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Największe wydawnictwo w powiecie 7500 egz.

SUPER
GDDKiA kończy ogłaszanie przetargów na dokończe-
nie wałeckiej obwodnicy. Czy i kiedy nią pojedziemy?
Okazuje się, że pojedynkowanie się nie jest wprost 
zabronione przez prawo, ale kodeks honorowy Bozie-
wicza coraz mocniej odchodzi do lamusa. Niestety, 
razem z honorem
Życie za więzienną kratą istnieje, chociaż niewiele 
osób wie, jak ono wygląda. My uchylamy rąbka tej 
tajemnicy.
Dach nad głową - ile to dziś kosztuje i kogo na niego 
stać?

W ostatnim „Pojezierzu Wałeckim” SUPER 
ONLINE

„Super 
Pojezierze”  

w wersji 
elektronicznej na 

stronie 
www.pojezierze.com.pl

Sklepy są okradane na niespotykaną dotychczas skalę. Dzieje 
się tak, bo złodzieje czują się  właściwie bezkarni. Ale i coraz 
droższe życie zmusza niektórych do wychodzenia ze sklepu bez 
płacenia. Kraść zaczynają nawet stali klienci, głównie osoby 
starsze. 

Polskie prawo pełne jest paradoksów. Z jednej strony można trafić 
do aresztu za kradzież jednego cukierka. Przekonał się o tym 69-let-
ni mieszkaniec Szczecina, który w markecie zjadł śliwkę w czekola-
dzie, żeby spróbować. Zrezygnował z zakupu, ponieważ cukierek mu 
nie smakował. Został oskarżony o kradzież produktu o wartości 40 
groszy. Nie przyjął mandatu, więc sprawa trafiła do sądu. Otrzymał 
wyrok nakazowy, skazujący go na ograniczenie wolności przez wy-
konanie 20 godzin prac społecznych. Jeśli ich nie wykona, grozi mu 
areszt. Sprawa jest w toku, bo zaskarżono orzeczenie sądu. Mamy 
nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek.
Z drugiej jednak strony, „prawdziwi” złodzieje są właściwie bezkarni, 
bo kwestię odpowiedzialności reguluje wartość skradzionego towa-
ru. 

***
- Graniczna jest kwota 500 złotych - mówi oficer prasowy KPP Wałcz 
asp. Beata Budzyń. - Kradzież rzeczy o mniejszej wartości kwalifiko-
wana jest jako wykroczenie, a nie przestępstwo. 
Jest więc oczywiste, że złodzieje w sklepach zwracają uwagę na to, 
aby nie przekroczyć tej granicznej kwoty. Bo jeśli nawet wpadną, 
skończy się na mandacie. W najgorszym wypadku za 500 zł, w naj-
częstszym - za 100-150 zł, bo kradzieże tego typu traktowane są jest 
jako czyny o małej szkodliwości społecznej. 
- Pilnują się zwłaszcza ci młodsi, „zawodowi” złodzieje - mówi pra-
cownik wałeckiej „Stokrotki”. - Kradną droższe towary, takie jak kawy 
czy luksusowe słodycze. Wszystko to, co można łatwo i szybko sprze-
dać. 
Znany jest przypadek złodzieja, który wartość kradzionych towarów 
podliczał na kalkulatorze. Jemu wyszła kwota poniżej 500 złotych, 
a policji i ochronie wyższa, bo liczyli po cenach stałych, a nie pro-
mocyjnych. Złodziej był wręcz oburzony, że w przypadku kradzieży 
promocja nie obowiązuje...

***
Kradzieże w sklepach są plagą, ale - co ciekawe - poszkodowani ofi-
cjalnie milczą na ten temat. Biuro prasowe sieci Biedronka, z którym 
się skontaktowaliśmy, kategorycznie oznajmiło, że w kontekście kra-
dzieży nie będzie się wypowiadać, aby nie zrażać klientów. Mena-
dżer Lidla odesłał nas do rzecznika sieci, który nie miał nic do powie-
dzenia. Co innego, nieoficjalnie. 
Od zaplecza i anonimowo można dowiedzieć się ciekawych rzeczy. 

***
- Łapię złodzieja - mówi właścicielka niewielkiego sklepu. - Przyjeż-
dża policja, towar liczony i - oczywiście - warty poniżej 500 złotych. I 
kiedy słyszę, że to znikoma szkodliwość, dostaję szału. Bo to  znaczy, 
że ktoś bezkarnie może mi zabrać powiedzmy 450 złotych. Jeśli to 
jest jeden złodziej,  jakoś sobie z tym poradzę. Ale w miesiącu może 
być setka takich. Czy 45 tysięcy ukradzionego towaru to jest nadal 
znikoma szkodliwość społeczna? To jest moje bankructwo. 
- W Wałczu, zanim powstała Biedronka na Dąbrowskiego, był tam 
inny market - mówi pracownik ochrony jednego z wałeckich skle-
pów. - Z tego co wiem, główną przyczyną zamknięcia były kradzieże. 
Nie zainstalowano monitoringu, więc wynosili na potęgę. Podcho-
dził facet do ekspedientki i mówił: ty k..., nic nie widzisz, bo nie wró-
cisz do domu. Na jej oczach brał trzy flaszki i wychodził. 

***
Z obserwacji ochroniarza z Rossmanna wynika, że kradną ludzie w 
różnym wieku i z różnych powodów: dla sportu, z głupoty, z potrze-
by lub z chęci zysku. Trzynastolatka chowa do kieszeni szminkę za 
kilkanaście złotych. Chłopak z dziewczyną z pobliskiej szkoły: ona 
coś kupuje, a on chowa adidasa za 30 złotych. Ale częściej podobno 
wynoszone są drogie perfumy. - Opowiem taką historię. Obserwuję 
na monitoringu, jak mężczyzna grzebie na półce. Wyjmuje perfumy, 
chowa je, znów wyjmuje. Ale w końcu wychodzi. Wraca po pięciu 
minutach i głośno mówi, że jednak się zdecydował. Już bez koszyka, 
szybko pochodzi do regału i bierze wodę za około 40 złotych. Przy 
kasie otwieram opakowanie, a tam perfumy za ponad 300 złotych. 
I facet oczywiście tłumaczy się, że to nie on, że brał towar prosto z 
półki... Ale, jak mówię: nie ma to porównania z tym, co dzieje się w 

sklepach spożywczych. 
Intermarche. Kobieta ładuje towar do torby. W ręku trzyma dwa 
produkty. Kiedy przychodzi jej kolejka do płacenia, nagie zauważa, 
że nie ma pieniędzy. Prosi, aby te dwie rzeczy położyć przy kasie, 
bo ona zaraz portfel z samochodu przyniesie. Po co taka kombi-
nacja? Żeby wybiec z pełną torbą ukradzionych zakupów. Kiedy 
zostaje zatrzymana, tłumaczy, że wybiegła z towarem przez roz-
targnienie, ale przecież by wróciła i za wszystko zapłaciła. Ktoś inny 
kupuje na stoisku mięsnym wędliny: jeden rodzaj za kilkanaście 
złotych, drugi za kilka. A potem przepakowuje - do tej taniej dokła-
da drogą i z tym jednym opakowaniem idzie do kasy. To jest kilka, 
kilkanaście złotych, ale jeśli pomnoży się to przez ilość kradnących, 
straty są ogromne. 

***
Niepokojące i smutne jest to, że kradnie coraz więcej starszych ludzi. 
- To są nasze stałe klientki, którym zwyczajnie zaczyna brakować na 
życie - mówi ekspedientka  ze sklepu sieci H. Stokłosy. - Doszło do 
tego, że na stoisku mięsnym każdy klient ma napisane, ile opakowań 
towaru otrzymał. Bo brali kilka rodzajów wędlin, kilka rodzajów mię-
sa, a przy kasie okazywało się, że są tylko dwa opakowania. Gdzie 
reszta, bo powinno być, dajmy na to, sześć? Oj! Zapomniałam z torby 
wyjąć... A obawiam się, że będzie jeszcze gorzej. Powiem szczerze, 
że do osób starszych, stałych klientów, nie wzywamy raczej policji. 
Sami to załatwiamy. 
W innych sklepach, gdzie udało się nam porozmawiać z obsługą, po-
twierdza się to samo smutno zjawisko: kraść  zaczynają ludzie starsi, 
bo zmusza ich do tego sytuacja materialna. 

R. Orlikowski

Znikoma (?) szkodliwość



Magda uważa, że na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI 
wieku jesteśmy mniej tolerancyjni, niż za czasów króla Jana III 
Sobieskiego, o czym w czasie niedawnych świąt dobitnie prze-
konała ją jej własna rodzina i najbliżsi sąsiedzi. 

Miejsce: niewielka miejscowość w gminie Wałcz, czyli geograficznie 
prawie sam środek Europy. Czas: 22 grudnia 2019 roku, czyli bez wąt-
pienia XXI wiek. 
- I tego właśnie nie byłabym taka pewna – rozpoczyna swoja opo-
wieść Magda. - 22 grudnia postanowiłam przyjechać do domu na 
święta. Nie sama, z chłopakiem, można nawet powiedzieć, że z narze-
czonym, który miał poznać swoich być może – zaznaczam, że teraz 
już bardzo być może - przyszłych teściów. Problemem okazało się to, 
że Da Wei, czyli po naszemu Dawid, jest z pochodzenia Chińczykiem. 
Mówiąc dokładnie, jego mama jest Polką, a tata Chińczykiem. Dawid 
od 15 lat mieszka w Polsce, jest tłumaczem przysięgłym języka chiń-
skiego. Zna też koreański. Po polsku mówi jak Polak, praktycznie bez 
żadnego akcentu. No fakt, ma lekko skośne oczy... Znamy się trzy 
lata. Oczywiście rodzicom mówiłam wcześniej, z kim się spotykam, 
że Da Wei jest z pochodzenia Chińczykiem, ale dla nich najwyraźniej 
było to bardzo płynne pojęcie. Dlatego kiedy wyszliśmy z samocho-
du, orszak powitalny w osobach mojego ojca, wujka Romana, mamy, 
siostry i szwagra wydał z siebie głośne westchnienie: o Jezus Maryja! 
Udałam, że tego nie słyszałam, przedstawiam grzecznie: to Dawid, 
a to mama, wujek... Wtedy dobiegły do nas dwa labradory. Dawid 
uwielbia psy i zapowiedział, że kiedy wybuduje dom, a zaczął już 
budowę, to kupi dwa Polskie Owczarki Nizinne bo zakochał się w 
PON-ach. Ojciec złapał jednak Bruna i Teosia i odciągnął je od Da-
wida tak gwałtownie, że jeden zapiszczał. Mówię: tato, co robisz! Na 
co mój własny rodziciel wypalił: ja kocham te psiaki i nie chcę, żeby 
na talerzu skończyły. Zbladłam. Dawid zażartował, że to niesmaczna 
rasa, ale nie uspokoił tym ojca.

