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Wtopa TVP 3

Czy w Sądzie Rejonowym w Wałczu przeprowadza 
się nielegalnie sprawy rozwodowe?

Ilustracja: zrzut ekranu ze strony 
internetowej TVP 3 Szczecin
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Znudziły mi się słowne igraszki i nie zamierzam ich kontynuować. 
Po co zresztą miałbym zajmować się, pardon, duperelami, skoro 
dramatyczny rozwój wypadków na granicy z Białorusią zmusza 
Polaków do dokonania wyboru: za czy przeciw. I ja jako Polak, 

choć według reguł ustalonych przez Prezesa wszystkich Prezesów tylko 
jako Polak tego gorszego sortu, ale jednak takiego wyboru dokonałem.

Za czym lub za kim więc jestem i przeciwko komu lub czemu? Zacznę 
od tego, że powyższe pytanie tylko pozornie kryje w sobie wewnętrzną 
sprzeczność, gdyż okazało się, że jednak można być w tej samej sprawie 
za, a nawet przeciw. Że to niemożliwe? A jednak...

Byłem, jestem i prawdopodobnie nie przestanę bowiem być całym swoim 
sercem z ludźmi, którym należy pomóc. Już nie dlatego, że ktoś kiedyś 
pomógł nam, kiedy to my byliśmy w biedzie, bo np. nasz kraj pozostawał 
pod rusko-niemiecką, lub jak kto woli komunistyczno-nazistowską oku-
pacją, lub też chcieliśmy żyć w demokratycznie rządzonej i stwarzającej o 
wiele większe szanse na osiągnięcie materialnego dostatku części Europy 
czy świata i nie chcieliśmy klepać biedy w zabużańskim terytorium ZSRR. 
Nie, mnie nie chodzi o spłacanie historycznych zobowiązań. Więc o co? 
Ano o to, że człowiekowi, a zwłaszcza dziecku, cierpiącemu głód czy chłód, 
pozbawionemu dachu nad głową, trzeba pomóc. Po prostu. Nawet, jeśli 
ów człowiek jest tylko narzędziem w ręku dyktatora obcego, sąsiadującego 
z nami państwa, który z premedytacją destabilizuje nasz i unijny porządek 
prawny, wykorzystując do tego Bogu, Allahowi czy Buddzie ducha win-
nych ludzi. Bardzo nie podoba mi się wprawdzie używane do opisania 
tego zjawiska sformułowanie „wojna hybrydowa”, ale też z drugiej strony 
jestem pewny, że wypychanie przez Białorusinów migrantów za granicę 
Polski i Unii Europejskiej w zamyśle organizatorów tego procederu nie ma 
służyć utrwalaniu przyjaznych relacji ani między narodami, ani między 
wyznawcami różnych religii.

Nie wypowiadałem się do tej pory na temat ekslacji różnych wydarzeń, 
do których dochodziło na polsko-białoruskiej granicy. Sporo jednak na ten 
temat myślałem, próbując wejść w buty rządzących Polską. Bardzo, ale to 
bardzo często te buty okazują się dla mnie niekomfortowe, w tym jednak 
przypadku bez zmrużenia okiem piszę, że nie ma im czego zazdrościć. 
Jak bowiem mogli zareagować na to, co wymyślili pospołu Łukaszenka 
z Putinem? Przyjmować tych przerzucanych przez granicę ludzi jak leci, 
bez żadnego sprawdzenia kim są i po co tu przybywają? Przepraszam 
bardzo, ale tak się nie da. Twierdzenie, że wszyscy są aniołkami jest dla 
warte tyle samo co przyjmowanie, że wszyscy są terrorystami. Trzeba by 
to jakoś sprawdzać. Tylko jak? Walcząca z rządem PiS opozycja chętnie 
rozgrywała temat cierpiących chłód i głód dzieci emigrantów. Mnie też 

los dzieciaków szczególnie leży na sercu, ale znów pojawia się pytanie o 
to, jak to rozegrać? Wpuszczamy dzieci, oddzielając je od rodziców? To 
kompletnie bez sensu. Więc jak? Nie mam pojęcia, a spokojnie patrzeć 
na cierpienie maluchów nie potrafię...

Jednym z najbardziej fundamentalnych obowiązków państwa wobec jego 
obywateli jest ochrona granic. Dotychczasowe wieszanie przez opozycję 
psów na naszych pogranicznikach przyjmowałem więc z bardzo miesza-
nymi uczuciami, bo wprawdzie z publicznych wypowiedzi niektórych 
żołnierzy WOT czy funkcjonariuszy Straży Granicznej wynikało, że część 
z nich poczuła się szeryfami, ale z drugiej strony odsądzanie ich od czci i 
wiary za to, że poważnie podchodzą do wypełniania swoich obowiązków, 
budziło mój sprzeciw.

Co do tych, którzy nami rządzą - jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby 
krytykować ich za wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenach przy-
granicznych. Kiedy sytuacja stawała się napięta - wydało mi się naturalne 
i potrzebne postawienie na granicy zapory. Jako bezsensowne, wręcz 
karygodne odbierałem natomiast nakręcanie opinii publicznej przeciwko 
emigrantom, a nie przeciwko Łukaszence i Putinowi, bo to faktycznie oni 
wywołali ten konflikt. Napisałem: konflikt? Cóż, mam nadzieję móc jak naj-
dłużej używać tego słowa i nigdy nie musieć wypowiedzieć słowa: wojna...

Bardzo nie podoba mi się także bierność Unii Europejskiej i NATO wobec 
wydarzeń na granicy z Białorusią. Szanowni europosłowie, eurourzędnicy 
i dowódcy Paktu Północnoatlantyckiego! Najwyższy czas uświadomić so-
bie, że nie jest to wewnętrzna sprawa Polski. Wasze deklarowane uwaga 
i troska to za mało.

Piszę te słowa w poniedziałek 8 listopada. Media donoszą o dużej liczbe 
migrantów. Zebrani w tłum, eskortowani przez białoruskich żołnierzy, idą 
w kierunku polskiej granicy koło Kuźnicy. Próbują wedrzeć się do nas siłą. 
I w tym momencie dla mnie sytuacja zmienia się diametralnie. Teraz już 
nie mamy do czynienia z ludźmi, którym trzeba jakoś pomóc. Teraz to już 
są wrogowie, którzy chcą wtargnąć do Polski.

Szturm emigrantów został odparty, obyło się na razie bez ofiar w ludziach. 
Ale to z pewnością jeszcze nie koniec. A skoro tak, to czas najwyższy za-
stanowić się, co dalej. Co myślę? Że kiedy wróg stoi u bram, czas zawiesić 
wewnętrzne konflikty w Polsce, czas zacząć mówić jednym głosem. Żył 
przed II wojną pewien poeta, dziś niemodny i zapomniany, bo po wojnie 
nawrócił się na socjalizm. Wpędził się w alkoholizm i popełnił samobój-
stwo. Ale Władysław Broniewski - bo o nim mowa - napisał wcześniej kilka 
wieszczych słów. Oto one: „Są w Ojczyźnie rachunki krzywd / Obca dłoń 
ich też nie przekreśli / Ale krwi nie odmówi nikt / Wysączymy ją z piersi i 
z pieśni” [...]. Brzmią aktualnie...

