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za dostarczenie dowodów i wskazanie zabójcy kotów w Tucznie 
Czytelników „Pojezierza Wałeckiego” zbulwersowała informacja o zabójcy kotów z Tuczna. Od wakacji do dzisiaj odeszło ponad 20 kotów 
i kilka lisów. Zwierzęta zostały prawdopodobnie otrute trutką na szczury, a to oznacza, że odchodziły w strasznych męczarniach. Martwe 
lub dogorywające były znajdowane w lesie, na trawnikach lub na grządkach w ogródkach.
Mieszkańcy Tuczna mają prawie stuprocentową pewność, kto to robi, lecz nie mają dowodów. 
Są tak zdeterminowani, że wyznaczyli 500 zł nagrody za dostarczenie niezbitych dowodów i wskazanie człowieka, który zabija koty. 
Osoby, które mogą pomóc, prosimy o kontakt z redakcją, tel. 604 513 197.

500 zł nagrody!

30 kwietnia bez jakiegokolwiek uprzedzenia, po 36 latach pra-
cy w Wałeckim Centrum Kultury została zwolniona Krystyna 
Kalwasińska, była dyrektor tej instytucji i wieloletni kierownik 
biblioteki. Dyrektor Maciej Łukaszewicz jako powód zwolnienia 
podał likwidację stanowiska w związku z reorganizacją, wymu-
szoną trudną sytuacją ekonomiczną. 

Dyrektor WCK Maciej Łukaszewicz potwierdza informację, że istotnie 
w dniu 30 kwietnia podjął decyzję o wręczeniu wypowiedzenia Kry-
styny Kalwasińskiej. 
- Ta trudna decyzja została podjęta z powodów ekonomicznych - 
tłumaczy. - K. Kalwasińska została zwolniona z trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia w tym okresie 
pracy.
Dyrektor przypomina, że w tym roku Rada Miasta obcięła już o 200 
tys. zł dotację dla WCK. 30 kwietnia wpłynęło dodatkowo pismo, w 
którym burmistrz oczekuje zmniejszenia wydatków placówki o 15%. 
M. Łukaszewicz dodaje, że bardziej szczegółowo odpowie na moje 
pytania piśmie. 

***
Z Krystyną Kalwasińską skontaktowaliśmy się dosłownie pół-
torej godziny po otrzymaniu  wypowiedzenia. Ta emocjonalna, 
przerywana płaczem rozmowa dobitnie pokazała, jak mocno 
przeżyła zwolnienie. 

Ile lat Pani pracowała w WCK? 
Pracowałam 36 lat. To była moja pierwsza i jedyna praca. Wie pan, 
to jest tak, że dostaje się takie pismo ze zwolnieniem i świat się w 
jednej chwili wali na głowę.
Nie miała Pani ochrony przedemerytalnej?
Zabrakło mi do niej rok.
Jak to się odbyło?
Nie pracujemy codziennie i dziś w pracy mnie nie było. Jeszcze rano 
byłam z dyrektorem na telefonie. Ustalaliśmy szczegóły, bo od 4 maja 
mają ruszyć biblioteki. Około 13.00 dzwoni dyrektor z pytaniem, czy 
mogę przyjechać do WCK. Wyjaśniam, że nie mogę, bo busy nie kur-
sują w tych godzinach. Nie minęła godzina, czyli było przed 14.00, 
kiedy mam dzwonek do drzwi. Otwieram, a tam dyrektor z kadrową, 
w maseczkach. Mówi, że ma mi coś do przekazania, więc zapraszam 
ich do środka. Wchodzą i wtedy dyrektor daje mi pismo z wypowie-
dzeniem. Po prostu mnie zatkało. Jeszcze tydzień wcześniej było 
spotkanie załogi i zapewniał, że nie będzie zwolnień. W czerwcu ob-
chodziłabym 36 lat pracy. Świat się zawalił. Emocje wzięły górę i po-
wiedziałam parę słów. Mówię: to ja ustąpiłam ze stanowiska, żebyś 
ty mógł zostać dyrektorem. I mimo umowy, że wracam do biblioteki, 
zostaję zwolniona. Już macie kogoś na moje stanowisko? Życzę ci, 
aby ciebie kiedyś też ktoś tak potraktował. Podpisałam w końcu pi-
smo, a oni wyszli i pojechali do Wałcza.
Jaki jest powód zwolnienia na wypowiedzeniu?
Redukcja stanowiska w związku z reorganizacją. Reorganizacja zaś 
wymuszona jest czynnikami ekonomicznymi. Podkreślam, jeszcze 
tydzień temu dyrektor zapewniał, że nie będzie żadnych zwolnień.
Jaki jest faktyczny powód?
Źle się pracuje z byłym dyrektorem. Tylko, że ja się w nic nie wtrąca-
łam. Wróciłam do biblioteki i tym się zajmowałam. Może mają kogoś 
na moje miejsce?
Nie przeczuwała Pani wcześniej niczego?
Gdzieś z miesiąc temu dotarły do mnie głosy, że dyrektor się na mnie 
szykuje i chce zwolnić. Powód miał być taki, że rozmawiam z byłą 

Powód ekonomiczny

burmistrz Bogusławą Towalewską i jej donoszę. Tego, że rozmawiam 
z burmistrz Towalewską nie ukrywam, bo nie sposób nie rozmawiać 
ze swoim byłym przełożonym. Tak mnie wychowano, że mówię 
dzień dobry, nie odwracam się tyłem, jak ktoś do mnie mówi. I ow-
szem, zamieniałam z byłą burmistrz od czasu do czasu kilka słów. Jak 
ktoś to odbierał, nie wiem. W każdym razie, jak pojawiły się plotki, 
spotkałam akurat burmistrza i zapytałam, czy mogę się czuć bez-
pieczna, bo słyszę że mam być zwolniona. Powiedział, żebym pytała 
dyrektora. Więc przypomniałam, że były pewne ustalenia z burmi-
strzem. Chodziło o moment, kiedy zrezygnowałam ze stanowiska 
dyrektora, aby mógł je objąć Maciej Łukaszewicz. Odparł, że mam 
spokojnie pracować.
Jak wyglądała rezygnacja Pani ze stanowiska dyrektora?
Już w czasie wyborów było głośno mówione, kto ma zostać dyrek-
torem WCK, jeśli wygra wybory na burmistrza Maciej Żebrowski. 
Obecny dyrektor pracował wówczas jako instruktor od teatru. Ale 
przebierał nogami, aby jak najszybciej wskoczyć na dyrektorskie 
biurko. Pamiętam, że był finał Orkiestry, kiedy zapytał mnie, kiedy 
pójdziemy do burmistrza.  Po co? Żeby omówić, kiedy obejmę stano-
wisko dyrektora. Pod koniec stycznia była wystawa i był na niej bur-

mistrz. Wprost go zapytałam, kiedy chce wsadzić na stanowisko tego 
fircyka. Odparł, że szykują pisma i chce z początkiem lutego. Wtedy 
uzgodniliśmy, że nie będzie żadnych problemów z mojej strony i 
wracam do pracy do biblioteki. I tak się stało. Pracowałam, robiłam 
swoje i nie wtrącałam się dyrektorowi do niczego.
Nie wierzy Pani w ekonomiczny powód?
Dlaczego nikt nie rozmawiał ze mną choćby o rezygnacji z funkcji 
kierownika? To jest kilkaset złotych oszczędności. Zresztą, o czym 
mówimy? Przez cały ubiegły rok jedna osoba była zatrudniana na 
umowę zlecenie i to za całkiem niezłe pieniądze. W tym roku sytu-
acja ekonomiczna jest tak bardzo trudna, a od stycznia ta osoba zo-
stała zatrudniona na cały etat. Czy to jest szukanie oszczędności? W 
bibliotece zostają osoby bez kierunkowego wykształcenia i z mniej-
szym stażem. Nie mieści mi się w głowie, żeby zwalniać pracownika 
tuż przed emeryturą i to takiego, który przez całe życie związany był 
z jednym miejscem pracy.
Co dalej?
Na razie muszę się z tego otrząsnąć. A potem - nie wiem...
Dziękuję za rozmowę
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Jak było do przewidzenia, temat śmieci zdominował drugą część 
sesji Rady Miasta Wałcza. Po ponad trzech godzinach dyskusji 
radni nie przyjęli nowych stawek. Kiedy emocje opadły, dosłow-
nie na koniec sesji skarbnik Aneta Rybak przedstawiła sytuację 
finansową miasta i prognozy na ten rok. Delikatnie mówiąc, jest 
fatalnie...

Na poprzedniej sesji nadzwyczajnej radni nie zgodzili się na staw-
kę 30 złotych od osoby za wywóz śmieci. Uchwała nie zawierała ulg 
ani dla rodzin wieloosobowych, ani wielodzietnych. Na tę sesję, jak 
twierdzą, dostali projekt niemal identyczny jak poprzedni, z jedną 
istotną różnicą: stawka z 30 złotych została zwiększona do 35 zł. 
Oprócz projektu, jaki znalazł się w porządku obrad, radni otrzymali 
4 inne warianty uchwały śmieciowej, w tym zawierający ulgi dla ro-
dzin wieloosobowych oraz uzależniający opłaty nie od osoby, ale od 
zużycia wody. 
- Na poprzednich spotkaniach nie udało się uzyskać konsensusu 
- tłumaczył wiceburmistrz Adam Biernacki. - Dlatego przygotowa-
liśmy kilka propozycji. W zależności od tego, którą radni wybiorą, 
wprowadzę pewne autopoprawki.

Podwyżka podwyżki
Radny Piotr Romanowski starał się dowiedzieć, skąd miasto wie, ile 
ton śmieci jest faktycznie wywożonych. Czy przy ważeniu jest ktoś 
z Urzędu? Wiceburmistrz wyjaśnił, że wagę określa firma na pod-
stawie szeregu protokołów i odczytów elektronicznych na różnych 
etapach odbioru. 
Bogusława Towalewska: - Przed nami trudna uchwała, do której i 
burmistrz, i po trosze my podchodzimy jak pies do jeża. Panie bur-

Śmieci po staremu, oszczędności po nowemu
mistrzu! Rządzenie to nie tylko lans na facebooku i składanie niere-
alnych obietnic. Miasto już dopłaciło do śmieci 1 milion 150 tysięcy 
złotych. Czy nie wiedział pan, że nie zbilansują się koszty z wpłatami? 
Zamiast podjąć wtedy niepopularną decyzję o podwyżce cen, pan 
unieważniał kolejne przetargi. Pewnie przyjdzie zagłosować nam 
nad tym projektem, ale ja za nim ręki nie podniosę. Niech wejdzie 
głosami pana zwolenników. 
Maciej Goszczyński: - Na sesji nadzwyczajnej odrzuciliśmy projekt 
uchwały, proponujący stawkę 30 złotych od osoby. Mimo, że wie-
dział pan, jakie mamy oczekiwania, dziś omawiamy właściwie taki 
sam projekt z jedną różnicą, że cena wzrosła do 35 zł. Czyli taka 
podwyżka podwyżki. W uzasadnieniu nie ma słowa o czynnikach 
wpływających na obniżenie ceny, a jedynie o tych uzasadniających 
wzrost. Generalnie nie wiem, jak wyliczenia powstały.
Wiceburmistrz A. Biernacki tłumaczył, że wyliczenia przesłał radnym 
w arkuszach kalkulacyjnych i chciał na ten temat rozmawiać, ale. M. 
Goszczyńskiego nie było. M. Żebrowski dodał, że ich kalkulacja jest 
oparta na aktualnych danych, w przeciwieństwie do wyliczeń, jakie 
przedstawił radny. 
M. Goszczyński głośno zaprotestował, domagając się sprostowania 
i przeprosin, bowiem opierał się na aktualnych danych, a poza tym 
nie był zapraszany przez wiceburmistrza.
- Nie wiem, jakiego arkusza używa wiceburmistrz - mówił M. Gosz-
czyński. - Ja używam arkusza papieru i ołówka. To wystarcza i wyli-
czenia są dobre. I tak w jednym z projektów zakładających ulgi dla 
rodzin wielodzietnych wyjściowa stawka za osobę to 33 zł. Za drugą 
i trzecią też 33 złote, za czwartą 26, a za piątą i kolejne po 25 zło-
tych. I w ten sposób wyszło mi, że czteroosobowa rodzina zapłaci 
125 złotych, a wiceburmistrzowi w arkuszu, że 104 zł. Szczerze mó-

wiąc, projekt, jaki mamy, to kwota z przetargu podzielona przez ilość 
mieszkańców. Po linii najmniejszego oporu. 
Rozpętała się dyskusja. Radni wymieniali poglądy nie tylko o staw-
kach i ulgach, ale również o sposobie wyliczania opłat. W efekcie 
przewodniczący Paweł Łakomy zaproponował, aby wybrać najpierw 
jeden z dwóch wariantów uchwały, ustalający metodę: od osoby lub 
od wody. Po głosowaniu 15 radnych głosowało za stawką od osoby, 
a 6 od wody. Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały, 
zakładający stawkę 35 złotych od osoby. Projekt został odrzucony 
większością głosów.

