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Największe wydawnictwo w powiecie 7500 egz.

SUPER
Dwie dziewczyny, rower i Islandia - o niezwykłej wy-
prawie Anny Kluzy i Małgorzaty Kuźnik
OZEN - zakład, który daje się we znaki wałczanom 
zapylając miasto jest w stanie wyprodukować tyle 
energii, by zaspokoić zapotrzebowanie miasta na 
prąd! Dlaczego tego nie robi?
Wieczór Liderów - nowa formuła podsumowania 
najważniejszych wydarzeń w Wałczu w minionym 
roku oraz nagrodzenia najbardziej wyróżniających się 
mieszkańców i firm.
Jak obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Niezłomnych?

W ostatnim „Pojezierzu Wałeckim” SUPER 
ONLINE

„Super 
Pojezierze”  

w wersji 
elektronicznej na 

stronie 
www.pojezierze.com.pl

Kontakt: Piotr Sawicki tel. 509 013 222
mail: sawbud@poczta.onet.pl

wykwalifikowanych pracowników 
branży budowlanej

różnych specjalności

Firma SAWBUD w Wałczu

zatRUdNI

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

Po okresie próbnym 
zatrudnienie na stałą umowę o pracę.

panikiBez

Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie. Potwierdzono 
pierwszy przypadek zachorowania w Polsce. Pacjent przebywa 
w Szpitalu Uniwersyteckim w zielonej Górze. to mężczyzna, 
który przyjechał z Niemiec. 
W Wałczu w związku ze światową epidemią panuje spokój, choć 
pewne objawy nerwowości powoli można obserwować.

W poniedziałek odbyło się w starostwie posiedzenie sztabu kryzy-
sowego. Szefem sztabu jest starosta Bogdan Wankiewicz. W skład 
sztabu wchodzą m.in. komendanci Policji i Straży Pożarnej oraz szef 
Sanepidu.
- Tym razem poszerzono skład o samorządowców - mówi wicesta-
rosta Jolanta Wegner. - Nie ma paniki, choć na pewno trzeba się 
przyglądać rozwojowi sytuacji. Do szkół przesłane zostało pismo z 
zasadami postępowania. Chodzi głównie o zachowanie ostrożności 
i przestrzeganie higieny.
Na razie nie ma mowy o zamykaniu szkół czy mierzeniu temperatury 
przed wejściem na lekcje.
- Wychowawcy informują o niebezpieczeństwie koronawirusa - 
mówi dyrektor SP nr 5 w Wałczu Violetta Kamińska. - Oprócz tego 
dwa razy dziennie wszystkie klamki są przecierane środkami odka-
żającymi. Rodzice są powiadomieni, aby nie przysyłać do szkoły cho-
rych dzieci. Zachowują się bardzo odpowiedzialnie i nie ma paniki. 
Jedyne pytania były w klasie sportowej, która ma zajęcia na basenie. 
Wątpliwości miały związek  z pogłoskami o przyjeździe Włochów do 
Centralnego Ośrodka Sportu. 
- Rodzice pytali, czy będą zajęcia na basenie i czy to bezpieczne. Wy-
jaśniłam, że nad basenem pieczę sprawują osoby odpowiedzialne i 
skoro jest dostępny, to znaczy, że jest bezpiecznie. Na ostatnich za-
jęciach były wszystkie dzieci - mówi V. Kamińska. 

***
Wałecki Sanepid rozsyła pisma do instytucji i urzędów z instrukcjami 
postępowania. Chodzi głównie o zachowanie ostrożności i higieny, a 
także zasady postępowania w chwili, kiedy zaobserwuje się u siebie 
lub u kogoś z rodziny niepokojące objawy. Generalnie chodzi o to, 
aby w przypadku podejrzenia koronawirusa nie biec do przychod-
ni czy szpitala, co grozi zarażeniem większej ilości osób. Należy za-
dzwonić na pogotowie lub do Sanepidu. 
Odrębne wytyczne wysłano do firm z branży hotelarskiej. Jak do tej 
pory, nie ma zakazu przyjmowania gości nawet z rejonów zagrożonych. 

***
- Byłem na spotkaniu Sztabu Kryzysowego - mówi wójt Jan Matu-
szewski. - Nie panikujemy, ale trzeba uważać. Dlatego zleciliśmy 
druk 1300 ulotek o tym, jak przeciwdziałać wirusowi i co robić, kiedy 
zaobserwuje się niepokojące objawy. Te ulotki dostanie każdy uczeń 
szkoły w naszej gminie niezależnie od tego, czy chodzi do szkoły pu-
blicznej czy niepublicznej. Będzie ją mógł wziąć do domu, aby zapo-
znała się z nią też rodzina.
Urząd Miasta Wałcz udostępnia na swoim FB i na stronie interneto-

wej praktyczną instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia 
koronawirusa.

***
W wałeckich firmach nie są stosowane jakieś szczególne środki 
ostrożności. Chociaż niektóre firmy odczuwają skutki lekkiego za-
niepokojenia pracowników. 
- Nie ma sensu panikować - mówi członek Zarządu OZEN-u Maciej 
Figiel. - Choć odczuwamy skutki ogólnopolskiej, a być może nawet 
ogólnoświatowej, paniki. Nasze przepisy BHP na wielu stanowiskach 
nakazują pracę w maskach ochronnych. Zapewniam, że te maski nie 
mają nic wspólnego z wirusem. Nasz problem polega na tym, że ma-
ski po pierwsze podrożały minimum pięciokrotnie, a po drugie - nie 
ma gdzie ich kupić. Mam wrażenie, że dystrybutorzy chcą wykorzy-
stać moment na dodatkowy zarobek. Do tego warto pamiętać, że 
spora część dostępnych u nas masek jest produkcji chińskiej...
Sprawdziliśmy na Allegro ceny masek i produktów odkażających z od-
powiednim pH: za maskę rzeczywiście trzeba zapłacić minim pięć razy 
więcej niż wcześniej, a płyny podrożały nawet 1000%. Polak potrafi! 

***
Postanowiliśmy sprawdzić, czy w Wałczu można kupić maskę i za ile. 
W większości aptek nie są już dostępne. Tylko w jednej udało się zlo-
kalizować kilka sztuk. Farmaceuci potwierdzają, że - przynajmniej w 
niektórych aptekach - można zaobserwować zwiększoną sprzedaż 
środków odkażających do rąk. Klienci pytają również o środki profi-
laktyczne i zabezpieczające przed zakażeniem. Wzrosła nieco sprze-
daż leków zwiększających odporność. 