Reduktor
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Z reportażu wyemitowanego przez 
TVP 3 w Szczecinie można się było 
dowiedzieć, że na jednej z sędzin 
Sądu Rejonowego w Wałczu ciążą 
poważne prokuratorskie zarzuty. 
Miała się ich dopuścić podczas 
prowadzenia... rozprawy rozwo-
dowej. Problem polega na tym, że 
w Wałczu nie prowadzi się spraw 
rozwodowych. Czy możliwe jest, 
aby dokonywano ich nielegalnie?

TVP wyemitowała reportaż o wa-
łeckim sądzie, którego autorką jest 
dziennikarka D.C. Można się było z 
niego dowiedzieć, że na jednym z 
sędziów, a konkretnie na sędzinie, 
ciążą poważne zarzuty prokuratorskie, 
dotyczące m.in. poświadczenia nie-
prawdy w dokumentach sądowych. 
Sędzina miała się dopuścić zarzuca-
nych jej czynów podczas rozprawy... 
rozwodowej. Problem polega na tym, 
że sprawy rozwodowe są w Polsce 
rozpatrywane przez Sądy Okręgowe, a 
nie Rejonowe. Dla Wałcza właściwym 
do rozpoznawania spraw rozwodo-
wych jest Sąd Okręgowy w Koszalinie. 
Jakim więc sposobem w Wałczu mogła 
odbyć się sprawa rozwodowa? Nie 
wiadomo. Do tego dziennikarka w 
podsumowaniu reportażu stwierdziła, 
że nie był to odosobniony przypa-
dek. Jej zdaniem, w wałeckim Sądzie 

Nielegalne rozwody?

Rejonowym do nieprawidłowości 
dochodzi nagminnie. 

- Ja również o rozprawach rozwo-
dowych dowiedziałem się z reportażu 
– mówi prezes Sądu Rejonowego w 
Wałczu, Krzysztof Koczenasz. - Jest 
oczywiste, że gdyby coś podobnego 
miało miejsce, nie uszłoby to uwadze. 
Niemniej wszcząłem wewnętrzne po-
stępowanie mające na celu wyjaśnić, 
czy w wałeckim Sądzie Rejonowym są 
przeprowadzane nielegalne rozprawy 

rozwodowe. Jeśli chodzi o zarzuty wo-
bec sędziego, również nic nie wiem o 
tym oficjalnie. Także o tych zarzutach 
dosiedziałem się z reportażu. Sędzia 
posiada immunitet i aby postawić mu 
zarzuty, najpierw należy ten immuni-
tet cofnąć. Z całą pewnością, gdyby 
podobna procedura miała miejsce, 
coś bym o tym wiedział. Tymczasem, 
jak mówię, oficjalnie nic o tym nie 
wiedziałem.

Prezes Krzysztof Koczenasz wyjaśnił 
też, że nikt z TVP z nim nie rozma-
wiał, ani nie prosił o jakiekolwiek 
wyjaśnienia. 

- Kilka dni wcześniej pojawił się 
operator kamery z TVP, który nagrał 
budynek sądu – tłumaczy prezes. - 
Dziennikarki wcale tu nie było. Została 
później „wklejona” na tle budynku są-
dowego. Nie chcę oceniać rzetelności 
tego materiału, ale już informacja, że 
w Sądzie Rejonowym przeprowadza-
ne są rozprawy rozwodowe, wiele o 
tym mówi. W każdym razie nie mogę 
zgodzić się z tym, że w sądzie docho-
dzi nagminnie do nieprawidłowości. 
Spotkałem się z sędziami i wyjaśni-
łem, że jeśli ktokolwiek z nich czuje 
się dotknięty reportażem, to może 
wystąpić na drodze sądowej prze-
ciwko dziennikarce oraz nadawcy ze 
sprawą o naruszenie dóbr osobistych 
i zniesławienie.

Sprawę przeciwko sędzi miała - we-
dług autorki reportażu - prowadzić 
Prokuratura Rejonowa w Szczecinku. 
Tamtejszy Prokurator Rejonowy Janusz 
Bugaj zdziwił się, kiedy usłyszał o 
rozwodach dokonywanych w Wałczu. 

- Istotnie, wpłynęło do nas zawiado-
mienie dotyczące sędziego – przyznał. 
- Jest prowadzone postępowanie w 
sprawie, a nie przeciwko komuś. 
Podkreślam: jest to postępowanie 
w sprawie i jakiekolwiek zarzuty nie 
zostały postawione. Nie mogę na tym 
etapie mówić o szczegółach ale z całą 
pewnością nie dotyczy to sprawy roz-
wodowej. Te nie mają prawa odbywać 
się w sądach rejonowych. Wracając do 
tematu: prokuratorzy zbadają sprawę 

i jeśli uznają, że należy sędzi postawić 
zarzuty, wówczas skierują wniosek o 
cofnięcie jej immunitetu. Dopiero po 
jego cofnięciu możliwe będzie posta-
wienie zarzutów.

Udało nam się ustalić, kto skierował 
zawiadomienie do prokuratury, doty-
czące pracy sędziego. Potwierdziło się, 
że nie dotyczy ono sprawy rozwodo-
wej. Kobieta, która skierowała zawia-
domienie do Prokuratury potwierdza, 
że w tej kwestii w reportażu doszło 
do pomyłki. 

far

Od autora: - Nie chcę oceniać pracy 
innego dziennikarza, choć jeśli chodzi 
o rzetelność, to zdaniem bardzo wielu 
osób telewizja publiczna od kilku 
lat na pewno nie jest wzorcem do 
naśladowania. Tu w dodatku trafił się 
temat, związany z tzw. „Kastą”, więc 
być może z tego powodu reporterka 
straciła głowę. Jest jednak święta 
zasada dziennikarska, regulowana 
zresztą w prawie prasowym. Mówi 
ona, że dziennikarz musi dać moż-
liwość wypowiedzenia się każdej ze 
stron konfliktu. Należy skontaktować 
się, dać możliwość wypowiedzi, od-
niesienia się do stawianych zarzutów 
choćby po to, aby usłyszeć, że dana 
osoba nie ma nic do powiedzenia, 
nie chce komentować sprawy ani roz-
mawiać z dziennikarzem. Musi mieć 
jednak możliwość przedstawienia 
swojego punktu widzenia lub mówiąc 
wprost - obrony. Tego tu w oczywisty 
sposób zabrakło. Nikt nie rozmawiał 
z prezesem Krzysztofem Koczenaszem 
– mimo, że kierowany przez niego Sąd 
Rejonowy w Wałczu oceniony został w 
reportażu jednoznacznie negatywnie. 
Nie ma też śladu świadczącego o tym, 
że dziennikarka kontaktowała się z 
sędziną. Trudno to ocenić inaczej, niż 
jako naruszenie wszelkich dziennikar-
skich zasad etycznych.

Ilustracja: zrzut ekranu ze strony 
internetowej TVP 3 Szczecin, na 
której do dzisiaj można obejrzeć  
bulwersujący materiał
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Po wypadku, w wyniku którego ranny został 
jeden z drawskich funkcjonariuszy oraz długim 
pościgu, policjanci zatrzymali na ul. Pocztowej 
w Wałczu uciekające Audi A4. Kierowca był pod 
wpływem narkotyków.