Jest fatalnie 
Na sam koniec sesji głos zabrała skarbnik Aneta Rybak. Mówiła o fa-
talnych prognozach finansowych na ten rok. 
- Czeka nas kryzys największy od lat - mówiła. - Wpływy z PiT, któ-
re stanowią 18 procent wpływu do budżetu, są niższe za marzec o 
201 tysięcy złotych. Jeśli nie nastąpi jeszcze większy spadek, to na tę 
chwilę zakładamy, że wpływy z PiT będą o 3,2 miliona złotych  mniej-
sze. Wpływy z CiT to kolejne 500 tysięcy mniej. Podatek od czynności 
i umów prawnych to dalsza strata około pół miliona złotych. Do tego 
niepodjęcie uchwały określającej nową stawkę za śmieci obciąży 
budżet kwotą 1,8 mln złotych. Dlatego jutro burmistrz prześle pi-
sma do kierowników i dyrektorów jednostek podległych. Do 8 maja 
mają oni wskazać propozycje oszczędności na poziomie 15 procent. 
Oszczędności mają dotyczyć też Urzędu Miasta. 
- Szkoda, że jest to sucha informacja - podsumował M. Goszczyński. 
- Nie wiem, po co włączenie do tej informacji opłat za śmieci. Mam 
dziwne odczucie, że jest to próba przeniesienia odpowiedzialności 
na radnych. Dziwię się, że nie dostaliśmy jeszcze propozycji działań, 
jakie burmistrz ma zamiar podjąć w ciągu najbliższych dni i tygodni, 
aby wybrnąć z tej sytuacji. 
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PS. Problem polega na tym, że jeżeli śmieci miałyby się bilansować, 
to uchwalając stawki za miesiąc trzeba by zrobić podwyżkę podwyżki 
podwyżki. Chyba, że znów zwołana będzie sesja nadzwyczajna, do cze-
go nawoływali niektórzy radni...



- Nasi pracownicy doceniają, że w tych niełatwych czasach mają 
możliwość pracy i stabilizacji finansowej, a my ze swojej strony 
robimy wszystko, aby zapewnić im bezpieczne warunki - mówi 
Maciej Figiel, Członek Zarządu OZEN Sp. z o.o.

Jak pandemia odbija się na kondycji Spółki?
Pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na działalność Spółki 
w kilku obszarach.
Nasze produkty sprzedajemy dla klientów z Europy Zachodniej. 
Część z nich zamroziła odbiór bądź ograniczyła ilość. W wyniku 
wprowadzonych przez wszystkie państwa europejskie ograniczeń w 
transporcie międzynarodowym wydłużyły się, a w ślad za tym wzro-
sły koszty dostaw do odbiorców końcowych. Mieliśmy też słuszne 
obawy, związane przede wszystkim z uregulowaniami i ogranicze-
niami prawnymi, będącymi pochodną pandemii w krajach, do któ-
rych dostarczamy produkty. Kolejny problem dotyczy sprzedaży 
energii elektrycznej oraz cen w Polsce dla producentów zielonej 
energii, co z kolei związane jest z polskim systemem wsparcia dla 
energetyki odnawialnej. Walka ze skutkami koronawirusa całkowicie 
zepchnęła na drugi plan kwestie ekologiczne i tutaj spodziewamy 
się również problemów, wierzymy że przejściowych. Uwzględniając 
jednak fakt, iż w wielu krajach szczyt zachorowań na COVID już mi-
nął bądź osiąga maksymalny poziom, żywimy nadzieję, że... gorzej 
nie będzie.
Czy produkcja jest na normalnym poziomie?
Niestety, w wyniku wprowadzonych procedur, mających na wzglę-
dzie bezpieczeństwo pracowników, i idących za nimi zmian w orga-
nizacji pracy, wydajność obniżyła się. Efektem są wyższe koszty wy-
tworzenia produktu i mniejsza produkcja. Niemniej, by utrzymać jak 
najwyższy wolumen produkcji i sprzedaży, współpracujemy z wie-
loma lokalnymi podmiotami, gwarantując im możliwość zarobku w 
tak trudnym dla wszystkich okresie.
Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane?
W trosce o naszych pracowników wprowadziliśmy szereg procedur 
i środków bezpieczeństwa. Zakupiliśmy między innymi środki do 
dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni, maseczki jednorazowe 
i wielokrotnego użytku oraz rękawiczki jednorazowe. Osoby chęt-
ne mogą pobierać lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność. 

OZEN KONTRA KORONAWIRUS
Wprowadziliśmy zasadę mierzenia temperatury pracownikom. 
Nowa bramka na portierni pozwala na regulowanie ruchu osobo-
wego. Obowiązuje zakaz wizyt z zewnątrz, zamawiania do firmy po-
siłków, kierowania prywatnej korespondencji oraz zamówień online 
do firmy oraz zakaz wszelkich zgromadzeń i spotkań. Przemieszcza-
nie się na terenie zakładu jest możliwe jedynie w grupie do dwóch 
osób, w palarniach jednocześnie przebywać mogą dwie osoby z 
zachowaniem co najmniej 2 metrów odległości od siebie. Zalecili-
śmy witanie się w sposób niewymagający kontaktu fizycznego. Na 
terenie zakładu ustawione zostały mobilne toalety (TOY-TOY). Pro-
wadzimy dodatkowo akcje plakatowe, dotyczące zagrożeń i zasad 
bezpieczeństwa.
Czy pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich i opieki nad 
dzieckiem?
Jak już powiedziałem, wprowadziliśmy szereg rozwiązań, dzięki 
którym pracownicy mogą czuć się bezpieczni w zakładzie, stąd nie 
obserwujemy zwiększonej skali zwolnień lekarskich. Doceniają, że w 
tych niełatwych czasach mają możliwość pracy i stabilizacji finanso-
wej. W kwestii „opieki nad dzieckiem” są pojedyńcze przypadki.
Czy w związku z pandemią były zwolnienia pracowników?
Staramy się utrzymać stan zatrudnienia. Nie ma planów, aby w naj-
bliższej perspektywie zwalniać ludzi. Wręcz przeciwnie, by zapewnić 
ciągłość produkcji i w ślad za tym sprostać planom sprzedażowym, 
rozważamy przyjęcie nowych osób. Ogłoszenia rekrutacyjne naszej 
firmy można znaleźć już w lokalnej prasie.
Mówi się, że pandemia zmieniła sytuację na rynku pracy. Był ry-
nek pracownika, a jest pracodawcy. Zgadza się Pan z tym?
Za wcześnie, by mówić o rynku pracodawcy, choć pewne sygnały 

mogą wskazywać, że rzeczywiście sytuacja się zmienia. Obecnie, jak 
wspomniałem, prowadzimy rekrutację na stanowiska produkcyjne i 
pewnie po zakończeniu będzie można coś więcej na ten temat po-
wiedzieć. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w naszej Spółce 
oczywiście zachęcamy do składania aplikacji.
Co jest najtrudniejsze w tym okresie?
Najtrudniejsza jest niepewność. Do niezależnych od nas czynników 
dołączył nowy, wrogi, jakim jest koronawirus. To, z czym się aktu-
alnie spotykamy, jest trudne dla wszystkich i ma wymiar nie tylko 
biznesowy, ale również czysto ludzki. Nie jesteśmy na ten moment 
w stanie planować długoterminowo, bo większość podmiotów go-
spodarczych w głównej mierze ma krótkoterminową perspektywę, 
a przecież pandemia skończy się wcześniej czy później. Ponadto 
trudno dzisiaj przewidzieć zachowania konsumentów, które siłą 
rzeczy - w czasie pandemii - mogą odbiegać od standardowych. 
Uwzględniając skalę pomocy państw dla swoich przedsiębiorców, 
jak również pomoc unijną żywimy nadzieję, iż gospodarka polska, 
europejska i światowa w perspektywie roku - półtora wyjdzie z tej 
sytuacji wzmocniona.
Czy Spółka zamierza korzystać lub już korzysta z pomocy pań-
stwa lub unijnej?
Jesteśmy firmą, która do tego momentu nie zanotowała istotnego 
spadku obrotów w związku z pandemią koronawirusa, co jest bazo-
wym warunkiem skorzystania z pomocy państwa. Choć najbliższa 
przyszłość jest dalej niepewna, dlatego analizujemy rządowe roz-
wiązania pomocowe.
Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Chruścicka
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Kolejna sesja potwierdziła, że Maciej Żebrowski nie 
ma większości w radzie. Na linii burmistrz - radni nadal 
iskrzy. 
Pierwsze zgrzyty zaczęły się już podczas sprawozdania burmistrza 
z działalności pomiędzy sesjami. Głos zabrała radna B. Towalewska:  
- W tym roku była już czterdziesta druga edycja Ogólnopolskiego 
Turnieju Sztuki Recytatorskiej. To jeden z najstarszych turniejów 
w kraju i jeden z najlepszych. Na scenie występowały prawdziwe 
gwiazdy, które w Wałczu stawiały swoje pierwsze kroki. Nigdy tur-
niej nie był tak spostponowany jak w tym roku. Na otwarciu nie było 
nikogo z władz miasta. Ale nie to było najgorsze. 
Najgorsza zdaniem radnej była dezinformacja - nikt tak napraw-
dę nie wiedział, o której odbywały się przesłuchania konkursowe.  
- Chciałabym przy okazji prosić pana burmistrza o zaprzestanie dzia-
łalności publicystycznej w formie, jaką dotychczas uprawia. Zwykła 
przyzwoitość nakazuje wspomnieć, że osiągnięcia którymi się chwa-
li nie do końca są jego zasługą. Bo Morzyce, autobusy niskoemisyjne 
czy wymiana oświetlenia w Wałczu są zasługą poprzedniej kadencji.
Maciej Żebrowski wyjaśnił, że nie przyszedł na otwarcie turnieju, bo 
w tym czasie przebywał w delegacji w mieście partnerskim Werne. 
Na otwarciu imprezy nie było rzeczywiście nikogo z władz miasta, 
ale na zakończeniu - które jest ważniejsze od inauguracji - pojawił 
się wiceburmistrz. 