***
W sklepach nie zanotowano zwiększonego ruchu. Nie wykupuje się 
żywności, ani nie widać, aby klienci rezygnowali z towaru z powo-
du kraju pochodzenia. Podobnie nie zmniejszyła się klientela „chiń-
skich” sklepów. Tu - jak mówiło kilku zapytanych klientów - swoją 
rolę odegrała kampania informacyjna, mówiąca że wirus bez nosi-
ciela żyje bardzo krótko. 
Kilka dni temu sporą panikę wywołała informacja o pobycie na Bu-
kowinie sportowców z Włoch. Z dyrektorem COS OPO nie udało się 
nam niestety skontaktować, ale TV Asta podała, że Zdzisław Ryder w 
rozmowie z dziennikarzem zaprzeczył tej informmacji. 

***
Poziom wiedzy o koronawirusie, sposobach zarażenia się, objawach 
i sposobie postępowania w przypadku podejrzenia choroby jest cią-
gle mały. Wprawdzie wierzymy, że jest, ale mamy nadzieję, że nas ten 
problem nie dotyczy. 
- Mój dorosły syn wrócił z Włoch - opowiada jedna z wałczanek. - Nie 
wiedziałam, czy mogę się z nim przywitać jak zawsze, cmokając go w 
policzek. To mój syn, ale może być zarażony - takie myśli chodziły mi 
po głowie. Ostatecznie powiedziałam: Cześć synek! Nie wiedziałam 
też, czy powinnam zachowywać w domu jakieś środki ostrożności. 
Było mi głupio przed dzieckiem, więc ograniczyłam się do codzien-
nego wyparzania wszystkich naczyń.                                                      raf



 PCKZiU - moja szkoła

Zespół Szkół nr 4 RCKU - wałecki „Rolnik” to szkoła 
z wieloletnią tradycją. Placówka kształci młodzież 
na poziomie szkoły średniej, tj. każdy uczeń w 
ostatnim roku nauki przystępuje do egzaminu 
maturalnego, a uczniowie technikum zdają do-
datkowo państwowe egzaminy potwierdzają-

zS nr 4 RCkU „Rolnik”
POTWIERDZONA JAKOŚĆ NAUCZANIA

ce ich kwalifikacje zawodowe, otrzymując tytuł 
technika.
„Rolnik” to szkoła sukcesu, młodzież na bardzo 
wysokim poziomie zdaje egzaminy zawodowe i 
maturalne, osiąga liczne sukcesy w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych na szczeblu krajo-
wym, co zostało w tym roku docenione. Zespół 
Szkół nr 4 RCKU otrzymał Srebrną Tarczę w rankin-
gu tygodnika „Perspektywy”, zajmując 6. miejsce w 
województwie zachodniopomorskim wśród tech-
ników. Taka nagroda jest dla całej społeczności 
szkolnej ogromnym wyróżnieniem, dodaje wiatru 
w skrzydła i mobilizuje do dalszej wytężonej pracy.
W wałeckim „Rolniku” przywiązuje się dużą wagę 
do sposobu kształcenia młodych pokoleń. Maksy-
mą szkoły jest NAUKA POPRZEZ DOŚWIADCZANIE. 
Dzięki środkom unijnym, pozyskanym w ramach 
kontraktu samorządowego, szkoła doposaży-
ła klasopracownie w najnowocześniejszy sprzęt 
multimedialny, niezbędne pomoce naukowe. Or-
ganizuje też wycieczki dydaktyczne, zajęcia poza-
lekcyjne, kursy i szkolenia. 
Zespół Szkół nr 4 tworzą dwie szkoły: Technikum 
Zawodowe nr 3 oraz II Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. prof. Józefa Tischnera, które oferuje kształ-
cenie w klasie o profilu humanistycznym. W tech-
nikum młodzież kształci się w zawodach: 
•	 technik informatyk;
•	 technik ekonomista;
•	 technik urządzeń i systemów energetyki od-

nawialnej;
•	 technik weterynarii;
•	 technik organizacji turystyki;
•	 technik hotelarstwa;
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja

Niedługo szkoły ponadpod-
stawowe rozpoczną starania o 

ósmoklasistów. Pojawią się reklamowe bannery, 
kolorowe ulotki, dziesiątki wymyślnych gadżetów, 
prezentacje, warsztaty, giełdy… My postanowi-
liśmy oddać głos uczniom PCKziU i ich rodzicom, 
aby świadczyli w naszej sprawie. 

Marcin Pol (kl. II kst - przyszły kierowca mechanik): 
- Przed ukończeniem gimnazjum uruchomiłem kom-
puter i zacząłem przeglądać oferty pracy, żeby zoba-
czyć, jakich specjalistów poszukują firmy. Moją uwa-
gę zwróciły liczne propozycje pracy dla kierowców. 
Oczywiście lukę wypełniają w jakimś stopniu pracow-
nicy pochodzenia ukraińskiego, ale i tak kierowców 
jest po prostu za mało. 
Pojechałem na dni otwarte do PCKZiU. Najbardziej 
zainteresowały mnie maszyny CNC. Mieć okazję ope-
rować urządzeniami o wartości kilkudziesięciu tysięcy 
złotych to jest naprawdę coś!
Atutem jest też internat. Jeżeli ktoś ma chęci, może 
otrzymać stypendium, które wynosi około 400 zło-
tych na miesiąc. Może także starać się o stypendium 
starosty - wtedy dostanie dodatkowe 500 zł!

Oskar Lisiewicz (kl. III tM - przyszły technik mecha-
tronik): Wybrałem kierunek technika mechatronika w 
PCKZiU, ponieważ od zawsze interesowałem się „za-
bawą z prądem”. Szkołę polecili mi brat oraz starsi ko-
ledzy. W regionie nie ma wielu podobnych kierunków, 
a poza tym nasza szkoła miała najlepsze opinie wśród 
nauczycieli oraz uczniów. Oferuje różnorodne kursy 
zawodowe, szkolenia, wycieczki do zakładów pracy 
i wykłady, które ułatwiają odnalezienie się na rynku 
pracy. Bardzo dobrym uczniom są przyznawane sty-
pendia naukowe. Dobrze wyposażone pracownie po-
magają uczniom przyswajać niełatwą wiedzę w przy-
jemny i kreatywny sposób. W 100% polecam szkołę.

Karolina Bogusław (kl. II a - przyszła fryzjerka): - 
Odkąd pamiętam, słyszałam wiele złych rzeczy na te-
mat szkoły, do której obecnie chodzę. Nie zniechęciły 
mnie. I dobrze, bo opinie okazały się nieprawdziwe. 
Uczę się zawodu, który wybrałam z pasji. Nie zamieni-
łabym tej szkoły na żadną inną. Atmosfera jest pozy-
tywna. Na pomoc mogą liczyć uzdolnieni uczniowie, 
jak i ci, którym nauka sprawia mały problem. Dodat-
kowym atutem są praktyki, które dobrze przygotowu-
ją do pracy w zawodzie. Nie do przecenienia jest także 

fakt, że można tu poznać wielu ciekawych ludzi.

