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Kiedy to zleciało? Nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że mi-
jające 12 miesięcy zostawiło tylko po sobie białą smugę, jak 
samolot na pogodnym niebie. Ale może to tylko ja tak mam, 
może komuś innemu wlókł się ten rok niemiłosiernie i chciałby 

już przeskoczyć do kolejnego.
Ja w sumie też bym chciał zacząć nowy rozdział, bo poprzedni był dla 

mnie przede wszystkim naznaczony pogrzebami. Z ostatniego (mam na-
dzieję!!!) w minionym roku wróciłem w ostatni piątek i pojechałem na niego 
w ostatni piątek, a podkreślam to nie bez powodu, gdyż ceremonia odbyła 
się w Warszawie. Jeśli ktoś pamięta jeszcze śnieżycę, która nawiedziła tego 
dnia połowę Polski, to w tym momencie rozpoczynam zbieranie gratulacji 
w związku z tym, że w ogóle tam dotarłem, że dotarłem tam w jednym 
kawałku oraz że na czas, a pogrzeb odbywał się o nieludzko wczesnej dla 
mnie porze, w związku z czym wstałem o 4 rano. Po drodze, stojąc w korku 
(zepsuty TIR tarasował drogę) gdzieś pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem 
miałem chwilę załamania i już prawie byłem gotowy zawracać, ale kiedy 
pomyślałem, że miałbym znów przeżywać ten sam koszmar jadąc śliską 
jak interesy posła Mejzy dziesiątką - postanowiłem jednak brnąć dalej, 
trzymając się drogi i nadziei, że może za chwilę będzie lepiej. No i było. 
Fakt, że dopiero koło Łowicza, ale jednak było. Śnieg przestał padać, droga 
zrobiła się czarna i mokra, więc bardzo wyraźnie podniosłem prędkość 
przejazdową (dotychczas snułem się po autostradzie 60 km/h!) i przed 
cmentarną bramą zaparkowałem nawet trochę przed czasem.

To był jeden z tych pochówków, co do których nawet nie zastanawiam 
się, czy ja na nich chcę być, tylko idę lub jadę, bo... inaczej się nie da. 
Na piątkowym pogrzebie być musiałem, bo zmarła moja ostatnia ciotka 
ze strony ojca, a był czas, że bardzo ją lubiłem. Okazało się, że jadąc do 
Warszawy postąpiłem jak należy, gdyż co prawda z uwagi na nieutrzy-
mywanie przez bardzo wiele lat kontaktów nie rozpoznałem większości 
osób uczestniczących w ceremonii, ale okazało się, że nawet ci, których ja 
uznawałem za obcych - podchodzili do mnie i witali się, zwracając się do 
mnie po imieniu. Zdarzył się nawet jeden przypadek, że jakaś 30-latka 
powiedziała do mnie „wujek Tomek” i zapytała, jak mi się żyje w Wałczu. 
Zdumiony zapewniłem ją, że super, a potem dowiedziałem się, że była 
to najmłodsza wnuczka zmarłej ciotki, więc miała pełne prawo mówić 
do mnie „wujku”. Okej, niech sobie mówi jak chce, ale przysiągłbym, że 
ja jej wcześniej nigdy nie widziałem, więc skąd ona mogła wiedzieć kim 
jestem i gdzie mieszkam? Ja co prawda wiedziałem o niej, że istnieje, 
ale w życiu bym jej nie rozpoznał - ani na ulicy, ani na pogrzebie. Żeby 
nie wyjść w najlepszym przypadku na chama prostego, a w najgorszym 
na chama wyniosłego - przezornie nie ciągnąłem tego wątku i efekt jest 

między innymi taki, że w dalszym ciągu nie wiem, jak się właściwie ta 
moja kuzynka nazywa... Wstyd? Może i trochę tak, ale telefony działają 
przecież w dwie strony.

Sporo osób jednak rozpoznałem, a z niektórymi uciąłem sobie oko-
licznościowe pogawędki. Jeden z dalszych kuzynów zapytał mnie, czy 
podjąłem już decyzję, co ze mną będzie. Jak się już wyjaśniło, że chodzi 
mu o to, gdzie zostanę pochowany: w Wałczu czy Warszawie - najpierw 
pomyślałem, że kuzynowi chyba coś iskrzy na stykach, ale potem przyszła 
refleksja, że chyba jednak przyszła pora, żeby zacząć przezornie decydować 
o takich sprawach. Zwłaszcza po przyswojeniu kolejnego pandemicznego 
komunikatu z katastrofalną liczbą zgonów na Covid-19. Niby człowiek 
zaszczepiony, ale cień niepokoju jednak pozostaje...

Ale nie, jeszcze nie podjąłem decyzji. Rozważam różne opcje, pewnie 
będę potrzebował przegadać temat z najbliższymi i mam nadzieję, że 
uszanują moją decyzję - bez względu na to, jaka ona będzie.

Póki co jednak, bardziej pochłania mnie temat kolejnej przeprowadz-
ki pod jak najbardziej doczesny, znowu wałecki adres. Niektórzy 
przez całe życie nie zmieniają miejsca zamieszkania, ja zrobię to 

na dniach trzeci raz w ciągu półtora roku. Nie, żebym jakoś szczególnie za 
tym przepadał - wręcz przeciwnie, trochę mnie to już nawet męczy. Może 
nawet bardziej, niż trochę, ale paradoksalnie mam nadzieję, że ta najbliższa 
przeprowadzka będzie dopiero przedostatnia, że to najlepsze zostawiłem 
sobie na sam koniec. Jest takie miejsce na ziemi, za którym tęsknię. Kawa-
łek ziemi na skraju lasu, ze stojącym tam maleńkim budyneczkiem, który 
może kiedyś stanie się domem dla dwojga ludzi i dwóch psów. To się miało 
zdarzyć już w tym roku, ale wiadomo, jak to czasem bywa z planami... 
może więc uda się teraz? Ja w każdym razie nie przestaję marzyć.

Póki co jednak, znowu będziemy mieszkali „pod burmistrzem”. Już 
tam zresztą mieszkaliśmy wcześniej, ale ja na zupełnie innych zasadach. 
Poprzednio miałem tam schronienie, teraz mam nadzieję współtworzyć 
dom, jeśli wszystko ułoży się tak, jak powinno. Zawsze jest jakieś „jeśli”, 
ale akurat w tym przypadku dużo zależy ode mnie, więc jeśli coś pójdzie 
nie tak, to będę mógł mieć pretensje tylko do siebie.

