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Mikołaj 
jest dobry na wszystko!
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Sypnęło śniegiem i zaczęły się pierwsze narzekania kierowców na 
drogowców. Czasem są one bardziej, a czasem mniej uzasadnione, 
ale że będą - to jest pewne jak śmierć i podatki. Ja też nie jestem 
zachwycony stanem wszystkich dróg w moim powiecie, ale nie 

ma rady - muszę jeździć. Tyle dobrego, że w tym roku (fakt, że w ostatniej 
chwili) zdążyłem z wymianą opon na zimowe, ale jestem już wystarczająco 
starym zgredem, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że na miękkich gumach 
jeździ się tylko trochę bezpieczniej, niż na letnich. I to nie opony decydują 
o prędkości, z jaką jedzie samochód, którym jedziemy. I w dodatku nie 
zawsze sami. Uważajcie na drogach, bo - lekko trawestując tekst z kulto-
wego „Misia” - jak jest zima, to musi być ślisko...

Zimę sprzed 40 lat pamiętam wciąż całkiem nieźle. Zwłaszcza ten 
niedzielny poranek 13 grudnia, kiedy obudziłem się rześki jak 
skowronek. Za oknem biało, grzejniki w mieszkaniu rozgrzane do 

letniości, ale nic to, zapalę sobie papieroska i od razu zrobi mi się cieplej. 
Zaparzę sobie herbatkę - plujkę ulung, wyobrażę sobie, jak smakowałaby 
z plasterkiem cytryny, gdybym ją miał, a potem włączę sobie radyjko, 
bo w Trójce zacznie się moja ulubiona audycja „60 minut na godzinę” z 
monologiem Kolegi Kierownika i duetem Jan Kociniak - Andrzej Zaorski 
w niezwykłej recenzji kolejnego filmu, zwiastowanej w taki oto sposób: 
„Para - męt pikczers prezent - ują” zaczynającej się nieodmiennie od tek-
stu: - Fajny film wczoraj widziałem. - Momenty były? - No masz...” Ale w 
radiu był tylko szum. Wydedukowałem, że mróz musiał w jakiś tajemniczy 
sposób zepsuć nadajnik, zlokalizowany na iglicy Pałacu Kultury i Nauki 
im. Josifa Wissarionowicza Stalina. Klnąc na czym świat stoi cały ten wtar-
gnąłem do pokoju moich rodziców, bo tam coś było jednak słychać. Ale 
jak to, przecież awaria jest! Była, i to o wiele poważniejsza, niż byłem w 
stanie swoim około 20-letnim rozumem ogarnąć. Ojciec tkwił wpatrzony 
w ekran, z którego coś gadał Jaruzelski.

- Gorzej ci? - zagadnąłem go. - Po cholerę to oglądasz? Nie ma nic 
ciekawszego?

- No właśnie, że nie ma - głos ojca był śmiertelnie poważny. - Ogłosił, 
że jest stan wojenny. Ja wiedziałem, że to się źle skończy.

Mój ojciec przeżył niemiecką okupację i słowo: wojna miało dla niego kon-
kretne znaczenie. Dla mnie to była abstrakcja. Jaka wojna? Z kim? Z ruskimi? 
No, bo kto inny mógł nas najechać? Nie z ruskimi? No, to z kim? Z naszą 
armią? Ale jak to? Przecież w wojsku służy teraz kilku moich dobrych kumpli. 
Co będzie, jak im każą do mnie strzelać? A jak mnie też powołają? I każą mi 
strzelać do ludzi, moich rodaków, może kolegów, którzy myślą podobnie jak 
ja, że w tym pop... kraju nie da się normalnie żyć i dla takich jak ja i moi kum-

ple nie ma tu żadnej sensownej przyszłości? Przecież tu nawet nic nie można 
normalnie kupić, zwykłego papieru toaletowego i pasty do zębów brakuje, 
wszystko trzeba załatwiać po znajomości... Buty na kartki, żarcie na kartki, 
cukier też, fajki, wódka - wszystko najpotrzebniejsze na kartki, a tych, którzy 
mają odwagę głośno powiedzieć że tu jest syf, na który żadna penicylina nie 
pomoże, ten śmieszny niby rząd wsadza tych ludzi do więzienia.

Bałem się wtedy, cholernie się bałem. O siebie też, ale przede wszystkim 
o to, że z całego tego ogromnego ruchu, który ruszył z posad bryłę świa-
ta - przynajmniej mojego - zostaną zgliszcza. Ten mój strach, że jeśli nie 
teraz, to już chyba nigdy, mieszał się wiele razy w późniejszym czasie z 
nadzieją, która cała jakoś nie chciała umrzeć. Tliła się czasem tylko, kiedy 
indziej błyskała słabym płomyczkiem, z czasem coraz silniejszym, którego 
już nie udało się zdusić. Dobrze się stało, że oddanie władzy odbyło się 
pokojowo, choć nie bezkrwawo, bo ofiar uczestników strajków z Poznania, 
Wybrzeża, Śląska i wielu innych miejsc w Polsce nie da się zapomnieć. PRL-
-owscy przywódcy oddali władzę dopiero wtedy, kiedy już jej faktycznie 
nie sprawowali, ale... jednak ją oddali, choć ciągle mieli po swojej stronie 
wojsko, milicję i inne służby.

Nie wiem, czy właśnie o taką Polskę, jaka jest dziś, chodziło 40 lat temu 
dawnym bohaterom z Solidarności. Nie sądzę, ale to tylko, mało zresztą 
zabawne, zgadywanki. Polska jaka dzisiaj jest - każdy widzi i każdy ocenia 
na swój sposób. Ale jest niepodległa, a o tym 40 lat temu można było 
myśleć wyłącznie w kategorii cudu. Cóż, a może jednak jeszcze nie wszyst-
ko stracone? Może się uda nie spieprzyć wszystkiego do reszty? Bo cuda 
jednak czasem się zdarzają...

Bogdan Białas w szeroko - również przez nas - opisywanych okolicz-
nościach przestał być przewodniczącym Rady Powiatu wałeckiego. 
W tej sprawie żadne z ugrupowań nie ma do końca czystych rąk. 

Moim skromnym zdaniem, składając rezygnację B. Białas postąpił słusznie, 
choć może trochę za późno. Teraz już wielkiego wyboru nie miał, bo wobec 
twardej postawy większości radnych, stanowisko i tak by stracił. Tu już nie 
było czego bronić i można było jedynie nie pozwolić się usunąć. Skutek 
taki sam, ale różnica - zwłaszcza dla B. Białasa - zasadnicza.

A że w byłym już przewodniczącym kipią emocje, że ma w sobie mnó-
stwo żalu, zwłaszcza do koalicyjnego ugrupowania? Mnie to ani trochę 
nie dziwi. Co więcej: dziwiłoby mnie to, gdyby tego żalu nie miał. Czysta 
matematyka wskazuje bowiem, że bez głosów radnych Niezależnych nie 
było możliwości odwołania go. Oni plus radni opozycji skorzystali z okazji, 
a B. Białas nie czuje się winny. Czuje się natomiast oszukany. I na moje 
wyczucie - ma trochę racji. I Bóg jeden raczy wiedzieć, jak się to skończy...

Reduktor
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Jednym z dwóch punktów nadzwy-
czajnej sesji Rady Powiatu, które 
odbyła się 6 grudnia, miało być 
odwołanie przewodniczącego Bog-
dana białasa. Ten jednak wyprze-
dził działanie radnych i sam złożył 
rezygnację z pełnionej funkcji.

Wniosek o odwołanie B. Białasa 
złożyła grupa 10 radnych. Miało to 
bezpośredni związek z zarzutami, 

Rada Powiatu bez przewodniczącego!
jakie postawiła przewodniczącemu 
prokuratura. Porządek nadzwyczajnej 
sesji zawierał jedynie dwa punkty: 
odwołanie przewodniczącego i po-
wołanie nowego. 

Na wstępie przewodniczący poin-
formował, że sam złożył rezygnację z 
pełnionej funkcji.

Następnie Bogdan Białas wygłosił 
oświadczenie. Zapewnił, że jego 
obecna sytuacja prawna nie ma nic 

wspólnego ze sprawowaniem manda-
tu radnego. W swojej pracy jako prze-
wodniczący starał się zapewnić dobre 
i sprawne funkcjonowanie Rady. Nie 
krył rozczarowania postawą koalicjan-
tów z Klubu Niezależni – Alternatywa. 
Miał pretensje, że nikt z nich nie 
wypowiedział krytycznych uwag w 
rozmowie w cztery oczy. Bezpośrednio 
po zatrzymaniu i wypuszczeniu B. Bia-
łasa przez CBA nie pojawiły się żadne 

zarzuty w rozmowie wewnątrz koalicji. 
Później Niezależni porozumieli się z 
opozycją i dopiero mając pewność, że 
ta poprze wniosek o odwołanie prze-
wodniczącego, przystąpili do rozmów 
z koalicjantem z pozycji siły. Bogdan 
Białas podziękował za współpracę 
pracownikom Starostwa oraz jedno-
stek podległych. Na koniec wyznał, że 
cała ta sytuacja przypomina mu słyn-
ne sądy kapturowe. Został na niego 
wydany wyrok, zanim jeszcze sprawa 
trafiła do sądu. W opinii publicznej 
zrobiono z niego kryminalistę. Tak nie 
powinni zachowywać się koalicjanci. 