Bartosz Różycki (kl. II w - przyszły monter mecha-
tronik): - Do wyboru zawodu mechatronika zain-
spirował mnie tata, z którym naprawiałem maszyny, 
ciągniki i motory. Uświadomił mi, że to zawód przy-
szłości – związany z nowymi rozwiązaniami technolo-
gicznymi w produkcji, przemyśle, a także w sprzętach 
gospodarstwa domowego. Daje wiele możliwości za-
trudnienia i rozwoju zawodowego. Praca w tej profesji 
to praca zespołowa, wymagająca sprawności manual-
nej i umiejętności łączenia wielu dziedzin wiedzy. Wy-
brałem PCKZiU, ponieważ znajduje się najbliżej mo-
jego miejsca zamieszkania. Nie żałuję. Szkoła spełnia 
moje oczekiwania i aspiracje. Za dobre wyniki dostaję 
stypendium w wysokości 400 zł.

Jakub Mikołajczak (kl. I tM8 - przyszły technik me-
chatronik): - Ostatnio zadano mi pytanie: „Dlaczego 
wybrałeś naszą szkołę?” Odpowiedziałem, że pomimo 
różnych plotek, postanowiłem spróbować i spraw-
dzić, czy to, co mówią inni jest prawdą. Wybrałem 
technikum mechatroniczne, bo zawód mechatronika 
zapewni mi ciekawą i dobrze płatną pracę. Nie żałuję 
swego wyboru. Chciałbym, żeby stereotyp złej i ponu-
rej szkoły został przełamany i żeby wreszcie udało się 
pokazać dobre i PRAWDZIWE oblicze PCKZiU.

Maja Radecka (kl. II a - przyszły kucharz): - Szko-
ła daje mi wiele możliwości rozwoju. Na przykład w 
maju uczestniczyłam w warsztatach w Trójmieście, 
dzięki którym nabyłam wiele nowych umiejętności i 
umocniłam w przekonaniu, że gotowanie to moja pa-
sja. We  Włoszech z kolei doskonaliłam swój angielski i 
pogłębiałam wiedzę z zakresu ekologii.
Dwa razy w tygodniu odbywam praktyki zawodowe 
u pracodawcy. Na praktykach i w szkole panuje przy-
jemna atmosfera. Wszyscy są mili i dobrze wykonują 
swoją pracę. A po lekcjach chodzę na zajęcia sporto-
we. Uważam, że PCKZiU jest bardzo dobrym wybo-
rem.

Piotr Lewandowski (kl. III tM - przyszły technik 
mechatronik): Wybrałem kierunek technika mecha-
tronika w PCKZiU, ponieważ chciałem kształcić się 
w zawodzie, zdać maturę i kontynuować naukę na 
studiach wyższych. Szkoła umożliwia mi rozwijanie 
zainteresowań, dzięki specjalistycznym pracowniom i 
praktykom zawodowym w prężnie rozwijających się 
zakładach pracy. Kierunek nie należy do łatwych, ale 
dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze pedagogicz-

nej można sobie poradzić, zdobyć gruntowną wiedzę 
i posiąść przydatne umiejętności.

Swoją opinią na temat PCKziU podzieliła się tak-
że Pani Katarzyna Gregorczyk - mama jednego z 
uczniów: - Syn zdecydował się na technikum w PCK-
ZiU w Wałczu ze względu na chęć uzyskania ciekawego 
i przyszłościowego zawodu, jakim jest mechatronik. 
Bliska odległość szkoły od miejsca zamieszkania oraz 
dogodna komunikacja także były znaczące. Niemały 
wpływ na decyzję miała też informacja odnośnie mo-
dernizacji kształcenia zawodowego w powiecie wa-
łeckim (doposażenie pracowni, stworzenie nowocze-
snych laboratoriów kształcenia praktycznego). Myślę, 
że w szkole panuje przyjazna atmosfera. Nauczyciele 
konsekwentnie dyscyplinują uczniów, umiejętnie prze-
kazują wiedzę oraz służą wszelką pomocą.

Pan Marek Seńko, ojciec ucznia klasy III tM, stwier-
dził: Wybór szkoły pozostawiliśmy naszemu synowi. By-
liśmy zadowoleni z jego decyzji, gdyż zależało nam, aby 
Michał uczęszczał do szkoły w pobliżu miejsca zamiesz-
kania. Ważny był dla nas także techniczny profil szkoły, 
który gwarantuje w przyszłości znalezienie pracy.

Jako podsumowanie niech posłuży zestawienie przy-
gotowane przez Marcina Pola. 
Co mnie skłoniło do wyboru Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu?
1. Kierunki, po których nie ma problemu ze znalezie-
niem pracy.
2. Wysokie stypendia.
3. Internat.
4. Wyposażenie szkoły, np. maszyny CNC.
5. Możliwość wyboru długości kształcenia - albo uczę 
się 3 lata i mam ukończoną szkołę branżową I stopnia, 
albo przez następne 2 lata kontynuuję naukę w szkole 
branżowej II stopnia, albo decyduję się na technikum 
- 5 lat nauki, a mamy i zawód, i wykształcenie średnie.
6. Dodatkowe kursy, np. Spawacza oraz opcja darmo-
wego uzyskania prawa jazdy.
8. Świadomość, że szkołę zawodową może ukończyć 
każdy, kto ma chęci.
9. Oryginalny klimat, którego nie poczujemy w innych 
szkołach.
10. Znajomi, którzy ukończyli PCKZiU lub nadal 
uczęszczają do naszej szkoły.
zapraszamy do PCKziU. Przyjdź, zobacz, zostań z 
nami!

PCKziU



I LO w Wałczu - pierwsze skojarzenie większości 
mieszkańców miasta to nauka, nauka, nauka… 
Nie jest tak jednak do końca. Obalamy mity!
Mimo, że o feriach już nie pamiętamy i znowu 
lekcje, prace domowe, sprawdziany ruszyły 
pełną parą, to w szkole ciągle coś się dzieje i 
mają miejsce nowe inicjatywy. Nauczyciele in-
spirują do wyjazdów i konkursów. 