***
O audyt w oświacie dopytywała się z kolei radna Anna Ogonowska. 
Na jej pytania odpowiadali najczęściej wiceburmistrz Agnieszka Ły-
skawa i naczelnik wydziału edukacji Alicja Klejdysz. 
- Prosiłabym, aby odpowiedzi udzielał mi jednak burmistrz. 
- Nie bardzo rozumiem – odparł burmistrz. - Od tego są pracownicy 
merytoryczni, aby udzielać rzetelnych odpowiedzi. 
- Ale jesteśmy w punkcie sprawozdanie burmistrza. A burmistrz po-
winien mieć choćby ogólne pojęcie o tym, co dzieje się w jego urzę-
dzie.
- Zapewniam, że mam ogólne pojęcie o tym, co dzieje się w urzę-
dzie.

***
Przy informacji na temat realizacji miejskich inwestycji znów doszło 
do dyskusji. 
Radna A. Ogonowska: - Jestem bardzo zaniepokojona stanem in-
westycji na Zaułku Chełmińskim, nadzorem, a właściwie brakiem 
nadzoru. Dlaczego burmistrz nie dba o interesy miasta? Dlaczego 
materiały są inne? Dlaczego dokonano odbioru bez badania betonu, 
mimo że jest taki obowiązek? (...)
M. Żebrowski: - Zapewniam, że na żadnym etapie prawo nie zostało 
złamane. Zapisy umów były sprawdzane i respektowane. 
Radna A. Ogonowska zgłosiła formalny wniosek do Komisji Rewizyj-
nej o przeprowadzenie kontroli realizacji inwestycji Zaułek Chełmiń-
ski oraz łącznika Nowomiejska – Kołobrzeska. Ogłoszono przerwę, 
aby przygotować stosowny projekt uchwały i wprowadzić go od 
razu do porządku. Po przerwie okazało się, że przygotowano rów-
nież projekt uchwały o kontroli zasadności wydatków Wałeckiego 
Centrum Kultury przy realizacji imprez, głównie masowych. Radni 
przegłosowali uchwałę w sprawie kontroli inwestycji, a w sprawie 
WCK ustalono, że komisja rewizyjna zajmie się tym w styczniu. Pełna 
relacja z sesji w najbliższym tygodniku „Pojezierze Wałeckie”. 

rafŁączna powierzchnia 400 m kw. Możliwość wydzie-
lenia części: tunelu (74,17 m kw), piwnicy o wyso-
kości 4,2 m ze stropem Kleina (79,42 m kw), piwni-
cy narożnej z wyjściem na taras, z dobudowanym 
zapleczem sanitarnym (65 m kw) - na zdjęciu, oraz 
największej z klimatycznymi łukami. Do każdej czę-
ści jest dogodne, niezależne wejście z ulicy. Wszyst-
kie media na miejscu.

Więcej informacji 
na telefon:

 604 513 197

WYJĄTKOWE PIWNICE 
W STAREJ WINIARNI W WAŁCZU
DO WYNAJĘCIA LUB NA SPRZEDAŻ, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ Ach, co to był za ślub!

Patryk i Sabina powiedzieli sakramentalne „tak” na cyplu nad chorwacką zatoką. Przyjęcie weselne odbyło się na dachu luksuso-
wego hotelu. Wszyscy tańczyli na boso, bo mieli pod stopami 16 ton piasku z Sardynii. Jeśli dodamy, że goście zostali „porwani” z 
Polski w nieznane, to każdy zapyta: co to był za ślub?!

Czy pani skarbnik 
wyprowadzała 
grube pieniądze 
z kasy Gminy Wałcz? 
- czytaj w ostatnim „Pojezierzu Wałeckim”

Awaria sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte była poważniejsza niż początkowo przypuszcza-
no. Okazało się, że ułożona latach 80. betonowa rura kanalizacyjna była dziurawa jak sito.
Rozmowa z prezesem ZWiK Wojciechem Szalwachem.

Co dokładnie zdarzyło się na Obrońców Wester-
platte?
Zarwał się kanał sanitarny, do której odprowadza-
ne są ścieki nie tylko z Obrońców Westerplatte, Pa-
derewskiego i Witosa, ale też z części Gminy Wałcz. 
Konsekwencją czego było zalanie części nierucho-

mości przy ul. Witosa i Paderewskiego.

Wiadomo, dlaczego doszło do awarii?
Bezpośrednią przyczyną awarii była korozja rurociągu betonowego. 
Kanał ten został wybudowany w latach 80-tych z materiału o niskiej 
jakości. Osoba budująca ten kanał pamięta, że rury na jego budowę 
przyjeżdżały z wytwórni jeszcze „mokre” i takie też zostały wbudo-
wane. Niska jakość materiału, zakłócony reżim montażu połączony 
z agresywnym środowiskiem zdecydowanie skróciły żywotność ru-
rociągu.

Co konkretnie się stało?
W pierwszej kolejności próbowaliśmy zrobić inspekcję TV, aby 
ocenić stan kanału. Obraz pierwszych metrów pokazywał, z jakimi 
uszkodzeniami mamy do czynienia i że niewątpliwie trzeba działać 
szybko. Boczne ścianki i strop kanału praktycznie nie istniały. Zwró-
ciliśmy się do firmy zajmującej się renowacją sieci kanalizacyjnej 
metodą bezwykopową o przedstawienie kosztów i możliwego ter-
minu wykonania naprawy w formie rękawa termoutwardzalnego. 
Pomimo przedłożonej wstępnej oferty, potencjalny wykonawca, po 
zapoznaniu się z wykonaną przez nas inspekcją, stwierdził, iż stan 
kanału nie pozwala na zastosowanie tej metody. Wymiana 80 me-

trów bieżących rurociągu na głębokości około 3,5 metra metodą 
tradycyjną (tj. wykopową) - z uwagi na czas i bardzo wysokie koszty 
- też nie wchodziła w rachubę. W tej sytuacji przyszedł nam do głowy 
pomysł, polegający na wciągnięciu do uszkodzonego odcinka rury 
PE o jedną dymensję mniejszą. I tak też zrobiliśmy. Przy pierwszej 
studni wykonaliśmy pięciometrowy wykop i za pomocą samochodu 
asenizacyjnego przeciągnęliśmy przez uszkodzony kanał linkę pilo-
tującą, przy użyciu której włożyliśmy linę stalową. Jeden koniec linki 
zamocowaliśmy do rury PE, a drugi do wyciągarki. Koparka pchała 
rurę z jednej strony, a wyciągarka ciągnęła ją z drugiej. I tak odcinek 
po odcinku. Przez dwa dni udało się nam udrożnić i naprawić ponad 
80-metrów kanalizacji.

Czy wszystkie te prace ZWiK wykonywał własnymi siłami?
Wypożyczyliśmy tylko pompę do założenia tzw. bypassu i specjali-
styczny pojazd, który wciągał rurę PE. Pozostały sprzęt, a było tego 
sporo, to zasoby naszej Spółki. Wszystkie pozostałe prace także wy-
konywane były przez pracowników ZWiK, za co im bardzo serdecz-
nie dziękuję. 

Wyszło taniej?
Myślę, że zaoszczędziliśmy blisko 150 tysięcy złotych.

Czy pozostałe odcinki tego betonowego kanału są w lepszym 
stanie?
Są w lepszym stanie, ale i te wymagają niezwłocznego remontu.

Awaria na Westerplatte była chyba najpoważniejszą w tym 
roku.

Trudno się z tym nie zgodzić. Tak, jeśli mówi-
my o kanalizacji sanitarnej.

Wspomniał Pan, że na dzisiejszej sesji 
przedstawi sprawozdanie z działalności 
spółki za 2018 rok. To był dobry czas dla 
ZWiK w Wałczu?
Ogólnie jestem zadowolony. Mocno ruszy-
liśmy z inwestycjami. Wymieniamy stary, 
zużyty sprzęt, aby nie ponosić w przyszłości 
większych kosztów napraw i żeby jak naj-
więcej prac wykonywać własnymi siłami. 
W ubiegłym roku kupiliśmy między innymi 
nową koparkę i urządzenie przeciskowe, 
dzięki któremu możemy sami, bez udziału 
firm zewnętrznych, wykonywać bezwyko-
powo między innymi przyłącza wodne. Tak 
jest taniej i szybciej. Trudno mi wymieniać 
wszystko, co zrobiliśmy, bo jest końcówka 
2019 roku i my żyjemy tym, co tu i teraz oraz 
za rok. Na pewno warto wspomnieć też o 
nowym agregacie prądotwórczym na stacji 
uzdatniania wody.

Miasto się rozrasta, więc na pewno syste-

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
SPÓŁKA Z O.O.

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.

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

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

Była dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury Krysty-
na Kalwasińska z całą pewnością nie zaliczy ostat-
niego dnia kwietnia 2020 roku do najszczęśliw-
szych w swoim życiu. I nie można się temu - moim 
zdaniem - dziwić; zdziwiłbym się wręcz, gdyby 
było inaczej. Nie wiem, jakie miała pani Krystyna 
plany na majówkę, ale z całą pewnością przestały 
one mieć jakiekolwiek znaczenie po tym, jak z rąk 
swojego przełożonego i następcy na stanowisku 
dyrektora WCK Macieja Łukaszewicza odebrała 
dokument, który wywrócił jej życie do góry noga-
mi. Było to zwolnienie z pracy. Takie zwyczajne, z 
3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jakich 
w czasach pandemii już otrzymało lub otrzyma w 
Polsce dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób. W tym 
kontekście to jedno wyrzucenie z pracy kierow-
niczki miejskiej biblioteki nie ma większego zna-
czenia. Zwłaszcza dla kogoś, kto nie zna wałeckich 
realiów ani okoliczności.
Ale inne konteksty tego wydarzenia jednak są, i 
mają one - nie tylko dla pani Krystyny Kalwasińskiej, 
dla mnie i dla bardzo wielu bardzo różnych osób, co 
wynika z zamieszczonych na FB komentarzy - fun-
damentalne znaczenie. Próbuję wyobrazić sobie, co 
w takim momencie musi przeżywać człowiek, który 
przepracował w jednej firmie (chociaż na różnych 
stanowiskach) ponad 35 lat. Próbuję, ale braku-
je mi wyobraźni. Piszę bowiem o człowieku, który 
cieszy się w lokalnej społeczności znakomitą opi-
nią, o świetnym fachowcu w swojej dziedzinie, dla 
którego praca była i jest bardzo ważną - być może 
najważniejszą - częścią życia, który podejmował się 
różnych zadań i wywiązywał się z nich bez zarzutu. 
O człowieku, który jeszcze dwa lata temu był przeło-
żonym obecnego dyrektora WCK, o człowieku, któ-
ry miał w ręku wieloletni kontrakt dyrektorski, ale 
kiedy w mieście nastała nowa władza - bez awantur 
i dorabiania do tego kombatanckiej ideologii zrobił 
miejsce dla swojego następcy. To świadczy o klasie, 
którą wyróżnia się pani Krystyna.