B. Białas odczytał również stano-
wisko ORS Przyszłość. Klub radnych 
tego ugrupowania zapowiedział, że 
nie poprze uchwały o odwołaniu 
przewodniczącego. Nie będzie też 
uczestniczył w czynnościach pro-
wadzących do odwołania, takich 
jak powołanie komisji skrutacyjnej, 
zajmującej się liczeniem głosów. 
Zdaniem ORS Przyszłość wniosek o 
odwołanie przewodniczącego uwłacza 
Radzie.  W oświadczeniu znalazło się 
również odwołanie do koalicjantów 
z przypomnieniem, że umów należy 
dotrzymywać.

***
Zgodnie z prawem, rezygnacja 

przewodniczącego musiała być przy-
jęta przez Radę. To z kolei wymagało 
wprowadzenia stosownej uchwały 
do porządku obrad, co w przypadku 
sesji nadzwyczajnej wcale nie jest 
proste. Z jednej strony konieczne było 
uzyskanie zgody na zmianę porządku 
przez wszystkich dziesięcioro radnych, 
wnioskujących o zwołanie sesji. Z 
drugiej strony, nie wszystkim takie 
rozwiązanie przypadło do gustu. 

- Ja byłem skłonny poprzeć wnio-
sek o podjęcie uchwały o przyjęciu 
rezygnacji z funkcji Przewodniczą-
cego Rady – mówił radny Jerzy 
Goszczyński. - Ale po wysłuchaniu 
wystąpienia przewodniczącego, w 
którym atakował Radę i radnych, 
zastanawiam się, czy nie pozostać 
przy obecnym porządku obrad i nie 
odwołać przewodniczącego tak, jak 
było to zaplanowane.

- Wypowiedziano tu wiele przykrych 
słów, jakie nie powinny paść – mówił 
starosta Bogdan Wankiewicz. - Nie 
są potrzebne inwektywy i wycieczki 
osobiste. Uważam, że przewodniczą-
cy podjął bardzo odważną decyzję, 
składając dobrowolnie rezygnację i 
należy to uszanować. Przez wiele lat 
pełniąc swoją funkcję wykonał ogrom 
pracy dla dobra powiatu i jego miesz-
kańców. Nie można nikogo skazywać 
bez wyroku.

Ustępujący przewodniczący Rady 
B. Białas po swoim wystąpieniu 
przekazał prowadzenie dalszej części 
obrad swojemu zastępcy Cezaremu 
Skrzypczakowi. Zanim przejął on 
prowadzenie Sesji, poinformował 
o kilku szczegółach zakulisowych 
rozmów. Przyznał, że po ostatniej 
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Rada Powiatu bez przewodniczącego!
sesji toczyły się rozmowy dotyczące 
odwołania przewodniczącego. Kiedy 
wniosek o odwołanie B. Białasa został 
sformalizowany, poinformowano o 
tym zainteresowanego. Wewnątrz 
koalicji rozmawiano też o kandydacie, 
który miałby zastąpić odwołanego 
przewodniczącego. Tu zdaniem C. 
Skrzypczaka nie doszło do kompromi-
su i ustalono, że o wyborze nowego 
przewodniczącego ma zadecydować 
demokracja. Oznacza to, że ORS zgłosi 
swojego przewodniczącego, SZW Nie-
zależni swojego, a o wyborze zade-
cyduje Rada. Starosta B. Wankiewicz 
dał do zrozumienia, że nie do końca 
się z tym zgadza, choć szerzej tematu 
nie rozwinął. Nieoficjalnie jednak 
wiadomo, że zgodnie z umową koali-
cyjną stanowisko przewodniczącego 
Rady Powiatu przypisane jest ORS 
Przyszłość. 
***

Po dyskusji i licznych przerwach 
radny Janusz Różański złożył for-
malny wniosek o zmianę porządku 
i podjęcie uchwały o przyjęciu rzez 
Radę rezygnacji z funkcji przewod-
niczącego. Po kolejnych przerwach, 
podczas których przygotowano treść 
uchwały i ustalono jak ją przyjąć w 
sposób zgodny z przepisami, najpierw 
uzyskano zgodę od dziesięciu wnio-
skodawców zwołania sesji na zmianę 
porządku. Następnie przyjęto nowy 
porządek i na koniec podjęto uchwałę 
o przyjęciu rezygnacji z funkcji prze-
wodniczącego. 

Kiedy wydawało się, że radni przej-
dą do wyboru, J. Goszczyński złożył 
wniosek o przerwanie sesji. Znów 
rozpoczęły się dyskusje i liczne prze-
rwy, podczas których radni próbowali 
znaleźć formalny i zgodny z prawem 
sposób na przerwanie obrad. Więk-
szość Rady doszła wreszcie do kon-
sensusu, choć w głosowaniach nie 
uczestniczyli wszyscy radni - niektórzy 
uznali, że przyjęte rozwiązania nie są 
zgodne z prawem. Ostatecznie jed-
nak sesja została przerwana. Nie jest 
na razie znany termin, kiedy będzie 
dokończona. 

far

Od redakcji - Stało się to, co po za-
warciu porozumienia SZW Niezależni 
z radnymi opozycji stać się musiało – 
Bogdan Białas przestał przewodniczyć 
Radzie Powiatu. Dyskusje o tym będą 
z pewnością trwały jeszcze długo i 
nie ma się czemu dziwić, bo zmiana 
Przewodniczącego Rady w trakcie 
kadencji nie zdarza się w naszych 
realiach zbyt często.

Rezygnacja Bogdana Białasa nie 
zamyka jednak sprawy. Mało tego – 
wydaje się, że jest dopiero początkiem 
rozmów o tym, czy umowa koalicyjna 
pomiędzy koalicją ORS Przyszłość i 
SZW Niezależni nadal obowiązuje, 
a jeśli tak, to na jakich zasadach. Bo 
wystawienie przez Niezależnych swo-
jego kandydata w wyborze nowego 

przewodniczącego Rady mieści się co 
prawda – i to bez żadnego kłopotu 
- w demokratycznych regułach, ale 
też kwestionuje jeden z ustalonych 
na początku kadencji warunków, że 
przewodniczenie Radzie należy do 
ORS Przyszłość. Oczywiście może się 
zdarzyć, że Rada wybierze na swojego 
przewodniczącego kandydata ORS, 
ale co będzie, jeśli stanie się inaczej? 

SZW Niezależni mówią wprost, 
że chcą zmiany umowy koalicyjnej. 
Zupełnie nie dziwi mnie to, że lide-
rzy tego ugrupowania pokazują, że 
mają swoje ambicje. Stowarzyszenie, 
kierowane przez wicestarostę Jolantę 
Wegner, w ciągu kilku zaledwie lat 
mocno urosło w siłę i stało się jednym 
z najbardziej liczących się graczy na 
powiatowej scenie politycznej. Zde-
cydowanie dorosło do sprawowania 
władzy. I nie ma w tym zupełnie nic 
nadzwyczajnego, bo do polityki – tak-
że samorządowej – idzie się po to, by 
zdobyć władzę i aby dzięki temu móc 
realizować wyborcze zobowiązania 
oraz statutowe cele swojego ugrupo-
wania. W przyrodzie, a zwłaszcza w 
polityce, nic jednak nie jest wieczne, o 
czym dobitnie świadczy przykład kilku 
sejmowych ugrupowań, wędrujących 
od koalicjanta do koalicjanta. W tym 
kontekście o Niezależnych mówić nie 
należy, ale skoro mówimy o trwałości 
koalicji, to warto przypomnieć, że 
to ORS Przyszłość wygrał wybory. 
Fakt, że nie w takim rozmiarze, by 
władzę sprawować samodzielnie, ale 
jednak je wygrał. Trudno nie zgodzić 
się ze stwierdzeniem, że wystawianie 
swojego kandydata w wyborach 

jest solą demokracji, ale zawieranie 
i przestrzeganie umów koalicyjnych 
– również jest solą, choć jak widać - 
zdarza się, że umiejscowioną w oku...  
Warto też przypomnieć, że onegdaj 
ORS Przyszłość sam zerwał koalicję z 
lewicą, bo uznał, że ówczesny układ 
stał się dla niego i jego ugrupowania 
nieakceptowalny. Dziś jest o włos, 
by znaleźć się w odwrotnej sytuacji, 
a Janusz Różański (który na tamtej 

wolcie stracił najwięcej) dość nie-
spodziewanie znów stał się jednym z 
rozgrywających.

Którą drogą zdecydują się pójść 
Niezależni? Trudno dziś rozstrzygnąć. 
Kolejna prawda jest taka, że bez 
względu na to, kto będzie miał więk-
szość w Radzie, stanowisko Starosty 
do końca kadencji zachowa Bogdan 
Wankiewicz. Pytanie tylko, w jakich 
przyjdzie mu działać realiach...
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Nie umiał jej odmówić. Była dla 
niego niczym bogini i skwapliwie 
z tego korzystała, świadoma swo-
jego wyglądu i pozycji. Z dnia na 
dzień pogrążał się coraz bardziej. 
Chciał zakończyć ten romans, ale 
zamiast tego pakował się w coraz 
większe kłopoty. 

