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Wielokrotnie zdarzyło mi się wymieniać z różnymi 
osobami poglądy na temat niezależności, a w kon-
sekwencji nieobiektywności mediów. Dochodziłem 
z moimi interlokutorami do wspólnych wniosków 

nader sporadycznie, z osobami spoza branży nie zdarzyło mi się 
to bodaj nigdy. Nie dziwi mnie to o tyle, że ja też nie mam naj-
mniejszego pojęcia o tym, skąd się biorą pieniądze powiedzmy w 
rolnictwie czy też w przemyśle wydobywczym - przyjmuję jedna-
kowoż, że same nie przychodzą i trzeba się nieźle nakombinować, 
żeby nie trafiły gdzie indziej, tylko do najbardziej pożądanego, 
czyli własnego portfela. Zapewnienie bezpieczeństwa finanso-
wego firmy z branży medialnej bywa skrajnie trudne i płaci się 
za to nieraz bardzo wysoką cenę, co wyraźnie widać zwłaszcza w 
obecnych czasach i nawet w największych mediach, także w radiu 
i telewizji. Być może kogoś zaskoczę, ale akurat wcale nie mam na 
myśli tylko TefałPiSu, gdyż moim skromnym zdaniem Tefałeny też 
zeszły na psy, stając się tubą propagandową nierządowej strony 
polskiej sceny politycznej i popierającej ją części społeczeństwa. 
Tak to dzisiaj wygląda i to, z kim sympatyzuje wyżej podpisany, 
nie ma na tę ocenę żadnego wpływu. Nie, nie - ja tu się wcale nie 
kreuję na żadnego tam medioznawcę, ja to piszę jako zwyczajny 
gość, który parę rzeczy już w życiu widział i przeżył oraz zjadł 
kilka garniturów zębów na obserwowaniu zmieniających się jak w 
kalejdoskopie koalicji i opozycji, a wszystkie one z upływem czasu 
okazywały się być warte tych samych pieniędzy.

O ile jednak od dawna wiem, czego mogę spodziewać się po 
TefałPiSie i hojnie dofinansowywany z mojej m.in. kieszeni niemal 
codziennie potwierdza, że nie ma takiego dna, którego nie da się 
osiągnąć, o tyle aktualną linią Tefałenu czuję się i rozczarowany, i 
zaskoczony. Prawdą jest, że to nigdy nie była stacja, nadająca dla 
przeciętnego wyborcy PiS czy też protoplastów tejże partii. Prawdą 
jest jednak także i to, że teraz, pod amerykańskim właścicielem, 
przestała to być stacja dla przeciętnego wyborcy Koalicji Obywatel-
skiej. Tenże bowiem szybko nudzi się polityką, konflikty nakręcają 
go tylko przez krótką chwilę i nawet jeśli wychodzi na ulicę, na 
której głośno deklaruje swoją nienawiść do Kaczyńskich, Sasinów 
czy Macierewiczów, to jednak chętnie wraca na kanapę, by obej-
rzeć odcinek swojego ulubionego serialu o lekarzach, prawnikach 
lub też przedsiębiorcach z branży haute couture. Wszystko jedno o 
czym, byle nie było tam bezdomnych, nieestetycznie chorych czy 
biedaków. Takie sielankowo-rozrywkowe tasiemce Tefałen wyświetlał 
od samego swojego poczęcia, więc był czas się przyzwyczaić. Teraz 
jednak ze zdumieniem i niesmakiem wpadłem na odcinek jakichś 
popłuczyn po Big Braderze, czyli na „40 kontra 20", w której to 
produkcji (o ile dobrze zrozumiałem) dwie grupy wyposzczonych pań 
w różnym (wynikającym z tytułu) wieku kombinują, jakby tu wyrwać 

pana, który jakiś czas temu zajmował się był tańcem towarzyskim, a 
jego wystarczającymi - jak się okazuje - kwalifikacjami do udziału w 
tym Boże zmiłuj się programie jest wysoki wzrost, westernowa uroda 
oraz to, że ma na nazwisko Kochanek. Większej żenady ja sobie nie 
przypominam i mniej się nawet wstydzę, kiedy widzę Sławomira 
lub Zenka Martyniuka w tysięcznej wersji tefałPiSowskiej gali ku czci 
zmarłej legendy polskiej piosenki, która zapomniała, że ma syna. 
Budowanie roztargnionemu artyście pomnika przez tę akurat opcję 
troszkę podnosi mi brew, chociaż nie krew (w sensie, że ciśnienie), 
gdyż nie mój jest to cyrk i nie moje małpy.

Informacyjne programy Tefałenu, choć daleko im do obiektywi-
zmu, nadal jednak robione są na o wiele wyższym poziomie, niż 
w stacji przez jednych określanej jako publiczna, a przez drugich 
jako partyjna. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli się pamięta, że 
fundament TefałPiS opiera się na zaciągu ludzi po uczelni ojca 
Rydzyka, praktykujących uprzednio w TV Trwam i TV Republika. 
Z całym szacunkiem, ale to jednak jeszcze nie ten poziom.

Po co więc rządząca partia czyni zamach na Tefałen? Bo Amery-
kanie nie chcą go sprzedać, a inaczej uciszyć tej stacji lub przejąć 
nad nią kontrolę nie można. Generalnie chodzi bowiem o to, żeby 
wszyscy Polacy, bez względu na poglądy, byli karmieni tą samą 
medialną śrutą. Wtedy będzie tak, jak na bliskich J. Kaczyńskiemu 
orbanowskich Węgrzech, gdzie wszyscy oglądają, słuchają i czytają 
to samo. Wtedy będzie już tylko kwestią czasu, kiedy zaczną tak 
samo myśleć. Ten cel wydaje się prezesowi PiS tak nęcący, że gotów 
jest zaryzykować nawet konflikt z USA, gdyż dominator zza Oceanu 
jest z jakichś trudnych dla obecnej polskiej władzy powodów bar-
dzo przywiązany do idei wolnej prasy. I stawiam dolary przeciwko 
złotówkom, że Amerykanie cackać się nie będą. Wytoczą najcięższe 
działa, by ochronić interesy swoich firm. Przywrócenie wiz dla 
Polaków wybierających się za ocean może być w arsenale, do 
którego sięgną władze USA, tym najmniej dolegliwym ze środków.

Wcale jednak nie sądzę, że Jarosław Kaczyński stuli w takiej 
sytuacji uszy po sobie. Dalekosiężnym celem całej tej operacji an-
tytefałenowskiej wydaje się bowiem być zapewnienie korzystnego 
dla obozu Zjednoczonej Prawicy wyniku wielu kolejnych wyborów 
w Polsce. Polska nie musi być cenionym partnerem dla USA, nie 
musi być też w Unii Europejskiej. Nie musi być ani nowoczesna, 
ani bogata. Ważne jest to, żeby była państwem czystym etnicznie, 
wierzącym w jednego Boga, zarządzanym przez jednolity ośrodek 
władzy, kierowanym przez jednego człowieka, a potem przez jego 
pomazańca. Krótko mówiąc, Polska musi być krajem zbudowanym 
zgodnie z ideą prezesa Kaczyńskiego. Taka koncepcja wydaje mi 
się w tej chwili bardzo prawdopodobna i... bardzo niepokojąca, 
choć - tak dla porządku - niektóre pomysły JK oceniam pozytywnie. 
Ale na pewno nie ten, bo ten już przećwiczyłem na własnej skórze.

Reduktor
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CD. NA STRONACH 6-7

Pewnie nikogo, kto nas zna, nie 
zdziwi jakoś szczególnie kiedy 
napiszę, że zawsze zazdrościłam 
mojej siostrze. Tym razem nie 
mówię jednak ani o jej urodzie, 
ani popularności, ani umiejętności 
ciężkiej i wytrwałej pracy.  Chodzi 
mianowicie o coś, do czego - choć-
by może i bardzo chciała - Justyna 
nie mogła się przecież w ogóle 
przyczynić, to jest o fakt, że ona 
URODZIŁA SIĘ W WARSZAWIE, A 
JA W PILE.

To nic wielkiego, prawda? To o ni-
czym nie świadczy, a przynajmniej tak 
sobie powtarzam dwadzieścia siedem 
lat później, i mantruję to jedno zdanie 
z uporem maniaka, chociaż w obliczu 
tych szczęśliwych warszawiaków nie 
z importu, a z urodzenia, wciąż czuję 
potrzebę usprawiedliwiania własnego 
pochodzenia. W efekcie co jakiś czas 
wdaję się więc w dyskusję, że na świat 
przyszłam po prawdzie w Pile, no, 
tak, przyznaję, ale od momentu, w 
którym powzięłam pierwszy oddech, 
zameldowana jestem w Warszawie. W 
niczym mi więc ta wielkopolska skaza 
nie umniejsza, prawda? Prawda? No, 
chłopaki…?