Żeby jednak przynajmniej skończyć ten tekst nie nazbyt smętnie, 
pozwolę sobie dodać coś, z czego naprawdę się cieszę i z czego 
jestem dumny. Otóż mnóstwo satysfakcji daje mi to, że ciągle mogę 

dla Państwa pracować, a Państwo możecie owoce tej pracy konsumować, 
sięgając po kolejne wydania tygodnika. Dziękuję, że z nami jesteście i mam 
nadzieję, że będziecie nadal.

Reduktor
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„Czas Apokalipsy” to wydarzenie, 
które miało przypomnieć miesz-
kańcom Wałcza historię sprzed 
40 lat, czyli sceny, związane z 
wprowadzeniem stanu wojennego 
w Polsce.

W niedzielę 12 grudnia na placu 
Wolności pojawiły się samochody 
wojskowe i cywilne z epoki. Wy-
darzenie zorganizowała Fundacja 
Regiment - Strefa Historii oraz Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej „Elegia” 
pod patronatem burmistrza Wałcza 
Macieja Żebrowskiego oraz Stowarzy-

Czas Apokalipsy
szenia Wał Pomorski 1945. 

Goście wydarzenia mieli niepo-
wtarzalną okazję cofnąć się w czasie 
– rzucić okiem na życie Polaków we 
wczesnych latach 80-tych. Zainte-
resowani mogli obejrzeć pojazdy 
wojskowe, umundurowanie żołnie-
rzy oraz stroje ludności cywilnej z 
epoki. Ekspozycja przedstawiała 
barykadę Milicji Obywatelskiej, 
wojska, ORMO i innych służb wraz z 
pojazdami i wyposażeniem. Z mega-
fonów nadawane były komunikaty 
z tamtych dni, do uszu dobiegały 
dźwięki ręcznej syreny alarmowej, 

a po Wałczu jeździł samochód, 
nadający komunikaty dla miesz-
kańców, informujące o wydarzeniu 
ukazującym wprowadzenie stanu 
wojennego oraz ekspozycji, zorgani-
zowanej przez rekonstruktorów przy 
Urzędzie Miasta. Organizatorzy za-
dbali nawet o najmniejsze szczegóły, 
charakterystyczne dla wyglądu ulic 
po wprowadzeniu stanu wojennego: 
w koksownikach palił się ogień, mię-
dzy pojazdami z epoki spacerowali 
wojskowi z psami, nawet śniegu nie 
zabrakło.

Dioramę odwiedziło kilkaset osób, 

w większości nie ukrywających zasko-
czenia i zainteresowania zmienioną 
scenerią placu Wolności.

Zdaniem organizatorów, wydarze-
nie było ważnym elementem budo-
wania regionalnej marki turystycznej 
Wał Pomorski 1945. Na obecnym 
etapie najistotniejsze jest dotarcie 
do mieszkańców z informacją o ist-
nieniu, możliwościach i korzyściach, 
jakie mają w przyszłości pojawić się 
dla regionu. Marka Wał Pomorski 
jest szansą dla rozwoju turystyki w 
regionie - w tym turystyki militarnej 
i fortyfikacyjnej.

Zdjęcia: U
rząd M
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ałcz
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10 grudnia oficjalnie sfinalizowa-
no budowę dwóch 24-rodzinnych 
budynków mieszkalnych oraz 48 
boksów garażowych przy alei Zdo-
bywców Wału Pomorskiego 83 i 85 
w Wałczu.

Przecięcie przysłowiowej, ale jak 
najbardziej realnej wstęgi nastąpiło z 
udziałem burmistrza Wałcza Macieja 
Żebrowskiego, byłego oraz obecnego 
prezesów TBS-u Marka Pawłowskiego 
i Mariusza Eysymontta, przedstawi-
cieli wykonawcy, którym była pilska 
firma Thermbau oraz części miesz-
kańców obydwu bloków. Po wypiciu 
symbolicznej lampki szampana goście 
zostali oprowadzeni po lokalach 
mieszkalnych. 

Najnowsza inwestycja Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego rozpoczęła 
się w październiku 2019 roku, a za-
kończyła się w listopadzie 2021 roku 
i kosztowała 12,953 mln. złotych.

- Pomysł na realizację inwestycji w 
tym miejscu zrodził się dosyć dawno 
- mówi b. prezes TBS Wałcz, który był 
inicjatorem i motorem napędowym 
tego przedsięwzięcia. - Lokalizację 
podpowiedziała pracująca jeszcze 
wtedy Urzędzie Miasta Elżbieta Kra-
socka. Pózniej nastąpiły uzgodnienia 
z sąsiadami, badania gruntu i w końcu 
zapadła decyzja o opracowaniu kon-
cepcji i dokumentacji. Usytuowanie w 
tym rejonie budynków wielorodzin-
nych budziło pewne kontrowersje. A 
to, że teren podmokły, a to, że siedli-
sko komarów... O podjęciu budowy 
zdecydowały opinie projektantów, a 
nade wszystko spore zainteresowanie 
mieszkańców Wałcza zamieszkaniem 
w pobliżu jeziora Raduńskiego.

- Kilka z 48 rodzin już zamieszkało w 
swoich nowych „M”, co mnie bardzo 
cieszy – zapewnił na FB burmistrz 
Maciej Żebrowski. - Wszystkim życzę, 
by czuli się w swoich domach bardzo 
komfortowo. W nowych blokach 
wszystkie mieszkania są już zajęte, 
co pokazuje, jak duże jest zaintere-
sowanie mieszkaniami budowanymi 
w systemie TBS. Ten system pozwala 
osobom lepiej sytuowanym, które nie 
chcą dziś jeszcze zaciągać kredytów, 
stać się najemcą, a następnie, jeśli 
zdecydują się na ten krok - spłacić 
lokal i zostać jego właścicielem. W 
planach są kolejne lokale - tym razem 
przy ul. Nowomiejskiej.