***
Ani Krystyny Kalwasińskiej, ani Macieja Łukaszewi-
cza nie znam osobiście zbyt dobrze. Oceniałem i 

Tak się po prostu nie robi
oceniam ich wyłącznie po efektach pracy. Nie je-
stem zainteresowany przyłączeniem się do chóru 
osób, które po zwolnieniu z pracy swojej poprzed-
niczki całkowicie odsądzają Macieja Łukaszewicza 
od czci i wiary, odmawiają mu wszelkich zasług. 
Jestem od tego bardzo daleki. Doceniam dorobek 
nowego dyrektora, dostrzegam powiew świeżości 
w działalności Wałeckiego Centrum Kultury, który 
pojawił się wraz z objęciem przez niego stano-
wiska dyrektora. Cieszę się, że w propozycjach, z 
którymi WCK wychodzi do mieszkańców, znajdu-
ję również coś dla siebie i mojego pokolenia. To 
wszystko są dla mnie niezaprzeczalne fakty. 
Doceniam jednak również to, co dla Wałeckiego 
Centrum Kultury zrobiła jako dyrektor Krystyna 
Kalwasińska, a warto przypomnieć, że obejmowa-
ła stery tej instytucji w bardzo trudnym momencie, 
kiedy atmosfera wokół WCK była przesycona nie-
dobrymi emocjami. Pani Krystyna sprawiła, że do 
WCK wrócił spokój, a właśnie tego trzeba tam było 
wtedy najbardziej.
Kierowanie każdą instytucją, szczególnie działają-
cą w dziedzinie kultury, nie sprowadza się jednak 
tylko do kreowania działalności merytorycznej. 
To także umiejętność zarządzania ludźmi, których 
potencjał trzeba umieć wykorzystać. Trzeba po-
trafić stworzyć zespół ze zlepka indywidualności, 
których ma się do dyspozycji, łagodzić konflikty, 
czasem godzić ogień z wodą. Trzeba szanować i 
doceniać ludzi.

***
Nie wolno też oczywiście zapominać o budżecie - 
o tym, żeby nie wydawać więcej pieniędzy, niż się 
ma, a w WCK o zasobności portfela tej instytucji de-
cydują w głównej mierze radni. Ten rok jest dla sa-
morządów wyjątkowo trudny i nie mogło się to nie 
odbić na finansowej kondycji należących do mia-
sta jednostek - w tym także WCK. Obcięcie dotacji 
o 200 tys. zł oraz wydane przez burmistrza polece-
nie zredukowania wydatków o kolejne 15 procent 
wymusiło na dyrektorze szukanie oszczędności 
wszędzie, gdzie się da. Także wśród pracowników, 
a jest to zadanie i trudne, i niewdzięczne. I na tym 

polu Maciej Łukaszewicz poniósł - w mojej ocenie 
- dotkliwą porażkę. Powód? Zabrał się do tego od 
niewłaściwej strony.
Zwolnienie Krystyny Kalwasińskiej musiało skoń-
czyć się totalną awanturą, zresztą z kilku wzglę-
dów. Bodaj najważniejszy jest ten, że zwolnienie 
własnej poprzedniczki zawsze spowoduje zarzut, 
że było podyktowane zemstą - nawet, jeśli nie ma 
to nic wspólnego z prawdą. Ale jeśli poprzedniczka 
jest jedyną zwolnioną w ramach szukania oszczęd-
ności osobą, legitymuje się jeśli nie najdłuższym, 
to na pewno jednym z najdłuższych stażów pracy 
w instytucji, jeśli jest świetnym fachowcem i do-
brze pracuje na swoim stanowisku oraz nie pró-
buje wtrącać się do rządzenia firmą, jeśli tydzień 
wcześniej - tak jak inni pracownicy - słyszy, że 
zwolnień nie będzie, jeśli brakuje jej niecały rok do 
tego, by zostać objętą okresem ochronnym, jeśli 
trzy miesiące wcześniej zatrudniony zostaje nowy 
pracownik - to powinna być ostatnią osobą, pod 
zwolnieniem której chciałby podpisać się dyrektor. 
On oczywiście ma pełne prawo (także kodeksowe) 
decydować z kim chce, a z kim nie chce pracować, 
ale... krótko mówiąc, popełnił kardynalny błąd, 
którego - szczerze to przyznaję - zupełnie się po 
nim nie spodziewałem. Zakładam przy tym oczy-

wiście, że była to jego suwerenna decyzja, choć 
nie jest dla nikogo tajemnicą, że wiele osób myśli 
inaczej. Bez względu jednak na to uważam, że tak 
się po prostu ze zwyczajnych, ludzkich powodów 
nie postępuje. Szczerze życzę, żeby Maciej Łuka-
szewicz w dobrym zdrowiu pracował długie lata 
ku chwale własnej i Wałeckiego Centrum Kultury i 
równie szczerze nie życzę mu, żeby ktoś potrakto-
wał go tak, jak on potraktował Krystynę Kalwasiń-
ską, którą namawiam, by walczyła o swoje.

***
Na koniec jeszcze drobiazg o charakterze formal-
nym. W uzasadnieniu wypowiedzenia zostało 
napisane, że nastąpiło ono z powodu zmian or-
ganizacyjnych. O ile wiem, MBP ma swój statut, 
a w nim jest napisane, że kieruje nią kierownik. 
O ile nie zawodzi mnie logika rozumiem to tak, 
że zmiany organizacyjne polegają na likwidacji 
stanowiska kierownika biblioteki, bo jak inaczej 
można to wytłumaczyć? A ponieważ zgodnie ze 
statutem biblioteka nie może działać bez kierow-
nika, musiałoby to oznaczać likwidację biblioteki, 
czyli wylanie dziecka z kąpielą. Ja oczywiście nie 
jestem prawnikiem, więc mogę się mylić. Ale co, 
jeśli jednak mam rację?

Tomasz Chruścicki



Kolejna Tarcza, zdaje się nr 4, już w opracowaniu. 
Przedsiębiorcy zastanawiają się, jak przetrwać. Ich 
klienci, konsumenci zastanawiają się, jak odzyskać 
wpłacone zaliczki na usługi. Dostawcy domagają się 
zapłaty za dostarczone towary, a producenci żądają 

płatności za swoje. 10, 20 i 25 każdego miesiąca fiskus domaga się 
zapłacenia podatków i składek. Coraz trudniej powiązać koszty dzia-
łalności z przychodami. Pojęcie dochodu jawi się, jak fantazja. Co 
robić? Pozwać kontrahenta o zapłatę? Sądy stanęły, a i tak nie były 
rychliwe. Zawieszone są postępowania dotyczące nie tylko spraw 
gospodarczych, ale też karnych i rodzinnych. Co zatem czynić? 

***
Zgodnie z przysłowiem, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje może 
sami powinniśmy spróbować dogadać się. Zmienić umowy, podpi-
sać aneksy i działać dalej. Możemy też, jeżeli to dla nas istotne, za-
wrzeć ugodę również przed sądem. Wymaga to złożenia wniosku, 
tzw. zawezwania do próby ugodowej, opłacenia i oczekiwania na 
posiedzenie sądowe, podczas którego, o ile dojdziemy do porozu-
mienia, sąd w orzeczeniu zawrze ugodę, która będzie miała moc wy-
roku sądowego. Złożenie wniosku przerwie też bieg przedawnienia 
naszego roszczenia. Jednakże ta droga, z racji zawieszenia sądów, 
jest długotrwała. Jak zatem załatwić sprawę szybko i tanio? 

***
Jest taka droga - to mediacja. Są oczywiście różne mediacje. Jed-
na zlecona przez sąd, a druga prowadzona na podstawie umowy. 
Sądowa to dłuższa ścieżka, podobna do tej wcześniej opisanej, bo 
wymaga wytoczenia sprawy przed sądem. Mediacja umowna, jak 
sama nazwa wskazuje, jest prowadzona na podstawie umowy za-
wartej pomiędzy stronami i mediatorem. W takiej umowie ustala się 
jej warunki, w tym zakres mediacji, sposób jej prowadzenia, np. czy 
będzie w obecnych czasach prowadzona on line, i jej koszt, czyli wy-
nagrodzenie mediatora. 
Mediację można prowadzić we wszystkich sprawach. Sprawy karne 
mają swoją specyfikę, bo nie można w mediacji ustalić treści wyro-
ku, ale można doprowadzić do porozumienia sprawcy przestępstwa 
z pokrzywdzonym, co będzie miało wpływ na wyrok. W sprawach 
gospodarczych, cywilnych i rodzinnych mediacja prowadzi wprost 

Porozumienie w czasie zarazy
do załatwienia sprawy poprzez uzyskanie końcowego zatwierdzenia 
przez sąd ugody mediacyjnej postanowieniem nadającym jej moc 
wyroku sądowego. Taka ugoda nadaje się np. do egzekucji komor-
niczej po nadaniu jej przez sąd klauzuli wykonalności. Można zatem 
uzyskać szybko rozstrzygnięcie dotyczące alimentów, kontaktów z 
dziećmi, kwestii np. paszportu dziecka i innych spraw rodzinnych. 
Można zakończyć spory sąsiedzkie o granicę działek, sprawy doty-
czące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Wreszcie można 
doprowadzić poprzez mediację do załatwienia wszelkich sporów 
gospodarczych. Nie ma procesu, przesłuchiwania świadków, opinii 
biegłych i miesięcy oczekiwania na wyrok. Sąd na posiedzeniu nie-
jawnym zatwierdza ugodę (oczywiście, o ile jest zgodna z prawem i 
nie zmierza do jego obejścia) i to wszystko. Nie ma rozprawy, a już 
po sprawie. Oczywiście ugodą mediacyjną można rozwiązywać nie 
tylko proste sprawy, np. o zapłatę ale też te skomplikowane, doty-
czące np. restrukturyzacji umów budowlanych, umów dostawy, 
usług, których wykonywanie zostało zakłócone przez pandemiczne 
restrykcje. Można regulować sprawy z udziałem wielu stron i wielu 
spraw między nimi. 
Tarcze rządowe tych problemów nie załatwią. Tak jak nie załatwiły 
np. kwestii najmów lokali w galeriach po ich zapowiedzianym moc-
no ograniczonym otwarciu. Przecież najemców nie będzie stać na 
płacenie czynszów w dotychczasowej wysokości wobec przewidy-
wanych niskich obrotów. 
Mediacja, poza rozwiązaniem samego sporu, pozwala często na 
odbudowę wzajemnych relacji w sprawach rodzinnych i gospodar-
czych. W razie zaś niepowodzenia, przerywa bieg terminu przedaw-
nienia.
Rząd nam reformuje ustawicznie sądownictwo, uzyskując odwrotny 
efekt wydłużenia czasu trwania sporów. Na tę reformę nałożyła się 
pandemiczna przerwa w funkcjonowania sądów. Da to zapewne efekt 
wydłużenia procesów co najmniej o czas zawieszenia, czyli minimum 
o kilka miesięcy. Możemy zmienić ten stan rzeczy, szukając porozu-
mienia w tym trudnym czasie, a jeżeli sami nie możemy - spróbujmy 
skorzystać z pomocy mediatora. Na koniec rzec można jedno: w me-
diacji sami decydujemy - w sądzie sędzia zdecyduje za nas.

