
Super Pojezierze Wałeckie nr 4 (1225) 27 stycznia 2021 r. 1

www.pojezierze.com.pl
STARA NAZWA
NOWA FORMA
SPRAWDŹ NAS! !

CD. NA STRONACH8-9

Gazeta bezpłatna I Nakład: 7500 egz. I 27 I 01 I 2021 r. I Nr 4/1225 I ISSN 1426 - 4366

W niedzielę 24 stycznia można 
było odwiedzić wałeckie Kino 
Tęcza. Miało to być pożegnalne 
spotkanie z kinem, funkcjonują-
cym w dotychczasowym kształcie 
i charakterze. Rozpoczyna się 
bowiem zaplanowany na dwa lata 
remont, obejmujący przebudowę 
kina i budynku, w którym mieści 
się Tęcza, a także całego otocze-
nia. Nic już nie będzie takie, jak 
dotąd. Pożegnania są zazwyczaj 
trudne, ale trzeba wierzyć, że 
będzie lepiej. 

Warto przypomnieć przy okazji hi-
storię kina Tęcza. Nieocenione okazały 
się informacje, jakich udzielił wałecki 
historyk oraz pasjonat kina Piotr 
Wojtanek. Warto zaznaczyć, że jest to 

Pożegnanie z Tęczą
jedynie niewielka część materiału, jaki 
zebrał on na temat nie tylko Tęczy, ale 
i innych kin, działających w Wałczu i 
okolicach (był taki czas, że w naszym 
powiecie działało 9 kin stałych i 1 ob-
jazdowe!), które posłużą jako materiał 
do poważniejszej publikacji.

Opierając się na zebranych przez P. 
Wojtanka informacjach cofamy się 
do 1935 roku. Wtedy w budynku 
obecnego Kina Tęcza, w Deutsch 
Krone uruchomiono Kinotheatr dla 
młodzieżówki hitlerowskiej Hitlerju-
gend. Można więc przyjąć że wałec-
kie kino powstało w 1935 roku. Po 
wojnie wznowiło działalność już w 
1945 roku. 

Nazwę kina nadano placówce od ty-
tułu pierwszego wyświetlanego w nim 
w 1945 roku filmu „Tęcza” w reżyserii 

radzieckiego reżysera Marka Don-
skiego. Kino od początku cieszyło się 
ogromną popularnością, będąc długo 
faktycznie jedyną rozrywką w mieście. 
W roku 1951 kino dysponowało salą 
na 611 miejsc. W tym samym roku 
kino zaprosiło na 705 seansów, co 
daje średnią 2 seanse każdego dnia. 

Warto w tym miejscu nadmienić, 
że Tęcza nie była jedynym wałeckim 
kinem. Według informacji, do jakich 
dotarł P. Wojtanek, w 1958 roku w 
Wałczu funkcjonowało 5 kin miejskich 
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SPRoSToWaNie PoMyłKi W ogłoSzeNiu

W poprzednim numerze tygodnika „Pojezierze Wałeckie” zamieściliśmy, w wyniku omyłki pisarskiej, ogłoszenie 
zawierające błędne powierzchnie działki. W związku z tym zamieszczamy poprawną informację, z właściwą po-
wierzchnią: działka nr 5659/19 posiada powierzchnię 1.1449 ha, a nie – jak umieściliśmy w ogłoszeniu - 0,1149 ha. 
za powstałe ewentualne utrudnienia przepraszamy.
                                                                                                                             Redakcja
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Chyba nie tylko dla mnie najważniejszym tematem w 
bezpowrotnie minionym tygodniu była zmiana barw 
partyjnych przez panią poseł Joannę Muchę, która gorset 
Platformy Obywatelskiej zamieniła na żółte wdzianko 

Stowarzyszenia Polska 2050 Szymona Hołowni. Z medialnych 
enuncjacji, obficie uprawianych przez panią poseł po dokonaniu 
przez nią wolty zrozumiałem, że platformiany gorset od pewnego 
czasu uwierał ją bardzo, mocno krępował ruchy i oddech. Wobec 
takiego dictum nie pozostaje nic innego, jak przywdziać na oblicze-
nie wyraz zasmucenia i pospekulować, czy pani J. Musze nie było 
jednak bardziej do twarzy w tym zbyt ciasnym gorsecie. Może i był 
on w jakichś sytuacjach męczący, może uniemożliwiał pani poseł 
zademonstrowanie pełni jej walorów intelektualnych, światopo-
glądowych i chyba tylko jeden Borys Budka wie jakich jeszcze, 
ale... miał też swoje zalety. Bo wiadomo, jak to jest z gorsetami: 
czasem są bardzo modne, czasami lądują gdzieś na dnie bieliźniarki 
w oczekiwaniu na lepsze czasy, ale mimo upływu wielu lat nigdy 
ostatecznie nie trafiają do lamusa. Przeciwnie - co jakiś czas wracają 
do łask i sprawiają, że mniej więcej połowa ludzkości ma na czym 
zawiesić oko.

Te polityczno-modowe dywagacje są uzasadnione również dlatego, 
że pani Joanna Mucha zawsze - od kiedy objawiła się na politycz-
nych salonach - zwracała na siebie uwagę, i to wbrew pozorom nie 
tylko swoją całkiem miłą fizjonomią. Jej (tzn. Joanny Muchy, a nie 
fizjonomii) początki nie były wprawdzie jakoś bardzo obiecujące. 
Gdzieś w dolnej szufladzie mojej głowy noszę mgliste wspomnienie 
o zatrudnieniu zaufanego fryzjera  na eksponowanym stanowisku 
ministerialnym oraz nadal bawi mnie historyjka z czasów, kiedy pani 
Mucha była ministrem sportu i podczas jednego ze swoich publicznych 
wystąpień napomknęła o trzeciej lidze hokejowej. Była to oczywista 
niedorzeczność, gdyż trzeciej ligi hokejowej w Polsce nie ma, byłbym 
jednak o wiele spokojniejszym człowiekiem, gdyby obecne władze 
naszego pięknego kraju miały na koncie tylko takie wpadki...

Ja jednak panią minister Joannę Muchę będę pamiętać z tego, 
że na stanowisku dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w 
Warszawie obsadziła wałczanina (teraz byłego, ale wtedy jak 

najbardziej aktualnego!) Piotra Marszałka. Nie przypominam sobie, 
jakikolwiek wałczanin pracował kiedykolwiek na równie eksponowa-
nym stanowisku - pamiętam natomiast doskonale dumę, która mnie 
rozparła, kiedy dowiedziałem się o tej nominacji. Ktoś powie: konia 
kują, a Reduktor kopyto podstawia - i będzie miał trochę racji, gdyż 

moje zasługi w tym zakresie były żadne. Z drugiej jednak strony, 
mało który Polak ma jakikolwiek wpływ na sukcesy osiągane przez 
Kamila Stocha czy Roberta Lewandowskiego, jednak kiedy nasi 
wygrywają prawie wszyscy - i ci z PiS, i z KO - pękamy z dumy. Tak 
po prostu działa poczucie plemiennej wspólnoty. To jest silniejsze 
nawet od bieżących wojen politycznych.

Wracając do nominacji P. Marszałka ptaszki wtedy ćwierkały, że 
oprócz dużych kompetencji, którymi odznaczał się wałecki kan-
dydat na dyrektora COS, niemały wpływ na podjęcie tej decyzji 
przez panią minister miał ówczesny poseł PO Paweł Suski. Myślę, 
że w tym przypadku ptaszki były bardzo dobrze poinformowane, 
a skorzystał na tym nie tylko sam P. Marszałek - skorzystał na tym 
również wałecki Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, czyli przede 
wszystkim sportowcy, ale także my, wałczanie.

Moim zdaniem, po utracie władzy przez Platformę Obywa-
telską Joanna Mucha - choć trzymająca się lub trzymana 
z dala od głównego nurtu partyjnego - okazała się jedną 

z najaktywniejszych działaczek tego przeżywającego poważny kryzys 
tożsamości ugrupowania. Była także jedną z najbardziej rozpozna-
walnych twarzy w PO. A teraz - choć nikt nie mógł zarzucić jej braku 
lojalności - zdecydowała się odejść do ruchu Sz. Hołowni. Dlaczego? 
Nie wiem. Być może jej obecna rola w polityce nie odpowiadała jej 
ambicjom, może miała dość spychania w cień? W końcu była kiedyś 
ministrem... Być może nie najbardziej wpływowym, ale też wcale nie 
najmniej popularnym w gabinecie Donalda Tuska. Być może była to 
klasyczna ucieczka z tonącego okrętu, ale wtedy wyszłoby na to, że 
J. Mucha jest szczurem, a to mi jakoś zgrzyta w uszach. Nie umiem 
na odległość ocenić jej potencjału, ale gdybym to ja był B. Budką 
czy G. Schetyną, to chyba próbowałbym wyciągnąć ją z lubelskiego 
zaścianka. No, ale nie jestem...

Nie wiem, czy odejście Joanny Muchy spowoduje wielką 
merytoryczną wyrwę w szeregach PO i KO. Być może 
dziury w niebie nie będzie. Ale jakoś szczególnie mocno 

upierać się przy tej ocenie nie będę, gdyż wizerunkowo jest to jednak 
silny cios dla osieroconych partyjnych koleżanek i kolegów Joanny 
Muchy. Raczej nie nokautujący, ale taki, po którym trzeba uklęknąć 
przynajmniej na jedno kolano, żeby się otrząsnąć.

Tyle, że potem trzeba wstać, podnieść ręce i walczyć, bo inaczej 
sędzia uzna, że nie ma sensu kontynuować pojedynku i odeśle PO 
do narożnika. Tylko czy Platforma ma dość sił, żeby się otrząsnąć?

OTWARTYM 
TEKSTEM

Walczyć albo zginąć
Reduktor
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Do tragicznego wypadku doszło 
na niestrzeżonym przejeździe 
kolejowym w Tucznie. Samochód 
osobowy wjechał prosto pod jadący 
pociąg towarowy. 32-letni kierowca 
lanosem po przetransportowaniu 
śmigłowcem do szpitala zmarł.

Do wypadku doszło 21 stycznia 
około godziny 13.04. Pracujący na 
miejscu policjanci wstępnie ustalili, 
że  samochód Daewoo Lanos wjechał 
na przejeździe kolejowym prosto w 
jadący pociąg towarowy. Jechał nim 
tylko 32-letni kierowca, mieszkaniec 
Tuczna. Na miejscu wypadku działali 
policjanci i strażacy, obecny był także 
prokurator. Jeszcze nie wiadomo, co 
było przyczyną wypadku i dlaczego 
samochód nie zatrzymał się przed 
jadącym pociągiem.

Okoliczności wypadku badają policja 
i prokuratura.