***
Mieszkańcy obydwu bloków przy al. 

Zdobywców Wału Pomorskiego nie są 
jeszcze właścicielami mieszkań, ale 
mogą się nimi stać w ciągu 5 lat. Fi-
nansowanie tej inwestycji oraz zasady 
wykupu mieszkań są dość skompliko-
wane. Pierwszym zamysłem było wy-
budowanie w tym miejscu mieszkań 
na wynajem, finansowanych ze środ-
ków budżetu miasta, uruchomionych 
kredytów i dopłat z budżetu państwa 
oraz partycypacji przyszłych użytkow-
ników lokali. Ta koncepcja zmieniła 
się na początku obecnej kadencji sa-

Mieszkania na plus
morządu miejskiego. Po rozmowach 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
i uzyskaniu pozytywnej opinii w kwe-
stii możliwości zaciągnięcia kredytu 
budowlanego w wysokości 7,5 mln 
zł - w maju 2019 roku TBS wystąpił 
do potencjalnych zainteresowanych 
z nową ofertą, opartą na zasadzie 
budownictwa własnościowego, z moż-
liwością wykupu mieszkań po pięciu 
latach ich wcześniejszego wynajmu. 
Wysokość partycypacji lokatorów, 
będącej tak naprawdę pierwszą ratą 
wykupu, ustalono na 1500 zł za metr 
kwadratowy planowanej powierzchni 
użytkowej mieszkania. Przyjęto także, 
że wysokość czynszu na początku naj-
mu wyniesie 15,30 zł za jeden metr 
kwadratowy powierzchni mieszkania 
- z tym, że 11,00 zł będzie przeznaczo-

ne na spłatę kredytu wraz z czynszem 
netto za garaż. 

Mieszkania - dzięki inspektorom 
nadzoru, a przede wszystkim profe-
sjonalnej postawie kierownictwa firmy 
Thermbau - zostały ukończone. W paź-
dzierniku bieżącego roku mieszkańcy 
otrzymali klucze do swoich lokali i 
mogli przystąpić do wykańczania po-
mieszczeń według swoich pomysłów. 

Jakie warunki muszą zostać spełnio-
ne, aby najemcy stali się właścicielami 
mieszkań?Po pięciu latach użytkowa-
nia lokali, a tak naprawdę po pięciu 
latach od uruchomienia kredytu, 
najemca będzie miał prawo - ale nie 
obowiązek - wystąpić z wnioskiem o 
wyodrębnienie mieszkania wraz ga-
rażem i stanie się jego właścicielem. 
Zanim to jednak nastąpi, będzie mu-

siał dokonać ustaleń z BGK odnośnie 
do spłaty obciążającego jeszcze jego 
mieszkanie kredytu, zapłacić za udział 
w gruncie oraz wnieść opłatę notarial-
ną i sądową, wynikającą z aktu nota-
rialnego umowy kupna - sprzedaży. 

Czy pomysł TBS-u i BGK, zaakcep-
towany i wspierany przez burmistrza 
Macieja Żebrowskiego i tak chętnie 
przyjęty przez 48 rodzin, spełni ich 
oczekiwania? To okaże się dopiero w 
chwili dokonywania przez mieszkań-
ców ustaleń z bankiem, dotyczącym 
spłaty kredytu, umożliwiającego na-
bycie mieszkania. W chwili obecnej 
można być pewnym tylko jednego: że 
TBS-owi na równi z najemcami zależy 
na tym, by WIBOR utrzymywał się na 
jak najniższym poziomie...

Oprac. TC
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Ubiegłoroczne święta Bożego 
Narodzenia miały być dla Artura 
najpiękniejsze w życiu. Oficjalnie 
miała się na nich pojawić jego 
dziewczyna. W pierwszy dzień 
świąt mieli przyjechać z wizytą jej 
rodzice. Najważniejsze jednak, że 
na Wigilii miał być ojciec Artura. 
Mieli pierwszy raz wspólnie spędzić 
Boże Narodzenie. 

Artur w grudniu skończył 19 lat. 
Młody chłopak bardzo trzeźwo patrzył 
na życie. Wszystko u niego przebiega-
ło zgodnie z wcześniej obmyślonym 
planem. Już na początku liceum wie-
dział, kim chce zostać i konsekwentnie 
do tego zmierzał. Marzył o architek-
turze. Jeszcze w liceum poznał Magdę 
i zaczęli się spotykać. Artur traktował 
ten związek niezwykle poważnie. Sam 
wychował się bez ojca i jego marze-
niem było stworzenie normalnej, 
pełnej rodziny. 

- Wiem jak dużo Artur przeżył w 
związku z brakiem ojca – mówi Ren-
ta, mama Artura. - W przedszkolu, a 
potem w podstawówce wymyślał i 
opowiadał o ojcu niestworzone histo-
rie. Według niego a to był kierowcą 
rajdowym, to zaginionym pilotem, 
a innym razem żołnierzem na misji. 
Dzieciaki się później z niego śmiały. 
Mam świadomość, że nie udało 
mi się zastąpić mu ojca i wiem, jak 
bardzo mu go brakowało. Prawda 
jest taka, że Janusz, ojciec Artura, był 
zawodowym żołnierzem. Kiedy Artur 
był mały, dostał propozycję szkoleń 
w jednostce na Dolnym Śląsku. To 
miało być kilka miesięcy, góra pół 
roku. W praktyce wyglądało to tak, 
że po roku Janusz oznajmił, że nie 
wraca do Wałcza. Poznał tam kobietę i 
zakochał się w niej. Wzięliśmy rozwód. 
Ja wiem, że w życiu bywa różnie. Ale 
nie mogłam darować byłemu mężowi 
tego, że całkowicie zerwał kontakt nie 
tyle z nami, co z Arturem. Fakt, płacił 
alimenty ale poza tym nie miał z nim 
nawet okazjonalnej styczności. Ani 
listu, ani telefonu, ani choćby tablicz-
ki czekolady na urodziny, imieniny 
czy święta. Dlatego dumna byłam z 
syna, że tak rozsądnie podchodzi do 
życia. Razem z Magdą, którą bardzo 
lubię i jestem szczęśliwa, że się z nią 
związał - mogli stworzyć wspaniałą, 
szczęśliwą rodzinę.

Artura z kolei bardzo lubili rodzice 
Magdy, którzy uważali go za odpo-
wiedzialnego chłopaka. Chętnie spo-
tykali się z mamą Artura na różnego 
rodzaju okolicznościowych imprezach.  
W końcu obiecali odwiedzić ich w 
pierwszy dzień świąt. Magda miała 
po raz pierwszy spędzić je w całości 
z Arturem.

***
- To był początek września ubiegłe-

go roku – opowiada Artur. - Mama 
była u koleżanki, a Magda wyszła 
do domu. Siedziałem w domu sam 
i coś oglądałem. Nagle usłyszałem 
dzwonek do drzwi. W drzwiach stał 

Ojciec i syn
jakiś mężczyzna i pytał o mamę. 
Mówię, że nie ma jej w domu. A on 
na to, czy ja jestem Artur. Ja, że tak. 
Wedy przedstawił mi się mówiąc, 
że jest moim ojcem i zawsze chciał 
mnie poznać. Nastąpiła niezręczna 
cisza, bo nie wiedziałem, jak mam się 
zachować i co zrobić. Mnóstwo razy 
wyobrażałem sobie tę scenę. Miałem 
przygotowane całe przemówienie na 
taką okoliczność. Ale wtedy stałem 
jak sparaliżowany. Szczęściem w tym 
momencie nadeszła mama. 