Jacek miał właściwie wszystko, na 
czym może zależeć młodemu męż-
czyźnie. Piękna żona Anita, dwójka 
dzieci w wieku 8 i 5 lat. Parka, chło-
piec i dziewczynka, które na dodatek 
przyszły na świat w wymarzonej kolej-
ności: najpierw córka Zosia, a potem 
syn Bartek. 35-letni Jacek uwielbiał 
spędzać czas z rodziną. Tylko... ciągle 
mu go brakowało. Miał dobrą pracę, 
ale służbowe wyjazdy i niezliczone 
nadgodziny pochłaniały większość 
jego czasu. Bywało, że wracał do 
domu, kiedy żona i dzieci już spały, a 
wychodził kiedy jeszcze spały.

- Praca była w sumie niezła i co waż-
ne, pozwalała nieźle zarobić – opowia-
da Jacek. - Ale pochłaniała zbyt wiele 
czasu i dlatego zacząłem się rozglądać 
za czymś nowym. Firma, w której 
pracowałem była dość specyficzna i 
wymagała bardzo specjalistycznych 
umiejętności. W kraju było niewiele 
podobnych. I właśnie od jednej 
z konkurencyjnych firm dostałem 
doskonałą ofertę. Miałem objąć sta-
nowisko kierownicze, a to wiązałoby 
się z wyższą pensją i co rónie ważne, 
tylko z 8-godzinnym wymiarem pracy 
dziennie. Nie zastanawiałem się zbyt 
długo. W starej firmie złożyłem wy-
powiedzenie, wykorzystałem zaległy 
urlop, który całą rodziną spędziliśmy 
na wypasionych wakacjach nad mo-
rzem. Do dziś pamiętam, że była środa 
– akurat wtedy przypadał pierwszy 
dzień miesiąca i wtedy miałem zacząć 
nową pracę.

***
Punktualnie o ósmej rano Jacek 

wmaszerował do biura ubrany w 
najlepszy garnitur i z uśmiechem 
na ustach. Poinformowano go, że 
około 10 ma spotkać się z szefową. 
Do tego czasu miał zapoznać się z 
firmą i ludźmi. Około 9.30 pojawiła 
się asystentka pani prezes i poprosiła 
Jacka, żeby za nią poszedł. Wszedł 
do gabinetu szefowej i zatkało go. 
W fotelu siedziała nie kobieta, tylko 
prawdziwa bogini. Włosy sprawiały 
wrażenie rozwianych na wietrze, nogi 
sięgające nieba, czerwone szpilki, do 
tego kostium, podkreślający każdy 
fragment doskonałego ciała. Żaden 
facet na taki widok nie mógłby pozo-
stać obojętny.

- Nie pamiętam za bardzo, co do 
mnie mówiła – przyznaje Jacek. - 
Przybliżała mi zakres obowiązków, 
objaśniała procedury funkcjonujące 
w firmie i tak dalej. A ja jak szczeniak 
nie mogłem oderwać wzroku od jej 
falującego biustu.

Po kilku tygodniach szefowa poprosi-
ła Jacka, żeby w drodze wyjątku został 

Mikołaj cudotwórca
w pracy nieco dłużej. 

- Poszedłem do gabinetu szefowej – 
wspomina Jacek. - Było już ciemno. 
Nic dziwnego, skoro była już połowa 
listopada. W rogu pokoju stała zapa-
lona lampa. Monika, bo tak miała na 
imię moja szefowa, wyglądała zupeł-
nie inaczej, niż zwykle, ale tak samo 
obłędnie. Spędziliśmy przy papierach 
jakąś godzinę. Usiadła obok mnie 
na sofie z laptopem na kolanach, ja 
sprawdzałem dane. Czułem zapach 
jej perfum i delikatne dotknięcia jej 
nogi, ocierającej się o moją. Kiedy 
skończyliśmy, zaproponowała drinka. 
Wypiłem szklaneczkę whisky, potem 
jeszcze dwie. A potem... poczułem 
jej usta na moich. Na początku chcia-
łem protestować, ale to była bogini, 
prawdziwa bogini. Nie znam faceta, 
który by jej nie uległ... I ja uległem. To 
był cudowny seks, pełen namiętności, 
ale po wszystkim miałem wyrzuty 
sumienia.

Tyle, że jak sam mówi Jacek, o 
wyrzutach sumienia zapomniał dość 
szybko. Okazało się, że nie był przygo-
dą na raz. Wystarczyło, żeby szefowa 
poprosiła go do siebie i zapropono-
wała wspólny wieczór. Zostawał z nią 

i kochali się jak za pierwszym razem. 
Nadgodzinami Jacek tłumaczył żonie 
swoje późniejsze powroty z pracy. wie-
dział jednak, że żona zaczyna być po-
dejrzliwa. Jacek nie chciał ryzykować 
rodziny dla owszem, fajnego, ale w 
sumie niewiele znaczącego romansu. 
Dlatego kiedy Monika znów zaprosiła 
go do siebie, stanowczo odmówił. 
Spodziewał się zachęcających sms-ów 
albo maili. Nie było próśb o kolejne 
spotkanie. Była cisza.

***
A potem zaczęły się dziać rzeczy 

dziwne. Raptem w pracy Jackowi za-
częły ginąć dokumenty, nad którymi 
akurat pracował i pojawiły się proble-
my. Odbierał przesyłki, w których na 
kartce była tylko litera M. Gorzej, że 
dziwne przesyłki docierały również do 
jego domu i o ile wcześniej żona Jacka 
tylko podejrzewała go romans, o tyle 
potem była już prawie pewna, że mąż 
ją zdradza. Listy zawierały informacje 
w stylu: „ze mną się tak nie gra”, 
„mnie się tak nie traktuje”, „mnie się 
nie zostawia” czy „nie lubię słowa: 
nie”. Na to wszystko nakłądały się co-
raz większe problemy w firmie. Jacek 
postanowił, że musi coś z tym zrobić. 

Na Mikołajki podarował Monice 
śliczną figurkę Mikołaja. Postawiła ją 
w swoim gabinecie pewna, że złamała 
Jacka. Kiedy po godzinach wszedł do 
jej gabinetu, była już tego pewna. 

- Zaczęliśmy rozmawiać  - opowiada 
Jacek. - Monika nie umiała ukryć za-
dowolenia. Sama chełpiła się tym, że 
podkradała moje dokumenty. Mówiła 
o sabotowaniu umów z klientami, o 
zatajaniu zamówień. Przyznała się, że 
to ona była autorką przesyłek, które 
docierały do mnie i mojej żony. Była 
bardzo z siebie zadowolona i pewna 
wygranej. Do chwili, kiedy nie pod-
szedłem do mikołaja. Zza jego paska 
wyjąłem dyktafon, spod czapki zaś 
wyjąłem sprytnie ukrytą kamerkę. 
Wszystko, co mówiła, nagrało się 
doskonale. Miałem w ręce niezbity 
dowód i zagroziłem, że nie zawaham 
się pokazać go właścicielom firmy, 
jeśli Monika nie odczepi się ode mnie 
i nie przestanie bruździć mi w pracy. 
Zgodziła się i do tej pory mam z nią 
spokój. Anita mi wybaczyła i znów 
jesteśmy szczęśliwi. Tak więc mogę 
powiedzieć, że Mikołaj uratował moje 
małżeństwo.

Marcin Orlicki
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Życie rzadko pisze dla nich pozy-
tywne scenariusze. Być może cza-
sami mają wyrzuty sumienia, ale 
to, co robią, tłumaczą miłością, do 
której podobno każdy ma prawo. 
Najczęściej jednak są tylko tymi 
drugimi. Kochankami, które nigdy 
nie będą równać się z żoną i na tyle 
ważnymi by żonę dla nich zostawić. 

Olga ma 36 lat i czteroletniego syna. 
Formalnie jest sama. Chociaż podoba 
się mężczyznom i oni się nią intere-
sują, nie decyduje się na żaden stały 
związek. Po tym, co przeszła, nie jest 
w stanie zaufać mężczyźnie. 

- Mój przypadek to prawie podręcz-
nikowa klasyka – mówi Olga. - Jako 
młoda dziewczyna zaczęłam pracę. 
Po kilku miesiącach awansowałam i 
zostałam asystentką prezesa. Prezes 
od początku mi się podobał. Lekko 
po czterdziestce, ale wysportowany, 
elegancki, z taką fajną nonszalancją 
jeśli chodzi o strój. Do tego inteligentny 
i błyskotliwy. O tym przekonałam się, 
już kiedy jako asystentka spędzałam z 
nim więcej czasu. Oczywiście prezes był 
żonaty. Z jego małżonki naśmiewali się 
wszyscy w firmie, zastanawiając się, co 
on w niej widzi. Fakt: była, a właściwie 
jest ładną, ale pustą, plastikową lalą 
totalnie bez gustu, stylu i przeraźliwie 
głupią. O tym też przekonałam się 
rozmawiając z nią kilkakrotnie. 