No dobra, do rzeczy. Jak każde 
rasowe dobro z importu w stolicy 
naprawdę wierzę, że nie trzeba się 
tu urodzić, żeby dobrze się tu czuć. 
Ale nie znalazłam się w tym miejscu 
(geograficznym i mentalnym) w jeden 
dzień. To było tak…

PRZYSTANEK PIERWSZY - WAŁCZ, 
ZACHODNIOPOMORSKIE 
(MAŁE MIASTO)

Mam lat trzy, pięć, dziesięć, osiem-
naście, a przez moment nawet dwa-

NASTĘPNA STACJA: (…), 
CZYLI JAK ZOSTAĆ WARSIASKIM SŁOIKIEM

dzieścia. Wychowuję się w domu 
przy ulicy Chopina, a w większości 
to w mieszkaniu przy alei Tysiącle-
cia, dokąd na czerwonym rowerze z 
koszyczkiem dzielnie ze szkoły wozi 
mnie dziadek Gienek. Zdzieram sobie 
kolana, biegając po płotach, brudzę 
wszystkie ubrania, kiedy przedzie-
ram się przez gałęzie drzew i krza-
ków, przecieram dziury w jeansach, 
marudzę na brzuch, który boli od 
skandalicznie wielkich porcji czereśni 
zerwanych samodzielnie, przy po-
mocy drabiny albo nie. Najwięcej we 
mnie jest witaminy B jak brud.

Od czasu do czasu jeździmy do 
Bardzo Dużego Miasta, czyli do War-
szawy, w której czuję się mała jak 

pestka pod czereśnią. Tu mieszkają 
dziadkowie oraz piesek Kropka. Dzia-
dek Zygmunt jest w porządku i nigdy 
się nie złości, kiedy potykam się o jego 
drewnianą nogę (dwadzieścia kilka 
lat później będę powtarzać, że natu-
rę flirciary mam po nim, bo on z tą 
drewnianą nogą to sobie nawet żonę 
znalazł, a to już wymaga wysokiego 
poziomu charyzmy). Babcia Nacia też 
jest fajna - pozwala mi wokół swoich 
nóg budować fort z poduszek, w któ-
rym zamykam biedną, znerwicowaną 
Kropkę. Niewiele więcej pamiętam, 
może czerwone fotele, a może po-
marańczowe poduszki z frędzlami, 
na pewno też to zielone wzgórze pod 
blokiem, gdzie latem goniłam bielinki 

kapustniki, a zimą lepiłam z dziadkiem 
bałwana. Mój mały i jeszcze nieszcze-
gólnie rozwinięty mózg decyduje, że 
Bardzo Duże Miasto to jest też dom, 
taki sam jak w Wałczu. Jest tu ciepło, 
rodzinnie, równocześnie trochę obco 
i znajomo.

Kiedyś jadę do Bardzo Dużego 
Miasta tylko z tatą. Mam już trochę 
więcej lat i nie buduję fortów pomię-
dzy nogami babci, której już tu nie 
ma, podobnie zresztą jak dziadka. 
Kiedy tylko samochód przekracza 
administracyjne granice Warszawy, a 
ja kątem oka pośród nocnych świateł 
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wychwytuję charakterystyczne niebie-
sko-czerwone tabliczki z nazwami ulic, 
czuję, jak wewnątrz rozlewa się ciepło. 
Pomiędzy jednym a drugim skrzyżo-
waniem mówię tacie bardzo prze-
jętym głosem, że czuję się, jakbym 

wróciła do domu. Ta sytuacja wraca 
do mnie później w formie szydzenia 
z tego sentymentu, bo wygląda na to, 
że moje wzruszenie to dobry temat 
do żartów, ale to nieważne, zupełnie 
nieważne - w tamtym momencie 

przyjeżdżam przecież do domu.
Będę miała chwilę, żeby oswoić 

się z Bardzo Dużym Miastem jesz-
cze później, kiedy przeprowadzi się 
do niego moja siostra. Raz czy dwa 
wpadnę odwiedzić ją na Chłodnej, 

gdzie wielkimi oczami zacznę oglądać 
widok z jedenastego piętra na Wolę i 
Halę Mirowską, zachłyśnięta tym, jak 
bardzo jest tu inaczej, niż w domu.

PRZYSTANEK DRUGI - POZNAŃ, 
WIELKOPOLSKIE 
(DUŻE MIASTO)

Już trochę wyrosłam. Zaraz po 
liceum stanęłam przed poważnym 
życiowym dylematem, chyba trochę 
zbyt poważnym, jak na mającą pstro 
w głowie nastolatkę - wymarzone 
studia w Poznaniu, czy drugi najlepszy 
wybór, ale w Bardzo Dużym Mieście? 
Myślę o tym, siedząc na drugim 
piętrze Starego Browaru, obserwując 
przez okno pełną ludzi ulicę Półwiej-
ską i czuję, że aż mnie skręca na myśl, 
że miałabym tu spędzić pięć lat. Pięć! 
Pięć, kiedy czeka na mnie Warszawa!

Ostatecznie jednak wzruszam ramio-
nami i rozpakowuję walizki na ulicy 
Kochanowskiego, żeby zamieszkać z 
przyjaciółką. Kawałek Wałcza, który ze 
sobą zabieramy, to jeszcze żywe wspo-
mnienia spontanicznych wypadów na 
piwo nad jezioro, kiedy powinnyśmy 
być na matematyce (przepraszam, 
pani profesor Łuszczyk!), zakupów, 
pasterek spędzanych za kościołem i 
komiksów rysowanych na lekcjach 
wiedzy o społeczeństwie, których 
bohaterami byli nierozłączni pan pro-
fesor Łuszczyk i pan profesor Czaiński. 
Nie ma zresztą potrzeby pakować 
szczególnie dużo Wałcza, bo ten jest 
na wyciągnięcie ręki i pojawia się w 
moim życiu znowu mniej więcej raz 
na dwa tygodnie.

Duże Miasto, czyli Poznań, uczy 

CD. ZE STRONY 5
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mnie życia w przestrzeni, w której są 
tętniące życiem arterie, restauracje i 
kawiarnie z prawdziwego zdarzenia, 
wielkie korporacje, najnowocze-
śniejsze (wtedy) w Europie budynki 
uniwersyteckie i imprezy, jakich 
Ceglana czy Jack nigdy nie widzia-
ły. Pierwszy rok to naprzemienne 
wracanie wężykiem do mieszkania, 
drzemki w ciemnych uniwersyteckich 
aulach, wielkomiejscy chłopcy, o 
kilka lat starsi, studiujący medycynę 
czy logistykę, słowem - chwytam 
pana Boga za nogi i wierzę, że być 
może jednak tu właśnie powinnam 
była wylądować.

Sporadycznie jednak wracam do 
Bardzo Dużego Miasta. Czasem po 
to, żeby odwiedzić siostrę i skończyć 
z posiniaczonym tyłkiem, kiedy w 
Teatro Cubano zgarniam niechcianego 
klapsa za klapsem, bo jestem jedną z 
niewielu blondynek na miejscu. Raz 
zupełnie bez sensu, kiedy przyja-
ciółka obiecała, że pojedzie ze mną, 
ale wycofała się w ostatniej chwili. 
Spędziłam wtedy dwadzieścia cztery 
godziny robiąc tylko to, na co miałam 
ochotę. Prosecco do śniadania? Cztery 
godziny na zimowym Narodowym z 
chłopcem, którego wcześniej widzia-
łam raz w życiu? Bieganie po barach 
z mało znanym, ale aspirującym ak-
torem? Półlegalna impreza w Pałacu 
Kultury? No i czemu by nie?

Ja robię się starsza, a powiązania z 
Bardzo Dużym Miastem coraz bar-
dziej nachalne. Ostatecznie w Bar-
dzo Dużym Mieście znajduje się też 
potencjalnie bardzo fajny chłopak, z 
którym widujemy się raz na tydzień, 

raz na dwa, a ja zaczynam poznawać 
warszawską Pragę oczami kogoś, kto 
urodził się tu, wychował i pewnie 
umrze też gdzieś w okolicy. Chłopak 
jednak nie zachwyca, ale Bardzo Duże 
Miasto już tak. Przypadkiem trafiam 
na ogłoszenie o pracę. Takie, no, zu-

pełnie nie do odrzucenia. Aplikuję. 
Wypowiadam umowę najmu. Pakuję 
się do Skody Fabii.

I jest, w końcu jest.

PRZYSTANEK TRZECI - WARSZAWA, 
PRAGA POŁUDNIE, MAZOWIECKIE 
(BARDZO DUŻE MIASTO)

Jak do tego doszło, nie wiem.
Stoję w progu warszawskiego miesz-

kania i myślę sobie „no, w końcu 
jestem w domu”. Może niekoniecznie 
myślę o tym konkretnym adresie, to 
nie do ulicy jestem przywiązana, ale 
już do nazwy miejscowości występu-
jącej po kodzie pocztowym zdecydo-
wanie tak. Po drodze przeprowadzę 
się jeszcze raz - to nic. To nic, to nic, 
wszystko jest w porządku. Za oknem 
są niebiesko-czerwone tabliczki z 
nazwami ulic.

Wszędzie tu daleko. Mijają dwa 
lata - DWA LATA! Wciąż nie bardzo 

potrafię poruszać się po tym mieście 
bez wspomagania się nawigacją. 
Wciąż większość knajp brzmi obco z 
nazwy, a kiedy trzeba zamówić jedze-
nie, spoglądam na ogrom możliwości 
z pewnym zdziwieniem. Mam tu już 
jednak swoje parki, parkingi, piekar-
nie, sklepy, ulubione adresy, ulubio-
nych ludzi, miejscówki do wypadów 
za Bardzo Duże Miasto. Znajomi z 
Poznania śmieją się, że może coś jest 
nie tak, bo nie usłyszeli jeszcze „bo u 
nas w stolicy…”. Czasem ktoś mnie 
pyta, skąd jestem. 

