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SUPER
Gloria, czworonożna wolontariuszka, kwestowała na 
WOŚP w Wałczu. Jak wyglądał finał 28. Orkiestry w 
Człopie, Mirosławcu, Tucznie i Wałczu?

Nie żałuję, że wstąpiłem do Policji - mówi odchodzący 
na emeryturę Komendant Powiatowy Policji w Wałczu 
insp. Zbigniew Podhorodecki

W cyklu Gwiazdy przedstawiamy Annę Gołębiowską, z 
pochodzenia wałczankę, mieszkającą w Wielkiej Brytanii 
pasjonatkę kluturystyki

W ostatnim „Pojezierzu Wałeckim” SUPER 
ONLINE

„Super 
Pojezierze”  

w wersji 
elektronicznej na 

stronie 
www.pojezierze.com.pl

Babcie i dziadkowie zgodnie twier-
dzą, że nie ma piękniejszego uczucia 
niż miłość do wnuków. Wnukowie 
uważają, że dzieciństwo bez nich to 
czas stracony. Dzień Babci i Dziadka 
to okazja, aby powspominać, podzię-
kować i złożyć życzenia.

Przemek Wójtowicz: Słowo „babcia” 
kojarzy mi się z ciepłą osobą, która za-
wsze wspiera. Moja jest dodatkowo za-
wsze uśmiechnięta, życzliwa i pomocna. 
Nie wychowywała mnie, gdyż mieszka 
zbyt daleko, ale jako małe dziecko spę-
dzałem u niej wakacje. Robiła najlepszą 
jajecznicę na świecie oraz rosół ze swoj-
skim makaronem. Pozwalała na dłuższą 
zabawę na podwórku, mimo, że  rodzi-
ce kazali wracać już do domu. Nauczyła 
mnie życzliwości, opiekuńczości, sza-
cunku do ludzi i zwierząt. Ze względu 
na odległość odwiedzam ją rzadziej niż 
bym chciał, ale staram się dzwonić przy-
najmniej raz w tygodniu. Rozmawiamy 
o wszystkim, o jej prawnukach, zdrowiu 
itp. Życzę Babci zdrowia i tego, by nigdy 
się nie zmieniała, bo jest aniołem cho-
dzącym po ziemi.
Kacper Stachecki: Moi dziadkowie są 
kochani. Kocham ich za to, że pomagają 
mi odrabiać prace domowe i 
robią mi kolacje i obiad. Życzę 
im wesołych świąt. 
Patryk Makaroński: Mam to 
szczęście, że żyją jeszcze moje 
dwie babcie i jeden dziadek. 
Babcia Marysia kojarzy mi się z 
kościołem, babcia Krysia z pra-
cowitością, zadbanym ogro-
dem, lasem i rybami, a dziadek 
z biznesem, też z rybami oraz z 
poczuciem humoru. Dziadko-
wie nauczyli mnie ciężkiej pracy, miłości 
do drugiego człowieka, spędzania czasu 
w ciszy, w zgodzie z naturą. Dali mi mi-
łość i poczucie bezpieczeństwa. Życzę 
im przede wszystkim zdrowia i wyciska-
nia z życia, ile się da.
Antoni Sułkowski-Nowak (8 lat): Mam 
dwie kochane babcie i dziadka. Babcie 
rozpieszczają mnie, świetnie gotują 
różne przysmaki. Zawsze mają coś słod-
kiego. I dają mi pieniążki, żebym mógł 
sobie coś kupować. Dziadek opowia-
da ciekawe historie. W dniu ich święta 
chciałbym im życzyć zdrowia i szczęścia 
i żeby żyli jak najdłużej. 
Karolina Leszko: Moja babcia jest dla 
mniej najukochańszą kobietą! Dała i 
nadal daje mi dużo bezinteresownej 
i szczerej miłości! Nigdy nie odmówi-
ła pomocy. Robiła wszystko, byle bym 
była szczęśliwa. Jest przyjaciółką, której 
mogę powierzyć wszystkie swoje sekre-
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ty. Dzieli się przy tym ze mną swoim do-
świadczeniem życiowym. Jest dla mnie 
przykładem i nie wyobrażam sobie ży-
cia bez niej. Jest już w takim wieku, że 
mogę życzyć jej zdrowia i spełnienia 
ostatnich pragnień.
Jan Matuszewski: Babcia młodo umar-
ła. Pamiętam ją jako 10-letni chłopiec, 
krzątającą się po wiejskiej kuchni z du-
żym piecem. Pamiętam także zapach i 
smak chleba z tego pieca, jak również 
smak mleka od krowy. Była to drobna 
kobieta z chustą na głowie, emanująca 
ciepłem. Dziadek z kolei był postaw-
nym mężczyzną z wąsikiem. Zajmo-
wał się gospodarstwem. Pamiętam 

wspólne żniwa, rżysko, które kaleczyło 
nogi, zapach słomy i siana w sąsiekach 
stodoły, i kierat napędzany koniem 
oraz młócenie snopków w młocarni. 
Dziadkowie to osoby niezbędne w ży-
ciu wnuków i odwrotnie. Wnuki dają 
olbrzymią radość. Mam czworo: dzie-
więcioletniego Olka, sześcioletniego 
Antka, trzyletniego Franciszek i Zuzię, 
która skończyła 6 miesięcy. Radość z 
wnuków, z ich uśmiechu, przytulania i 
zabawy jest nie do opisania. Wnuczęta 
uczą cierpliwości i powodują, że czło-
wiek się uśmiecha.
Ola Szczepanek: Babcia kojarzy mi 
się z pełnym domem. Dziadkowie mie-

li sześcioro dzieci, dlatego przy okazji 
spotkań rodzinnych jest zawsze bar-
dzo wesoło! Babcia skończyła 92 lata i 
teraz - jak pojawiły się już prawnuki, a 
jest ich niezliczona ilość! - potykamy się 
o zabawki i wpadamy na siebie!!! Babcia 
zawsze o wszystkich pamięta. Zawsze 
ma dla każdego coś ulubionego. Z dzie-
ciństwa pamiętam jakieś czekoladki z 
pieniążkiem w środku. Do dziś nie ma 
możliwości, aby odejść od stołu bez zje-
dzenia 5 dań. Wszystko, co babcia ugo-
tuje, jest pyszne. Talent kulinarny odzie-
dziczyły po niej wszystkie córki. 
Kiedy moja mama realizowała się za-
wodowo, opiekę nade mną sprawo-

wała babcia. Poświęcała  mi 100% 
uwagi. Kocham ją za to, że jest zawsze. 
Kiedy jest remont w domu i nie mam 
się gdzie podziać -  jest babcia. Kiedy 
chcemy posiedzieć i napić się kawy 
- jest babcia. Spotykamy się nie tylko 
przy okazji świąt i urodzin, ale zawsze, 
gdy tylko jest możliwość. Mieszkamy w 
tym samym mieście, więc jest łatwiej. 
Rozmawiamy o wszystkim. Życzę mo-
jej babci dużo zdrowia i kolejnej setki 
prawnuków!
Wiktoria Piasecka (13 lat): Moje dwie 
kochane babcie zawsze mają dla mnie 
czas. Gdy byłam młodsza, opowiadały 
mi bajki na dobranoc i potajemnie da-
wały ulubione słodycze. Są ciepłe, wy-
rozumiałe i bardzo cierpliwe. Kocham 
je i z okazji Dnia Babci życzę im przede 
wszystkim zdrowia. 
Cezary Skrzypczak: Dziadków Micha-
łów miałem dwóch. Jeden – kolejarz 
- był fundamentem  mojego dzieciń-
stwa. Pamiętam go siedzącego na ław-
ce przed nieistniejącym już domem 
dróżnika przy przejeździe kolejowym 
na ul. Bydgoskiej. Kojarzę go z wiśnia-
mi, warsztatem przydomowym, peł-
nym tajemnych dla kilkulatka narzędzi, 
procą na szpaki wyjadające wiśnie i 
połówką Sporta, osadzonego w szkla-
nej fifce. Do tego zapach placków pie-
czonych na fajerce przez babcię Józię 
i mnóstwo kolorowych, bibułkowch 
kwiatów, które robiła, by dorobić do 
renty. Drugiego dziadka, Michała, nie 
poznałem. Zginął zamordowany w 
1940 r. Są zdjęcia, rodzinne wspomnie-
nia, powstańcza przeszłość, między-
chodzki samorząd. Pamiętam zapach 
starego, międzychodzkiego mieszka-
nia babci Marii i wielkie, burmistrzow-
skie biurko dziadka. 
Antoni Rogacz (8 lat): Kocham swoje 
babcie, bo mają czas. Babcia odbierała 
mnie z przedszkola i szkoły, a potem się 
bawiliśmy. Czasem oglądamy telewi-
zję czy gramy w coś. W dniu ich święta 
powiem taki wierszyk: Wnuczkowi ma-
łemu słów niewiele trzeba, on Babci 
i Dziadkowi chce przychylić nieba. A 
chociaż wszystkiego powiedzieć nie 
umie, jego uściski Babcia i Dziadek zro-
zumie... 
Majk Bazylewicz: Dzieciństwo bez 
babci i dziadka to dzieciństwo straco-
ne. To są jedne z najważniejszych osób, 
które mają wpływ na nasze wychowa-
nie. Moja Babcia była i jest bardzo waż-
ną osobą dla mnie. Nigdy nie pozwala, 
abym wyszedł od niej głodny albo spra-
gniony. Zawsze służy dobrą radą. Życzę 
Jej zdrowia, radości i ciepła rodzinnego. 
Oby nikt o niej nie zapomniał!
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Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wałczu odniósł ogromny suk-
ces, uzyskując w prestiżowym rankingu tygo-
dnika „Perspektywy” Srebrną Tarczę i 6. miejsce 
w województwie wśród szkół technicznych. 