Olga wspomina, że z prezesem 
początkowo łączyły ją wyłącznie służ-
bowe relacje. Ale potem zdarzyło się 
kilka wyjazdów w delegacje. Wieczory 
w hotelu, kilka drinków... wreszcie 
wylądowali w łóżku. Olga przyznaje, 
że specjalnie nie oponowała. Przysię-
ga za to, że zakochała się w swoim 
szefie. Ten z kolei również zapewniał, 
że poważnie traktuje ich zażyłość. Mó-
wił coś o uczuciu, ale być może Olga 
nieco nadinterpretowała jego słowa. 

- Liczyłam, że zostawi żonę – przy-
znaje kobieta. - Ale lata mijały, a z jego 
strony nie było żadnych konkretnych 
działań. Chciałam mu w tym trochę 
pomóc. Liczyłam, że jeśli zajdę w 
ciążę, to w końcu zdecyduje się odejść 
od żony. No i zaszłam w tę ciążę... 
Zamiast się cieszyć, był wściekły. Kazał 
mi ciążę usunąć. Jasno mi zapowie-
dział, że nie zostawi żony. Kiedy z kolei 
ja postawiłam się i oznajmiłam, że 
dziecko i tak urodzę, zażądał, żebym 
nic nikomu nie mówiła, to wtedy on 
pomoże mi finansowo. Co miałam 
zrobić? Nikt nie wie, czyim dzieckiem 
jest Artur. Dostaję regularnie co mie-
siąc pieniądze na jego utrzymanie. 
Zmieniłam pracę. Podobam się męż-
czyznom, ale żadnemu nie umiem już 
zaufać. Dlaczego mój szef nie rozstał 
się z żoną? Dowiedziałam się o tym 
później. Bo  wprawdzie jego żona była 
głupia, ale cała firma powstała dzięki 
kasie jej ojca. Rozwód oznaczał, że 
mój były szef stałby się bankrutem. 

***
- Zrujnowałam swoje życie – zaczy-

na swoją opowieść Beata. - W moim 

Ta druga
małżeństwie się nie układało. Żyliśmy 
właściwie obok siebie, a nie ze sobą. 
Brakowało chemii, namiętności i mi-
łości. Teraz wydaje mi się, że można 
było o to małżeństwo zawalczyć, 
ale ja trochę przypadkiem poszłam 
inną drogą. Wieczory spędzałam w 
internecie. Wtedy modne były czaty, 
udostępniane przy większych porta-
lach informacyjnych. Ja logowałam 
się na czacie Wirtualnej Polski, bo tam 
była grupa Piła i okolice, gdzie można 
było pogadać z ludźmi z Wałcza. I 
na tym czacie poznałam Romana. 
Początkowo gadaliśmy o niczym, 
potem o życiu. Boże, on mówił mi 
dokładnie to, co chciałam usłyszeć. 
Sprawił, że poczułam się wartościo-
wa, atrakcyjna i pożądana. To były 
na razie wyłącznie tylko słowa pisane 
na czacie, ale mnie już zawrócił w 
głowie. Potem rozmawialiśmy przez 
telefon. W końcu zdecydowałam się 
na spotkanie w realu. Oszalałam. Mąż 
zostawał z dwójką naszych dzieci, a ja 
niby jechałam na nocną zmianę, a tak 
naprawdę spotykałam się z Romanem 
w motelu.

Roman przyznał się, że co prawda 
jest żonaty, ale zapewnił, że rozwód 
jest tylko kwestią czasu. Beata po kilku 
miesiącach była zakochana na zabój. 
Powiedziała mężowi o kochanku. Roz-
stali się. Mąż wyprowadził się od niej, 
ale utrzymywał kontakt z dziećmi. 
Ona zaś żyła sielanką z Romanem. Po 
dwóch latach delikatnie przypomniała 
mu, że czas już na rozwód i wspólne 
zamieszkanie. Wtedy usłyszała, że jest 
głupią, łatwowierną idiotką. On nigdy 
nie zostawi żony dla kogoś takiego. 
Spotykał się z nią tylko dlatego, że 
była dobra w łóżku. 

- Świat się dla mnie wtedy zawalił, 
bo kochałam tego faceta – mówi 
Beata. - Ale faktem jest, że byłam 
idiotką. Ja nie wiedziałam nie tylko, 
gdzie on mieszkał, ale nawet nie 
miałam pewności, czy nazywał się tak, 
jak mi się przedstawił. Opierałam się 
tylko na tym, co on mi powiedział. 
A jak się okazało, kłamał jak najęty. 
Straciłam męża, który do mnie nie 
wrócił, mimo, że błagałam go, żeby 
mi wybaczył. Nie wybaczył. Po jakimś 
czasie związał się z inną kobietą i żyją 
fajnie do dziś. A ja? Ja spotykałam się 
z innymi facetami, rozpaczliwie szuka-
jąc miłości. Starałam się udowodnić 
sobie, a może i byłemu mężowi, że 
jestem coś warta. Teraz mam co praw-
da partnera, ale łączy nas bardziej 
wyrachowanie, niż uczucie. Ja nie 
jestem sama, a on ma oprócz mnie 
jeszcze kogoś, kto ugotuje mu obiad. 
I tak życie mi uciekło.

***
- To był przedziwny i chory układ, 

który nie mógł dobrze się skończyć – 
ocenia Iwona. - Moja siostra wyszła 
za Darka z czystego wyrachowania. 
Nie kochała go, ale Darek był przede 
wszystkim z bardzo bogatej rodziny. 
Był gwarantem jej dostatniego i wy-
godnego życia. Właśnie to dla Sylwii 

liczyło się najbardziej. Ja Darka bardzo 
lubiłam od początku. Ślub był huczny, 
bo tylko taki zadowoliłby moją siostrę. 
Kochała luksus, drogie rzeczy, a mąż 
był w stanie jej to zapewnić. Ona z 
kolei nie była w stanie zapomnieć 
o swojej miłości. Wojtek był przeci-
wieństwem Darka. Ordynarny, pewny 
siebie typ, który poza wyglądem 
modela i niezłym ciałem nie miał do 
zaoferowania nic więcej. Ale Sylwia 
była w nim zakochana. I zaraz po 
ślubie zaczęła spotykać się ze swoją 
dawną miłością. 

Magda szybko odkryła, że jej siostra 
ma romans z Wojtkiem. Doszło do 
tego, że kiedy zaszła w ciążę, oczywi-
ście miało to być dziecko Darka, ale 
sama przyszła mama nie była tego 
pewna. Równie prawdopodobnym 
ojcem mógł być Wojtek. 

- Było mi szkoda Darka – mówi 
Iwona. - Akurat zaczęłam pracę u jego 
ojca w firmie i spotykałam się z nim 
dość często. Pomagał mi wdrożyć się 
w pracę, pokazywał różne „myki” na 
komputerze. Gadało nam się świetnie, 
więc któregoś dnia poszliśmy na drin-

ka. Wypiłam za dużo i powiedziałam 
mu, że żona go zdradza, a dziecko 
wcale nie musi być jego. Tego wieczo-
ru wylądowaliśmy w łóżku. Żyliśmy 
w takim przedziwnym trójkącie aż 
do narodzin Marka. Darek czekał na 
to i natychmiast zlecił badania DNA. 
Okazało się, że dziecko rzeczywiście 
nie jest jego. Zostawił moją siostrę 
i wystąpił o rozwód. Oczywiście nie 
dostała ani grosza, mimo, że starała 
się o alimenty na siebie. Sąd orzekł 
jednak rozwód z jej winy. Od roku to ja 
jestem żoną Darka. Bylibyśmy szczęśli-
wi, gdyby nie pewien szczegół. Sylwia 
się do mnie nie odzywa uważając że 
to z mojej winy Darek ją zostawił. 
Nie ma grosza, bo Wojtek nie może 
znaleźć pracy i nie płaci alimentów na 
dziecko. Moi rodzice mają do mnie 
pretensje, że odbiłam męża siostrze. 
Fakt, że to ona zdradzała go na potę-
gę, jakoś nie jest brany pod uwagę. 
Ich zdaniem wina leży nie po stronie 
zdradzającego, tylko po stronie tego, 
kto o tym powiedział. Ale szczerze 
mówiąc, mało mnie to już obchodzi...

Michał Gwdowski
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Prezentujemy dziś kilka ujęć Tuczna i okolic w pięknej, zimowej wersji, wykonanych przez Marcina Madajczyka. 
Tego artysty chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, bo jego fotografie na naszych łamach przedstawialiśmy już 
wielokrotnie, ale dobrego nigdy dość!
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Niewielka miejscowość na tere-
nie powiatu wałeckiego od kilku 
miesięcy żyje nadprzyrodzonymi 
zjawiskami, które mają miejsce w 
jednym z domów. Połowa miesz-
kańców uważa, że ktoś robi sobie 
po prostu żarty. Druga połowa 
twierdzi, że dom jest nawiedzony 
przez ducha. Tylko tego, że w domu 
dzieją się niewytłumaczalne zjawi-
ska, pewni są wszyscy. 

