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- 6 maja w godzinach popołudniowych podczas spaceru z żoną 
stwierdziłem zniszczenia naszego grodziska w Strącznie - mówi 
Piotr Wojtanek. - Wały na zachodniej stronie zostały rozkopane 
w wielu miejscach pod tzw. tor do ekstremalnej jazdy rowerem 
lub motocyklem. Wykopano doły głębokie na 40-50 cm, usypa-
no rampy z ziemi na 40 cm, a także zrobiono doły na terenie sa-
mego majdanu.

Grodzisko w Strącznie to jeden z najcenniejszych zabytków w na-
szym mieście. Szczegółowo opisał je Robert Kraszczuk w „Ziemia za-
pomniana - przewodnik po ziemi wałeckiej i okolicach na podstawie 
znalezisk od neolitu po średniowiecze Wałcz 2011”: 
„Grodzisko jest położone na wysokim wzniesieniu, w północnej czę-
ści nasady półwyspu na jeziorze Raduń, w odległości 500 m od za-
budowań wsi Strączno. Wcześniej, z powodu wyższego stanu wody, 
mogło stanowić wyspę. Obiekt o kształcie nieregularnie owalnym, z 
wklęsłym majdanem. Jedynym dojściem jest językowate wzniesie-
nie opadające łagodnie w kierunku południowym. Obiekt należy do 
stosunkowo niewielkich obwarowań obronnych. Podstawa wynosi 
29 x 40 m, a powierzchnia majdanu 20 x 32 m, wysokość wału od 
lustra wody 19 m, a wysokość majdanu od 1,5 do aż 4 metrów (...).
Niewielka przestrzeń majdanu pozwala przypuszczać, co badania 
potwierdziły, że na jego środku musiał znajdować się plac, a zabu-
dowania znajdowały się na styku majdanu z wewnętrzną częścią 
wału i stały z trzech stron. Zabudowaniami mogły być ziemianki lub 
półziemianki zagłębione w wale. Mogło się w nim znajdować nawet 
do 10 - 12 budowli o charakterze mieszkalnym lub gospodarczym, a 
liczba ludności zamieszkującej mogła wynosić od 40 do 50 osób (...).
Z zebranych materiałów można wnioskować, że grodzisko w Strącz-
nie nie pełniło jakiejś większej roli politycznej, a należało do pewne-
go zespołu obiektów obronnych, wśród których naczelną rolę od-
grywało grodzisko przy jeziorze Bytyń (...).
Wykopaliska archeologiczne w 1968 r. na grodzisku przyniosły do-
kładne informacje i materiały ruchome: 1200 ułamków, z których 
sklejono trzy pełne naczynia oraz toporek żelazny, zwany potocznie 
brodaczem. Eksponaty znajdują się w Muzeum Archeologicznym w 
Koszalinie.”

***
Piotr Wojtanek poinformował o zniszczeniu grodziska Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, Urząd Miasta w Wałczu oraz 
policję. Wałczanin apeluje: Dbajmy o nasze dziedzictwo, bo takich 
zabytków jak to grodzisko, nie mamy zbyt wiele w naszym regionie!

Kto zniszczył grodzisko? 

Naczynie i toporek z wczesnego średniowiecza ze Strączna - 
wykopaliska z 1968 r. Archiwum Muzeum Archeologicznego w 
Koszalinie

Mapa Strączna z zaznaczonym grodziskiem. Rys. B. G. Gruchot

Prace wykopaliskowe w 1968 r. na terenie grodziska w Strącz-
nie. Archiwum Muzeum Archeologicznego w Koszalinie. 

Foto F. Lachowicz

Ceramika ze Strączna. Muzeum Archeologiczne w Koszalinie. 
Rys. H. Janocha. Archiwum Muzeum Archeologicznego w Kosza-
linie
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Czy doprowadzenie do nieodbycia wyborów prezydenckich w 
wyznaczonym na 10 maja terminie jest sukcesem, czy porażką 
opozycyjnych w stosunku do PiS ugrupowań? Trudno to ocenić, 
choć jeśli już koniecznie trzeba, to osobiście nieśmiało mówił-
bym o pewnego rodzaju sukcesie; może niezbyt wielkim, ale 
jednak o sukcesie. Ale na tym osiągnięciu skromne pokłady 
optymizmu opozycji kurczą się bardzo. Bo w dalszym ciągu bez 
dobrej odpowiedzi pozostaje pytanie o to, co będzie dalej?

Późno bo późno, ale przygnębiony przedłużającą się w nieskończo-
ność perspektywą bytowania koronawirusa na terytorium pomiędzy 
Odrą i Bugiem (reszta interesuje mnie mniej), w ciągu ostatnich dni 
preferowałem raczej informacje, dotyczące wyborów prezydenc-
kich. To, kto je wygra obchodziło mnie dopiero w kolejnej perspek-
tywie. W najbliższej ciekawiło mnie tylko to, czy one - tzn. te wybory 
- w ogóle się odbędą. Gotowy byłem zakładać się z każdym, że szef 
wszystkich szefów jak zwykle postawi na swoim i na siłę urządzi wy-
bory 10 maja, a jedynym ukłonem w stronę elektoratu miało być to, 
że mieliśmy głosować przez pocztę. Stało się jednak inaczej.

***
Dlaczego Jarosław Kaczyński z taką determinacją parł do wyborów 
majowych? Jedyne rozsądne wytłumaczenie, jakie zapukało do 
mojej obolałej głowy, wiązało się z tym, że prezes miał nadzieję, iż 
z takiej nietypowej (w Polsce) formy głosowania będzie chciał sko-
rzystać przede wszystkim elektorat PiS-u, jak zwykle karny, ślepo 
wierzący J. Kaczyńskiemu i zdyscyplinowany, a wyborca preferujący 
kandydatów opozycji będzie wolał zostać w domu. Być może jakieś 
symulacje wskazywały, że Andrzej Duda sięgnie dzięki temu po re-
elekcję już w pierwszej turze głosowania. Bo gdyby nie sięgnął - PiS 
miałby problem, i to naprawdę bardzo poważny. Tuż przed wybora-
mi sondażownie podały bowiem wprawdzie, że abdykującego pre-
zydenta poparłoby około 40 proc. wyborców, ale to o 10 proc. za 
mało, by odtrąbić jego zwycięstwo. W drugiej turze rywalizowałby 
z Szymonem Hołownią, który mógłby liczyć na ok. 20 proc. odda-
nych głosów. To dla mnie - choć Sz. Hołownię lubię - jednak duża 
niespodzianka. Tym większa, że kolejne miejsca zajęliby Władysław 
Kosiniak-Kamysz (14 proc.), Małgorzata Kidawa-Błońska (10 proc.) 
oraz Robert Biedroń (9,5 proc.). Na ostatnim miejscu znalazłby się 
Krzysztof Bosak z Konfederacji, na którego zagłosowałoby ok. 4,5 
proc. ankietowanych wyborców. Prosta matematyka wskazuje, że 
gdyby kandydatom opozycji udało się namówić swoich wyborców 
do głosowania w dogrywce na Sz. Hołownię, to Andrzej Duda nie 
zdołałby sięgnąć po drugą kadencję. Dla PiS-u oznaczałoby to klę-
skę i to bynajmniej nie tylko wizerunkową. Prerogatywy Prezydenta 
w RP są wprawdzie dość ograniczone, jednak do poukładania sobie 
państwa według własnego pomysłu Jarosław Kaczyński potrzebuje 
pełni władzy, a jej elementem jest przecież spolegliwy mieszkaniec 
Pałacu Prezydenckiego. Dokładnie taki, jak Andrzej Duda, nazywany 
czasem człowiekiem bez twarzy i bez kręgosłupa. Już utrata więk-
szości w jeszcze mniej ważnym od Prezdydenta Senacie stała się dla 
Jarosława Kaczyńskiego kłopotliwa, gdyż to właśnie działania wyż-
szej (teoretycznie) izby polskiego parlamentu najbardziej przyczyni-
ły się do storpedowania idei przeprowadzenia wyborów korespon-
dencyjnych 10 maja. Były też inne przyczyny, przede wszystkim taka, 
że wybory pocztowe zostały przygotowane byle jak i na kolanie, a 
gdyby zostały przeprowadzone według zasad forsowanych przez 
PiS - gwałciłyby wiele zasad, obowiązujących w krajach, w których 
demokracja nie jest coraz mniej znaczącym frazesem. W kilku przy-
padkach byłby to nawet gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Dla 
prezesa Kaczyńskiego nie miałoby to jednak żadnego znaczenia, bo 
on nie przewidywał innego scenariusza, niż zwycięstwo A. Dudy, a 