Kiedyś recytowałam tę długą litanię 
- urodziłam się w Pile, wychowałam 
w Wałczu, studiowałam w Poznaniu, a 
teraz mieszkam w Warszawie. Kiedyś 
to miało znaczenie, a dzisiaj... A dzisiaj 
wzruszam ramionami i mówię, że to 
właśnie tu czuję się u siebie. Reszta 
mnie już nieszczególnie interesuje.

Natalia Chruścicka
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PAMIĘCI JACKA K.

Tomka obudziły dreszcze. Przez 
chwilę nie był pewny, czy to jesz-
cze część snu, czy już zderzenie 
z niemiłą jawą. Późnosierpniowe 
noce potrafiły być chłodne. Kiedy 
chciał zawinąć się w kołdrę, poczuł 
niespodziewany opór. Zaskoczony, 
otworzył szeroko oczy. Obok niego 
spała kobieta, która zawłaszczyła 
sobie jego przykrycie i najwyraź-
niej nie zamierzała go oddawać. 
- Marylka? Jezu, ale jak to? Wró-
ciłaś? Już na dobre? - nie posiadał 
się z radości.
- I na złe... ale nie waż się zabierać 
mi kołdry, bo zimno mi w tej Polsce 
jak cholera... I teraz jest tak samo 
moja, jak twoja.

Rodzice Tomka utonęli w katastrofie 
wycieczkowca na Morzu Śródziem-
nym, kiedy chłopak szedł do średniej 
szkoły. Babcia, która przejęła nad 
Tomkiem formalną i faktyczną opie-
kę po śmierci rodziców, pozwalała 
mu prawie na wszystko, sprzeciwiała 
się tylko jego pomysłowi sprzedania 
ogródka działkowego, który był w 
rodzinie Tomka od pokoleń.

- Brakuje ci na coś? - pytała znad 
szklaneczki ulubionego drinka, kiedy 
zapowiadał, że zamierza przyprowa-
dzić do domu potencjalnego kupca. 
- Powiedz ile, nawet cię nie zapytam 
na co potrzebujesz. Ale działki nie 
sprzedawaj. Po pierwsze: jest niewiele 
warta. A po drugie: twoi rodzice byli z 
nią mocno sentymentalnie związani. 
Według nich, to tam cię zmajstrowali, 
w altance. A już na pewno to właśnie 
ja i twój dziadek zmajstrowaliśmy 
tam twojego ojca. Niech zostanie 

Wspólnota
przy tobie przynajmniej do czasu, 
aż będziesz pełnoletni. Potem sam 
podejmiesz decyzję.

Tomek nie lubił dyskutować z bab-
cią, która wprawdzie rzadko nie była 
po jednym lub dwóch drinkach, ale 
myślała nadzwyczaj trzeźwo i potrafiła 
przekonać go do wszystkiego. Tomek 
machnął więc ręką zrezygnowany i 
odwołał spotkanie z emerytem, zain-
teresowanym zakupem działki. A po 
kilku miesiącach, kiedy już otrząsnął 
się trochę po śmierci rodziców, był za 
to babci wdzięczny. Powód, dla któ-
rego tak diametralnie zmienił zdanie, 
miał na imię Maria, choć życzył sobie, 
by się do niego zwracać: Maryla.

Dziewczyna pochodziła z zupełnie 
innego świata, niż Tomek. On był po-
tomkiem starej i zamożnej poznańskiej 
familii, w przyszłości miał odziedziczyć 
pięknie odnowioną i zmodernizowa-
ną, 4-piętrową kamienicę w samym 
centrum miasta, która przynosiła wię-
cej niż godziwe zyski z wynajmu lokali 
pod lekarskie gabinety i kancelarie 
prawne. Oprócz tego rodzina dyspo-
nowała również kilkoma atrakcyjnymi 
mieszkaniami, położonymi w różnych 
punktach Poznania, w których czynsze 
dla wynajmujących je rodzin wcale 
nie należały do symbolicznych. Plus 
udziały w dobrze prosperującej spółce 
branży informatycznej, solidny pakiet 
akcji wciąż rozwijających się spółek 
giełdowych, sporo złota spoczywają-
cego w skarbcu pewnego banku oraz 
wartościowe obrazy znanych malarzy, 
zdobiące ściany dwupoziomowego, 
200-metrowego mieszkania, w któ-
rym Tomek mieszkał z babcią.

Babci Tomka daleko było zresztą do 
wzorca starszej pani, opiekującej się 

nastoletnim wnukiem. Po pierwsze, 
wcale nie była starsza, gdyż nie miała 
nawet 40 lat i wciąż była bardzo atrak-
cyjną kobietą. O jej względy nieustan-
nie zabiegało grono wielbicieli, wśród 
których niemało było sporo od niej 
młodszych adoratorów, ale babcia nie 
wdawała się w żadne dłuższe związki. 
Jakieś przygody, krótkie epizody - cze-
mu nie, ale nic więcje.

- Ale po co miałabym znów wycho-
dzić za mąż? - tłumaczyła Tomkowi, 
który odważył się zapytać babcię, 
dlaczego nadal jest sama po niespo-
dziewanej śmierci jego dziadka. - Po 
pierwsze, nigdzie nie znajdę takiego 
mężczyzny, jakim był twój dziadek. 
Po drugie: skąd ja mogę wiedzieć, 
czy tym gościom, którzy za mną 
biegają, bardziej podobam się ja, 
czy mój majątek. Obawiam się, że 
ten problem miałabym zawsze z tyłu 
głowy i unieszczęśliwiłabym w ten 
sposób siebie, ale może też nieszczę-
śnika, za którego bym wyszła. Jestem 
zadowolona z życia, które prowadzę. 
Mam wszystko, czego potrzebuję. Jeśli 
mam ochotę, to zawsze mogę kogoś 
do siebie zaprosić, a jeśli nie, mam 
święty spokój i tyle szklaneczek Cuba 
libre, na ile mam ochotę.

Dom Maryli stanowiło trzypokojowe 
mieszkanie w blokowisku, którego 
właścicielami byli rodzice jej mamy. 
W sumie mieszkało w nim 7 osób. 
Pracowała tylko mama Maryli, a jej 
pochodzący z okolic Wałcza ojciec 
nie był w stanie przeskoczyć progu 
rozmów kwalifikacyjnych w kolejnych 
firmach. Maryla była najmłodsza z 
3-osobowego rodzeństwa, składa-
jącego się z samych córek, w tym 
bliźniaczek. Jej siostry były w ostatniej 

klasie technikum gastronomicznego, 
ona - równie ładna, co inteligentna 
- uparła się na liceum z klasą mate-
matyczno-informatyczną.

Właśnie tam spotkała Tomka. Na-
prawdę trudno było nie zwrócić na 
niego uwagi. Przyjechał do szkoły 
taksówką. Świetnie ubrany, z naj-
nowszym Iphone’m w ręce, wysoki, 
przystojny - to wszystko od razu rzu-
cało się w oczy. Ale chyba najbardziej 
zwracały uwagę jego oczy: smutne, 
zgaszone, trochę jakby nieobecne.

W nowej szkole wieść o katastrofie, 
w której zginęli rodzice chłopaka, 
rozeszła się lotem błyskawicy. Maryli 
zrobiło się szczerze żal chłopaka.

Po lekcjach spotkała go przed wej-
ściem do szkoły.

- To prawda, co ludzie mówią o two-
ich rodzicach? - spytała bez zastano-
wienia. - Przepraszam, nie chciałabym 
cię urazić...

- Nie uraziłaś mnie - uśmiechnął się 
smutno. - A mówią? Nie mają swojego 
życia? Ale... tak, to prawda. Jestem, 
a raczej będę, obrzydliwie bogatym 
sierotą. To znaczy... sierotą już jestem. 
Co jeszcze chciałabyś wiedzieć?

- To nie tak, że to ja bym chciała - 
Maryla zaczerwieniła się po czubek 
głowy. - Ale... może gdybyś ty chciał 
pogadać, o tym, albo o czymś innym, 
to...

Tomek zerknął na nią z ciekawością.
- Kawę lubisz? - spytał po dłuższej 

chwili.
- Nie lubię, rzadko piję - znów się 

zawstydziła. - Wolę herbatę.
- Ja w sumie też - powiedział Tomek 

i zatrzymał przejeżdżającą taksówkę. - 
Wsiadasz? Bo sam tej herbaty pić nie 
zamierzam. Poproszę na Półwiejską 
- zwrócił się do kierowcy, który puścił 
do niego oko we wstecznym lusterku.

Przez całą drogę prawie się do 
siebie nie odzywali. Podobnie było 
początkowo w Starbucksie, w któ-
rym obydwoje zamówili herbatę: 
Maryla zieloną, a Tomek czarną. Za 
obie zapłacił on. Usiedli przy stoliku 
i udawali, że są bardzo zajęci parze-
niem napoju. Krępujące milczenie 
przerwała w końcu Maryla.

- Dlaczego nie poszedłeś do prywat-
nej szkoły? - zapytała. - Sam mówiłeś, 
że jesteś obrzydliwie bogaty.

- Będę - sprostował. - Chociaż w su-
mie teraz też mi niczego nie brakuje. 
Ale chyba to nie jest dla mnie aż takie 
ważne. Pewnie to głupio zabrzmi, ale 
nigdy się nad tym nie zastanawiałem. 
No tak, ale ty pewnie powiesz, że nie 
musiałem, bo mam wszystko, czego 
dusza zapragnie. Ale to nieprawda, 
bo na przykład rodziców nie mam i 
już nic tego nie zmieni. A oddałbym 
wszystkie pieniądze, żeby oni byli, 
chociaż różnie między nami bywało. 
Wiadomo: różnica pokoleń, te rzeczy. 
Ale brakuje mi ich bardzo. Nudzę cię?