Dom, jakich wiele na terenie po-
wiatu: czerwona cegła, dwuspadowy 
dach czyli klasyczne, poniemieckie 
zabudowanie. Ten jednak jest trochę 
unowocześniony: ocieplony z ze-
wnątrz, z nowymi oknami i elewacją 
w szarym kolorze. Do tego nowy dach 
z grafitowej blachodachówki i zainsta-
lowane od południowej strony panele 
fotowoltaiczne. Do tego dom ma 
nową dobudówkę. W nowej części jest 
nowa, obszerna kuchnia, połączona 
z salonem. Poza tym nowa łazienka, 
z narożnikową wanną i prysznicem 
oraz osobna toaleta. Tę nową część 
oraz kompleksowy remont wykonała 
Alina D., nowa lokatorka tego domu. 
Wcześniej w tym domu mieszkała jej 
teściowa...

Alina była mężatką przez dwa-
dzieścia lat. Dokładnie tyle samo 
wysłuchiwała od Karola, swojego 
męża - alkoholika, że się zmieni i 
przestanie pić. Początkowo walczyła 

Dom z duszą
z nałogiem męża. Potem chciała go 
zostawić. Wtedy jednak zdarzyło się 
coś, co odmieniło jej życie. 

- Pracowałam w niewielkim, wiej-
skim sklepiku – opowiada. - Sklep był 
jedyny na kilka okolicznych wiosek. 
Do tego stał przy drodze krajowej i 
był w nim alkohol: od piwa i wina za-
czynając, na wódce kończąc. Dlatego 
na dochody nie można było narzekać. 
Właściciel sklepu, starszy już człowiek, 
postanowił przenieść się do dzieci na 
Dolny Śląsk. Zaproponował mi, żebym 
odkupiła sklep. Wiedział, że nie mam 
takiej sumy, żeby zapłacić mu wszyst-
ko od razu, więc sam zaproponował, 
że mogę mu płacić w ratach. Miałam 
pewność, że dam radę to udźwignąć, 
więc zgodziłam się i od tej pory cały 
swój czas poświęcałam na sklep. Mąż 
ze swoim piciem zszedł na dalszy 
plan. Właściwie go nie widywałam. 
Kiedy wychodziłam z domu - jeszcze 
spał. Kiedy wracałam, najczęściej już 
spał pijany.

Interes szedł dobrze i Alina D. szyb-
ko spłaciła sklep. Potem otworzyła 
dwa nowe. Zatrudniała ludzi i stała 
się prawdziwą bizneswoman. Tylko 
mąż z roku na rok stawał się coraz 
trudniejszy do zniesienia. Po alkoholu 
coraz częściej stawał się agresywny. 
Stracił pracę i domagał się od żony 
pieniędzy na wódkę. Początkowo dla 
świętego spokoju Alina D. ulegała tym 
żądaniom. W końcu jednak zaczęła 

odmawiać, na co mąż reagował agre-
sją. Wyżywał się na niej i synu. Wojtek 
był w ostatniej klasie liceum i dopóki 
mieszkał w domu, był w stanie obro-
nić siebie oraz matkę. Ale po liceum 
wyjechał na studia i Alina D. została 
sama z agresywnym mężem. Kiedy 
kolejny raz wystartował do niej z 
pięściami, wezwała policję. Wygoniła 
go z domu i wniosła pozew o rozwód. 
Dostała go bez problemu. Równie 
gładko poszedł podział majątku. Mąż 
chciał zatrzymać ich stare mieszkanie, 
które było wynajmowane. Nie nale-
żało mu się jednak nic. Przeciwnie, 
musiał za to sporo pieniędzy zwrócić 
swojej byłej żonie. 

- Dlatego dość łatwo poszła zamiana 
– opowiada Alina D. - Mąż miał na 
siebie zapisany dom wraz z ziemią, 
który miał przejąć po śmierci swojej 
mamy. Przepisał ten dom na mnie, 
a ja w zamian dałam mu mieszkanie 
i umorzyłam długi. Chciałam tego 
domu, bo czułam się zmęczona i pla-
nowałam trochę zwolnić tempo życia: 
wynieść się na wieś, mieć psy, koty, 
może jakieś kury. Chciałam zająć się 
kwiatkami przed domem, małym wa-
rzywniakiem. To było moje marzenie i 
stać mnie było na jego zrealizowanie. 
Wiem, że Stanisława D., moja była 
teściowa, była wściekła, że rozwio-
dłam się z jej synem. Dla niej był to 
dalej chłopiec bez żadnej skazy. Kiedy 
dowiedziała się, że po jej śmierci to ja 

przejmę dom, dostała podobno wręcz 
histerii. Domagała się od syna, żeby 
natychmiast odkręcił tę zamianę. Nie 
mogła się z nim jednak dogadać. W 
efekcie całą winą obarczyła mnie i nie 
kryła już swojej nienawiści do mnie. 

***
Teściowa zmarła niespełna rok po 

rozwodzie i zamianie nieruchomości 
pomiędzy Aliną D. i jej byłym mężem. 
Kobieta przejęła dom. Przeprowadziła 
w nim remont, dobudowała nową 
część, a w końcu zamieszkała. 

- Stasia faktycznie była wściekła na 
Alinę D. – mówi sąsiadka. - Wiedzia-
ła o problemach finansowych syna, 
o tym, że po rozwodzie winien był 
Alinie D. dużo pieniędzy. Dlatego 
znalazła rozwiązanie: postanowiła 
sprzedać dom wraz z ziemią swoje-
mu sąsiadowi. Miał jej zapłacić część 
pieniędzy od razu. To wystarczyłoby 
na spłacenie Aliny D. i kupno nie-
wielkiego mieszkanka. Tylko żeby to 
zrobić, w całej tej transakcji musiałby 
uczestniczyć Karol, a on już wcześniej 
dogadał się z byłą żoną. Sąsiad chciał 
odkupić gospodarstwo od Aliny, ale 
ona nie chciała o tym słyszeć. Dlatego 
sąsiad miał pretensje do Aliny D. i jej 
teściowej, a Stasia miała pretensje 
tylko do Aliny D. Rozpowiadała, że 
jej była synowa to zła kobieta, że 
wzbogaciła się na cudzej krzywdzie i 
przejęła majątek, puszczając z torbami 
jej syna. Ale nie będzie cieszyła się z 
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Dom z duszą
tego majątku, już ona, czyli Stasia, 
się o to postara. I ja myślę, a ze mną 
połowa wsi, która ją znała, że to, co 
się w tym domu teraz dzieje, to jej 
zemsta zza grobu.

***
Alina D. zamieszkała w nowym 

domu. Powoli go urządzała w środku. 
Zabrała się też do pracy w ogródku, 
który dość szybko stał się obiektem 
zazdrości sąsiadów. Stać ją było na 
zakup pięknych roślin, a do tego 
miała do nich rękę i wszystko się u 
niej przyjmowało i doskonale rosło. 
Zgodnie z planem, w domu pojawił 
się też szczeniak labradora i mały 
kundelek, którego ktoś wyrzucił przy 
drodze, a ona go przygarnęła. 

Kiedy wydawało się, że jej życie 
zaczyna się układać, zaczęły się dziać 
rzeczy niewytłumaczalne. Najpierw 
rano, kiedy Alina D. wyszła na swoje 
ogrodzone podwórze, znalazła tam 
zwłoki swoich psiaków. Obydwu. Na 
ich ciałach nie było żadnego śladu, 
jakiejkolwiek rany czy złamanych 
łap. Wyglądało to tak, jakby je ktoś 
otruł, ewentualnie udusił. Alina D. 
rozpaczała przez kilka dni. Była wręcz 
pewna, że psy zostały przez kogoś 
zabite. Żałowała, że je pochowała i 
nie zgłosiła sprawy na policję. 

Potem jedna po drugiej zaczęły mar-
nieć jej rośliny. Usychały dosłownie w 
oczach. W ciągu tygodnia w jej ogród-
ku zmarniało praktycznie wszystko. 
Usychały kwiaty, tuje, krzewy, nawet 
drzewka i krzewy owocowe oraz ży-
wopłot, który w zasadzie był nie do 
ruszenia. 

- Wtedy już niektórzy sąsiedzi zaczęli 
mówić, że to zemsta mojej byłej teścio-
wej – mówi Alina D. - Niby mi przy tym 
współczuli, ale ja dla nich ciągle byłam 
obca. Sądzę, że tak naprawdę bardziej 
byli ciekawi, co się wydarzy dalej. Ja 
początkowo byłam pewna, że ktoś po 
prostu robi mi na złość. Nawet miałam 
podejrzanego. Myślałam, że to sąsiad, 
któremu odmówiłam sprzedaży, chce 
mi tak uprzykrzyć życie, żebym się stąd 
wyniosła i sprzedała mu dom i ziemię. 
Potem jednak zaczęły się dziać rzeczy 
zupełnie dla mnie niewytłumaczalne. 
W domu ktoś mi w nocy poprzesta-
wiał meble. Jestem pewna, że stały 
inaczej wieczorem, a rano znalazłam 
je w innych miejscach. Potem te kroki. 
Słyszałam, jak w nocy ktoś chodzi po 
domu, jak skrzypi podłoga. Przezwy-
ciężyłam strach i wyszłam z sypialni, ale 
nie zobaczyłam nikogo. Potem oprócz 
kroków pojawiły się jakieś jęki, wycia 
rodem z tandetnych horrorów. Byłam 
wykończona, bo zwyczajnie zaczęłam 
się bać. Nie spałam przez całe noce.