Ciąg zdarzeń rozpoczął się po godzinie 21.00 na 
terenie gminy Mirosławiec. Wówczas to policjanci 
chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli Audi A4. Kie-
rowca jednak zignorował wezwanie i zaczął uciekać. 
Policjanci ruszyli za nim w pościg. Ponieważ samochód 
kierował się w kierunku Kalisza, o pościgu poinformo-
wano tamtejsze służby. Policjanci z Drawska ruszyli 
na spotkanie uciekającego samochodu. Ten jednak 
zmienił kierunek i ruszył w kierunku Wałcza. Radiowóz 
z Drawska dołączył do pościgu. W okolicach Piecnika 
kierujący radiowozem zderzył się z ciężarówką i wy-
padł z drogi. Jeden z policjantów odniósł obrażenia, 
które szczęśliwie okazały się niegroźne. 

- Uciekinierów udało się zatrzymać w Wałczu na 
ul. Pocztowej – mówi oficer prasowy KPP w Wałczu 
asp. Beata Budzyń. - Badania wykazały, że kierowca 
był pod działaniem środków odurzających. W samo-
chodzie znaleziono przy nim narkotyki: marihuanę 
i amfetaminę. Razem z nim podróżowali 21-letni 
mężczyzna i 26-letnia kobieta. Jak się okazało, zanim 
doszło do próby zatrzymania na terenie gminy Miro-
sławiec, cała trójka dokonała kradzieży na stacji paliw 
w Łowiczu Wałeckim. Ich łupem padło paliwo o war-
tości ponad 800 złotych. Paliwo w baniakach udało 
się zabezpieczyć, a cała trójka została zatrzymana.

far, Fot. MS

Pościg za Audi
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Cudze chwalicie, swego nie znacie...
Ach, jak tam jest pięknie, nie wyobrażacie sobie nawet jak bar-
dzo - jakże często słyszymy takie słowa od kogoś, kto właśnie 
wrócił z egzotycznej wycieczki do dalekich zakątków świata. Nie 
zaprzeczamy - świat potrafi być zachwycający pod każdą dłu-
gością i szerokością geograficzną. Czasem jednak, by obcować 
z pięknem, wcale nie trzeba wyprawiać się na dlaki Zanzibar, 
do Kenii, Tanzanii czy do San Escobar (☺). Wystarczy wycieczka 
do położonego tuż obok Wałcza rezerwatu Diabli Skok. Taka, 
na jaką wybrał się - uzbrojony w aparat fotograficzny - nasz 
nieoceniony podglądacz świata Cezary Skrzypczak - prawnik, 
samorządowiec i fotograf. A co widział i co przeżył... zresztą, 
zobaczcie Państwo sami!
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Cudze chwalicie, swego nie znacie...
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W I edycji ZWIERZowej Akcji 
Kastracja! we współpracę z Fun-
dacją ZWIERZ zaangażowało się 
31 gmin, w tym Wałcz i burmistrz 
Maciej Żebrowski. Wyniki akcji 
przekroczyły najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów. Przed-
stawiciele Fundacji wyliczyli, 
że do września 2021 r. udało 
się wykastrować dokładnie 979 
zwierząt (484 koty właścicielskie, 
142 koty wolno żyjące, 353 psy). 
Środki, które przeznaczyliśmy na 
ten cel (zaangażowane gminy oraz 

Razem przeciwko bezdomności zwierząt
wsparcie fundacji) to 208 712 zł. 
To ogromny wspólny sukces! 
Gminy, które wzięły udział w akcji 
rozumieją, jak doniosłym proble-
mem jest bezdomność zwierząt. Są 
świadome, że ich kastracja należy 
do najskuteczniejszych sposobów 
walki z nią, a znakowanie zwierząt 
pozwala szybko je zlokalizować w 
sytuacji zagubienia. 
O tym, jak przebiegała współpraca 
w I edycji akcji, rozmawiamy z Ma-
ciejem Żebrowskim, burmistrzem 
Wałcza.

W jaki sposób Miasto Wałcz dowie-
działo się o akcji?

- O akcji dowiedzieliśmy się od 
przedstawicielki Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Zwierząt”, z którym bardzo 
aktywnie Miasto współpracuje w za-
kresie realizacji zadań związanych z za-
pobieganiem bezdomności zwierząt. 
Jakim zainteresowaniem cieszyła 
się akcja wśród mieszkańców 
Gminy?

- Wnioski od mieszkańców zaczęły 
wpływać już pierwszego dnia od pu-
blikacji informacji o niej na miejskim 

profilu w mediach społecznościowych 
i stronie internetowej. O wydaniu 
zlecenia na wykonanie nieodpłat-
nego zabiegu decydowała kolejność 
zgłoszeń. Zainteresowanie było tak 
duże, że pulę środków wyczerpano 
przed zaplanowanym terminem jej 
zakończenia, co dowodzi, że akcja 
była niesłychanie potrzebna. 
Jak przebiegała współpraca z Fun-
dacją? Jaka jest Pańska opinia na 
temat realizacji akcji?

- Współpraca z Fundacją przebiegała 
bez problemów, wszelkie wątpliwości 
i pytania pojawiające się zarówno 
przed podjęciem współpracy, jak i w 
trakcie realizacji akcji można było na 
bieżąco konsultować z osobą wyzna-
czoną przez Fundację. 
Czy udało się zmniejszyć skalę 
bezdomnych zwierząt na terenie 
Wałcza?

- Podjęte działania przyczyniły się 
do zmniejszenia niekontrolowanego 
lub nadmiernego rozmnażania się 
psów i kotów, w ramach przedsię-
wzięcia można było również wszczepić 
mikroczipy pupilom i wpisać je do 
międzynarodowej bazy danych, co 
w przypadku zagubienia zwierzęcia 
umożliwia szybką identyfikację wła-
ściciela i kontakt z nim. Dokładną 
efektywność Akcji z pewnością można 
będzie ocenić w dłuższej perspek-
tywie. 
Proszę opowiedzieć, jakie jeszcze 
działania na rzecz zwierząt wpro-
wadza lub planuje Gmina Miejska 
Wałcz?

- Z przeprowadzonej akcji skorzy-
stały pupile mieszkańców Wałcza. 
W przyszłym roku planujemy umoż-
liwić przeprowadzenie nieodpłat-
nych zabiegów również dla kotów 
żyjących na wolności. Działanie to 
niewątpliwe korzystnie wpłynie 
na ograniczenie ich populacji, a w 
efekcie obniży koszty opieki, które 
ponosi miasto. W 2022 roku planu-
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Razem przeciwko bezdomności zwierząt
jemy również wprowadzić działania 
związane z promowaniem znakowa-
nia zwierząt za pomocą „adresówek” 
- zwiększy to ich bezpieczeństwo, 
ponieważ ułatwi kontakt z właści-
cielem, ale również zmniejszy koszty 
związane z odławianiem zwierząt, 
które można będzie przeznaczyć na 
inne ważne cele.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały:
Weronika Książek,

Małgorzata Matyja
(Fundacja ZWIERZ)

Wspólnie możemy zlikwidować 
zjawisko bezdomności zwierząt
Tylko kompleksowe, wspólnie pro-

wadzone działania mogą przynieść 
oczekiwany efekt w postaci zmniej-
szenia liczby zwierząt trafiających do 
schroniska oraz wpłynąć na wysokość 
środków finansowych, wydatkowa-
nych na opiekę nad nimi. Organizacje 
społeczne, których celem statutowym 
jest ochrona zwierząt, to grupy działa-
czy, które nieodpłatnie podejmują się 
wykonywania pracy na rzecz zwierząt, 
ale przez to również na rzecz miesz-
kańców gmin.