W ostatnim tygodniu uczniowie kl. 1 b1 wyjechali 
do Poznania. Na początku - coś egzotycznego w 
ciągu tej zimy - lodowisko! Oto wrażenia uczniów: 
- Jestem w szoku! Super! Lodowisko wielkie i praw-
dziwe! Można poszaleć i zaliczyć glebę. Kupa śmie-
chu dla wszystkich.
Program wyjazdu obejmował także spektakl te-
atralny. Tym razem bardzo poważnie. Przedsta-
wienie w Teatrze Nowym pt. „Obwód głowy” było 
dużym przeżyciem dla uczniów klasy pierwszej. 
Traktowało o losach dzieci w czasie II wojny świa-
towej.
- Wydawało mi się, że dużo wiem o wojnie: ze szko-
ły, z historii, języka polskiego; nawet w domu się o 
tym mówi. Ale jednak o wywożeniu polskich dzie-
ci, o ich „kradzieżach” , wynaradawianiu i robieniu 
z nich małych Niemców, ale o tym nigdy nie sły-
szałem. Nawet się popłakałam… -  mówi jedna z 
uczennic 1b.
27 lutego w WCK miało miejsce kolejne wyda-
rzenie teatralne - spektakl „Tango”, przygotowany 

Obalamy mity o „kaziku” 
przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wro-
cławia. 
Osiemdziesięciu uczniów mogło poznać scenicz-
ną wizję dramatu Sławomira Mrożka, lektury obo-
wiązkowej dla klas trzecich.
Co na to tegoroczni maturzyści?
- Rozsadek mówił: idź!, chociaż wcale nie miałem 
ochoty wydawać 20 zł. Jednak było warto! Trochę 
inaczej niż dotąd: trochę śmiesznie, trochę dziw-
nie, a nawet strasznie. No i były momenty. 
- Nie do końca wszystko zrozumiałem, ale polo-
nistka obiecała, że rozwieje nasze wątpliwości. 
Również 27 lutego odbyła się w naszej szkole XXXI 
edycja Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego „Matematyka bez granic”. Miał on zupeł-
nie inną formułę i pozwalał uczniom wykazać się 
matematycznymi zdolnościami w nowych sytu-
acjach. Nasi koledzy z „Kazika” okazali się matema-
tycznymi gigantami:
- Konkursy matematyczne nie są nam obce, ale 
tym razem była też współpraca w drużynie, za-
bawne pomysły i podchwytliwe podpowiedzi, no 
i jednak rywalizacja - to coś nowego!
-  …ale w sumie zadania prościzna - łykamy w lo-
cie. 
Podsumowując ostatni tydzień lutego z „Kazikiem” 
-  dużo się działo! Na nudę nie ma czasu!
I jeszcze apel do uczniów kl. 8 szkół podstawo-
wych: - Kto nie dowierza, niech do nas przyjdzie i 
sprawdzi. Czekamy na Was 11 i 20 marca.



- Marzyłam, żeby zobaczyć słonie w ich naturalnym środowisku 
- mówi Olga, absolwentka mikrobiologii, a obecnie studentka psy-
chologii. Aby spełnić marzenie pojechała do pracy do Anglii na dwa 
miesiące. - Planując z koleżanką wyprawę wpadłyśmy na pomysł, 
aby popracować dwa tygodnie jako wolontariuszki w jednym z afry-
kańskich ośrodków dla dzieci - opowiada. - Wybór padł na Morogoro 
Emferd Organization w Tanzanii. Kontakt z ośrodkiem był ograniczo-
ny. Na nasze długie maile przychodziły lakoniczne odpowiedzi typu 
OK. Byłyśmy przerażone, czy bez przygotowania pedagogicznego 
damy sobie radę. Tym bardziej, że dzieci niepełnosprawne, niemó-
wiące po angielsku...
Pakując 35-litrowe plecaki Olga Krogulewska i Wiktoria Barcikowska 
nie przypuszczały, że wyprawa odmieni ich życie i życie kilkunastu 
afrykańskich dzieci.

Kawa z deszczówki
Olga: - Afryka nie jest taka zła, jak ją malują i jak sobie ją nasi rodzice 
wyobrażali, odradzając nam podróż:)
Samolot wysadził studentki na lotnisku Zanzibar. Do Dar Es Salaam, 
gdzie spędziły dwie noce, dostały się promem. Stamtąd do Morogo-
ro miały już tylko 185 km, czyli 5 godzin jazdy autobusem.
Olga: - Wysiadamy, jest już po zmroku, straszna burza, właścicie-
li ośrodka, którzy mieli po nas przyjechać, nie ma, nasza komórka 
nie działa... Na szczęście pomógł nam taksówkarz. Ośrodek to mały, 
zniszczony budynek. Widzimy chłopca z porażeniem mózgowym. 

Dowiedzieć się, że jest w dużej niepełnosprawności i że nie jest re-
habilitowany, to dla nas duży cios. Wszyscy są dla nas bardzo mili. 
Na śniadanie dostajemy kanapkę z bananem, a na obiad fasolkę lub 
groszek. I tak codziennie przez trzy tygodnie. Kawę robimy z desz-
czówki. Woda bieżąca jest co drugi dzień i tylko przez 4 godziny. W 
domu nie słodzę kawy, ale tam tak, żeby zabić zapach. Poznajemy 
nasze dzieciaczki i chyba od pierwszej minuty się w nich zakochuje-
my. Nigdy nie spotkałam dzieci, od których bije taka miłość, radość, 
że kogoś widzą. Już drugiego dnia czuję się w ośrodku jak w domu.
Dziewczyny nauczyły się podstawowych zwrotów, ale komunikowa-
ły się z podopiecznymi głównie na migi.
Olga: - Nauka trwała tylko 45 minut dziennie, bo dzieci nie były w 
stanie dłużej się skupić. Przez pozostały czas śpiewałyśmy, tańczyły-
śmy i bawiłyśmy się. Po lunchu - mimo tego, że było wolne - często 
zostawałyśmy, żeby porobić zdjęcia albo obejrzeć wspólnie film na 
telefonie. Frajdę im sprawiało nawet to, kiedy z koleżanką robiłyśmy 
pranie. Najbardziej żal mi jedenastolatka, który nie jest upośledzony, 
tylko - ze względu na ADHD - wymaga indywidualnej pracy. Żyjąc 
w ośrodku skazany jest na to, że już nigdy nie pójdzie do normalnej 
szkoły, bo nie nadrobi zaległości.