Adwokat Cezary Skrzypczak

Nie namawiam do hodowania wszystkich dostęp-
nych ziół na rynku. Wybierzcie ulubione. Miłośnikom 
kuchni włoskiej polecam oregano, pietruszkę, bazylię 
i  tymianek, fanom potraw meksykańskich - kolendrę. 
Nie ma kuchni francuskiej bez estragonu, nazywane-

go królem przypraw. Francuzi dodają go właściwie do wszystkiego: 
drobiu, warzywa, ryb i sosów. Estragon jest także podstawowym 
składnikiem ziół prowansalskich. Znowu kolendra jest mile widziana 
w kuchni meksykańskiej. Warto posadzić na pewno też miętę, która 
ma wiele zastosowań. 
Jak sadzić zioła w doniczce?
Sadzonki lub nasiona kupimy w sklepie ogrodniczym. Przechowuje-
my je w ciepłym i suchym miejscu. Każde zioło powinno mieć swoją 
doniczkę, najlepsze będą gliniane.  Wkładamy trochę ziemi na dno 
doniczki, następnie umieszczamy w niej zioło i dodajemy znowu zie-
mię do wysokości 80-90%. Mocno przyciskamy, aby do środka nie 
dostały się pęcherzyki powietrza, bo wtedy korzenie gniją, a liście 
więdną. Zioła uwielbiają słońce, dlatego wybieramy stronę połu-
dniową, jeśli jest to możliwe.
Pielęgnacja 
Jak sprawdzić, czy zioło potrzebuje wody? Wkładamy kciuk w ziemię. 

Zioła na balkonie

Jeśli po wyciągnięciu jest na nim ziemia, to znaczy, że nie powinno 
się jeszcze podlewać. Aby ochronić rośliny przed szkodnikami, wy-
starczy spryskiwać je wodą ze zraszacza dwa razy dziennie. 
Aranżacje 
Zioła można powiesić przy suficie lub ustawić doniczki w różnych 
rozmiarach na kwietniku. Taki kwietnik łatwo i tanio można zrobić z 
palet. Ładnie prezentują się też w skrzynkach. Jeśli nie masz miejsca 
na balkonie, urządź zielnik na parapecie. 

Agnieszka Bednarek
właścicielka firmy BEDNAR

- Bardzo poważnie podchodzę do koronawirusa. Należy jasno 
powiedzieć, że jest to choroba śmiertelna - mówi lek. med. Jerzy 
Sołtys z Przychodni Lekarskiej „Salus”. 

Wiele gabinetów w mieście jest nieczynnych. Pan pomaga chorym? 
Zamkniętych jest większość gabinetów prywatnych. Nasza przy-
chodnia działa, bo jest związana umową z NFZ. 
Przyjmuje Pan wszystkich, czy tylko nagłe przypadki? 
Przyjmuję wyłącznie pacjentów, dla których jestem lekarzem rodzin-
nym. Nie udzielam świadczeń prywatnych.
Czy pracownicy nie mieli obaw? 
Oczywiście, wszyscy mieliśmy! Jednak przychodzimy i służymy swo-
ją pracą pacjentowi. W tym miejscu chciałem wyrazić szacunek i po-
dziękowanie dla personelu przychodni.
Zastosowaliśmy w przychodni rozwiązania sugerowane przez NFZ, 
np. teleporady, e-konsultacje i e-recepty. Nasi pacjenci wykazują zro-
zumienie i bardzo chętnie korzystają z tych form kontaktu. A jeśli pa-
cjent przyjdzie do nas, to przed wizytą w gabinecie zbieramy wywiad 
i mierzymy temperaturę. Stosujemy również środki ochrony osobistej.
Chory - tak jak w normalnych warunkach - może dostać skiero-
wanie na badanie lub specjalisty? 
Oczywiście. Gdy zachodzi taka konieczność, kierujemy. Pacjent może 
wykonać badania w laboratorium Diagnostyka lub 107 SZW, a o wy-
borze konsultacji specjalistycznej, gdzie się udać, decyduje sam.
Czy w czasie swojej wieloletniej praktyki lekarskiej miał już Pan 
do czynienia z podobną sytuacją? 
Nie, nie było takiej sytuacji. Osobiście bardzo poważnie podchodzę 
do sprawy koronawirusa. Należy jasno powiedzieć, że jest to choroba 
śmiertelna! Jedyny sposób przerwania łańcucha biologicznego zaka-
żeń to ograniczenie kontaktów i jeszcze raz ograniczenie kontaktów! 
Dziękuję za rozmowę.

Sposób na
koronawirusa



Marek N. - jak niepoliczalna ilość Polaków, w 
tym oczywiście również wałczan - na dobrą 
sprawę nie wie, gdzie jest jego dom. Czy w Wał-
czu, z którego kilkanaście lat temu, parę lat po 
skończeniu budowlanki wyruszył za Odrę w 
poszukiwaniu lepszego życia, ale zostawił w 
nim kobietę i 35-metrowe mieszkanie komu-
nalne? A może jednak w położonym niedaleko 
Monachium mieście Moosbach, gdzie po kilku-
letnim terminowaniu w miejscowym przedsię-
biorstwie budowlanym zaryzykował i założył 
swoją firmę, dającą mu dzisiaj dobry chleb i za-
trudniającą w sezonie nawet kilkanaście osób. 
A potem wszystko wywróciło się do góry noga-
mi z powodu koronawirusa i Doroty - kobiety, 
która była jego dziewczyną w czasach, kiedy 
mieszkał jeszcze w Wałczu. Przeczytajcie opo-
wieść Marka N.

Wyjechałem zaraz po tym, jak Niemcy otworzyli 
swój rynek pracy dla Polaków, w 2011 roku. W Wał-
czu nie widziałem dla siebie żadnej przyszłości. 
To był czas, kiedy bezrobocie było u nas wysokie, 
nigdzie nie mogłem znaleźć stałej pracy, a dźwi-
ganie worków z cementem na budowie, gdzie ro-
biłem na czarno i za półdarmo, zupełnie mnie nie 
urządzało. Razem z zasiłkiem zarabiałem tyle, że 
po opłaceniu czynszu i rachunków zostawały mi 
grosze. Kupowałem najtańsze jedzenie, na żadne 
przyjemności, nawet na zwykłe piwo z kolegami, 
już mi nie wystarczało pieniędzy. Od rodzeństwa 
pożyczyć nie mogłem, bo byłem jedynakiem, od 
rodziców też nie, bo umarli w odstępie kilku mie-
sięcy jeszcze kiedy chodziłem do szkoły. Zresztą, z 
czego miałbym oddać pożyczkę? Nawet na dziew-
czynę nie bardzo było mnie stać, bo wiadomo, że 
to też kosztuje - czasem trzeba kupić jakieś kwiaty, 
iść do kina czy gdzieś. Tak się dłużej nie dało żyć. 
Miałem do wyboru: albo kraść, albo poszukać 
szczęścia za granicą. W domu nauczyli mnie uczci-
wości, więc pozostało mi już tylko jedno: emigra-
cja. Ale nie chciałem palić za sobą mostów, więc 
zostawiłem sobie w Wałczu mieszkanie, dziewczy-
nie obiecałem, że będę przyjeżdżał tak często, jak 
będę mógł, spakowałem do plecaka trochę ubrań 
i pojechałem. Pojechałem stopem - żeby była ja-
sność. W chwili, kiedy zamykałem za sobą drzwi 
czułem się paskudnie, bo byłem związany z mia-
stem, znałem tu wielu ludzi i żałowałem, że stracę 
z nimi kontakt, a do tego nie wiedziałem, co mnie 
tam czeka: czy znajdę pracę, czy będę umiał się 
dogadać, bo języka nie znałem prawie wcale. Więc 
strach też był, zwłaszcza, że w kieszeni miałem 
tylko pożyczone od kolegi 100 euro. Ale z drugiej 
strony wiedziałem, że znam się na robocie, że mam 
otwartą głowę i szybko się uczę nowych rzeczy, że 
jestem gotowy ciężko pracować. Zresztą... prawdę 
mówiąc, jakie ja miałem wyjście?
Nie wiedziałem, dokąd konkretnie chcę jechać. 
Stałem na dziesiątce, machałem na samochody, a 
łzy same leciały mi z oczu. Zatrzymał się TIR. Bar-
dzo sympatyczny kierowca powiedział, że jedzie w 
kilka miejsc, a punkt docelowy ma w Monachium. 
Pomyślałem: czemu nie? Niech sobie będzie Mo-
nachium. Jakoś wtedy nie pomyślałem, że to bar-
dzo daleko i będzie kłopot z przyjazdami, które 
obiecałem dziewczynie. Po prostu pojechałem i 
już.
Ostatecznie wylądowałem w Moosbach. Przez 
okno zobaczyłem, że miasto jest fajne, a w oczy 
rzucił mi się duży szyld firmy budowlanej. Popro-
siłem kierowcę, żeby mnie wysadził i za parę mi-
nut byłem już w biurze tej firmy. No i tam zrobił 
się problem, bo nic nie rozumiałem z tego, co do 
mnie mówili. Oni się zaczęli denerwować i widzia-
łem, że chcą mnie wygonić, a ja się spociłem z 
emocji. Na szczęście akurat przyszedł jakiś klient, 
jak się okazało z pochodzenia Czech, który spró-
bował tłumaczyć. No, to już było coś, bo jednak 
ten czeski jest trochę podobny do polskiego. Jak 
się dowiedzieli, że szukam pracy to spytali mnie, 
co umiem. Pokazałem im swoje papiery ze szko-
ły, ale tylko machnęli rękami i kazali przyjść rano 
o siódmej. Poczułem się, jakbym złapał pana Boga 
za nogi. Jak od nich wyszedłem, kupiłem sobie w 
markecie parę bułek, kiełbasę i pepsi, taką kolację 
zjadłem w parku i usnąłem na ławce. Kiedy zaczęło 
świtać, umyłem się z grubsza w parkowym stawie 
i już o wpół do szóstej siedziałem na krawężniku 
przed „moją” firmą. Punktualnie o siódmej otwo-
rzyli drzwi, wzięli mój paszport, kazali podpisać 
jakieś papiery, wydali  robocze ubranie i buty i za-
wieźli na budowę. Duża była, stało już sześć pięter, 