Od możliwości do rzeczywistości
jak wiadomo, zwycięzców się nie sądzi. W Polsce nie stają oni nawet 
przed Trybunałem Stanu.
To właśnie dlatego skłonny jestem mówić o zwycięstwie opozy-
cji. Nie ma jednak ona (czyli opozycja) żadnej gwarancji, że nowe 
wybory, przeprowadzone według znowelizowanych zasad (już we 
współpracy PiS z krnąbrną partią Jarosława Gowina, co gwarantuje 
sejmową większość), będą wolne, równe i powszechne. Powiedzmy 
sobie szczerze: będą przeprowadzone według takich zasad, żeby 
zminimalizować ryzyko porażki Andrzeja Dudy - tyle, że zostanie 
to trochę bardziej przypudrowane. Pokusa wspomożenia wysiłków 
pisowskiego elektoratu jest zbyt duża. I jeszcze mały kamyczek do 
ogródka opozycji: niech rzuci kamieniem w PiS każdy, kto twierdzi, 
że w innych, korzystnych dla siebie okolicznościach nie mierzyłby się 
z takim dylematem. Jestem prawie pewny, że gdyby politycy spoza 
Zjednoczonej Prawicy byli uczciwi, to w stronę Jarosława Kaczyń-
skiego i jego partyjnych żołnierzy nie poleciałby nawet najdrob-
niejszy okruch piasku. No tak, ale polityka mało komu kojarzy się z 
uczciwością...

***
Czy opozycja może więc mieć nadzieję, że po 12 lipca (mówi się o 
tej dacie jako o nowym terminie wyborów) żyrandola w Pałacu Pre-
zydenckim pilnować będzie ktoś z jej grona? To nie jest wykluczone, 
ale z chłodzeniem szampanów na pewno bym się wstrzymał. Naj-
pierw wyniki sondaży musiałyby pokryć się z wynikiem wyborów, 
a potem opozycyjne partie musiałyby zaakceptować to, że dawna 
hierarchia (najpierw PO, potem długo, długo nic, a potem plankton) 
jest już mocno nieaktualna, a wreszcie wyborcy, popierający po-
wiedzmy że W. Kosiniaka-Kamysza, musieliby chcieć zagłosować na 

Sz. Hołownię, a przecież nie wszyscy oglądają „Mam talent” na TVN. 
Ja skądinąd wiem, że Sz. Hołownia to świetny, superinteligentny i 
bardzo obyty medialnie gość, ale czy to wystarczy, żeby poparło go 
więcej wyborców, niż A. Dudę? Tego nie wiem, ale dziś już na pew-
no nie powiem, że nie ma takiej możliwości. Wprawdzie do Pałacu 
Prezydenckiego droga od możliwości do rzeczywistości jest jeszcze 
długa i wyboista, ale widać ją coraz wyraźniej.

Tomasz Chruścicki



- Rozmowy z moimi bohaterami, wsród których 
są też mężczyźni, bardzo bolały. Był czas, kiedy 
chciałam oddać zaliczkę, żeby już nie babrać 
się w tych historiach. Czy mi pomogły? Tak. Bo 
dowiedziałam się, że nie tylko mnie przydarzy-
ła się taka toksyczna relacja - mówi Renata Kim, 
dziennikarka Nesweeka, autorka książki „Dla-
czego nikt nie widzi, że umieram. Historie ofiar 
przemocy psychicznej”. 

Spotyka Pani pierwszy raz w życiu kobietę i od 
razu wie, że jest ona ofiarą przemocy psychicznej?
Nie. One bardzo często promiennie się uśmiechają. 
Nic nie wskazuje na to, że przeżyły traumę. Ale kie-
dy tylko pojawia się temat przemocy psychicznej, 
manipulacji, kiedy ktoś rzuca słowo „psychopata”, 
zaczynają opowiadać o tym, że były w toksycz-
nej relacji. Mówią drżącym głosem, z ogromnymi 
emocjami. Opowiadają, jak stopniowo pogrążały 
się w szaleństwie, traciły siły i zaufanie do własne-
go rozumu. Jak cierpiały i nie do końca wiedziały 
dlaczego. Jak w końcu uciekały ze związku, który 
całkiem je wycieńczył i doprowadził na skraj sa-
mobójstwa. I wtedy wiem, że spotkałam kolejną 
ofiarę przemocy psychicznej.
Czyli kogoś podobnego do siebie?
Tak. Byłam ofiarą.
Zanim się Pani dowiedziała, że jest ofiarą, kogo 
widziała patrząc w lustro?
Kobietę, która kiedyś była radosna, energiczna i 
przebojowa, a teraz jest cieniem samej siebie. Ko-
bietę, która ciągle płacze, ale zaraz potem biegnie 
na spotkanie ze sprawcą rozpaczy. Kobietę, która 
wie, że powinna wyjść z tej krzywdzącej relacji, ale 
nie potrafi tego zrobić. I bardzo się wstydzi. Tak 
bardzo, że woli odwołać terapię, niż pójść i opo-
wiadać, że znowu ma kontakt z człowiekiem, przez 
którego cierpi. Kobietę udręczoną, zmęczoną i 
skrajnie wychudzoną. Bo kiedy już było ze mną 
bardzo źle, nie mogłam jeść ani spać. Ważyłam 43 
kilo. Na zdjęciach z tamtego okresu jestem szara 
na twarzy i mam w oczach znużenie i ból.
Kto Pani uświadomił, że jest ofiarą?
Moja terapeutka. Kiedyś powiedziałam jej, że na-
mawiam tego człowieka na wspólną terapię, a on 
się wymiguje. I wtedy terapeutka powiedziała: 