31 stycznia 2021 r., jak co roku 
spotkamy się na ulicach polskich 
miast, by nieść dobro. 31 stycznia 
zagramy w 29 Finale Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W ramach 
Najpiękniejszego Festiwalu Świata bę-
dziemy zbierać pieniądze na wspiera-
nie oddziałów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W Wałczu też będziemy zbierać 
pieniądze. Wolontariusze ze Stowa-
rzyszenia POJEZIERZE WAŁECKIE 
zapraszają wszystkich w niedzielę 31 
stycznia 2021 r. do Marketu MRÓWKA 
przy dworcu PKP-PKS, gdzie wolonta-
riusze będą zbierać do puszek WOŚP 
pieniądze. 

Atrakcji z pewnością nie zabrak-
nie. Oczywiście będzie można zjeść 
słynne racuchy wałeckie, smażone 
przez członków Stowarzyszenia PO-
JEZIERZE WAŁECKIE. Animatorki J&K 
będą zabawiać chętnych, którzy będą 
chcieli zrobić sobie z nimi zdjęcia. 
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów 
Zabytkowych Moto Korona umożliwi 
przejazdy unikalnymi oldtimerami 
po ulicach Wałcza. Na parkingu przy 
Markecie nadarzy się też okazja, aby 
zobaczyć i zrobić sobie zdjęcie w 
zabytkowym Opancerzonym Trans-
porterze Rozpoznawczym BRDM 2, 
którym przyjedzie Damian Harasi-
mowicz. Również Market MRÓWKA 
przygotował dla kupujących liczne 
niespodzianki.

- Zróbmy wszystko, aby hasło: wy-
gramy, zjednoczyło nas wszystkich. 
Ludzi dobrych, którzy patrzą na Polskę 
z optymizmem i chcą, aby nasz kraj 
był szanowany wszędzie na całym 
świecie – apeluje szef Stowarzysze-
nia POJEZIERZE WAŁECKIE Andrzej 
Wiśniewski.

Zapraszamy w niedzielę 31 stycznia 
2021 r. w godz. 10.00-14.00 do 
Marketu MRÓWKA w Wałczu, ul. 
Kolejowa 7.

Podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Powiatu, która odbyła się 
21 stycznia, radni powołali nową 
instytucję kultury pod nazwą Lo-
kalne centrum Nauki „Metalowe 
inspiracje”. Radni w większości 
mówili, że pomysł jest świetny, choć 

Na SKRÓTy
niektórzy nazywali to fanaberią, na 
którą powiatu nie stać. 

O utworzeniu Centrum Nauki mówi 
się od dawna. Ma to być twór podob-
ny do słynnego Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie - tyle, że nastawiony 
na branżę metalową.

Przy jednym głosie wstrzymującym 
się radni powołali samorządową 
instytucję kultury, która w swoich za-
daniach będzie miała między innymi 
funkcje wystawiennicze, edukacyjne 
i doświadczalne. W budynku przy 
ul. Bydgoskiej (po LO nr II) znajdzie 
się sześć pracowni: lego, doświad-
czeń chemicznych, odnawialnych 
źródeł energii, symulator śmigłowca, 
pojazdów samochodowych i ogród 
edukacyjny. W centrum będzie moż-
na prowadzić zajęcia z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. 

- Od początku byłem wobec tego 
pomysłu sceptyczny - mówi radny 
Janusz Różański. - To kolejna fanaberia 
Zarządu Powiatu, podobna do tej, z 
jaką mamy do czynienia w mieście. 
Mam tu na myśli remont kina Tęcza. 
Z jednej strony mówi się o likwidacji 
MOSiR-u, obcina się środki na funk-
cjonowanie WCK, a z drugiej ładuje 
się ogromne pieniądze w remont kina, 
tworząc tam niejako nową jednostkę 
kultury, którą trzeba będzie utrzymać. 
Centrum Nauki Metalowe Inspiracje 
również trzeba będzie utrzymać. Nie 
do końca zgadzam się z tym, co mówi 
Zarząd Powiatu, że centrum będzie 
biletowane. Nie wiem, czy można od 
razu prowadzić działalność gospo-
darczą na inwestycjach, w których 
wykorzystano środki unijne. 

W drugim punkcie radni zadecydo-
wali o przyznaniu 200 tysięcy zł na 
rozpoczęcie działania Centrum Nauki. 

z opublikowanego przez Banki 
Żywności raportu „Nie marnuj 
jedzenia 2020” wynika, że ponad 
połowa dorosłych Polaków przy-
znaje się do wyrzucania żywności. 
Grupa Amica w odpowiedzi na niepo-
kojące dane podjęła działania i prze-
kazała 15 nowoczesnych chłodziarko-
-zamrażarek NGO-som wspieranym 
przez Banki Żywności. Jedna z nich 
trafiła do Powiatowego Oddziału To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci w Wałczu. 

- Codziennie odbieramy żywność 
z 8 sklepów w Wałczu i Pile. Towar 
jest bardzo zróżnicowany, wymaga-
jący zachowania ciągu chłodniczego. 
W samym 2020 roku odebraliśmy 
ponad 48.470 kg żywności, z czego 
znaczna część wymagała przechowy-
wania w lodówce. Na ten moment 
dysponujemy dość wysłużonymi  
lodówkami, przekazanymi przez 
osoby prywatne, które wymieniły 
je na nowy sprzęt. Nowoczesna 
chłodziarko-zamrażarka przekazana 
przez markę Amica to realna pomoc 
dla naszej placówki. Dzięki niej 
znacznie usprawnimy proces dystry-
bucji żywności.  Sprzęt jest nowy, w 
pełni sprawny, posiada także szereg 
funkcji, które zapewniają przechowy-
wanemu jedzeniu dłuższą świeżość, a 
to dla nas kluczowa kwestia - mówi 
Ewa Bączkowska z Powiatowego Od-

działu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Wałczu.

- Cieszymy się, że mogliśmy prze-
kazać sprzęt, który odpowiada na 
potrzeby organizacji. Tego typu ma-
terialne wsparcie ma realny wpływ 
na zmniejszenie skali marnowania 
żywności. Nowoczesne chłodziarko-
-zamrażarki pozwolą organizacji na 
przyjęcie większej ilości produktów 
spożywczych, dzięki czemu większa 
ilość  osób  będzie mogła cieszyć się 
smacznym i ciepłym posiłkiem – mówi 
Małgorzata Fuszpaniak, menedżer do 
spraw komunikacji kategorii. 

Policjanci z wałeckiej drogówki 
zatrzymali 20-letniego kierowcę 
auta osobowego, który prowadził 
pojazd po alkoholu. Młody mężczy-
zna egzamin na prawo jazdy zdał 1,5 
roku temu, a może je stracić nawet 
na 10 lat.

W ubiegłym roku policjanci zatrzy-
mali na drogach powiatu wałeckiego 
140 kierowców, którzy prowadzili 
pojazd po alkoholu. Kierujący na po-
dwójnym gazie przyczynili się także 
do wypadków drogowych, których w 
sumie w 2020 roku było 45, a zginęło 
w nich 11 osób.

Z początkiem nowego roku funkcjo-
nariusze zatrzymali kolejnych kierow-
ców, kierujących po alkoholu. Jednym 
z nich okazał się 20-letni kierowca, 
zatrzymany do rutynowej kontroli 
drogowej w gminie Tuczno. Po spraw-
dzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 
mężczyzna miał pół promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 20-latek 
tłumaczył, że wracał z kuligu, na któ-
rym wypił tylko jednego „grzańca”. 
Teraz stanie przed sądem. Grozi mu 
do 2 lat pozbawienia wolności oraz 
zakaz prowadzenia pojazdów nawet 
do 10 lat.

Regionalne Towarzystwo Histo-
ryczne ziemi Wałeckiej przywitało 
Nowy  Rok dwoma nowościami 
historycznymi, związanymi z na-
szym regionem. Pierwszą pozycją 
jest 12 tom rocznika naukowego pt. 
„Studia i Materiały do Dziejów Ziemi 
Wałeckiej” pod redakcją dr Przemy-
sława Bartosika. Wydawcą jest Robert 
Kraszczuk. W wydaniu tej publikacji 
pomogło Miasto Wałcz, Powiat Wałec-
ki, Gmina Wałcz oraz osoby prywatne.

Drugą pozycją jest książka pt. „Z 
przeszłości Tuczna i okolic”. Jest to 
praca zbiorowa pod redakcją dr 
Przemysława Bartosika. Wydanie tej 
pozycji wsparły władze Miasta i Gminy 
w Tucznie oraz przez osoby prywatne 
i instytucje. Pozycja ukazuje m.in. 
historię miasta oraz wsi: Płociczno, 
Martew, Miłogoszcz, Zdbowo, Mar-
cinkowice i wielu innych tematów z 
regionu. 

12 tom „Studia i Materiały do Dzie-
jów Ziemi Wałeckiej” można nabyć 
bezpośrednio u Roberta Kraszczuka 
z Wałcza, kontakt przez e-mail: styr-
bjorn70@tlen.pl, tel. 509 159 526 
lub przez FB. Książkę o Tuczne można 
kupić u Marty Szkutnik z Tuczna, e-
-mail: szkutnikmarta35@gmail.com 
lub przez FB.

SPoRT

Bardzo pracowicie rozpoczęły rok 
zawodniczki Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Wałczu. Już w pierw-
szych dniach stycznia 8-osobowa 
grupa najlepszych kajakarek, trenują-
cych i uczących się w Wałczu (I LO z 
Oddziałami Mistrzostwa Sportowego) 
wyjechała na zimowe  zgrupowanie 
kadry narodowej do Zakopanego. 
Zimowa stolica Polski przywitała 
młodzież przede wszystkim śnie-
giem. Przygotowane biegowe trasy 
narciarskie stworzyły wyjątkowe, jak 
na ostatnie lata, warunki treningowe. 
Również bardzo dobre warunki poby-
tu oraz obfitość obiektów sportowych 
w COS OPO Zakopane (siłownie, sale 
gimnastyczne, basen, sale ergome-
trów wioślarsko-kajakowych, a nawet 
ścianka wspinaczkowa) stworzyły 
świetne możliwości do wszechstronne-
go rozwoju zawodniczek. Oczywiście 
nie obyło się też bez długich wycie-
czek górskich.

- Należy tylko mieć nadzieję, że kolej-
ne zgrupowania odbędą się zgodnie z 
planami - mówi trener kadry, opiekun 
kajakarskiej grupy kobiet i szkoleniowiec 
SMS Wałcz Zbigniew Kowalczuk. - Za-
czął się ważny rok dla sportu światowe-
go z Igrzyskami Olimpijskimi w Japonii, 
ważny również dla naszych młodych ka-
jakarek. W tym sezonie mają się odbyć 
prestiżowe dla polskiego kajakarstwa 
Mistrzostwa Europy juniorów i U-23 w 
Poznaniu oraz najważniejsza impreza - 
Mistrzostwa świata juniorów i U-23 w 
Portugalii (Mortimor).