Zalety kastracji zwierząt
Kastracja rozumiana jako „usunięcie 

narządów rozrodczych u samic (jajniki, 
macica) i samców (jądra)”, jest obec-
nie uznawana za najskuteczniejszą 
metodę antykoncepcji u zwierząt i jed-
nocześnie najsilniejszy oręż w walce z 
bezdomnością. Zabieg ten daje 100 
% skuteczności. Dla przykładu warto 
posłużyć się modelem ze Stanów 
Zjednoczonych, gdzie wprowadzenie 
masowych kastracji zwierząt ze schro-
nisk i właścicielskich zredukowało ilość 
wykonywanych eutanazji osobników 
zdrowych i potencjalnie wyleczalnych 
z ilości 12-14 mln. do 1,2-2 mln. 
rocznie, eliminując dotychczasowe 

metody antykoncepcji hormonalnej 
do praktycznie 0 (brak zarejestrowa-
nych leków hormonalnych dla psów i 
kotów). Zabieg ten jest bezpieczny dla 
zwierzęcia, oczywiście, jeśli przepro-
wadzony zostanie w odpowiednich 
warunkach. Nie możemy zapominać 
o ważnym aspekcie zdrowotnym dla 
zwierząt, czyli obniżeniu ryzyka wy-
stępowania guzów listwy mlecznej - z 
8% populacji samic do nawet 0,5 % 
(przy odpowiednio wcześnie wykona-
nym zabiegu). W grę wchodzi także 
redukcja występowania ropomacicza, 
najczęstszego problemu ginekologicz-

nego małych zwierząt, a w wypadku 
samców - profilaktyka rozrostu prosta-
ty (szacuje się, że problem występuje 
u 70 - 80 % starszych psów). Jako 
poparcie tezy mogą posłużyć bada-
nia przeprowadzone na grupie 80 
000 psów, z których jasno wynika, 
że średni wiek w chwili śmierci psów 
niesterylizowanych to 7,9 roku, a 
średni wiek psów sterylizowanych to 
9,4 roku. Zwiększenie średniej długo-
ści życia sterylizowanych samców to 
13,8 %, zwiększenie średniej długości 
życia sterylizowanych samic to 26,3 
%.  Lekarz weterynarii Przemysław 

Łuczak (EgzooVet) podkreśla również 
ważne czynniki społeczne, takie jak:  

– redukcja populacji psów i kotów 
bezdomnych, co wiąże się zarówno z 
redukcją zagrożeń dla ludzi, ale także 
dziko żyjących zwierząt,

– ograniczenie włóczęgostwa zwie-
rząt bezdomnych,

– podniesienie walorów regionu 
(wałęsające się zwierzęta bezdomne 
noszą skojarzenia z krajem słabo roz-
winiętym, biednym)

– zadowolenie społeczności, która z 
roku na rok przejmuje się coraz bar-
dziej losem zwierząt towarzyszących.
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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.

Anna jest naukowcem, chemikiem, 
dającym wykłady w niemal całej 
Europie, ale i w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, a nawet w 
Japonii i Chinach. Nikt nie wie, że 
w dzieciństwie była młodocianym 
przestępcą i niewiele brakowało, 
żeby zmarnowała sobie życie.

Mówi o sobie, że jest osobą niewie-
rzącą. Zbyt wiele przeszła w życiu i jej 
zdaniem jeśli Bóg istnieje - nie powi-
nien dopuścić, aby mała dziewczynka 
aż tak cierpiała. Jej matka była alko-
holiczką. Ojciec siedział w więzieniu. 
Jego miejsce zajmowali inni panowie, 
do których matka kazała dzieciom 
mówić: wujku. Wiedziała od małego 
co to głód, co to jest przemoc. Biła ją 
matka, bili jej partnerzy, którym - jak 
to dziecko - przeszkadzała czy była 
za głośna. Poznała, co to lęk, ale i 
odpowiedzialność. Jako najstarsza sta-
rała się opiekować dwójką młodszych 
braci. Często za nich zbierała na siebie 
ich baty, aby przynajmniej oni nie byli 
bici. Sama kładła się głodna spać, a 
jedzenie, które zdobyła, oddawała 
braciom.  

- Pierwszy raz ukradłam z głodu – 
mówi. - To były jabłka na wałeckim 
targowisku. Potem chleb czy bułki 
w sklepach. Jak to dziecko, kradłam 
też słodycze, którymi dzieliłam się z 
rodzeństwem. Bywały takie tygodnie, 
kiedy to, co ukradłam, było jedynym 
jedzeniem, które mieliśmy. Dla matki 
liczył się tylko alkohol. Jej kochan-
kowie przychodzili z wódką, a nie z 
jedzeniem. Sami chcieli się najeść i by-
wało, że matka u mnie szukała czegoś 
do zjedzenia. Jak znalazła zabierała.

Ania jako 13-latka chodziła do szkoły 
w kratkę. Nie miała się w co ubrać. 
Wstydziła się swojego posiniaczonego 
i nie do końca czystego ciała. Do tego 
w wieku 13 lat dojrzała. To były czasy 
komuny i o podpaski czy tampony 

Mała złodziejka

wcale nie było łatwo. Zresztą, Ania 
nie miała pieniędzy nawet na watę. 
Ratowała się pociętymi pieluchami 
po młodszych braciach i innymi 
szmatkami. Wtedy zaprzyjaźniła się z 
Olkiem i Grześkiem. Chłopcy byli od 
niej o trzy lata starsi i już zaprawieni 
w złodziejskim rzemiośle. Anka im 
się nadała, bo była zwinna i drobna. 
Mogła wejść przez najmniejsze okno 
do domu czy piwnicy. Ich gang, jak o 
sobie mówili, zaczął okradać najpierw 

piwnice, a potem mieszkania. 
- To był niewielki domek – wspomina 

Anna. - Taki poniemiecki. Mieszkała w 
nim jakaś starsza pani. Liczyliśmy, że 
znajdziemy tam jakieś pieniądze. Ja 
miałam wejść przez małe okienko w 
piwnicy. Było zakratowane, ale jeden 
pręt z boku był wyłamany albo wycię-
ty. Miałam się tamtędy przecisnąć, a 
potem otworzyć chłopakom drzwi lub 
okno i razem mieliśmy okraść dom. 
Kiedy większą częścią ciała byłam już 
w piwnicy i opierałam się o półkę, ta 
się złamała. Spadłam w dół i zawisłam 
na nodze. Poczułam straszny ból. W 
końcu jakoś się uwolniłam i wpadłam 
do środka. Wtedy coś stało mi się w 
rękę, bo lecąc głową w dół chciałam 
zamortyzować upadek. Leżałam w tej 
piwnicy unieruchomiona, z bolącą 
nogą i ręką. Chłopaki nie mogli mi 
pomóc. Musiałam czekać na właści-
cielkę domu.