Pieniądze szczęścia nie dają
powierzchnia tak na oko z półtora tysiąca metrów, 
potem się okazało, że to miał być ośmiopiętrowy 
hotel. Trochę się wystraszyłem, bo w Wałczu dora-
białem co najwyżej na budowie jednopiętrowych 
domów, ale okazało się, że nie było się czego bać. 
Robota jak robota, przydzielili mnie jako pomoc-
nika do jednego Niemca, hydraulika. Przedstawił 
się jako Thomas i okazał się porządnym gościem. 
Polecenia wydawał mi na migi, uważnie patrzył 
jak pracuję. Na koniec dnia poklepał mnie po ple-
cach, podniósł w górę kciuk i powiedział: gut, gut. 
A potem zabrał mnie na piwo. W życiu się tyle nie 
namachałem rękami, co podczas tej rozmowy, ale 
jakoś się dogadywaliśmy... Zrozumiał, że nie mam 
gdzie spać i zaprowadził mnie do hostelu czy 
może czegoś w rodzaju naszego hotelu robotni-
czego, w którym stały piętrowe łóżka z dość wy-
godnymi materacami, była też łazienka z kilkoma 
prysznicami. Żaden luksus, ale w porównaniu z 
ławką w parku i myciem w stawie to już było coś. W 
dodatku - jak się później okazało - mój przełożony 
z pracy dogadał się, że będę mógł zapłacić za po-
byt dopiero, kiedy dostanę pierwszą wypłatę. Tej 
pierwszej nocy długo przewracałem się na łóżku 
i postanowiłem, że koniecznie muszę zapisać się 
na kurs niemieckiego, bo inaczej nic tu nie zdzia-
łam. Od tego zacząłem. Przykładałem się do tego i 
po miesiącu zacząłem powoli rozumieć co inni do 
mnie mówią, na tyle, że potrafiłem sam zrobić za-
kupy w normalnym sklepie. Po pół roku mogłem 
się już w miarę dokładnie dogadać z Thomasem.
W pracy też szło mi fajnie. Thomas był dobrym 
nauczycielem, więc z dnia na dzień uczyłem się 
czegoś nowego. Poznawałem nowe dla mnie tech-
nologie, rozumiałem coraz lepiej, na czym polega 
praca na budowie w Niemczech. Zauważyłem, że 
chociaż buduje się tam szybko i dokładnie, to pra-
cownicy wcale nie wyrywają sobie rękawów i nie 
depczą sobie wzajemnie po piętach. Cały sekret 
polega na dobrej organizacji pracy. Nikt niczego 
nie szuka, na nic nie czeka, wszystko jest na czas. 
Jeśli gruszka z betonem ma podjechać powiedzmy 
o 14.00, to przyjeżdża właśnie o 14.00, a nie o 13.45 
ani o 14.15. Robota idzie jak trzeba, bez zbędnego 
pośpiechu, ale też bez obijania się. Świadomość 
ludzi jest duża. Każdy wie, za co odpowiada i że 
jeśli on zawali, to wszyscy na tym tracą.
Szło mi na tyle dobrze, że po 4 miesiącach zaczą-
łem już pracować sam, bez nadzoru Thomasa, z 
którym zresztą przyjaźnię się do dzisiaj. Najpierw 
dostawałem proste montaże, potem coraz bar-
dziej skomplikowane. Z czasem to inni nowi pra-
cownicy przychodzili do mnie na szkolenie. Zaczą-
łem też zarabiać naprawdę sensowne pieniądze, 
takie same jak pracujący na podobnych stanowi-
skach Niemcy.
W nauce języka pomagało mi to, że w gronie ludzi, 
z którymi utrzymywałem codzienny kontakt, nie 
było ani jednego Polaka. Nie brakowało mi tego 
zresztą, bo pracowałem z naprawdę sensownymi 
ludźmi. W grupie sześćdziesięciu kolegów z pracy 
było tylko kilku obcokrajowców, ale Niemcy trak-
towali nas tak samo, jak wszystkich innych: może 
bez jakiejś wielkiej serdeczności, ale z szacunkiem, 
a czasami nawet z sympatią. 
Ja byłem najbardziej zżyty z Thomasem. Z czasem 
zaczęliśmy się nawet odwiedzać u siebie w do-
mach. Nie mieszkałem już wtedy w hostelu, stać 
mnie było na wyjęcie maleńkiego domku pod 
Moosbach. Kiedyś Thomas przyszedł do mnie w 
gości razem ze swoją żoną Ingą i jej siostrą Trudi. 
Jakoś tak wyszło, że oni po północy wyszli, a Tru-
di została i jest do dzisiaj. Jest całkiem ładną - nie 
tylko jak na Niemkę - kobietą, wychowaną w tra-
dycyjny sposób. Nie mamy ślubu, ale Trudi dbała 
o mnie i troszczyła się tak, jakbym był jej mężem. 
Nie powiem, że uczucie wybuchło między nami 
nagle, ale teraz mogę powiedzieć, że było mi z nią 
dobrze. Jej ze mną chyba też, przynajmniej tak 
mówiła... Dzieci nie mieliśmy, bo Trudi ma jakiś 
problem anatomiczny.
Po dwóch latach pracy w mojej firmie poczułem, 
że przestałem się rozwijać i nic więcej ponadto, co 
mam teraz nie osiągnę. Zacząłem myśleć o pracy 
na własną rękę. Od czasu do czasu ktoś znajomy 
wołał mnie na jakąś fuchę. Dużych pieniędzy nie 
wołałem, a że na robocie się znam, więc te zlecenia 
zaczęły się powtarzać coraz częściej. W końcu, kie-
dy chodziłem już na fuchy 4-5 razy w tygodniu, po-
stanowiłem zaryzykować. Miałem trochę oszczęd-
ności, za które kupiłem podstawowe narzędzia i 
używany samochód dostawczy, zwolniłem się z 
pracy i zacząłem nowy etap w swoim życiu.

Przez cały ten czas nie byłem ani razu w Wałczu. 
Czynsz za mieszkanie płaciłem regularnie, w koń-
cu wynająłem je znajomemu, który po rozwodzie 
z żoną nie miał się gdzie podziać. Dogadaliśmy, że 
gdybym chciał kiedyś wrócić do Wałcza, będzie się 
musiał w ciągu miesiąca wyprowadzić, ale wtedy 
nic na to nie wskazywało, żeby tak mogło być. Tak 
naprawdę nie miałem na to ani chęci, ani czasu. 
Chęci, bo nic mnie już do Wałcza nie ciągnęło, a 
czasu, bo najpierw budowałem swoją pozycję w 
firmie, a potem rozkręcałem swoją. Szło mi świet-
nie. Miałem coraz lepszą opinię i coraz więcej zle-
ceń, których sam nie byłem już w stanie obrobić. 
Zatrudniłem jednego, potem drugiego człowieka, 
potem kolejnych. Podejmowałem się już nie tylko 
robót instalacyjnych, ale też ogólnoremontowych, 
a z czasem też budowlanych. Wszedłem w to śro-
dowisko, stałem się jego częścią. Kiedy zlecenia 
stawały się coraz poważniejsze, zacząłem współ-
pracować z projektantami czy architektami. Dziś 
firma nadal jest mała, zwłaszcza jak na niemieckie 
warunki, ale cieszy się dobrą opinią. Podejmujemy 
się tylko tego, co możemy zrobić sami lub z nie-
wielką pomocą podwykonawców, ale za to mogę 
z czystym sumieniem podpisać się pod wszystkim, 
co zbudowaliśmy.
Wszystko posypało się przez koronawirusa. Może 
nie całkiem posypało, ale na pewno skończyło 
się praktycznie bezproblemowe życie prywatne i 
zawodowe. Trudi i ja najpierw podchodziliśmy do 
epidemii może nie lekceważąco, ale bez histerii. 
Do głów nam nie przyszło, że to dziadostwo tak 
się rozprzestrzeni, ale kiedy media zaczęły infor-
mować o rosnącej liczbie zachorowań i zgonów, 
Trudi zaczęła panikować. Środki ostrożności za-
ostrzyła do tego stopnia, że w ogóle przestaliśmy 
się widywać. Wyprowadziła się do drugiego poko-
ju i rozmawiała ze mną tylko przez telefon. Kiedy 
rano wstawałem do pracy, w kuchni czekało już na 
mnie przygotowane śniadanie, a kiedy wracałem 
z pracy - ciepły posiłek i piwo. Ale korzystaliśmy z 
osobnych łazienek, a kiedy ostatnio uprawialiśmy 
seks, to nawet nie pamiętam.
Najpierw traktowałem to jako nieszkodliwe dzi-
wactwo, potem zaczęło mnie to wnerwiać. Bo czy 
ja jestem jakiś trędowaty, czy co? Co gorsza, w 
pracy też zaczęły się problemy. Najpierw wycofał 
się jeden inwestor, potem drugi, trzeci... Większość 
ludzi wysłałem na urlopy, skończyły się nadgo-
dziny, premie, została im tylko goła pensja. Nie 
chciałem nikogo zwalniać, bo pracowali u mnie 
sami fachowcy, no i miałem nadzieję, że to całe 
zamieszanie szybko się skończy. Ale zarażonych w 
naszym regionie ciągle przybywało, ludzie paniko-
wali i skrupulatnie realizowali wszystkie zalecenia 
władz. Gospodarka jeśli nie stanęła, to przynaj-
mniej bardzo zwolniła, a w pierwszej kolejności 
odbiło się to na małych firmach, takich jak moja. 
W końcu ja też dałem się wkręcić w panikę. Byłem 
przerażony każdym kichnięciem czy kaszlnięciem, 

swoim i cudzym. Wbiłem sobie w końcu do głowy, 
że jeśli mam umrzeć, to chciałbym jeszcze raz od-
wiedzić rodzinne strony, pójść na grób rodziców, 
odwiedzić dalszych krewnych, z którymi dawno 
straciłem kontakt. Parę tygodni odpychałem od 
siebie tę myśl, ale przed świętami poinformo-
wałem Trudi - oczywiście przez telefon - że jadę i 
zaproponowałem, żeby pojechała ze mną. Tylko 
mnie wyśmiała, więc rano wsiadłem do samocho-
du i za dwanaście godzin, z których cztery spędzi-
łem korku na granicy, byłem w Wałczu.
Wynająłem sobie mieszkanie na mieście i odbyłem 
jak należy dwutygodniową kwarantannę, a potem 
zacząłem realizować plan, z którym przyjechałem 
do Wałcza. Dałem sobie spokój tylko z wizytami u 
krewnych, bo oni się mnie najzwyczajniej w świe-
cie bali.
Któregoś dnia siedziałem na ławce przy grobie 
rodziców na Dolnym Mieście, kiedy ktoś odezwał 
się do mnie po imieniu. Nie poznałem tej kobie-
ty, bo była w masce. Dopiero kiedy ją na chwilę 
zdjęła okazało się, że to Dorota, moja dziewczyna 
z czasów, kiedy wyjeżdżałem z Wałcza. Nic się nie 
zmieniła - ciągle jest piękna i ma niesamowite, 
ciepłe oczy. Jest rozwódką, mamą czteroletniego 
syna. Chciałem z nią iść na kawę, żeby pogadać, ale 
gdzie, skoro wszystko jest pozamykane? Umówili-
śmy się na następny wieczór w moim wynajętym 
mieszkaniu. Kiedy stanęła w drzwiach, zmiękły mi 
kolana, bo wszystko wróciło. Wypiliśmy kawę, Do-
rota zrobiła świetną kolację z paru produktów, któ-
re miałem w lodówce, wypiliśmy po parę kielisz-
ków wina. Gadało nam się świetnie. Dorota wyszła 
nad ranem, ale przyszła znowu następnego dnia 
po południu. Jej synem zajmowała się babcia.
Mnie samemu też trudno w to uwierzyć, ale wy-
starczyło tych kilka dni, żebym zwariował, żeby to 
wszystko wróciło. Nie wiem, jak nazwać uczucie, 
które mam do Trudi, ale to jest zupełnie coś inne-
go, niż z Dorotą. Zrozumiałem, że to ona jest moją 
drugą połową i że to z nią chcę być. Nie mam co do 
tego żadnych wątpliwości.
Ale mam wątpliwości co do tego, gdzie chcę żyć. 
W Moosbach jestem kimś, mam firmę, która daje 
mi chleb. W Wałczu jestem nikim. Gdybym chciał 
tu zostać, musiałbym zaczynać wszystko od nowa. 
Szkoda mi na to czasu, ale Dorota nawet nie chce 
słuchać, żeby przyjechać do mnie do Moosbach. 
Nie wyobrażam już sobie życia bez niej i nie wy-
obrażam też sobie związku na odległość. Wiem, że 
na coś będę musiał w końcu się zdecydować, ale 
teraz jestem w kropce. Cóż, okazuje się, że czasem 
trzeba wybrać pomiędzy uczuciem i dobrobytem...

Waldemar Leszkiewicz

PS. Rozmowa z Markiem miała miejsce 23 kwiet-
nia. 27 kwietnia zadzwonił z informacją, że jest w 
Moosbach. Trudi właśnie się pakuje przed wypro-
wadzką do rodziców, a Dorota z synem mają przy-
jechać do Marka w połowie maja.
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Czytelniku, do pióra!