zrzutka na łóżka
Olga: - Jak zobaczyłyśmy, w jakich warunkach żyją dzieci, serca 
nam pękły. Jeden pokój na sześcioro, jeden dziurawy materac 
na troje. Serce pękało mi potem każdego ranka, kiedy widziałam 
kilkuletnie dzieci, wchodzące po wysokiej drabinie, żeby nabrać 
wodę do wiadra z pojemnika. Sprzątały, myły podłogi, szły do 
szkoły i wracały do obskurnego pokoju. Stwierdziliśmy, że musi-
my im chociaż te łóżka kupić, żeby coś zmienić. Zorganizowały-
śmy więc zrzutkę.
Okazało się to bajecznie proste. Robi się to przez stronę zrzutka pl. 
Wstawiasz opis, zdjęcia, we-
ryfikujesz siebie dowodem 
osobistym i to wszystko. W 
ciągu dwóch tygodni wpły-
nęło prawie 4 tysiące złotych 
od znajomych, znajomych ro-
dziców i rodzin. Wystarczyło 
na 3 łóżka piętrowe, 9 mate-
racy i pokrowce. Dodatkowo 
na moskitiery z konstrukcją i 
montażem.
Olga: - Jak przyjechały mate-
race osobówką, dzieciaki do-
stały szału. Kłóciły się, kto jaki 
weźmie. Zostało nam trochę 
pieniędzy i chciałyśmy odno-
wić pokoje, ale dzień przed 
naszym wyjazdem przyjecha-
ły trzy nowe wolontariuszki: z 
Niemiec, Francji i Chorwacji. 
Halo! My też chcemy coś zro-
bić - powiedziały, jak zoba-
czyły nowe łóżka i materace. 
Zostawiłyśmy pieniądze, one 
dołożyły swoje i malują. Zro-
biły na ścianach dodatkowo 
wielką mapę świata. W końcu 
te pokoje wyglądają jak po-
koje dzieci.
Za pieniądze, które zostały ze 

KWEsTIA słONIA

zrzutki, zabrały dzieci na frytki do restauracji. Niektóre jadły je po raz 
pierwszy w życiu.
Olga: - Ostatniego dnia założycielka ośrodka przygotowała poże-
gnanie i wygłosiła piękną mowę. Powiedziała, że ma teraz swoje 
wnuczki w Polsce, że dzięki nam kolejne wolontariuszki kontynuują 
prace, które my zaczęłyśmy. Że gdyby nie my, nigdy by się to nie 

Tańczyć każdy może....
Uwielbiam to zdjęcie, bo przekazuje wiele emocji 

Kiedy trzymałam na ręku trzylatka, 
zazdrosny dwunastolatek usiadł mi 

na kolana, spychając malucha...

Tak wyglądały pokoje dzieci przed remontem 

Nie ma to jak zbić żółwia ponad 
stuletnim żółwiem. Na zdjęciu moja
koleżanka, Wiktoria Barcikowska



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

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

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy

udało. Że dzieci do końca życia 
będą mieć nas w serduszkach... 
Ja jestem bardzo wrażliwa, więc 
płakałam.

Poczuć się jak gwiazda
Olga śmieje się, że każdy, kto 
chce poczuć się jak gwiazda, po-
winien lecieć do Afryki: - Kiedy 
idziesz przez wioskę i zobaczy 
cię jedna osoba, od razu wybie-
ga cały dom. Podchodzą, zbijają 
piątki. Ogólnie są bardzo pozy-
tywnie nastawieni. 
Wyprawa trwała 48 dni, z tego 
43 dni w Afryce, 2 w Belgii i 3 
we Francji. Kosztowała 5 tysięcy 
złotych na osobę. Dziewczyny 
przeważnie korzystały z couch-
surfingu. Trafiały różnie. Na przy-
kład do małego przeludnionego 
pokoju, z obskurną łazienką na 
zewnątrz, w której było pełno ka-
raluchów. W Nairobi bardzo cie-
pło wspominają pobyt w małym 
mieszkanku u babci hosta: było 
ciasno, ale serdecznie. - Wszędzie 
doświadczyłyśmy niesamowitej 
gościnności - podkreśla Olga. - 
Ludzie okazywali nam wiele ser-
ca i ciepła. 
Dzięki takiemu sposobowi podró-
żowania poznały Afrykę od pod-
szewki.

Moje 17 dzieci
Dwa tygodniu po przyjeździe do 
Wałcza Olga już marzy o Afryce: 
- Jak sobie pomyślę, że mam 17 
dzieci w Tanzanii, bo naprawdę 
jakąś miłością ich pokochałam, 
to chciałabym do nich wrócić, 
coś więcej dla nich zrobić. Często 
myślę, jak im się tam wiedzie, co 
robią. Naprawdę, to jest piękne 
doświadczenie. Uczy miłości do 
drugiego człowieka i pokory. Że 
powinniśmy bardziej szanować 
życie i to co mamy. Przerażająca 
jest dla mnie ta niesprawiedliwość 
świata. Podróż uświadomiła mi, że 
powinnam być wdzięczna za to, że 
mogę się uczyć, że mam jedzenie, 
że mieszkam w Europie. Spotyka-
łam chłopców w hotelach, którzy 
zarabiali 15 dolarów miesięcznie. 
Oni też chcieliby podróżować, ale 
nigdy nie będzie ich na to stać.

Kwestia słonia
- To jest ten największy problem 
- śmieje się Olga. - Chciałyśmy po-
jechać na safari, ale po naszej akcji 

okazało się, że nie mamy już ani czasu, ani pieniędzy. Tak więc jedyny 
raz, kiedy zobaczyłyśmy słonie, to z okien autobusu z Mombasy do 
Nairobi, kiedy mijaliśmy park narodowy. Stały drodze i pluskały się 
w sadzawkach. Miejscowi w autobusie byli zaskoczeni, bo podobno 
słonie nigdy nie podchodzą tak blisko drogi. Czyli wyszły dla nas :).

Małgorzata Chruścicka 

... a tak później, dzięki nam 
i wolontariuszkom, które nas zmieniły

Nie ma to jak zbić żółwia ponad 
stuletnim żółwiem. Na zdjęciu moja
koleżanka, Wiktoria Barcikowska



tuczno staje się kulturalną stolicą powiatu. Co 
ciekawe, nie jest to zasługą władz miasta, ale 
ludzi tu mieszkających. Niektórych „ściągnął” 
Marek Gajzler, właściciel klubu „Bałagan” i 
organizator festiwalu „Mi się tu podoba”. za 
Markiem przyjechał między innymi Hrabia 
Fochman, solista i gitarzysta zespołów „Pogod-
no” oraz „Biff”, który od kilku lat razem z Kasią 
Bzdel prowadzi prywatny klub „tu”. trzy lata 
temu menadżerem zamku został ich przyjaciel, 
też muzyk Michał Pfeif. Wspólnie w ubiegłym 
roku zrobili kilka wystaw i około 20 koncertów, 
z tego 12 na zamku. Na jazzowy występ 16-let-
niej Gabrieli Suarez z Wysp Kanaryjskich, który 
odbył się w ostatnią sobotę, przyszło ponad sto 
osób, w tym wielu wałczan.