***
Po dłuższym czasie Anka usłysza-

ła, jak otwierają się drzwi. Zaczęła 
wzywać pomocy i po kilku minutach 

w piwnicy pojawiła się starsza pani. 
Zdziwił ją widok dziewczyny, uwię-
zionej w jej piwnicy. Anka przyznała 
się, że jest złodziejką i planowała ją 
okraść. O wspólnikach nie powiedzia-
ła ani słowa. Winę brała honorowo 
na siebie. Przyznała, że wchodząc 
przez okienko uszkodziła sobie nogę 
i rękę. Starsza pani, która miała na 
imię Krystyna, postanowiła zabrać ją 
do lekarza. Ankę zawiózł tam sąsiad, 
do którego zadzwoniła pani Krystyna. 
Czekając na przyjęcie rozmawiała 
z dziewczyną. Ta trochę chcąc się 
wytłumaczyć, a może podświadomie 
czując zaufanie do starszej pani opo-
wiedziała jej o swoim życiu. O matce 
alkoholiczce, o braciach, którymi się 
opiekowała. Wyjaśniła, co ją zmusiło 
do kradzieży. Chciała zdobyć jedzenie 
albo pieniądze na jedzenie, żeby ona 
i jej bracia nie byli głodni. 

Okazało się, że w nodze są zerwane 
ścięgna i Ania wylądowała w gipsie. 
Ręka szczęśliwie nie była złamana, 
jedynie stłuczona, ale ją też należało 
oszczędzać. Pani Krystyna oznajmiła, 
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Mała złodziejka
że dopóki Ania nie wyzdrowieje, 
zamieszka u niej. Starsza pani przy-
rzekła, że porozmawia z matką Ani że 
jej córka przez kilka tygodni zamieszka 
u niej. 

- Po latach dowiedziałam się jak ta 
rozmowa wyglądała – mówi Anna. 
- Matka była pijana. Niewiele ją 
obchodziło, że miałam wypadek. 
Nic jej nie interesowało, że będzie 
się mną opiekować obca osoba. Mo-
głam mieszkać ile chcę i gdzie chcę, 
ale pani Krystyna musi zapłacić za jej 
rozłąkę z córką. Pani Krystyna dała 
jej pieniądze, do dziś nie wiem ile. 
Kiedy zaczęłam w miarę sprawnie 
chodzić o kulach, dostawałam od niej 
jedzenie, które niosłam codziennie 
braciom. U pani Krystyny był inny 
świat. Okazało się, że była emeryto-
waną nauczycielką. Skontaktowała 
się z moimi nauczycielami. Wzięła 
się za mnie. To były długie rozmowy, 
które powoli sprawiały, że inaczej 
zaczęłam patrzeć na życie, na szkołę i 
naukę. Pani Krystyna uświadomiła mi, 
że tylko dzięki wykształceniu mogę 
zmienić swoje życie. To ona odkryła 
we mnie talent chemiczny. To ona ro-
biła ze mną pierwsze doświadczenia, 
żeby rozwinąć we mnie głód wiedzy 

i zainteresować przedmiotem. To ona 
podsuwała mi książki. Leżałam u niej 
z unieruchomioną nogą, w czystej po-
ścieli. Miałam ładne ciuchy, podobno 
po jej córkach. Miałam co jeść, czułam 
się pierwszy raz w życiu bezpieczna. 
No, i książki... Czytanie początkowo 
szło mi opornie, ale powoli coraz 
szybciej składałam litery i sylaby w 
słowa. Pokochałam książki. Potem 
zaczęłyśmy nadrabiać moje zaległości 
szkolne. Kiedy pani Krystyna do mnie 
mówiła, wiele rzeczy stawało się dla 
mnie jasnych i prostych. Inaczej, niż 
w szkole.

***
Prawie trzy tygodnie minęły szybko 

i Anna nie chciała wracać do domu. 
Tym bardziej, że jej nauczycielka od-
kryła w niej talent do chemii. Uwiel-
biała doświadczenia, które wspólnie 
przeprowadzały. Hodowanie krysz-
tałków soli na nitce, barwienie cieczy, 
potem bardziej skomplikowane proce-
sy z kwasami. Produkowały kolorową 
pianę, zamieniały menzurkę w wulkan 
wyrzucający iskry. 

- Pani Krystyna pozwoliła mi do 
siebie przychodzić po szkole – opo-
wiada Ania. - Razem odrabiałyśmy 
lekcje. Zawsze czekał na mnie obiad 

i jakiś deser. Klasę kończyłam już jako 
jedna z lepszych uczennic. Kolejne 
lata kończyłam z nagrodami. Zosta-
łam laureatką olimpiad chemicznych 
i fizycznych. Dzięki pani Krystynie 
poszłam do liceum. Bez jej wsparcia 
nie dałabym rady. Moja matka pod-
upadła na zdrowiu i braćmi zajęła się 
opieka społeczna. Mną zaopiekowała 
się Krystyna, bo po jakimś czasie ka-
zała mi mówić do siebie po imieniu. 
Zamieszkałam u niej na stałe. Moja 
mama zmarła, kiedy byłam w drugiej 
klasie liceum. Ojciec siedział wtedy 
w więzieniu. Bracia zostali w domu 
dziecka. Krystyna stała się dla mnie 
właściwie drugą matką, a może nawet 
kimś więcej... Zaprzyjaźniłam się z jej 
prawdziwymi córkami. Obie mieszka-
ły w Poznaniu i dużo mi pomogły, kie-
dy poszłam na studia po skończeniu 
liceum. Krystyna mnie utrzymywała i 
tylko dzięki niej i jej córkom udało mi 
się skończyć chemię. Potem zaczęłam 
pracę naukową na uczelni, a po jakimś 
czasie trafiłam do zespołu zajmują-
cego się nowoczesnymi tworzywami 
sztucznymi i ich wykorzystaniem w 
medycynie oraz w przemyśle zbro-
jeniowym. Stałam się autorytetem w 
niektórych dziedzinach. Moją pierw-

szą książkę zadedykowałam Krystynie. 
Jeździłam do niej tak często, jak tylko 
mogłam. Dzwoniłam codziennie. Nie 
wyobrażałam sobie, żeby pod koniec 
dnia nie opowiedzieć jej o tym, co 
robiłam, jak posuwają się prace nad 
pewnymi wynalazkami. Kiedy miałam 
26 lat, Krystyna zmarła. Przeżyłam to 
bardziej od śmierci mojej biologicznej 
matki. Nie poznała mojego męża ani 
moich dzieci. Ja jednak pamiętam, 
komu to wszystko zawdzięczam. 
Wałcz kojarzy mi się tylko z Krysty-
ną. Co roku odwiedzam jej grób na 
1 listopada. W tym roku z powodu 
wykładów w USA przyjechałam ty-
dzień później. Razem z jej córkami 
spotykamy się przy grobie Krystyny 
w jej imieniny i urodziny. Z córkami 
mojej przybranej mamy, które traktuję 
jak siostry, spotykamy się częściej w 
Poznaniu, gdzie zamieszkałam. Moje 
życie wyglądałoby być może zupełnie 
inaczej, gdybym nie uszkodziła sobie 
nogi w czasie tamtego włamamania. 
Krystyna małą złodziejkę, którą wtedy 
byłam, wykierowała na porządnego 
człowieka. Zawdzięczam jej właściwie 
wszystko...