Dlaczego nikt nie widzi, że umieram

jaka terapia? Nie mediuje się ze sprawcami prze-
mocy. Zaszokowała mnie. Nie myślałam o sobie 
jako ofierze.
Dlaczego?
Bo wydawało mi się, że po prostu jestem w bardzo 
bliskiej i dziwnej relacji z człowiekiem, który mnie 
kocha mniej, niż ja jego. To się zdarza. Myślałam, 
że nie pozwala mi odejść, bo jest ze mną tak bar-
dzo związany. Zawsze to deklarował. Nie rozumia-
łam, że jestem mu potrzebna. Bo byłam w niego 
wpatrzona, spełniałam wszystkie jego zachcianki, 
byłam na każde zawołanie. I akceptowałam to, że 
on nie oddaje tego samego. Przyjęłam jego punkt 
widzenia jako swój własny. Ciągle mi powtarzał, że 
do niczego mnie nie zmusza. Ale robił wszystko, by 
uzależnić od siebie.
Czy w tym czasie spełniała się Pani zawodowo, 
była doceniana? Jak postrzegali Panią znajomi?
Znajomi cały czas powtarzali: on cię krzywdzi, prze-
stań go tłumaczyć. Myślę, że byli zniecierpliwieni 
tym, że tkwię w tym związku. Ale nie okazywali 
tego, byli zawsze obok, gotowi mnie przytulić, na-
karmić czy przenocować. Praca była bezpiecznym 
schronieniem, bo to jest coś, na czym się znam, co 
kocham. Ale i tak były chwile, gdy pracowałam go-
rzej niż wcześniej, z mniejszym oddaniem i ener-
gią, bo moje myśli były zupełnie gdzie indziej. I 
naprawdę byłam straszliwie wyczerpana. Odżyłam 
dopiero, gdy zaczęłam brać leki przepisane przez 
psychiatrę, która zdiagnozowała u mnie zespół lę-
kowy. Obsesyjnie też wtedy biegałam.
Jest teraz Pani szczęśliwa? Sama czy z kimś?
Jestem sama. I szczerze mówiąc, nie bardzo so-
bie umiem wyobrazić siebie w związku. Na razie. 
U mężczyzn wypatruję sygnałów przemocowych 
zachowań i natychmiast uciekam. Myślę, że re-
aguję przesadnie, że jestem przewrażliwiona, ale 
na razie nie umiem inaczej. Poza tym naprawdę 
podoba mi się wolność, jaką teraz mam. Robię, co 
chcę, nikomu się nie tłumaczę. Brakuje mi blisko-
ści z drugim człowiekiem, ale najpierw muszę się 
nauczyć stawiania granic. Bo nie stawiałam ich w 
małżeństwie, na szczęście dobrym i bezpiecznym, 
ani w tej toksycznej relacji. Miałam pecha: trafiłam 
na kogoś, kto bezwzględnie to wykorzystał.
Ile czasu minęło od ucieczki?  

Od ponad dwóch lat nie mam z tym człowiekiem 
żadnego kontaktu. Ucięłam wszystko, zablokowa-
łam. Bardzo długo czułam się stara i nieatrakcyjna. 
Powoli odzyskuję przekonanie, że nie jest aż tak 
źle. Jestem spokojna i wesoła, ale rany wcale nie 
są zagojone. Nie wiem kiedy będą. Ciągle czuję 
gniew, a powinnam być obojętna.
Ten gniew to, że pozwalałam, że tak długo?
Nie. Raczej, że skrzywdził i nigdy szczerze nie prze-
prosił. I że nie poniósł kary. I że poluje na kolejne 
ofiary, tego jestem pewna.
Książka, którą Pani napisała, spotkania z inny-
mi ofiarami... Czy to wszystko jakoś Pani po-
mogło?
Rozmowy z moimi bohaterami, wśród których są 
też mężczyźni, bardzo bolały. Był czas, kiedy chcia-
łam oddać zaliczkę, żeby już nie babrać się w tych 
historiach. Czy mi pomogły? Tak. Bo, jak mówili 
moi bohaterowie, dowiedziałam się, że nie jestem 
sama we wszechświecie. Że nie tylko mnie przyda-
rzyła się taka toksyczna relacja.
Czy na podstawie przeprowadzonych rozmów 
może nakreślić Pani obraz psychologiczny 
sprawcy przemocy psychicznej? 
Tak. To człowiek egocentryczny, przekonany, że 
jego potrzeby i on sam są najważniejsze w świe-
cie. Bezwzględny w wykorzystywaniu ofiary pod 
każdym względem: emocjonalnym, towarzyskim, 
finansowym. Domagający się nieustannego po-
twierdzania, że jest najpiękniejszy, najmądrzejszy, 
najważniejszy na świecie. Sam też jest zresztą o 
tym głęboko przekonany. Manipulator: rozgrywa 
ludzi wokół siebie, a ofiarę doprowadza do zwąt-
pienia we własny rozum i siły. Pasie się jej energią, 
każe jej się uwielbiać. Ma często rys psychopatycz-
ny lub socjopatyczny. Jest pozbawiony empatii. 
Pani rada dla ofiar przemocy? 
Mam tylko jedną radę: uciekać. Nie odpowiadać na 
zaczepki, tylko uciąć wszelkie kontakty. Na począt-
ku będzie trudno, jak na każdym odwyku, ale z każ-
dym dniem ofiara zacznie odzyskiwać siły i spokój.
Dziękuję bardzo.

Małgorzata Chruścicka 

Historie ofiar przemocy psychicznej
W kilkunastu napisanych w pierwszej osobie re-
portażach autorka pokazuje, jak człowiek wcho-
dzi w toksyczną relację, jakie są jej kolejne etapy 
i jak trudno się z niej wyplątać. Bo – jak mówią 
wszyscy psychologowie i same ofiary – urucha-
mia się w nim mechanizm uzależnienia, z któ-
rego trudno się wyrwać, podobnie jak z nałogu 
alkoholowego czy każdego innego. Na dodatek 
ofiara z biegiem czasu słabnie: zaczyna kwestio-
nować własny rozsądek i umiejętność oceny sy-
tuacji, przyjmuje punkt widzenia przemocowca. 
I jeszcze jedno: otoczenie jest zwykle po stronie 
kata, nie wierzy ofierze.
Bohaterkami książki są głównie kobiety, ale au-
torka przedstawia także historię mężczyzny – 
ofiary.

Renata Kim - dziennikarka Newsweek Polska, szefowa działu Społeczeństwo.
Pracowała też w tygodnikach Wprost i Przekrój, a wcześniej w Dzienniku. Zaczynała jednak od 
radia. Przez kilkanaście lat była związana z różnymi rozgłośniami: RMF FM, Trójką i Sekcją Pol-
ską BBC. Nie może żyć bez sportu. Uprawia taekwondo (3 dan), w zimie jeździ na snowboardzie, 
a w lecie gra w golfa. Szaleje za zumbą.

Mam taką przypadłość, która sprowadza się do tego, że wiecznie muszę się na czymś 
koncentrować. Mój mózg dokonuje miliona analiz na minutę i przeskakuje od jed-
nego tematu do drugiego, wymyślając kolejne zadania, zadając pytania i zmuszając 
mnie do bycia wiecznie zajętym człowiekiem – choćby to zajęcie miało polegać na 
obejrzeniu całego sezonu Working Moms na Netflixie w jeden wieczór. Kiedy więc 