- Ani trochę - zapewniła. - Bardzo ci 
się życie zmieniło po tym... po tym 
wypadku?
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- Trochę musiało się zmienić - odparł 
po chwili zastanowienia. - Zmieni-
łem adres, zamieszkałem z babcią, 
takie tam... Ale tak generalnie to 
nie bardzo. Nigdy nie byłem mocno 
towarzyski ani rozrywkowy, a teraz 
jeszcze rzadziej widuję się z ludźmi, 
i tylko tyle.

- Ktoś ci pomógł w tym... najgorszym 
momencie?

- Co masz na myśli? - zdziwił się.
- No wiesz, może przyjaciele czy 

dziewczyna... - Maryla nie patrzyła 
mu w oczy.

- Nie mam nikogo, o kim mógłbym 
powiedzieć, że jest moim przyjacielem 
- powiedział Tomek. - Dziewczyny też 
nigdy nie miałem. Chyba bałbym się 
zaangażować.

- Dlaczego? - zdziwiła się.
- Wiesz, ja generalnie nie bardzo 

ufam ludziom. Myślę, że są w więk-
szości mocno interesowni - popatrzył 
jej prosto w oczy. Tym razem nie od-
wróciła wzroku. - Ale może ja sobie 
tylko coś ubzdurałem?

- Ja nie jestem interesowna - jej głos 
zdradzał urazę. - Wiesz, co ci powiem? 
Mam w dupie twoje pieniądze. Wy-
dałeś mi się... zresztą, to nieważne. 
Pomyliłam się. Jutro w szkole oddam 
ci kasę za herbatę, bo akurat zapo-
mniałam portfela, w którym mam 
kartę.

- Nie chciałem cię obrazić - zmieszał 
się Tomek.

- No to słabo ci poszło - Maryla 
gwałtownie poderwała się z fotela. 
- Do jutra.

„Ciekawe, czy zwróciłabym na niego 
uwagę, gdyby wyglądał na biedaka, 
tak jak ja?” - zastanawiała się w dro-
dze do domu Maryla. Doszła jednak 
do wniosku, że tego nie da się już 
sprawdzić i postanowiła o tym nie 
myśleć.

Rano wyciągnęła po kryjomu mamie 
z portfela 15 złotych i pojechała do 
szkoły. Tomka nie było na pierwszej 
lekcji, przyjechał skuterem w czasie 
pierwszej przerwy. Udała, że nie 
słyszy jego powitania. Przez resztę 
dnia traktowała go jak powietrze, 
choć parę razy podchodził do grupy, 
z którą stała.

Po lekcjach czekał na nią przy wyj-
ściu. Mruknął tylko coś pod nosem, 
kiedy wyciągnęła do niego rękę z 
pieniędzmi i po chwili podał jej kask. 
Wsiadł na skuter, odpalił silnik i obej-
rzał się na Marylę. Po dłuższej chwili 
wahania założyła kask i stanęła za 
nim. Wyłączył silnik, kiedy zapukała 
w jego kask.

- Nie widzisz, że jestem w sukience? 
- spytała oburzona.

- Dasz sobie jakoś radę. Ja nie będę 
podglądał - parsknął śmiechem.

Pojechali na Stare Miasto. Kiedy już 
zaparkował, poszli na spacer.

- Źle wczoraj zacząłem - przyznał. - 
Dostanę drugą szansę?

- A po co ci druga szansa, skoro my-
ślisz, że lecę na twoją kasę? - spytała 
trochę zbyt głośno. - To, że jesteśmy 
z dwóch światów nie znaczy, że musi 
mnie interesować, ile masz pieniędzy. 
Z takim podejściem jak twoje zosta-
niesz samotnikiem i zdziwaczejesz. 
A mnie poderwie jakiś miły, biedny 
albo średnio zamożny facet, który nie 

będzie miał wątpliwości, czy bardziej 
podoba mi się on, czy jego kasa. 
Urodzę mu dwójkę dzieci, potem on 
zacznie pić i rozwiedziemy się i nie bę-
dzie płacił na dzieci, ale ja sobie dam 
radę. A ty sobie dasz radę? Wiesz co? 
Weź ode mnie te piętnaście złotych 
i rozejdźmy się póki czas, każde do 
swojego świata.

- Pójdziesz gdzieś ze mną teraz? - 
Tomek zignorował ostatnie zdania jej 
wypowiedzi.

- Gdzie mam z tobą iść?
- Do mnie do domu - zaczerwienił się 

zanim jeszcze wypowiedział ostatnią 
głoskę.

- Co ty sobie wyobrażasz? - wściekła 
się Maryla. - Za kogo ty się masz i jak 
mnie traktujesz? Myślisz, że pójdę z 
tobą kiedykolwiek do łóżka po takich 
tekstach?! Brakuje jeszcze, żebyś na-
zwał mnie dziwką!

- Mam nadzieję, że kiedyś pójdziesz 
ze mną do łóżka i że sama będziesz 
tego chciała - powiedział poważnie. 
- Ale nie dzisiaj. Kiedyś. Dzisiaj chciał-
bym, żebyś poznała moją babcię.

- A już myślałam, że coś jest z tobą 
nie tak - powitała ich babcia z nie-
odłączną szklaneczką Cuba libre w 
ręce. - Wejdź, kochanie, niech ci się 
przyjrzę. Muszę przyznać - zwróciła 
się do Tomka - że masz dobry gust. 
Nawet cię o to nie podejrzewałam. 
Powiem ci w tajemnicy - to już było 
pod adresem Maryli - że zaczęłam 
nawet podejrzewać, że coś jest z nim 
nie tak. Wypijesz ze mną szklaneczkę 
tego boskiego napoju, czy dla ciebie 
jest na to odrobinę za wcześnie? Teraz 
ty, młody człowieku, zajmij się czymś 
pożytecznym, a my sobie z Marylką 
chwilę pogawędzimy na osobności.

Po trwającej blisko dwie godziny 
chwilce panie wyszły uśmiechnięte z 
pokoju do salonu. Babcia serdecznie 
uściskała Marylkę.

- Jakby... no wiesz, to pamiętaj, że 
możesz na mnie liczyć - szepnęła do 
ucha dziewczynie. - I chyba muszę 
cię przeprosić, bo jego poglądy to 
w znacznej mierze moja wina. Moje 
geny, niestety. No dobrze, kawale-
rze - zwróciła się do Tomka - a teraz 
grzecznie odwieź swoją wybrankę do 
domu.

- Mogę cię pocałować na pożegna-
nie? - spytał Tomek, kiedy Marylka 
zdjęła kask.

- Jasne! - nadstawiła mu policzek i 
parsknęła śmiechem. A potem zawró-
ciła sprzed drzwi na klatkę i pocałowa-
ła go prosto w usta. - Ale i tak ciągle 
masz przechlapane, kawalerze...

- Powiem ci tylko tyle - powiedziała 
babcia, kiedy po powrocie Tomek za-
sypał ją pytaniami dotyczącymi tego, 
o czym tak długo rozmawiały. - Masz 
więcej szczęścia, niż rozumu. A jeśli to 
spieprzysz, to będziesz największym 
idiotą na świecie, o którym będą 
pisać w podręcznikach psychiatrii. 
Ja nie będę chciała cię znać, a swój 
majątek zapiszę Owsiakowi. I bądź 
uprzejmy nalać mi do szklaneczki to, 
co zwykle. Tylko bez lodu, bo trochę 
boli mnie gardło.

Wkrótce Marylka i Tomek zaczęli 
przy każdej sposobności korzystać z 
altanki na działce po rodzicach.

Lekarze zdiagnozowali u babci cho-

robę nowotworową, kiedy Marylka i 
Tomek byli na drugim roku studiów. 
Oni od dawna dojrzeli już decyzji 
o tym, by się pobrać, ale na wieść 
o chorobie babci postanowili przy-
śpieszyć rozwój wypadków. Na ślub 
zaprosili tylko najbliższych, a pierwszą 
druhną była wyglądająca tego dnia 
jak nastolatka, choć w rzeczywistości 
funkcjonująca już tylko dzięki morfinie 
babcia Tomka. Ona i Marylka od wielu 
lat były najbliższymi przyjaciółkami.

Babcia zmarła dwa dni po powro-
cie młodych z podróży poślubnej. 
Rano wyglądała tak, jakby miała 
się za chwilę obudzić, ale... już się 
nie obudziła. Tomek i Marylka byli 
zrozpaczeni.

Marylka unikała rozmów na temat 
powiększenia rodziny. Przekonywa-
ła, że mają na to wiele czasu, a ona 
chce się najpierw nacieszyć swoim 
szczęściem, a potem osiągnąć pewien 
bardzo ważny życiowy cel, bez czego 
nie zazna spokoju. Wkrótce stało się 
jasne, o czym mówiła.

- Słuchaj, dostałam propozycję pra-
cy za granicą - powiedziała siadając 
naprzeciwko Tomka ze szklaneczką 
Cuba libre w ręce. - Chodzi o firmę, 
działającą w Dolinie Krzemowej. Co 
o tym myślisz?

- Myślę, że to świetna propozycja 
i jestem z ciebie bardzo dumny, ale 
nie jest to ci do niczego potrzebne 
- powiedział bez cienia radości jej 
mąż. - Mamy wszystko, czego po-
trzebujemy: siebie, dom, pieniądze, 
satysfakcjonującą pracę, przyjaciół. 
Cała nasza rodzina, włącznie z twoimi 
rodzicami i siostrami, nigdy nie zazna 
biedy. Nie mamy tylko dzieci, ale nie 
będziemy ich mieć, jeśli ty wyjedziesz.