Marcin Orlicki
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Kupno okularów 
- wydawałoby 

się, rzecz 
prosta. Oku-
lista bada 
nasz wzrok. 
Wystawia 

receptę lub 
przekazuje 

w y - niki, udajemy się do 
optyka po okulary i płacimy. Na tym 
wydawałoby się, że koniec sprawy. 
Tu zaś okazuje się, że nie. W jednym 
przypadku można zakup wliczyć 
w koszty działalności, a w innym 
nie. Pierwszy przypadek zachodzi,  
gdy zakupu okularów dokonuje 
pracodawca dla pracownika wyko-
nującego pracę przy komputerze. 
Może ten zakup sfinansować lub 
zwrócić koszty zakupu pracowniko-
wi. Warunkiem jest, by pracownik 
wykonywał pracę np. przy kompu-
terze przez co najmniej   połowę 
dobowego wymiaru czasu pracy, a 
potrzebę stosowania szkieł korekcyj-
nych wykażą badania okulistyczne, 
przeprowadzone przez lekarza w 
ramach profilaktycznej opieki zdro-
wotnej. Pracodawca nie musi oddać 
zatrudnionemu całości kwoty. Ma 
on prawo do regulacji tego i ustale-

nia maksymalnej kwoty refundacji. 
Powinna być nie mniejsza, niż koszt 
robocizny i zakupu szkieł o charakte-
rystyce zatwierdzonej przez leka-
rza oraz oprawek w przynajmniej 
podstawowym standardzie. Z kolei 
pracodawca taki wydatek może ująć 
w kosztach działalności, a przychód 
pracownika z tego tytułu jest zwol-
niony z opodatkowania. 

Inaczej rzecz się ma, gdy praco-
dawca, który spędza co najmniej 
taki sam czas przed komputerem, 
kupi okulary dla siebie. Tu zachodzi 
sytuacja odwrotna. Fiskus nie uznaje 
takiego zakupu za koszt działalności, 
bo według niego, zakup okularów 
przez przedsiębiorcę dla siebie jest 
wydatkiem osobistym, niemającym 
powiązania z firmą. Dlatego też 
nie można zaliczyć tego kosztu do 
kosztów uzyskania przychodów, bo 
„wydatek na zakup okularów ko-
rekcyjnych ma na celu ochronę jego 
zdrowia. Wydatki uwarunkowane 
stanem zdrowia osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą należą do 
wydatków o charakterze osobistym. 
W sytuacji zaistnienia wady wzroku, 
czy też jej pogłębiania się, osoba 
fizyczna jest zmuszona do poczynie-

Okulary? Zależy dla kogo...
nia zakupu okularów z odpowiedni-
mi szkłami niezależnie od tego, czy 
prowadzi działalność gospodarczą, 
czy też działalności takiej nie prowa-
dzi. Tak więc, bezpośrednim celem, 
jaki jest związany z ponoszeniem 
tego rodzaju wydatków, jest ochrona 
wzroku, a nie osiągnięcie przycho-
dów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Poniesienie wydatków 
na zakup okularów nie ma realnego 
wpływu na wysokość przychodów 
uzyskiwanych ze świadczenia usług 
wykonywanych w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej, ani 
też związku z prowadzoną działalno-
ścią jako źródłem przychodów (...)”. 
Tak to ujęto w jednej z interpretacji 
podatkowych. Wystarczy w powyż-
szym tekście w miejsce prowadzące-
go działalność gospodarczą  wpisać 
pracownika i brzmienie będzie 
adekwatne dla sytuacji pracobiorcy. 
On również chroni zdrowie po-
przez zakup okularów. Ich zakup 
przez przedsiębiorcę dla niego jest 
kosztem, a dla przedsiębiorcy już 
nie. I bądź tu mądry?! Wychodzi na 
to, że pracownik kupując okulary 
nie ponosi wydatku osobistego,  
związanego z jego stanem zdrowia, 
a pracodawca tak. Pracodawca tak, 

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Wydaje ci się, że tupetem nad-
robisz swoje braki i niedostatki? 
Niestety, gwiazdy mają dla ciebie 
złe informacje: deficyty same nie 
znikają i nad ich zniwelowaniem 
trzeba ciężko pracować. Co gorsza, 
skutek nie zawsze jest zgodny z 
oczekiwaniami. Ale jeśli będziesz 
czekać na mannę z nieba - nie uda 
się nigdy. Więc nie załamuj rąk i... 
do dzieła!
BYK (20.04. - 22.05.)
Czeka cię w najbliższych dniach 
sporo miłych niespodzianek. Spra-
wy, które wyglądały na przegrane, 
nagle - kiedy tylko otworzy się 
odpowiednia szufladka w twojej 
głowie - pójdą jak z płatka, a ty 
będziesz czerpać z tego profity 
jeszcze długo. Ale uważaj - zawist-
ników nie brakuje!
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Wygląda na to, że umiejętność 
odróżniania wrogów od przyjaciół 
nie jest twoją najsilniejszą stroną, a 
przynajmniej w najbliższym czasie 
grozi ci w tym zakresie kilka bole-
snych pomyłek. Skutki tego mogą 
byyć odczuwalne nawet przez dłuż-
szy czas. Ale za to później będziesz 
mieć pewność, że masz wokół 
siebie tylko życzliwych ludzi.
RAK (22.06. - 22.07.) 
W najbliższych dniach będziesz 
mieć sporo dodatkowej pracy, a to 
oznacza, że na twoje konto wpły-
nie trochę dodatkowej gotówki, 

co jest wartością nie do pogardzenia 
przy czekających cię wydatkach. 
Może warto zastanowić się nad 
zmianą samochodu, który ma swoje 
zalety, ale również - nie oszukujmy 
się - swoje najlepsze lata ma już dość 
dawno za sobą?
LEW (23.07. - 23.08.)
Najgorsze jest już na szczęście za 
tobą, chociaż podwyyżka oprocento-
wania kredytów będzie ci się odbijać 
czkawką aż do końca umowy. Nic 
jednak na to nie poradzisz, bo o tym 
decydują rynki i prezes Rady Polityki 
Pieniężnej. Gwiazdy sugerują, żeby 
się tym za mocno nie przejmować 
- rata będzie wyższa tylko o równo-
wartość jednego wypadu do pubu 
lub kremu przeciwko rozstępom, a 
bez tego naprawdę można żyć.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny powinny mieć teraz dobre 
dni w pracy. Wygląda na to, że szef 
wreszcie zauważy twoje zaangażo-
wanie i nawet jeśli nie od razu prze-
łoży się to na awans i podwyżkę, to 
w przyszłości na pewno zaprocentu-
je. A plotkami, rozsiewanymi przez 
zazdrosnych kolegów i koleżanki w 
ogóle się nie przejmuj. Nikt w nie 
nie wierzy.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Nie wierzysz w powrót uczucia po 
latach? Być może spotka cię coś, 
co cię przekona, że czasem bywa 
inaczej. Odgrzewane kotlety potra-
fią smakować lepiej, niż te prosto z 
patelni...