wyłączam służbową skrzynkę mailową i komunikator, w moje ręce wpada natychmiast stos prania, 
dziennik albo kluczyki do samochodu. Żeby żyć, muszę coś robić, a moja świadomość nienawidzi 
pustych przebiegów. 
Podczas pandemii moje możliwości wymyślania sobie twórczych zajęć są mocno ograniczone. Po-
skarżyłam się więc któregoś dnia znajomemu, że nie wiem, co ze sobą zrobić – kuchnia jest czysta, 
podłoga odkurzona, nie mam ochoty na film, serial czy książkę, nie wiem co dalej i jak żyć. Odpo-
wiedź Danny’ego po pierwsze mnie zaskoczyła, a po drugie zirytowała.
A próbowałaś po prostu usiąść i nic nie robić?
Zaraz, ale co to znaczy? Że ludzie tak robią? Po prostu siedzą na kanapie i patrzą w sufit? Myślą? 
Albo nie myślą? Istnieje na świecie ktoś, kto pozwala sobie robić dokładnie... nic?
Najwidoczniej tak, skoro tego typu sugestia wydawała się mojemu znajomemu czymś zupełnie 
naturalnym.
Testowanie konceptu robienia niczego doprowadziło mnie do szału. Pierwszy raz odkąd tylko pa-
miętam zostałam sam na sam ze swoją głową - bez książki, na której mogłabym się skoncentrować 
albo rozmowy z drugim człowiekiem, w czasie której skutecznie odwracam uwagę od własnego 
wnętrza. Irytacja wzięła się stąd, że zdałam sobie sprawę, że moje wnętrze ma naprawdę dużo do 
powiedzenia.
Jestem zmęczona. Zestresowana. Lubię zapach świeżego prania. Sprawia mi przyjemność miękkie, 
błyszczące futro kota. Męczy mnie bałagan. Cieszę się widokiem drzewa za oknem. Chciałabym po-
łożyć się spać. Nie lubię zdrobnienia swojego imienia. Tęsknię za rodziną i pomalowanymi paznok-
ciami. Jest mi smutno, kiedy długo z ludźmi nie rozmawiam. Chcę czytać więcej książek, zwłaszcza 
tych o samorozwoju. Lepiej myśli mi się w ciszy, niż przy muzyce.
We współczesnej pogoni za pracą, mniejszym rozmiarem spodni, znalezieniem dobrego partnera, 
założeniem rodziny czy zdrowiem kompletnie zapominam o tym, że da się - tak po prostu, bez żad-
nego powodu i bez większego sensu – wcisnąć pauzę.
I całkiem przypadkiem zdarza mi się w trakcie tych pięciu minut zorientować, że człowiek, z którym 
siedzę w zupełnej ciszy, a z którym spędzam 100% swojego życia (to jest ja sama) jest naprawdę 
wart poznania i polubienia.

Natalia Chruścicka

A próbowałaś nic nie robić?



WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

1. działka nr 479/78 o powierzchni 3,6561 ha, w tym: 
(Wsr- Ł V- 3,1373 ha, N - 0,5188 ha)  położona w ob-
rębie 0057 Golce, Gmina Wałcz. 

2. KO1W/00016380/6   
3. Cena działki brutto - 100.000,00 złotych  
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2020 r. o godzinie 

10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 ( 
sala narad ) 

6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrą-
gleniu do pełnych dziesiątek.

7. Przeznaczenie w planie - tereny rolne . 
8. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 czerw-

ca 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia jest udostępniona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz i stronie internetowej 
Gminy Wałcz www.bip.gminawalcz.pl 

                                                         Wójt Gminy Wałcz
                                                          Jan Matuszewski

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości  rolnej zabudowanej 

dwoma budynkami letniskowymi:
1. działka nr 86/11 o powierzchni 0,4090 ha, w tym: 

(ŁIV - 0,1046 ha, Ps VI - 0,2672 ha, Br-Ps VI - 0,0372 ha) 
położona w obrębie 0054 Strączno, Gmina Wałcz. 

2. KO1W/00018980/6  
3. Cena działki netto - 200.000,00 złotych + 23% poda-

tek VAT 
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2020 r. o godzinie 

09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 
(sala narad) 

6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrą-
gleniu do pełnych dziesiątek.

7. Przeznaczenie w planie – tereny predysponowane 
do rozwoju turystyki. 

8. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 czerw-
ca 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia jest udostępniona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz i stronie internetowej 
Gminy Wałcz www.bip.gminawalcz.pl 
                                                      Wójt Gminy Wałcz
                                                       Jan Matuszewski

Sejm 30 kwietnia uchwalił zmianę przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego oraz ustawy o policji, wpro-
wadzając możliwość szybkiego postępowania wobec 
sprawców przemocy domowej. Według nowych prze-
pisów funkcjonariusz policji w czasie interwencji bę-

dzie miał prawo ocenić, czy osoba stosująca przemoc fizyczną stwa-
rza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli stwierdzi, że 
tak, będzie miał prawo wydania bezwzględnego nakazu natychmia-
stowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Ten bę-
dzie mógł zabrać z mieszkania tylko niezbędne rzeczy. Jeśli sprawca 
oświadczy, że nie ma się gdzie wyprowadzić, policjant wskaże mu 
placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. noclegownie czy 
schronisko dla bezdomnych.
Wobec sprawcy przemocy policjant będzie miał prawo wydać zakaz 
zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja bę-
dzie zobowiązana do sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się 
do tych sankcji. Jeśli zaś złamie zakaz, to policja będzie mogła zastoso-
wać środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza 
tym sprawca przemocy narazi się na zastosowanie aresztu, ogranicze-
nia wolności lub grzywny, bowiem jego zachowanie będzie traktowa-
ne jako wykroczenie z zagrożeniem kary aresztu lub grzywny. Te same 
zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.
Wydany przez policjanta nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbli-
żania się do mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia będzie 
obowiązywać co do zasady dwa tygodnie. Na wniosek osoby do-
tkniętej przemocą sąd będzie mógł ten okres przedłużyć.
Nowe przepisy przewidują kontrolę sądową nad stosowaniem tych 
środków. Sąd będzie mógł w uzasadnionych przypadkach uwzględ-
nić zażalenie sprawcy przemocy i uchylić zastosowany środek. Na-
dal istnieć będzie możliwość złożenia do sądu wniosku o opuszcze-

Krótka piłka dla damskich bokserów?
nie lokalu przez stosującego przemoc. Projekt przewiduje również 
usprawnienie postępowania np. poprzez możliwość doręczania 
pism procesowych przez policję, a nie tylko przez pocztę. Policja 
będzie też zobowiązana do udzielania sądowi wszelkiej pomocy, 
niezbędnej do szybkiego zakończenia sprawy, np. przy ustaleniu 
adresu świadka. W niektórych sytuacjach sąd będzie miał trzy dni 
na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę bę-
dzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Orzeczenia sądu zobowiązujące sprawcę przemocy do opuszczenia 
mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania będą wykony-
wane już od ich ogłoszenia. Osoby domagające się zastosowania 
takich środków zostaną zwolnione z kosztów sądowych.
Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Ma wejść w życie po upływie 
6 miesięcy od jej ogłoszenia.
Czas pokaże, czy przepisy te się sprawdzą. Poprzednia ustawa dzia-
łała zbyt wolno, bowiem sądy procedowały według zasad postępo-
wania cywilnego i - pomimo teoretycznego miesięcznego terminu 
do rozpoznania - sprawy ciągnęły się miesiącami. Ustawa niewątpli-
wie wprowadza niezmiernie dotkliwe dla potencjalnych sprawców 
uprawnienia dla policjantów. Natomiast dla ostrzeżenia przed nad-
użyciami przypomnę tylko film „Tato” w reżyserii Macieja Ślesickiego 
i scenę samookaleczenia się rzekomo pokrzywdzonej matki, która 
uderzając we framugę drzwi głową rozbija sobie czoło, a następnie 
wzywa policję. Policjanci muszą stosować ten nowy środek z należy-
tą starannością, bowiem szybkość działanie nie zawsze idzie w parze 
z prawidłową oceną zastanych okoliczności, a jak mawiali starożytni: 
male nostro iure uti non debemus - nie powinniśmy źle korzystać z 
naszych praw.

Adwokat Cezary Skrzypczak 
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/279_u/$file/279_u.pdf

KGW Ma-Lwa z Tuczna razem z KGW Jaszczurki z Marcinkowic i KGW 
Dlaczego nie? ze Strzalin sprawiły miłą i słodką niespodziankę pra-
cownikom i pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w 
Tucznie, których nie można odwiedzić.
Gospodynie zjednoczonymi siłami upiekły ciasta. Smakowite i pach-
nące wypieki zostały dostarczone razem z miodem od pszczelarza 
Winfried Krion do „Leśnej Ustroni”. 