Ranking „Perspektyw” jest uznawany za najbar-
dziej prestiżowy i miarodajny. Znalezienie się w 
gronie laureatów jest ogromnym wyróżnieniem 
dla każdej szkoły. Od kilku lat „Perspektywy” przy-
znają dodatkowo tarcze, w zależności od zajętego 
miejsca - złote, srebrne i brązowe. RCKU za 2019 
rok otrzymał Srebrną Tarczę. Dokładnie mówiąc, 
to zaszczytne wyróżnienie zdobyło Technikum 
Zawodowe nr 3, funkcjonujące w ramach Zespołu 
Szkół Nr 4 RCKU.
- Jest to na pewno ważne wyróżnienie, ale też do-
cenienie pracy nauczycieli - mówi dyrektor Leszek 
Molka. - Nikt dziś nie może nam zarzucić, że prze-
sadzamy, reklamując naszą szkołę. Zostaliśmy 
poddani obiektywnej ocenie przez zewnętrzny 
podmiot. Ocena została dokonana w oparciu o zło-
żone kryteria, w których oczywiście znaczącą rolę 
odgrywała analiza wyników egzaminów matural-
nych i zawodowych. Oprócz tego brano pod uwagę 
wyniki konkursów i olimpiad, ale wyłącznie ogól-
nopolskich. I na tle takich porównań nasza szkoła 
wypadła - w moim odczuciu - doskonale, zajmując 
6 miejsce w województwie. Niezależnie od tego, 
jak podchodzimy do tego typu rankingów, wynik 
należy rozpatrywać w kategoriach sukcesu. Jest to 
sukces nasz, ale też sukces młodzieży.

***
Srebrna Tarcza dla RCKU to nie przypadek, to 
wypadkowa dobrej pracy całego grona peda-
gogicznego i uczniów, oraz ostatnich inwestycji. 
Przypomnijmy, że za pieniądze z Kontraktu Sa-
morządowego wyposażono w nowoczesny sprzęt 
szkolne pracownie, między innymi informatyki i 
gastronomii. Znaczne środki przeznaczono też na 
zajęcia specjalistyczne z przedmiotów zawodo-
wych i języków obcych. 
- Zajęcia dodatkowe cieszą się dużą popularno-
ścią wśród uczniów - mówi L. Molka. - Zajęć jest 
tak wiele, że muszą być prowadzone również w 

„RoLNIK” ZE SREbRNĄ TARcZĄ
soboty. I młodzież chętnie przychodzi, co poka-
zuje, że również ona bardzo poważnie podchodzi 
do nauki. Istotne jest również to, że spora część 
uczniów - i z roku na rok jest to coraz większa gru-
pa - świadomie wybiera kierunek kształcenia. Chce 
z nim wiązać swoją zawodową przyszłość, a to mo-
tywuje do lepszej nauki. Proszę sobie wyobrazić, 
że tegoroczny nabór był do tego stopnia udany, że 
musieliśmy odmawiać przyjęcia. Ale to pozwoliło 
nam wybrać lepszych uczniów. Największym po-
wodzeniem cieszył się profil informatyczny, gdzie 
było około 3 kandydatów na jedno miejsce. Zdra-
dzę może plany na przyszłość - myślimy nad uru-
chomieniem kierunku technik programista. 
Warto dodać, że w ramach Kontraktu znaczną 
kwotę przeznaczono także na doszkalanie nauczy-
cieli. Mogli kończyć studia podyplomowe, różne 
kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje. Mogli i z 
tego korzystali, co dziś przynosi wymierne efekty.

***
- Myślę, że na wynik rankingu „Perspektyw” ma 
również wpływ kapitalna atmosfera w szkole - 
dodaje wicedyrektor Anna Dykier. - Nauczycie-
le są zawsze dostępni dla uczniów. Są otwarci 

na ich pomysły i inicjatywy. I wychodzą z tego 
kapitalne rzeczy. Choćby niedawno - dzień z 
Harrym Potterem, prowadzony praktycznie wy-
łącznie po angielsku. Co przy okazji pozwoliło 
uczniom podszkolić język i to w formie zaba-
wy. Organizujemy wycieczki, nie tylko krajowe. 
Doskonałą opinią cieszą się praktyki, jakie od-
bywają uczniowie, w tym praktyki zagraniczne. 
Uczniowie Technikum hotelarstwa, organizacji 
turystyki czy żywienia i usług gastronomicznych 
mają praktyki nad morzem, ale również w Austrii 
i regularnie w Niemczech.
- Praktyki dają wyobrażenie o tym, jak będzie wy-
glądała praca - dodaje L. Molka. - Dają praktyczną 
wiedzę, ale też uświadamiają, jak bardzo ważna 
jest nauka języka. Dlatego tak duży nacisk kładzie 
się u nas na naukę języków, co uczniowie docenia-
ją i z czego korzystają.  
- Kierunki, jakie oferujemy, Są dostosowane do po-
trzeb lokalnego rynku pracy - podkreśla A. Dyker. -. 
Bardzo interesujemy się losami naszych absolwen-
tów i tym, co robią. 
Analiza pokazuje, że około połowa z nich konty-
nuuje naukę, a pozostali szukają zatrudnienia, w  

większości z sukcesem. Spora część absolwentów 
takich kierunków, jak hotelarstwo czy gastrono-
mia, znajduje doskonałą pracę za granicą. Dlatego 
też dokumenty ukończenia szkoły i dyplomy są 
wydawane w dwóch językach. Spora grupa podej-
muje pracę w wałeckich firmach. 
- Choćby z mojej klasy kilku uczniów z kierunku-
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odna-
wialnej  - mówi Anna Dyker. 
Z roku na rok rośnie zainteresowanie kierunka-
mi, oferowanymi przez ZS Nr 4 RCKU w Wałczu. - 
Srebrna Tarcza jest potwierdzeniem, że idziemy w 
dobrym kierunku - podsumowuje dyrektor Leszek 
Molka.

KIERUNKI  TEChNIKUM ZAWODOWE NR 3
•	 Technik Informatyk
•	 Technik Ekonomista
•	 Technik hotelarstwa 
•	 Technik Organizacji Turystyki
•	 Technik Weterynarii
•	 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
•	 Technik Urządzeń i Systemów Energetyki 

Odnawialnej

Tak dostał na imię pies znaleziony w okolicach 
Tuczna. Widać, że był bity i głodzony. Jeżeli znaj-
dzie się właściciel, to sprawa zostanie zgłoszona na 
Policję. 
Misio nie jest stary, ale bardzo zaniedbany. Nie 
przejawia żadnej agresji w stosunku do ludzi i 
zwierząt. Pomimo swoich sporych gabarytów, nie 
potrafi się obronić przed małymi psami. Typowa 

MISIo
psia pierdoła. Z kotami też potrafi się dogadać. 
Jest wielkości do kolan. Nie był psem domowym. 
Ma na szyi ślady otarcia po czymś mocno zaciśnię-
tym. Może po łańcuchu lub jakiejś linie. 
Szukamy dla niego domu z ogrodem, gdzie mógł-
by swobodnie biegać. Jeśli ktoś chciałby zaopie-
kować się z Misiem, prosimy o kontakt z redakcją. 
Telefon 67 258 90 74.



Zwracając się do kibiców, którym leży na sercu dobro Orła 
Wałcz, zarząd Klubu zaproponował nową, dotychczas w Wał-
czu niepraktykowaną formułę dobrowolnych, systematycznych 
wpłat, które zasilą klubową kasę, w której brakuje pieniędzy. 
KLUB 50 - bo tak nazwana została ta inicjatywa - skupia osoby fi-
zyczne i prawne, deklarujące comiesięczną wpłatę darowizny na 
cele statutowe Orła w kwocie nie mniejszej, niż 50 zł. Zbieranie 
deklaracji (i pieniędzy!) zaczęło się w nowym roku.

- W tej chwili trudno mi określić, kto jako pierwszy rzucił ten pomysł 
- mówi prezes KS Orzeł Wałcz Dariusz Baran. - Wydaje mi się, że inicja-
tywę trzeba przypisać kibicom, którzy zdają sobie sprawę ze skom-
plikowanej sytuacji finansowej w Klubie. A jeśli personalnie miałbym 
wskazać kogoś, kogo zasługi w tym temacie są największe, byliby to 
Marek Pawłowski i Zdzisław Ryder. A za nimi poszli inni.
Po wielu publikacjach prasowych nie jest dziś dla nikogo tajemni-
cą, że aktualny stan klubowego budżetu nie wystarcza na pokrycie 
wszystkich zaległych zobowiązań i bieżących potrzeb. Zarząd Orła 
nie ustaje w wysiłkach, aby pozyskać kolejnych sponsorów, ale w 
wałeckich realiach nie jest to zadanie łatwe. Klub zawsze mógł liczyć 
na wsparcie ze strony swoich fanów, i to w różnym - nie tylko finan-
sowym - wymiarze. Pomysł utworzenia KLUBU 50 jest jednak tym 
cenniejszy, że oprócz korzyści wynikającej z zasilenia budżetu Orła, 
jeszcze silniej wiąże kibiców z najstarszym wałeckim klubem.
- Akcja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem - ocenia Dariusz Ba-
ran. - W tej chwili mamy już deklaracje i wpłaty ze strony 14 osób. Są 
wśród nich tak zagorzali kibice Orła, jak prezes TBS Marek Pawłowski, 
dyrektor COS OPO w Wałczu Zdzisław Ryder czy radny Rady Miasta 
Krzysztof Piotrowski. Na liście darczyńców, co dla mnie stanowi spo-
re zaskoczenie, jest pewna mieszkanka Dolnego Miasta. Nie znam 
tej Pani osobiście, ale jestem jej bardzo wdzięczny. Jej przykład po-
kazuje, że nie tylko panowie muszą być kibicami piłki nożnej i Orła, 
że piłkarze i Zarząd Klubu mogą liczyć na wsparcie również ze stro-

Każda złotówka na wagę złota!
ny Pań. Mamy nadzieję, że te wpłaty to dopiero początek całej akcji. 
Naszym marzeniem jest, aby lista darczyńców liczyła przynajmniej 
200 osób. Byłby to dla nas naprawdę liczący się zastrzyk finansowy, 
pozwalający ustabilizować trudną sytuację w klubie. Z doświadcze-
nia wiem, że na naszych kibiców zawsze można liczyć, więc liczę, że 
pomogą nam również teraz. Zwłaszcza, że zespół pokazał w rundzie 
jesiennej rozgrywek ligowych, że warto w niego inwestować. Mimo 
trudności finansowych, do postawy i zaangażowania na boisku na-
szych piłkarzy nie można było mieć zastrzeżeń. Jestem przekonany, 
że podobnie, a może i jeszcze lepiej, będzie w rundzie wiosennej.
Wszystkie pytania i wątpliwości związane z tym tematem można 
wysyłać za pośrednictwem profilu Orła Wałcz na FB lub do człon-
ków Zarządu Klubu z prezesem na czele. Aby dołączyć do „Klubu 50” 
wystarczy zacząć wpłacać 50 zł miesięcznie (lub wielokrotność tej 
kwoty) na konto STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ORZEŁ WAŁCZ 
nr 21 1020 2847 0000 1702 0072 9947 wpisując w tytule przelewu: 
„darowizna na cele statusowe – Klub 50” oraz podając swoje dane i 
jakiego okresu dotyczy wpłata. Dokonanie jej automatycznie staje 
się deklaracją członkostwa w „Klubie 50”. 
Członkowie „Klubu 50” zostaną umieszczeni na  oficjalnej liście z ak-
tualizowanymi na bieżąco wpłatami członków zrzeszenia, która bę-
dzie publikowana w klubie oraz mediach społecznościowych. Mogą 
oni również liczyć na bezpłatny wstęp na mecze Orła rozgrywane na 
wałeckim stadionie oraz 50-procentowy upust przy zakupie klubo-
wych gadżetów.
- Podsumowując: dziękujemy tym, którzy już zdecydowali się nas 
wspomóc i namawiamy innych, by przyłączyli się do tej akcji – mówi 
prezes D. Baran.