W zgrupowaniu juniorskiej kadry w 
Zakopanem uczestniczyły uczennice 
wałeckiej SMS: Martyna Marczewska, 
Julia Krajewska, Oliwia Majewska, 
Martyna Szkodzińska, Wiktoria Bierza-
ło, Natalia Kurpan (wszystkie ur. 2003 
r.) oraz Aleksandra Dąbrowska i Julia 
Czech (ur. 2004 r.), a także opiekun – 
trener Zbigniew Kowalczuk.

Trampkarze orła Wałcz przygo-
towują się do rundy wiosennej. 
od 11 do 15 stycznia na orliku 
przy MoSiR-ze, w hali sportowej w 
wałeckiej „kornelówce” oraz na eu-
roboisku na Dolnym Mieście odbył 
się dochodzeniowy obóz piłkarski. 

- W zimowych warunkach, w śniegu 
i mrozie, przeprowadziliśmy kilka 
treningów, popracowaliśmy także w 
hali oraz rozegraliśmy dwa mecze 
sparingowe: z drużyną przebywającą 
na obozie w MOSiR-ze oraz z zaprzy-
jaźnioną drużyną trampkarzy z AP 
Start Jastrowie. Po meczu był słodki 
poczęstunek oraz krótkie podsumo-
wanie obozu i przedstawienie planów 
na najbliższe półrocze. Na zakończenie 
każdy uczestnik obozu otrzymał nową 
piłkę treningową. - opowiada trener 
Piotr Dziekański

Trener i zawodnicy dziękują Gminie 
Miejskiej Wałcz, wałeckiemu Staro-
stwu Powiatowemu, dyrekcji MOSiR-u 
Wałcz ,SP 1 w Wałczu i SP 5 w Wałczu, 
sponsorom oraz rodzicom za pomoc w 
organizacji obozu. Zapraszają również 
wszystkich chętnych z roczników 2006 
i 2007 na swoje treningi. 
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O okolicznościach pożaru opowiada 
Lech Krukowski.

- Był wieczór. Po powrocie z pracy 
rozpaliłem w kominku, umiejscowio-
nym w ogrodzie zimowym na dole 
naszego domu. Byłem zmęczony po 
wypełnionym obowiązkami dniu, a 
pomieszczenie szybko wypełniło się 
ciepłem, więc na chwilę zdrzemnąłem 
się. Musiałem jednak jeszcze tego 
wieczora popracować z dokumenta-
mi, więc drzemka nie trwała długo. 
W którymś momencie okazało się, 
że nie mam przy sobie długopisu, 
którego potrzebowałem. Przypo-
mniałem sobie, że zostawiłem go w 
kieszeni marynarki, którą po powrocie 
do domu powiesiłem w pokoju na 
pierwszym piętrze domu. Na dole 
wszystko było normalnie, nie było 
widać niczego nadzwyczajnego, nie 
czułem też żadnej dziwnej woni. Kie-
dy jednak wszedłem na piętro, przez 
okno zobaczyłem unoszący się snop 
dużych iskier, wielkości nawet kilku 
centymetrów. Podbiegłem do okna i 
zobaczyłem 4-metrowe języki ognia, 
trawiące dach w stronę kalenicy. Na-
tychmiast pobiegłem po gaśnice do 
garażu, żeby próbować gasić pożar. 
Zabrałem ze sobą dwie gaśnice, ale 
kiedy je zużyłem okazało się, że nic to 
nie dało. Gaszenie było bardzo trudne, 
nie tylko ze względu na utrudniony 
dostęp do ognia. Zasadniczy problem 
polegał bowiem na tym, że płonęła 
konstrukcja pod warstwą dachówek, 
więc środek gaśniczy docierał do pło-
mieni w bardzo ograniczonym zakre-
sie. Żadnego efektu nie było również 
po zużyciu dwóch kolejnych gaśnic. 
Skuteczne okazały się dopiero piąta 
i szósta gaśnica i pomoc  strażaków, 
którzy przyjechali po wezwaniu. Na 
szczęście pozostało im tylko doga-
sić pożar. Zrobili to zresztą bardzo 
profesjonalnie, za co chciałbym im, 
korzystając z okazji, serdecznie po-
dziękować. Przez lata użytkowania 
kominka nie stało się nic złego, aż... 
niestety, wreszcie się stało. Trzeba 
szczerze powiedzieć, że mieliśmy w 
tym wszystkim mnóstwo szczęścia. 
Byłem zajęty swoimi sprawami, żona 
pracowała przy komputerze w swoim 
gabinecie, a że nie docierały do nas 
żadne niepokojące sygnały, więc mo-
glibyśmy zauważyć pożar zbyt późno, 
by ugasić płomienie w początkowej 
fazie pożaru. Wolę nie zastanawiać 
się co by było, gdyby ogień rozprze-
strzenił się po domu i odciął nam 

Jeden pożar, 
DWie PoSTaWy

Na początku stycznia w prywatnym domu aleksandry i Lecha Krukowskich wybuchł pożar. Na szczęście dzięki 
przytomności umysłu i w porę podjętej przez L. Krukowskiego i strażaków akcji ratunkowej, pożar udało się ugasić 
w dość wczesnej fazie: fizycznie nikt w nim nie ucierpiał, a straty materialne okazały się minimalne w stosunku do 
możliwych skutków. gdyby ogień zauważono pół godziny później, dom spłonąłby doszczętnie.
To wydarzenie, które mogło skończyć się tragicznie, ukazało jednak z całą ostrością trudną do zrozumienia oraz 
zaakceptowania, ale coraz bardziej rozpowszechnioną postawę wielu ludzi, którzy widząc czyjeś nieszczęście - po 
smartfona sięgają nie po to, by wezwać pomoc, tylko by nakręcić „ciekawy” (oczywiście ich zdaniem) filmik.

drogi ewakuacji... Albo gdyby żona 
była w domu sama? Lub gdyby w 
domu nie było odpowiedniej ilości 
sprawnych gaśnic? Odpowiedzi na te 
i wiele innych skłaniają do refleksji, 
że najwyraźniej czuwała nad nami 
Opatrzność.

Dopiero w takich sytuacjach jak ta 
której doświadczyliśmy, uzmysłowi-
łem sobie, że warto zadbać o każdy 
szczegół, który może mieć wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa. W każdym 
domu powinno być 5 do 10 gaśnic, 
bo jedną można co najwyżej zgasić 
papierosa. Warto wydawać pieniądze 
rozsądnie. Wiele osób nie przywią-
zuje większej wagi do wyposażenia 
domów w środki bezpieczeństwa, a 
przecież może przyjść moment, kiedy 
decydują one o być albo nie być.

Mieliśmy dużo szczęścia, bo wyszli-
śmy z tego zdarzenia cali i zdrowi, 
a uszkodzenia udało się szybko na-
prawić dzięki specjaliście od dachów 
panu Grzegorzowi Krupie i jego lu-
dziom oraz pracownikom naszej firmy. 
Wszystkim, którzy pomogli nam w 
tych niełatwych chwilach, serdecznie 
dziękujemy.

***
Jest jednak także druga, zdecydo-

wanie mniej pozytywna strona tego 
wydarzenia. Otóż do Aleksandry i Le-
cha Krukowskich okrężną drogą dotarł 
opublikowany w internecie filmik, na-
kręcony przez jednego z mieszkańców 
osiedla Moje Marzenie. Widać w tym 
filmie płonący dom p. Krukowskich 
i słychać męski głos, który zwraca 
uwagę - prawdopodobnie dziecku - na 
niezwykłe wydarzenie, mające miejsce 
nieopodal. - Popatrz, tam się pali dom  
- w tych słowach jest tyle samo emocji, 
co w opływającej kamień rzece. Dziec-
ko nie widzi, gdzie dokładnie, więc 
mężczyzna posługuje się laserowym 
wskaźnikiem, żeby dokładniej pokazać, 
gdzie się pali. I na filmowaniu kończy 
się aktywność mężczyzny...

- To nieistotne, kim jest ten męż-
czyzna - mówi Lech Krukowski. - Tym 
bardziej, że w podobny sposób reagu-
je dzisiaj, w erze socjalnych mediów, 
bardzo wiele osób. Ktoś widzi tonącą 
osobę i zamiast spróbować pomóc 
albo przynajmniej wezwać pomoc, 
sięga po smartfona i robi zdjęcia albo 
nagrywa film. Dla mnie taka sytuacja 
jest nie do przyjęcia. Jest wręcz obu-
rzająca, niemoralna. Trudno nie zadać 
pytania o to, co jest ważniejsze: nie-
sienie pomocy czy pstrykanie fotek? A 

jeśli w płonącym domu są dzieci albo 
osoby niedołężne?

Jeszcze w poprzedniej dekadzie, 
kiedy nie każdy telefon był wy-
posażony w aparat fotograficzny i 
kamerę, odpowiedzi na te pytania 
były oczywiste. Później - zwłaszcza 
po rozpowszechnieniu social mediów, 
do których trafiają zazwyczaj zdjęcia i 
filmy, wykonane często w tragicznych 
okolicznościach - skuszeni chwilowym 
zainteresowaniem innych użytkowni-
ków sieci dokumentaliści-amatorzy 
często zapominają o elementarnych 
zasadach etycznych, a nawet o zwy-
czajnej ludzkiej solidarności.

- Nieważne, czy chodzi o zdrowie 
moje i mojej żony, czy kogoś innego, 
o to, czyj dobytek płonie - mówi Lech 
Krukowski. - Nikt też nie oczekuje 
od nikogo aktów heroizmu, żadnego 
rzucania się w ogień. Chodzi po prostu 
o to, żeby zachować się przyzwoicie- 
bycie przyzwoitym człowiekiem to 
obowiązek . Choćby dlatego, że dzisiaj 
spotkało to mnie, a jutro może spotkać 
każdego, choć oczywiście nikomu tego 
nie życzę. Nie wiem, według jakich za-
sad został wychowany ten mężczyzna i 
inni podobnie myślący czy raczej nie-

myślący ludzie. Według moich zasad, 
w takich momentach każdy powinien 
udzielić pomocy innemu człowiekowi. 
To jest dla mnie naturalne i oczywiste.

Łatwo sobie wyobrazić, jakie emo-
cje towarzyszyły państwu państwu 
Aleksandrze i Lechowi Krukowskim 
podczas oglądania tego pseudo do-
kumentu.