Zjednoczone 
gospodynie



Marcin Madajczyk najbardziej znany jest jako rzeźbiarz. Jego 
prace można obejrzeć w wielu miejscach - w plenerze i obiek-
tach zamkniętych, w tym m.in. w kościołach i budynkach uży-
teczności publicznej. Maluje również obrazy i tworzy murale. 
Trochę mniej znany jest jako fotografik – a szkoda, bo robi na-
prawdę piękne zdjęcia.

Fotografowaniem zainteresował się w 2001 roku, kiedy kupił swój 
pierwszy aparat. Uczył się sztuki uwieczniania rzeczywistości już na 
sprzęcie cyfrowym – nigdy nie posługiwał się aparatem analogo-
wym. Teraz dysponuje dobrej klasy korpusem i mocnymi obiekty-
wami.
- Sprzęt jest ważny, ale to zawsze tylko sprzęt – mówi M. Madajczyk. 
- Można to porównać do dłuta w dłoni rzeźbiarza lub pędzla, którym 
posługuje się osoba malująca obraz. To wszystko jest oczywiście bar-
dzo ważne, ale najważniejsze jest to, czego nie da się dokładnie opi-
sać. Bo nie każdy, kto weźmie do ręki dłuto jest od razu rzeźbiarzem. 
Owszem, większość coś wyrzeźbi, ale czy to będzie prawdziwa rzeź-
ba? Tak samo jest z fotografowaniem. Możesz wysłać dwóch ludzi 
w to samo miejsce, o tej samej porze, dać im taki sam sprzęt i jeden 
cyknie zwykłą fotkę, a drugi zrobi wartościową fotografię. Aparat 
jest urządzeniem, które pozwala zapisać to, jak widzimy rzeczywi-
stość, jak widzi ją każdy z nas. To nie jest tylko kwestia technicznych 
umiejętności. One oczywiście pozwalają zrobić ostrzejsze zdjęcie, 
ale liczy się przede wszystkim to, jak widzimy i czujemy świat.
Marcin fotografuje wszystko. Nie unika nawet dokumentowania 
różnych wydarzeń, ale prawdziwą przyjemność sprawia mu uwiecz-
nianie ciekawych obiektów architektonicznych, a nade wszystko 
podglądanie przyrody, szczególnie tej w okolicach Tuczna, gdzie 
mieszka, i Wałcza, gdzie pracuje. W tym spełnia się najbardziej. Ja-
dąc rano do pracy zawsze ma pod ręką aparat i czasem udaje mu się 
zrobić zapierające dech w piersiach zdjęcie zza szyby samochodu. 
Większość zdjęć przyrodniczych powstaje jednak podczas długich 
włóczęg po lasach, które Marcin uwielbia.
- Człowiek, który nie potrafi dostrzec piękna przyrody, nie potrafi 
naprawdę żyć – mówi M. Madajczyk. - A przyroda jest wspaniała w 
każdym detalu. Czasem wystarczy tylko trochę się pochylić, żeby w 
zwyczajnej stokrotce zobaczyć coś niezwykłego.
Marcin publikuje efekty swoich fotograficznych włóczęg na profilu 
FB. Zagląda tam wiele osób, znajomych i znajomych znajomych, któ-
rzy nie szczędzą autorowi pochwał. Dobrą energię Marcin czerpie 
również od kolegów z pracy, którzy rozumieją jego pasję i zachwy-
cają się jego zdjęciami.
- Szczególnie teraz, kiedy wiele osób siedzi zamkniętych w domach, 
zdjęcia z mojego profilu są jakby przepustką do tego świata, który 
został im odebrany i za którym tęsknią – mówi Marcin. - Stałem się 
jakby ich oczami, a moje zdjęcia namiastką spacerów.
Publikowane przez Marcina fotografie mają dodatkową wartość - są 
wyjątkowo prawdziwe, bo autor wrzuca do sieci tzw. surówkę, czyli 
obrazy nieprzepuszczone przez żadne filtry i niepodrasowane Pho-
toshopem.
Uważny obserwator może dostrzec w zdjęciach Marcina odzwiercie-
dlenie różnych etapów jego życia. Ostatnio jego fotografie stały się 
wyjątkowo jasne, ciepłe i pogodne.
- W ostatnich tygodniach zdarzyło się u mnie wiele rzeczy, o których 
nie chcę mówić publicznie – mówi M. Madajczyk. - Mogę powiedzieć 
tylko tyle, że szczęście można znaleźć nawet pod mostem...

Tomasz Chruścicki

Przyroda - jego miłość



W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID- 19 zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe 
jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowe-
go ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. 
Określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na 
odległość i stworzono szkołom możliwość oceniania i klasyfiko-
wania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświato-
wych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w na-
szych szkołach realizowana jest zgodnie z zapisami prawa, a za jej 
organizację odpowiada dyrektor szkoły.
Nauczyciele mają stały kontakt z uczniami i rodzicami. Spotkania 
Rad Pedagogicznych, Zespołów Klasowych i Zespołów Przedmioto-
wych odbywają się dość sprawnie.
Praca zdalna wymaga od uczniów większej samodzielności, samo-
dyscypliny, odpowiedzialności oraz umiejętności podejmowania 
decyzji bez nacisków ze strony nauczycieli.
Dokumentowanie pracy przez nauczycieli pozwala dyrektorom na-
szych szkół prowadzić nadzór pedagogiczny nad realizacją podsta-
wy programowej. Wgląd do postępów nauczania i realizacji zajęć 
mają również uczniowie i ich rodzice.

W praktyce 
Nauczyciele kontaktują się z uczniami za pomocą dziennika elektro-
nicznego, e-maila, aplikacji Messenger, aplikacji Skype, mediów spo-
łecznościowych, aplikacji Microsoft Teams oraz telefonicznie. Wyko-
rzystują różne platformy edukacyjne, na przykład e-podręczniki, 
platformy wydawnictw powiązanych z tradycyjnymi podręcznikami, 
szerokie zasoby internetowe np. YouTube, Google.
Wychowawcy i nauczyciele organizują spotkania online, gdzie wszy-
scy mogą ze sobą porozmawiać. Niektórzy wychowawcy mają ze 
swoimi uczniami utworzone grupy na portalach społecznościowych 
i tam wymieniają informacje i rozwiązują bieżące problemy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Priorytetem, jak zawsze w naszych szkołach, jest bezpieczeństwo 
uczniów i dostosowanie wymagań do ich możliwości psychofizycz-
nych. A zatem, organizując kształcenie na odległość dyrektor musi 
pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez 
uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. 
Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien 
uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzy-
stania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności 
w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną 
uczniów.
Dyrektor szkoły musi również ustalić z nauczycielami tygodnio-
wy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: 
równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnico-
wanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor 

OŚWIATA ON LINE - RAPORT
określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami 
i uczniami.

Nie tylko nauka
Szkoły obok zdalnego nauczania prowadzą także wsparcie psycho-
logiczno-pedagogiczne w ramach pracy pedagogów szkolnych, 
którzy:
- przesyłają informację do uczniów, wykorzystując dziennik elektro-
niczny, o możliwym kontakcie, deklarując swoją dyspozycyjność z 
podaniem adres e-mail,
- w rozmowach z wychowawcami i nauczycielami diagnozują kło-
poty w nauczaniu zdalnym, sprawdzają, czy są uczniowie, z którymi 
należy nawiązać dodatkowy kontakt,
- przesyłają uczniom informację na tematy mogące ułatwić im naukę 
i organizowanie sobie pracy w domu na przykład: jak zorganizować 
sobie miejsce pracy; jak się najłatwiej uczyć wzrokowcom, słuchow-
com, kinestetykom (czyli nauka wykorzystująca dominujący kanał 
sensoryczny),
- wymieniają korespondencję z uczniami potrzebującymi pomocy 
lub wsparcia.