***
Przy okazji warto poinformować kibiców Orła, że piłkarze zaczęli już 
przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek 4. ligi. Pierwszy tre-
ning odbył się we wtorek 14 stycznia. Zajęcia odbywają się na wałec-
kich obiektach sportowych oraz w terenie - zwłaszcza, że tegoroczna 
zima jest jak dotąd bardzo łagodna i pozwala na prowadzenie zajęć 
na powietrzu. Okres przygotowawczy urozmaicony będzie meczami 
kontrolnymi, rozgrywanymi w większości na Euroboisku na Dolnym 
Mieście. Już 25 stycznia Orzeł zagra na wyjeździe z Bałtykiem Kosza-
lin (III liga), 1 lutego na sparing przyjedzie do Wałcza Piast Człuchów 
(kl. okręgowa), a kolejnymi rywalami wałeckiego zespołu będą: 
Sparta Złotów (8 lutego), 12 lutego w Stargardzie mecz Błękitnymi (II 
liga), a 22 lutego u siebie gra kontrolna z Iskrą Szydłowo (V liga). Do 
ustalenia są jeszcze rywale na 15 i 29 lutego, a już 7 marca zgodnie z 
planem meczem z Lechem Czaplinek na swoim stadionie Orzeł zain-
auguruje rundę rewanżową.

- Przy okazji chciałbym zdemen-
tować plotkę, że zespołu odejdzie 
Dariusz Juracki - mówi prezes Orła 
Dariusz Baran. - Nie chcę przez to 
powiedzieć, że w tej pogłosce nie 
było ani źdźbła prawdy, ale doszli-
śmy już do porozumienia z piłka-
rzem i na dziś mogę zapewnić, że 
także wiosną będzie on reprezen-
tował nasze barwy. Cieszę się z 
tego, bo Darek jesienią udowodnił 
swoją przydatność dla drużyny. Co 
do innych zmian personalnych, to 
na dziś jest jeszcze za wcześnie, 
żeby o tym mówić. Ruchy kadrowe w jedną i drugą stronę są czymś 
naturalnym, ale najważniejsze jest to, żebyśmy przystąpili do rozgry-
wek dobrze przygotowani i zmotywowani.
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W niedzielę na terenie powiatu na Orkiestrę kwestowało około 120 
wolontariuszy, w tym jeden na czterech łapach. W Wałczu zebrano 
87 tys. zł, w Mirosławcu ponad 25, w Człopie 24, a w Tucznie prawie 
19,5. Wszędzie poprawiono ubiegłoroczne wyniki.

Gloria jest pierwszym w Wałczu oficjalnym wolontariuszem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy na czterech łapach i oficjalną maskot-
ką sztabu. Ten przepiękny pies rasy Nowofunlad (potoczna nazwa 
wodołaz) miał swój własny identyfikator. I choć sam nie prowadził 
zbiórki, leżąc na kocyku przy schodach prowadzących do WCK, za-
chęcał głośnym szczekaniem do miziania... za kasę. Puszkę trzymała 
stojąca obok właścicielka psa, Katarzyna Procak. Przed wielkim fi-
nałem Gloria odwiedziła groomera, czyli prywatnego fryzjera. Było 
to chyba dobre posunięcie, bo ona i jej pani zebrały około 2000 zł. 
Gloria cierpliwie znosiła głaskanie nawet kilku dzieciaków naraz. Ba! 
było wyraźnie widać, że kwestowanie sprawia jej wielką frajdę.
- Gloria nie przeszła profesjonalnego szkolenia - mówi Katarzyna 
Procak. - Ale zna podstawowe komendy. Sami szkoliliśmy ją też z ra-
townictwa wodnego. To jest taka rasa, która bardzo szybko się uczy. 
Z wiekiem jest idealnym psem dla dzieci, często wykorzystywanym 
w dogoterapii.
Pani Kasia kwestuje razem z synem już drugi rok. Robi to ze zwykłej 
chęci pomagania i nauczenia tego dziecka. Wybór padł na Orkiestrę, 
bo widzi jej wymierne efekty. - Syn po urodzeniu korzystał ze sprzętu 
zakupionego przez WOŚP, uczestnicząc w przesiewowym badaniu 
słuchu. W każdym szpitalu, także w naszym, na oddziałach dziecię-
cych widać masę sprzętu z serduszkiem. Pomoc rzeczywiście trafia 
do dzieciaków. 
Pani Katarzyna kwestowała rano, w czasie gdy przeważnie starsi lu-
dzie szli lub wracali z kościoła. 
- Chętnie wrzucali pieniądze do puszek, więc wydaje mi się, że na-
wet wcześniejsi przeciwnicy powoli dostrzegają, że warto pomagać 
- mówi. 

***
Rafał Rogacz razem z grupą przyjaciół zorganizował rok temu pierw-
szy finał WOŚP w Ostrowcu. W tym roku dołączył do sztabu Majk 
Bazylewicz i finał miał większy rozmach, co przełożyło się na wiel-
kość datków. W Ostrowcu zebrano blisko 5200 złotych. Być może w 
przyszłym roku założą Gminny Sztab, bo na razie działają w ramach 
sztabu wałeckiego.
- Prawda jest taka, że tego, co robi Jurek Owsiak i WOŚP, nie jest w 
stanie ocenić nikt, kto nie musiał korzystać ze sprzętu zakupionego 
przez WOŚP - mówi R. Rogacz. - 16 lat temu moja córka znalazła się w 
takiej sytuacji. Już wtedy obojętnie, w jakiej byliśmy sali, do jakiego 
gabinetu weszliśmy, wszędzie widzieliśmy aparaturę z serduszkiem. 

bo oRKIESTRA MA SENS...
Rafał nie rozumie przeciwników Orkiestry, jego zdaniem to typowi 
hejterzy. 
- Po pierwsze, nikt nikogo nie zmusza do wrzucania pieniędzy. 
Chcesz to dajesz, nie chcesz, nie dajesz. Po drugie, nawet jeśli jakaś 
część z dochodu Orkiestry wydawana jest na organizację imprezy, to 
i tak większość trafia do szpitali i w efekcie służy naszym dzieciom. 
A po trzecie, jeśli jest to zdaniem oponentów doskonały sposób na 
zarabianie pieniędzy, niech sami coś takiego wymyślą i zrobią.
***
Paulina Pawlik od dziecka angażuje się w akcje pomocowe, ostatnio 
zarejestrowała się w bazie dawców szpiku kostnego. Jako wolonta-
riusz WOŚP kwestuje trzeci rok. - Ta akcja ma w moim odczuciu sens. 
Widzę zakupiony sprzęt. Co jakiś czas media informują, że uratowa-

no kolejne dziecko dzięki temu, że do szpitala trafiło nowoczesne 
urządzenie. Nie wiem, jak wyglądałaby służba zdrowia bez WOŚP i 
wolę nie wiedzieć, dlatego kwestuję. 
Anna Baculewska myśli podobnie. - Pomagam, bo cel jest szczytny. 
Bo sama miałam okazję skorzystać ze sprzętu zakupionego przez 
WOŚP, kiedy urodził się mój syn i miał robione badanie słuchu. 
Dlatego pani Ania od lat, razem ze Środowiskowym Domem Samo-
pomocy, włącza się do akcji. 
- Fakt, może pomaganie zrobiło się w tej chwili modne. Ale jak robi 
się modne, to więcej ludzi się angażuje. Cieszy to, że nie spotykamy 
się z przejawami agresji i coraz więcej ludzi z sympatią wrzuca pie-
niążki do puszek.
raf



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

Na czym polega praca muzealnika?
Na dokumentowaniu zbiorów historycznych, gromadzeniu materia-
łów i organizacji wystaw oraz oprowadzaniu zwiedzających po naj-
ciekawszych kątach naszego muzeum.
Trzeba ukończyć studia czy wystarczy ogólna wiedza historyczna?
Jedno i drugie jest mile widziane i przydatne. 
Widzi Pan jakieś minusy swojej pracy?
Żadnych! Kocham to, co robię i cieszę się, że mogę łączyć zaintereso-
wania z pracą zawodową.
Jaka jest Pana ulubiona epoka historyczna?
Na pewno wczesne średniowiecza. To epoka, z którą byłem mocno 
związany działając przez około 15 lat w ruchu rekonstrukcyjnym. 
Poza tym, w związku z moim zainteresowaniem architekturą, lubię 
romantyzm oraz gotyk.

WYWIADY JĘDRKA
Muzyka heavy metal i obrazy fantasy, czyli rozmowa z interesującym facetem - Bartłomiej Baranowski na co dzień pracuje w Muzeum 

Ziemi Wałeckiej.  W czasie wolnym rysuje, maluje, rzeźbi oraz składa modele - najczęściej pojazdów wojskowych. 
Działał w grupach rekonstrukcyjnych. Jest miłośnikiem popkultury.