- Film jest bardzo „profesjonalnie” 
zrobiony - ironizuje L. Krukowski. 
- Nie sądzę, żeby ten mężczyzna 
zdawał sobie sprawę z tego, jaki 
przykład daje swojemu synowi. Nie 
zdziwiłbym się wcale, gdyby kiedyś 
i on nagrał podobny film z udziałem 
swojego syna, a w tle byłby płonący 
dom jego dziadka... choć oczywiście 
nikomu nie życzę, by spotkało go takie 
nieszczęście, jakie dotknęło moją żonę 
i mnie. Myślę, że żona tego pana i 
cała jego rodzina mogą być dumni i  
podziwiać jego talent do nagrywania 
filmów telefonem. Może kiedyś zo-
stanie zaangażowany przez Romana 
Polańskiego? W każdym razie widać 
u niego duży profesjonalizm i dbałość 
o niskie koszty nakręcenia filmu. Bo 
przecież działo się to kosztem mojej 
żony i mnie...
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To pierwszy taki przypadek w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia – miro-
sławiecki samorząd zerwał umo-
wę z wykonawcą inwestycji nad 
jeziorem Kosiakowo. W związku z 
tym, że pojawiło się podejrzenie 
sporych nieprawidłowości w dzia-
łaniu firmy, gmina zgłosiła sprawę 
do prokuratury. 

Inwestycję realizowano w ramach 
projektu Drawa - Korytnica. Z pro-
gramu korzystało kilka gmin, leżących 
wokół tych dwóch rzek. Jednym z 
beneficjentów był Mirosławiec. Rzeka 
Korytnica bierze swój początek z je-
ziora Kosiakowo, stąd czasami jezioro 
nazywane jest Korytnickim. W ramach 
projektu miała powstać inwestycja 
zagospodarowująca turystycznie i 
rekreacyjnie teren nad jeziorem. War-
tość inwestycji oszacowano na około 
1,2 miliona złotych, a dofinansowanie 
przekroczyło 700 tysięcy. 

Zakładano, że nad jeziorem stanie 
budynek, będący przede wszystkim 
hangarem na łodzie i kajaki, ale 
znajdą się w nim ponadto toalety, 
aneks kuchenny oraz pomieszczenie 
pod wynajem na małą gastronomię. 
Oprócz tego przewidziano utwardze-
nie i zadaszenie terenu ze stołami 
i ławami, urządzenie placu zabaw, 
utworzenie pola biwakowego z przy-
łączami elektrycznymi dla kamperów 
oraz wybudowanie parkingu i dróg 

Problem z wykonawcą

dojazdowych. Nie zapomniano także 
o oświetleniu terenu czy przygotowa-
niu pomieszczenia dla pracownika, 
dozorującego obiekt w sezonie. 

- Wykonawca został wyłoniony 
w drodze przetargu - opowiada 
burmistrz Mirosłąwca Piotr Pawlik. 
- Firma wykonała część prac, ale w 
pewnym momencie właściwie zeszła 
z budowy, gdyż nie była w stanie jej 
dokończyć. W tej sytuacji w połowie 
grudnia byliśmy zmuszeni zerwać 
umowę. Jest to pierwszy taki przy-
padek, odkąd jestem burmistrzem. 

Pojawiło się także szereg innych wąt-
pliwości, związanych z tą firmą. Pewne 
kwestie będzie wyjaśniać prokuratura, 
do której złożyliśmy zawiadomienie. 
Z naszych ustaleń wynika choćby, że 
kierownik budowy, jaki został zgło-
szony, nie był osobą, która fizycznie 
pokazywała się na budowie.

Gmina w tej chwili przeprowadza 
inwentaryzację tego, co zostało wy-
konane. Chodzi o to, aby wycenić i 
zapłacić firmie za to, co wykonała. 
Następnie zostanie ogłoszony nowy 
przetarg na dokończenie inwestycji. 

- Zaznaczam, że chodzi o dwie nie-
jako równolegle prowadzone sprawy 
- tłumaczy P. Pawlik. - Jedna to wycena 
tego, co zostało zrobione. Ale druga 
to sprawa odszkodowawcza za nie-
dokończenie umowy. Na pewno nie 
odpuścimy nierzetelnemu wykonawcy 
nawet złotówki. Inwestycja będzie siłą 
rzeczy opóźniona, ale nie jest zagrożo-
na. Z projektu wynika, że musimy ją 
skończyć do końca tego roku i jestem 
przekonany, że ten termin uda się 
dotrzymać.

raf
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zarzut zbrodni vatowskiej posta-
wiono kaliskiemu biznesmenowi, 
zatrzymanemu przez funkcjona-
riuszy cBŚP. Według nieoficjalnych, 
ale wiarygodnych informacji, 
do biznesmena należy również 
tartak w Tucznie. Nie udało się 
dowiedzieć czy oraz ewentualnie 
w jakim zakresie sprawa łączy się 
z Tucznem. 

Zapytany o konkrety rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej w Po-
znaniu, prok. Łukasz Wawrzyniak 
przesłał następujące oświadczenie: „W 
odpowiedzi na Pana pytania informu-
ję że informacje dotyczące tej sprawy 
zawarte zostały w komunikacie praso-
wym, który dostępny jest na stronie 
internetowej PO w Poznaniu. Z uwagi 
na dobro śledztwa i jego tajemnicę, 
prokuratura nie ujawnia szczegóło-
wych danych tego postępowania”.

Komunikat prokuratury okręgowej w 
Poznaniu jest bardzo ogólny: 

„Funkcjonariusze Centralnego Biura 
Śledczego Policji, w dniu 21 grudnia 
2020 roku zatrzymali 17 osób, w tym 
8 podejrzanych o udział w zorganizo-
wanej grupy przestępczej zajmującej 
się wyłudzaniem podatku VAT i pra-
niem brudnych pieniędzy. Jednemu 
z zatrzymanych - kierującemu grupą 
przedstawiono również zarzut zbrodni 
vatowskiej. Taki sam zarzut usłyszał 
także 9 członek grupy, który został 

zbrodnia vat-owska w Tucznie?
przesłuchany jeszcze w listopadzie 
2020 roku.

Działania te są efektem śledztwa 
prowadzonego przez Prokuraturę 
Okręgową w Poznaniu. Dotyczy ono 
trwającego w od początku 2018 
roku do końca czerwca 2019 roku 
procederu popełniania przestępstw 
karnoskarbowych oraz fałszowania 
dokumentów księgowych. Członkowie 
zorganizowanej grupy przestępczej za-
łożonej przez Jerzego M. i działającej 
w Biernatkach (powiat kaliski) i innych 
miejscowościach na terenie kraju, 
podejmowali w powyższym okresie 
czynności związane z fikcyjnym obro-
tem paletami drewnianymi, deskami 
oraz innymi elementami drewniany-
mi, wystawiając w tym celu fikcyjne 
faktury VAT, dotyczące transakcji go-
tówkowych wartości nie mniejszej niż 
50 milionów złotych. Takie działania 
miały na celu stworzenie wizerunku 
legalnej działalności i służyły do wyłu-
dzenia podatku. Wartość uszczuplenia 
należności publicznoprawnej z tego 
tytułu szacowana jest na kwotę ponad 
8 milionów złotych.

Funkcjonariusze CBŚP zajęli majątek 
podejrzanych, w tym samochody oraz 
pieniądze. Łączna wartość mienia, 
które może być zabezpieczone, to 
kilka milionów złotych, w tym rów-
nież hipoteki na nieruchomościach na 
poczet zabezpieczenia uiszczenia na-
leżności publicznoprawnych, a także 

zakazy zbycia i obciążania nierucho-
mości – tzw. konfiskata rozszerzona.

Podejrzanym za zarzucane prze-
stępstwa grozi kara więzienia od 5 
do 25 lat”.

***
W Tucznie huczy od plotek. Mówi 

się o tym, że tartak sprawdzali funk-

cjonariusze CBA. Faktycznie jak udało 
się nieoficjalnie ustalić czynności 
prowadzili tam funkcjonariusze CBŚP. 

Zarządzający tartakiem Marek Gaj-
zler potwierdza, że czynności rzeczy-
wiście były prowadzone, ale tartak 
pracuje normalnie. Co do szczegółów 
nie chce się wypowiadać.             raf
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Wyciąg z ogłoSzeNia o TRzeciM 
PRzeTaRgu Na SPRzeDaŻ NieRucHoMoŚci 
Pomorska agencja Rozwoju Regionalnego 
S. a. w Słupsku – zarządzający Słupską Spe-
cjalną Strefą ekonomiczną oraz Burmistrz 
Miasta Wałcz ogłaszają trzeci ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mają-
cego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który 
nabędzie na własność nieruchomość na terenie 
Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy 
ekonomicznej, na której będzie prowadzona 
działalność gospodarcza

Lp. oznaczenie nieruchomości Powierzchnia  (ha) cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Postąpienie minimalne (zł)

1. Nieruchomość gruntowa 
składająca się z działek nr: 

5659/15
5659/16
5659/17
5659/18

07201 ha
0.7151 ha
0.7200 ha
0.7150 ha

łączna pow.
2.8702 ha

945.600,00 zł
(obniżona o 20%)

95.000,00 zł
Termin wpła-
ty wadium 

08.04.2021 r.

9.460,00
nie mniej, niż 1 % ceny wywoławczej z 

zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych

Nieruchomość gruntowa składająca się z w/w działek, położona jest w Wałczu, obręb 0001, 
powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga woje-
wódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr 
KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Klasyfikacja gruntu:  5659/15, 
5659/16, 5659/17 – RVI , 5659/18 RV i RVI. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedz-
twie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10. Własność Gmina Miejska Wałcz. Nierucho-
mość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.
Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z planem miejscowym nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2UP 
– teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 
95.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 
PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóź-
niej dnia 8 kwietnia 2021 r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 9.460,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 
r. o podatku od towarów i usług.  

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w sali Nr 109 urzędu Miasta Wałcz  
Pl. Wolności 1 o godzinie 12:30

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na 
stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę 
nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 30.

zapraszamy do udziału w przetargu

Lp. oznaczenie nieruchomości Powierzchnia  (ha) cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Postąpienie minimalne (zł)

1. Nieruchomość składająca 
się z działek  nr

5658/5
5658/6
5658/20

Klasyfikacja gruntu 
5658/5 - RIVb, RVI

5658/6 – RIVb
5658/20 – RIVa, RIVb, RV

0.9358 ha
0.9312 ha
2.3401 ha

łączna pow.  
4.2071 ha 

1.750.000,00 zł) 175.000,00 zł
Termin wpłaty 

wadium 
08.04.2021r.