 W czasie zarazy (6)
Jeden z bloków w Wałczu. Dokładnie pięćdziesiąt mieszkań i pięćdziesiąt po-
zornie obcych sobie ludzi. Obcych...? Kwarantanna w czasie zarazy może to 
zmienić...
... Blok szykuje się do majówki w czasie pandemii...

Piotr długo rozmawiał z Anną, prosząc ją, by zrezygnowała z odszkodowania za 
zniszczony samochód. Obiecywał, że sam pokryje koszty. Obawiał się, że jego żona 
faktycznie może zrealizować swoje groźby i narobić mu kłopotów. Wiedziała sporo 
o jego lewych interesach: przewożeniu niekoniecznie legalnych towarów, handlu 
kradzionymi z transportu towarami. Niestety, wiedziała również o „trawie”, jaką wo-
ził z Holandii dla jednego znajomego. Anna dała się przekonać. Uznała, że dla kilku 
tysięcy nie ma sensu się szarpać. 
Żona Piotra złapała wiatr w żagle. Zrozumiała, że trzyma swojego małżonka w sza-
chu i folgowała sobie bez ograniczeń. 
Około 6 rano urządzała przed domem regularne przedstawienie. Dzwoniła domo-
fonem do Anny, wyzywała ją tak, że cały blok słyszał. Czatowała, a kiedy pojawiali 
się na ulicy, znów padały wyzwiska. Piotr był bezradny. 
- Mam tego dość! Nie daruję tym razem tej kretynce - Anna wpadła rano do domu 
z płaczem. Wyszła dosłownie kilka minut wcześniej do pracy i Piotr nie miał pojęcia, 
co mogło się stać po drodze. Anna prosiła, aby zszedł na dół. Na parkingu było już 
spore zbiegowisko. Samochód Anny tym razem nie był pomalowany, ale poobija-
ny, jakby ktoś systematycznie okładał go jakimś młotem. Miał wybite szyby, a do 
środka ktoś wrzucił zawartość kilku okolicznych koszy na śmieci.  
Piotr zadzwonił domofonem do żony.
- Teraz przegięłaś - oznajmił wściekłym głosem. 
- A co się stało? - zaspanym głosem spytała małżonka. - Coś znowu z samochodem? 
To musisz mi udowodnić, że to ja.
- Możesz być pewna, że udowodnię, ty niezrównoważona idiotko - wrzasnęła Anna, 
która podbiegła do Piotra. - Nie możesz pogodzić się z tym, że twój mąż ciebie nie 
kocha, to idź do psychiatry, a nie na samochodzie się mścisz. Widać byłaś do dupy 
żoną, że ciebie zostawił i dopiero przy mnie jest szczęśliwy. Teraz ci nie odpuszczę. 
Każdą złotówkę za remont oddasz. 
Piotr wrócił do domu, a Anna pojechała do pracy taksówką. Około 11.00 usłyszał 
dzwonek do drzwi. Stało w nich dwóch policjantów. Piotr pomyślał, że to w sprawie 
samochodu.
- Pan Piotr W.? - spytał jeden z nich, a kiedy mężczyzna potwierdził, dodał. - Pan się 
ubierze i pójdzie z nami. Mamy do pana parę pytań. 
Piotr zbladł i zrozumiał, że właśnie teraz zaczynają się jego kłopoty...

***
Karol z Renatą przygotowywali się do majówki. Siostra Karola zaprosiła ich na dział-
kę, na grilla. Mimo zakazów, postanowili się spotkać. Karol obiecał, że przygotuje 
mięsko, na co siostra przystała ochoczo. 
- Karol robi najlepszą karkówkę i boczek z grilla - mówiła Renacie. - Ma jakąś tajem-
niczą miksturę, w której marynuje mięso. Jest genialne i nie chce nikomu zdradzić 
przepisu. 
Karol poprosił Renatę o zakupy. Pocięli mięso i Karol przystąpił do robienia mary-
naty, tłumacząc, jak ją robi. 
- Najpierw lekko podgrzewam dwie łyżki miodu, tak, aby był płynny. Daję mniej 
więcej łyżkę stołową na kilogram mięsa. Potem dolewam olej na oko, żeby było 
bardziej płynne, i sypię około półtorej łyżki soli. Wszystko rozcieram. Dodaję pół 

łyżki sosu sojowego i jedną lub dwie paczki przyprawy do karkówki. Nacieram mię-
so i odkładam do lodówki na noc, a minimum na kilka godzin. 
Renata przyznała, że marynata pachnie kapitalnie. Do tego przyjemność sprawiało 
jej patrzenie na Karola, jak pracuje w kuchni. Była szczęśliwa, że rodzina Karola, 
jego siostra, tak szybko ją zaakceptowali. Nie mogła się doczekać tego grilla. 

***
Wieść o chorobie Doroty jakimś niewiadomym sposobem rozeszła się wśród 
mieszkańców bloku. Lekarz zadzwonił szybciej niż ktokolwiek mógł się spodzie-
wać, bo już po dwóch dniach. Dorota pełna niepokoju i obaw pojechała do szpita-
la. Odwoził ją Marek, a dzieci płakały, kiedy żegnały się z mamą. Zostały pod opieką 
mamy Marka. Scena pożegnania nie umknęła kilku sąsiadkom i zaczęły się dys-
kusje, w których każda z pań była najlepszym znawcą chorób nowotworowych. 
Jedne pocieszały mamę Marka, że nic synowej nie będzie. Inne kazały się szykować 
na najgorsze. Wszystkie ocierały oczy i mówiły: biedne dzieciaczki. Jednym słowem 
stworzyły atmosferę lekko z horroru. Szokiem było kiedy po pięciu dniach, wlicza-
jąc w to weekend, Dorota wysiadła z samochodu pod domem. 
- Nic nie robili? - z troską zapytała jedna z sąsiadek.

- Ależ skąd - zaprzeczyła Dorota. Starała się uśmiechnąć, ale była słaba. - Jestem po 
operacji. Wycięli mi wszelkie paskudztwa. Teraz zobaczymy, co z tego będzie. 
Kiedy Dorota z Markiem weszli na górę, sąsiadki już w większej grupie zaczęły kon-
sylium. Wyszło im, że lekarze otworzyli sąsiadkę i zaszyli nic nie robiąc, bo uznali 
jej stan za beznadziejny. Bo przecież, jakby była normalna operacja, gdyby coś wy-
cinali, na pewno tak szybko by jej nie wypuścili ze szpitala. Znów lamentowały: 
biedne dzieciaczki...

***  
Na to swoiste konsylium naszedł Piotr ratownik, który wracał z nocnego dyżuru 
w pogotowiu. Sąsiadki otoczyły go opowiadając jak szybko wypuścili Dorotę, co 
oznacza, że stan jest beznadziejny.
- Co panie za głupoty gadają! - oburzył się ratownik. - Teraz nie trzyma się po ope-
racji tygodniami, jak kiedyś. Dwa dni i do domu. Nawet po operacji mózgu bywa, że 
ludzie są po trzech dniach w domu. A jeszcze teraz przy pandemii szybciej wypisują. 
Paniom nie spodobało się to wyjaśnienie. I tak wiedziały swoje. Piotr otworzył 
drzwi. Agata siedziała w kuchni i płakała. Kiedy Piotr poszedł do pracy, pojawił się 
Michał. Zabrał resztkę swoich rzeczy, bo jakieś drobiazgi, jak się okazało, zostały. 
Do tego przyniósł jej listę z wyliczeniem, ile pieniędzy jest mu winna. 
- To świnia nawet za prezenty, które mi dał, każe oddać kasę - szlochała. - Rower mi 
kupił i teraz domaga się go z powrotem. Nie wiem, skąd wezmę kilkanaście tysięcy, 
żeby mu oddać. Z niego jest jednak straszny gnój. 

Piotr uspokoił ją tłumacząc, że nic nie 
musi mu oddawać. Jeśli pojawi się znów, 
to on z nim pogada. Nie kładł się spać, 
tylko kazał Agacie się ubierać i spako-
wać ciuchy na trzy dni. Wyszli z domu, 
mijając plotkujące nadal sąsiadki. 
- Dokąd jedziemy? - spytała Agata. 
- Na majówkę do mojej babci pod Wałcz 
- odparł. - Będzie fajnie. 
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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

Agata Muirhead zaraża radością ży-
cia. Skąd czerpie energię i pozytyw-
ne fluidy? 

W UK mieszkam od 16 lat. Po studiach 
zaoferowano mi pracę w Polsce, ale za 
marne pieniądze, więc postanowiłam 
pojechać do brata i siostry. Mój plan był 
taki, żeby zostać maksymalnie 1,5 roku, 
zaoszczędzić pieniądze i wrócić do Pol-
ski. Ale po trzech miesiącach poznałam 
tam męża i tak mój plan uległ zmianie. 
Kiedy przyjechałam do Anglii podejmo-
wałam się różnych prac: w kawiarni, w 
sklepie, w ubezpieczeniach itd. Zrobi-
łam też kwalifikacje na instruktora fit-
nessu i zumby, bo zdałam sobie sprawę, 
że nie nadaję się do pracy na etat i chcę 
coś robić dla siebie. 

Rodzina  
Mój mąż Errol jest Brytyjczykiem po-
chodzenia jamajskiego. Z zawodu jest 
kucharzem. Od wielu lat pracuje dla 
prestiżowych restauracji, gotował też 
dla królewskiej rodziny. Kiedy zaczynał 
swoją karierę, pracował z Gordonem 
Ramsey’em i Jamesem Martinem, więc 
jego doświadczenie jako kucharza jest 
bardzo bogate.
Mamy dwójkę dzieci. Lania ma 12 lat, 
a Ethan 9. Lania kocha teatr, na sce-
nie czuje się jak ryba w wodzie. Lubi 
też język angielski, jeden z jej wierszy 
został nawet opublikowany. Ethan 

Nieoczekiwana zmiana planów
uwielbia sport i książki. Jest fanem 
Harry Pottera. Wolny czas wykorzystu-
je bardzo produktywnie. Zaczął pisać 
swoją książkę, więc zobaczymy, co z 
tego wyjdzie.

Kuchnia 
Zdecydowanie gotowania nauczyłam 
się od mojego męża. Jego kreatywność 
i kulinarna wiedza są nie do opisania. Z 
niczego potrafi zrobić wspaniałe danie i 
za to go bardzo kocham. Ale nie tylko za 
to:) Ja osobiście gotować nie lubię, cho-
ciaż Errol twierdzi, że robię to dobrze. 
Dla mnie potrawy muszą być szybkie, 
zdrowe i smaczne. 

Język 
Jak jesteśmy wszyscy razem w domu, to 
posługujemy się angielskim. Dbam o to, 
żeby moje dzieci rozmawiały w moim 
ojczystym języku, dlatego uczęszczają 
do sobotniej polskiej szkoły i dodat-
kowo mają super praktykę, bo co roku 
przyjeżdżają do Wałcza do babci na wa-
kacje. Kochają ten czas. 

