. Na zakończenie wspólny toast za Stary Rok 
i wracamy do teatralnej restauracyjki. Tu niespo-
dzianka: krótki recital Jadwigi i Tadeusza Kutów 
oraz Jacka Szreniawy – muzyka współtworzącego 
Teatr Nasz. Repertuar, jakże odmienny od prezen-
towanego na scenie, pokazuje kolejne oblicze 
tego niezwykłego zespołu aktorskiego, budzi w 
nas refleksję, zachwyca, a piosenka „My Way” z pol-
skim tekstem Tadeusza Kuty w wykonaniu Jadwigi 
Kuty wzrusza do łez.
Czas płynie szybko, Nowy Rok przychodzi nie-
spodziewanie, jakby znienacka. Rozmawiamy z 
gospodarzami i okazuje się, że okolice Wałcza nie 
są im obce. Onegdaj bywali w Głowaczewie „Nad 
Piławą”, grali w Pile na Festiwalu Teatrów Rodzin-
nych, może jeszcze kiedyś do nas zawitają.
1 stycznia 2020 roku wracamy do domu – to był 
piękny czas: my, góry, niezwykłe miejsce, teatr, 
muzyka, humor, zabawa oraz przyjaźni, otwarci i 
gościnni ludzie.

Krystyna i Cezary Skrzypczakowie

teatralnie



Taxi 90
607 389 685
e-mail: latkowskiwojtek@wp.pl

Wałcz
• Przewóz krajowy i zagraniczny 8 osób
• Transport towarów
• Samochód dostawczy do 1,5 t

Wi-Fi

Ceny 
umowne!

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

ogłoszenia drobne
Kupię wszystkie maszyny rolnicze, stan obojetny, 
nowsze jak i stare do remontu 726 473 812      (3. I)

Praca - Asystent zbierajacy podpisy poparcia po-
wstania komitetu bezpartyjnego kandydata na 
Prezydenta Polski Artura Glowackiego. Do dys-
pozycji samochod sluzbowy, telefon, CV LUB LIST 
MOTYWACYJNY napisz na E-mail: arturglowac-
ki27@gmail.com lub listownie na adres 78-650 
Piecnik 25 a takze mozna na strone 
WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL, tel. +48-661-038-
888                                                                                    (10.01)

K U L T U g R A T K A
Wałcz
Kino „Tęcza”
Śnieżna Paczka
10-16 stycznia, godz. 16:00, USA, b/o, bilety 13 zł
Mors planuje przyśpieszyć globalne ocieplenie i stopić 
koło podbiegunowe, w czym próbuje mu przeszkodzić 
grupa niedoświadczonych bohaterów, na czele której 
stoi lis.
Judy
10-16 stycznia, godz. 17:45, Wielka Brytania, od 12 
lat, bilety 16 zł
Zima 1968 roku. Ciesząca się ogromną popularno-
ścią Judy Garland przybywa do Londynu na serię 
koncertów.
Pan T.
10-16 stycznia, godz. 20:00, Polska, od 15 lat, bilety 
16 zł
Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 
to miejsce, w którym wszystko jest możliwe.

Wieczór kolęd - Chabry
10 stycznia, godz. 17:00-18:00, WCK
Robert Cichy - koncert
10 stycznia, godz. 20:00-23:00, Zamek Tuczno
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020
12 stycznia, godz. 7:00 - 22:00, WCK oraz Gimnazjum 
nr 3
Salon Doroczny
12 stycznia, godz. 11:30 - 13:00, Muzeum Ziemi 
Wałeckiej
Wernisaż wystawy prezentującej dorobek artystyczny 
wałeckich twórców profesjonalnych
DKF Wysoka Dziewczyna
17 stycznia, godz. 20:00 - 22:00, Kino Tęcza