SKORPION (23.10 - 21.11.)
Nadchodzi ekscytujący okres w życiu 
Skorpionów. W najbliższych dniach 
stanie się coś, co sprawi, że krew w 
twoich żyłach zacznie krążyć z zapo-
mnianą już intensywnością. Ale nie 
samą miłością żyje człowiek, więc 
pamiętaj o urodzinach teściowej.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Wprawdzie gwiazdy nie zwiastują 
w nadchodzących dniach żadnych 
nadzwyczajnych zdarzeń w życiu 
Strzelców, ale przynajmniej będą 
one mogły złapać trochę oddechu 
po złych emocjach, których ostatnio 
doświadczały. A jeśli znudzi Was 
nuda - połóżcie się spać...
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Na horyzoncie widać problemy ze 
zdrowiem. Nie jakieś wielkie, ale 

ostrożności w tej dziedzinie nigdy 
dosyć. Pamiętajcie o maseczce i 
dystansie społecznym!
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Dopóki pogoda pozwala, nie cho-
wajcie jeszcze roweru do piwnicy, 
bo przyda się spalić trochę kalorii 
po niepohamowanej degustacji 
świętomarcińskich rogali. Apetyt 
jest tym, co trzeba będzie w nad-
chodzącym czasie poskromić.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Hazard może (chociaż nie musi!) być 
fajny w kasynie, ale w życiu lepiej 
jest przewidywać skutki podejmo-
wanych działań. Ze szczęściem jest 
bowiem tak, że albo się do ciebie 
uśmiechnie, albo odwróci plecami i 
wtedy możesz mieć pretensje tylko 
do siebie.

jak pracownik, pracuje przed kom-
puterem i to niejednokrotnie dłużej. 
Okulary w razie wady wzroku są 
dla niego niezbędne i bez nich nie 
będzie mógł uzyskiwać przychodu 
z działalności. Taką pracę wykonują 
np. lekarz, zegarmistrz, doradca 
podatkowy, w końcu i ja, prawnik. 
Bez drugich oczu jestem bezradny. 
Jak więc ja i mnie podobni mamy 
bez okularów uzyskiwać przychód 
z działalności? Miserere de teloneo 
- fiskusie, zlituj się. Toż przecież ten 
sam dyrektor wydający interpretację 
podatkową zapewne też ją sporzą-
dzał w okularach. Chce się zakrzyk-
nąć: okularnicy wszystkich krajów 
- łączcie się!

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Interpretacja Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej z 24.09.2020 r. 

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/
szczegoly/szczegoly-interpretacji-in-
dywidualnej.xhtml?dokumentId=5
89497&poziomDostepu=PUB&inde-
xAccordionPanel=-1#tresc
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Boskie Brownie
COŚ NA ZĄB

Za oknem zimno, mokro i ponuro, więc dla poprawienia 
nastroju namawiam do wykonania jednego z najpyszniej-
szych ciast na świecie (chociaż mój partner zapewne nie 
podziela mojego entuzjazmu, gdyż nie uznaje ciast w brą-
zowym kolorze, no i poważna różnica zdań gotowa!). Proces 
przygotowania nie przekracza możliwości nawet średnio 
doświadczonej pani domu, a Brownie udaje się w zasadzie 
zawsze. Koniec wieńczy dzieło, a przysięgam na dodatko-
wą porcję, że akurat to zwieńczenie warte jest paru minut 
nieplanowanych ćwiczeń na siłowni... Do dzieła i jedzenia!

SKłADNIKI

• 3 dojrzałe banany,
• 200 g gorzkiej czekolady,
• 120 g masła,
• 3 jajka,
• 90 g maki tortowej,
• 130 g cukru,
• 250 ml śmietanki 30% ,
• 2 łyżki mascarpone,
• łyżeczka cukru pudru.

WYKONANIE

Masło rozpuszczamy w kąpieli wodnej z czekoladą. Banany roz-
gniatamy widelcem, dodajemy czekoladę. Następnie wbijamy 
jajka, dodajemy  cukier i mieszamy. Na końcu dodajemy prze-
sianą mąkę. Masę wylewamy na tortownicę wyłożoną papierem 
do pieczenia i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 160 stopni 
przez 30 minut.  

Śmietankę ubijamy z mascarpone i cukrem. Wkładamy na wystu-
dzone ciasto. Teraz wystarczy oprószyć produkt kakao i posypać 
orzechami.

SMACZNEGO! ()

Pamiętam 
jak dziś 

(chociaż 
nie pa-
miętam 
kiedy, 
bo daty 

w moim 
życiu są 

na tyle mało 
istotne, że muszę się dwa razy 
zastanowić przed udzieleniem 
odpowiedzi na pytanie „ile 
masz lat?”) wieczory, w których 
z niecierpliwością czekałam, 
aż moja siostra skończy od-
haczać wszystkie niezbędne 
punkty z listy bycia wzorową 
uczennicą i córką. Dreptałam 
w miejscu, odbijałam piłkę od 
ściany, ignorowałam własną 
pracę domową, wertowałam 
książki, zajmowałam własną 
głowę - wszystko to po to, żeby 
doczekać wreszcie momentu, 
w którym zakopiemy się obie 
pod kołdrą i wciśniemy przycisk 
play. Nie dogadywałyśmy się 
z Justyną we wszystkim (deli-
katnie mówiąc) - to prawda, 

ale nic przecież nie łączy tak, jak 
wspólne oglądanie „Plotkary”.
Serial od czasu lat gimnazjal-

nych powrócił do mojego życia 
pewnie jeszcze trzy czy cztery 
razy, za każdym razem ogląda-
ny ciągiem, zupełnie tak, jak za 
pierwszym razem. Niezmiennie 
zachwycałam się przepiękną bi-
żuterią, bogactwem i romansami 
głównych bohaterów. Przyznaję, 
z każdym kolejnym odtworze-
niem coraz mniej widać było sens 
w mocno naciąganej fabule, ale 
zupełnie nie o to w tym chodziło, 
tak samo, jak brazylijskie tele-
nowele nie są kręcone z myślą 
o realizmie. „Plotkara” była 
odskocznią, i jako taka, wybitnie 
spełniała swoją funkcję w moim 
życiu. Nie bez powodu serial ten 
reklamował się najmniej pochleb-
nymi ocenami krytyków filmo-
wych, umieszczając na swoich 
plakatach takie hasła, jak „Kosz-
mar każdego rodzica”. Tu nigdy 
nie chodziło o wybitność.
Od czasu do czasu współczesne 

wytwórnie multimedialne podej-
mują wysiłek wskrzeszenia takie-

Stara Plotkara
go dawno zapomnianego reliktu. 
Nie inaczej jest w tym przypadku. 
W 2021 roku „Plotkara” docze-
kała się swojej kontynuacji, w 
postaci osadzonej kilkanaście lat 
później sześcioodcinkowej serii 
o nowym pokoleniu nastolat-
ków, którzy z jakiegoś powodu 
pomiędzy lekcjami (które nie są 
istotne dla fabuły) znajdują czas 
na przesiadywanie na schodach 
MET, a wieczorami piją drinki 
w nierealnie pięknych strojach, 
płacąc kartami płatniczymi z 
dziennym limitem transakcji 
pewnie wyższym, niż moje roczne 
zarobki (ale to może akurat żaden 
wyczyn).
Nowa „Plotkara” to serial przy-

pominający kota z chirurgicznie 
usuniętymi pazurami - z wierz-
chu wciąż wygląda ładnie, ale 
to czyste okrucieństwo i sadyzm 
odzierać go z drapieżności i 
charakteru, za które przecież też 
powinniśmy go kochać. Strunę 
nostalgii porusza we mnie Kristen 
Bell, która użyczyła swojego głosu 
i oryginałowi, i kontynuacji. 
To już nie ten sam duch absurdu 