***
Jak się okazało, po wejściu do domu wcale nie było lepiej. Na przy-
szłego męża wnuczki czekały już obie babcie, które miały do niego 
sporo pytań. 
- Babcia Kasia chciała koniecznie wiedzieć, czy Dawid jest wierzący 
– kontynuuje opowieść Magda. - Da Wei zgodnie z prawdą powie-
dział, że jest wierzący, co obie babcie wprawiło w zachwyt. To zna-
czy, że komunię miał, a co z bierzmowaniem? Na co Dawid, że ani 
bierzmowania, ani komunii świętej nie miał. No to jak jest wierzący? 
- dziwiły się zgodnie obie babcie. Omal nie zemdlały kiedy usłyszały, 
że nie jest też ochrzczony. Wtrąciłam się do rozmowy i oznajmiłam, 

Ręce opadają...
że Dawid jest buddystą. Matce na to talerz wypadł z ręki i rozbił się 
na drobne kawałki, a babcie padły na kolana, żegnając się intensyw-
nie. Ojciec, który z wujkiem wypił już stanowczo za dużo, zerwał się 
od stołu, złapał Dawida za klapy i wrzasnął: jak k... myślisz że swoją 
córkę oddam do haremu, to jesteś w dużym błędzie!!! Potem było 
pół godziny wyjaśniania, że w Chinach nie ma haremów, że Dawid 
nie wywiezie mnie do domu publicznego, że doskonale zarabia i nie 
będę musiała na niego harować jako prostytutka. Istny koszmar... 
Potem ojciec, wuj Roman i szwagier zgarnęli go po kolacji do letniej 
kuchni, gdzie parzyli świeżo uwędzone wędliny. Oczywiście mocno 
przy tym popijali. Spili Dawida po to, aby dokładniej go wypytać, czy 
aby na pewno mężczyźni w jego ojczyźnie mają tylko po jednej żo-
nie. Babcie z kolei maglowały mnie, czy nie da się go namówić, żeby 
zmienił religię. Dawid wrócił nawalony prawie do nieprzytomności, 
bo nie nawykł do bimbru wujka Romana, ale nie chciał wyjść przy 
nich na słabeusza. Poszedł spać. 

***
- Rano Dawid nie mógł się podnieść i leżał z ręcznikiem na głowie – 
opowiada Magda. - W kuchni zobaczyłam, jak ojciec szturcha mamę i 
dopytuje się, czy już ze mną rozmawiała. Mama kręci głową, że nie, że 
nie było okazji. Ale po kilku minutach woła mnie, żebym z nią poszła 
pogadać. Zamknęła się ze mną w pokoju. Myślę: będzie grubo, ale 
przez myśl mi nawet nie przeszło, o czym będzie pogadanka. Mama 
zaczęła delikatnie, że związek to dwie różne osoby, że ważne jest do-
pasowanie. Potem przeszła do sedna, że w związku ogromną rolę 
odgrywa seks. Że jeśli jedno w związku nie jest spełnione seksual-
nie, to taki związek skazany jest na niepowodzenie. Najpierw będzie 
dochodziło do zdrad, a w końcu do rozstania. Nie łapałam jeszcze, 
o co chodzi. I wtedy mama wypaliła: widzisz córciu, ty jesteś Polką, 
Europejką i za partnera powinnaś szukać Polaka, w ostateczności 
jakiegoś Europejczyka - Niemca, Francuza, Hiszpana, może Włocha. 
Ale nie Chińczyka, nie Azjatę! Nie wytrzymałam: ale dlaczego!? Bo 
oni mają mniejsze przyrodzenia i nie będziesz zadowolona. Naj-
pierw zdębiałam, a potem parsknęłam śmiechem. Mamo, jeśli tak, 
to zacznę się spotykać z Murzynami, bo mają większe od Europej-
czyków. Wyszłam z pokoju, potrącając czającego się przed drzwiami 
na ojca. Niemo spytał mamę o rezultat rozmowy: Ona najpierw tylko 
wzruszyła ramionami, a potem streściła naszą rozmowę kwitując, że 
ja mogę się umawiać nawet z Murzynem może się umawiać. Ojciec 
zaklął i wystękał, że parszywy los niczego mu nie oszczędzi.

***
Dawid doszedł do siebie dopiero około południa. Wyszedł z Magdą 
na spacer, wzbudzając w wiosce nie lada sensację. Tym razem to są-

siedzi dali popis. Nie obeszło się bez wtrętów o zjadaniu psów, pytań 
jakie robaczki są najsmaczniejsze i czy takiemu chłopakowi można 
spojrzeć głęboko w oczy.
- Jednym słowem, wielka siara - opowiada Magda. - A w domu wca-
le nie było lepiej. Jedyna Hania, siostrzenica, która ma ledwie 8 lat, 
zachowywała się normalnie. Prosiła, żeby Dawid pokazał jej, jak się 
pisze po chińsku, ale tak prawdziwie, pędzelkiem. Miała całą lekcję, 
a kiedy Dawid napisał po chińsku jej imię na długim pasku papieru 
ze sklejonych kilku kartek, takim, jakie są w świątyniach czy w salach 
karate, była wniebowzięta. Wieczór upłynął spokojnie. Ale następne-
go dnia była wigilia i znów doszło do małych zgrzytów. Bo z tego, co 
mówiła moja rodzina, można było wyciągnąć jeden wniosek: Jezusa 
ukrzyżowali Chińczycy, urodził się w biednej stajence z winy żółtych, 
którzy wygnali go z kraju. Do tego skośnoocy zalewają świat i chcą 
go opanować. Produkują celowo wyłącznie tandetę, żebyśmy wy-
dawali coraz więcej pieniędzy. Generalnie Chińczycy są złem tego 
świata i teraz oto robią zamach na małą, podwałecką wioskę. Dwa 
dni zajęło Dawidowi i mnie prostowanie uprzedzeń mojej własnej 
rodziny, rozwiewanie jej wątpliwości czy wręcz rasistowskich fobii. 
Czy nam się udało? Kiedy wyjeżdżaliśmy, tata szepnął mi na ucho: 
ten Dawid w sumie fajny, ale zastanów się jeszcze... Ja się obawiałam, 
że zastanawiać się poważnie zacznie Dawid, ale on powiedział, że 
myślał, że będzie gorzej. I planuje oficjalne zaręczyny. Moi rodzice 
mają przyjechać do Warszawy i poznać się z jego rodzicami. A ja już 
się boję...

Wysłuchał: R. Orlikowski

W nocy z wtorku na środę wandale zniszczyli społeczną lodów-
kę, która od ponad roku stała na wałeckim targowisku. Jeśli nie 
uda się jej naprawić, stanie nowa - deklarują wolontariusze. 

Lodówki społeczne funkcjonują w wielu polskich miastach, od roku 
w Wałczu. Idea jest piękna. Osoby mające nadmiar jedzenia lub też 
chcące wesprzeć ubogich zostawiają w lodówce produkty spożyw-
cze, a potrzebujący je nieodpłatnie biorą.
Już wcześniej zdarzały się celowe uszkodzenia, oberwane półki, ale 
lodowka działała.
- Kilka dni temu była wyremontowana i naprawiona - mówi Piotr Ro-
manowski. - Dziś rano (środa) odebrałem telefon, że jest zdemolo-
wana. Wyrwano drzwi i wybito w nich szybę. 
Lodówkę obejrzy fachowiec i oceni, czy uda się naprawić. Jeśli nie 
będzie to możliwe lub będzie nieopłacalne, stanie nowa. Już ogło-
szono zbiórkę. 
Piotr Romanowski: - Wiem, że pojawiły się głosy, że należy zrezygno-
wać z pomysłu. Ale ja jestem temu przeciwny. Fakt, przez ten rok róż-
nie to funkcjonowało, ale na pewno wielu ludziom lodówka pomogła. 
Akt wandalizmu został zgłoszony na policję. Wolontariusze liczą, że 
sprawców uda się ustalić. 
Piotr Romanowski: -  Lodówka musi być monitorowana. Będę starał 
się przekonać władze miasta, aby zakupiły przenośny monitoring. Taki, 
który może być ustawiany okresowo w różnych punktach Wałcza. Nie 

chodzi tylko o ochronę lodówki przed 
wandalami. Bo wiemy też o przypadkach, 
kiedy załadowana lodówka była opróż-
niana przez ludzi podjeżdżających samo-
chodami. Brali, bo było za darmo. 

raf

Lodówka

Psy 3 to długo oczekiwany film. Miażdżony przez krytyków, kochany 
przez publiczność. Frekwencja w kinie Tęcza, podobnie jak w całym 
kraju, była wysoka. W jakim nastroju wychodzili z seansu wałczanie? 
Piotr Kubiś: - Bez zdradzania szczegółów, film to nostalgiczny po-
wrót do przeszłości i bardzo porządne kino gatunkowe ze świetny-
mi kreacjami aktorskimi i fantastyczną muzyką Lorenca. Pasikowski 

nie wyszedł poza swoje ramy. Dla mnie to zaleta, dla innych pewnie 
anachronizm. Kwestia indywidualnej wrażliwości. 
Artur Radomski: - Tak się dziwnie złożyło, że Psy 3 były pierw-
szymi, jakie obejrzałem, co pewnie jest jakimś ewenementem. W 
każdym razie „trójka” średnio mi się podobała i nie rozumiałem za-
chwytu kolegów. Dlatego zaliczyłem później dwie pierwsze części 
i dopiero wtedy złapałem klimat. Bo to on robi tak naprawdę film. 
Plus niezła gra aktorów. W sumie zmieniłem zdanie i może nie po-
padam w jakiś super zachwyt, ale uważam, że film jest niezły. Na 
pewno spójny z poprzednimi częściami.
Arkadiusz Pielech: - Film, moim zdaniem, dobry. Wszyscy aktorzy 
zagrali więcej niż dobrze. Super zdjęcia i muzyka, dzięki czemu ob-
raz ma klimat i doskonale nawiązuje do poprzednich części. Jedyny 
minus, jak dla mnie, to scena strzelaniny. Ja bym tę scenę pominął 
i fabułę filmu poprowadził inaczej, bardziej subtelnie i wyrafinowa-
nie. Reszta bez zarzutu. Film polecam. Warto pójść do kina. 
Tomasz Pomagalski: - Krytykiem nie jestem, ale oczekiwałem cze-
goś więcej. Pierwsza część postawiła wysoko poprzeczkę. Jednak 
warto obejrzeć. Polecam.