17.500,00 zł
nie mniej, niż 1 % ceny wywoławczej z 

zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych

Wyciąg z ogłoSzeNia o PieRWSzyM  
PRzeTaRgu Na SPRzeDaŻ NieRucHoMoŚci 
Pomorska agencja Rozwoju Regionalnego S. 
a. w Słupsku – zarządzający Słupską Specjalną 
Strefą ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta 
Wałcz ogłaszają pierwszy ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mają-
cego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który 
nabędzie na własność nieruchomość na terenie 
Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy 
ekonomicznej, na której będzie prowadzona 
działalność gospodarcza

Nieruchomość gruntowa niezabudowana opisana powyżej, składająca się z trzech działek, po-
łożona jest w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy 
ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w 
Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. 
Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej. Nieruchomość usytuowana jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10. Przez nieruchomość 
przebiega napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia. 
Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z zapisami planu miejscowego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym sym-
bolem 3UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 
175.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 
PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóź-
niej dnia 8 kwietnia 2021r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 17.500,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 
r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2021r. w sali Nr 109 urzędu Miasta Wałcz  
Pl. Wolności 1  o  godzinie   12:00.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na 
stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę 
nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 30. 

zapraszamy do udziału w przetargu

oraz 4 wiejskie. W mieście oprócz 
Tęczy, Meduzy oraz kina działającego 
w PDK działały również dwa kina w 
jednostkach wojskowych. W później-
szych latach przeprowadzane różne 
reorganizację kin i powiększono ich 
liczbę, np. w 1968 roku było ich w 
powiecie aż 21.

Pracownicy kina Tęcza ubierali się 
w specjalne stroje, przygotowane w 
Koszalinie. Bileterki, a było ich trzy, 
ubrane były w szykowne garsonki, 
białe koszule i czarne krawaciki, a 
bileter nosił garnitur pod kolor gar-
sonek koleżanek z obowiązkową białą 
koszulą i krawatem. 

Kino Tęcza w 1992 roku zostało włą-
czone w struktury WCK. W 1995 roku 
podczas obchodów Dnia Działacza 
Kultury pracownika kina Tęcza panią 
Cecylię Bielejec nagrodził ówczesny 
burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek. 
W tym samym roku obchodzono dwie 
bardzo ważne rocznice: 100-lecie kina 
na świecie oraz 50-lecie działalności 
kina Tęcza. Oprócz okolicznościowych 
nagród i wyróżnień dla pracowników 
kina: Stanisława Kacprzaka i Jana 
Bućko (operatorów), Jadwigi Biernat, 
Cecyli Bielejec, Genowefy Biernat oraz 
Krystyny Lis, zorganizowano specjalny 
konkurs dla widzów kina z nagroda 
główną, którą był rower.

Podczas remontu WCK w latach 
2005-07 kino Tęcza znów – tak, jak 
przed wybudowaniem Domu Kultury 
– wzięło na siebie rolę miejskiej sali 
widowiskowej. 

Od lipca 2012 roku, kiedy dyrekto-
rem Wałeckiego Centrum Kultury była 
Małgorzata Laskowska-Iwanowicz, 
kino zostało wyposażone w nowo-
czesne urządzenia do wyświetlania 
filmów w technologii 3D, specjalnie 
sprowadzony z Francji ekran perełko-
wy oraz oczywiście okulary do pro-
jekcji w technologi trójwymiarowej. 
Pierwsza projekcja filmowa w nowej 
technologi odbyła się 7 września 
2012. Tego dnia wyświetlony został 
amerykański film „Step up 2”. Na 
stanowisku operatora pracę w Tęczy 
rozpoczął Piotr Kubiś.

Na ekranie Tęczy wałeccy widzowie 
obejrzeli wiele kasowych hitów fil-
mowych. W latach 80. i 90. rekordy 
popularności biły „Wejście Smoka”, 
„Gwiezdne Wojny” i „Ogniem i Mie-
czem”. Niekwestionowanym rekor-
dzistą XXI jest natomiast „Kler” - w 
ciągu 3 tygodni obejrzało go ponad 
5000 osób. Przez pierwsze 10 dni film 
wyświetlany był przy pełnej widowni, 
a średnio jeden seans oglądało 300 
osób. 

24 stycznia 2021 roku kino zostało 

zamknięte na czas remontu i przebu-
dowy. Ma to potrwać 2 lata. 

***
Od 2020 roku toczyła się burzliwa 

dyskusja na temat przyszłości kina Tę-
cza i jego remontu. Ostatecznie radni 
zdecydowali o przeznaczeniu środków 
na gruntowny remont i przebudowę 
kina wraz z budynkiem i otoczeniem 
zewnętrznym, łącznie z windą, łączącą 
budynek kina z budynkiem Wałeckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

24 stycznia 2021 roku zorganizowa-
no pożegnanie z Kinem Tęcza. Nieste-
ty, z powodu ograniczeń wynikających 
z pandemii nie można było przygoto-
wać tego wydarzenia na większą skalę, 
choć jak zapewniali uczestnicy, takie 
kameralne spotkanie miało swój urok. 

- W sumie tego dnia kino odwiedziło 
około 30 osób – mówi dyrektor WCK 
Maciej Łukaszewicz. - Każdy z gości 
otrzymał pamiątkowy bilet. Można 
też było wpisać się do księgi pamiątko-
wej. Ale też była to doskonała okazja 
do zwiedzenia kina i zajrzenia w każdy 
jego zakamarek. Zbierane są również 
wspomnienia, które najpewniej zosta-
ną wydane w formie książkowej, być 
może na otwarcie nowej Tęczy.

Tęcza będzie nieczynna przez 2 lata. 
W tym czasie jej rolę przejmie kino 
w WCK, gdzie ma być zainstalowany 

sprzęt z Tęczy. Remont i przebudowa 
kina będą prowadzone przy zastoso-
waniu metody „zaprojektuj i buduj” i z 
tego powodu nie jest znany ostateczny 
projekt nowej Tęczy. Wiadomo jedy-
nie, że widownia kina zmniejszy się do 
około 200 widzów. Z nieoficjalnych 
informacji wynika, że ekran będzie 
zlokalizowany w innym miejscu, niż 
dotychczas. W kinie będą (wreszcie!) 
nowoczesne toalety, być może pojawi 
się bufet. Przy okazji wygospodarowa-
ne zostaną pomieszczenia na sale kon-
ferencyjne i lokale np. dla organizacji 
pozarządowych. 

- Niektórzy zarzucają że remont jest 
zbędny albo kino straci charakter – 
mówi M. Łukaszewicz. - Prawda jest 
taka, że bez takiego gruntownego 
remontu kino przestałoby istnieć. Nie 
ma możliwości, aby Tęcza funkcjono-
wała w obecnej formie czy przy ma-
łych remontach, bowiem nie spełnia 
ani wymogów przeciwpożarowych, 
ani sanitarnych. Konieczność dostoso-
wania się do tych wymogów wymusiła 
niejako gruntowny remont. Jestem 
przekonany, że wyjdzie to dobrze, 
zwłaszcza, że jestem już po pierwszych 
rozmowach z architektem i widzę że 
wie, o co chodzi. Myślę że nowa Tęcza 
będzie się podobać.

raf

PoŻegNaNie z TęczącD. ze STRoNy 1
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PoŻegNaNie z Tęczą

Kino Tęcza w obiektywie cezarego Skrzypczaka
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Kilka dni temu wywoła-
łem oburzenie w części 
środowiska wałeckich 
morsów pisząc, że ga-
nianie zimą w gaciach 
po promenadzie jest dla 
mnie obsceniczne. co 
prawda napisałem to w 
prywatnej rozmowie z 
Romanem Wiśniewskim, 
ale ten, choć bez nazwisk, 
ale jednak upublicznił 
ten fakt na fejsbuku, 
co oczywiście wywołało 
lawinę komentarzy. Nie 
mam zamiaru się z tego 
wycofywać ani ukrywać, 
więc przyznaję się dobro-
wolnie. 

Faktem jest, że stwierdze-
nie to było nieco wyrwane z 
kontekstu, a sama dyskusja 
wzięła się z zupełnie czegoś 
innego. Otóż R. Wiśniewski 
jest na portalach społeczno-
ściowych zagorzałym zwo-
lennikiem ścigania i karania 
wszystkich (choć głównie 
aktualnego burmistrza 
Wałcza i obecnego starosty) 
za wszelkie ich działania, 
łamiące - zdaniem radne-
go Rady Powiatu Romana 
Wiśniewskiego - porządek 

Morsom się narażam...
prawny. Ja nie wnikam czy 
ma, czy nie ma racji bo wy-
chodzę z założenia, że o tym 
czy ktoś łamie prawo nie 
powinien decydować ani 
dziennikarz, ani radny tylko 
niezawisły sąd. Nie zmienia 
to jednak faktu, że ogląda-
jąc filmik i fotki z ostatniego 
morsowania i spacerowania 
po promenadzie w - za 
przeproszeniem - krótkich 
gaciach i kostiumach 
kąpielowych, nie mogłem 
powstrzymać się od małej 
złośliwości. Bo na owych 
fotkach i filmikach widać 
radosne twarze morsic i 
morsów - tyle, że w zde-
cydowanej większości nie 
przyobleczone w maseczki, 
do noszenia których swego 
czasu dość energicznie na-
woływał R. Wiśniewski. Nie 
ma zachowanego dystansu 
społecznego, przekroczona 
została liczba osób, mogą-
cych brać udział w zgroma-
dzeniu. Jednym słowem, z 
jednej strony nawołujemy 
do respektowania prawa, a 
z drugiej sami podchodzimy 
do tego dość luźno i wybiór-
czo. 

Podczas dyskusji rzeczywi-

ście w pewnym momencie 
napisałem, że ganianie zimą 
po mieście w gaciach uwa-
żam za obsceniczne. Doda-
łem przy tym, że zwłaszcza 
w przypadku nas (mnie i 
Romana), czyli panów o 
figurze Obelixa. Nie wiem 
jak inni, ale ja mam lustro i 
odrobinę samokrytyki...

***
Przejdźmy jednak teraz 

do meritum. Szanowni 
Państwo, tak ostro wypo-
wiadający się w komenta-
rzach i popierający spacery 
promenadą! Odwróćmy na 
moment sytuację. Jest lato, 
jedna z nadmorskich plaż. 
Co robicie, schodząc z niej? 
Ubieracie się czy maszeru-
jecie deptakiem i terenami 
spacerowymi w kąpielów-
kach i strojach kąpielowych? 
Czy latem wchodzicie w 
kostiumie kąpielowym na 
Babią Górę, Śnieżkę czy 
Morskie Oko, Kasprowy 
Wierch albo Rysy? Nie? 
A dlaczego? Może z tego 
powodu, że zwyczajnie nie 
wypada? Dlaczego osoby 
kąpiące się i opalające na 
plaży przy MOSiR-e albo 
w Tawernie Pod Wieżą nie 

wracają do domów prome-
nadą w strojach plażowych, 
tylko się ubierają? Więc 
teraz proszę mi powiedzieć: 
dlaczego latem nie wypada, 
a zimą jest to super fun i nie 
ma w tym ani nic niesto-
sownego, ani gorszącego? 
Chcecie, bo lubicie? Proszę 
bardzo – proponuję środek 
lasu, gdzie można hasać 
nawet bez gatek i staników, 
narażając co najwyżej sarny, 
dziki i zające na znosze-
nie gorszących widoków. 
Pozostanę przy swoim 
zdaniu, do którego mam 
prawo: dla mnie jest to 
niestosowne, a momentami 
wręcz obsceniczne. Do tego 
może powodować znacznie 
poważniejsze konsekwencje, 
o czym poniżej. 