Baran: Odnowisz stare znajomości, co bę-
dzie mieć nie tylko wymiar towarzyszki, 
ale i biznesowy. Ktoś coś Ci załatwi, a Ty 
dobrze na tym wyjdziesz. Nie zapomnij 
podziękować.
Byk: Najbliższych siedem dni spędzisz 
lekko, przyjemnie i - co ważne - bez wy-
rzutów sumienia. Ładuj życiowe baterie 
na maksa, bo druga połowa stycznia bę-
dzie prawdziwym wyzwaniem. 
Bliźnięta: Dobry tydzień na planowanie 
drobnych zmian w życiu prywatnym i 
rewolucyjnych w zawodowym. Jeśli jasno 
określisz swoje cele, masz duże szanse je 
osiągnąć. Oczywiście, konsekwencja to 
podstawa. 
Rak: W tym tygodniu naprawdę trudno 
będzie Ci się skupić na rzeczach istotnych, 
więc nawet nie próbuj. Zadbaj o to, by być 
dla siebie dobrym i cierpliwym - kąpiel z 
pianą, wyjście z przyjaciółmi czy wypad 
do kina skutecznie odciągną Twoją uwagę 
od czarnych myśli.
Lew: Zapowiada się bardzo udany tydzień, 
jeśli tylko uda Ci się uniknąć wchodzenia 
w konflikty z nieprzyjemnymi osobami. 
Skoncentruj się przede wszystkim na swo-
ich obowiązkach, a sprawy się wyprostują.
Panna: Nadarzy się okazja do zawarcia 
znajomości, która wniesie do Twojego 
życia wiele zamieszania. Nieoczekiwany 
zastrzyk gotówki wybawi Cię z prawdzi-
wych kłopotów, ale to może być dopiero 
początek intensywnych wydarzeń.
Waga: Czeka Cię niezwykle pracowity 
okres. Chociaż zabraknie czasu na roz-
rywki i drobne przyjemności, będziesz za-
dowolony, bo szybko zobaczysz wymierne 
rezultaty. Wykorzystaj ten rozpęd!
Skorpion: Poczujesz potrzebę uporządko-
wania zaległych spraw. Uważaj, by nie prze-
oczyć przez to ważnych rzeczy, które dzieją 
się dzisiaj. W wolnym czasie ładuj baterie. 
Strzelec: Ktoś upomni się o zaległą przy-
sługę, czym pokrzyżuje Ci plany na naj-
bliższych kilka dni. Nie zniechęcaj się 
jednak i dopilnuj, by wyrównać rachun-
ki – inaczej sprowadzisz na siebie jeszcze 
większe kłopoty. 
Koziorożec: Przytrafią się okazje do roz-
mów ważnych i poważnych, które przy-
niosą nie tylko ulgę, ale też odpowiedzi, 
na które czekałeś już od dawna. Uzbrój się 
jednak w wyrozumiałość - nie wszystkie 
mogą być takie, jakich byś oczekiwał.
Wodnik: Zostaniesz postawiony przed 
ryzykownym wyborem. Jeśli zaufasz swo-
jej intuicji, możesz być pewien, że podej-
miesz właściwy! Zdobędziesz się też na 
odwagę, by poprosić o pomoc w bardzo 
trudnej dla Ciebie sprawie.
Ryby: Staniesz się powiernikiem sekre-
tów innych. W tym trudnym tygodniu 
poświęć więc szczególnie dużo energii, by 
być dla siebie dobrym i wyrozumiałym. To 
ważne, by utrzymać się w dobrej kondycji.

Wróżka Anastazja

Często namawiam do łowienia dla czystej przyjemności. 
Ale mam świadomość, że świeża, dobrze zrobione ryba 
jest nie lada pokusą. Stąd taki tytuł dzisiejszego tekstu. 

Kopciłka
Wędzarenka, z rosyjska kopciłka, to urządzenie banalnie pro-
ste, jeśli chodzi o konstrukcję i obsługę. U nas ciągle mało po-
pularne, co dziwi, bo ryby przygotowane w nim są niebiań-
skiej dobroci.
Najprościej mówiąc, to metalowa skrzynka ze szczelną po-
krywką. Do skrzynki wstawiony jest druciany ruszt, znajdują-
cy się kilka centymetrów nad dnem. Z tego opisu wynika, że 
kopciłkę można zrobić ze wszystkiego. Widziałem oczywiście 
oryginalne: radzieckie czy rosyjskie i skandynawskie. Ale wi-
działem też te ze skrzynek na narzędzia, z brytfanek do mięsa 
i ze  sterylizatora do narzędzi medycznych. Można też odpalić 
komputer, wpisać „wędzarenka balkonowa” i nabyć zestaw ze 
stali, z termometrem w pokrywie i dwoma palnikami na pali-
wo turystyczne za około 100 złotych.
Kopciłka służy do tak zwanego wędzenia na ciepło. Na dno 
wsypujemy trociny, wyłącznie drzew liściastych, najlepiej 
owocowych. Kupimy je w sklepach masarniczych, możemy 
też zwyczajnie  nastrugać nożykiem. Urządzenie stawiamy na 
jakimś źródle ciepła (ognisko, gaz, grill, palniki turystyczne), a 
na ruszcie układamy przygotowane ryby, i zamykamy. Tem-
peratura powoduje, że trociny zaczynają się żarzyć i wydzie-
lać dym. W dymie wędzi się ryba, a proces przyspiesza ciepło 
panujące wewnątrz. Trociny dobrze jest polać odrobiną wody.
Ryby patroszyny, skrobiemy i myjemy. Po osuszeniu nacieramy 
przyprawami. Tu można eksperymentować, choć szczerze mó-
wiąc, wystarczy sól. Układamy tak, aby nie stykały się ze sobą, 
żeby dym mógł swobodnie krążyć pomiędzy nimi. Mniejsze 
wkładamy w całości, większe tniemy i obracamy w trakcie. 
Jakie ryby możemy przyrządzać w kopciłce? Dosłownie nie-
mal wszystkie. Oczywiście pstrąg, łosoś, węgorz, sandacz są 
klasą samą dla siebie. Ale dobrze smakują też ryby morskie, 
jak dorsz czy flądra, oraz zwykła płotka czy leszcz. 
Kopciłka zajmuje niewiele miejsca w samochodzie, więc 
można ją zabrać nad wodę, a po skończonym łowieniu rybkę 
przygotować na przykład na ognisku. Da się ją nawet odpalić 
na łódce. Można też zaskoczyć gości w domu, podając uwę-
dzoną, jeszcze ciepłą rybę, bo kopciłkę da się postawić na ku-
chence gazowej. Zapewniam, że smak jest obłędny!