Rozmowa nie należała do miłych. 
Kobieta podświadomie czuła, że wraz 
z pojawieniem się jej byłego  męża 
nadciągają kłopoty. Janusz przysięgał, 
że chce tylko porozmawiać, że od 
dłuższego czasu chciał poznać syna i 
odnowić z nim kontakt. Bał się jednak, 
jak zostanie przyjęty. Prosił tylko o 
to, żeby pozwolili mu porozmawiać 
choć przez chwilę. Renata pozwoliła 
mu wejść. 

Janusz usiadł w pokoju. Zaczął 
opowiadać o tym, że od kilku lat 
chciał nawiązać kontakt z synem, ale 
nie wiedział, jak to zrobić. Wstydził 
się tego, że całkowicie zerwał z nim 
kontakt. Zwalił całą winę na swoją 
obecną żonę, a ówczesną kochankę. 
Według jego słów, to ona właśnie 
zmusiła go do zerwania kontaktów z 
poprzednią rodziną. W końcu uznał, 
że najlepiej będzie poczekać do pełno-
letności syna. Sam zdecyduje czy chce 
utrzymywać kontakty z ojcem, czy nie. 

- Byłem przekonany, że ojciec w tym, 
co mówi, jest szczery – mówi Artur. - 
Czułem, że żałuje tego, że nie miał ze 
mną kontaktu. Pomyślałem, że dam 
mu szansę. Moja mama jednak mnie 
przestrzegała, żebym zbytnio mu nie 
ufał i nie budował zbyt wielkiej na-
dziei na jego słowach. Obawiała się, 
że w tym, że się odezwał i nawiązał z 
nami kontakt, jest jakieś drugie dno. 
Ja jednak byłem przekonany, że ojciec 
zwyczajnie za mną zatęsknił.

Janusz został w Wałczu przez kilka 
dni. Właściwie cały ten czas spędzał z 
synem. Dużo rozmawiali. Dowiedział 
się, że po maturze Artur będzie chciał 
studiować architekturę. Gratulował 
mu pomysłu i mówił, że jest z niego 
dumny. Poznał Magdę i również jak 
najlepiej wypowiadał się o dziewczy-
nie syna. Wreszcie wyjechał do siebie 
do Wrocławia. Ale stamtąd już regu-
larnie dzwonił, przesyłał wiadomości i 
fotki na messengerze. Właśnie na tych 
przesłanych zdjęciach Artur pierwszy 
raz zobaczył swojego przyrodniego 
brata. Kamil był od niego o niecałe 
dwa lata młodszy i podobno zapo-
wiadał się na doskonałego pianistę. 

***
Po dwóch miesiącach korespon-

dencji Artur bardzo zżył się z ojcem. 
Mieli o czym rozmawiać i Arturowi 
sprawiało to dużą przyjemność. Czuł, 
że zyskuje dobry kontakt z ojcem, któ-
ry traktował go jak dorosłego faceta. 
Kiedy gdzieś pod koniec października 
ojciec wspomniał, że chętnie spę-

12 grudnia w Wałczu pod hono-
rowym patronatem burmistrza 
Macieja Żebrowskiego odbyła się 
edycja STEVENS CX Cup - najwięk-
szego w Polsce cyklu wyścigów 
przełajowych. Ciekawostką był 
fakt, że trasa imprezy - przygoto-
wana przez słynnego kolarza i tre-
nera kadry narodowej w przełajach 
Jana Antkowiaka - rozpoczynała 
się i kończyła w centrum miasta 
na placu Wolności. Zawody ukoń-
czył wiceburmistrz Wałcza Adam 
Biernacki, który jest pasjonatem 
nie tylko żeglarstwa, ale również 
kolarstwa.

Pomysłodawcą imprezy był właśnie 
A. Biernacki. Podczas jednej z wizyt 
w sklepie i warsztacie rowerowym J. 
Antkowiaka zaczęła się rozmowa na 
temat możliwości zorganizowania w 
mieście wyścigu kolarskiego. Słynny 
kolarz podjął temat, bo temat re-
aktywowania sportu kolarskiego w 
Wałczu od dawna leży mu na sercu. 
W ubiegłym roku na przeszkodzie w 
zorganizowaniu tej imprezy stanęła 
pandemia, w tym roku już się udało.

- Pomogłem w kontaktach z orga-
nizatorami cyklu Stevens CX Cup, 
zaproponowałem przebieg trasy, za-
łatwiłem obsadę sędziowską - mówi J. 
Antkowiak. - Ale nie chcę przypisywać 
sobie cudzych zasług, więc chciałbym 
podkreślić, że główny ciężar organi-
zacyjny spoczął na barkach miasta, a 
szczególnie na dyrektor MOSiR-u Alek-
sandry Szczepankiewicz, która pełniła 
funkcję dyrektora wyścigu. Myślę, że 
zorganizowanie tej imprezy w centrum 
miasta, a nie na jego obrzeżach, było 
dobrym pomysłem. Spotkałem się z 
samymi pozytywnymi opiniami wśród 
kolarzy i widzów na ten temat.

Do Wałcza przyjechało kilkudzie-
sięciu zawodników, startujących w 
różnych kategoriach wiekowych: od 
żaka po masters. Wśród nich byli także 
Nicole Kurek i Franciszek Cierpikowski 
– obydwoje są wnukami Jana Antko-

Kolarze 
w centrum miasta

wiaka, a Franek synem wielokrotnego 
mistrza Polski i reprezentanta nasze-
go kraju w kolarstwie przełajowym 
Pawła Cierpikowskiego. Obydwoje są 
zawodnikami UKS TFP Mróz Jedynka 
Kórnik, ale trenują pod okiem sław-
nego dziadka na drogach i bezdrożach 
powiatu wałeckiego. Obydwoje mają 
już na koncie wiele znaczących suk-
cesów. 11-letnia Nicole wywalczyła 
niedawno 4 złote medale w Mistrzo-
stwach Polski Szkółek Kolarskich na 
torze, podobny sukces wywalczyła 
również latem, jest także mistrzynią 
Polski w swojej kategorii wiekowej 
na szosie, z powodzeniem startowała 
w wielu wyścigach zagranicznych w 
kolarstwie przełajowym i górskim. Z 
sezonu na sezon coraz lepiej prezen-
tuje się także Franek, który rywalizuje 
w kategorii junior młodszy.