Zajmuje się Pan jeszcze rekonstrukcjami?
Jeśli chodzi o rekonstrukcje, jako duże imprezy plenerowe, to już 
mniej. Ale do odtwarzania dawnych przedmiotów codziennego 
użytku, w moim przypadku jest to zwykle  rogownictwo, jeszcze 
wracam. 
Co inspiruje Pana jako artystę?
Dobre pytanie, bo w zasadzie wszystko może zainspirować. Muzyka, 
książki i komiksy. Kiedyś miałem taki nawyk, że szkicowałem rysunki 
zaraz przed zaśnięciem, z czego powstała wystawa „Przedsny”.
Stara się Pan jako artysta coś nam przekazać?
Raczej nie. Przez wiele lat nie nadawałem obrazom tytułów, by nie 
narzucać odbiorcy treści.
Lubi Pan eksperymentować?
Lubię używać różnych technik, jak naklejanie wszelkiego rodzaju 
materiałów na płótnie lub malowanie kawą. Jestem zwolennikiem 
zbierania nowych doświadczeń.
Zostanie Pan wierny stylistyce fantasy?
Raczej tak. Chociaż czasami mam ochotę, żeby namalować pejzaż. 
Chciałbym wrócić do projektu rysowania architektury Wałcza.
Ma Pan ulubione graffiti w Polsce?
Tak, jedno znajduje się w Nowym Porcie w Gdańsku, a drugie w 
Szczecinie. Gorąco polecam te dwa miasta, jeśli chodzi o graffiti, i 
nie tylko.
Oglądał Pan jakiś film lub serial o sztuce lub artystach, który 
utkwił Panu szczególnie w pamięci?
Jednym z moich ulubionych filmów, który wywarł wpływ na to, że 
maluję, jest „Backbeat”. Film opowiada o Stuarcie Sutcliffie, malarzu i 
pierwszym basiście The Beatles, często określanym mianem piątego 
Beatlesa. Drugim ważnym dla mnie filmem jest „Mr Turner”, czyli bio-
grafia Wiliama Turnera - brytyjskiego malarza i prekursora impresjo-
nizmu. Bardzo zmęczył mnie natomiast film „Ostatnia rodzina”, acz-
kolwiek niezwykle cenię sobie sztukę Zdzisława Beksińskiego. Jego 
obrazy są dla mnie inspiracją. Jak zaczynałem, to chciałem malować 
jak on. Zdecydowanie lubię mroczne klimaty.
Widział Pan pierwszy „narysowany” film „Mój Vincent”?
Owszem i bardzo mi się podobał. Niestety, nie mógłbym pracować 
przy tego typu produkcjach, bo mam opór przed projektami, które 
muszę zrobić na określony czas.
Który projekt zajął Panu najwięcej czasu?
Jednym z nich na pewno był komiks, o którym wspominałem. Ko-
lejnym długim przedsięwzięciem, którego niestety nie udało mi się 
dokończyć, była praca nad własną wersją tkaniny z Bayeux. Trzeci 
projekt dotyczył zaś malowania kawą pocztu królów Polski.
Malując lubi Pan być sam czy wśród bliskich?
Bardzo lubię malować w pokoju, gdzie mój syn na przykład oglą-
da bajkę, a żona czyta. Cenię również ich uwagi, dotyczące szcze-
gółów moich prac. Samotności potrzebuję bardziej przy składaniu 
i malowaniu modeli, związanych z militariami. To jest tylko hobby 
i zabawa, a nie sposób na zarabianie pieniędzy. Ciągle się jeszcze 
tego uczę. Samo sklejenie modelu nie jest problemem, natomiast 
jego pomalowanie już może nim być.
Ma Pan ulubione komiksy?
Na pewno francuski „Szninkiel”, „Skąd się bierze woda sodowa?”, „Ko-
ścisko” oraz kultowe „Tytus, Romek i Atomek” oraz „Kajko i Kokosz”. 
Sam, kilka lat temu, wydałem komiks historyczny „Słowiańska wy-
prawa”, a wcześniej robiłem rysunki satyryczne do lokalnych gazet. 

Komiksy zajmują istotne miejsce w popkulturze, ale ze względu na 
słabą reklamę jest to dziś niestety ruch bardzo niszowy.
Co sądzi Pan o prądzie sztuki zwanym performance?
Na pewno jest to sztuka, w której łatwo zwrócić na siebie uwagę, ze 
względu na wielką różnorodność środków przekazu. Bardzo cenię 
sobie twórczość Mariny Abramowić.
Chciałbym jeszcze poruszyć temat popkultury. Ma Pan ulubiony 
gatunek muzyczny?
Nie. Słucham wielu gatunków, od muzyki elektronicznej, jazzu, do 
death metalu. Lubię też niektórych artystów hip-hopowych, np. „Be-
astie Boys” oraz polski „Kaliber 44”. Ale nigdy nie przekonam się do 
disco polo. Zdecydowanie najważniejsza jest dla mnie warstwa mu-
zyczna, a najmniej istotny wizerunek.
Która subkultura jest Panu najbliższa?
Chyba metalowa i punk, które później połączyły się w hardcore. 
Przez krótki okres w młodości należałem do ruchu straight edge.
Czy niektóre zespoły metalowe dopuszczają się profanacji? Na 
przykład podarcie Biblii, przez wokalistę zespołu Behemoth po-
winno się brać na serio, czy raczej pół żartem?
Moim zdaniem nie powinniśmy brać takich zachowań na serio, to 
zabiegi czysto show-biznesowe. Chociaż moim zdaniem, był to tani 
sposób na zdobycie sławy - kontrowersyjny i obrażający uczucia 
osób wierzących.
Jakie albumy muzyczne z ostatnich lat Pana zaskoczyły?
Na pewno zaskoczyło mnie kilka płyt zespołu Opeth. A zespołem, do 
którego zawsze wracam jest Iron Maiden oraz The Cuts.
Obserwuje Pan świat polityki?
Staram się unikać, chociaż nie zawsze mi się to udaje. Nie oglądam 
wiadomości i nie słucham radia. Jeżeli czytam informacje, to tylko na 
kilku wybranych portalach internetowych. Staram się też nie utożsa-
miać z żadną partią.
Czy Pana zdaniem, mogą istnieć apolityczne media?
Nie, niestety według mnie nie ma takiej możliwości.
Wracając do muzyki, myślał Pan kiedyś o projektowaniu okła-
dek albumów?
Oczywiście! To jedno z moich marzeń. Jeszcze liczę na to, że jakiś ze-
spół zleci mi taką pracę.
Życzę Panu, aby to marzenie się spełniło! Bardzo dziękuję za cie-
kawą rozmowę. 

Rozmawiał: Jędrek Kwaśniewski

Zdjęcie z archiwum Bartłomieja Baranowskiego



W ustawie o kredycie konsumenckim ustanowione jest 
uprawnienie do przedterminowej spłaty pożyczki. Sko-
rzystanie z tej możliwości zwalnia konsumenta z ko-
nieczności ponoszenia na rzecz kredytodawcy kosztów 
kredytu za czas, o który skrócony został okres spłaty zo-

bowiązania. Koszty te maleją proporcjonalnie do wysokości wcześniej-
szej wpłaty. Uprawnienie konsumenta do decyzji o zakresie przedtermi-
nowej spłaty (w całości lub w części), jak i o braku granic temporalnych 
(w każdym czasie) nie ma ograniczeń. Na tym tle doszło do sporu, skut-
kującego zadaniem pytania Sądowi Najwyższemu: czy również prowizja 
za udzielenie kredytu konsumenckiego jest kosztem dotyczącym całego 
okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed 
terminem określonym w umowie ulega obniżeniu, czy też kosztem, któ-
ry nie dotyczy okresu obowiązywania umowy?
Sąd Najwyższy w uchwale z 12 grudnia 2019 r. (III CZP 45/19) stwierdził, 
że całość kosztów uzyskania kredytu, w tym również prowizja, winna 
być rozliczona proporcjonalnie do rzeczywistego okresu spłaty w przy-
padku wcześniejszego spłacenia przez kredytobiorcę konsumenta za-
ciągniętego kredytu.
Warto zatem znać ustawę o kredycie konsumenckim zanim zaciągnie 
się pożyczkę, by znać swoje uprawnienia w relacjach z instytucjami fi-
nansowymi.

Adwokat Cezary Skrzypczak 
Ustawa o kredycie konsumenckim tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1083)
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?I-
temSID=1268-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Za-
gadnienia_prawne

Szybsza spłata

Do stowarzyszenia Razem dla Zwierząt dotarła informacja, że 
ktoś truje koty wolnożyjące. Kilka tygodni wcześniej na Policję 
zgłoszono przypadki zabijania i skórowania kotów. 

Policja prowadziła postępowanie w sprawie podrzuconych szcząt-
ków (skór), najprawdopodobniej kotów. Niestety, jak udało się do-
wiedzieć na Policji, szczątki były w fatalnym stanie i weterynarz nie 
mógł jednoznacznie stwierdzić, czy pochodzą z kota. 
Kilka dni temu do Stowarzyszenia Razem dla Zwierząt wpłynęło ko-
lejne zgłoszenie.
- Było, ale anonimowe - mówi Halina Spieczyńska ze Stowarzyszenia. 
- Ponoć w ciągu dwóch dni otruto kilka kotów na Chopina. Zgłasza-
jący powiedział, że na Policję nie zadzwoni. Dlatego na profilu Sto-
warzyszenia zrobiłam post z pytaniem o podobne przypadki. Wpis 
dotarł do 6 tysięcy osób, ale do tej pory nikt niczego nie zgłosił. Dalej 
jednak czekamy na info. Dbajcie o swoje „sierściuchy”, obserwujcie, 
zgłaszajcie takie przypadki na Policję, bo macie do tego prawo.

Uwaga na koty!