Psy 3

Michał Żebrowski
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Małgorzata Chruścicka

Sięgając pamięcią do poprzedniego, przedpisowskiego życia, przy-
pominam sobie irytację, wynikającą z wrażenia, że program rządu 
PO-PSL opierał się w głównej mierze na wynikach sondaży. Jeśli z 
badań opinii publicznej wynikało, że znacząca część społeczeństwa 
była zainteresowana przede wszystkim ciepłą wodą w kranach, to 
władza zapalała zielone światło dla rozbudowy sieci CO-CW. Jeśli 
Polacy marzyli o jajecznicy ze strusich jajek, to rząd intensyfikował 
stosunki gospodarcze z Australią. Przykłady są oczywiście „z czapy”, 
ale mam nadzieję, że dobrze ilustrują mój, a przede wszystkim ów-
czesnej władzy tok myślenia. To chyba wtedy w przestrzeni publicz-
nej zaczął funkcjonować termin „pajdokracja”, którego znaczenia 
chyba nikomu wyjaśniać nie trzeba. Tamta pajda, w porównaniu z 
dzisiejszą, nie była jakoś nadmiernie wypasiona (była za to związana 
z pracą, jeśli się ją miało), ale dla rządu PO-PSL dbanie o to, żeby była, 
stanowiło fundament. Błędem było przekonanie, że kiedy Polak ma 
co przeżuwać oraz czym i po czym jeździć, to już go nic więcej nie 
interesuje. PiS zrozumiał, że do zdobycia głosów potrzebne są dwie 
rzeczy. Pierwsza, to że społeczeństwu nie wystarcza już sama po-
smarowana irlandzkim masłem pajda chleba, że ono – to społeczeń-
stwo – ciągle chodzi może już nie głodne, ale jednak niedojedzone. 
Że chciałoby już coś więcej, np. cienko krojonych plasterków chori-
zo, listków sałaty, odrobiny pomidora i co tam jeszcze kto lubi. Albo 
też małży i ośmiorniczek, dostępnych tylko łże elitom, a brzuchy 
przecież wszyscy mamy takie same. Że autostrady, mosty, itp. może i 
fajne są, ale co z tego, skoro Nowakowi brakuje pieniędzy na paliwo. 
Druga sprawa, którą zrozumiał PiS, to że Polak oprócz tego, że chce 
być najedzony, i to nie byle czym – pragnie odczuwać dumę z tego, 
że jest Polakiem. Że wk...a go ta cała Unia, która raz, że daje mniej, 

Tego nie kupuję
niż się nam należy, to jeszcze dwa, że dyktuje swoje warunki. Że się 
– mówiąc najdelikatniej – wtrąca w nieswoje, nasze, wewnątrzpol-
skie sprawy i mówi do nas w obcym – dla prezydenta Dudy nawet 
bardzo obcym – języku. Nawiasem mówiąc, dla niżej podpisanego 
też bardzo obcym, ale okolicznością łagodzącą jest dla mnie fakt, że 
ja nigdy nie chciałem, nie chcę i nie będę chciał być prezydentem i 
żadna partia mnie nie do tego zmusi, żebym chciał chcieć oraz że ja 
po angielsku mówić nie próbuję ani prywatnie, ani tym bardziej na 
Forum Ekonomicznym w Davos. Nie cierpię, jeśli ktoś drze ze mnie 
łacha (zwłaszcza, jeśli ma rację) i sam z siebie idioty robić też nie lu-
bię. Poza tym nie przeszkadza mi, że Unia życzy sobie ze mną roz-
mawiać w najpowszechniej używanym języku. Ważne, żeby w ogóle 
chciała ze mną rozmawiać, a to staje się coraz bardziej wątpliwe, bo 
do rozmowy potrzebne są przynajmniej dwie strony, no i dobre chę-
ci... A nadzieja, że mimo iż my nie będziemy chcieli z Unią gadać, to 
ona mimo wszystko będzie chciała nam dawać pieniądze, wydaje mi 
się skrajnie nikła...
To nie znaczy, że nie mamy prawa mieć swojego punktu widzenia, 
swoich interesów i potrzeb, oraz że nie powinniśmy o tym mówić 
i o to zabiegać. Mamy prawo i powinniśmy. Wydaje się jednak, że 
w korzystaniu z niego posuwamy się za daleko i jedyny skutek, jaki 
przez to osiągamy, jest odwrotny od zamierzonego. Jeśli oczywiście 
wziąć za dobrą monetę zapewnienia PiS, że chcemy pozostać w Unii, 
ale w świetle ostatnich wydarzeń zbyt dużych pieniędzy jednak bym 
na to nie postawił. Kiedy przychodzę do czyjegoś domu i zaczynam 
tam przestawiać meble, a ich układ został wypracowany w drodze 
trudnego kompromisu, zawartego pomiędzy domownikami, to nie 
powinienem się dziwić, jeśli zostanę stamtąd wyproszony, choćby 

gospodarz był najbardziej życzliwy i cierpliwy. Nie wierzę, że PiS nie 
zdaje sobie z tego sprawy. O wiele bardziej prawdopodobny wydaje 
mi się scenariusz, że jest to gra obliczona na to, żeby to Unia nas wy-
rzuciła. Gdybyśmy my sami się z niej wycofali, mogłoby to zostać źle 
ocenione przez zdecydowaną większość elektoratu, także – przynaj-
mniej częściowo – przez tych, którzy głosują na PiS. A ponieważ ape-
tyt tej partii na władzę raczej nie kończy się na dwóch kadencjach, 
więc rachunek wydaje się prosty.
Od długiego czasu wyniki sondaży budzą moje bezbrzeżne zdumie-
nie. Czytam oto w środę 29 stycznia w sieci, że prezydent Andrzej 
Duda i premier Mateusz Morawiecki cieszą się największym zaufa-
niem Polaków – tak wynika z najnowszego badania CBOS-u. Naj-
lepiej spośród polityków opozycji wypada Władysław Kosiniak-Ka-
mysz. Nie o to chodzi, że próbuję podważyć rzetelność tego sondażu 
– nic z tych rzeczy. Ja po prostu nie rozumiem, jak to jest możliwe, że 
urzędującemu prezydentowi ufa 64 proc. badanych, a takiej choćby 
Małgorzacie Kidawa-Błońskiej zaledwie 37 proc. Skąd taka różnica? 
Czy wynika tylko z tego, że rządząca partia rośnie w siłę, a Platforma 
– choć to już ponad 4 lata, jak oddała władzę – ciągle nie może się 
ogarnąć? Nie wydaje mi się, żeby to miało sprowadzać się tylko do 
tego, ale jeśli na wybory prezydenckie popatrzeć przez pryzmat wła-
śnie tego badania, to wynik wydaje się być oczywisty: Andrzej Duda 
w pierwszej turze, dziękujemy bardzo, następny proszę. PiS posia-
da dziś prawie (bez Senatu) pełną władzę w Polsce i korzysta z niej 
bez pardonu, powołując się na wolę Polaków – i ma do tego pełne 
prawo. Tak jest w przypadku tzw. reformy sądownictwa, o której nie 
chce już mi się myśleć, a co dopiero pisać... Przychodzi mi na myśl ha-
sło, które znam z czasów PRL-u: socjalizm – tak, wypaczenia – nie! Bo 
gdyby ta reforma miała służyć usprawnieniu pracy sądów, a nie pod-
porządkowaniu sądów i sędziów partii rządzącej – byłbym jednym z 
pierwszych, którzy dziękowaliby za nią PiS-owi. Skoro jednak nawet 
Jarosław Gowin, czyli jeden z tych, którzy na koalicji z PiS-em zyskał 
najwięcej, mówi: doszliśmy do ściany, trzeba się zastanowić – to chy-
ba znaczy, że faktycznie trzeba się zastanowić zarówno co do kierun-
ków, jak i sposobu przeprowadzania zmian w wymiarze sprawiedli-
wości. Uwiera mnie świadomość, że tym, co dzieje się w moim kraju, 
zajmuje się Unia Europejska, przy czym nie stawiam sobie pytania, 
kto na nas doniósł i nie nazywam tego koś zdrajcą. Taki tok myślenia 
jest finalnie absurdalny. Boli mnie to, że sami nie potrafimy załatwić 
swoich spraw w taki sposób, żeby nie łamać wspólnotowych praw 
i standardów. Sędziowie są, jacy są: z reguły dobrzy, ale bywają też 
kiepscy. Generalnie uczciwi, choć zdarzają się również niechlubne 
wyjątki. Są tacy, którzy popierają PiS, ale również tacy, którzy głosu-
ją na opozycję. Ale czy wolno na tej podstawie mówić o wszystkich 
jako o sędziowskiej kaście? Nie mam żadnych wątpliwości, że jest to 
daleko idące nadużycie, najtańszy z możliwych populizm, służący do 
przykrycia prawdziwych zamiarów polityków Zjednoczonej Prawicy. 
Ja tego nie kupuję.

Observer



Marta: Naj-
bardziej po-
doba mi się ta 
ogromna daw-
ka endorfin 

podczas i po zajęciach. Może 
niektórym się wyda dziwne, 
ale POUND to niesamowity re-
laks dla ciała i duszy. Nie mogę 
się doczekać następnego tre-
ningu!  

Lucyna: Ćwi-
czenia z pa-
łeczkami do 
perkusji?! O tak 
POUND! Super 

forma zajęć fitness, łącząca 
cardio i trening wzmacniający. 
To niesamowity i energetycz-
ny trening. Jest moc i pełno 
endorfin! Ogromne brawa 
dla Ani, która jest wulkanem 
energii.