W prawie każdej dyskusji 
podnoszony jest aspekt 
promocji morsowania, co 
rzekomo ma usprawiedli-
wiać zarówno nagminne pu-
blikowanie fotek z taplania 
się w zimnej wodzie, jak i 
spacery po mieście w odzie-
niu plażowym. Jak wygląda 
taka promocja było świetnie 
widać, kiedy ledwie żywą 
turystkę w kostiumie kąpie-

lowym ratownicy ściągnęli 
spod Babiej Góry. To jest 
właśnie owe naśladow-
nictwo. Powiecie, że ktoś 
był po prostu głupi. Ale tę 
półnagą i półżywą jejmość 
zapewne ktoś do tej głupoty 
zachęcił, przekonując, że 
jest to nie tylko kapitalna 
zabawa, ale wręcz działanie 
prozdrowotne...  

Albo proszę sobie wy-
obrazić kolejny przykład. Za 
tydzień lub dwa dowiadu-
jecie się, że oto w wałeckim 
szpitalu zmarło z wychło-
dzenia dziecko, a dwoje 
innych walczy o życie. Zoba-
czyły, że grupa dorosłych 
chodzi zimą bez ubrania, że 
włazi do przerębla i fajnie 
się przy tym bawi. U dzieci 
to normalne, że próbują 
naśladować dorosłych i nie 
widzą w niczym niebezpie-
czeństwa. Uważacie, że to 
niemożliwe? Powiecie: to 
nie nasza wina, gdzie byli 
rodzice, gdzie była opieka? 
Ale gdyby nie wy, to dzie-
ciaki nie wpadłyby na głupi 
i niebezpieczny, wynikający 
z naśladownictwa pomysł. 

Osobiście przeraża mnie 
jeszcze coś innego. Lód jest 
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Morsom się narażam...
niezwykle groźny, a kilka 
ciepłych zim sprawiło, że 
nie dochodziło do żadnych 
tragedii, co stępiło naszą 
ostrożność. Niestety, kąpiel 
w przeręblu daje obserwują-
cym bardzo złudne poczucie 
swoistego bezpieczeństwa. 
Przecież nawet jak się lód 
załamie, to co najwyżej sam 
trochę pomorsuję. Łatwo 
wtedy o brawurę, a wte-
dy już tylko mały krok do 
tragedii...

Samo morsowanie w pew-
nych przypadkach rzeczywi-

ście pozytywnie oddziałuje 
na zdrowie. Co do tego nie 
ma raczej wątpliwości. Ale 
nie ma wątpliwości również 
co do tego, że w pewnych 
warunkach morsowanie jest 
wręcz śmiertelnie niebez-
pieczne. Tyle, że zachęcając 
innych do zimowych kąpieli 
jakoś zapomina się o tym, 
aby uprzedzić ich o niebez-
pieczeństwie. 

Kiedy spytać morsa po co 
morsuje, pada jak mantra 
powtarzana odpowiedź: 
dla zdrowia. Nie dla fotek 

na fejsie, nie dla mody, 
nie dlatego, że znajomi 
też morsują i jest zabawa. 
Dlaczego w to nie wierzę, 
że zdrowie ma zasadnicze 
znaczenie? Bo jeśli chodzi 
o badania profilaktyczne, 
Polacy są na samym końcu 
Europy. Panie nie robią 
profilaktycznie mammogra-
fii, nie chodzą regularnie 
do ginekologów. Panowie 
mają w głębokim poważa-
niu badania prostaty czy 
prześwietlenia płuc. Kto 
profilaktycznie robi bada-

nia krwi czy moczu? Kto 
chodzi na prześwietlenie 
płuc czy bada serce? To są 
faktyczne działania proz-
drowotne, z których płyną 
realne korzyści. Te badania 
ratują życie i należy je 
propagować. I jeśli Morsy 
aby promować profilak-
tykę zdecydują się zrobić 
przemarsz przez Wałcz do 
przychodni (niekoniecznie 
w strojach kąpielowych, ale 
w jakichś fajnych przebra-
niach), to pewnie sam do 
nich dołączę. 

Nie mam nic przeciw 
morsowaniu jako takiemu. 
Jeśli ktoś chce, to jak dla 
mnie może taplać się  w 
zimnej wodzie, ciepłym 
bagnie albo letniej, bałtyko-
wej solance. Za niestosowne 
uważam jednak marsze w 
kostiumach kąpielowych 
w miejscach niekoniecznie 
do tego przeznaczonych. I 
wreszcie promocja morso-
wania powinna być dwuto-
rowa – pokazująca plusy, ale 
też minusy tej zabawy. 

R. orlikowski
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Wszystko zaczęło się 
w piątek rano. Gdzieś 
pomiędzy chwyce-
niem w zęby lekko 
spalonego tosta, a 
dźgnięciem się maska-
rą w lewe oko, udało 
mi się zerknąć na 
wiadomości. Pierwsze, 
co zakomunikował mi 

telefon, to nieznaczny wzrost ceny obserwo-
wanych przeze mnie akcji, a drugie to pytanie 
„a może byśmy gdzieś pojechały - najlepiej 
daleko i przede wszystkim, no… dzisiaj?”.
Dzisiaj było już wprawdzie zaplanowane na 
babski wieczór z winem, kotami i narzeka-
niem na pracę, która ostatnio obu nam dała 
się we znaki. Uczciwie jednak przyznaję, że 
do lokalizacji nie byłam szczególnie przywią-
zana. Pić i narzekać można wszędzie, o czym 
miałam przekonać się kilka godzin później.
Z roztargnieniem, smakiem węgla w ustach 
i lekko zaczerwienionym okiem odpisałam 

„dobra, to Kraków”. I tak jakoś się zaczęło. Kilka 
godzin później siedziałyśmy już obie naprzeciwko 
siebie, między nami blat, na blacie dwa bilety i 
dwie małe butelki dla dzieci, do których przelały-
śmy obiecane wino. Na końcu tej drogi było trzy-
sta sześćdziesiąt metrów najbardziej osobliwego 
domu, jaki udało mi się ostatnio odwiedzić.
Dom zamieszkują koleżanka z pracy i jej partner 
- jedno z nich ledwie kojarzyłam, drugiego nie 
znałam w ogóle, w Krakowie ostatni raz byłam 
pewnie kilkanaście lat temu, i to przez dwie, a 
może trzy godziny. Nie szkodzi! Zmiana otocze-
nia, chociaż nagła i niespodziewana, pozwoliła 
zamienić stres i poirytowanie na ciekawość oraz 
otwartość na świat i ludzi.
Właśnie tak zaczął się specyficzny weekend, w 
trakcie którego grałam w planszówki (w które 
zwykle nie gram, bo nie lubię), spacerowałam 
po delikatnie ośnieżonym Krakowie (czego zwy-
kle nie robię, bo nie śnieży i bo nie mieszkam w 
Krakowie) i odpowiadałam na lekko absurdalne 
pytania, które wyciskały łzy śmiechu z oczu. Ży-
cie zupełnie niespodziewanie stało się niewielką 

przygodą, a niewielka przygoda stała się tym, 
czego potrzeba mi było, żeby pierwszy raz 
od wielu miesięcy zasnąć bez pomocy środka 
nasennego. Stres? Nie wiem, nie pamiętam, 
został chyba gdzieś w Warszawie.
Gdybym się zaparła, miniony weekend byłby 
bliźniaczo podobny do wszystkich innych 
- trochę samotności, trochę pracy, trochę 
kotów, trochę nerwów. Ponieważ jednak mam 
gigantyczne szczęście, które objawia się w 
postaci fantastycznych ludzi, którzy potrafią 
chwycić mnie za szmaty i postawić do pionu, 
stoję dzisiaj prosto i z głupiutkim uśmiechem 
na ustach piszę dla Państwa tych kilka zdań.
Zdań, których pointa sprowadza się do 
prostego wniosku: strefa komfortu jest po 
to, żeby od czasu do czasu z niej wychodzić, 
życie jest po to, żeby je przeżyć, a ludzi 
wokół siebie należy doceniać, bo przyjaźnie 
rodzą się tam, gdzie nigdy byśmy się ich nie 
spodziewali. Na przykład w Krakowie.

Natalia chruścicka

Na przykład w Krakowie

Śnieżne szaleństwo
Któż z nas nie 
uczestniczył w 
kuligu? Pyta-
nie, kto był 
na prawdzi-
wym? Takim 
na saniach, 

ciągniętych 
przez konie. 

N a j - częściej spotykamy 
się na kuligach zwołanych ad hoc 
przez znajomych, czy w rodzinie. 
Z braku sań pojazdem pociągo-
wym jest ciągnik, onegdaj zwany 
traktorem, lub samochód. Zabawa 
jest przednia. Tyle, że bywa taka 
do czasu. Znany jest niedawny wy-
padek na kuligu, podczas którego 
samochód ciągnął kilka foliowych 

worków, a dziewczęta z jednego z 
nich zakończyły przygodę na drze-
wie. Jedna z nich zmarła. Kiedyś 
ciągnięte były drewniane sanki, też 
niewiele bezpieczniejsze. „Kuli-
gowcy” wiedzą, z jaką siłą odśrod-
kową potrafią zmagać się ostatnie z 
sań na zakrętach. Przy trakcji kon-
nej było to do przeżycia i opano-
wania przez woźnicę. Auto jednak 
porusza się szybciej, a kierowca ma 
ograniczone możliwości kontroli 
nad uczestnikami i ich bezpieczeń-
stwem. Dlatego też w prawie o 
ruchu drogowym wręcz zabroniono 
kierującym ciągnięcia za pojaz-
dem osób na nartach, sankach, 
wrotkach lub innym podobnym 
urządzeniu (art. 60 ust. 2 pkt 4). 