Jak Pan ocenia 2019 rok w Mirosławcu? Czy był lepszy, czy gor-
szy od poprzednich? 
- Jeśli chodzi o ocenę roku 2019 to oceniam, że był to jeden z lep-
szych dla gminy. Udało się podpisać wiele umów na dofinansowanie 
inwestycji, które swój finał będą miały w roku 2020. Ale był to też 
rok psucia naszego budżetu decyzjami „z Warszawy”. Mam na my-
śli podwyżki dla nauczycieli, które zostały zrealizowane nie poprzez 
subwencję oświatową, ale poprzez budżet gminy…
Czy udało się Wam zrealizować wszystkie zamierzenia? Co Pan 
uważa za największy sukces Mirosławca w ubiegłym roku? Któ-
rych planów nie udało się zrealizować i dlaczego? 
- Jeśli chodzi o zamierzenia, to udały się wszystkie. Natomiast jeśli 
chodzi o namacalny efekt naszych prac, to jest to przede wszystkim 
budynek na stadionie miejskim. Tym bardziej jest to udana inwesty-
cja, że otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co jak 
się okazało nie było łatwym zadaniem. Dlatego wielkie podziękowa-
nia za udzielone wsparcie dla posła Czesława Hoca, który wsparł nas 
na finale naszych prac. Ogromnym gminnym sukcesem w ubiegłym 
roku było utworzenie grupy komunalnej, dofinansowanej w 85% ze 
środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pojawiło się sporo sprzętu 
komunalnego, którym będziemy dysponować jeszcze przez wiele 
lat, ale jeszcze większym sukcesem było zaktywizowanie osób bez-
robotnych, które dzięki temu zadaniu wróciły na rynek pracy i świet-
nie sobie radzą zajmując się oczyszczaniem miasta i utrzymaniem 
terenów zielonych.
Z jakimi najpoważniejszymi problemami przyszło Wam się 
zmierzyć i jak udało się je rozwiązać? 
- Najpoważniejsze są zawsze te zadania, które są nieplanowane. I ta-
kim zadaniem niezaplanowanym były ubiegłoroczne podwyżki dla 
nauczycieli, które zaczęły psucie budżetu gminnego. Jak już wielo-
krotnie mówiłem, nie mam nic przeciwko tym podwyżkom, ale spo-
sób ich realizacji budzi mój niepokój i wywołuje brak zgody na takie 
załatwianie spraw środkami finansowymi innych jednostek.
Proszę wymienić najważniejsze inwestycje, które udało Wam 
się zrealizować w minionym roku. Ile kosztowały i czy na ich re-
alizację pozyskaliście środki zewnętrzne? Jeśli tak, to w jakiej 
wysokości? 
- Najważniejszą zakończoną inwestycją w roku 2019 była budowa 
budynku na stadionie miejskim. W całości kwota tego zadania wy-
niosła około 900 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania z Minister-
stwa Sportu wyniosła około 400 tysięcy złotych.
Jak ocenia Pan zaangażowanie Mieszkańców w życie miasta? 
Chodzi mi głównie o organizacje pozarządowe, ale także inne 
formy aktywności. Jakie najważniejsze i najbardziej spektaku-
larne problemy, wskazane w minionym roku przez mieszkań-
ców, udało się wam rozwiązać? 
- Mamy kilkanaście organizacji pozarządowych na terenie gminy, 
działających w różnych środowiskach. Są stowarzyszenia sportowe, 
wędkarskie, senioralne, ale też i takie, które działają na rzecz dzie-
ci. Bardzo pozytywnie oceniam ich działalność na terenie gminy. Są 
dużym wsparciem i stanowią świetne źródło informacji na temat za-
dań, które prowadzą. Czy mieliśmy jakieś spektakularne sukcesy na 
tym polu w zeszłym roku? Raczej nie, była za to regularna, bardzo 
dobra współpraca.
A jak układa się współpraca pomiędzy Burmistrzem i Radą? Czy 
ma Pan w Radzie jakąś opozycję, a jeśli tak, to czy jest ona silna? 
Czy jest merytoryczna, konstruktywna, czy przeciwnie? 
- Współpraca z Radą jest wzorcowa. Udaje nam się wypracowywać 
wspólny kierunek działania, nie odnotowaliśmy żadnych różnic w 
spojrzeniu na budżet i zadania gminy. Rada działa niemalże jedno-

To bYŁ DobRY RoK
Rozmowa z burmistrzem Mirosławca Piotrem Pawlikiem

myślnie, nie odważyłbym się wskazać „opozycji”, bo taki termin nie 
pasuje do naszej współpracy w Mirosławcu. 
Jak ocenia Pan współpracę samorządu z 12 BBSP? Czy i ewentu-
alnie jakie korzyści związane z funkcjonowaniem Bazy ma Miro-
sławiec? Jakie są perspektywy tej współpracy?
- Jeśli chodzi o współpracę z 12 Bazą BSP w Mirosławcu, to jest ona 
cały czas na bardzo wysokim poziomie. Wojsko, które działa na tere-
nie gminy oznacza dla nas duży zastrzyk finansowy, ale i wsparcie 
logistyczne dla naszych działań. Cały czas czekamy na zapowiadany 
rozwój Bazy, ale już dzisiaj widać, że obecność Amerykanów to krok 
w dobrym kierunku do rozwoju jednostki.
W ostatnich miesiącach ub. roku mówiło się o możliwości zawie-
szenia lub przynajmniej okrojenia formuły tegorocznego Fe-
stiwalu Żubra i Rysia. Czy wiadomo już, jak ostatecznie będzie 
wyglądać ta impreza? 
- Niestety z powodów opisanych powyżej, czyli braku pełnego po-
krycia wynagrodzeń nauczycieli z subwencji oświatowej, musieliśmy 
większą część naszych środków budżetowych przekazać na oświatę. 
Ma to wpływ na zmniejszenie możliwości inwestycyjnych, ale też 
spowodowało, że mamy mniejsze środki w tym roku na realizację 
Festiwalu Żubra. Mimo tych ograniczeń, zrealizujemy w tym roku Fe-
stiwal, ale w wydaniu jednodniowym. Postaramy się, aby w ramach 
Festiwalu każdy znalazł dla siebie coś interesującego.
Na jakim etapie znajduje się projekt przywrócenia połączenia 
kolejowego z Mirosławcem? Co w tym temacie zależy od samo-
rządu?
- Przywrócenie ruchu kolejowego na linii 410 jest zadaniem rozpi-
sanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej jeszcze na kolejne 5 
lat. To odcinek Złocieniec - Drawno. PLK rozpoczęło już rozmowy na 
temat kolejnego odcinka Drawno - Choszczno. Liczę, że oba te za-
dania będą miały swój wspólny finał na przestrzeni 4-5 lat. W czym 
jest pomocny tutaj samorząd? Realizator tego zadania ma sporo te-
matów, które rozwiązujemy wspólnie. Chodzi m.in. o wycinki drzew, 
poszukiwania terenu na złożenie materiałów, itp.
Jak Pańskim zdaniem będzie wyglądał 2020 rok? Proszę wymie-
nić największe wyzwania, przed którymi staniecie. 
- Dla nas rok 2020 to rok zakończenia wielu inwestycji, które swój 
początek miały w minionych 12 miesiącach. Mam tu na myśli przede 
wszystkim remont ulic: Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Mickiewi-
cza, zakończenie prac na boisku w Piecniku, finał przebudowy świe-
tlicy w Łowiczu Wałeckim, ale również zagospodarowanie plaży nad 
jeziorem Kosiakowo.
Dziękuję za rozmowę.

Kilkudniowa wizyta w Stambule grupy uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Wałczu w ramach projektu Erasmus+ „Bądź przebojowy jak 
świat cyfrowy” odbyła się w drugiej połowie grudnia ub. roku.
Uczniowie i opiekujący się nimi nauczyciele mieli okazję zwiedzić 
turecką szkołę i dowiedzieć się, jakich narzędzi używa się w pracy z 
dziećmi oraz jakim wyposażeniem dysponuje szkoła
W sali konferencyjnej uczniowie oraz nauczyciele prezentowali zdję-
cia ze swoich szkół. Jednym z punktów naszego pobytu była wizyta 
w Centrum Innowacji, gdzie była okazja zaobserwować w jaki spo-
sób tworzone są nowe pomysły i projekty, począwszy od ubrań na 
robotach kończąc. Wykorzystanie surowców wtórnych oraz druka-
rek 3D to główne elementy kreowania powstających tam przedsię-
wzięć.
Polska grupa zwiedzała też obiekty ważnych z punktu widzenia kul-
tury i historii tureckiej, m.in. Muzeum Rahmi M Koc i Muzeum Minia-
tur. W planie była też wizyta w miejskim oddziale edukacji. Miłym ak-
centem było wręczenie certyfikatów uczestnikom mobilności przez 
zastępcę dyrektora działu edukacji.
Pobyt u rodzin tureckich dał dzieciom możliwość poznania nowej 
kultury, obyczajów, kulinariów oraz nabrania pewności językowej.
Dla niektórych uczniów SP 4 była to okazja do pierwszej w życiu po-
dróży samolotem, co spotęgowało przeżycia związane z wymianą.

„czwórka” w Turcji



Elżbieta L., urodzona w latach 60-tych, wita mnie w 
progu ascetycznego i mocno zaniedbanego domku, 
stojącego pod samym lasem na skraju jednej z wiosek 
pomiędzy Wałczem i Piłą. Odnoszę wrażenie, jakby 
tu nie pasowała. Ubrana w markowe ciuchy, odważ-
nie podkreślające jej szczupłą, ale dosyć wyżyłowaną 
sylwetkę, długie paznokcie z trochę kruszącym się na 
końcówkach lakierem, wydatne usta i jakby wypraso-
wana żelazkiem twarz. Tylko o rozmiar za duża skóra 
zdradza, że młodość Elżbieta ma już za sobą. Jakby 
dla kontrastu z wyglądem gospodyni na zaniedba-
nym, zarośniętym trawą i zielskiem podwórku królują 
rdzewiejące resztki rolniczych maszyn i urządzeń. Sko-
jarzenie z bijącym rekordy popularności programem 
telewizyjnym „Damy i wieśniaczki” nasuwa się samo.

- Uciekłam tu przed złośliwymi językami ludzi - wyja-
śnia Elżbieta, stawiając przede mną parującą kawę i 
obsypane cukrem kruche ciasteczka. - Schowałam się. 
Cisza, spokój, czyste powietrze, swojskie jajka... Ale 
przede wszystkim żyję tu jak chcę. Nie obchodzi mnie 
zupełnie, co ludzie o mnie mówią. Ja nikomu do obej-
ścia nie zaglądam, nie interesuje mnie, kto z kim się 
kłóci i o co, kto do kogo przychodzi i o której wycho-
dzi. To nie moja sprawa i myślę, że niech każdy pilnuje 
swojego życia. Ja do swojego wpuszczam tylko tych, 
których sama zaproszę. Z dziećmi rozmawiam czę-
sto przez telefon, czasem je odwiedzam, czasem one 
mnie, ale rzadko, bo mieszkają dość daleko, są doro-
słe i mają swoje problemy. Mąż? Pierwszy już nie żyje, 
a drugi... między innymi to za jego sprawą tu jestem. 
Nie ułożyło się nam po prostu, czasem tak się zdarza 
i już. Potem to nie ma już żadnego znaczenia, kto był 
winny, kto niewinny, kto bardziej, a kto mniej. Teraz to 
już jest zupełnie obcy dla mnie człowiek.