Piwna zakąska
Teraz coś dla prawdziwych facetów. Rosyjska (nie tylko oczy-
wiście) zakąska do piwa, ale i gorzałki, czyli ryba suszona. 
Jako pierwszy podam prawdziwy, rosyjski przepis, mając 

jednocześnie świadomość, że dla wielu może on być nie-
strawny. 
Zacząć musimy od zdobycia ryb. Tu polecam trzy gatunki 
powszechnie występujące, czyli plotkę, niedużego leszcza 
(ok. 0,5 kg) lub większego karpia. Rybę oczyszczamy ze ślu-
zu, wycieramy i... to wszystko. Nie patroszymy jej, suszymy 
z wnętrznościami. Wiem, że to może wywołać opór, ale taki 
jest przepis. Ryby obsypujemy z każdej strony dokładnie 
solą, tak aby leżały na soli i były nią przykryte. Po godzinie 
każdą z osobna opłukujemy z soli wodą. Tu niezwykle ważna 
uwaga: opłukując bezwzględnie trzymamy rybę przy ogonie, 
żeby woda spłukiwała sól w kierunku głowy. Następnie znów 
zasypujemy solą i po kolejnej godzinie nabijamy ryby na haczy-
ki z drutu. Nabijamy rybę przy ogonie, aby wisiała głową w dół. 
Dlaczego jest to tak istotne? Chodzi tu o to, aby ściekająca sól 
wpływała pod łuski ryby i dostała się do mięsa, a nie spływała 
po łuskach, co miałoby miejsce, gdyby powiesić rybę za głowę. 
Gdzie suszymy? Wbrew pozorom, nie na słońcu. Ważne, aby 
było sucho i był przewiew. Suszymy przez kilka, kilkanaście 
dni. Polecam część grzbietową. Ryba jest bardzo twarda i 
słona. Przed jedzeniem dobrze jest lekko zbić ją np. drewnia-
nym młoteczkiem.
Można suszyć również ryby patroszone. Postępujemy identycz-
nie albo wybieramy łatwiejszy sposób: zanurzamy ryby w moc-
nej solance, a przed suszeniem wkładamy kawałek drewna do 
środka ryby, aby płaty brzuszne były otwarte. Tym sposobem 
możemy suszyć większe ryby. Doskonale smakuje dorsz. 

Okoń z „miseczki”
Na koniec jedna z piękniejszych i smaczniejszych polskich 
ryb, czyli okoń. O tym, że jest to rybka pyszna, wie każdy. I 
każdy wie, że skrobanie okonia to czysta udręka. Sposobów 
są dziesiątki: kapsle od butelek nabite na deskę, tarki, pilniki 
i przeróżne skrobaczki. Nawet zdzierak umocowany w wier-
tarce. Po oskrobaniu kilku okoni efekt jest jednak zawsze taki 
sam, czyli obdarte palce i zawalone łuskami pół kuchni. 
Dlatego może lepiej przyrządzić okonia bez skrobania? Wa-
runek: ryba musi być robiona na ogniu, czyli w grę wchodzi 
grill lub ognisko. Rybkę patroszymy i doprawiamy tak, jak 
lubimy. Sól, pieprz, a lepiej pieprz cytrynowy. Można dorzu-
cić trochę chilli. Jeśli chcemy poeksperymentować, polecam 
skropić rybę maggi, a smak może bardzo zaskoczyć. Rybę 
kładziemy na grillu lub nadziewamy na patyk i pieczemy nad 
ogniem. Wysoka temperatura powoduje, że łuski ryby spie-
kają się i tworzą coś na kształt miseczki. Po upieczeniu, ręką 
rozłamujemy okonia na dwie połówki, wyjmujemy kręgo-
słup i ości piersiowe, i jemy mięsko jak ze środka „miseczki”. 
Bez stresującego skrobania...                                           R. Orlikowski

Wędkarstwo od kuchni...



Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyj-
nych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetworzeniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych).

Ludwig Czekolada sp. z o.o. jest polską spółką córką międzynarodowego koncernu Ludwig 
Schokolade GmbH Co.&KG – jednego z największych producentów czekolady, batonów i 
pralin w Europie, który należy do operującej na rynkach światowych grupy Kruger.

obecnie poszukujemy do laboratorium zakładu Produkcyjnego 
w tucznie kandydata na stanowisko:

laborant
opis stanowiska:  
• przeprowadzanie badań mi-

krobiologicznych żywności,
• kontrola jakości i zapewnienie 

bezpieczeństwa produkowa-
nej żywności.

Warunki zatrudnienia:
• umowa na zastępstwo na 

okres ok. 1,5 roku

Wymagania:
• wykształcenie co najmniej 

średnie w kierunku: techno-
logia żywności, towaroznaw-
stwo, biologia lub inne pokrew-
ne,

• biegła obsługa pakietu MS Of-
fice, a w szczególności progra-
mu  Excel,

• mile widziana znajomość ję-
zyka niemieckiego lub angiel-
skiego,

• wskazana znajomość zagad-
nień z zakresu bezpieczeń-
stwa żywności oraz systemu 
zarządzania jakością,

• umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV do dnia 21.01.2020 
roku na adres: bozena.lewicka@
ludwig.com.pl lub na adres Zakła-
du Produkcyjnego w Tucznie, tj.: ul. 
Kaszubska 2, 78-640 Tuczno

Z okazji Nowego Roku o takiej ładnej liczbie 2020 
Zarząd firmy EKOMECH Sp. z o.o. oraz wszyscy jej pracownicy składają 

władzom Miasta, Starostwa, Gminy, mieszkańcom Miasta Wałcza, naszym kooperantom, naszym firmom partnerskim 
wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze, szczęścia, bo jest nieodzowne 

i wytrwałości w osiąganiu swoich celów.

Dla EKOMECH-u był to bardzo dobry rok, dlatego Zarząd Firmy dziękuje swoim pracownikom za ich zaangażowanie, 
poświęcony czas oraz uzyskane efekty. Dzięki Wam pozycja Firmy EKOMECH w swojej branży umocniła się 

w ścisłej czołówce polskich firm. 
Chcemy również podziękować rodzinom naszych pracowników za wyrozumiałość, szczególnie tym, 

którzy poświęcają więcej czasu na pracę w EKOMECH-u

Rok 2020 to dalsza restrukturyzacja i dalsze dążenie do umocnienia pozycji na rynku, do osiągnięcia jeszcze lepszych 
wyników ekonomicznych i dzielenia się nimi z pracownikami i mieszkańcami Wałcza.

Wspaniale jest osiągać sukcesy zawodowe w mieście, w którym się urodziło, prowadzić przez 35 lat działalność 
w miłej i przyjaznej atmosferze, czego wszystkim Państwu życzymy.

                                                                                                                                
                                                                                                                     Zarząd EKOMECH-u
                                                                                   Renata Markiewicz i Jarosław Horodecki

Rozpoczyna się Nowy Rok. Każdy z nas otrzymuje i składa życzenia. Rządzący chwalą się wskaźnikami gospodarczy-
mi, aktywnością obywatelską. Obiecują, że nadchodzący okres będzie można określić jednym słowem - sukces. Czyli 
będzie jeszcze lepiej. Lepiej wszystkim. Kraj będzie się rozwijał, a społeczeństwu będzie żyło się dostatniej.  
Ten optymizm - takim podmiotom jak TBS Wałcz, które zajmują się wynajmem komunalnych lokali mieszkalnych 
i użytkowych - nakazuje myśleć, że to lepsze dotrze także do użytkowników tego zasobu. Jeżeli tak, to wierząc w 
spełnienie przepowiedni życzymy tym, którzy są dłużnikami, pozbycia się wszelkich zobowiązań. Życzymy, by 2020 
rok zakończyli zerowym stanem na kartotece finansowej lokalu. Obecnie zaległości sięgają 1,9 mln. zł, w tym odsetki 
i koszty sądowe około 700 tys. zł.
Można polemizować, czy poruszony problem jest warty objęcia go życzeniami noworocznymi, ale nie można zapo-
mnieć, że o wyżej pokazaną kwotę zmniejszą się wydatki na remonty często zrujnowanych nieruchomości.

                                                                                TBS sp. z o.o.
                                                                                w Wałczu

Noworoczne marzenia