- Chcę i muszę wyjechać - powiedziała 
spokojnie Marylka. - Najpierw powiem 
ci, dlaczego chcę. Tak, nie brakuje nam 
niczego oprócz dzieci, ale wszystko, co 
mamy, pochodzi od ciebie. Cały nasz 
majątek. Pomyślałeś kiedyś, jak ja się z 
tym czuję? Pomyślałeś o tym, że ja też 
chciałabym dołożyć coś od siebie do 
tego, co mamy? Już nawet nie mówię 

o swoich ambicjach zawodowych, 
które mogę zrealizować tylko tam, ani 
o tym, jak miło ta propozycja łechce 
moją próżność. Muszę wyjechać, bo 
jeślibym tego nie zrobiła, żałowała-
bym do końca życia. Kocham cię od 
pierwszego dnia, kiedy cię zobaczyłam 
i to się nigdy nie zmieni, i ty o tym 
wiesz. Chodzi o pięć lat, których nikt 
nam wprawdzie nie odda, ale jestem 
pewna, że potem będziemy jeszcze 
szczęśliwsi, niż jesteśmy teraz. No i 
urodzę ci tyle dzieci, ile będziesz chciał. 
Będę daleko, ale przecież jest internet, 
będziemy ze sobą gadać codziennie i 
będę do ciebie przyjeżdżać na urlopy 
i na święta. Proszę cię, nie zatrzymuj 
mnie. To jest bardzo ważne dla mnie i 
dla nas obojga. A jeśli to dla ciebie za 
mało, to wiedz jeszcze, że właśnie tego 
chciała dla nas twoja babcia...

- Nie mam prawa cię zatrzymywać, 
ale nie zamierzam ci kłamać: nie chcę 
tego wyjazdu - powiedział Tomek. - 
Przecież wszystko, co mamy jest nasze, 
a nie moje.

- Kiedy wrócę, wszystko będzie 
bardziej nasze - przekonywała Maryl-
ka. - Wreszcie przestanę być kiepsko 
ubraną dziewczynką z biednego 
domu, jaką byłam w czasach liceum. 
Nauczyłam się z tym żyć, ale zawsze 
czułam się z tym źle.

Tomka obudziły dreszcze. Przez 
chwilę nie był pewny, czy to jeszcze 
część snu, czy już zderzenie z niemiłą 
jawą. Późnosierpniowe noce potrafiły 
być chłodne. Kiedy chciał zawinąć 
się w kołdrę, poczuł niespodziewany 
opór. Zaskoczony, otworzył szeroko 
oczy. Obok niego spała kobieta, która 
zawłaszczyła sobie jego przykrycie 
i najwyraźniej nie zamierzała go 
oddawać. 

- Marylka? Jezu, ale jak to? Wróci-
łaś? Już na dobre? - nie posiadał się 
z radości.

- I na złe... ale nie waż się teraz 
zabierać mi kołdry, bo zimno mi w 
tej Polsce jak cholera... I teraz jest tak 
samo moja, jak twoja.

Waldemar Leszkiewicz
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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.

Lawina zdarzeń spowodowała, że 
życie Edyty zmieniło się w koszmar. 
Zupełnie nie spodziewała się sce-
nariusza, jaki napisał jej los.

Edyta jest młodą, 30-letnią kobie-
tą. Wyszła za mąż, kiedy miała 22 
lata. Zaraz po ślubie razem z mężem 
wyjechali do Anglii, gdzie oboje pra-
cowali. Edyta szybko zaszła jednak 
w ciążę, urodziła dziecko w Anglii i 
ciągle mieszkała z mężem. Tyle, że 
jemu niezbyt zaczęło pasować życie 
w trójkę. Płaczący synek, pieluchy i 
nieprzespane noce, do tego zmęczona 
małżonka - to wszystko szybko mu się 
znudziło. Do tego wpadł w niefajne 
towarzystwo, zaczął przesadzać z al-
koholem i narkotykami. Rozstali się po 
kilku miesiącach od narodzin Franka, a 
formalnie rozwiedli się po roku. 

Edyta wróciła do Wałcza, ale kiedy 
synek skończył trzy lata i poszedł do 
przedszkola, znów zaczęła wyjeżdżać 
do Anglii. 

- Na kilka tygodni, góra na mie-
siąc - opowiada kobieta. - Miałam 
doskonałe układy i niezłą pracę, je-
chałam zarobić. W tym czasie synkiem 
zajmowała się moja mama. Babcia 
była szczęśliwa z tego dodatkowego 
zajęcia. Uwielbia Franka, a i on zawsze 
świetnie czuł się z nią. W tym czasie 
nie miałam jakiegokolwiek kontaktu 
z byłym mężem. Wiem tylko, że miał 
spore problemy. Siedział nawet przez 
kilka miesięcy w Anglii, potem szukali 
go jacyś ludzie, bo wisiał im kasę. Ale 
to mnie nie obchodziło.

***
Edyta jeździła do Anglii regularnie. 

Franek chodził już do zerówki. W ciągu 
pięciu lat ojciec widział go tylko raz. 
Akurat był w Wałczu i spotkał syna, 
jak wracał z babcią do domu. Weszli 
razem na lody, kupił mu „hotwheelsa” 
za dyszkę i po godzinie pożegnali się, 
oczywiście z zapewnieniami, że za 
dzień lub dwa przyjdzie na dłużej. Ale 
nie przyszedł. 

Edyta wróciła z Anglii i miała spę-
dzić z synem całe wakacje. Franek od 
września miał iść do 1 klasy. 

- Byliśmy akurat u mojej mamy – 
opowiada Edyta. - Franek wyszedł na 
ogródek. Kiedy przestał mi migać w 
oknie, wyszłam go poszukać. Ale w 
ogródku go nie było. Wybiegłam na 

Lawina
ulicę i wtedy zadzwonił telefon. Mój 
były mąż powiedział, że Franek jest 
z nim. Zaczęłam krzyczeć, że zaraz 
zawiadomię policję. Wyzwał mnie i 
wydarł się, że jeśli zadzwonię na poli-
cję, to nigdy go nie zobaczę. Po trzech 
godzinach zadzwonił znowu i kazał mi 
przyjść na promenadę nad Raduniem 
koło zegara. Kiedy tam dotarłam, nie 
było z nim Franka. Zaczęłam głośno 
płakać i przechodzący obok ludzie 
zaczęli zwracać na nas uwagę. Wtedy 
mój eks odciągnął mnie w kierunku 
Chłodnej. Oznajmił, że jest w takiej 
sytuacji, że zachowuje się jak despe-
rat. Musi mieć 50 tysięcy funtów, bo 
od tego zależy jego życie. Jeśli mu je 
dam, to Franek zaraz do mnie wróci. 
Ale jeśli ich nie dam, to wywiezie go 
do Anglii i sprzeda rodzinie starającej 
się o adopcję. Zapewnił, że właśnie 
tyle zapłacą. Kiedy powiedziałam, że 
zgłoszę uprowadzenie na policję, wy-
śmiał mnie. Nic mu nie udowodnię. 
Ma takie kontakty, że mały z nowymi 
papierami przekroczy granicę legalnie 
i śladu po nim nie znajdę. Czułam, że 
nie żartuje. Trzęsły mu się ręce, głos 
się łamał. Było widać, że potrzebował 
tej kasy i był zdesperowany. Dlatego 
zapewniłam go, że załatwię pieniądze.

***
Edyta mieszkała w mieszkaniu po 

swojej mamie, a mama przeniosła 
się do domku po swoich rodzicach. 
Mieszkanie, które zajmowała teraz 
Edyta, było spore, mieściło się w starej 
kamienicy. Sąsiedzi mieszkający piętro 
niżej już od dawna namawiali mamę 
Edyty, żeby im je sprzedała. Chcieli 
urządzić sobie dwupoziomowy apar-
tament. Zapewniali, że w każdej chwili 
od ręki zapłacają 300 tysięcy złotych. 
Edyta pojechała zapłakana do matki i 
opowiedziała jej o spotkaniu z byłym 
mężem. Ustaliły, że sprzedadzą miesz-
kanie. Zadzwonili do potencjalnych 
kupców i ci potwierdzili, że choćby 
następnego dnia mogą sfinalizować 
transakcję. Termin zależy tylko od 
tego, kiedy Edyta i jej mama skomple-
tują dokumenty i umówią notariusza. 
I wtedy pojawił się problem. 

- Moja mama ma siostrę - tłumaczy 
Edyta. - Ciotka mieszka w Warsza-
wie, to typ businesswomen. Ma 
kupę kasy i nie utrzymuje kontaktu 
z resztą rodziny. Ja widziałam ją w 

swoim życiu tylko raz, na pogrzebie 
babci. Okazało się jednak, że nie było 
przeprowadzonej sprawy spadkowej 
i ciotka dziedziczy połowę domu po 
dziadkach. Musiała formalnie zrzec się 
spadku na rzecz siostry. Moja mama 
zadzwoniła do niej, mówiła, że liczy 
się czas. Ciotka obiecała, że za dwa dni 
przyjedzie. Ja teraz opowiadam o tym 
spokojnie, ale wtedy wcale spokojnie 
nie było. Umierałam ze strachu o 
syna, denerwowałam się, że wszystko 
się przedłuża. Do tego były mąż przez 
cały czas mnie ponaglał i straszył.