Od środka dom wygląda o wiele lepiej, niż na ze-
wnątrz. Nie da się powiedzieć, żeby w pokoju panował 
idealny porządek, na kanapie i krzesłach leżą poroz-
rzucane elementy garderoby i bielizny. Mebli niewiele: 
wielka szafa, szerokie łoże, dwuosobowa kanapa i dwa 
fotele, stół i sprawiające wrażenie przypadkowo wzię-
tych z wystawki cztery krzesła, każde z innej parafii. Na 
ścianach wisi kilka dużych luster, trzy nieoprawione 
malowidła i sporo fotografii. Po chwili uświadamiam 
sobie, że na większości z nich uwieczniona jest moja 
gospodyni w różnych okresach swojego życia, tylko 
na dwóch występuje w towarzystwie trójki dzieci: na 
mniejszym małych, na większym – już dorosłych. Elż-
bieta na wszystkich zdjęciach jest starannie umalowa-
na i elegancko ubrana lub... rozebrana. Widać, że nie-
które fotografie są wykonane przez profesjonalistów, 
inne przez amatorów oraz że ich główna bohaterka 
lubi obiektyw. Nie zawsze z wzajemnością.

- Na czym skończyłam? - zdumiony spostrzegam, że 
Elżbieta w tzw. międzyczasie zdążyła zmienić dres Adi-
dasa na wysoko odsłaniającą nogi sukienkę i poprawić 
makijaż. - A tak, mąż... Ten pierwszy miał na imię Fra-
nek. To był właściwie epizod. Byliśmy jeszcze obydwo-
je bardzo młodzi, poznaliśmy się na dyskotece. Wiesz, 
jak to jest: parę drinków, potem poszliśmy do mnie, a 
potem urodził się Marek. Wzięliśmy ślub, ale to nasze 
małżeństwo potrwało niecałe dwa lata. Zupełnie do 
siebie nie pasowaliśmy. Dużo pracował, a kiedy wracał 
do domu, to interesowało go tylko to, czy na stole jest 
obiad, a w lodówce piwo. No i syn go interesował, to 
muszę przyznać. W opiekę nad Markiem była mocno 
zaangażowana moja teściowa. Ja nie jestem typem 
kobiety, którą pasjonują domowe obowiązki, zawsze 
byłam zachłanna na życie, i tak jest do tej pory. Wszyst-
ko mnie ciekawi, chcę się rozwijać, zwiedzać świat, po-
znawać ludzi. On był zupełnie inny, a mnie było w tym 

małżeństwie coraz bardziej duszno. Jeszcze zanim się 
rozstaliśmy, poukładałam sobie dokładnie w głowie, 
co zrobię. On w ogóle nie brał pod uwagę takiego sce-
nariusza. Jeszcze zanim wyprowadziłam się od Fran-
ka, już spotykałam się ze swoim przyszłym, drugim 
mężem, Andrzejem, ale to jeszcze nie było nic zobo-
wiązującego, chociaż przyznaję, że parę razy poszli-
śmy ze sobą do łóżka. Nie  miałam jakichś większych 
wyrzutów sumienia, bo z Frankiem niewiele mnie już 
łączyło. Nie mogę nawet powiedzieć, że Andrzej mi 
się jakoś szaleńczo podobał. Za bardzo przystojny nie 
był, ale chyba miał to coś w sobie i kobiety się za nim 
oglądały. Pracował na dość eksponowanym stanowi-
sku, zarabiał bardziej, niż przyzwoicie. Ani ja, ani on 
nie byliśmy już nastolatkami, więc decyzję o tym, że 
chcemy się ze sobą związać, podjęliśmy kierując się i 
rozumem, i uczuciem. Ja chyba bardziej rozumem, ale 
liczyłam, że z czasem to uczucie rozbudzi się we mnie 
mocniej. Zawsze chciałam, żeby ktoś mnie kochał, ad-
orował, uwodził.
Kiedy powiedziałam Frankowi, że od niego odcho-
dzę, bardzo mocno to przeżył. Szkoda mi go trochę 
było, ale ja już podjęłam decyzję. Nie chciałam tak żyć, 
wiedziałam, a może wtedy nawet bardziej czułam, co 
mnie interesuje, a co nie. Zabrałam swoje rzeczy i Mar-
ka i przeniosłam się do Andrzeja. Potem jeszcze spo-
tykaliśmy się z Frankiem w sądzie podczas spraw roz-
wodowych. Wywalczyłam to, co chciałam, plus niezłe 
alimenty i uwolniłam się od Franka. Niecały rok póź-
niej on zginął w Tatrach. Dokładnie nie wiem, jak to 
było. Słyszałam że spadł z jakiegoś urwiska i się zabił. 
Tak się złożyło, że nie mogłam być na jego pogrzebie. 
Zresztą... dla mnie to już był zamknięty etap. Miałam 
nowe życie.

Elżbieta proponuje kanapki, znów znika w kuchni. 
Podczas jej nieobecności zastanawiam się nad tym 
co powiedziała. I jak. Łapię się na refleksji, że opowia-
da przede wszystkim o sobie. Dużo do myślenia dają 
mi zwłaszcza jej relacje z innymi ludźmi, to, jak mówi 
o - jakby nie było – mężach i ojcach swoich dzieci. W 
uszach wciąż dźwięczą mi jej słowa: zimna suka. I że 
to nie jest jej problem. Jestem pod wrażeniem opano-
wania, z jakim opowiada mi o swoim życiu, ale jakie to 
jest wrażenie, tego nie potrafię określić. Gotów jestem 
natomiast założyć się o duże pieniądze, że mówi tyl-
ko o sprawach, o których chce mówić, które nie bu-
rzą jej w dużej mierze przez nią samą wykreowanego 
wizerunku kobiety znającej swoją wartość i wiedzącej, 
czego oczekuje, zwłaszcza od innych. Niekoniecznie 
od siebie. Takiej, która robi tylko to, co jest dobre dla 
niej, nie oglądając się na skutki. Chce mieć przy sobie 
tylko tych ludzi, którzy są lub mogą być jej potrzeb-
ni, a jeśli nie są – bez sentymentów zostawia ich za 
sobą. Przestają dla niej istnieć. Może źle ją oceniam, 
ale intuicja mówi mi, że jednak nie. I jeszcze jedno: w 
jej opowiadaniu nie pojawiła się dotychczas żadna ko-
leżanka, ani tym bardziej przyjaciółka. To też daje do 
myślenia. Czy jest szczera? Myślę, że tak, chociaż tylko 
do pewnego stopnia. Nie mówi o sobie prawie nic, co 
mogłoby postawić ją w złym świetle. I może nawet nie 
wynika to z jej woli... chyba w jej przypadku mecha-
nizm relatywizowania, usprawiedliwiania i wypycha-
nia z głowy niewygodnych zdarzeń działa idealnie.

- Małżeństwo z Andrzejem na pewno nie było epi-
zodem - mówi stawiając na stole talerz z kanapkami 
na pełnoziarnistym pieczywie, pokrytymi zieleniną, 
dziwnego koloru serkiem i płatami łososia. W miarę 
opowieści coraz bardziej podnosi głos i mówi coraz 
szybciej, jakby nie chcąc dopuścić do zadawania nie-
wygodnych pytań. - Wytrzymaliśmy ze sobą prawie 
dwadzieścia lat, urodziłam w tym czasie Amelkę i Anię. 

Miałam ze strony Andrzeja dużo swobody, może na-
wet trochę za dużo. To ja decydowałam o naszych pie-
niądzach. To ja podejmowałam najważniejsze decyzje 
dotyczące naszego życia i wychowania dzieci, chociaż 
w tym drugim przypadku, co muszę przyznać, pomo-
gła mi kolejna teściowa. Ja poszłam do pracy. Nie mu-
siałam, ale chciałam iść między ludzi, w domu bym się 
udusiła. Ale zaangażowałam się mocno, pracowałam 
dużo i ciężko. Lubiłam być doceniana, chwalona. Po 
pracy realizowałam swoje zainteresowania, obowiąz-
kami domowymi podzieliliśmy się z Andrzejem po 
długich targach. Do tej pory jestem z siebie dumna, 
że potrafiłam wywalczyć czas dla siebie. Zatrudniliśmy 
opiekunkę dla dzieci i panią do sprzątania domu, jedli-
śmy na mieście, a ja gotowałam w weekendy. Andrzej 
zajmował się bieżącym utrzymaniem domu i ogródka, 
z czasem nawet nauczył się sam sobie prać, a że nie 
nosił koszul i garniturów, więc miał szczęście, że nie 
musiał ich prasować. Od początku pomagał też w wy-
chowaniu dzieci: karmił, przewijał, kąpał, potem woził 
na dodatkowe zajęcia. I Marka, i dziewczynki traktował 
jednakowo. To mu trzeba oddać. Ale od początku nie 
byliśmy zgodnym małżeństwem. Obydwoje byliśmy 
uparci, trudno nam było wypracować kompromis. 
Może to on częściej szedł na ustępstwa, ale gdyby nie 
moja konsekwencja i nastawienie na rozwój, to do ni-
czego byśmy nie doszli. Bałam się nieraz co powie i jak 
zareaguje, ale najczęściej potrafiłam przekonać go do 
swoich pomysłów. Buntował się może nie często, ale za 
to bardzo gwałtownie, a kiedy wpadał w furię, stawał 
się nieobliczalny. Naprawdę się wtedy bałam, że zrobi 
mi coś złego. W ostatnich latach, kiedy dzieci wypro-
wadziły się już z domu, oddalaliśmy się od siebie coraz 
bardziej. On był pochłonięty swoimi sprawami i do-
mem, a ja realizowałam swoje plany i marzenia. Stawał 
się dla obcy. Coraz mniej go rozumiałam i coraz gorzej 
znosiłam jego frustracje. Denerwował się, że mało ze 
sobą rozmawiamy, ale o czym właściwie mieliśmy ze 
sobą rozmawiać po prawie 20 latach małżeństwa? Co-
raz rzadziej gdzieś mnie zabierał, za to coraz częściej 
gapił się bezmyślnie w telewizor czy komputer, albo 
pracował, albo coś tam robił w domu. A mój świat był 
już całkiem gdzieś indziej, gdzie coś się działo, gdzie 
były nowe rzeczy i nowi ludzie. Obydwoje mieliśmy 
brud za paznokciami, ale czułam, że on mnie ograni-
cza. W końcu dwa lata temu zagrałam va banque i się 
z nim pożegnałam. Już nie chciałam dłużej się go bać. 
Dzieci były od dawna na swoim, więc co nas jeszcze 
ze sobą łączyło? Lepiej było to przerwać, niż sklejać na 
siłę. On jeszcze prosił, żebyśmy spróbowali, ale ja już 
nie chciałam. Już nie wierzyłam, że to się może udać. 
Zasmakowałam wolności i uznałam, że właśnie to mi 
odpowiada. Żyję jak chcę i teraz nie muszę się nikomu 
z niczego tłumaczyć. Andrzej w miarę szybko pogo-
dził się z tą sytuacją. Pewnie do dziś są w nim jakieś 
emocje, ale ta decyzja tak naprawdę była dobra dla 
nas obojga. Tak uważam.