Start w Wałczu obydwoje mogą 
zaliczyć do udanych. Nikole okazała 
się bezkonkurencyjna w kategorii 
żakiń, ścigając się z o 2 lata starszymi 
od siebie rywalkami, a Franek zajął 3 
miejsce w kategorii junior młodszy.

Na trasie pojawiło się również 
dwóch innych wałeckich kolarzy. Na 
33. miejscu rywalizację w kategorii 
Open Masters zakończył Piotr Hertel, 
a Adam Biernacki zajął 17. lokatę w 
wyścigu CX MTB Open.

- To była pierwszy, ale raczej nie 
ostatni wyścig kolarski w centrum 
miasta – mówi J. Antkowiak. - Są pla-
ny, dotyczące organizacji podobnych 
imprez w następnych latach. Myślę, 
że to był udany początek. Jasne, że 
pewne rzeczy można było zrobić 
lepiej, ale sądzę, że było to dobre 
przetarcie i na pewno dobra promocja 
kolarstwa. Nicole przyszli dopingować 
dyrektorka szkoły w Dobinie, gdzie 
uczy się moja wnuczka, i nauczyciel 
wychowania fizycznego. Impreza 
bardzo im się spodobała i już pojawił 
się temat zorganizowania spotkania z 
uczniami tej szkoły, żeby zapoznać ich 
bliżej z tą dyscypliną sportu. Nic, tylko 
się cieszyć.                                    tc
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Ojciec i syn
dziłby z nim najbliższe święta, Artur 
obiecał porozmawiać o tym z matką i 
namówić ją, żeby się zgodziła. 

- Niby wszystko było okej – mówi 
Renata. - Janusz miał już całkiem 
fajny kontakt z Arturem. Widziałam 
też, że syn jest szczęśliwy, że odzyskał 
ojca. Mimo to gdzieś podświadomie 
czułam, że coś tu jest nie tak. Tylko 
nie wiedziałam co. Szczerze mówiąc 
podejrzewałam, że Janusz ma dość 
płacenia alimentów i będzie chciał 
namówić Artura, żeby jako już peł-
noletni mężczyzna zrezygnował z 
nich. W końcu syn planując studia 
skazywał ojca na kilka kolejnych lat 
płacenia. Ale temat pieniędzy nie 
był poruszany. A właściwie był i to 
w sposób dla mnie zaskakujący. Już 
podczas Wigilii rozmowa zeszła na 
studia. Wówczas Janusz zadeklarował, 
że oprócz alimentów, dołoży się do 
wynajęcia stancji. To był miły gest i 
sama mu za to podziękowałam.

Renata zgodziła się, żeby jej były 
mąż spędził z nimi całe święta. Przygo-
towała nawet dla niego pokój. Wigilia 
i pierwszy dzień świąt przebiegły we 
wręcz rodzinnej wręcz atmosferze. 
Janusz poznał rodziców Magdy, z jej 
ojcem i Arturem wypili kilka drinków. 
A kiedy wszyscy poszli już spać, Artur 
usiadł z ojcem, który chciał o czymś 
z nim pogadać. Wyciągnęli zagryzkę, 
mieli trochę whisky i coli. Sączyli 
drinki i gadali. 

- Ojciec tak dość dziwnie zaczął mó-
wić o rodzinie – mówi Artur. - Pytał, 
na ile ważna jest dla mnie rodzina, jak 
istotne są więzy krwi. Czy uważam, 
że rodzina powinna sobie pomagać 
w trudnych chwilach? Oczywiście 
mówiłem, że rodzina jest niezwykle 
ważna i na pewno pomógłbym, o ile 
byłbym w stanie. Wtedy ojciec powie-
dział mi, że jego syn, a mój przyrodni 

brat, spędza święta w szpitalu. Jest z 
nim jego matka. Spytałem, co mu się 
stało. Okazało się, że kilka lat temu 
zachorował na jakąś prozaiczną gry-
pę. Zbyt późno zaczęło się leczenie 
i pojawiły się powikłania. Do tego 
w terapii został popełniony błąd i 
podano niewłaściwy lek. Wzmogło 
to reakcję alergiczną, wskutek czego 
nerki odmówiły posłuszeństwa. Obec-
nie ledwie pracują i konieczne jest 
wsparcie ich dializami. Lekarze mówią 
jednak, że bez przeszczepu się nie 
obejdzie. Niestety, lista oczekujących 
jest długa. Lekarze sugerowali, aby 
rozważyć rodzinny przeszczep. Zrobili 
badania, ale okazało się, że ani Janusz, 
ani jego żona nie mogą być dawcami. 
Ojciec był tym zdruzgotany. Przyjechał 
do Wałcza, bo nie mógł świąt spędzić 
w szpitalu i patrzeć, jak umiera jego 
syn. Autentycznie mu współczułem. 

Pogadali jeszcze trochę i poszli spać. 
Rano Artur wstał pierwszy i powie-
dział matce o problemach ojca. Było 
jej autentycznie przykro. Mimo, że 
tamta kobieta rozbiła jej małżeństwo, 
to jednak dziecko nie było niczemu 
winne. Kiedy wstał Janusz, zaczęli o 
tym rozmawiać w trójkę.

- Mój były mąż raptem spytał, 
kiedy Artur może jechać na badania 
– opowiada Renata. - Zdziwiłam się, 
o jakie badania chodzi. Odparł, że to 
oczywiste: Artur jest już dorosły, a w 
nocy zadeklarował pomoc. Dlatego 
musi pojechać na badania, żeby 
sprawdzić, czy może zostać dawcą. 
Aż mną zatrzęsło z nerwów. Mówił 
to tak, jakby Artur miał dać z siebie 
strzykawkę krwi, a nie ważny organ, 
okaleczając się na całe życie. Powie-
działam, że nie ma mowy, żeby Artur 
oddał nerkę. Janusz oznajmił mi, że 
syn jest pełnoletni i nie mam nic do 
gadania. Artur mu obiecał i liczy, że 

dotrzyma słowa. Wtedy stało się dla 
mnie jasne, że to właśnie był prawdzi-
wy cel odnowienia kontaktów.  Artur 
był Januszowi potrzebny nie jako syn, 
tylko jako dawca nerki. Wykrzyczałam 
to głośno. Janusz nie zaprzeczył, a 
Artur nie chciał w to uwierzyć.