***
Ciotka przyjechała zgodnie z umow. 

Wyglądała fatalnie. Okazało się, że  
choruje na raka i prawdopodobnie są 
to ostatnie dni jej życia. Lekarze nie 
robili nadziei na dłużej, niż pół roku. 

- Opowiedzieliśmy jej historię z 
moim byłym mężem i porwaniem 
synka - mówi Edyta. - Była w szoku. 
Oczywiście zapewniła, że formalnie 
zrezygnuje ze spadku, ale gdyby ktoś 
ją pytał, to ona w takiej sytuacji nie 
zapłaciłaby ani złotówki. Poprosiła, 
żeby jej zaufać. Zadzwoniła do ko-
goś w Warszawie. Mówiła, że jest to 
mężczyzna godny polecenia, który 
załatwiał dla niej bardziej skompli-
kowane sytuacje. Naświetliła mu 
sytuację i spytała, czy może pomóc. 
Zapewniła, że pokryje wszelkie kosz-

ty. Facet posłuchał i stwierdził, że to 
drobnostka. Kiedy się rozłączyli spy-
tałam, co on zamierza zrobić. Ciotka 
stwierdziła, że lepiej w to nie wnikać, 
ale na pewno zadziała skutecznie. 
Mężczyzna przyjechał z samego rana. 
Poprosił o telefon do byłego męża 
i jego zdjęcie. Powiedział, żeby się 
nie martwić, że on wszystko załatwi. 
Pojawił się wieczorem, prowadząc za 
rękę Franka. Zapewnił, że były mąż 
nie będzie już nas więcej niepokoił. 
Pożegnał się i odjechał.

Ciotka została. Następnego dnia 
odpisała się ze spadku, ale nie było już 
konieczności sprzedaży mieszkania. Co 
prawda sąsiedzi nieco się dąsali, bo 
liczyli, że wreszcie kupią mieszkanie, 
ale w końcu pogodzili się z decyzją. 

- Wieczorem siedzieliśmy u mojej 
mamy - opowiada Edyta. - Franek po-
szedł spać. Ciotka zaczęła opowiadać, że 
niewiele jej zostało życia. Zgromadziła 
ogromny majątek i chce go zapisać w 
całości swojej córce. Na to moja mama 
patrząc mi w oczy wyznała, że to ja 
jestem jej córką. Ona mnie urodziła i 
jest moją biologiczną matką. Świat za-
wirował mi wokół głowy i tylko cudem 
nie straciłam przytomności. Powoli obie 
zaczęły mi opowiadać jak to się stało, 
że jedna siostra wychowywała dziecko 
drugiej. To jednak historia na inny 
artykuł...                      Marcin Orlicki
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Przed Baranami ciężki tydzień. 
Współpracownicy ciągle będę cze-
goś od nich oczekiwać, a krewni 
postanowią wpaść z dłuższą wizytą. 
To wszystko będzie w Baranach 
narastać, aż przygniecie je natłok 
obowiązków. W miłości będzie dużo 
lepiej, ale sercowe podboje lepiej 
trzymać w tajemnicy. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Byki w pracy powinny być ostroż-
ne, bo łatwo mogą wplątać się w 
konflikt. Zamiast brać udział w nie-
potrzebnej rywalizacji, lepiej niech 
zajmą się swoimi planami. W miłości 
będzie to czas przemiany Byków, 
spowodowany przez pewną kobietę. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Nadchodzi dla Bliźniąt bardzo 
intensywny czas, powinny więc 
poszukać okazji, by doładować 
akumulatory. Byłoby świetnie, gdy-
by posłuchały głosu swojej intuicji 
- ona poprowadzi je prostą drogą 
do celu. Nie warto pozwolić, żeby 
wątpliwości popsuły Bliźniętom 
humor. Weekendowe spotkania 
zapowiadają się bardzo udanie.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Tydzień zapowiada się dla Raków 
spokojnie. Będą miały teraz więcej 
czasu dla siebie. To będzie też naj-
lepszy czas na spotkania z krewnymi 
i dawno niewidzianymi przyjaciół-
mi. Warto pożyć trochę bardziej 
spontanicznie i skorzystać z uroków 
wakacji, bo w dłuższej perspektywie 

na horyzoncie pojawi się ktoś, kto 
usidli Raki na dłużej.
LEW (23.07. - 23.08.)
Nieoczekiwany przypływ gotówki 
wprawi Lwy w doskonały nastrój. W 
pracy wywalczą premię bądź ktoś odda 
im prawie już zapomniany dług. W 
weekend warto wybrać się gdzieś tylko 
we dwoje, co może być preludium do 
gorącego, wakacyjnego okresu. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Tydzień będzie owocował w ważne 
wydarzenia, dlatego Panny powinny 
zachować czujność i zachować oczy 
szeroko otwarte. W pracy warto do-
pilnować wszystkiego osobiście i nie 
do końca ufać obietnicom współpra-
cowników. W miłości nadchodzi czas 
wakacyjnych pokus. Panny powinny 
jednak pomyśleć, czy warto, bo łatwo 
mogą kogoś zranić. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Cały tydzień Wagi spędzą w biegu, 
zaaferowane mnóstwem nowych 
obowiązków i zaległych spraw. Słońce 
będzie im sprzyjać w zdobyciu tego, co 
dotąd było nieosiągalne. W weekend 
Wagi spędzą czas w miłym towarzystwie 
na łonie natury.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony powinny zachować więcej 
dystansu, bo czasem nie warto upierać 
się przy swoim. Nie powinny przy tym 
brać zbyt wiele na swoje barki, bo 
przypłacą to zmęczeniem i przygnę-
bieniem. W weekend należy odpo-
cząć, a najlepiej spróbować wyjechać 
za miasto chociaż na jeden dzień.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Początek tygodnia będzie dla Strzel-
ców niespokojny. Ktoś podejmie 
złą decyzję, za którą szef obarczy je 
odpowiedzialnością. Im jednak bliżej 
weekendu, tym będzie spokojniej. 
Pod koniec tygodnia dobry humor 
nie będzie opuszczał osób spod tego 
znaku. Strzelce powinny wykorzystać 
dobry nastój i odwiedzić krewnych 
lub dawno niewidzianych znajomych. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce będą mieć teraz dużą 
szansę na odniesienie sukcesu, jednak 
nie powinny brać na siebie więcej, 
niż są w stanie udźwignąć. Weekend? 
Gwiazdy zalecają wizytę u fryzjera i 
kosmetyczki, a może nawet w spa. 
Albo sobotnie zakupy. W każdym 
razie powinno to być coś, co pozwoli 

SKŁADNIKI:
• 300 g mięsa z kurczaka,
• 30 g masła orzechowego,
• 2 łyżki soku z cytryny,
• 1 łyżeczka sosu sojowego,
• 1/2 łyżeczki zmielonego im-

biru,
• sól i pieprz do smaku.

WYKONANIE  
Z podanych składników robimy ma-
rynatę. Mięso myjemy, osuszamy 
ręcznikiem papierowym i mieszamy 
z marynatą. Tak przygotowanego 
kurczaka wkładamy do lodówki na 
3-4 godziny. 
Mięso smażymy na maśle klaro-
wanym.
Najlepiej smakuje podane z ryżem 
i dowolnymi warzywami. 

SMACZNEGO! ()

Kurczak w orzechowej marynacie
COŚ NA ZĄB

Tadammmm!!! Pozwólcie sobie 
przedstawić: oto jedna z lep-
szych marynat, jaką udało mi 
się ostatnio znaleźć. Kurczak 
smakuje wyśmienicie.

naładować akumulatory. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Wodniki mogą teraz odczuwać zmę-
czenie, powinny zatem znaleźć chwilę 
tylko dla siebie i pozwolić sobie 
zregenerować siły. Nadarzy się okazja 
do zawarcia fajnej znajomości, która 
przyniesie obu stronom ogromne ko-
rzyści. Samotne Wodniki znajdą kogoś, 
z kim będą mogły miło porozmawiać. 
Jest szansa, że to się może rozwinąć.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Na początku tygodnia Ryby będą 
miały dużo werwy do pracy. Nie-
stety, muszą się też liczyć z jakimiś 
utrudnieniami, związanymi z trans-
portem lub komunikacją. W miłości 
sprawy nabiorą tempa, ale Rybom 
może zabraknąć czasu na romantycz-
ne spotkania...
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LISTY

Wygląda 
na to, że 
lodów-
ka nie 
chłodzi. 
Przyjmuję 
tę wia-
domość 
z względ-
nym spo-

kojem, powiązanym z przeświadcze-
niem, że konsekwentne ignorowa-
nie problemów zwykle sprawia, że 
te przestają być takie ważne. Może 
jeśli długo będę udawać, że tak 
naprawdę jednak po otwarciu drzwi 
czuć tę odświeżającą bryzę, ta bryza 
magicznie się pojawi?

Niestety, pierwsza obrana przeze 
mnie strategia zawodzi. Zrobiłam 
więc drugą najlepszą rzecz, i po 
dwudziestu czterech godzinach 
zwlekania, wzięłam wreszcie tele-
fon, żeby obdzwonić fachowców. 
„No nie mam dla pani dobrych 
wiadomości”, powtarzali zgodnie, 
jakby wcześniej się umówili. „Tę 
lodówkę może pani co najwyżej 
wyrzucić. Nie ma co naprawiać”. 
Tego problemu w prawie czter-
dziestostopniowych upałach długo 
ignorować się nie da - przyznałam 
to sama przed sobą.