Pasja 
Jestem mamą dwójki dzieci. Mieszkając 
w UK nie mogłam liczyć na pomoc od 
nikogo. Czułam się słaba, zmęczona, bo 
mąż pracował długie godziny. Swoją 
metamorfozę przeszłam dzięki progra-
mowi „Body mind”. Jak nazwa wskazuje, 
dbasz o swoje ciało i o swój umysł. Pole-

cam każdemu. Czułam, że otrzymałam 
drugie życia. Żałuję tylko, że tak późno 
w to weszłam. Dziś byłabym w innym 
miejscu. 
Praca w marketingu sieciowym to moja 
pasja. Doceniam elastyczne godziny, 
możliwość pracownia z każdego miej-
sca na ziemi, tworzenia wyjątkowych 
relacji z ludźmi, szkolenia, itd. Kocham 
ludzi, uwielbiam im pomagać i inspi-
rować do zdrowego stylu życia. Dzięki 
temu biznesowi mogę również poświę-
cić czas na własny rozwój osobisty. Co-
dziennej wychodzę ze strefy komfortu i 

kocham ten stan. 
Działam w tym biznesie również z rodo-
witymi wałczankami - moją siostrą Igą 
Kołtan, która mieszka teraz w Wałczu, 
Martą Prusakiewicz z Północnej Irlandii 
i Pauliną Oleksińską z Holandii.
Dzięki swojej pracy nie odczuwam 
izolacji związanej z pandemią. Kon-
centruję się na rzeczach pozytywnych, 
spotykam się z ludźmi online i dzielę się 
wiedzą zdobytą na szkoleniach. Uwa-
żam, że ten wolny czas jest po to, aby 
go dobrze wykorzystać dla siebie.

Małgorzata Chruścicka



„Pasja sposobem na życie” to projekt autorski Małgorzaty An-
gel, który realizuje w internacie PCKZiU w Wałczu. - Chcę, aby 
młodzież zobaczyła, że praca może być pasją. Wtedy nie jest tyl-
ko źródłem dochodu, ale przede wszystkim przyjemnością. 

W ramach tego projektu pani Małgosia zaplanowała w tym roku 
szkolnym sześć spotkań. Uczniowie gościli już w internacie fotografa i 
jednocześnie polonistę Karola Ćmiela, adwokata Łukasza Rostankow-
skiego oraz dietetyka Patrycję Sankowską. W związku z pandemią i 
zamknięciem szkół, kolejne spotkanie, tym razem z kajakarką Karoli-
ną Nają, odbyło się on line. Materiał do wywiadu, który publikujemy 
obok, został zebrany drogą e-mailową i poprzez Messengera. 
Już dawno chcieliśmy zapytać panią Małgosię, skąd pomysł założe-
nia profilu internatu na FB. Teraz mamy okazję. 
- Chciałam mieć stały kontakt z młodzieżą, a przy okazji zintegrować 
tę małą społeczność. Tym bardziej, że wychowankowie mieszkają w 
dwóch różnych budynkach znacznie oddalonych od siebie. 
Ostatnia wspólna akcja, już w okresie pandemii, polegała na tym, że 
każdy wychowanek miał zrobić zdjęcie w swoim środowisku domo-
wym, by potem stworzyć z nich galerię na internatowym FB. 
Warto dodać, że pani Małgosia nie robi tego wszystkiego w ramach 
obowiązków zawodowych. Podobnie zresztą jak pozostali wycho-
wawcy w internacie.                                                                                 emce

Z pasją

Poza ścisłym centrum, dziki są już właściwie w każdym zakąt-
ku Wałcza. Z jednej strony populacja nieco wyrwała się spod 
kontroli, z drugiej - dokarmiając, sami je uczymy, że wśród ludzi 
znajdą łatwy żer.

Za szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę odpowiadają koła ło-
wieckie, które na danym terenie prowadzą działalność związaną z 
gospodarką łowiecką. Tyle, że w mieście polować nie wolno. Dlate-
go koła nie chcą płacić. Skarb państwa, owszem, zapłaciłby, ale za 
szkody wyrządzane przez zwierzaka prawnie chronionego, np. żu-
bra, wilka czy niedźwiedzia (oczywiście miś nie u nas). Za pospoli-
tego dzika raczej niechętnie. I sytuacja jest taka, że dziki i inne leśne 
zwierzęta robią w miastach szkody, których nikt właścicielom nie 
zrekompensuje. 
A populacja dzików, czyli problem, rośnie od kilku lat. 

*** 
Składa się na to wiele czynników, między innymi ciepłe zimy i wiel-
kopowierzchniowe uprawy kukurydzy czy rzepaku, będące dosko-
nałym żerowiskiem. Leśnicy też mówią, że dziki nie mnożą się tak 
jak kiedyś, raz do roku. Bywa, że mają młode dwa, a nawet trzy razy 
częściej. 
Wzięliśmy dziki w obronę, kiedy ministerstwo wydało nakaz odstrza-
łu dodatkowo ponad 200 tysięcy sztuk, co miało związek z Afrykań-
skim Pomorem Świń. Do tak drastycznej redukcji zarówno leśnicy, 
jak i myśliwi podchodzili dość sceptycznie i w efekcie nie dokonano 
rzezi na zakładaną skalę. Podczas gdy celebryci ozdabiali swoje zdję-
cia profilowe podobiznami dzików, wielu wałczan rozważało możli-
wość skonstruowania jakiejś dzidy czy oszczepu, aby zapolować na 
niszczącego ogródek, ogrodzenie czy działkę zwierzaka. 

***
- Poza ścisłym centrum dziki są właściwie w każdym zakątku Wałcza 
-  mówi komendant Straży Miejskiej Dariusz Gregorczuk.
Problem generują w jakimś stopniu sami mieszkańcy, dokarmiając 
dziki. Te przyzwyczajają się do jedzenia i przestają się bać ludzi. 
- Ilość dzików jest niespotykana. Są na Zatorzu, na osiedlach Pia-
stowskim i Batorego - mówiła na ostatniej sesji Rady Miasta Wałcz, 

Dzik jest dziki
radna Halina Kuch. - Zgłaszają się do mnie właściciele działek, któ-
rym zwierzęta niszczą ogrodzenia i ogródki. 
Miasto próbowało różnych metod pozbycia się niechcianych lokato-
rów. W ubiegłym roku zakupiono i testowano preparaty odstraszają-
ce, ale niestety okazały się one nieskuteczne. 
W przypadku odłowu dzik musiałby być przewieziony w ramach 
tego samego nadleśnictwa, bo dalej zakazują przepisy o Afrykań-
skim Pomorze Świń. A to mija się z celem, bo zaraz wróci. Zostaje 
odstrzał. Teoretycznie. 
- Wojewoda wydał w tym roku zgodę na sanitarny odstrzał dzików i 
w ramach tego limitu odstrzelono 20 sztuk w okolicach Bukowiny - 
tłumaczy sekretarz miasta Magdalena Krawczyk. - Mamy zgodę na ko-
lejny odstrzał sanitarny, który ma być zrobiony do 21 grudnia. Rozma-
wialiśmy z kołami łowieckimi, ale w obrębie miasta nie chcą polować. 
Po pierwsze, musi być zachowana minimalna odległość 150 metrów 
od zabudowań. Po drugie - obawiają się negatywnych reakcji. W efek-
cie wystąpiliśmy do Starostwa o zgodę na odłów z uśmierceniem i do-
staliśmy na 20 sztuk. Do 4 maja jest czas na składanie ofert. 
Odłowienie i uśmiercenie jednego dzika oraz jego utylizacja to koszt 
około 2,5 tys. zł, dwudziestu - jak łatwo policzyć - 50 tys. zł. Sporo. 

***
Co radzą nieoficjalnie i anonimowo myśliwi? 
- Więcej trzeba było krzyczeć, że myśliwi to mordercy, barbarzyńcy 
i zwyrodnialcy. Tłumaczyliśmy, że przyjdzie czas, że zwierzęta wejdą 
do miast i będą robiły coraz większe szkody. Dziś znów zaczynamy 
słyszeć: gdzie myśliwi? Zróbcie coś z tymi dzikami! W  mieście strze-
lać nie wolno i nikt nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności. 
Dwa, niestety dalej wielu myśliwych obawia się protestów ekologów 
czy nawet społeczeństwa. Sytuacja jest niestety drażliwa. Obecne 
przepisy powalają na odstrzał dzików o każdej porze, w tym loch. 
Oczywiście żaden etyczny myśliwy nie strzeli lochy, kiedy jest cię-
żarna ani kiedy prowadza już młode. Tylko w przyrodzie się nieco 
pozmieniało i o żadnej porze roku nie możemy być pewni, że locha 
nie jest prośna. I teraz strzelamy, musimy wypatroszyć zwierzę i... 
w środku czasem są małe prosiaczki. I tłum gapiów linczuje takie-
go myśliwego. Nie da się ukryć, że dzik to bardzo pożyteczne w le-

sie zwierze. Tyle, że dzika w lesie się nie widzi. Siedzą w wielkopo-
wierzchniowych uprawach kukurydzy. Mają żarcia do oporu i mnożą 
się bez opamiętania. Potem część - zamiast szukać w lesie pędraków 
- idzie na łatwiznę i wchodzi do miast. A w mieście są kosze i ludzie, 
którzy chlebek rzucą...                                                                                er-o

Kajakarka, medalistka olimpijska Karolina Naja w rozmowie z 
mieszkańcami internatu PCKZiU w Wałczu 

Kiedy pokochała Pani kajaki? Czy ktoś Panią zainspirował? 
Pochodzę z miejscowości Tychy. Mieszkałam na osiedlu, które było 
umiejscowione blisko jeziora Paprocany. Była tam przystań kajako-
wa, na którą trafiłam wraz z koleżankami. Uczęszczałam wtedy do 5 
klasy podstawówki. Swoje dzieciństwo kojarzę właśnie z tym jezio-
rem, spędzałam nad nim mnóstwo wolnego czasu. Dlatego zawsze 
fascynowała mnie możliwość wypłynięcia kajakiem na środek jezio-
ra. Tak postanowiłam rozpocząć treningi i sprobować swoich sił w 
kajakarstwie. 
Ta pasja pochłania Pani większość czasu. Czy ma Pani jakieś 
inne zainteresowania? 
Na początku kariery treningi nie zajmowały dużo czasu, więc chętnie 
uczestniczyłam w różnych zajęciach, warsztatach, które były organizo-
wane w szkole. Jednak z biegiem czasu, gdy moja kariera się rozwijała, 
a treningi wymagały większego zaangażowania, musiałam zrezygno-

Kajaki moja miłość
wać z dodatkowych zajęć, a czas wolny, którym dysponowałam poza 
treningami i szkołą, poświęcałam na małe przyjemności, takie jak wyj-
ście do kina, spotkanie z znajomymi, przeczytanie książki itp.
Co uważa Pani za swój sukces? 
Za sukces uważam to, że po urodzeniu synka Mieczysława wróciłam 
do uprawiania sportu na światowym poziomie. 
Jakie cechy powinno się mieć lub kształtować, aby osiągać takie 
sukcesy? 
Pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to cierpliwość. Jeżeli jeste-
śmy zdeterminowani na sukces, ważne jest to, żeby być cierpliwym, 
ponieważ nie od razu widać efekty naszej pracy..
Gdzie obecnie Pani jest i jak przeżywa ograniczenia wynikające 
z pandemii? 
Jestem na zgrupowaniu w Portugalii. Razem z całą reprezentacją 
podjęliśmy decyzję, że przedłużymy pobyt i nie wrócimy do Polski ze 
względu na obostrzenia, które są wprowadzone dla wyczynowych 
sportowców. W Portugalii mamy możliwość trenowania i dla nas jest 
to szalenie ważne. Staram się dostosowywać do wytycznych związa-
nych z koronawirusem w kraju, którym przebywam i mam nadzieję, 
że wszystko już niebawem wróci do normy. 
Bardzo dziękujemy za rozmowę.