Rozmowa stała się dość emocjonal-
na. W końcu głos zabrał Artur, który 
przyznał, że owszem, obiecywał po-
moc, ale nie było mowy o oddawaniu 
nerki. Jest mu przykro, ale nie ma za-
miaru okaleczać się. Ma swoje plany, 
chce studiować, a po tak poważnej 
operacji nie wiadomo, kiedy odzyska 
jakąś sprawność. O ile w ogóle ją od-
zyska, bo co będzie, jeśli w przyszłości 
ta jedyna nerka, która mu zostanie, 
zacznie szwankować? Wtedy on sam 
będzie potrzebował przeszczepu. 

- Ojciec zaczął mnie przekonywać – 
opowiada Artur. - Mówił, że z jedną 

nerką można żyć. Ja architektem mogę 
zostać kiedy chcę, a Kamil nie może 
ćwiczyć na fortepianie i nie nadrobi 
już tego. Zresztą, jak stwierdził ojciec, 
nawet jeśli nie zostanę tym architek-
tem, to też się nic nie stanie. Ważne, 
żeby Kamil wyzdrowiał i mógł grać. 
Wtedy zrozumiałem, że nie znaczę dla 
ojca nic. Liczy się tylko moja nerka i 
tylko po to jestem mu potrzebny. Po-
wiedziałem jasno, że nerki nie oddam. 
Zaczął mi grozić, że w takim razie on 
przestanie płacić alimenty. Wtedy już 
nie wytrzymała mama i kazała mu się 
wynosić. Spytał jeszcze w drzwiach, 
czy nie zmienię zdania, a kiedy mu po-
wiedziałem, że nie - wyszedł trzaska-
jąc drzwiami. Tak zakończyły się moje 
jedyne święta z ojcem. Przez ostatni 
rok znów nie miałem z nim kontaktu. 
Ale tym razem nie żałowałem...

Marcin Orlicki
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Ciepłe schronienie, wysokoener-
getyczna karma, stały dostęp do 
wody - to podstawowe potrzeby 
psów i kotów w okresie zimowym. 
Pomóżmy im przetrwać!

Dla psów i kotów na wsi i na tere-
nach podmiejskich zima jest czasem 
szczególnie trudnym. Żyje tam o wiele 
więcej psów stróżujących oraz wolno 
bytujących kotów, niż w większych 
ośrodkach. Są one wyjątkowo nara-
żone na skutki ujemnych temperatur.

W ostatnich latach nie możemy 
oczywiście mówić o srogich, śnieżnych 
zimach, gdy temperatury spadały 
poniżej minus 20 stopni Celsjusza. 
Jednak paradoksalnie dla zwierząt nie 
oznacza to wcale mniejszego niebez-
pieczeństwa. Psy i koty są zwierzętami 
gatunków udomowionych, dlatego są 
w dużym stopniu zależne od człowie-
ka i warunków, jakie im zapewnia. 
Zmiana warunków atmosferycznych 
na nieprzyjazne może być dla nich 
szokiem, a także wiązać się z utratą 
zdrowia lub życia. Dlatego tak ważne 

Zima – trudny czas dla zwierząt
jest, aby już u progu kalendarzowej 
zimy, która oficjalnie rozpoczyna się 
22 grudnia, zadbać o specyficzne 
potrzeby naszych zwierząt.

Fundacja ZWIERZ rozpoczyna ak-
cję uświadamiającą - w jej ramach 
podejmujemy sezonowe działania 
edukacyjne związane z polepszeniem 
dobrostanu zwierząt na wsiach i 
terenach podmiejskich. Pragniemy 
omówić trzy najważniejsze potrzeby 
psów i kotów zimą.

Hipotermia i odmrożenia
Mrozy szczególnie dotykają zwie-

rzęta żyjące na zewnątrz. W zimowe 
dni im silniejszy jest wiatr i wyższa 
wilgotność powietrza, tym niższą tem-
peraturę odczuwa organizm. Odczucie 
zimna dodatkowo potęgują deszcze, 
śnieg z deszczem, ponieważ woda 
przewodzi ciepło 25 razy szybciej, 
niż powietrze. Niektóre rasy psów 
są lepiej przystosowane do niskich 
temperatur od innych, generalnie 
jednak temperatura poniżej 10 stopni 
Celsjusza jest już poniżej granicy opty-

malnej dla każdego psa, niezależnie 
od wielkości i długości sierści. A co 
z kotami? Faktem jest, że znoszą one 
zimno lepiej, niż ludzie, ale to nie 
znaczy, że są odporne na śnieg i mróz. 
Przemoknięcie kociej sierści zniweluje 
jej właściwości termoizolacyjne i nara-
zi zwierzę na wychłodzenie.

Czynnikami, które zwiększają ryzyko 
hipotermii jest brak ruchu, choroby 
serca, osłabienie, urazy. Najłatwiej 
rozpoznawalne objawy hipotermii: 
zwierzę trzęsie się i traci świadomość. 
Pamiętajmy, że hipotermia najczęściej 
dotyka psy, które spędziły dużo czasu 
na zewnątrz w niebezpiecznie niskiej 
temperaturze - a psy na uwięzi mają 
znacznie zawężony zakres ruchu, zatem 
niebezpiecznie wzrasta prawdopodo-
bieństwo, że ich organizm się wyziębi. 
Dlatego zwłaszcza zimą powinno się 
zrezygnować z trzymania psów na 
uwięzi (nie zapominajmy, że przetrzy-
mywanie psa na uwięzi powyżej 12 
godzin jest nielegalne i podlega karze).

Stojąc na zamarzniętym podłożu, 
czworonogi mogą nabawić się odmro-

żeń. W żadnym wypadku nie należy 
ich rozcierać. Jeżeli zauważymy szare 
lub czarne, twarde w dotyku połacie 
na ciele psa (poduszki łap, uszy, 
brzuch), natychmiast udajmy się do 
lekarza weterynarii. Sprawdzajmy, czy 
w sierść naszego pupila nie odczepiły 
się śniegowe kule z lodem. To one 
najczęściej powodują odmrożenia w 
miejscach na ciele innych, niż łapy.

Ciepłe schronienie
Zarówno psy, jak i koty zimą powin-

ny mieć dostęp do ciepłego miejsca, 
gdzie będą mogły ogrzać się i od-
począć. Jeśli mamy taką możliwość, 
wpuśćmy zwierzęta podczas mrozów 
do domu, sieni, kotłowni, stodoły, 
piwnicy czy pomieszczenia gospo-
darczego.