Złamanie tego przepisu jest wykro-
czeniem z art. 97 kodeksu wykro-
czeń, zagrożonym karą grzywny do 
3.000 złotych albo naganą. Trzeba 
też pamiętać o tym, że dotyczy to 
nie tylko kierowców poruszających 
się po drogach publicznych, ale też 
poza nimi. Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Sądu Najwyższego,  
jeżeli do naruszenia przepisów o 
bezpieczeństwie i porządku ruchu 
doszło poza drogą publiczną, to 
podstawą do pociągnięcia sprawcy 
do odpowiedzialności jest właśnie 
art. 97 kodeksu wykroczeń. Od-
powiedzialność za to wykroczenie 
nie ma związku z tym, czy doszło 
do uszkodzenia ciała uczestnika 
kuligu, czy też nie. Wystarcza, że 

naruszono przepis prawa o ruchu 
drogowym. Jeżeli skutkiem udziału 
w kuligu będzie zdarzenie, w któ-
rym uczestnik odniesie uszczerbek 
na zdrowiu, będziemy mieć do czy-
nienia z przestępstwem z art. 177 
kodeksu karnego. W zależności od 
rodzaju uszczerbku za przestępstwo 
to grodzi kara nawet 8 lat pozba-
wienia wolności. Do tego kierowca 
poniesie odpowiedzialność cywilną 
za szkody, jakie wyrządził, urządza-
jąc taki kulig.

Warto więc, zanim ulegniemy 
zimowemu szaleństwu, zastanowić 
się nad własną odpowiedzialnością.

cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator
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Marek nie wie, kto wykręcił mu 
taki numer. Poprzysiągł jednak, 
że się tego dowie, a kiedy ustali 
autora to... zapewne zaistnieje 
jako bohater kroniki kryminalnej. 
on jako sprawca vendetty, a autor 
„żarciku” jako jej ofiara. 

- Na tegorocznego sylwestra jakoś 
specjalnie się nie nastawiałem - opo-
wiada Marek. -  Szczerze mówiąc 
nawet nie miałem ochoty na żadną 
imprezę. W połowie roku rozstałem 
się z kobietą, z którą byłem przez dwa 
ostatnie lata. Powód? Bardzo prozaicz-
ny: wyjechała do pracy do Niemiec i 
już tam została. Ja nie chciałem do 
niej dołączyć. Po nieudanym mał-
żeństwie i rozwodzie trzy lata temu i 
zakończonym w tym roku nieudanym 
związku jakoś nie szukałem nikogo. 
Sam nie wybierałem się więc na żadną 
sylwestrową prywatkę, ale w końcu 
znajomi namówili mnie na imprez-
kę w kilkuosobowym kameralnym 
gronie. Miało nas być trochę więcej, 
niż zarządził premier, ale sąsiedzi nie 
mogli nas podkablować, bo też byli 
zaproszeni...

W czwartek rano Marek jeszcze na 
chwilę podjechał do firmy i zabrał 
trochę papierów, które chciał przej-
rzeć w domu po nowym roku. Wpadł 
do Piły po małe zakupy, a do domu 
wrócił około południa. Nie działo się 
nic szczególnego. Zrobił sobie małego 
drinka i zaczął szykować ciuchy na 
wieczór. Około 15.00 usłyszał dzwo-
nek do drzwi.

***
O tym, co wydarzyło się za chwilę, 

Marek opowiada jednym tchem. Zo-
baczył przed sobą bardzo ładną, około 
trzydziestoletnią kobietę, dzierżącą 
w doni rączkę niewielkiej walizki na 
kółkach. Na jego widok rzuciła walizkę 
i rzuciła mu się na szyję. Poczuł jak 
całuje go w usta i usłyszał namiętnie 
wyszeptane prosto do ucha słowa: - 
Marek... nareszcie jesteś. 

Stał jak sparaliżowany, a przez głowę 
przelatywały mu tysiące myśli: wariat-
ka, dowcip, pomyłka... a po wyczer-
paniu pomysłów zaczynał od nowa. 
Gorzej, że kobieta najwyraźniej znała 
jego imię, a on sam nie był dla niej 
obcym mężczyzną. W końcu udało mu 
się oderwać panią od siebie. 

- Ale kim pani jest i o co tu właściwie 
chodzi!? - spytał.

Ta kwestia nieco ją otrzeźwiła. Teraz 
ona patrzyła na niego jak na wariata.

Sylwester z przeszkodami
- Ale ty jesteś Marek? - spytała. 
Kiwnął twierdząco głową. 
- W...? - wymieniła jego nazwisko.
Ponownie potwierdził. 
- No przecież to ja, Beata - oświad-

czyła. 
- Ale ja ciebie nie znam... 
Wszystko działo się w drzwiach. 

Marek w końcu zaprosił kobietę do 
środka. Sytuacja była jednak wciąż 
bardzo niezręczna. Marek zapropo-
nował kawę, zabrał kurtkę i zaczęli 
rozmawiać.

- Po godzinie wiedziałem już bardzo 
wiele - opowiada Marek. - Beata, bo 
tak faktycznie miała na imię kobieta, 
mieszka w Bydgoszczy. Poznaliśmy się, 
a właściwie ona myślała, że się pozna-
liśmy, w lipcu tego roku. Na czacie. 
Potem wymieniliśmy się mailami, ko-
munikatorem, a potem już gadaliśmy 
przez telefon. To znaczy... według niej 
to byłem ja. Wymieniliśmy się zdjęcia-
mi. Faktem jest, że miała moje zdjęcia 
w telefonie. Zdjęcia robione były w 
pracy i na ulicy. Ale kto je zrobił? 
Nie miałem pojęcia. Na pewno nie 
ja. Podałem jej swój numer telefonu. 
Okazało się, że jest inny od tego, na 
który dzwoniła jeszcze godzinę wcze-
śniej z podróży. Wtedy ostatni raz 
rozmawialiśmy ze sobą, a właściwie 
to ona rozmawiała z kimś, kto się za 
mnie podwał. Co ciekawe, to musiał 
być ktoś, kto doskonale mnie znał. 
Wiedziała o moim rozwodzie, o tym, 
że rozstałem się z kobietą. Znała moje 
upodobania, wiedziała, jakiej muzyki 
słucham, co lubię jeść... A ja o niej nie 
wiedziałem nic. Zadzwoniliśmy dla 
pewności pod numer, który ona znała 
jako mój. Telefon był poza zasięgiem.

***
Po godzinie rozmowy Beata przyzna-

ła się, że chciała najpierw uciekać, bo 
myślała, że trafiła na jakiegoś oszusta 
albo psychopatę. Razem zaczęli się 
zastanawiać, kto mógł im zrobić taki 
numer i jaki w tym mógł mieć cel. 
Wspólnie doszli do wniosku, że musiał 
to być jakiś znajomy Marka i o niego 
musiało w tym chodzić. 

- Wersja, którą przyjęliśmy, była 
taka - mówi Marek - Ktoś chciał mnie 
po prostu na siłę zeswatać. Wiedział, 
że jestem sam. Może przypadkiem, 
a może skądś znał Beatę i wiedział, 
że jest w moim typie. Zaczął romans 
w moim imieniu, doprowadzając do 
spotkania. W czasie rozmowy pozna-
łem też trochę faktów z życia Beaty. Ze 
zdziwieniem  dowiedziałem się, że jest 

mężatką. Z mężem jej się jednak nie 
układa, są od ponad roku w separacji 
i ona myśli o rozwodzie. Na spotka-
nie  ze mną, czyli osobą poznaną w 
internecie, zgodziła się tylko dlatego, 
żeby spędzić sylwestra w innym śro-
dowisku, mieście i oderwać się od 
codzienności. Cała sytuacja była na 
tyle kuriozalna, że zaproponowałem 
jej, żeby poszła ze mną na sylwestra 
do znajomych. Początkowo chciała 
wracać do domu, ale ostatecznie się 
zgodziła. Szczerze mówiąc liczyłem, że 
może ten numer wykręcili mi kumple 
obecni na imprezie. Liczyłem, że jak 
zobaczą, że jesteśmy z Beatą razem, 
przyznają się do dowcipu. Rzeczy-
wistość okazała się jednak znacznie 
ciekawsza.

***
Oczywiście temat poznania Beaty i 

Marka był głównym tematem rozmów 
podczas sylwestrowej imprezy. Marek 
bacznie obserwował towarzystwo czy 
nie wymieniają jakiś uśmieszków lub 
porozumiewawczych spojrzeń, ale nie 
zauważył nic szczególnego. Owszem, 
wszyscy byli tą historią szczerze roz-
bawieni i głośno zastanawiali się kto 
mógł wykręcić taki numer. 

- Zabawa rozkręcała się z godziny na 
godzinę - opowiada Marek. - Beata 
okazała się kapitalną  dziewczyną, 
dowcipną i inteligentną. Zacząłem 
myśleć, że może to jest fajny zbieg 
okoliczności. I wtedy zadzwonił 

dzwonek do drzwi. Kumpel poszedł 
otworzyć, potem były krzyki, potem 
do pokoju wpadł jakiś facet, a po-
tem dostałem w mordę tak, że się 
nakryłem nogami. Wreszcie ten facet 
złapał za rękę Beatę. Dostała z liścia 
i wywlókł ją na korytarz. Kumple 
wypadli za nimi,  Wrócili po chwili. 
Beata ich powstrzymała. Z płaczem 
mówiła, że to jej mąż i lepiej niech 
wracają, bo jest nieobliczalny. Ona 
sobie poradzi i odezwie się do mnie. 
Wróciłem do domu nie doczekaw-
szy nawet północy. Wiedziałem, że 
zadzwoni, bo końcu u mnie została 
jej walizka. Zgodnie z obietnicą ode-
zwała się za dwa dni, czyli w sobotę. 
To, co opowiedziała, nie mieściło mi 
się w głowie. Ktoś zadzwonił do jej 
męża dwa miesiące temu i obiecał, 
że dostarczy mu dowód, że Beata 
go zdradza. Zadzwonił do niego w 
Sylwestra i podał adres, pod którym 
będzie się bawić jego żona. Przyjechał. 
Nie miałem pojęcia, kim może być ten 
człowiek, który go ściągnął do Wałcza, 
i jaki miał cel. Wiem jedno: ośmieszył 
mnie, zepsuł zabawę paru osobom i 
zniszczył reputację kobiecie. Jaki ma 
w tym cel? Na pewno w końcu dojdę 
do tego, kto to jest. Najwyżej wynaj-
mę jakąś agencję. Są w końcu maile, 
telefony... namierzę gnojka! A przy 
okazji spotkam się z Beatą. To jedyny 
plus tego wszystkiego.

Marcin orlicki
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.

Jak wiadomo, miłość niejedno 
ma imię. choć czasem to, co łączy 
dwoje ludzi, nijak nie mieści się 
w definicji czegoś, co przyjęło się 
opisywać tym słowem. 