Paulina: Naj-
lepsze w zaję-
ciach POUND, 
prowadzonych 
przez nasz wul-

kan energii - Anię, jest to, że 
człowiek zapomina o tym, że 
ćwiczy. Machamy pałeczkami 
jak szalone w rytm głośnej 
muzyki i dosłownie nie wie-
my, kiedy mija godzina. A o 
tym, że ćwiczyłyśmy, przypo-
minają nam dopiero mięśnie 
na drugi dzień. Myślę, że są to 
zajęcia dla osób, które nie lu-
bią standardowych ćwiczeń, 
a jednocześnie lubią słuchać 
głośno muzyki. Dodatkowo, 
przyciemnione światło daje 
ogromne poczucie komfortu.

Co to jest POUND? 
Ania Głowacka: Na zajęciach 
wykorzystujemy specjalnie za-
projektowane, odpowiednio 
wyważone plastikowe pałeczki. 
Pound polega na uderzaniu pa-
łeczkami o siebie lub pałeczkami 
o podłogę w rytm muzyki, po-
dążając za instruktorem. Jest to 
trening wytrzymałościowo-wy-
dolnościowy. 
Bo kiedy my się świetnie bawi-
my, odczuwając czystą, dzie-
cięcą radość, zapominając o 
wszystkich problemach - nasze 
całe ciało intensywnie pracuje. 
Wykonuje przysiady, wykroki, 
skręty, wymachy i unoszenia rąk. 

Pracują mięśnie nóg, pośladków, 
brzucha, ramion, pleców oraz 
barki. Dzięki temu wzmacniamy 
ciało, modelujemy sylwetkę i po-
zbywamy się tkanki tłuszczowej. 
W czasie 45-minutowych zajęć 
można spalić do 900 kalorii!

Na czym polega unikalność 
POUND? 
POUND wyzwala bardzo pozy-

POUND JUŻ W WAŁCZU! 
POUND zrodził się w Los Angeles. Tę nową formę 
treningu, która już podbiła USA, jest coraz popu-
larniejsza w Europie, a w Polsce dopiero raczkuje 
- wymyśliły dwie amerykańskie perkusistki, grają-
ce w studenckim zespole. Stwierdziły, że granie na 
perkusji to niezły trening i postanowiły przenieść to 
na salę fitness. Z wielkim sukcesem. 
W Polsce jest dopiero kilkunastu instruktorów, a 
wśród nich Ania Głowacka i Oliwia Dobrowolska z 
Fitness Club Puls. 

tywną energię. To, jak powie-
działam wcześniej, solidny tre-
ning, ale jednocześnie świetny 
sposób na odstresowanie się. 
To zajęcia dla każdego bez 
względu na wiek, sposób wy-
trenowania czy płeć. Unikalną 
zasadą POUND jest koncen-
tracja na ruchu i muzyce, co 
strategicznie odwraca uwagę 
od intensywności treningu, 
od liczenia niekończących się 
powtórzeń. Każdy skupia się 
na znalezieniu muzycznego 
rytmu, robieniu hałasu i poru-
szaniu się razem jako grupa. Po 
prostu POUND pozwala uczest-
nikom zajęć na integrację i za-

tracenie się w muzyce. 

Jak wyglądają takie zajęcia? 
Generalnie są cztery pozycje: 
stojąca, jak do przysiadów, w za-
kroku, siedząca i leżąca z unosze-
niem pośladków. Większa część 
zajęć odbywa się w pozycji przy-
siadu. Największa intensywność 
spoczywa na naszych rękach i 
ramionach, ponieważ cały czas 

trzymając pałeczki wybijamy 
rytm - dosłownie jak na perkusji. 
Układy choreograficzne nie są 
trudne, poza tym wiele ruchów 
się powtarza. Przed każdym 
nowym układem demonstruję 
główny ruch, do którego potem 
dodajemy różne warianty. Jeśli 
dla kogoś jest na początku za 
szybko, może pozostać cały czas 
w swoim, wolniejszym rytmie. 
Jeśli nie jest w stanie wykonać 

pełnego przysiadu, żeby ude-
rzyć pałeczkami o podłogę, robi 
półprzysiad i uderza w powie-
trze. Są kawałki bardziej i mniej 
intensywne, a pomiędzy każ-
dym utworem jest kilka sekund 
na łyk wody i złapanie oddechu:)

Kto przyszedł na pierwsze za-
jęcia? 
Głównie panie, w wieku od kil-

kunastu do 60 lat. Ale mam już 
też zapytania od panów. 

Jakie były komentarze po 
pierwszych zajęciach? 
Podobało się to, że jest inna mu-
zyka. Są kawałki pop, ale prze-
waża rockowa, do której fajnie 
wybija się rytm pałeczkami. Były 
też zaskoczone, że następnego 
dnia pojawiły się zakwasy. Nie 
miały świadomości, że tak in-

tensywnie pracowało całe ciało. 
W czasie treningu i po uśmiech 
nie schodził im z twarzy. Mówi-
ły, że nawet jeśli się pogubiły w 
układzie, nie przejmowały się, 
bo traktowały trening jak dobrą 
zabawę. 

Jakie ty, jako doświadczona 
trenerka fitness, dostrzegasz 
zalety POUND? 

POUND nie jest kontuzyjny. Nie 
obciąża stawów, bo większość 
pozycji wykonujemy mając całe 
stopy na ziemi. Nie muszę zbyt-
nio myśleć o układzie, tylko wy-
konuję powtarzające się ruchy 
w rytm muzyki. No i ta muzyka! 
Inna, głośna, rytmiczna. Każdy 
uderza pałeczkami w tym sa-
mym rytmie. Czuje się energię, 
moc i radość! 

Gdzie i kiedy odbywają się za-
jęcia? 
Zajęcia odbywają się w nowej 
sali „Prestige room” na Zatorzu. 
Wszystkich chętnych zaprasza-
my już w ten piątek o godzinie 
18.00. Szczegóły i zapisy pod nu-
merem telefonu 672597126. Za 
chwilę zakończymy remont no-
wej, dużej sali w „Prestige room”, 
na której jednocześnie będzie 
mogło trenować 50 osób. 

Co trzeba ze sobą zabrać na 
zajęcia? 
Wystarczy butelka wody, strój do 
fitnessu i dobre chęci. Zapew-
niam, że każdy sobie poradzi! 

Dziękuję za rozmowę. 

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:
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GMINA W OGNIU
Strażacy opublikowali raport zdarzeń za 2019. Wynika z niego, że 
najwięcej pożarów (aż 124) miało miejsce na terenie Gminy Wałcz. 
To oznacza, że wozy na sygnale wyjeżdżały średnio raz na trzy dni. 
Na tle Gminy Wałcz inne wypadają bardzo bezpiecznie: Tuczno (23 
pożary), Człopa (22), Mirosławiec (17). We wszystkich zdarzeniach, w 
których interweniowali strażacy, w Gminie Wałcz zginęło 9 osób, w 
Mirosławcu 2, w Tucznie 1 i w Człopie też 1. 
DRENUJąCy KONTO SMS
Mieszkaniec powiatu polickiego otrzymał sms-a z informacją o uisz-
czeniu opłaty za zamówioną wcześniej paczkę w wysokości 1,60 zł. 
W wiadomości znajdował się również link do strony internetowej. Po 

kliknięciu został przekierowany na fałszywą stronę, przez co stracił 
z konta ponad 13 tys. zł. Policjanci apelują o zachowanie szczegól-
nej ostrożności w przypadku otrzymania tego typu wiadomości, a 
przede wszystkim o niekorzystanie z linków do płatności, nawet w 
przypadku drobnej kwoty. 
NA POLICJANTA 
89-letnia wałczanka o mało nie straciła oszczędności życia. Mężczy-
zna, podający się za policjanta CBŚ, ostrzegł ją przez telefon, że jej 
pieniądze na koncie są zagrożone przez hakerów. Zgodnie z instruk-
cją, poszła do placówki i wypłaciła oszczędności. Oszust telefonował 
do kobiety kilkakrotnie, zastrzegając, aby się z nikim nie kontakto-
wała, bo jest podsłuchiwana przez hakerów. Starsza pani zaczęła coś 
podejrzewać, kiedy mężczyzna kazał jej iść do innego banku i prze-
lać całą kwotę na wskazane konto. Odmówiła i zadzwoniła do kogoś 
z rodziny. O zdarzeniu powiadomieni zostali policjanci. 

SPRINTEM



Z handlowej mapy Wałcza zniknęła najwięk-
sza księgarnia w Wałczu. Czy to znak, że idzie 
nowe? Że papierowe książki i tradycyjne księ-
garnie wyginą jak dinozaury, bo zastąpią ja e- i 
audiobooki? I czy to dobrze, czy źle? 

Bożena Terefenko czyta od zawsze i bardzo dużo. 
Cieszy się, że zaraziła swoją pasją synów. 
- Jestem z pokolenia, które w młodości nie miało 
internetu, video i kilkudziesięciu kanałów TV. Były 
tylko książki. Uwielbiam zapach nowej książki czy 
gazety. Uwielbiam biografie, powieści  historyczne 
i dobre kryminały. Co daje książka? Wiedzę. Posze-
rza zasób słów, rozbudza wyobraźnię i pozwala 
oderwać się od rzeczywistości. 
Ulubione tytuły, do których wraca B. Terefenko, 
to: „Znaczy Kapitan” Karola Borchardta (cudowna, 
momentami śmieszna, a momentami wzruszająca 
książka o życiu kapitana żeglugi wielkiej Mamerta 
Stankiewicza) oraz „Paragraf 22” Josepha Hellera 
(pokazuje bezsens wojny w niepowtarzalny spo-
sób). 
Zdecydowaną przeciwniczką „wynalazków” jest 
też Katarzyna Wierzbińska: 
- Jeśli książka, to wyłącznie papierowa. Mam kilka 
e-booków, ale też wolałam je wydrukować i tak 
czytać. Jeśli chodzi o audiobooka, to dostałam z 
jakąś gazetą i postanowiłam odsłuchać w czasie 
dłuższej podróży samochodem. Tak się składa, 
że jestem psychologiem transportu i z własnych 
obserwacji wiem, że samochód i audiobook to 
nienajlepszy zestaw. Skupiamy się zbyt mocno na 
słuchanej treści, tracąc czujność na drodze. 
Można podobno wypracować podzielność uwagi. 
- Ja czytam sporo e-booków, a mąż preferuje au-
diobooki - mówi Mariola Jęcka. -  Fakt, początkowo 
słuchanie go troszkę rozpraszało podczas jazdy, 
ale można powiedzieć, że nauczył się prowadzić i 
słuchać.