Kim jesteś na zamku? 
Michał Pfeif: Właściciel, czyli SARP, powołał spółkę 

pan na zamkU
do zarządzania obiektem. Ja jestem 
pracownikiem tej spółki i „panem” na 
zamku. 
znasz zamek od piwnic po strych? 
Zarządzam obiektem od trzech lat, 
zdążyłem poznać sporo, ale nie wy-
kluczam, że mogłem jeszcze gdzieś 
nie być. Zamek ma powierzchnię 3 
tys. m kw. Jest tu tyle zakamarków, 
tajemniczych miejsc. 
Masz swoje ulubione? 
To najstarsze wschodnie skrzydło, 
którego fundamenty datują się na 
połowę XIII wieku. Wtedy zaczęły po-
wstawać pierwsze murowane obiek-
ty obronne. Ten należał do rycerza 
łupieżcy, który zgarniał kasę za moż-
liwość przejazdu drogą. Ale wraca-
jąc do ulubionych miejsc. Lubię też 
wieżę. To jedyne miejsce, gdzie od 
poziomu minus zero możesz przejść 
krętymi schodami na samą górę. Od 
strony praktycznej to droga przeciw-

pożarowa. Ja - jeśli robię wystawy - wykorzystuję 
ściany wieży do ekspozycji prac.
a w którym miejscu straszy? 
Istnieją różne teorie. Jedna, że to chwyt marke-
tingowy. Wielu właścicieli zamków wymyśla takie 
historie, aby ściągnąć gości. Nie dalej jak wczoraj 
dostałem telefon od pana z kanału You Tube, który 
zajmuje się śledztwami w sprawach paranormal-
nych. Powiedział, że chętnie przyjedzie i sprawdzi, 
co u nas starszy. Powiem tak: jestem człowiekiem 
racjonalnym, ale - tak jak każdy - mam gdzieś tam 
ukryty w sobie atawistyczny pierwiastek lęku. Dla-
tego żyję w zgodzie z duchami, kłaniam się, mó-
wię dzień dobry, do widzenia. Pierwszego dnia 
pracy wszedłem na pierwsze piętro, gdzie wisi 
drzewo genealogiczne Wedlów, pokłoniłem się, 
powiedziałem, że służę pomocą. I nie wchodzimy 
sobie w drogę. 
z Biała damą?  

Z panią na zamku, która - jak mówi legenda - jest 
tutaj obecna i według wielu moich pracowników 
daje od czasu do czasu o sobie znać. Jest jeden po-
kój, nie podam numeru, w którym dzieją się rzeczy 
niewyjaśnione. Włącza się sam telewizor, pokój się 
sam zamyka. Mój nocny portier jest o tym przeko-
nany. Nawet, gdy na zamku nie ma gości, słyszy, 
jak ktoś odkręca wodę, drzwi skrzypią.
Jak trafiłeś do tuczna i na zamek? 
Przyjeżdżałem tu od prawie 15 lat dzięki Markowi 
Gajzlerowi. Stworzyliśmy rodzinę przyjaciół. My, 
wielkomiejskie szczury, doskonale czuliśmy się w 
małym Tucznie. Z czasem niektórzy z nas zaczę-
li tu mieszkać, na przykład Leszek Fochman czy 
Ania Brachaczek, przez jakiś czas. Kilka lat temu, w 
związku z odbywającym się festiwalem stwierdzi-
łem, że zamek to miejsce o ogromnym, ale niewy-
korzystanym potencjale. Kiedy potem otrzymałem 
propozycję pracy, byłem szczęśliwy i nawet trochę 
oszołomiony, bo niecodziennie dostaje się do ręki 
taką zabawkę. Oczywiście, miałem doświadczenie 
i w prowadzeniu obiektów gastronomicznych, i 
hotelarskich, ale to miejsce jest inne, wyjątkowe. 
Z potencjałem artystycznym. Dlatego od począt-
ku organizowałem wystawy i wernisaże. Nie po-
liczę, ile zrobiliśmy koncertów. Tylko w ubiegłym 
roku 12, a w tym już 2. Niemal wszystkie cieszą się 
wysoką frekwencją. Oprócz mieszkańców Tuczna, 
ściągamy gości z okolicznych miast. Mamy ambi-
cję stworzenia tu na zamku takiego regionalnego 
miejsca, w którym odbywają się ważne wydarze-
nia kulturalne.
Skąd bierzesz artystów?
Ze względu na swoją sceniczną przeszłość znam 
wielu ludzi, którzy zajmują się organizacją koncer-
tów i produkcją muzyczną. Czasami sami zwracają 
się do mnie z propozycjami, a ja mam to szczęście, 
że mogę przebierać. Wybieram wydarzenia am-
bitne, dobre i niezbyt kosztowne. Jestem w stanie 
sfinansować pobyt i wyżywienie artystów oraz 
spełnić ich wymagania dotyczące nagłośnienia. 
Staram się nie biletować koncertów, wtedy jest 

dobrowolna zbiórka po koncercie wśród zadowo-
lonych słuchaczy. Jestem dumny, ale też pełen po-
dziwu dla mieszkańców Tuczna, że tak licznie przy-
chodzą, bo niejednokrotnie są to trudne koncerty 
w odbiorze, niszowe. 
Który koncert najbardziej Ci się podobał? 
Nie powiem, żeby mi się któryś nie podobał. Po-
dobała mi się Florence Donovan, des Flores. Jed-
noosobowe wydarzenie. Pani z Wielkiej Brytanii, 
do której początkowo odnosiłem się nieufnie, bo 
kojarzyła mi się z niezbyt lubianą przeze mnie mu-
zyką elektroniczną sprzed 4 lat, dała doskonały 
koncert. Ale podobał mi się też zespół z Brazylii. 
Te sympatyczne chłopaki, które przyjechały po-
grać trochę standardów brazylijskich na pianinie 
Hamonda z jazzową sekcją i świetnym gitarzystą, 
rozbawiły publiczność. Ludzie szaleli na dziedziń-
cu. Muzycy byli przygotowani, profesjonalni i kon-
taktowi. Na zamku występują różne zespoły, ale 
zawsze z klasą. Miło wspominam też słowacki rock 
i węgierski jednoosobowy blues.
Jesteś nadal aktywnym muzykiem? 
Pytasz, czy żyję z grania? Nie, ale czasami z przy-
jaciółmi gram dla przyjemności. Zespół „Pogodno”, 
z którym byłem związany, jest obecnie w stanie 
uśpienia. Każdy z osobna próbuje się w jakiś spo-
sób realizować. 
Gdybyś w kilku zdaniach miał przedstawić swo-
je CV, to jakby wyglądało? 
Wywodzę się z bardzo wymieszanej etnicznie ro-
dziny. Jestem w jakiejś tam części Czechem, Łoty-
szem, Niemcem, Górnoślązakiem, a na końcu w ja-
kiejś części Polakiem. Aczkolwiek czuję patriotyzm 
na sobie, jestem Polakiem, myślę, śnię i marzę po 
polsku. Moje życie dziwnie się poukładało. Wyko-
nywałem mnóstwo prac przedziwnych w różnych 
miejscach świata. Jestem dzisiaj chyba szczęśli-
wym człowiekiem. Mam cudowne dziecko, cu-
downą pracę. Całe życie chciałem służyć ludziom, 
robić coś, z czego inni mogą korzystać.
Dziękuję za rozmowę. 