Elżbieta obciąga sukienkę i patrzy mi w oczy. Czeka na 
potwierdzenie? Mam mieszane odczucia, więc odwra-
cam wzrok i pytam, jak trafiła tu, gdzie jest, do zapusz-
czonego, wiejskiego obejścia.

- To nie ma znaczenia – kwituje. - Można powiedzieć, 
że po rozstaniu z Andrzejem trochę zawiodłam się na 
ludziach, również na tych, od których oczekiwałam 
wsparcia. Mówi się: trudno. Może odrobinę zachłysnę-
łam się wolnością, może niektóre decyzje powinnam 
lepiej przemyśleć, ale niczego nie żałuję. Jak każdy 
mam tylko jedno życie i chcę z niego wycisnąć jak naj-
więcej. Teraz potrzebowałam wyciszenia, więc prze-
niosłam się tutaj. A co będzie jutro? Nie wiem. Tym 
będę się martwić jutro.                                                    WL

KobIETA NA KońcU śWIATA



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
Usługi: szpachlowanie, gipsowanie, malowanie 
887 267 659   (31 I)
Pokoje do wynajęcia tel. 695 249 307 (24 I)
Sprzedam działkę o powierzchni 0,9745 ha Kłę-

bowiec tel. 732 638 210 (31 I)

K U L T U G R A T K A
Wałcz
DKF – Wysoka Dziewczyna
17 stycznia, godz. 20:00-22:00, Kino Tęcza
Tarantino Unplugged
18 stycznia, godz. 20:00-22:00, WCK
Spotkanie z grami planszowymi
25 stycznia, godz. 17:00 MOSiR
Diamentowy Jubileusz Ireny Santor
29 stycznia, godz. 18:00-21:00, WCK
Salon doroczny - muzeum 

Kino „Tęcza”
MAYDAY
17-30 stycznia, godz. 17:45, Polska, od 12 lat
Janek, posiadający dwie żony, umiejętnie lawiruje 
pomiędzy nimi. Do czasu, gdy pojawią się kłopoty i 
powstanie zagrożenie, że cała sprawa się wyda.
Psy 3
17-30 stycznia, godz. 20:00, Polska, od 15 lat
Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową 
Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrót-
ce ponownie spotyka Nowego.

Baran: Dobry czas na podejmowanie waż-
nych decyzji zawodowych. Odłóż emocje 
na bok, sięgnij po racjonalne argumenty. 
Porządkowanie spraw rodzinnych odłóż 
na kolejny miesiąc. W wolnym czasie za-
dbaj o reset głowy. 
Byk: Nie przeginaj i nie próbuj pospie-
szać spraw, które potrzebują jeszcze cza-
su. Stracisz cierpliwość w sytuacji towa-
rzyskiej, co niekorzystnie przełoży się na 
przebieg znajomości.
Bliźnięta: Nawał obowiązków rodzinnych 
sprawi, że będziesz zmęczony i drażliwy. 
Rozwiązanie? Bądź asertywny i wyrwij 
tyle czasu dla Ciebie, ile potrzebujesz. Kie-
dy będziesz nie w formie, i tak nie uda Ci 
się zdziałać wiele dobrego.
Rak: Postaw na siebie! Nie oglądaj się na 
ludzi, którzy wywołują w Tobie negatywne 
emocje. Szukaj wokół siebie osób z dobrą 
energią. Z nimi zawojujesz świat.
Lew: Bierz na siebie tylko tyle, ile jesteś 
w stanie udźwignąć – inaczej dopadnie 
Cię zimowa chandra i stracisz energię do 
robienia czegokolwiek. Twoi przyjaciele 
zadbają o to, żeby wypełnić wolny czas 
wyjątkowymi aktywnościami.
Panna: Ktoś życzliwy wyciągnie do Ciebie 
rękę i pomoże zakończyć trudną sytuację 
rodzinną, która od jakiegoś czasu wywo-
ływała poważne uczucie dyskomfortu. W 
pracy przekonają się, że zawsze można na 
Ciebie liczyć.
Waga: Uważaj! Nieżyczliwa osoba knu-
je za Twoimi plecami. Jeśli nie będziesz 
ostrożny, jej zachowanie może pokrzy-
żować ważne dla Ciebie plany. Rodzina z 
przyjemnością spędzi z Tobą więcej czasu, 
co na pewno wprawi Cię w dobry nastrój.
Skorpion: Niespodziewany niewielki 
zastrzyk gotówki pozwoli Ci spać nieco 
spokojniej w tym tygodniu. Jeśli masz 
wątpliwości, jak postąpić, posłuchaj intu-
icji. Drobne problemy zdrowotne uda się 
wyprostować dość szybko.
Strzelec: Zapomnij o odpoczynku! Ilość 
obowiązków będzie się wprawdzie wyda-
wać przytłaczająca, ale ostatecznie uda Ci 
się wypełnić wszystkie. Zastanów się, jak 
nie dopuścić do takich sytuacji w przy-
szłości.
Koziorożec: Twoja kreatywność i deter-
minacja w pracy zaimponują wielu oso-
bom. To dobry moment, by poprosić o coś 
dla siebie. Korzystaj z dobrej passy! 
Wodnik: Wiele osób zwróci się teraz do 
Ciebie z prośbą o radę. Pamiętaj jednak, 
by nie podsuwać pomysłów, których nie 
jesteś całkowicie pewien – przynajmniej 
jeśli chcesz uniknąć w przyszłości preten-
sji i konfliktów.
Ryby: Uda Ci się w końcu odpocząć i zre-
generować baterie. Zrelaksowany staniesz 
się dużo przyjemniejszym towarzystwem, 
dlatego spodziewaj się wielu telefonów i 
zaproszeń do wspólnego spędzania czasu.

Wróżka Anastazja

6 stycznia 2020 roku na jednym z warszawskich osiedli, nie taka znowu 
drobna blondynka, z podpuchniętymi oczami i skręconym kolanem, 
pochlipując cicho pod nosem, ciągnie z trudem wielki worek pełen 
świeżo zrobionego prania. Ani worek, ani blondynka nie są przystoso-
wani do ciągnięcia ciężaru trzech pełnych bębnów. Blondynka wzdy-

cha, a worek trzeszczy. Jeszcze trzy i pół metra, a rzuci wszystko i pojedzie w Bieszczady. 
Pod osiedlową Żabką, mijaną w tempie rannej kapibary w kolumbijskiej dżungli, trzy 
dziewczyny i chłopak. Wszyscy wyraźnie nietrzeźwi i zadowoleni z życia. Chłopak 
dumny, z wypiętą raźno klatą, oferuje pomoc i łapie za trzeszczące uszy. Po pięciu me-
trach okazuje się, że tego wszystkiego jest już wyraźnie za dużo, czas zadzwonić po 
inspekcję pracy, złożyć donos do urzędu skarbowego i zawinąć się czym prędzej – uszy 
opuszczają torbę, torba leci na ziemię, a chłopak pierdoli, nie robi, wraca do koleżanek.
Dzień ze złego zmienia się na gorszy. Worek ciągnięty jest teraz za brzeg, blondynka 
jest i rozmazana, i nieszczęśliwa, a do samochodu wciąż kilkaset metrów. 
Że zrobiło się już późno, to i warszawskie osiedle pogrążone jest w ciemności. Na 
horyzoncie ani żywej duszy, chociaż parking oczywiście pełen – bo gdyby nie był, 
to można by chociaż zaparkować bliżej. Tylko ci pod Żabką, no i jeszcze… jeszcze 
oni. Warszawscy prawilni chłopcy z głową nieskażoną włosami. Mundur: dresowe 
spodnie i ortalionowe kurtki. Zamiast berła połyskujące na zielono butelki. Nadcho-

Przypowieść o worku z praniem
dzą od południa, jak trzej jeźdźcy apokalipsy, z czwartym zostawionym na stra-
ży pod pobliskim monopolowym najpewniej, a jeśli nie tam, to pewnie na izbie 
wytrzeźwień.
I stoją tak wszyscy – ci pod Żabką trochę ciszej, ona z workiem, oni z berłami. Do 
samochodu jeszcze kawałek, więc ani się zerwać i biec, bo noga chora, a pranie 
ciężkie, ani stać, bo tak trochę głupio, niezręcznie, prowokująco.
I cicho.
A potem jeden z nich podchodzi i z szorstkim „daj” ten worek podnosi, chwieje 
się lekko, w końcu łapie równowagę i pyta, dokąd zanieść. I tak nagle, zupełnie 
niespodziewanie, trochę bez sensu a trochę na szczęście, świat się staje lepszym 
miejscem. Takim, w którym nie taki dres straszny, jak go malują. Blondynka drep-
cze do samochodu, obok chwiejny dres z zachwytem paplający o tym, jak to jest 
świetnie, że się go ktoś w końcu nie boi. Bo on dobry chłopak jest, jeszcze pasa-
mi przypnie tę torbę, a jak zobaczy, że blondynka teraz już płacze na całego, to 
jeszcze poklepie po ramieniu i prawie ciepło powie „no, nie rycz, ktoś ci tam na 
pewno pomoże to do domu wnieść”. I idzie.
I oby ten 2020, nieszczęsny, jeśli już taki musi być, był chociaż równie zadziwia-
jący i nieoczywisty jak 6 stycznia 2020 roku na jednym z warszawskich osiedli.