***
Z analizy rynku wynika, że większość z nas, tak jak 
Bożena Terefenko i Katarzyna Wierzbińska, woli 
jeszcze słowo drukowane. E-booki i audiobooki 
mają w Polsce zaledwie kilkuprocentowy udział 
w rynku. Są to dane oficjalne. Ale raz kupiona 

Słuchać książkę
książka może być przecież dowolnie kopiowana... 
Ile wydań pirackich krąży po rynku, tego nie wie 
nikt. Piractwo ma istotny wpływ nie tylko na rynek 
sprzedaży e-booków czy audiobooków, ale też 
książek papierowych. Ludzie ściągają darmowe 
pliki, zamiast płacić za oryginały. 
Są też portale, na których - zamiast kupować - moż-
na znacznie taniej wypożyczyć książkę w formie e-
-booka czy audiobooka. I wielu z nas z tej opcji ko-
rzysta. Liczba wypożyczeń nie jest uwzględniana 
w badaniach rynku czytelniczego, co nieco może 
zakłamywać skalę popularności elektronicznych 
tytułów w Polsce. 

***
Życia bez audiobooków nie wyobraża sobie pre-
zes Koła Polskiego Związku Niewidomych Józef 
Kiżewski.
- Ostatnio byłem w szpitalu i cały czas słuchałem 
książki. Żałuję, że wśród członków koła nie jest to 
popularne zajęcie. Kiedy się spotykamy, wolą roz-
mawiać, niż wspólnie czytać. Znam tylko kilku, któ-
rzy w domu korzystają z audiobooków. 
PCPR ma program finansujący zakup komputerów 
dla osób słabiej widzących. Są one wyposażone w 
specjalne narzędzia do czytania e-booków i gene-
ralnie tekstów w dużym powiększeniu. Są też bi-
blioteki, które oferują darmowy dostęp do swoich 
zasobów. To ważne, bo ceny - zarówno audio jak i 
e-boków - są wysokie. Zdaniem wielu, stanowczo 
za wysokie. 

***
Książek elektronicznych nie drukuje się, a kosztu-
ją niewiele mniej, niż papierowe. Fakt: sama pro-
dukcja jest tańsza, ale koszty generują sprzedaż i 
promocja. I tak ceny e-booków wahają się od kil-
kunastu do kilkudziesięciu złotych. Do tego trzeba 
jeszcze doliczyć zakup czytnika. Za te z górnej pół-
ki zapłacimy ponad tysiąc złotych.
Ceny audiobooków są zbliżone. Produkcja kosztu-
je od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jeśli książ-
kę czytają znani aktorzy czy celebryci, oczywiście 
dużo więcej. O ile e-book pojawia się na rynku 
równocześnie z wersją papierową, to na audiobo-
oka niestety trzeba poczekać. Mimo tego, książki 
do słuchania są coraz popularniejsze. 

***
W domu Julity Niemyńskiej-Klimont półki uginają 
się pod książkami. Większość była kupiona... kie-
dyś. Ostatni papierowy nabytek jest z ubiegłego 
roku. To książka kucharska „Deliciously Ella The 
Plant-Based Cookbook”, bo wygodniej z niej ko-
rzystać i ma ładne ilustracje.
- E-książki są dużo wygodniejsze w użyciu - tłu-
maczy pani Julita. -  Łatwo się nimi wymieniać z 
rodziną – wystarczy przesłać plik. Można zabrać 
w podróż całą bibliotekę. Wygodnie się czyta, bo 
czytnik jest lekki i mieści się w jednej ręce. Można 
czytać w każdych warunkach, bez lampy, w zimnie 
(ręce można schować, bo kartki się nie zamykają), 
a jeśli się zaśnie nad książką, to ona pamięta, gdzie 
skończyliśmy czytać. Nie zamknie się, tylko wyłą-
czy. Nie zajmują miejsca na półkach i nie zbierają 
kurzu. Nie mamy problemu, co z nimi zrobić, kie-
dy zostały dawno przeczytane i nikt ich nie chce, 
a wyrzucić szkoda. Nie są ciężarem przy remoncie 
i przeprowadzce. 
Audiobooki, jej zdaniem, mają wszystkie zalety 
książek elektronicznych, a oprócz tego można ich 
słuchać, wykonując inną czynność zajmującą ręce 
lub oczy, np. koszenie trawy, sprzątanie, ćwiczenia, 
droga piechotą do pracy, etc. Poza tym, dobry lek-
tor potrafi uatrakcyjnić czytanie.
- E-booki kupuję w księgarniach internetowych, a 
audiobooki głównie w Audiotece, gdzie mam sub-
skrypcję - mówi pani Julita. - Dobrze funkcjonuje 
też u nas wymiana w obrębie rodziny. Wymienia-
my informacje na temat kupionych i przeczyta-
nych książek elektronicznych i pożyczamy je sobie.

***
Czy książki i tradycyjne księgarnie wyginą jak di-
nozaury? 
- Nie wiem. Wydaje mi się, że sporo osób nadal czy-
ta wydania papierowe, chociaż na pewno mniej 
niż kiedyś - mówi Agnieszka Niefiedowicz, do któ-
rej idealnie pasuje określenie „mol książkowy”.

Ona sama przerzuciła się na e-booka, kiedy książki 
przestały się mieścić na półkach. - Poza tym są dro-
gie i nieekologiczne - dodaje. 
W tym samym czasie odkryła audiobooka. I od 
tamtej pory nigdzie się bez niego nie rusza. Au-
diobook idealnie sprawdza się podczas biegania 
(pozwala wyłączyć myślenie), w czasie długiej jaz-
dy samochodem jako pasażer (każdy zna to uczu-
cie, gdy pochyla się nad książką w aucie, a potem 
robi mu się niedobrze) i jako kierowca (czas szyb-
ciej płynie). W ogóle szybko się okazało, że prace 
domowe, spacery z psami i zasypianie są przy-
jemniejsze z fajną książką. Rano cofa nagranie do 
ostatniego momentu, który zapamiętała i „czyta” 
dalej. 
- Jakie są minusy? - zastanawia się. - Jeśli świat lite-
ratury zbyt cię wciągnie, przestajesz sobie wyobra-
żać różne sytuacje, marzyć przed snem, analizować 
swoje myśli. Książki w każdej postaci mogą stać się 
nałogiem, jak wszystko inne, co przyjemne.

***
Badania potwierdzają powszechną opinię, że 
czytamy coraz mniej. A fakt, czy wybierany wer-
sje papierowe książek czy elektroniczne, w tym 
kontekście wydaje się bez znaczenia. Wielu z nas 
chciałoby wrócić lub zacząć przygodę z książką, 
ale nie wie, co wybrać. 
Monika Modrow-Rogacz czyta, bo lubi. Odkąd 
nauczyła się składać literki, nie rozstaje się książ-
ką. Czyta wszystko i tylko w wersji papierowej. Jej 
ulubione gatunki to kryminały, thrillery i literatura 
faktu. 
- Mogę polecić książkę Schapelle Corby „Jeśli docze-
kam jutra”. To niesamowite wspomnienia dziewczy-
ny wrobionej w przemyt narkotyków, skazanej w 
Indonezji na ponad 20 lat więzienia. Zawsze warto 
sięgnąć też po stare kryminały. Na przykład Agata 
Christie jest dobra w każdej postaci. 

Rafał Orlikowski
Malgorzata Chruścicka



Przygotowania do obrony rozpoczęły się na długo przed tragicz-
ną w skutkach dla niemieckiej armii ofensywą styczniową Armii 
Czerwonej. W sierpniu 1944 r. do życia powołany został sztab 
„Pommernstellung”, którego zadaniem była rozbudowa, przy-
gotowanie do obrony i rewitalizacja zaniedbanych umocnień tej 
linii. Siedzibę tego sztabu ulokowano w Wałczu (Deutsch Krone). 