Małgorzata Chruścicka



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
Sprzedam działkę budowlaną, letniskową pow 
970 m2. Rybakowo 15 km od Gorzowa Wielko-
polskiego. Tel. 0031 644 570 711, 0031 647 313 
106, +48 506 444 580                                               20.03.

Sprzedam komplet elementów drewnianych 
domku letniskowego. tel. 0031 644 570 711, 
+48 506 444 580                                                          20.03.

K U L t U G R a t K a
Spektakl „Wałęsa moja miłość”
6 marca, godz. 16:00-18:00, Ośrodek Kultury w 
Mirosławcu
Warsztaty z praktycznego stawiania baniek tradycyj-
nych
7 marca, godz. 10:30-14:00, 7 ogrodów
Spektakl „Akt równoległy»
7 marca, godz. 18:00-20:15, WCK
Aggresiva 65 - koncert z muzyką do filmu
8 marca, godz. 20:00-22:00, Kino Tęcza

Kino „tęcza”
Ptaki Nocy (i Fantastyczna Emancypacja Niejakiej 
Harley Quinn)
6-12 marca, godz. 17:45, USA, od 15 lat, bilety 16 zł
Harley Quinn, Czarny Kanarek, Łowczyni oraz Renee 
Montoya łączą siły w walce z Romanem Sionisem i 
Victorem Zsaszem.
Bad Boy
6-12 marca, godz. 20:00, Polska, od 15 lat, bilety 16 zł
Gdy jeden z braci ląduje w więzieniu, drugi - policjant 
- postanawia pomóc mu z niego wyjść.

Baran: Czas na nowości: przemeblo-
wanie mieszkania, wizytę u fryzjera i 
wymianę garderoby. Zmiany dodadzą 
Ci mnóstwo pozytywnej energii, którą 
potem z powodzeniem wykorzystasz w 
życiu zawodowym.
Byk: Takiego powodzenia nie miałeś już 
dawno! Tylko nie wpadnij w nadmierny 
zachwyt sobą, bo szybko zrazisz do sie-
bie nawet najwytrwalszych adoratorów. 
Nie masz pomysłu na wolny czas? Spora 
szansa, że poczujesz miętę do sportu.
Bliźnięta: Nie daj się porwać fali nega-
tywnych emocji. Chociaż wszystko wo-
kół Ciebie będzie się wydawać ponure, a 
ludzie nieżyczliwi, postaraj się zachować 
w pamięci, że to od Twojego nastawienia 
zależy, czy rzeczywiście będzie tak źle.
Rak: Gwiazdy zaplanowały dla Ciebie ty-
dzień pełen wyzwań. Z trudem znajdziesz 
czas dla rodziny i przyjaciół, ale poświę-
canie się życiu zawodowemu przyniesie 
Ci mnóstwo korzyści. Wytrzymaj, warto!
Lew: Nie odmawiaj nawet najbardziej 
niespodziewanym zaproszeniom – przed 
Tobą niezwykła przygoda! Zmiany, któ-
re wkrótce nastąpią, dotkną wszystkich 
dziedzin Twojego życia. Może warto dać 
się porwać?
Panna: Jeśli wydaje Ci się, że wszystko 
masz pod kontrolą, to niezawodny znak, 
że zasługujesz na odrobinę wolnego. Za-
funduj sobie krótszy dzień w pracy albo 
postaraj się o wolny wieczór. Czas spę-
dzony z samym sobą bardzo Cię odpręży.
Waga: Smutna pogoda wywoła u Ciebie 
niemiłe uczucie przygnębienia. W prze-
łamaniu ponurego nastroju pomogą naj-
bliżsi - już wkrótce poczujesz, jak bardzo 
jesteś dla nich ważny. Zrelaksuj się, bo 
tego będziesz teraz potrzebować najbar-
dziej.
Skorpion: Już wkrótce poczujesz się po-
zostawiony samemu sobie - to świetny 
sprawdzian dla Twojej samodzielności i 
poczucia własnej wartości. Wykorzystaj 
ten okres, by podnieść swoje kwalifika-
cje zawodowe. Może nowy kurs to dobry 
pomysł?
Strzelec: W Twoim życiu już wkrótce 
pojawi się więcej miłości. Nie wierzysz? 
Poczekaj do weekendu, wtedy wszystko 
się wyjaśni! Chociaż czeka Cię finansowy 
zastrzyk, pieniądze wydawaj teraz bardzo 
ostrożnie.
Koziorożec: W życiu zawodowym znaj-
dziesz się teraz na fali wznoszącej, jednak 
żeby dobrze wykorzystać ten sprzyjający 
okres, będzie Ci potrzebne mnóstwo po-
kory. Entuzjazm w pracy wkrótce prze-
niesie się na wyniki finansowe.
Wodnik: Zanim pozwolisz sobie na oka-
zywanie humorków, dwa razy zastanów 
się, czy warto. Na oku ma Cię teraz ktoś, 
kto jest w stanie odmienić Twoje życie. 
Zrób dobre wrażenie i podziwiaj efekty!
Ryby: Chociaż może Ci się wydawać, 
że ze wszystkim radzisz sobie świetnie, 
w nadchodzącym tygodniu powinieneś 
raczej unikać większych wyzwań. To nie-
możliwe? Koledzy z pracy albo rodzina 
na pewno nie zostawią Cię na lodzie!