Kiedy Alina D. powiedziała w tajem-
nicy, że szuka pomocy u specjalisty, 
we wsi wybuchła sensacja. Znalazła 
w internecie ogłoszenie egzorcysty, 
specjalisty od zjawisk paranormal-
nych. Zadzwoniła do niego. Umówili 
się, że egzorcysta wkrótce przyjedzie i 
sprawdzi, co dzieje się w domu. Alina 

D. opowiedziała o tym sąsiadce, która 
miała oczywiście nikomu o tym nie 
mówić, ale po godzinie wiedzieli już 
o tym wszyscy w całej wsi. 

- Egzorcysta przyjechał zgodnie z 
umową – opowiada Alina D. - Miał 
okazję usłyszeć i kroki i wycie. Sam 
naocznie stwierdził, że meble w 
nocy zmieniają miejsce. Na kolejną 
noc zainstalował jakieś kamery, 
dyktafony i kilka innych dziwnych 
urządzeń, których przeznaczenia nie 
znam. Rano obejrzałam nagrania i 
byłam przerażona. W kuchni widać 
było postać, sylwetką do złudzenia 
przypominającą moją byłą teściową, 
która przestawiała naczynia. Byłam 
w szoku. W kuchni było ciemno, 
nagranie kiepskiej jakości, więc 
nie można było stwierdzić, czy to 
ktoś przebrany, czy... duch. Wtedy 
pierwszy raz zaczęłam dopuszczać 
do siebie taką ewentualność. A co 
stwierdził egzorcysta? Że nie jest w 
stanie odpowiedzieć jednoznacznie 
na pytanie, co dzieje się w moim 
domu. Dla niego nie było tutaj nic 
paranormalnego. Jego zdaniem 
bardziej prawdopodobne było to, 
że jakiś człowiek podszywa się pod 
moją byłą teściową.

Alina postanowiła zabezpieczyć 
dom. Wynajęła firmę, która zainsta-
lowała systemy alarmowe. Wejście 

do domu przez drzwi czy okna bez 
wzbudzenia alarmu od tej pory stało 
się niemożliwe. Problem polegał na 
tym, że mimo zainstalowania alarmów 
duch z różną częstotliwością dawał 
jednak o sobie znać. Pojawiały się i 
głośne kroki, i wycie, a meble były 
przestawiane. Nowością było tłucze-
nie naczyń, które ni stąd, ni zowąd 
rozbijały się o podłogę. Kiedy Alina 
wbiegała do kuchni, nikogo w niej nie 
było. Oprócz rozbijanych naczyń na 
wycieraczce zaczęły pojawiać się mar-
twe ptaki z uciętymi głowami. Były i 
wróble, i sikorki, i większe sroki czy 
gawrony. Było to dość makabryczne. 

- Pokazałam sąsiadce film, który 
nagrał egzorcysta – przyznaje Alina. 
- Wiedziałam oczywiście, że to plot-
kara, ale znała doskonale moją byłą 
teściową. Liczyłam, że będzie w stanie 
poznać, czy na nagraniu jest ona, 
czy nie. Oglądając nagranie sąsiadka 
była przerażona. Jej zdaniem to była 
moja teściowa. Wprawdzie wygląd 
był niewyraźny, ale sylwetka i sposób 
poruszania wskazywał jednoznacznie 
na Stanisławę D. Sąsiadka wyszła ode 
mnie wstrząśnięta i od razu pobiegła 
do sklepu. Po kwadransie już cała 
wioska wiedziała, że mam nagranie 
ducha swojej byłej teściowej. Zaczęli 
do mnie przychodzić sąsiedzi z proś-
bą, żeby pokazać im nagranie. Jedni 

uważali, że to ktoś przebrany, inni, że 
to jednak duch. Wieś się podzieliła na 
dwie równe połowy.

Alina D. z jednej strony brała pod 
uwagę, że to może być duch, z drugiej 
jednak, jako osoba twardo stąpająca 
po ziemi, bardziej skłaniała się do 
myśli, że ktoś robi jej na złość. Dla-
tego szukała dróg jakimi można było 
wedrzeć się do jej domu pomimo alar-
mów. W jakiś sposób ten ktoś musiał 
przecież przedostawać się do środka! 
Któregoś ranka na podwórku znalazła 
ślady butów koło szopy. Już od dawna 
planowała rozebrać stary budynek go-
spodarczy. Ślady prowadziły właśnie 
do niego. W środku znalazła klapę i 
zejście do piwnicy. Z niej prowadziło 
bezpośrednie przejście do piwnicy jej 
domu. Drzwi nie były w żaden sposób 
zabezpieczone i stał otworem. 

- Założyłam tam zamek i zamonto-
wałam alarm – mówi Alina D. - I od 
dwóch miesięcy mam w domu spokój. 
Wprawdzie nadal pojawiały się na 
wycieraczce martwe ptaki, ale kiedy 
zainstalowałam kamery na zewnątrz 
domu i to się skończyło. A wioska 
dalej jest podzielona. Co jakiś czas 
słyszę pytania, czy nic się u mnie nie 
dzieje. Ja w końcu mogę w spokoju 
się wyspać, bo duch dał mi spokój... 
Przynajmniej na razie.

Michał Gwdowski
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Szarlotka z prażonymi jabłkami
COŚ NA ZĄB

SKłADNiKi

Kruche ciasto:
• 450 g mąki pszennej,
• 300 g schłodzonego masła,
• 5 łyżek cukru pudru,
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
• 5 żółtek,
• szczypta soli.

Prażone jabłka:
• 1,5 kg jabłek (najlepiej kwaśnych),
• 2 łyżki cukru pudru,
• 2 łyżeczki cynamonu,
• 1 łyżka masła,
• sok z 1/2 cytryny.
• 
Beza:
• 5 białek ,
• 1 i 1/3 szklanki cukru,
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej,
• szczypta soli.

Dodatkowo 2 łyżki bułki tartej i cukier puder do oprószenia upieczonego ciasta.

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Poczujesz przypływ życiowej 
energii. Wszystko, co do tej pory 
się opóźniało, ruszy do przodu. 
Czeka Cię gorący okres w relacjach 
osobistych - poznana niedawno 
osoba okaże się nie tylko bratnia 
duszą... Weekend wykorzystaj na 
odpoczynek i wrzuć trochę na luz. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Wykorzystaj swój urok osobisty 
do zjednywania sobie ludzi, bo 
masz do tego wyjątkowy talent. 
Słuchaj nie tylko intuicji, ale i gło-
su rozsądku. W miłości czeka Cię 
nieoczekiwane ożywienie. Stały 
partner zabierze Cię na roman-
tyczna kolację. A jeśli nie jesteś w 
stałym związku, możesz liczyć na 
poznanie kogoś interesującego.
BLiŹNiĘTA (23.05. - 21.06.)
Poczujesz, że ten rok dobiega 
końca i zaczniesz podsumowanie 
zysków i strat w upływających 12 
miesiącach. Pamiętaj tylko, żeby 
nie być dla siebie zbyt krytycz-
nym. W miłości czeka Cię wiele 
okazji do radości. Zapowiada się 
bardzo romantyczny tydzień.  