Natalia Chruścicka 
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Największe wydawnictwo w powiecie 7500 egz. SUPER 
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„Super 
Pojezierze”  
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Iskrzy

Dla Gabrysia

Rura jak sito

Wałcz, Al. 1000-Lecia 4
www.optyk-walcz.pl
tel. 67-387-19-58
pn.- pt.:   9.00-18.00
sobota: 10.00-14.00

ZOBACZ PIĘKNE 
BARWY JESIENI 

NOWA KOLEKCJA OPRAW 2019
KORZYSTNA REFUNDACJA NFZ LIMIT DO 50 zł.  ZA JEDNĄ SOCZEWKĘ

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-
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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.

Miała na imię Justyna, a że jej rzucający się na pierwszy rzut 
oka biust był duży i nie da się ukryć apetyczny, szybko została 
przerobiona na Biustysię. Dziewczyna cechowała się pięknymi 
cyckami,  nieograniczoną wręcz głupotą, kosmicznym wyracho-
waniem i mega podłością. 

Wojtek był męskim ideałem. Karolinie, jego żonie, zazdrościły go 
wszystkie znajome i koleżanki. Nie był typem przystojniaka, na wi-
dok którego panie zdzierały majtki przez głowę. Miał po prostu w so-
bie to coś, do tego był wysoki (ponad 180 cm), niegruby, niegarbaty, 
z włosami bez większych ubytków. Miał też inne zalety. 
- Kapitalnie tańczył, ale nie lubił tańczyć, więc nie tańczył - wylicza 
Karolina. - Nie lubił rodzinnych zlotów i spotkań, więc ograniczali-
śmy je do minimum. Nie pił właściwie wcale alkoholu, zajmował się 
dziećmi, sprzątał po nich i po mnie w łazience. Odruchowo wrzucał 
ciuchy do pralki, dzieląc je bezbłędnie na białe i kolory. Do tego wi-
działam, że kocha mnie i dzieci. 
Jedyne, czego Wojtek nienawidził, to przymus. Gdyby kazać mu 
pozmywać naczynia - leżałyby brudne przez wieki. Gdyby kazać 
mu umyć okna, nie tknąłby ich nawet, gdyby nie wpadał przez nie 
najmniejszy promyk światła. Nie brał też nigdy dodatkowych fuch. 
Wolał nie zarobić, ale nie godził się z przymusem ich szybkiego wy-
konania. Wystarczało mu to, co zarobił, a akurat zarabiał jak na wa-
łeckie warunki świetnie.
Karolina znała większość jego kolegów i koleżanek z pracy. 
Z kilkoma utrzymywała dość zażyłe kontakty. I któregoś dnia zadzwo-
niła Bożenka, że chce pogadać. Byłoby dobrze, gdyby były wtedy 
same. Wieczorem siedziały w przestronnej kuchni nad butelką wina.

***

bIUSTYSIA
- Dobrze, że masz alkohol, bo na trzeźwo by mi to przez gardło nie 
przeszło - mówiła Bożena. - Wiesz, że z twoim chłopem wychowywa-
liśmy się w tej samej miejscowości. I wiesz, że ma tam sporo ziemi 
po rodzicach. I wiesz, że przy polu była wielka kupa ziemi, na której 
ustawiliśmy wycięte litery z napisem HOLLYWOOD. Dlatego, kiedy 
mówiłam do naszego wspólnego kumpla, że Wojtek ma kupę ziemi 
w Hollywood, wiedział o co chodzi. Problem, że słyszała to też Biu-
stysia. Dla niej Hollywood to Ameryka i koniec. Podpytała Grzesia, 
czy to prawda, że Wojtek ma nieruchomości w Hollywood i ten po-
twierdził. Ja dodałam, że są warte fortunę. Wiem: możesz  mnie walić 
w ten głupi łeb, ale to przeze mnie ona zagięła się na Wojtka. Zaczęła 
machać mu  cyckami przed nosem przy każdej okazji, żeby uszczk-
nąć trochę z tej fortuny za oceanem. Próba odkręcenia wszystkiego 
nie udała się. Radzę ci więc uczciwie: obserwuj chłopa.
Trzy miesiące później, kiedy Karolina siedziała wieczorem w kuchni z 
Wojtkiem, czuła, że coś go gryzie. W pewnym momencie wypalił, bez 
żadnego wstępu, że chce rozwodu. Że się zakochał i już nie kocha 
Karoliny. Że liczy na jej zrozumienie, bo każdy ma prawo do szczę-
ścia. Że będzie chciał się wyprowadzić, ale na razie nie ma gdzie. 
- Wszystko się we mnie zatrzęsło. Ale spokojnie mówię, że może ja 
w takim razie mam się z dziećmi wyprowadzić pod most, żeby on 
mógł spokojnie gzić się z Biustysią – opowiada Karolina. - Poczer-
wieniał z wściekłości, wykrzyczał, że zabrania mi mówić: Biustysia. 
Ona ma imię Justynka. Po czym już łagodniej spytał, czy faktycznie 
mogłabym zwolnić dom. O mało nie rozbiłam mu dzbanka na łbie. 
Wyjaśniłam dobitnie, że po pierwsze, wałeckie mosty są zbyt małe, 
aby pod nimi komfortowo mieszkać, a poza tym mieszkanie jest po 
moich rodzicach i mowy nie ma, żebym się z niego ruszyła. Powie-
działam mu również, że mnie rozwód nie jest potrzebny, więc nie 
dam mu go dobrowolnie. A na koniec poprosiłam, żeby się zastano-
wił, w kim lokuje uczucia. Odparł, że jest pewny miłości do Justynki...

***
Z Biustysi i z Wojtka nabijali się w firmie wszyscy. Nikt nie uświadomił 
go, że jego ukochanej zależy wyłącznie na hektarach w Hollywood, 
a nie na nim samym. Fakt, Bożenka próbowała, ale Wojtek jej nie 
uwierzył. Bo zwyczajnie nie chciał dopuścić do siebie myśli, że jego 
Justynka jest tak bezdennie głupia. 
A Biustysia realizowała swój cel z pełnym wyrachowaniem. Rozko-
chała w sobie faceta, co nie było trudne. Ale wiedziona własnym 
doświadczeniem zdawała sobie sprawę, że kiedy facet dostanie to, 
na czym mu najbardziej zależy, zaczyna się baczniej kobiecie przy-
glądać, rozmawiać z nią i słuchać tego, co ona mówi. A rozmowa i to, 
co miała w głowie, działały zdecydowanie na jej niekorzyść. Faceci 

szybko zwiewali od niej z dzikim krzykiem. Tym razem postanowiła 
tego błędu  nie popełniać. Postawiła sprawę jasno: seks tak, i to nie-
biański, ale po rozwodzie i po ślubie. Zaczęła od prób odseparowa-
nia Wojtka od rodziny, domagając się, aby natychmiast znalazł dla 
nich mieszkanie. 
- To był błąd - przyznaje Karolina. - Bo gdyby znała charakter Wojt-
ka wiedziałaby, że po pierwsze, nienawidzi przymusu, a po drugie, 
nie cierpi załatwiania. Gdyby to ona załatwiła mieszkanie i najlepiej 
przeprowadziła go do niego, wówczas może. To zaznaczyło sporą 
rysę na wielkiej miłości. Odwlekanie w nieskończoność tego, na co 
tak czekał, zaczęło go również irytować.
Bożenka z Karoliną omawiały sytuację każdego dnia. W końcu doszły 
do wniosku, że dłużej nie ma co czekać, bo w końcu w desperacji 
Biustysia może pozwolić na skonsumowanie związku. Lepiej pozbyć 
się jej, dopóki znajomość jest platoniczna. I opracowały plan.

***
Brat Bożenki był kierowcą TiR-a. W jego firmie pracowało kilku Ukra-
ińców. Z jednym, Markiem, byli zaprzyjaźnieni. Niesamowicie przy-
stojny, śniady, mógł grać z powodzeniem rolę Bohuna. Znała go rów-
nież Bożena. To ona wpadła na szatański plan. Wspólnie z Karoliną 
spotkały się z Markiem. Ten lubił szalone pomysły, a do takich należał 
ten, który mu przedstawiły, więc natychmiast się zgodził. 
- W naszej firmie pracowało od kilku tygodni też trzech Ukraińców - 
opowiada Bożena. - Namówienie ich do współpracy było prościzną. 
No i któregoś dnia pojawił się Marek. Na jego widok trzej Ukraińcy 
przyklękli na kolano i buch go w rękę całować, po piersiach się walić. 
Biustysia nie wytrzymała i podeszła dowiedzieć się, kto to był. Usły-
szała, że to Kniaź Marko, książę Gruziński, ale też właściciel połowy 
kopalń uranu na Ukrainie. Po kilku dniach Biustysia zaczęła mnie 
wypytywać, czy faktycznie tak bogaty i co robi jako robotnik? Wy-
jaśniłam, że musi się ukrywać, bo chcą go zmusić do jakiegoś mał-
żeństwa. A on chciałby poznać kogoś, kto pokocha go takiego, jakim 
jest, a nie za jego miliony dolarów. 
Oczywiście Biustysia natychmiast zdecydowała się go pokochać. 
Oznajmiła Wojtkowi, że ich znajomość nie ma przyszłości. Marek 
spotkał się z nią dwa razy. Chciała z nim jechać do Gruzji lub na Ukra-
inę, do którejś z jego posiadłości. Podjechał po nią swoim TiRem. Nie 
wsiadła nawet, a po dwóch dniach zwolniła się z firmy.
- Wieczorem Wojtek siedział w kuchni - opowiada Karolina. - Spyta-
łam go, jak z jego rozwodem wyprowadzką. Był wyraźnie zdziwiony. 
Oświadczył, że nic takiego nie brał nigdy poważnie pod uwagę. Spy-
tał, czy możemy do tego nie wracać. No i nie wracamy...

Marcin Orlicki