Wróżka Anastazja

Tydzień wypłaty to taki bardzo kulturalny okres 
w moim życiu, w którym często zwiedzam. Czy 
muzea, galerie i teatry? Otóż nie! Hipermar-
kety! Przyjęło się już tradycyjnie, że ostatnie 
siedem dni przed wypłatą to okres tak zwanej 

biedy, kiedy chleb smaruję nożem (o ile jest chleb), a wodę 
kranową doprawiam wspomnieniem cytryny. Kiedy więc ma-
giczne cztery cyfry i coś po przecinku pojawia się w końcu 
na moim koncie przy akompaniamencie radosnej melodyjki 
powiadomienia z bankowej aplikacji, bez wstydu spuszczam 
ze smyczy wewnętrzną Grażynę i ruszam na markety - trochę 
po to, żeby w końcu kupić ten chleb, a trochę dlatego, że lubię 
patrzeć, co gdzie jest na wyprzedaży.
W tym tygodniu po raz pierwszy byłam jednak tak zwanym 
marketingiem mocno rozczarowana. Dlaczego? Głównie dla-
tego, że w Lidlu, Biedronce, Auchan i nawet Żabce wyraźnie 

Makaron, matematyka i koronawirus
widać było, że ktoś tu już przede mną zwiedzał. Dokonanie 
podobnego spostrzeżenia nie wymaga umiejętności tropie-
nia jak Pocahontas Johna Smitha ani Duda olej. Wyraźnie wi-
dać to po pustych półkach, na których wcześniej stały kasze, 
makarony, puszki, płyny do dezynfekcji rąk (nie mydła!). Jak 
widać, żyjemy w czasach zarazy.
Temat koronawirusa jest numerem jeden w Biedronce, w 
pracy i na Facebookowym wallu. Pierwsi współpracownicy 
poruszają się po budynku w maskach jak prawdziwi trend-
setterzy. Narzeczony koleżanki zdezynfekował jej telefon, 
pasek od zegarka i klawiaturę, a potem wymógł obietnicę 
odkażenia deski klozetowej przed każdym użyciem. Znajomy 
odwołał spotkanie, bo trzy dni wcześniej wrócił z pogrzebu 
babci, na którym był kuzyn, który trzy tygodnie temu jechał 
jednym samochodem z Włochem. 
A nad tym wszystkim króluje ona - matematyka, która mówi, 

że jeśli coś ma nas ściągnąć z tego świa-
ta, to statystycznie rzecz biorąc raczej 
rak, zawał albo grypa, a nie chińskie 
SARS. Czy z powodu tego, że któraś z 
tych rzeczy może przyjść bardziej nie-
oczekiwanie niż samolot z Chin, kto-
kolwiek zapierdala zbadać serduszko 
do kardiologa tak raźno, jak do apteki 
po maseczki? Odstawia czerwone mię-
so równie gorliwie, co znajomych, któ-
rzy do Włoch pojechali na narty? Bada 
krew? Nie?
Szkoda, bo jeśli Bóg da przeżyć tego 
koronawirusa, to z rakiem sama już nie 
wiem, co zrobimy.

Natalia Chruścicka

Pewien przechodzień zauważył stojącą na 
balkonie klatkę ze świnką morską. Zaniepo-
koiło go to i anonimowo zawiadomił jedno ze 
stowarzyszeń, zajmujących się ochroną zwie-
rząt. Stowarzyszenie ustaliło, że nieszczęsna 

świnka na owym balkonie przebywała nie od dzisiaj. Osta-
tecznie sprawą na poważnie zajęły się organy ścigania. Trafi-
ła ona do sądu. Ten przeprowadził postępowanie, w którym 
byli przesłuchani świadkowie. Sporządzona była także opi-
nia biegłego. 
Prokurator wykazywał, że właścicielka przez kilka tygodni nie 
zapewniała śwince prawidłowych warunków. Nie dostarcza-
ła pokarmu, co prowadziło do niedożywienia i wycieńczenia 
świnki. Wystawiała klatkę ze zwierzątkiem na balkon, gdzie 

pozostawiała je bez opieki, narażając na działanie czynników 
atmosferycznych, takich jak deszcz czy słońce. Biegły ustalił, 
że zachowanie oskarżonej nie było jednorazowe, na co wska-
zywał stan zwierzątka. Przeprowadzone dowody pozwoliły 
na ustalenie, że kobieta znęcała się nad świnką, przetrzymu-
jąc ją bez jedzenia i picia na balkonie. 
Ostatecznie sąd wydał surowy wyrok. Kobieta została uznana 
winną znęcania się nad świnką i skazana na karę 6 miesięcy 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz zakaz 
posiadania wszelkich zwierząt na trzy lata. Orzeczono też 
przepadek świnki, dozór kuratora i nawiązkę w kwocie 2 000 
zł na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.
Niedawna sprawa tygrysów przewożonych przez Polskę 
wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów. Cóż zaś 

przy tym taka świnka znaczy? Opisany zaś wyrok 
został przez obrońców zwierząt uznany za przeło-
mowy, bowiem właśnie dotyczy niewielkiego zwie-
rzęcia. W ich ocenie wyrok ten stworzy precedens 
i może zwrócić uwagę sędziom oraz organom ści-
gania na to, że cierpienie zwierzęcia nie powinno 
być mierzone jego wielkością. Inną sprawą jest to, 
że warto zwracać uwagę na zachowanie właścicieli 
zwierząt i nie być obojętnym na znęcanie się. Ty zaś 
Czytelniku, co sądzisz?

adwokat Cezary Skrzypczak 

Świnki ochrona

Poszukuję pracowników sektora ogrodniczego, w szklarniach i na po-
lach, w sortowniach warzyw, praca przy kwiatach i inne.
Stawka ok. 10-12 euro/godz. – wyjazdy przez 
cały rok, specjalna oferta wakacyjna dla młodzieży
Rekrutacja i informacje: biuro w Wałczu, 
Kościuszki 12a, tel. 67 258 41 08, 603 122 111,
preferowany kontakt osobisty z ważnymi dokumen-
tami dot. osoby starajacej się o pracę. 
aktualne oferty:  www.posrednictwoholandia.pl /Lic. 4933/ 
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pROmOCJa W DniaCH
 2-10 maRCa

Wszystkim Kobietom 
składamy 

najserdeczniejsze 
życzenia 

zdrowia, pomyślności 
i samych pięknych dni 

w życiu

nOWa kOLekCJa OpRaW 2020
PROMOCJA NA sZKłA PROGREsYWNE

ZAPYTAJ U OPTYKA

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności  

w życiu osobistym i zawodowym. 
Niech uśmiech rozpromienia Wasze twarze,  

a szczęście towarzyszy każdego dnia.

Bogdan Białas
Przewodniczący 
Rady Powiatu

Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Radni Rady Powiatu 
w Wałczu

Maria Czubaszek: Mnie się wydaje, że właśnie do tego kobiecie potrzebny jest 
mężczyzna. Żeby miała na kogo ponarzekać. We wszystkich innych sprawach 
da sobie radę. Zarabiać może sama, nie musi liczyć na utrzymanie przez faceta, 
dziecko może mieć przez in vitro, jak ma ochotę, to może skorzystać z płatnej 
miłości - zadzwonić i przyjdzie jakiś taki pan. Ale męża warto mieć, żeby było 
na kogo ponarzekać.