i dekadencji, który powodo-
wał, że razem z Justyną za-
wieszałyśmy na wieczór topór 
wojenny, żeby przenieść się 
chociaż na chwilę na Manhat-
tan. Ale też - z czym trudno 
mi się wciąż pogodzić - obie 
jesteśmy już na tyle stare, że 
o oglądaniu „Plotkary” można 
opowiadać tylko w ten zblazo-
wany sposób, który sugeruje 
ironiczny charakter sentymen-
tu do produkcji, w której mło-
dy miliarder sprzedaje swoją 
dziewczynę za hotel, a piękna 
blondynka pozuje w gazetach 
topless, żeby zwrócić na siebie 
uwagę zaginionego przed laty 
ojca.
A teraz jeśli Państwo pozwo-

lą, pójdę poszukać sobie do 
oglądania jakiegoś nowego 
serialu o wampirach. Oczywi-
ście ironicznie. W przerwach 
pomiędzy czytaniem Żulczyka 
i Pilcha.
Na bank.

Natalia Chruścicka
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Wyniki 13. kolejki: Gavia Choszczno - Korona 
Człopa 1-1, Ina Ińsko - Sarmata Dobra 0-1, Sparta 
Węgorzyno - Orzeł Bierzwnik 0-1, Olimp Złocieniec 
- Iskra Pomień 7-0, Calisia Kalisz Pomorski - Lech 
Czaplinek 4-2, Światowid 63 Łobez - Błękitni 
Pomierzyn 6-1, Zorza Dobrzany - KP Drawsko Po-
morskie 5-0, Piast Chociwel - Drawa Drawno 4-1.

1. Gavia Choszczno 13 32 25-8
2. Zorza Dobrzany 13 26 32-12
3. Orzeł Bierzwnik 13 26 32-15
4. Piast Chociwel 13 25 30-21
5. Olimp Złocieniec 13 24 37-20
6. Sarmata Dobra 13 24 28-18
7. KP Drawsko Pomorskie 13 23 30-20
8. Calisia Kalisz Pomorski 13 20 31-20
9. Lech Czaplinek 13 19 26-25
10. Ina Ińsko 13 17 17-18
11. Światowid 63 Łobez 13 15 26-30
12. Korona Człopa 13 13 19-28
13. Błękitni Pomierzyn 13 11 19-31
14. Drawa Drawno 13 7 17-43
15. Iskra Pomień 13 6 19-47
16. Sparta Węgorzyno 13 1 18-50

Klasa A
Wyniki 11. kolejki: Legion Strączno - Grom 
Szwecja 2-0, Kopanik Lubno - Mirstal Mirosławiec 
4-0, Bytyń Nakielno - Sad Chwiram 3-5, Wspólni 
Różewo - Błękitni Ostrowice 4-1, Grom Giżyno - 
Santos Kłębowiec 3-4, Sokół Suliszewo - Drzewiarz 
Świerczyna 3-1. Pauza: Znicz Dzikowo.

1. Sokół Suliszewo 11 25 31-14
2. Sad Chwiram 11 22 30-21
3. Wspólni Różewo 10 21 35-13
4. Santos Kłębowiec 10 17 22-15
5. Błękitni Ostrowice 10 16 27-16
6. Drzewiarz Świerczyna 10 16 24-23
7. Znicz Dzikowo 10 13 31-27
8. Kopanik Lubno 10 12 20-16
9. Grom Giżyno 10 12 20-32
10. Grom Szwecja 10 11 12-24
11. Mirstal Mirosławiec 10 10 21-27
12. Legion Strączno 10 9 13-45
13. Bytyń Nakielno 10 9 16-29

1 PLO
Mecz zaległy: Zryw Kretomino - Mirstal Mi-
rosławiec 6-3.

Tabela po rundzie jesiennej
1. Victoria Sianów 12 31 68-16
2. STLA Szczecinek 12 24 45-19
3. Oldboje Bruskowo Wielkie 12 24 51-23
4. Oldboje Tychowo 12 24 37-60
5. Zryw Kretomino 12 23 39-21
6. Olimp Złocieniec 12 21 37-33
7. Mirstal Mirosławiec 12 21 42-42
8. Lech Czaplinek 12 14 22-38
9. Iskra Białogard 12 13 24-35
10. Mechanik Bobolice 12 12 28-47
11. Sparta Gryfice 12 9 24-60
12. Amator Kołobrzeg 12 7 22-40
13.Gryf Kamień Pomorski 12 7 24-59

4. liga
Wyniki 15. kolejki: Zefir Wyszewo - Orzeł 
Wałcz 1-2 (bramki dla Orła: Kowalczuk i 
Trzmiel), Olimp Gościno - Ina Goleniów 1-1, 
Leśnik Manowo - Hutnik Szczecin 2-1, Gwardia 
Koszalin - Dąb Dębno 0-0, Vineta Wolin - Wieża 
Postomino 3-0, Darłovia Darłowo – Jeziorak 
Szczecin 6-0, Flota Świnoujście - Pogoń Połczyn 
Zdrój 7-0, Błękitni II Stargard - MKP Szczecinek 
4-3, Chemik Police - Biali Sądów 2-1, Sokół 
Karlino - Rasel Dygowo 4-3.

1. Dąb Dębno 15 38 45-21
2. Flota Świnoujście 15 37 51-9
3. Vineta Wolin 15 35 47-9
4. Gwardia Koszalin 15 33 33-8
5. Biali Sądów 15 27 38-22
6. Orzeł Wałcz 15 27 31-20
7. Hutnik Szczecin 15 25 35-19
8. Wieża Postomino 15 25 28-19
9. MKP Szczecinek 15 22 39-27
10. Chemik Police 15 19 33-47
11. Darłovia Darłowo 15 19 27-30
12. Olimp Gościno 15 17 16-34
13. Jeziorak Szczecin 15 17 26-39
14. Leśnik Manowo 15 15 23-32
15. Sokół Karlino 15 14 22-32
16. Ina Goleniów 15 14 21-39
17. Rasel Dygowo 15 12 23-52
18. Błękitni II Stargard 15 12 28-43
19. Pogoń Połczyn Zdrój 15 7 17-54
20. Zefir Wyszewo 15 7 16-43

Klasa okręgowa
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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

• 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

• Mieszkanie do wynajęcia, 44 m2 ume-
blowane, 3 piętro. Tel 603 190 175   44/21l

• Udzielę korepetycji - matematyka, 
szkoła podstawowa 502 370 101    40/21n

• Zatrudnię Pracowników na Myjnie Tir w 
Wałczu. 518 245 080 45/21p

• Kupię wszystkie maszyny rolnicze, 
stan obojętny - nowsze, jak i stare do re-
montu. 726 473 812                         49/21k

• www.artur-glowacki.pl                 46/21r

• Wdowiec, 70 lat, mieszkanie, samo-
chód - pozna uczciwą panią. Tel 574 570 
648                                                 46/21m

• 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                                    31/21u

• 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

NIErUchOMOŚcI

NaUKa

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

KUPIę

Praca

dOradZTWO BUdOWLaNE

MaTryMONIaLNE

rÓŻNE
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