Świadectwa 
W naszych szkołach, tak jak dotychczas, wystawiane są świadectwa 
uczniom i absolwentom. Z przepisów prawa nie wynika konieczność 
odebrania świadectwa w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych. 
Mogą być odebrane w innym, późniejszym terminie. Zapewnienie 
bezpiecznego odbioru świadectw tj. w taki sposób, by nie doszło do 
spotkania wielu uczniów w tym samym czasie i w tym samym miej-
scu, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może 
np. przygotować specjalny harmonogram, ustalając indywidualne, 
umówione terminy odbioru świadectw osobiście przez uczniów w 
sekretariacie szkoły lub - w szczególnych przypadkach - rozważyć 
zeskanowanie świadectwa i przesłanie go w formie elektronicznej.

Wynagrodzenie nauczycieli
W naszych szkołach wszyscy nauczyciele otrzymują w czasie pande-
mii wynagrodzenie zasadnicze wraz z obowiązującymi dodatkami 
np. za wychowawstwo, funkcyjny, stażowy, itp. Nauczyciele, którzy 
realizują podstawę programową w godzinach ponadwymiarowych 
otrzymują także za to wynagrodzenie. Obecna sytuacja (brak dostę-
pu do stanowiska pracy) uniemożliwia pracę w godzinach ponadwy-
miarowych instruktorom nauki zawodu w warsztatach, wychowaw-
com internatów, bibliotekarzom, pedagogom czy nauczycielom 
wychowania fizycznego. Jest to nieliczna grupa, która nie otrzymuje 
wypłaty w ramach nadgodzin.

Niezależne ograniczenia
W związku z pandemią wiele instytucji, z którymi współpracujemy, 
ograniczyło swoją działalność. 
Jest na przykład mniej składanych wniosków o skierowanie dzieci 

do ośrodków socjoterapii, ośrodków szkolno-wychowawczych lub 
wychowawczych. Poradnie nie wydają orzeczeń o potrzebie kształ-
cenia w takich ośrodkach, nie ma decyzji sądów o umieszczenie nie-
letnich w ośrodkach wychowawczych itp. 
Nie odbyły się kolejne posiedzenia Młodzieżowej Rady przy Staro-
ście Wałeckim.
Odwołaliśmy dwie debaty pn. „Porozmawiajmy o oświacie...”, które 
miały finalnie doprowadzić do opracowania planu rozwoju oświa-
ty powiatowej na najbliższe lata. Poza tym ograniczenia wynikają z 
obecnej pracy szkół i kolejnych terminów zawieszenia zajęć. 
Z uwagi na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty, przesunięty w 
czasie został proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
Czekamy na informację dotyczącą sposobu przeprowadzenia komi-
sji egzaminacyjnych nadających stopień nauczyciela mianowanego, 
które zwykle odbywają się w miesiącach wakacyjnych.
Inaczej niż do tej pory przebiega też procedura zatwierdzenia arku-
szy organizacyjnych szkół i placówek. Zachowane zostały terminy, 
ale wszystko odbywa się drogą elektroniczną.

Wicestarosta Jolanta Wegner

JESZCZE BĘDZIE NORMALNIE!
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Czytelniku, do pióra!

 W czasie zarazy (7)
Jeden z bloków w Wałczu. Dokładnie 
pięćdziesiąt mieszkań i pięćdziesiąt po-
zornie obcych sobie ludzi. Obcych...? 
Kwarantanna w czasie zarazy może to 
zmienić...  Zaczyna się powolny powrót 
do normalności.

Babcia Piotra okazała się przesympatyczną 
kobietą. Nowoczesna, bo położyła ich spać 
razem, mrugając porozumiewawczo okiem. 
- Co ja nie wiem, co wy w domu robicie? - 
prychnęła. - Kiedyś też byłam młoda. 
Babcia mieszkała nieopodal malowniczego 
jeziorka w środku lasu. Piotr miał tam łódkę 
i zerwał Agatę o świcie oznajmiając, że jadą 
na ryby. Pierwszy dzień, kiedy wolno było ło-
wić szczupaki, trzeba było uczcić na wodzie. 
Wziął dwie wędki. Jedną dla siebie, drugą 
- na wszelki wypadek - dla Agaty. Najpierw 
było kilka minut nauki rzucania, a potem 
Agata musiała już radzić sobie sama. Była 
zdziwiona, że tak ją to wciągnęło. Początko-
wo nieporadne rzuty z każdym kolejnym sta-
wały się coraz płynniejsze i dłuższe. Do tego 
przynęta leciała mniej więcej w tym kierun-
ku, w jakim chciała. W pewnym momencie 
poczuła szarpnięcie i na końcu żyłki pojawił 
się pulsujący ciężar.

- Maaaam! - wrzasnęła. Szczupaczek nie był wielki i wrócił 
do wody, wcześniej uczestnicząc w obowiązkowej sesji. W 
ciągu trzech godzin Agata złowiła jeszcze cztery niewielkie 
szczupaki. Piotr spłynął bez brania...
W kolejne dni to Agata namawiała Piotra na ryby. Wresz-
cie i on złapał jakieś sztuki, w tym jednego blisko trzykilo-
gramowego, którego zabrali na kolację. Wrócili do Wałcza 
szczęśliwi. W poniedziałek odblokowano galerie handlo-
we i Agata pojechała po długiej przerwie do pracy. Wró-
ciła zapłakana.
- Był u mnie Michał - mówiła Piotrowi roztrzęsionym gło-
sem. - Domagał się natychmiast pieniędzy. Robił mi awan-
turę, aż szefowa się wściekła i kazała mi załatwiać prywatne 
sprawy poza pracą. Nie wiem, co mam z nim zrobić, bo on 
się ode mnie nie odczepi. Jeszcze pracę przez niego stracę, 
jak mnie będzie nachodził. 

***
Piotr pojechał na komendę. Jak słusznie przypuszczał, żona 
spełniła swoje groźby. Dała policjantom namiary do kont 
na allegro i OLX. Wiedzieli więc co i kiedy sprzedawał oraz 
poznali skalę. To jednak nie wszystko. Żona podała im też 
odbiorców hurtowych. Dobre alkohole, jakie on albo ko-
ledzy wyciągali z transportu, trafiały do kilku właścicieli 
okolicznych pubów i knajp. Ktoś inny odbierał ciuchy. Piotr 
wrócił do domu załamany. To był jednak dopiero początek 
problemów.
Dzwonek do drzwi. Piotr otworzył, nie sprawdzając nawet, 
kto dzwoni. Niewiele osób wiedziało, że mieszka u Anny, 
dlatego całkowicie zaskoczył go cios w szczękę. Upadając, 
dostrzegł Wojtka. To był klient, dla którego przywoził „tra-
wę” z Holandii. 
- Wystawiłeś mnie policji, gnoju -wysyczał mężczyzna. - Nie 
daruję ci tego! Masz przesrane na mieście. 
Trzasnął drzwiami i poszedł. Ledwie Piotr doszedł do siebie, 
odezwał się telefon z firmy. Tam czekało na niego dwóch 
właścicieli i kadrowa. Dostał dyscyplinarne zwolnienie z 
pracy. Właściciele poinformowali go, że złożyli również 
zawiadomienie na policję i że będą skarżyć go na drodze 
cywilnej o odszkodowanie, bo jego działalność nadszarp-
nęła dobre imię ich firmy transportowej. Zapowiedzieli, że 
wynajmą najlepszych prawników i puszczą go z torbami. 