Świat lubi zbiegi okoliczności, więc 
takowy objawił się i w tym ciągu 
wydarzeń. Tym razem zbieg okolicz-
ności przybrał postać mojej serdecznej 
koleżanki, Kęski, która jest właśnie w 
trakcie remontu, a pokłosiem tego 
wydarzenia budowlano-wykoń-
czeniowego okazała się garażowa 
wyprzedaż sprzętów. „Z nieba mi 
spadłaś”, powiedziałam do Kęski, bo 
w moim domu ewidentnie brakowało 
już lodówki. „Z nieba mi spadłaś”, 
odpowiedziała mi Kęska, która nie 
miała co zrobić ze swoją chłodziarką 
metr osiemdziesiąt na pięćdziesiąt 
na pięćdziesiąt pięć, wpadającą pod 
nogi panom majstrom. Czy mogło być 
piękniej? 

Poniedziałek. Mieszkanie Kęski. 
My dwie i on, ten mój, trzeci. Przy 
okazji odbioru lodówki rozkręcamy 
szafki i demontujemy krany, no bo 
skoro kumpela błogosławi lodów-
ką po taniości, to w drugą stronę 
warto zaoferować błogosławieństwo 
sprawnych rąk i skrzyneczki z na-
rzędziami. Pojawia się i ten czwarty 
- pan od transportu, który wygląda 
jakoś dziwnie znajomo, więc mielę 
w głowie, analizuję, dodaję dwa do 
dwóch i mnożę przez x - 12, ale wciąż 
nie pamiętam. Nic to! Komu w drogę, 
temu lodówka z trzeciego piętra bez 

windy! Sprzęt trafia do samochodu, 
samochód trafia pod mój dom, a tam 
zdziwiony pan od transportu rzuca 
drżącym głosem w moją stronę „to… 
to pani od kanapy?”.

I już, już pamiętam, jak to kupo-
wałam nowy-stary narożnik, który to 
został przez pana odebrany i dowie-
ziony aż tutaj, i wszystko szło pięknie, 
dopóki nie trzeba było tego narożnika 
wsadzić do windy, a winda - no oczy-
wiście - okazała się być za mała. I pa-
miętam też szkliste oczy pana, który, 
rozdarty pomiędzy wizją podwójnego 
zarobku, a długiego leczenia kręgo-
słupa, wybrał ostatecznie dodatkowe 
banknoty i wniósł tę piękną szarą 
kanapę na jedenaste piętro. Opowie-
dział, że czasem, kiedy jest w okolicy, 
jeszcze mu się ten narożnik przypomi-
na, a mnie wyrzuty sumienia ściskają 
w dołku. 

No ale tym razem moje zamówie-
nie w windzie się jednak mieści, 
więc jedziemy nią we trójkę, pan od 
transportu, ten mój osobisty i jeszcze 
ja, a między nami winda. Lodówka 
ląduje na korytarzu, a ci dwaj stają 
teraz przed koniecznością odsunięcia 
tej obecnej. Po krótkim, ale ciepłym 
komentarzu na temat mojej pięk-
nej kolekcji magnesów w kształcie 
penisa z rzeźby Dawida (mam takich 

cztery, wszystkie prosto z urlopu), 
pada całkiem rozsądna suge-
stia, żeby wyjąć z lodówki to, co 
mogłoby latać podczas jej przesu-
wania. Pan transportowiec wsadza 
więc rękę do środka, mruga ze 
zdziwieniem, a potem wlepia we 
mnie zmęczone, powoli łapiące 
ostrość spojrzenie.

„No ale dlaczego chce pani wyrzu-
cać lodówkę, która chłodzi?”

Wsadzam więc rękę i ja, i także 
mrugam ze zdziwieniem, a potem i 
ten mój powtarza tę samą sekwen-
cję, by ostatecznie z rozbawieniem 
powiedzieć „Patrz, rano jeszcze 
czymś poruszyłem, bo mi się nudzi-
ło… I działa!”

Usiadłam więc na podłodze i 
załamałam ręce. Gdzieś na skraju 
mojego pola widzenia miły pan 
transportowiec zniknął w drzwiach, 
a ja z niedowierzaniem powtórzy-
łam to, co echem odbijało się od 
jednej ścianki mózgu do drugiej.

„Widzisz”, fuknęłam poirytowana 
na Bogu ducha winnego mojego 
„jakbym zignorowała problem tak 
jak zawsze, TO MIAŁABYM TYLKO 
JEDNĄ DZIAŁAJĄCĄ LODÓWKĘ”.

Natalia Chruścicka

Alternatywne metody 
rozwiązywania problemów
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Nie wiem jak to powiedzieć pu-
blicznie, bo nawet nie przypuszcza-
łem, że kiedykolwiek czegoś takiego 
doświadczę. Cóż jednak począć, 
skoro prawda jest jedna i mniejsza 
z tym, jak bolesna: mam przesyt 
sportu. Jako kibic, bo nie jako dzien-
nikarz, czy nawet amatorski upra-
wiacz. To ostatnie w ogóle nie wcho-
dzi w grę, bo powiedziałbym, że 
ochota na ruch jest u mnie odwrot-
nie proporcjonalna do możliwości. 
Chociaż... to też nie do końca jest 
tak, bo ciało i czworonogi zmuszają 
mnie do fizycznej aktywności - fakt, 
że w dość specyficznym znaczeniu. 
Konkretnie wygląda to tak, że rytuał 
rozpoczęcia każdego kolejnego dnia 
zajmuje mi coraz więcej czasu. Mój 
kręgosłup, zwłaszcza w odcinku lędź-
wiowym, jest bowiem w coraz bar-
dziej opłakanym stanie, co objawia 
się m.in. tym, że moje schodzenie 
po stromych schodach z sypialni na 
poranną kawę do złudzenia przypo-
mina stąpanie po lodowej krze. Ból 
łagodnieje, choć całkiem nie znika, 
dopiero po rozruszaniu się, w czym 
ochoczo pomagają mi dwa domowe 
czworonogi, natarczywie doma-
gające się spaceru. Zwłaszcza jego 
wczesna faza to jednak ostra jazda, 
prawie bez trzymanki. Odpowiadam 

Raport z kanapy
bowiem za utrzymanie na smyczy 
40-kilogramowej, ale bardzo ener-
gicznej Argi, która wyrywa się w po-
goń za każdym zwierzakiem, który 
nieostrożnie znajdzie się w zasięgu 
jej wzroku lub węchu. Próbowaliście 
Państwo utrzymać kiedyś na smy-
czy ruszającego w pogoń owczarka 
niemieckiego? A czy jesteście może 
mojej postury i też Was boli kręgo-
słup? Zrozumiecie o czym piszę do-
piero wtedy, kiedy w Waszym życiu 
zaistnieją równocześnie trzy wyżej 
wymienione przesłanki. Ale módlcie 
się (jeśli potraficie) o to, by to nigdy 
nie nastąpiło. Faktem jest natomiast, 
że po powrocie ze spaceru bardziej 
bolą mnie ręce, niż kręgosłup, co 
chyba należy rozpatrywać w katego-
rii zjawisk nadprzyrodzonych...

Do daleko posuniętej degrengo-
lady mojego kręgosłupa przyczynia 
się niestety również sport. Nie ten, 
który usiłuję uprawiać, ale ten, który 
oglądam jak każdy szanujący się 
kibic: w pozycji półleżącej na mięk-
kiej kanapie. Bywa, że z kubkiem 
gorącej herbaty w ręce, jednak nie 
upieram się, że zawsze musi to być 
kubek i zawsze herbata. Wszyscy 
jednak kanapowi kibice wiedzą, że 
picie zimnych napojów też może być 

kłopotliwe, tyle, że nie grozi popa-
rzeniem siebie lub domowniczki.

W tym roku mój kręgosłup daje o 
sobie znać wyjątkowo często i wyjąt-
kowo dolegliwie. Tłumaczę to sobie 
nie wiekiem, lecz natłokiem różnych 
sportowych wydarzeń, które zaprzą-
tają moją uwagę, jednak przyznaję, 
że sam dla siebie też nie jestem zbyt 
przekonujący. Ale jak ma mnie nie 
boleć ten cholerny i felerny kręgo-
słup, skoro najpierw zmuszony (?) 
byłem śledzić ubiegłoroczne Euro, 
teraz mój czas skutecznie kradną 
Igrzyska Olimpijskie, a w międzycza-
sie próbuję zerkać jeszcze na tenis 
oraz eliminacje do europejskich pu-
charów w wykonaniu Legii i innych 
polskich klubów piłkarskich? No 
który kręgosłup (nie licząc młodych) 
to wytrzyma? Mój mówi mi regular-
nie, żebym nie przeginał; zarówno 
dosłownie, jak i w przenośni.

No, skoro tak mówi, więc po-
myślałem, żeby skoncentrować się 
tylko na tym, co mnie w Igrzyskach 
najbardziej interesuje. Nie poszło mi 
jednak najlepiej, bo dopiero co się 
te Igrzyska zaczęły, a ja już ogląda-
łem m.in. walki w taekwondo, judo 
i boksie, wyścig windsurfingowy, 
pływanie, podnoszenie ciężarów, 
strzelanie z karabinka pneumatycz-

nego i łucznictwo. Szanuję, a często 
także podziwiam ludzi, którzy upra-
wiają każdą dyscyplinę sportu, ale 
na większości z tych, które wymieni-
łem i wielu tych, których (jeszcze?) 
nie oglądałem kompletnie się nie 
znam i nie bardzo mnie one intere-
sują. Skoro jednak już na nie wpa-
dłem, to coś mi kazało przynajmniej 
rzucić na nie okiem. Więc rzucałem. 
Z ciekawości obejrzałem też szosowy 
i przełajowy wyścigi kolarskie, me-
cze koszykówki 3x3, połowę meczu 
w piłce ręcznej, a przede wszystkim 
siatkówkę w wydaniu reprezentacji 
Polski oraz tenis kobiet z udziałem 
Igi Świątek. I jako kibic nie jestem 
do końca usatysfakcjonowany.