Niemcy dysponowali ograniczonymi zasobami ludzkimi, dlatego 
też planowali, iż większą część obsady „Pommernstellung” stanowić 
będą oddziały Volkssturmu - czyli pospolitego ruszenia oraz jednost-
ki doraźnie zorganizowane z pozostających w dyspozycji żołnierzy. 
Poza nimi, obsadzeniem pozycji miały zająć się 402 Dywizja zapa-
sowa ze Szczecina i  Dywizja „Märkisch Friedland”, zorganizowana 
doraźnie w razie zagrożenia, głównie z podchorążych oficerskiej 
szkoły w Gross Born. W skład tej ostatniej wejść miał również gar-
nizon Wałcza. W związku z tym, iż Wałcz ze względu na lokalizację 
stanowił jedną z kluczowych części „Pommernstellung”, do jego 
ufortyfikowania przykładano się ze szczególną starannością. Przy-
gotowano 6 linii okopów, z czego 3 główne, 2 wysunięte i 1 tyłową. 
Utworzono tym samym pas obrony o głębokości 2-3 km, podczas 
gdy na innych odcinkach standardowo było to 300-600 metrów. 
Dodatkowo przygotowano przeszkody przeciwpancerne w posta-
ci rowów, przeciwskarp lub zapór drogowych i przeciwpiechotne 
w postaci niskiej sieci kolczastej lub spirali drutu kolczastego. Nie 
udało się natomiast zrealizować wszystkich planowanych pól mino-
wych, z powodu braku dostatecznej ilości min. Prace ziemne przy 
rozbudowie fortyfikacji trwały do 25 stycznia 1945 r. i kierowano do 
nich wszystkie dostępne rezerwy ludzkie z miasta. Do 31 stycznia 
udało się wykonać wszystkie zaplanowane prace ziemne. Wykopano 
transzeje, rowy łączeniowe między schronami żelbetonowymi, rowy 
przeciwczołgowe oraz zaminowano część podejść do nich. Do prac 
zaangażowano specjalne formacje wojskowe, ludność cywilną (w 
tym dzieci, kobiety, starców) i jeńców. Ostatni pociąg z uciekinierami 
i władzami cywilnymi odjechał z miasta 28 stycznia. W raporcie szta-
bu II Okręgu Wojskowego z dnia 10 sierpnia 1944 r. wymieniono licz-
bę sprzętu niezbędnego dla przygotowania „Pommernstellung” do 
obrony przed spodziewanym radzieckim natarciem. W dniach 14-21 
stycznia przeprowadzono ćwiczenia, mające na celu przeszkolenie 
członków lokalnego Volkssturmu w obsadzaniu umocnień w czasie 
alarmu.
Równolegle do przygotowań o charakterze militarnym przygotowy-
wano się do zabezpieczenia sektora cywilnego, ewakuacji zapasów, 
administracji, ważnych instytucji i ludności cywilnej. Plany ewakuacji 
powiatu wałeckiego rozpoczęto przygotowywać już latem 1944 r. 
Kiedy w styczniu 1945 roku sytuacja na froncie doprowadziła do bez-
pośredniego zagrożenia regionu, rozpoczęto ostateczny etap przy-
gotowań do ewakuacji powiatu wałeckiego. Przesiedleńców z okolic 
Wałcza miał przyjąć okręg Demmin. Komisarycznym starostą powia-
tu nadnoteckiego został wałecki starosta dr Carl Knabe. Wieczorem 
20 stycznia 1945 r. ok. godz. 22.00 powiatowe kierownictwo NSDAP 
w Wałczu ogłosiło umówione hasło „Deszcz”. Kryptonim ten ozna-
czał  polecenie przygotowania ludności cywilnej do ewakuacji i zo-
stał przekazany podległym urzędom i instytucjom. Zgodnie jednak 
z planem, samej ludności cywilnej jeszcze o tym nie informowano. 
W poniedziałek 22 stycznia 1945 r. w Złocieńcu (Falkenburg) miała 
miejsce, zorganizowana przez gauleitera Schwede-Coburga, narada 
starostów i kierownictwa politycznego powiatów. Omówiono tam 
problemy związane z ewakuacją ludności i majątku. Plany ewakuacji 
rozpatrywano na razie teoretycznie, nie zakładając, iż w najbliższych 
dniach sytuacja na froncie może się aż tak pogorszyć. Jednak nad-
spodziewanie szybkie postępy rosyjskiej ofensywy sprawiły, że już 
22 stycznia o godz. 11.00 kierownik polityczny powiatu musiał prze-
kazać kierownikom miejscowych grup (Ortsgruppenleitern) pole-
cenie o kryptonimie „Grad”. Oznaczało ono natychmiastowy wyjazd 
na zachód zorganizowanych transportów ewakuacyjnych. Do ewa-
kuacji jednak nie doszło, bowiem z rozkazu dowódcy nowo utwo-
rzonej Grupy Armii „Wisła” reichsführera SS Heinricha Himmlera, 
została ona wstrzymana już 10 minut po ogłoszeniu. Himmler wraz 
ze sztabem 24 lutego 1945 r. przyjechał do Wałcza swoim specjal-
nym pociągiem „Steiermark”. Sztab został ewakuowany z zagrożonej 
okrążeniem Piły. W Wałczu stanowisko dowodzenia sztabu Grupy 
Armii „Wisła” rozlokowano tymczasowo w przystosowanym do tego 
schronie dowodzenia, umieszczonym pod budynkiem w koszarach, 
należącym do odcinka „Centralnego”. W tym schronie umieszczono 
również wysunięte stanowisko dowodzenia Dywizji „Märkisch Frie-
dland” (Dywizja „Mirosławiec”) i punkt dowodzenia obroną miasta. 
Starosta Knabe został wezwany do sztabu H. Himmlera. Tam został 
poinformowany przez jego doradcę, dr. Brandt’a, o nominacji Himm-
lera na dowódcę nowo utworzonej grupy armii „Wisła”. Wstrzymano 
też chwilowo rozkaz ewakuacji. Dopiero około godziny 21.00 w śro-
dę 24 stycznia 1945 r. starosta otrzymał polecenie, by ewakuować 
ludność niemiecką wraz z dziećmi do 6 roku życia z miejscowości 
położonych w strefie przyfrontowej. W piątek 26 stycznia o godzinie 
22.00 ogłoszono ponownie hasło „Grad”, rozpoczynając ewakuację 
miejscowości powiatu wałeckiego. Sam Heinrich Himmler, razem ze 
swoim sztabem Grupy Armii „Wisła”, opuścił Wałcz również 26 stycz-
nia 1945 r. Ewakuację ludności z miejscowości szczególnie zagrożo-
nych przeprowadzono już w piątek 26 stycznia w nocy. Natomiast 
pozostałe miejscowości ewakuowano w sobotę 27 stycznia. Urzędy 
ewakuowano w sobotę i niedzielę 27-28 stycznia 1945 r. Większość 
ważnych akt urzędowych została ewakuowana na sześciu otrzyma-
nych od kolei wagonach. Pozostała część dokumentacji oraz około 
30 urzędników władz cywilnych - w tym i starosta - opuściła Wałcz 

Walki o Deutsch Krone (cz. I)

ciężarówkami w niedzielę 28 stycznia w południe. Władzę nad Wał-
czem przejął komendant wojenny miasta major von Hagen.
Wałeckie umocnienia były częścią składową „Pommernstellung” 
(Pozycji Pomorskiej). Koncepcja „Pommernstellung” zrodziła się na 
przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku. W założeniu twórców miał 
przede wszystkim osłaniać Pomorze Zachodnie i razem z Między-
rzeckim Rejonem Umocnionym (zwanym też ufortyfikowanym Łu-
kiem Odry - Warty) oraz linią Odry tworzyć miał wschodni system 
umocnień Niemiec, chroniący przed uderzeniem wojsk polskich. 
Dlatego też w 1944 roku rozpoczęto przygotowania do reaktywo-
wania umocnień „Pommernstellung”. Zaczęto gromadzić wyposa-
żenie, naprawiać istniejące i budować nowe fortyfikacje. Budowę 
umocnień „Pommernstellung” rozpoczęto w latach 1932-34, w 1939 
i 1944 była ona modernizowana i rozbudowywana. Korzystne wa-
runki terenowe tego rejonu, gęste lasy, liczne strumienie, rzeki, ba-
gna i jeziora ułatwiały ufortyfikowanie wybranego pasa umocnień. 
Zlokalizowano go na rubieży łączącej miejscowości: Polanów, Sę-
polno Wielkie, Biały Bór, Szczecinek, wzdłuż rzeki Piławy, Nadarzyce, 
Wałcz, Tuczno, wzdłuż rzeki Runicy, jezior w dolinie Płocicznej, Stare 
Osieczno, zachodni brzeg Drawy, Krzyż, Drezdenko, północny brzeg 
Noteci do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie Wał Pomorski stykał się 
z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym. W roku 1944 wzmocnio-
no niektóre odcinki polowymi fortyfikacjami ziemnymi i lekkimi 
schronami Ringstand Rs58, potocznie nazywanymi Tobrukami. Były 
to małe (3,7x2,3 metra) żelbetonowe schrony do ognia okrężnego, 
niemal całkiem ukryte w ziemi. Nad poziom gruntu wystawał tyl-
ko strop przedziału bojowego z otworem, który służył strzelcowi 
uzbrojonemu w karabin maszynowy do prowadzenia ognia. W re-
jonie Wałcza budowę umocnień „Pommernstellung” rozpoczęto w 
1932 roku. Pierwsze żelbetonowe schrony w liczbie około 20 zaczęto 
budować w okolicy Strączna, Prusinowa Wałeckiego i Strzalin. Rów-
nocześnie powstały lekkie stanowiska obserwacyjno-bojowe na 
przesmyku Morzyc. Najsilniej ufortyfikowane były pozycje bronią-
ce bezpośrednio dostępu do Wałcza od południa i wschodu. Mia-
ły one opierać się na dwóch grupach warownych. Pierwsza grupa 
nazywana „Cegielnia”, została wybudowana w latach 1932-1935 na 
odcinku „Południe” (Deutsch Krone Süd). Składała się z dwóch B-
-Werków oraz 7 mniejszych schronów bojowych, 2 obserwacyjnych i 
jednego biernego ukrycia dla dwóch armat ppanc. B-Werk zachodni 
posiadał dwie bojowe kopuły pancerne: 6-strzelnicową typu 20P7 
(uzbrojona w 2 ckm MG34) i 3-strzelnicową typu 2P7 (uzbrojoną w 
1 ckm MG08), dodatkowo jeden ckm w strzelnicy obrony wejścia i 
kopułę obserwatora artylerii typu 21P7. B-Werk wschodni miał tylko 
jedną 3-strzelnicową kopułę typu 2P7 i dodatkowy ckm do ochrony 
wejścia. W 1944 r. podczas przygotowania do obrony dobudowano 
jeszcze 4 małe schrony typu Ringstand 58.
Druga grupa warowna zwana „Marianowo” (Mariensee) zbudowa-
na została w latach 1932-1938. Umiejscowiono ją w okolicy jezior 
Chmiel Duży i Chmiel Mały. Grupa ta nie została jednak dokończo-
na zgodnie z wcześniejszym planem, nie wybudowano bowiem 
drugiego B-Werka. Jedyny B-Werk wybudowany w tej grupie miał 
oryginalne i unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne, w odniesieniu 
do innych niemieckich fortyfikacji. Jego blok wejściowy wraz z za-
bezpieczającym funkcjonowanie zapleczem technicznym był poło-
żony w odległości 29 metrów od bloku socjalno-bojowego i był z 
nim połączony podziemnym tunelem komunikacyjnym. Część bo-
jowa schronu posiadała dwie 6-strzelnicowe kopuły pancerne typu 
20P7 (po 2 ckm MG34 w każdej) i jedną kopułę 3-strzelnicową typu 
2P7 (uzbrojoną w 1 ckm MG08), dodatkowo była jeszcze nieuzbro-
jona kopuła pancerna typu 21P7, dla obserwatora artyleryjskiego. 
Dwie największe kopuły były oddalone od 3-strzelnicowej o ok. 
20 metrów. Oryginalność tego schronu polegała na zastosowaniu 
konstrukcji rozproszonej, w której wszystkie ważne elementy znaj-
dowały się w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie. Miało to 
umożliwić funkcjonowanie pozostałych części schronu nawet po 
bezpośrednim trafieniu w któryś z newralgicznych punktów. Łącznie 
w grupie warownej „Marianowo” znajdowało się 16 żelbetonowych 
schronów: 1 B-Werk, 11 mniejszych schronów bojowych (część z po-
mieszczeniem dla drużyny piechoty), oraz 4 schrony bierne, w tym: 
schron dowodzenia, schronienie dla dwóch drużyn piechoty, garaż 
dla działa ppanc i schron obserwacyjny. W 1944 roku na odcinku 
dobudowano jeszcze kilka małych schronów typu Ringstand Rs58 