Piotr wrócił do domu załamany.
***

Karol z Renatą spędzili cudowne chwile na działce. Majówka 
udała się znakomicie, do tego Renata poznała więcej osób z 
rodziny Karola. Wszyscy byli niezwykle mili i czuła się, jakby 
znała ich od lat. Kiedy wrócili do domu, Karol zaczął rozmowę. 
- Słuchaj, może nie będziemy się wygłupiać i zamieszkamy ra-
zem? - spytał. 
- Wiesz... ale co ludzie powiedzą. Nie za wcześnie? - obawiała 
się Renata. - Będą się naśmiewać, że nam na stare lata odbija. 
Nie boisz się tego?
- Nic mnie nie obchodzi ludzkie gadanie - oburzył się Karol. - 
Zresztą to pewne, że będą plotki, ale pogadają i przestaną. Nie 
ma dyskusji, przenosisz się do mnie. 
Potem zadzwonił do szwagra i siostrzeńca, prosząc ich o pomoc 
w przeprowadzce Renaty. Przeszli do jej mieszkania pakować to 
wszystko, co musiała zabrać. Po południu w bloku huczało. 
- Renata przeprowadza się do Karola - szeptały plotkary i od 
razu dorabiały ideologię. Któraś głośno spytała Karola, czy 
może zamierza się żenić i skąd ten pośpiech. 
- Zaliczyliśmy wpadkę i musimy się żenić - odparł Karol tłu-
miąc śmiech. Sąsiadki stały z rozdziawionymi ustami. Ale zaraz 
rozeszła się kolejna wieść, że Renata jest w ciąży...

***
Na ostatnim piętrze środkowej klatki mieszkało małżeństwo 
z dwójką dzieci. Właściwie nikt o nich niczego nie wiedział. 
Tomasz wychodził rano do pracy i wracał późno wieczorem. 
Dorota nie robiła zakupów w okolicznym sklepie. Z dzie-
ci starsze szło tylko do szkoły i prosto po lekcjach wracało. 
Nie wychodziło potem na dwór i z nikim się nie przyjaźniło. 
Młodsze właściwie cały dzień spędzało w domu. Kiedyś krą-
żyły na ich temat plotki, że są innej wiary. Widywano czasami 
jakichś mężczyzn, którzy wchodzili do tego mieszkania wie-
czorami. Czasem sami całą rodziną wsiadali w starego For-
da i gdzieś jechali. Niekiedy znikali nawet na kilka tygodni 
i wtedy starszym chłopcem opiekowała się siostra Doroty. 
Nikt nie wiedział, że młodszy syn jest ciężko chory. Ma wadę 
serca, której nie można zoperować w Polsce. Zbierali każdy 
grosz na operację za granicą. Żyli niezwykle skromnie, od-
mawiając sobie wszystkiego, ale i tak ciągle brakowało im 
kasy. Nie chcieli jednak zwracać się do nikogo po pomoc.

Wiele osób mówi: po co mi ubezpieczenie 
na życie, skoro wypłata kasy będzie jak 
mnie już nie będzie na tym świecie... 
Aleksandra Nurczyk: Polisa na życie to 
przejaw odpowiedzialności przede wszyst-
kim za bliskich. Często zdarza się, że gdy 
umiera główny żywiciel rodziny, jego naj-
bliżsi tracą środki utrzymania. Nadal pozo-
stają zobowiązania kredytowe, opłaty za 
mieszkanie i media, wydatki na artykuły po-
trzebne do życia. Pieniądze z polisy mogą 
pomóc bliskim w ich codziennym życiu.
Co obejmuje standardowe ubezpieczenie 
na życie?
Warto pamiętać, że polisa na życie to nie 
tylko wypłata za śmierć. Jest tu też odpowie-
dzialność za pobyt w szpitalu w wyniku cho-
roby czy też nieszczęśliwego wypadku, ope-
racje, a nawet trwały uszczerbek na zdrowiu.
Kto może się ubezpieczyć?
Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, 
a nie ma jeszcze... 80 lat. Do ubezpieczenia 
możemy włączyć małżonka lub partnera, 
także dzieci.
Czy ważny jest aktualny stan zdrowia?
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia nale-
ży odpowiedzieć na kilka pytań o stanie zdro-
wia, nie ma konieczności wykonywania ba-
dań lekarskich. To nieprawda, że osoby młode 
i zdrowe nie muszą myśleć o ubezpieczeniu, 
bo zawierając polisę na życie w młodym wie-
ku można skorzystać np. z wypłaty za urodze-
nie dziecka. Mamy też większą szansę na to, 
że przy kontynuacji polisy, nawet gdy stan 
naszego zdrowia z wiekiem ulegnie zmianie, 
cały czas będziemy objęci ochroną.
Jaka suma ubezpieczenia jest najczęściej 
wybierana? 
To jest zawsze indywidualny wybór. Po 
szczegóły i dobór ubezpieczenia adekwat-
ny do potrzeb zapraszam do biura Viviamo 
Ubezpieczamy w Wałczu, które znajduje się 
przy ul. Bydgoskiej 22/2 (dawne Gobi).

Ubezpieczenie 
na życie

Nie wszystkie strony świata 
Rośliny światłolubne (np. pelargonia, sur-
finia, gazania, heliotrop, osteospermum) 
będą słabiej kwitły w zacienionym miejscu, 
a rośliny które tolerują półcień (np. begonia, 

bluszcz, fuksja, niecierpki, tytoń) ulegną poparzeniu przez 
intensywne słońce na wystawie południowej. 
Przesadzamy 
Po przyniesieniu roślin ze sklepu przesadzamy je do więk-
szego pojemnika. Doniczka powinna mieć minimum 20 cm 
średnicy, a skrzynka balkonowa - 15 cm szerokości. 
W dużych, drewnianych skrzynkach możemy posadzić 
wiele roślin. Gliniane są droższe od plastikowych, ale dłużej 
zatrzymują wilgoć. Doniczki powinny mieć otwory w dnie, 
najlepiej jeden duży lub 3 - 4 mniejsze. Na dnie usypujemy 
kilkucentymetrową warstwę keramzytu, która będzie sta-
nowić drenaż. Woda nie może stać w doniczce. 
Przesadzając kwiaty nie stosujemy ziemi z ogrodu, ani tej 
z poprzedniego sezonu. Polecam podłoże uniwersalne (ta-

Dylematy domowego ogrodnika, 
czyli jak dbać o rośliny balkonowe

nie i dobre dla większości gatunków) oraz to z długodziałają-
cym nawozem.
Dokarmiamy
Podlewamy obficie, aż woda zacznie wyciekać z otworów w 
dnie doniczki. W gorące dni  dni (czerwiec - lipiec) robimy to 
dwa razy dziennie - wczesnym rankiem oraz późnym popo-
łudniem.
Rośliny, zwłaszcza te obficie kwitnące, muszą być systema-
tycznie nawożone, gdyż rosną w niewielkiej ilości ziemi i szyb-
ko zużywają zawarte w niej substancje pokarmowe. Warto 
kupić specjalistyczny nawóz: do wyboru mamy w płynie, gra-
nulkach i pałeczkach.
O tym, jaki nawóz wybrać i jak często go stosować, napiszę za 
tydzień.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy, jak zawsze, do 
Państwa dyspozycji w naszym sklepie. 