RAK (22.06. - 22.07.) 
Śmiało możesz się realizować w każ-
dej dziedzinie życia. Twoje pozytyw-
ne podejście przełoży się również na 
kondycję fizyczną. Sprawy sercowe, 
które są dla Ciebie kluczowe, będą 
się układać po twojej myśli.
LEW (23.07. - 23.08.)
W pracy zapanuje gęsta atmosfera. 
Napięcie może udzielić się współ-
pracownikom i dojdzie do niemi-
łych spięć. Nie daj się zwariować i 
pamiętaj, że emocje należy trzymać 
na wodzy. W otoczeniiu samotnych 
Lwów może pojawić się ktoś, kto 
wywróci ich życie do góry nogami. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
W życiu zawodowym będziesz się 
teraz cieszyć sporym autorytetem i 
uznaniem. To najlepszy czas na prze-
forsowanie twoich pomysłów, na 
które do tej pory nie miałeś odwagi. 
W weekend zaszalej na imprezach, 
ale nie daj się uwieść podrywa-
czowi, który ma na ciebie oko od 
dłuższego czasu.  
WAGA (23.09. - 22.10.)
W nadchodzącym tygodniu wy-
stawisz na próbę emocje swoich 

bliskich. Powodem będzie twój 
zmienny nastrój. Pozwól sobie jed-
nak na chwilę odpoczynku i reflek-
sję. W weekend zaproś bliską osobę 
na romantyczna kolację lub wypad 
do kina. Przyda się to wam obojgu. 
SKORPiON (23.10 - 21.11.)
Zabierz się za upiększanie domu na 
święta, a przekonasz się, że zachwy-
cisz domowników niebanalnymi 
pomysłami. Czeka Cię również 
ożywienie w strefie emocjonalnej i 
zdrowotnej. Wykorzystaj ten czas na 
zadbanie o swoja dietę i kondycję. 
W miłości dobra passa będzie trwać. 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Z początkiem tygodnia wystrzeli 
gejzer pozytywnych emocji. Nie ża-
łuj czasu na spotkania towarzyskie, 
rozwijanie swoich pasji czy krótkie 
podróże. Jeżeli znajdą się w tym 
tygodniu chwile, w których nie bę-
dziesz miał co robić, poddaj się im i 
najzwyczajniej odpocznij. Samotne 
Strzelce muszą uważać, bo czeka ich 
nieoczekiwane spotkanie.
KOZiOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Możesz, a nawet powinieneś trochę 
odetchnąć i po prostu cieszyć się 

życiem. Spotkasz się z życzliwością 
i sympatią obcych ludzi, a nowe 
znajomości dobrze Ci zrobią. W 
miłości czekają Cię dobre chwile, 
jeżeli tylko puścisz w niepamięć 
niedawne nieporozumienia.
WODNiK (20.01. - 18.02.)
W swoich codziennych obowiąz-
kach spróbuj odnaleźć coś nowego. 
Wywołasz dzięki temu motywację 
nie tylko q sobie, ale też w lu-
dziach, którzy z tobą pracują. Koń-
cówka tygodnia to aktywność w 
strefie społecznościowej. Wyjdź do 
ludzi, słuchaj ich i wyciagaj wnio-
ski. W miłości dużo namiętności i 
romantycznych porywów serca.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Ten tydzień przyniesie wreszcie 
rozwiązanie jakiegoś problemu. 
Jest szansa, że znajdziesz wyjście 
z sytuacji, w której do tej pory 
tkwiłeś. W pracy uda Ci się obronić 
przed dodatkowymi obowiązkami 
i nic nie stanie na przeszkodzie, 
aby aktywnie spędzić czas w miłym 
towarzystwie. W miłości będziesz 
oczekiwał dużo czułości i bezpie-
czeństwa.

WYKONANiE

Zaczynamy od przygotowania kruchego ciasta. Mąkę przesiewamy do miski, 
dodajemy cukier puder i szczyptę soli, a następnie proszek do pieczenia, żółtka 
oraz masło pokrojone na drobniejsze kawałki. Całość wyrabiamy na jedno-
litą, elastyczną masę. Tak przygotowane ciasto zawijamy w folię spożywczą 
i wkładamy do zamrażalnika na 45 minut. W tym czasie przygotowujemy 
jabłka. Obieramy je, pozbawiamy gniazd i kroimy w drobną kostkę. Na pa-
telni rozgrzewamy masło, przekładamy jabłka, skrapiamy od razu sokiem z 
cytryny, żeby nie zczerniały. Do jabłek dodajemy cukier puder oraz cynamon 
i mieszamy. Dusić całość przez kilka minut na średniej mocy palnika. Jabłka 
będą gotowe, kiedy trochę zmiękną i odparują powstały sok. 
Schłodzone ciasto wyjmujemy i dzielimy na dwie części. Dno tortownicy 
wykładamy papierem do pieczenia i na to dajemy jedną porcję startego na 
tarce ciasta. Kruche ciasto posypujemy bułką tartą, a następnie wykładamy 
przygotowane wcześniej jabłka. 
Białka ze szczyptą soli ubijamy na sztywno, cały czas miksujac dodajemy stop-
niowo cukier i miksujemy do momentu, aż piana będzie sztywna i lśniąca. Do 
ubitych białek dodajemy makę ziemniaczaną i lekko mieszamy. Na wierzch 
ścieramy drugą porcję ciasta. 
Na koniec wkładamy wszystko do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 
pieczemy przez 60 minut. Ciasto po upieczeniu oprószamy cukrem pudrem.

Mróz za drzwiami i oknami może jeszcze nie trzaskający, ale nie-
przyzwyczajony do minusów organizm mimo wszystko cierpi. Być 
może to, co napiszę, nie przypadnie do gustu dietetykom, trenerom 
personalnym i ich wyżyłowanym podopiecznym, jednak uważam, że 
najlepszą ochroną przed ujemnymi gradusami stanowi odpowiednio 
dobrany strój oraz relatywnie niewielka, dobrze wyważona warstwa 
ochronnego tłuszczyku. Bez przesady oczywiście, ale jeśli nawet ktoś 
sobie pofolguje, to spokojnie zdąży zgubić nadmiar wagi przed sezonem 
plażowym... ☺☺☺
Wobec powyższego, śmiało więc można uznać, że dzisiejsza propozycja 
z gatunku słodkości odznacza się dwoma najważniejszymi i mnóstwem 
pomniejszych zalet: jest po pierwsze rozkosznie smaczna, a po drugie, 
warto ją stosować w profilaktyce antyprzeziębieniowej. A więc - smacz-
nego! ()
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Jak donosi pra-
sa, jeden z kie-
rowców nie 
podda ł  s i ę 
mandatowi. 
Został zatrzy-

many z zarzu-
tem przekro-

czenia prędkości 
o  4 4 km/godz w miejscu, 
w którym prędkość dozwolona wy-
nosiła 50 km/godz. Został wykonany 
pomiar prędkości za pomocą lasero-
wego miernika prędkości. Kierowca 
ów, będący prawnikiem, był pewien, 
że nie przekroczył prędkości, bo w 
chwili dokonywania pomiaru miał 
zamiar skręcić i był na pasie ruchu 
przeznaczonym do skrętu, a nie do 
jazdy na wprost. Siłą rzeczy musiał 
więc zmniejszać prędkość. Sprawa 
trafiła do częstochowskiego sądu i tu 
po weryfikacji pomiaru za pomocą 
opinii biegłego ustalono, że pomiar 
był wadliwy. Z czego to wynika? Z 
tego, że laser, za pomocą którego 
mierzona jest prędkość samochodu, 
jest urządzeniem precyzyjnym. Od-
miennie od miernika radarowego, 
który wysyłał szeroką wiązkę mikrofal, 
która potrafiła zmierzyć np. prędkość 
łopatek wiatraka klimatyzacji w stoją-
cym samochodzie, miernik laserowy 
wysyła bardzo wąską wiązkę światła i 
mierzy jej odbicie od podświetlonego 

pojazdu. Problemem technicznym jest 
tu utrzymanie tej wiązki stabilnie na 
poruszającym się pojeździe w chwili 
pomiaru. I tu właśnie leży „clou” pro-
blemu. Przesuniecie wiązki w trakcie 
pomiaru powoduje błędny odczyt 
prędkości. Trudność ta wzrasta wraz 
ze wzrostem odległości od mierzące-
go do pojazdu. Taka właśnie sytuacja 
miała miejsce w tym przypadku. 
Pomiar prędkości był dokonywany 
nowym urządzeniem, które rejestru-
je nagranie w trakcie pomiaru i to 
umożliwiło przeprowadzenie opinii 
przez biegłego. 

Oczywistym jest, że nie należy prze-
kraczać prędkości z uwagi na bezpie-
czeństwo w ruchu, ale też i z uwagi 
na nasz portfel. Przypominam w tym 
miejscu, że od nowego roku mają 
wejść w życie nowe przepisy, podno-
szące znacznie mandaty i grzywny za 
nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego, o czym wcześniej pisa-
łem. Opracowywany jest też nowy 
taryfikator wykroczeń.  Tym niemniej, 
gdy zdarzy się nam przekroczenie 
prędkości lub spotkamy się z błędnym 
pomiarem, to nie jesteśmy z góry 
skazani na niepowodzenie. W przy-
padku pewności, że poruszaliśmy się z 
prędkością niższą od przedstawionego 
przez policjanta pomiaru, możemy 
się bronić. Warto też - o ile ktoś dużo 
jeździ - wyposażyć się w rejestrator z 

Niecelny strzał z laserowej „suszarki”
odczytem GPS, bo to umożliwi kon-
trolę pomiaru niezależną od naszej 
subiektywnej oceny i pozwoli też to 
udokumentować i udowodnić przed 