Jeśli pies mieszka w budzie, należy 
pamiętać o jej odpowiednim docie-
pleniu. Buda nie powinna stać na 
zmarzniętym podłożu, najlepiej, aby 
znajdowała się na podwyższeniu, np. 
drewnianym podeście. Jej ściany naj-
lepiej docieplić styropianem, a dach – 
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Zima – trudny czas dla zwierząt
papą. Można wyścielić ją wykładziną, 
położyć na niej deskę, sklejkę albo 
płytę OSB. Można również docieplić 
budę matami termorefleksyjnymi: 
to już wersja wymagająca większych 
nakładów finansowych.

Jednak szczególnie ważne jest wnę-
trze budy: najlepiej wyłożyć je słomą/
sianem, które sprawdzą się znacznie le-
piej, niż np. koce, które łatwo nasiąkają 
wilgocią. Koce lub PCV sprawdzą się za 
to świetnie jako zasłonka przy wejściu 
do budy, chroniąca przed wiatrem.

Wiele organizacji prozwierzęcych 
udostępnia na swoich stronach in-
strukcje lub filmy, jak własnym sump-
tem ocieplić lub zbudować od zera 
solidną budę dla psa.

Koty również potrzebują ciepłego 
schronienia. Tak jak w przypadku 
psów, najlepszym rozwiązaniem 
będzie wpuszczenie kota w mroźny 
dzień do sieni, stodoły, kotłowni lub 
piwnicy (należy wcześniej uzgodnić to 
z zarządcą nieruchomości, by uniknąć 
tego, że wpuszczone samowolnie 
zwierzęta będą później przeganiane 
lub trute). Jeśli nasze koty wychodzą, 
ale część czasu spędzają w domu, 
warto zadbać o instalację specjalnego 
wejścia/kocich drzwiczek – lub po 
prostu zwracać uwagę na to, ile czasu 
kot spędza na zewnątrz.

Doskonałym schronieniem są także 
gotowe budki dla kotów. Można je 
kupić lub wykonać samodzielnie. 
Najczęściej wykorzystywany jest w 
tym celu gruby styropian, ewentualnie 
drewno ocieplone styropianem. Część 
samorządów inwestuje w kocie budki 
na swoim terenie. To inwestycja nie do 
przecenienia.

Koty lubią w mroźne dni szukać schro-
nienia pod maskami pojazdów, na 
kołach, w silniku czy w rurze wydecho-
wej. Przed uruchomieniem auta należy 
zawsze sprawdzić, czy jakieś zwierzę 
nie skryło się tam przed zimnem.

Jedzenie - podstawa przetrwania
Dobrze odżywiony pies jest lepiej 

przystosowany do przebywania w 
niskich temperaturach. Psy spędzają-
ce dużo czasu na zewnątrz powinny 
dostawać o około 1/3 dziennej porcji 
więcej (zgodnie z rekomendacjami 
specjalistów Puriny). Warto zadbać 
o przynajmniej jeden ciepły posiłek, 
podawany psu w ciągu dnia. Szcze-
gólną uwagę zwróćmy na wodę: nie 
powinna być zamarznięta! Należy 
możliwie często ją wymieniać.

W przypadku kotów zasada jest po-
dobna: dostęp do wody to podstawa. 
Jedzenie również powinno być wyso-
koenergetyczne (stawiamy na karmy z 
dużą ilością mięsa, zwłaszcza w przy-
padku kotów młodych lub seniorów).

Wspomagajmy koty wolno żyjące
Jeżeli chcemy dokarmiać koty wolno 

żyjące, powinniśmy pamiętać o kilku 
ważnych zasadach:

• Ważna jest regularność, ponie-
waż zwierzęta przyzwyczajają 

się do stałej pory i miejsca 
podawania jedzenia;

• Koty powinny dostawać wy-
łącznie jedzenie dla nich prze-
znaczone (nie resztki ze stołu!); 
pamiętajmy też, że koty źle 
trawią mleko;

• Jeśli karma ma być podawana 
na zewnątrz podczas mrozów 
- dobrze, aby była to karma 
sucha, ponieważ mokra może 
zamarznąć;

• Najlepiej dokarmiać raz dzien-
nie o stałej porze; jedzenie 
powinno być wystawione w jak 
najmniej widocznych miejscach 
np. pod ścianami, drzewami, 
krzewami, z dala od ruchu i 
ludzi;

• Miejsca dokarmiania należy 
utrzymywać w czystości, często 
wymieniać wodę na świeżą, 
ponieważ koty prawdopodob-
nie nie znajdą jej w swoim 
otoczeniu.

Jeśli zaś sami nie możemy zaangażo-
wać się w dokarmianie kotów wolno 
żyjących, zawsze możemy przekazać 
pożywienie lokalnym wolontariuszom 
lub organizacjom dbającym o koty - 
tego nigdy za wiele! Możemy również 
zaoferować pomoc w transporcie 
zwierzęcia do weterynarza lub złapa-
niu go (czasem koty należy złapać za 
pomocą specjalnej klatki, nie zawsze 
jest to łatwy i szybki proces).

Jeśli zauważymy u któregoś zwierzę-
cia, jakie spotykamy na swojej drodze, 
objawy choroby (łzawienie, katar, ura-
zy, rany) – należy powiadomić lokalne 
organizacje działające na rzecz zwie-
rząt, stowarzyszenia, fundacje, spo-
łecznych opiekunów kotów. Możemy 
też spróbować sami przetransportować 
zwierzę do lekarza weterynarii.

Należy stanowczo reagować
Niezapewnienie odpowiedniego 

pomieszczenia chroniącego zwierzę 
przed wpływem warunków atmos-
ferycznych oraz stałego dostępu do 
wody zdatnej do picia jest wykrocze-
niem. Grozi za to kara aresztu albo 
grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 
9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

Jeżeli na stałe utrzymujesz zwierzę 
w warunkach zagrażających jego 
zdrowiu, a nawet życiu, lub powodu-
jących cierpienie - jest to przestępstwo 
znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za 
to kara pozbawienia wolności do lat 3 
(art. 35 ust. 1A w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 
17 i 19. ustawy o ochronie zwierząt).

W przypadku, gdy zaobserwujemy, 
że zwierzę żyje w złych warunkach i 
cierpi, nie wahajmy się podjąć dzia-
łania - prawo jest po naszej stronie. 
Udokumentujmy warunki, w jakich 
żyją zwierzęta i zgłośmy sprawę 
odpowiednim organom: lokalnej 
Organizacji, Policji, Straży Miejskiej, 
Powiatowemu Inspektoratowi Wete-
rynarii czy lokalnym władzom.