i schronów o konstrukcji ziemno-drewnianej. Dalej na zachód od 
opisanych odcinków „Południe” (Cegielnia) i „Marianowo”, znajdowa-
ły się już słabiej ufortyfikowane pozycje obronne wyposażone tylko 
w umocnienia ziemne i żelbetonowe schrony dla jednego ckm. Na 
przylegającym od zachodu do odcinka „Południe”, odcinku „Zachód” 
(Deutsch Krone West) położonym pomiędzy jeziorami Raduń i Zam-
kowym, zbudowano 5 schronów bojowych, 4 z nich miały stanowi-
ska dla 1 ckm osłonięte płytą pancerną, natomiast jeden posiadał 
3-strzelnicową kopułę pancerną typu 3P7 dla 1 ckm. Dalej na zachód 
znajdował się odcinek „Raduń” (Radunsee) - pozycja ta ciągnęła się 
wzdłuż północnego brzegu jeziora Raduń w kierunku Strączna i 
Prusinowa Wałeckiego. Ten długi odcinek posiadał zabezpieczenie 
w postaci naturalnej przeszkody wodnej o długości 6 km i średniej 
szerokości 365 metrów, jakie stanowiło jezioro Raduń. Dlatego też 
na pozycji tej rozmieszczono z rzadka tylko 6 lżejszych schronów, 
wyposażonych w stanowiska dla 1 ckm, ochranianego płytą pan-
cerną. Były to schrony jednoizbowe, tylko dwa z nich wyposażono 
w dodatkowe pomieszczenie stanowiące schronienie dla drużyny 
piechoty.
Na północny-zachód od Wałcza, powyżej silnie ufortyfikowanego 
odcinka „Marianowo” znajdował się odcinek „Wschód”, rozlokowany 
pomiędzy jeziorem Chmiel Mały, a jeziorem Karasim. Przecinał on 
drogę do Jastrowia. W miejscu przecięcia na drodze była zapora prze-
ciwpancerna, a w jej pobliżu największy ze schronów, wyposażony 
w 3-strzelnicową kopułę pancerną oraz dodatkowe pomieszczenie 
dla drużyny piechoty. Pozostałe z kilkunastu schronów zbudowa-
nych na tym odcinku, to głównie stanowiska dla 1 ckm, niekiedy 
wyposażone w dodatkowe pomieszczenie dla piechoty, oraz jeden 
schron bierny obserwatora artylerii. Odcinek ten kończył linie umoc-
nień osłaniające bezpośrednio Wałcz. Dalej umocnienia przebiegały 
na północ wzdłuż: jeziora Łubianka, Zdbice, przesmyk Dobrzyca do 
Nadarzyc. Aby w pełni opisać system fortyfikacji Wałcza, trzeba jesz-
cze wspomnieć o odcinku „Centralnym” (Jochannistal), znajdującym 
się na zapleczu wspomnianych umocnień i stanowiącym drugą linię 
obrony. Najważniejszy punkt tego odcinka znajdował się w komplek-
sie koszar przy obecnej ul. Wojska Polskiego (wówczas Königsberger 
strasse). Znajdował się tam duży schron dowodzenia ukryty pod bu-
dynkiem koszarowym, przeznaczony najprawdopodobniej dla do-
wodzenia całym obszarem Wałcza, wieża obserwacyjna wkompono-
wana w inny budynek koszarowy oraz trzy małe schrony bojowe dla 
jednego ckm, rozlokowane na obrzeżach kompleksu koszarowego. 
Wszystkie te schrony były zamaskowane innymi budynkami; nawet 
trzy schrony bojowe obudowano z zewnątrz budynkami z cegieł i 
przykryto dachem, tak aby mogły imitować pomieszczenia gospo-
darcze, natomiast na wystającej ponad bryłę budynku koszarowego 
wieży, zawieszono zegary, aby ukryć jej przeznaczenie. Sam schron 
dowodzenia znajdował się pod budynkiem koszar i był niewidoczny. 
Na północ od obiektów rozmieszczonych w koszarach znajdowała 
się linia kilku mniejszych schronów tworzących dalszy ciąg drugiej 
linii obrony. Odcinek „Centralny” łącznie z obiektami w koszarach 
posiadał 9 schronów.
Wałcz był wojskowym ośrodkiem szkoleniowym, dysponował więc 
dobrze rozbudowaną bazą dydaktyczną z zapleczem logistycznym. 
W mieście znajdowały się dwa zespoły koszar, 3 strzelnice i tereny 
do ćwiczeń. Dyslokacja i przygotowanie do obrony w tych warun-
kach odpowiedniej grupy obrońców nie stanowiło więc problemu. 
Na przedpolach miasta, jak i w jego obrębie, znajdował się dobrze 
rozbudowany system umocnień stałych, stanowiący jeden z najsil-
niejszych ośrodków na całym „Pommernstellung”, dodatkowo stale 
rozbudowywany o nowe umocnienia polowe. Jedyny problem w 
tych warunkach stanowiło zgromadzenie odpowiedniej liczby lu-
dzi zdolnych do walki i uzbrojenie ich w broń. W 1945 roku był to 
problem trudny do rozwiązania, bowiem rezerwy ludzkie III Rzeszy, 
prowadzącej od ponad pięciu lat wojnę na wielu frontach, zaczynały 
się wyczerpywać. Tak więc próbując zgromadzić odpowiednią liczbę 
obrońców w Wałczu, tak jak w wielu innych regionach obrony, się-
gnięto po wszystkie rezerwy ludzkie, jakie dało się pozyskać: kade-
tów szkół wojskowych, ozdrowieńców ze szpitali, pospolite ruszenie 
złożone z młodzieży i starców (Volkssturm). Do prac fortyfikacyjnych 
zaangażowano ludność cywilną, pracowników przymusowych róż-
nej narodowości i jeńców.

Przemysław Bartosik

Porzucona przez obrońców Deutsch Krone armata plot 20 mm Flak 30-38. Na błot-
niku widoczny prawdopodobnie znak nieustalonej jednostki (fot. Józef Rybicki).
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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) 
40 miejsc pracy w zespole biura rachunkowego 
połączonego z obowiązkami asystenta mo-
bilnego. Około 70 % czasu zadania terenowe. 
Ankieter. Zadania do wyboru uwzględnienie 
możliwości psychofizycznych. Kontakt: E-mail: 
anetadobrzewin@gmail.com  wymagane CV + 
list motywacyjny (24 I)

K U L T U G R A T K A
Wałcz
Spektakl „Tragedie w lumpeksie”
31 stycznia, godz. 19:00-21:00, WCK
KOŃ - koncert na Zamku
1 lutego, godz. 20:00, Zamek Tuczno
Wieczór Poezji Miłosnej Szeptytura
5 lutego, 17:00 - 19:00, WCK
Jubileusz Andrzeja Poniedzielskiego
7 lutego, godz. 18:00-19:30, WCK
III Zimowy Rajd Szlakiem Fortyfikacji Ziemi Wałeckiej
9 lutego, godz. 12:00-16:00, Grupa Warowna Cegielnia

Kino „Tęcza”
OFIceR I SZPIeg
31 stycznia - 2 lutego, godz. 17:45, 3 -6 lutego, godz. 
20:00 Francja, od 12 lat, bilety 16 zł
Historia francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, 
który został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i 
skazany na dożywotnie więzienie.
JAK ZOSTAłeM gAngSTeReM
31 stycznia -2 lutego, godz. 20:00, 3 - 6 lutego, godz. 
17:45, Polska, od 15 lat, bilety 16 zł
Historia najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce, 
dla którego władza, bycie ponad stan i pieniądze 
stanowią priorytet.

Baran: Najwyższa pora przestać odkładać 
rzeczy na później, jeśli chcesz osiągnąć 
sukces w dziedzinach, które Cię interesu-
ją - i dotyczy to również życia prywatnego. 
Najpierw będziesz musiał uporać się z obo-
wiązkami, a dopiero potem znajdziesz czas 
na przyjemności.
Byk: Uda Ci się zakończyć różne trudne i 
zaległe sprawy. Zaangażujesz się w projekt, 
który wprawdzie nie przyniesie Ci wielu 
korzyści, ale da za to mnóstwo satysfakcji.
Bliźnięta: Jeśli czujesz, że ktoś stoi Ci na 
drodze, nie pozwól mu na to. Pod koniec 
tygodnia poczujesz się niezwykle wyczer-
pany. Pamiętaj, by poszukać czasu na zre-
generowanie się - choćby oznaczało to wie-
czór przed telewizorem.
Rak: Nie daj się wciągnąć w niepotrzebne 
kłótnie, bo łatwo popsujesz przyjemną at-
mosferę. Jeśli możesz, zajmij się rzeczami 
poza domem, a nie będzie okazji, by pójść 
na noże.
Lew: Posłuchaj swojej intuicji. Podejmiesz 
decyzję, która innym będzie wydawać się 
szalona, ale ostatecznie zaprocentuje na 
Twoją korzyść. Możesz być z siebie dumny!
Panna: Odważnie zabierz się za trudne i 
przerażające sprawy. Chwycenie byka za 
rogi wzmocni Twoją pewność siebie. W 
pracy spadną na Ciebie nieoczekiwane 
obowiązki, ale znajdziesz sposób, by po-
dzielić je między innych.
Waga: Skoncentruj się na sprawach, które 
mają bezpośredni wpływ na twoje pienią-
dze. Tydzień sprzyja poufnym rozmowom 
i zdobywaniu ciekawych informacji. Okaże 
się, że ktoś może Ci w czymś pomóc lub 
doradzi ci, jak wyjść z kłopotów. Korzystaj!
Skorpion: Będzie Ci trudno skupić się na 
tym, co ważne i potrzebne, dlatego nie sta-
wiaj przed sobą zbyt ambitnych zadań. Uni-
kaj nerwowych dyskusji, zakończ konflikt z 
osobą, która czuje się urażona. Wyciągnij 
rękę na zgodę, a wszyscy na tym zyskają!
Strzelec: Uwierz w swoje zalety i śmiało 
rozpoczynaj nowe sprawy. Pojawią się też 
pieniądze. Być może ktoś zwróci Ci długi 
lub wpadniesz na pomysł, jak korzystnie 
zainwestować posiadane środki?
Koziorożec: Twoja intuicja pracować bę-
dzie na najwyższych obrotach, a jej pod-
powiedzi pomogą Ci wyjść cało z każdej 
opresji. Uda Ci się zaplanować bardzo przy-
jemny wyjazd.
Wodnik: Będziesz bardzo wyrozumiały 
i dzięki temu łatwo zdobędziesz nowych 
przyjaciół. Przez niespodziewany zbieg oko-
liczności uda Ci się odkryć rozwiązanie pro-
blemu, który dręczył bliską osobę. Nie wahaj 
się podzielić swoimi spostrzeżeniami!
Ryby: W pracy niewiele będzie się działo, 
choć kilka nowych informacji, jakie otrzy-
masz pod koniec tygodnia, może korzyst-
nie wpłynąć na twoje finanse. Postaraj się 
rozsądnie gospodarować nowymi środka-
mi, bo na pewno przydadzą się później.