Najpierw siatkarze. Pozostaję 
wprawdzie odporny na pompowa-
nie balonów oczekiwań, ale w me-
czach Ligi Światowej nawet laickim 
okiem było widać, że reprezentacja 
Polski ma gigantyczny potencjał. 
Fakt, że nie poszło im z Brazylią, w 
ogóle mnie nie zaniepokoił. Tłuma-
czyłem to sobie w ten sposób, że 
forma ma przyjść na najważniejszą 
imprezę 4-lecia, a mówiąc ściśle - w 
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tym przypadku 5-lecia, a nie na tak 
naprawdę półkomercyjne rozgrywki. 
I w dalszym ciągu w to wierzę, ale 
już... trochę mniej.

Bo przyszedł inaugurujący olimpij-
ski turniej mecz z Iranem, w którym 
polski zespół na poziomie, którym 
polskich kibiców rozpieszcza od 
kilku lat, zagrał tylko pierwszego 
seta. Wystraszeni Persowie w drugiej 
partii przekonali się, że nie taki ten 
polski diabeł straszny i... przestali 
być wystraszeni, za to nasi, kiedy 
okazało się, że ten mecz sam się 
jednak nie wygra, zgubili spokój 
i pewność siebie. Nie dali rady 
pociągnąć tego wózka ani Kurek, ani 
Leon, ani nikt inny. Jestem prawie 

pewny, że udźwignąłby tę rolę 
kapitan zespołu Michał Kubiak, ale 
on z powodu bólu pleców nawet nie 
powąchał w tym meczu parkietu. 
Tylko Kubiak byłby w stanie wypro-
wadzić z równowagi Irańczyków, 
zahamować ich rozpęd, bezczelnie 
spojrzeć w oczy po udanej akcji. 
Jest w reprezentacji wielu lepszych - 
moim zdaniem - siatkarzy, ale lider 
jest tylko jeden i kiedy go brakuje, 
zaczynają się kłopoty.

W jednym z portali przeczytałem 
świetny wywiad z Michałem Ku-
biakiem. Dowiedziałem się z niego 
o wielu nieznanych mi wcześniej 
sprawach, choć karierę tego wybit-

nego sportowca dość uważnie śledzę 
od samego początku. Z całej tej 
długiej i mam wrażenie, że szczerej 
rozmowy, na pierwszy plan przebił 
się jeden wątek: ogromne pragnienie 
wywalczenia olimpijskiego medalu. 
Kapitan reprezentacji Polski, który 
swoją karierę zaczynał w nieistnieją-
cym już klubie UKS Liliput Wałcz, a 
nie - jak błędnie podaje Wikipedia - 
w Maratonie Świnoujście czy Jokerze 
Piła - mimo dwukrotnego zdobycia 
mistrzostwa świata czy osiągnięcia 
niezliczonych sukcesów klubowych, 
czułby się spełniony jako siatkarz do-
piero z olimpijskim krążkiem na szyi.

A wracając do występu polskiej 
reprezentacji w Tokio - że ich forma 
idzie w górę świadczył kolejny mecz, 
wygrany 3-0 z Włochami. Widywali-
śmy ich już w lepszej dyspozycji, ale 
na Włochów w zupełności wystarczy-
ło to, co pokazali w poniedziałek, a 
okresy fajnej siatkówki zdarzały się 
dużo częściej i trwały o wiele dłużej, 
niż w feralnym meczu z Persami. 
Mnie wiara powoli zdaje się wracać i 
gotowy jestem ponarażać swój kręgo-
słup, oglądając wszystkie pozostałe 
mecze Polaków, aż do - mam nadzie-
ję, że zwycięskiego - finału. Pochwalę 
się, że poprzedni, w Montrealu w 
1976 roku, okraszony niepowtarzal-
nym komentarzem nieżyjącego już 
Wojciecha Zielińskiego, też obejrza-
łem, jako uczestnik obozu sporto-
wego w... Jastrowiu. Tamta wygrana 
smakowała tym bardziej, że w finale 
podopieczni Huberta Wagnera wbili 
w parkiet zespół ZSRR.

46 lat później oglądałem też ka-
jakarstwo górskie, a nie obejrzałem 
żadnego meczu Igi Świątek ani Hu-
berta Hurkacza. Przeinaczając nieco 
sławną sentencję ks. Twardowskiego 
powinienem napisać: śpieszmy się 
oglądać naszą Igę w Tokio - tak 
szybko odpada (Hurkacz w singlu 
jeszcze walczy). Wyszedłbym wtedy 
na proroka, a tak pozostał tylko 
niedosyt. Wiem, wiem... Iga Świątek 

jest jeszcze bardzo młoda i niejedne 
Igrzyska jeszcze przed nią, ale ja już 
w tym roku miałem spory apetyt na 
jej sukces. Dla mnie obydwoje byli 
faworytami do medali, ale Świątek 
nie wyszło. Szkoda.

A skoro o faworytach mowa - 
złapałem się na tym, że spodzie-
wam się dużo po naszych lekko-
atletach, ale poza nimi nie bardzo 
wiem, gdzie szukać kandydatów 
do polskich medali. Może wśród 
kajakarzy? Z oczywistych powodów 
szczególnie będę ściskać kciuki za 
Karolinę Naję i Wiktora Głazunowa, 
ale każdy krążek przyjmę z radością. 
Wioślarze? Tu zamierzam najbardziej 
kibicować podopiecznym trenera 
Wojtka Jankowskiego. Co jeszcze? 
Trochę mi głupio, ale nie wiem.

A w ogóle to Igrzyska w Tokio nie 
dość, że o rok spóźnione (wiado-
mo, z jakich powodów), to jeszcze 
rozgrywane są o niehumanitarnych 
z punktu widzenia europejskiego 
kibica godzinach. Tego się ludziom 
starszym - zwłaszcza tym ze schoro-
wanym kręgosłupem - nie powinno 
robić. Każdy kibic powinien przecież 
jakoś przez te dwa tygodnie funkcjo-
nować, a za gapienie się w telewizor 
nie płacą. W porządku, ja mogę 
wstać o 4 rano raz, góra dwa, ale na 
pewno nie częściej. No, chyba, że na 
ten finał, o którym już pisałem...

Okej, a teraz już całkiem serio. 
Tokio jest położone o ile wiem dość 
daleko od Wałcza, ale ja wierzę, 
że wszystkim polskim sportowcom 
bardzo przyda się wsparcie ze strony 
kibiców. Jestem przekonany, że do 
nich docierają wysyłane przez nas 
fluidy, że oni je czują i wtedy dają 
z siebie 200 procent tego, co mają. 
Bardzo będziemy cieszyć się z meda-
li - jeśli będą. Ale jeśli przegrają po 
walce na maksa - i tak będziemy z 
nich dumni.

Tomasz Chruścicki

Przez ostatni tydzień w Wałczu 
pod okiem trenera Łukasza Butryń-
skiego, do startu w sierpniowych 
Mistrzostwach Europy przygo-
towywała się Kadra Narodowa 
młodziczek w boksie.

W tym roku po wielu latach starań 
najmłodsza grupa wiekowa do lat 14 
zawodniczek uprawiających boks, 
została objęta szkoleniem centralnym 
pod szyldem Polskiego Związku Bok-
serskiego. Jej trenerem został trener 
wałeckiej Korony Łukasz Butryński, 
który wspólnie z Robertem Gortatem 
przygotowuje najmłodsze dziewczęta 
do startu w Mistrzostwach Europy, 
które odbędą się w sierpniu w Sara-
jewie. W Kadrze Narodowej młodzi-
czek znajduje się także wychowanka 
wałeckiej Korony Joanna Szlędak. 
Wałczanka, a w zasadzie człopianka 
(bo na co dzień na treningi dojeżdża 
aż z Człopy), potwierdziła, że miejsce 
w kadrze jej się należy, dwukrotnie 
wygrywając ogólnopolskie turnieje 
eliminacyjne młodziczek.

Nasi w kadrze
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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

• Sprzedam wiszący kocioł gazowy c.o. 
Vaillant, jednofunkcyjny z zasobnikiem 
ciepłej wody, używany, stan bardzo dobry. 
Cena do uzgodnienia. Wałcz, tel. kont. 
502346989.

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

• Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra 
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15. 
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607 
312 905                                              8/21l

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu 
czynne jest od godz. 1300 w czwartki przy 
ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzi-
bie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie 
prowadzenia robót budowlanych mogą 
korzystać osoby prywatne po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel. 
693-770-576                                    31/21r

• ZLEcENIa Na OGŁOSZENIa I rE-
kLamy ramkOWE OraZ OGŁOSZE-
NIa drOBNE, które mają ukazać się w 
najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze 
Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 16.00 do 
poniedziałku poprzedzającego nowe 
wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać 
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  
    
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

Wałcz, ul. Kr. Jadwigi 3, tel. 781 415 765

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

USŁUGI
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