Chodzę w 
kółko i wy-

deptuję 
dziury w 
podło-
dze, a 
sąsiedzi 

pode 
mną pew-

nie dostają 
już od tego ciągłego dudnienia 
bzika, bo to nie tylko dzisiaj, 
nie, nie tylko od początku 
grudnia nawet, ale od kilku 
ładnych tygodni łamię sobie 
głowę pytaniem „jakie prezenty 
na Święta?”. 
To nie tak, że ja w ogóle nie 
mam pomysłów - powiedzieć 
tak to skłamać. Co jakiś czas 
nad moją czupryną rozbłysku-
je bowiem żarówka i już, już 
sięgam po laptop, żeby wrzucić 
do koszyka tę czy inną rzecz, 
już opłacam zamówienie, a 
świat wydaje się takim pięknym 
miejscem, aż wtem...
No właśnie - wtem!
Wtem dowiaduję się, że ten 
szyty na miarę prezent, ta ana-
liza ludzkiej duszy, pragnień, 
marzeń i zainteresowań zebra-
na do kupy w zlepek atomów 
z metką z ceną nagle okazuje 

się być zupełnie do niczego, bo 
obdarowany niby mimochodem 
daje znać, że sam to sobie już 
zamówił!
Wtem słyszę, że ucieleśnienie 
moich dobrych intencji, kancia-
sta w kształtach fizyczna forma 
miłości i sympatii, kwintesencja 
tego, co można nazwać komuś 
życzeniem dobrze, jest jednak 
pomysłem przestrzelonym, bo 
obdarowana osoba nie chce, nie 
lubi, nie będzie się uczyć obsługi 
nowych rzeczy, choćby najbar-
dziej przydatnych!
Załamuję więc ręce i łamię sobie 
głowę od nowa, moje stopy 
znów wkoło drepczą po dywanie, 
a sąsiadka biegnie do apteki po 
zatyczki do uszu dla całej rodziny 
i historia toczy się od nowa. Ale - 
myślę sobie - przecież nie musi!
Zakładam buty, kurtkę zapinam 
już w biegu, w windzie, za klatką 
schodową jak strzała pędzę do 
sklepu przejść się po alejkach 
i sprawdzić, co wydaje się do-
brym pomysłem. Nie jestem taka 
głupia - chwalę się przy tym w 
myślach. Skoro nie da się wymy-
ślić, co sprawi radość, to trzeba 
to poczuć. Z bólem serca muszę 
przecież przyznać, że są takie 
rzeczy, o których sama bym nie 

The Best Of
pomyślała, ale kiedy je zobaczę, 
kiedy tylko wpadną mi w ręce...
I działa! Tak myślę przynajmniej, 
kiedy wychodzę z Empiku, 
trzymając pod pachą książkę o 
dronach, nanorobotach i in-
nych cudach techniki, o których 
niewiele wiem, ale nie muszę, bo 
to nie mnie ma przecież intereso-
wać. Od niechcenia rzucam przez 
telefon, że na Mikołajki mam już 
prezent i po drugiej stronie słyszę 
ślad paniki, a potem stukanie 
palcami po ekranie, towarzyszące 
sprawdzaniu kalendarza. Tak, tak, 
dziś sobota, w poniedziałek już 
6. grudnia - i właśnie Ci o tym 
przypomniałam.
Spotykamy się tego samego dnia 
wieczorem. Ja - zero oczekiwań. 
Po pierwsze wiem, że zapomniał, 
a po drugie zdaję sobie sprawę, 
że mistrzem obdarowywania to 
on nie jest. Nie tak, jak ja, to 
na pewno!  On - chyba lekko 
poddenerwowany, ale zupełnie 
niepotrzebnie. Prezentami wy-
mieniamy się od razu (nie ma na 
to żadnego paragrafu, nikt tego 
nie sprawdza).
Najpierw mój: starannie zapako-
wana w złoty papier i dwukrotnie 
owinięta wstążką książka o nano-
robotach. Hit? Hit, i owszem!

A potem jego - wyciągnięty 
prosto z torby, bez torebki ani 
papieru, doskonały zestaw... 
Dwóch par skarpetek. Słu-
cham i szczerzę się jak głupia. 
Szanowni Państwo, jeśli mój 
prezent był hitem, to ten na 
płycie The Best Of leci gdzieś 
pomiędzy We are the cham-
pions Queen i Dancing Queen 
ABBA. 
Bo owszem, dwie pary skarpe-
tek. Z tego nawet nie obie dla 
mnie - jedna jest dla niego, a 
druga dla mnie. W obu tych 
parach każda skarpetka jest też 
inna. Dlatego, jak powiedział, 
że zwrócił uwagę, że ja prze-
nigdy swoich skarpetek nie 
paruję. A potem dodał, że od 
dziś możemy się umawiać na 
wspólne noszenie tych samych 
skarpetek oraz na dowolne 
kombinacje - czerwona-żółta i 
czerwona-żółta, czerwona-żół-
ta i żółta-czerwona, żółta-czer-
wona i czerwona-żółta.
A co najlepsze, w skarpet-
kach mniej słychać tupanie 
po podłodze, które powtórzy 
się nieuchronnie przed nad-
ciągającymi świętami Bożego 
Narodzenia.

Natalia Chruścicka

sądem.
Szerokości!

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Za magazynem AutoŚwiat
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4 grudnia oldboje wałeckiego Orła 
uczestniczyli w Mikołajkowym 
Charytatywnym Turnieju Piłki 
Nożnej w Szczecinie. Turniej or-
ganizowany jest cyklicznie, a jego 
organizatorem jest Stowarzyszenie 
Sympatyków i Byłych Piłkarzy Stal 
Stocznia - Oldboje. 

W czasie turnieju organizowana 
jest tradycyjna zbiórka pieniędzy dla 
najbardziej potrzebujących dzieci 
niepełnosprawnych. W tym roku zbie-

Szczeciński sukces oldbojów
rano środki na operację Zuzi i Franka. 
Po zakończonej rywalizacji odbyły się 
licytacje, na których licytowano m.in. 
koszulkę reprezentanta Polski Kacpra 
Kozłowskiego z podpisami zawod-
ników Pogoni Szczecin, którą udało 
się sprzedać za 8.000,00 zł, piłka z 
podpisami piłkarzy Pogoni znalazła 
nabywcę za 5.000,00 zł, a bilet VIP 
na mecz Pogoni został sprzedany za 
1.500,00 zł.

Bardzo udana - zwłaszcza dla old-
bojów Orła - okazała się również 

sportowa strona imprezy. Mecze  były 
rozgrywane na sztucznym boisku Stali 
Szczecin. W rywalizacji uczestniczyło 6 
drużyn, w tym jedna z Danii. Drużyny 
grały w systemie każdy z każdym, a 
mecze trwały 15 minut. Wałczanie 
wygrali 3 mecze, raz zremisowali i raz 
zeszli z boiska jako pokonani. To wy-
starczyło do zajęcia 1. miejsca w całym 
turnieju. Na drugim miejscu rywali-
zację zakończył zespół Stali Stocznia 
Szczecin, a na trzecim Adamus.

Oldboje Orła wystąpili w składzie: 

Henryk Dziubczyński (bramkarz) oraz 
Piotr Czerniewicz, Marek Zając, Ma-
riusz Wiza, Piotr Dziubczyński, Krystian 
Łukaszewicz, Marcin Rosiński, Sławo-
mir Jabłoński, Jacek Halicki i gościnnie 
Maciej Czyżewski (krewny J. Halickie-
go, mieszkający od kilkunastu lat w 
Szczecinie). Zespołem kierował prezes 
olbojów Orła Waldemar Kasielski. 

Oldboje Orła dziękują burmistrzowi 
Wałcza Maciejowi Żebrowskiemu 
za sfinansowanie wynajęcia busa na 
wyjazd do Szczecina.

Dotarła do nas kolejna dobra informacja, do-
tycząca sukcesów, osiąganych przez Adama 
Dąbrowskiego - podopiecznego Szkoły Tenisa 
OCHRYM w Wałczu. 

4-5 grudnia Adam Dąbrowski zagrał w Woje-
wódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików w 
Szczecinku.

Młody wałczanin zajął I miejsce w grze singlo-
wej, pokonując w finale Mateusza Kasa 6-3 5-7 
(10-5) oraz I miejsce w grze deblowej - Adam 
w parze Tymoteuszem Ignasiakiem ze Szczecinka 
pokonali Mateusza Figla i Patryka Lechowskiego 
ze Szczecinka.

Jeszcze 2 miesiące temu Adam Dąbrowski był 
klasyfikowany na 249 pozycji listy rankingowej w 
swojej kategorii wiekowej, a obecnie po turnieju 
w Szczecinku znajdzie się w pierwszej setce na 400 
klasyfikowanych zawodników w Polsce.

- Nie zwalniamy tempa i nie spoczywamy na 
laurach - mówi trener wałeckiego tenisisty Artur 
Ochrymowicz. - Dopóki Adaś nie zacznie odczuwać 
mocnego zmęczenia, zamierzamy wycisnąć jeszcze 
w tym roku ile się da. Miejsce w pierwszej setce 
tenisistów w Polsce to już wielki sukces, zwłaszcza, 
że Adam rywalizuje najczęściej z zawodnikami 
starszymi od niego o rok, którzy trenują w o 
wiele większych ośrodkach, niż Wałcz. Ale jestem 
przekonany, że Adama stać na poprawienie 
swojej pozycji, bo progres, jaki nastąpił w jego 
grze, widać gołym okiem. To efekt ciężkiej pracy 
i zaangażowania zarówno samego zawodnika, jak 
i jego rodziców.

Awans do elity
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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

• PRECZ Z PARTIAMI POLITYCZNYMI 
WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL       2/22r

• 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

rÓŻNE
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