Wróżka Anastazja

Pewien inwestor zlecił w 1998 r. remont kamie-
nicy przedsiębiorstwu budowlanemu, to zaś 
remont wykonało wadliwie. Inwestor odmówił 
odbioru prac budowlanych i wypłaty wynagro-
dzenia, bo uznał, że prace zostały wykonane w 

sposób rażąco sprzeczny z zasadami sztuki budowlanej. Podczas 
wytoczonego przez przedsiębiorstwo procesu, biegła z listy bie-
głych sądowych sporządziła opinię, która - wbrew faktom - uzna-
ła roboty budowlane za wykonane właściwie (skąd ja to znam?). 
Sąd uznał opinię za miarodajną i zasądził od inwestora wynagro-
dzenie za roboty w kwocie blisko 400 tys. zł. Inwestorowi nie uda-
ło się podważyć wyroku. 
Nie mogąc pogodzić się z takim rozstrzygnięciem sprawy, ostatecz-
nie zdecydował się wystąpić przeciwko biegłej. Oparł się na art. 415 
k.c., zarzucając jej winę w sporządzeniu wadliwej opinii. Sprawę 
początkowo przegrał przed sądami: okręgowym i apelacyjnym, któ-
re uznały, że nie udowodnił winy biegłej, a do tego sąd apelacyjny 
uwzględnił zarzut 3-letniego przedawnienia roszczenia. 
W wyniku kasacji konsekwentnego inwestora, sprawa trafiła do 
Sądu Najwyższego. Ten zaś uchylił wyrok i przekazał sprawę do 
ponownego rozpoznania, nakazując przeprowadzenie dodat-
kowego dowodu na okoliczność prawdziwości opinii. Ponow-
nie rozpoznający sprawę w 2018 roku sąd okręgowy przyjął, że 
biegła dopuściła się czynu niedozwolonego, lecz nie sposób 

Biegła też musi płacić
przypisać jej winy na gruncie prawa karnego. Przyjął 3-letni 
termin przedawnienia i oddalił powództwo. W wyniku kolejnej 
apelacji sąd apelacyjny uznał, że biegła, będąc specjalistą, go-
dziła się, że jej opinia okaże się fałszywa i tym samym popełni-
ła przestępstwo z art. 233 par. 4 Kodeksu karnego, działając w 
zamiarze ewentualnym, co pozwoliło na przyjęcie 20-letniego 
okresu przedawnienia, zgodnie z art. 442(1) Kodeksu cywilne-
go. Sąd ten zasądził od biegłej na rzecz inwestora 80 tys. zło-
tych odszkodowania.
Podziwiać należy inwestora za wytrwałość, bowiem sprawa 
trwała blisko 20 lat. Jego konsekwencja przełamała nieomylność 
przypisywaną biegłym z list sądowych. Niejednokrotnie zdarza 
się, że opinie te są, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjne. 
To powoduje powoływanie kolejnych biegłych. Podany przy-
kład wskazuje na to, iż Sąd Najwyższy dostrzegł problem. Wynik 
tej sprawy przesądza odpowiedzialność każdego biegłego za 
konkretną wydaną przez niego opinię i to nie tylko odpowie-
dzialność cywilnoprawną, ale również karną, opartą o art. 233 
Kodeksu karnego. Wskazuje, że do uznania winy nie potrzebny 
jest wyrok w sprawie karnej, bo sąd cywilny może ją ustalić sam. 
Wyrok ten też wskazuje na linię orzeczniczą, pozwalającą na 
przyjęcie rozwiązania, że w razie przypisania biegłemu winy w 
rozumieniu prawa karnego - okres przedawnienia nie upływa po 
3 latach, ale dopiero po 20 latach.
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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-

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
SPÓŁKA Z O.O.

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.

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

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

Nasuwają się dwie refleksje. Pierwsza: dla-
czego trwało to tak długo? Druga: każdy 
z nas ponosi odpowiedzialność za swoje 
czyny, czas zatem by biegli również mieli 
tego świadomość. Dobrze by też było - tu 
jednak refleksja trzecia - by sądy odma-
wiały biegłym wynagrodzenia za opinie z 
różnych względów nieprzydatne dla roz-
strzygnięcia danej sprawy.

Adwokat Cezary Skrzypczak 
https://www.prawo.pl/biznes/biegly-
sadowy-ponosi- odpowiedzialnosc-
odszkodowawcza-za-wyrok,497085.html

wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V Aca 
266/18)



 Wytnij, zachowaj i w razie potrzeby korzystaj ze ściągi!

W życiu coś się kończy, a coś się zaczyna. A kie-
dy się kończy, mam tendencję do popadania w 
czarnowidztwo i zakładania, że to już na zawsze, 
a dziura, która pozostaje, nowopowstała pustka, 
zostanie już na zawsze. Nikim i niczym nie da się 
jej przecież wypełnić, prawda?
Wbrew pozorom, nie mówię teraz o miłości. Jeśli 

chodzi o nią, jestem zupełnie pogodzona z faktem, że ona raczej 
bywa, niż jest. Pary, które są „na zawsze”, są w moich oczach raczej 
przyjemnym i ciepłym zaprzeczeniem reguły, że ludzie i związki na 
całe życie po prostu do siebie nie pasują. Najbardziej dokuczliwe, 
chociaż najmniej spektakularne rozstania w moim życiu to te... z 
przyjaciółmi.
Lubię mieć w swoim otoczeniu ludzi, którzy zawsze ucieszą się z mo-
ich sukcesów. Takich, którym powiem, że dostałam świetną ocenę 

Do wszystkich przyjaciół, których kiedyś kochałam
w pracy, a oni w odpowiedzi zasypią mnie gradem wiadomości, od 
których urośnie mi w gardle ze wzruszenia gula. Myślę, że sama je-
stem, a przynajmniej staram się być, kimś takim dla swoich przyja-
ciół, chociaż jeszcze nie jeden i nie dwa razy wyrżnę się w tym tema-
cie jak koń na padoku. Ciepło mi ze świadomością, że udało mi się w 
ciągu tych dwudziestu pięciu lat zbudować kilka relacji, które trwają.
Mam też takie, o których myślę z największym żalem. Kilka z nich 
z czasów nastoletnich, gimnazjum i liceum. Kilka wygasło całkiem 
niedawno, a jedną – z trudem – udaje mi się odbudować. To ludzie, 
z którymi dzieliłam kiedyś swoje życie nieprzerwanym strumieniem 
rozmów i milionem pomysłów. Tacy, o których bez zająknięcia mo-
głam powiedzieć „kocham nad życie”. Ich utrata bolała bardziej, niż 
jakiekolwiek rozstanie, chociaż w mniej spektakularny sposób. Po 
ich obecności została ziejąca dziura o nazwie „kiedyś to właśnie 
do ciebie bym zadzwoniła, ale wiem, że dzisiaj już nie odbierzesz”. 

Z czasów, kiedy byliśmy blisko, zostają właśnie te odruchy - palce, 
które same wybierają znany na pamięć numer telefonu, kliknięcie 
ich imienia na Messengerze, szarpnięcie „muszę wiedzieć, co u Ani”. 
A po latach trochę smutne uniesienie kącików ust na wiadomość, że 
był ślub i piękna biała suknia, że on się właśnie zaręczył, a ona ma 
nową pracę.
Kiedyś byś mi o tym powiedział.
Nauczyłam się być wdzięczna nawet za „szkoda, że już nie jest, ale 
bardzo dobrze, że było”. Odzywam się czasem i sprawdzam, czy jest 
jeszcze coś zbierać. Raz chwyciło. Innym razem nie.
Do wszystkich przyjaciół, których kiedyś kochałam: myślę o was cie-
pło i jeszcze cieplej Wam życzę. Mam wam mnóstwo do opowiedze-
nia i tyle samo chciałabym usłyszeć.
Tęsknię.

Natalia

Już dzisiaj (piątek) wspólnie z firmą ATF zaczynamy na Facebooku 
konkurs: Mistrz Segregacji. Codziennie przez 7 dni o godzinie 19.00 
będziemy wstawiać zdjęcie jednego produktu z pytaniem: do które-
go pojemnika na odpady powinien trafić? Osoba, która najszybciej 
udzieli prawidłowej odpowiedzi, otrzyma przydatny gadżet. Po 7 
dniach wyłonimy Mistrza Segregacji. Będzie to osoba, która w cza-
sie trwania konkursu udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi. 
Oprócz tytułu, zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę, ufundowaną 

Zostań Mistrzem Segregacji
przez firmę ATF.
W jednym z kolejnych wydań Super Pojezierza, ogłosimy wynik kon-
kursu. W roli eksperta wystąpi Agnieszka Fiuk, pełnomocnik Zarządu 
ATF. Pani Agnieszka wyjaśni, dlaczego akurat takie produkty wybrała 
i do którego pojemnika powinny być wrzucone zgodnie z zasadami 
segregacji. 
Zapraszamy do udziału w konkursie! Regulamin będzie dostępny na 
FB firmy ATF i Pojezierze Wałeckie.                                                Redakcja