Agnieszka Bednarek
właścicielka sklepu BEDNAR

- Wyniki są coraz gorsze - mówiła Doro-
ta. - Nie ma już za wiele czasu. Musimy 
skądś zdobyć pieniądze. Może zwrócę 
się do jakichś fundacji?
Mąż zaczął się łamać, aż w końcu się 
zgodził. Następnego dnia Dorota smut-
na szła do sklepu. Chodziła nawet po 
najmniejsze zakupy do marketów, żeby 
było taniej. Po drodze spotkała sąsiadkę, 
Monikę. Od słowa do słowa wyjaśniła jej, 
jaki ma problem. Młoda kobieta była w 
szoku, że w jej bloku są ludzie, którzy 
potrzebują pomocy. Obiecała się tym 
zająć. Po południu przyszła z dobrymi 
wiadomościami. Uruchomiła interneto-
wą zbiórkę i zgłosiła chłopca do fundacji. 
- Zbierzemy kasę i będziesz ganiał niedłu-
go z chłopakami - oznajmiła Michałkowi.
cdn

Zapraszamy Czytelników do napisa-
nia kolejnego odcinka. Historia fajnie 
się rozkręca. Umieramy z ciekawości, 
co zdarzy się w ciągu najbliższego 
tygodnia. Teksty można przysyłać na 
adres chruscicka@pojezierze.com.pl



W okresie po pandemii wiele osób może zostać 
bez pracy. Ten problem nie dotyczy absolwen-
tów Studium Pracowników Medycznych i Spo-
łecznych w Wałczu. 
Rozmowa z Joanną Pawlik, dyrektorem Studium.

Jak funkcjonuje szkoła w czasie pandemii?
Tak jak wszystkie szkoły pracujemy zdalnie. Jeste-
śmy w stałym kontakcie z naszymi słuchaczami 
poprzez różnego rodzaju komunikatory. Nauczy-
ciele prowadzą zajęcia online w grupach oraz 
umieszczają materiały i prezentacje na platformie 
e-learningowej. W pełni realizujemy podstawę 
programową.
Czy słuchacze nie zgłaszają żadnych proble-
mów w związku ze zdalnym nauczaniem?
Do tej pory nie otrzymałam żadnych sygnałów, 
że coś jest nie tak. Staramy się dostosowywać 
godziny nauki do możliwości naszych słuchaczy. 
Większość uczniów to osoby dorosłe, posiadają-
ce rodziny i pracujące. Bardzo zależy nam na jak 
najlepszych wynikach na egzaminie potwierdzają-
cym kwalifikacje w zawodzie. Chcemy, aby ciężka 
praca słuchaczy i wykładowców zaowocowała stu-
procentową, jak dotychczas, zdawalnością egza-
minu zawodowego.
Atutem szkoły były zajęcia praktyczne: dużo i 
na wysokim poziomie. Jak to wygląda teraz?
To prawda. Wszystkie zajęcia praktyczne odbywa-
ją się w dobrze wyposażonych pracowniach pod 
okiem specjalistów. Praktyka jest bardzo ważna 
na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w 
danym zawodzie. Teraz musimy opierać się na fil-
mach instruktażowych. To nie to samo, ale stara-
my się sprostać tej sytuacji. Myślę, że nauczyciele i 
uczniowie dobrze pracowali przez 1,5 roku i teraz 
skupiają się na powtórkach. Ostatnie miesiące nie 
powinny zaważyć na dobrym przygotowaniu na-
szych absolwentów do pracy w zawodzie.
Czy Studium prowadzi nabór na kolejny semestr?
Oczywiście. Co roku nabór nas zaskakuje. Zainte-
resowanie zawodami medycznymi jest coraz więk-
sze. Pracujemy na to wszyscy, przede wszystkim 
wysoko wykwalifikowana kadra. Szkoła ma dobrą 
opinię w środowisku lokalnym. Na wybór kierun-
ków medycznych wpływa również możliwość 

Zawód z gwarancją pracy
znalezienia zatrudnienia. Praktycznie wszyscy nasi 
absolwenci natychmiast po ukończeniu Studium 
rozpoczynają pracę w zawodzie.
Na jakie kierunki jest aktualnie prowadzony 
nabór?
Jak co roku prowadzimy nabór na: technika masa-
żystę, higienistkę stomatologiczną, opiekuna me-
dycznego, technika usług kosmetycznych, technika 
sterylizacji medycznej, terapeutę zajęciowego, tech-
nika elektroradiologa. Dodatkowo w tym roku został 
przywrócony kierunek technik farmaceutyczny.
Naszą ofertę co roku wzbogacamy o dodatkowe 
kursy i szkolenia, wykraczające poza program na-
uczania w danym zawodzie. Po ich ukończeniu 
słuchacze otrzymują certyfikaty, a tym samym sta-
ją się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Tak 
więc na przykład słuchacze kierunku technik ma-
sażysta odbywają szkolenia z zakresu kinesiota-
pingu, higienistki stomatologiczne uczestniczą w 
kursie sterylizacji medycznej, słuchaczki kierunku 
technik usług kosmetycznych szkolą się w zabie-
gach z zakresu SPA&Wellness, a elektroradiolodzy 
uczestniczą w dodatkowych szkoleniach z zakresu 
odczytywania i interpretacji zapisów EKG. Z pełną 
ofertą prowadzonych przez nas szkoleń można się 
oczywiście zapoznać na stronie szkoły, do czego 
zachęcam.
Które kierunki w Wałczu są najbardziej popu-
larne i z czego to wynika?
Najpopularniejszym kierunkiem od trzech lat jest 
terapeuta zajęciowy. Zajęcia są naprawdę atrak-
cyjne. Jako szkoła oferujemy profesjonalny warsz-
tat. Ściśle współpracujemy z Warsztatami Terapii 
Zajęciowej w Wałczu, skąd wywodzi się również 
część kadry dzielącej się doświadczeniem zawo-
dowym z naszymi słuchaczami.
Zainteresowanie tym kierunkiem wynika również 
z przepisów o zatrudnieniu osób pracujących z 
osobami niepełnosprawnymi. Kolejne często wy-
bierane kierunki to technik farmaceutyczny oraz 
technik elektroradiolog.
Gdyby miała Pani z oferty szkoły wybrać trzy, 
które najlepiej wpisują się w potrzeby rynku, to 
byłyby to...
- Tak jak wcześniej wspomniałam, na pewno były-
by to:  terapeuta zajęciowy, technik farmaceutycz-

ny oraz technik elektroradiolog. Wiem także, 
że na terenie Wałcza wszystkie uczennice, któ-
re uzyskały kwalifikacje w zawodzie higienist-
ka stomatologiczna, znalazły zatrudnienie. Do 
najbardziej poszukiwanych zawodów na ryn-
ku pracy należy również opiekun medyczny.
W jaki sposób i do kiedy można złożyć do-
kumenty? Kiedy zaczynają się zajęcia?
- Zainteresowane osoby prosimy o składanie 
podań online. Dokumenty są do pobrania na 
stronie szkoły. Kontaktujemy się ze wszystkimi, 
od których takie podania wpłyną i ustalamy 
bezpieczną procedurę złożenia dokumentów 
w wersji papierowej. Oczywiście, jeśli ktoś chce 
uzyskać informacje o danym kierunku może 
do nas zadzwonić, jesteśmy cały czas pod te-
lefonem. Rekrutacja trwa do końca sierpnia, 
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli 
ktoś zgłosi się po tym terminie, a szkoła będzie 
dysponować jeszcze wolnymi miejscami na 
wybranym kierunku, to na pewno przyjmiemy. 
Rok szkolny rozpoczynamy od września 2020 r. 
Nawet gdyby okazało się, że nadal musimy na-
uczać online, jesteśmy do tego świetnie przy-
gotowani. 
Dziękuję za rozmowę. 