Andrzej i Beata pobrali się piętna-
ście lat temu. Andrzej miał wówczas 
27 lat, a Beata 23. Od bardzodawna 
jednak wiadomo było, że się pobiorą. 
Chyba nawet nie mieli innego wyjścia. 
Rodzice Andrzeja i rodzice Beaty 
byli bowiem bliskimi przyjaciółmi. 
Spędzali ze sobą każdy wolny czas: 
wspólnie jeździli na wakacje, zimą na 
narty. Wspólnie spędzali też przynaj-
mniej część każdych świąt. 

Kiedy Andrzej i Beata byli dziećmi, 
po prostu się lubili. Jednak już jako na-
stolatkowie szybko zrozumieli, jakie są 
oczekiwania rodziców względem nich. 

- Dla naszych rodziców było po 
prostu oczywiste, że w pewnym mo-
mencie staniemy się parą – opowiada 
Beata. - Pamiętam, co działo się w 
domu, kiedy zaczęłam spotykać się 
z kolegą z klasy. Niby miałam wolną 
wolę i rodzice mówili, że zrobię, co 
będę chciała. Ale miałam szlaban 
na wszystko. Miałam iść na randkę, 
poprosiłam rodziców o nowe ciuchy, 
a ciuchów nie ma. Powiedzieli, że 
dostanę kasę, jeśli zacznę myśleć jak 
osoba dorosła. Myślenie jak dorosła 
sprowadzało się do zerwania z kole-
gą i spotykania się z Andrzejem. Nie 
miałam kasy, nie miałam ciuchów, 
nie miałam na żadne przyjemności i 
w efekcie rodzice dopięli swego, bo 
zerwałam z kolegą. Z tego co wiem, 
Andrzej miał podobne jazdy. Właści-
wie już wtedy zaczęliśmy prowadzić 
podwójne życie. Na pokaz byliśmy 
razem, ale spotykaliśmy się po kryjo-
mu ja z innymi chłopakami, a Andrzej 
też z innymi... chłopakami. Od dawna 
wiedziałam, że Andrzej jest gejem, ale 
było dla mnie jasne, że nigdy się do 

związek na pokaz
tego nie przyzna. I tak tkwiliśmy w 
tym dziwnym układzie.

Ich rodzice plany mieli banalnie pro-
ste: dwójka jedynaków odziedziczy w 
końcu całość ich majątku. Należy więc 
wykształcić ich tak, aby bez problemu 
przejęli firmy, które wcześniej zostaną 
połączone. Pobiorą się, a potem będą 
razem zarządzać i rozwijać biznes. 
Nikt z rodziców nie interesował się 
prawdziwymi uczuciami ich dzieci. 
Nik nie pytał, czy chcą być razem. To 
było postanowione i oczywiste. 

***
- Nigdy nie przyznałbym się ro-

dzicom, a zwłaszcza ojcu, do mojej 
orientacji – przyznaje Andrzej. - Tu 
nawet nie chodzi o to, że on był 
homofobem, bo nie był i nie jest. 
Chodziło o to, że miał wobec mnie 
ściśle określone plany. Miałem przejąć 
i prowadzić firmy. Ożenić się z Beatą, 
spłodzić dwoje albo troje wnuków, 
w każdym razie koniecznie syna jako 
spadkobiercę nazwiska. W tych pla-
nach nie było miejsca dla mnie, geja. 
A ja nie chciałem zawieść ojca. Ale to 
też nie jest cała prawda. Wiedziałem, 
że robiąc to, co oni chcą, zapewniam 
sobie wygodne, bardzo dostatnie 
życie. Podobnie myślała Beata. Bun-
towała się przeciwko temu, co szykują 
rodzice, ale nie umiała zrezygnować z 
tego, co jej dawali. Rozmawialiśmy o 
tym co zrobić i razem zdecydowaliśmy 
się grać do końca.

Beata zdawała sobie sprawę z tego, 
że układ, na jaki się pisze, jest nie-
zwykle trudny. W końcu wiązała się 
przecież z gejem. Była jednak przeko-
nana, że jakoś ułożą sobie życie żyjąc 
ze sobą, a faktycznie obok siebie. 
Było jej tym bardziej łatwo podjąć 
taką decyzję, bo sama zakochała się 
i spotykała z żonatym mężczyzną. 
Przy czym doskonale wiedziała, że jej 
kochanek nigdy nie zostawi dla niej 
żony. Związek z Andrzejem i przejęcie 

firm dawało jej niezależność finanso-
wą. Była pewna, że i z Andrzejem, i 
z rodzicami wszystko się prędzej czy 
później ułoży. 

- Z Andrzejem graliśmy w otwarte 
karty – mówi Beata. - On wiedział o 
moim romansie, ja z kolei wiedziałam 
o jego wypadach do dużych miast, 
gdzie weekendy spędzał na bieganiu 
po gejowskich klubach. Ja go rozu-
miałam, on mnie rozumiał. Liczyło się 
jedno: musieliśmy mieć pieniądze na 
nasze drugie życia, żeby móc do woli 
wyjeżdżać: ja z kochankiem, a on na 
łowy nowych chłopaków. Z nikim na 
stałe się wtedy nie spotykał. Co w tym 
jest najpiękniejsze, to że rodzice nicze-
go się nie domyślali. Dla nich byliśmy 
szczęśliwą, zakochaną w sobie parą.

***
Zaręczyny były uroczyste, w gronie 

rodziny i przyjaciół. Był pierścionek z 
- a jakże! - brylantem, Andrzej klękał, 
rodzice ze wzruszenia ocierali oczy 
chusteczkami i z serca błogosławili im 
na dalsze wspólne, wspaniałe życie. 
Oni z kolei, też ukradkiem, ocierali 
oczy ze śmiechu. 

Potem był ślub, a potem proza życia: 
firma, dom i... dzieci. 

- Mamy dwójkę dzieci – mówi Beata. 
- Pierwsza była Agata, poczęta w jak 
najbardziej naturalny sposób. Jakoś 
daliśmy radę pójść  ze sobą do łóżka 
i zrobić to, czego od nas oczekiwano. 
Niestety, dziewczynka nie była tym, 
czego spodziewali się moi teściowie. 
Chcieli syna i ciosali Andrzejowi kołki 
na głowie. Ten w końcu wymógł na 
mnie drugie dziecko. W sumie chyba 
sama też tego chciałam. Dzieciaki 
były elementem normalności w tym 
naszym kretyńskim związku. Tym 
razem jednak doszło do sztucznego 
zapłodnienia, którego dokonaliśmy 
w wielkiej tajemnicy. Szczęśliwie 
wszystko się udało i zaszłam w ciążę, 
a po dziewięciu miesiącach urodził 
się Antek. Teściowie byli szczęśliwi i 
dali nam spokój. I tak żyliśmy sobie 
w spokoju, a przynajmniej bez żad-
nych problemów materialnych. Firma 
działała doskonale, z czasem powsta-
wały nasze filie w innych miastach. Ja 
jeździłam ich doglądać, czyli spotykać 
się z kolejnymi kochankami. Andrzej 
faktycznie firm doglądał o tyle, że 
jeździł z Wojtkiem, z którym tworzyli 
w jakiś sposób stały związek weeken-
dowo-delegacyjny. I tak minęło 15 lat.

***
Do rozcięcia tego gordyjskiego przy-

czynił się ciąg zdarzeń. Beata poznała 
Łukasza, w którym się zakochała i 
zaszła w ciążę. Postanowiła stworzyć z 
nim związek. Andrzej chciał natomiast 
na stałe zamieszkać z Wojtkiem, bo 
ten miał już dosyć partnera tylko na 
wyjazdy. Dzieci rosły i też czuły, że w 
domu jest jakoś dziwnie. 

- Wreszcie postanowiliśmy się roz-
wieść – mówi Andrzej. - Spotkaliśmy 
się z rodzicami i zastosowaliśmy te-
rapię szokową. Opowiedzieliśmy im, 
jak przez ponad 15 lat udawaliśmy 
zakochanych w sobie małżonków. 
Przyznałem się, że jestem gejem i 
chcę związać się z facetem. Beata 
oznajmiła, że jest w ciąży i że wreszcie 
jest szczęśliwa. A jak na to wszystko 
zareagowali nasi rodzice? Mieli głę-
boko w poważaniu to, co się z nami 
działo przez kilkanaście lat. Mieli w 
nosie to, że tak naprawdę wymusili 
na nas ten związek. Interesowało ich 
tylko jedno: jak znów rozdzielić firmę. 
Kiedy oznajmiliśmy, że nie zamierza-
my niczego rozdzielać, tylko dalej 
prowadzić firmę wspólnie tyle, że już 
nie jako małżeństwo ale wspólnicy, 
oni dostali szału. Ale teraz to my nic 
sobie z tego nie robimy. Jesteśmy po 
rozwodzie i jest o wiele normalniej, niż 
było wcześniej. Poza tym, że rodzice 
się do nas wcale nie odzywają. 

Marcin orlicki
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CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE 

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...

tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A

tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel.  67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl

• Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 
303 Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. 
Moc 4x25 W. Cena do uzgodnienia. 602 
590 376                                           1/20s

• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termo-
modernizacji, 2 systemy ogrzewania 
(gaz, ekogroszek). Zadbany ogród 
pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja.  
Kontakt: 606 930 408                  1/19ll

• Kupię działkę budowlaną minimum 
1000 m2, w Wałczu /Ostrowcu /Strącznie. 
Opcja z linią brzegową będzie mile widzia-
na. Tel. 884-020-201                        4/21L

• Sprzedam wyposażenie salonu fry-
zjerskiego, tel. 692 089 888              6/21r

•  ZLEcENIa Na oGŁoSZENIa I 
rEKLamy ramKoWE oraZ oGŁo-
SzEniA dRObnE, które mają ukazać 
się w najbliższym wydaniu tygodnika 
„Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy w 
siedzibie redakcji przy ul. Sienkiewicza 3 
w Wałczu do godz. 16.00 do poniedział-
ku poprzedzającego nowe wydanie. 
Druk ogłoszeń można też zlecać drogą 
mailową lub telefonicznie: 602 590 376.  
    
DZIęKUjEmy Za SKorZyStaNIE Z 
NaSZych USŁUG!

ogłoSzeNia DRoBNe FiLiGRAnY

Wydawca: oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle co” sc., Wałcz, al. zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
adres redakcji i Biura ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
e-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.

Kontakt: 602 590 376

Tekstów niezamówionych nie zwra-
camy. zastrzegamy sobie prawo do 
ich skracania i opatrywania tytułami. 
Nie odpowiadamy za treść reklam i 
ogłoszeń.

SPRzEdAM

NIErUchomoŚcI

ZLEcaNIE oGŁoSZEń

rÓŻNE
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