Tekst: Weronika Książek
Fundacja ZWIERZ

Jest prawie pewne, że na najbliż-
szej sesji Rady Powiatu w Wałczu, 
która odbędzie się jeszcze w tym 
tygodniu, dojdzie do wyboru 
nowego przewodniczącego Rady. 
Zostanie nim najprawdopodobniej 
Tadeusz Wenio, który zastąpi na 
tym stanowisku Bogdana Białasa. 

Mimo, iż zgodnie z umową koali-
cyjną stanowisko przewodniczącego 
przysługuje ORS Przyszłość, to jako 
kandydat wymieniany był także 
Cezary Skrzypczak z SZW Niezależni.

- Przeprowadziliśmy wiele rozmów z 
koalicjantami – mówi wicestarosta Jo-
lanta Wegner. - Wreszcie doszliśmy do 
porozumienia i będzie jeden wspólny 
kandydat. Będzie nim Tadeusz Wenio.

Dlaczego Niezależni zrezygnowali 

Karty (prawie) 
rozdane

z forsowania swojego kandydata? W 
zazwyczaj dobrze poinformowanych 
źródłach zaczęła krążyć wersja zda-
rzeń, która teoretycznie nie musi być 
niemożliwa. Zgodnie z nią, obecny 
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Tomasz Rzemykowski miałby zostać 
prezesem Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji. Na jego miejsce miałby 
zostać powołany Maciej Goszczyński, 
a to miałoby się przełożyć na poparcie 
radnych PiS dla kandydatury Tade-
usza Wenio. W tej sytuacji Niezależni 
byliby skazani na niepowodzenie w 
głosowaniu na kandydaturę C. Skrzyp-
czaka, w związku z czym zrezygnowali 
z tego pomysłu.

Zapytany przez nas o tę sprawę M. 
Goszczyński zapewnił, że są to wyłącz-
nie plotki.                                    far
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Moi rodzice mają do mnie preten-
sje – przyznaje Agata. -  Rodzice 
mojego byłego męża mnie nie-
nawidzą. Mało tego do listy osób 
które mnie nienawidzą dochodzą 
rodzice szwagierki. To wszystko 
zaczęło się od tego, że nagle zmarł 
mój mąż. 

Agata dobiega czterdziestki. Ma 
dwójkę nastoletnich dzieci. Do nie-
dawna była szczęśliwą mężatką. Adam 
miał niezłą pracę i dobrze zarabiał. 
Sama również nie narzekała na swoje 
zarobki. Było ich stać na życie na cał-
kiem niezłym poziomie. Jedynym pro-
blemem byli rodzice męża. Obłożnie 
chorzy, wymagali stałej, codziennej 
opieki. I mąż na zmianę z nią opie-
kowali się rodzicami. Kiedy chcieli 
gdzieś na dłużej wyjechać, choćby na 
wakacje, wtedy zastępował ich brat 
Adama. Poza tym nie mieli większych 
problemów. Aż do wiosny 2019 roku, 
kiedy wydarzyła się tragedia. 

Adam nagle zmarł.
- Mąż był wtedy w podróży służ-

bowej – wspomina Agata. - Jeszcze 
zdążył zjechać na parking, zadzwonił, 
powiedział, że okropnie boli go serce. 
Potem już nie odbierał telefonu. W 
końcu jego telefon zadzwonił... tyle, 
że to już była policja. Poinformowali 
mnie, że mąż został znaleziony mar-
twy na leśnym parkingu. Potem sekcja 

Czarne owce
potwierdziła rozległy zawał. To był dla 
mnie niewyobrażalny szok. Miałam 
dopiero niespełna czterdzieści lat i na-
gle zostałam sama. Oczywiście rodzina 
mi pomagała, ale nikt tak naprawdę 
nie mógł wczuć się w moją sytuację. 
Nikt nie miał pojęcia, co przeżywam.

Problemem byli rodzice Adama. Siłą 
rzeczy opieka nad nimi spadła na Aga-
tę. Po dwóch miesiącach stało się jasne, 
że na dłuższą metę jest to ponad jej siły. 
W większym gronie rodziny zastana-
wiali się nad rozwiązaniem problemu 
i ostatecznie Mirek, brat Adama, prze-
prowadził się do Wałcza ze Złotowa, 
żeby opiekować się rodzicami.

***
Mirek znalazł się w trudnej sytuacji. 

Jego żona pracowała w Złotowie i 
musiała codziennie dojeżdżać. Wy-
jeżdżała po szóstej i wracała około 
dwudziestej, kompletnie wykończona. 
Stało się oczywiste, że nie będzie w 
stanie pomóc mężowi w opiece nad 
rodzicami. O tym, żeby się zwolniła 
czy zmieniła pracę, nie było mowy. 
To w sumie ona utrzymywała dom, 
zarabiając trzy razy więcej, niż jej mąż. 

- Alina, żona Mirka, jest specyficzną 
osobą – przyznaje Agata. - Wszystkich 
traktowała z góry, jak podwładnych w 
swojej firmie. Mąż i dzieci nie mieli 
nic do gadania, bo liczyło się tylko jej 
zdanie. Do tego jest kobietą oschłą, 
trzyma innych na dystans i nie okazuje 

żadnych uczuć. Sama byłam cieka-
wa, jak zachowuje się w sytuacjach 
intymnych, bo z pozoru był to kawał 
lodu, ale wstydziłam się o to zapytać 
Mirka. A zaczęliśmy spędzać ze sobą 
dużo czasu, bo pomoc przy rodzicach 
spadła jednak na mnie. Było to dla 
mnie oczywiste, bo ktoś musiał go 
choćby nauczyć obsługi sprzętu. Ro-
dzice musieli mieć codziennie robione 
inhalacje, które trzeba było umiejętnie 
przygotować.

Mirek był wdzięczny bratowej za 
pomoc. Tym bardziej, że po śmierci 
Adama właściwie nie musiała zajmo-
wać się jego rodzicami. Dlatego Mirek 
podziwiał ją, że mimo tragedii, która 
ją spotkała, tak dzielnie się trzymała i 
miała siłę na pomoc innym. 

Agata z kolei na nowo poznawała 
szwagra. Podświadomie porównywała 
go z mężem. Mirek był o rok starszy 
od Adama, ale wyglądał zdecydo-
wanie młodziej. Łączyło go z bratem 
podobieństwo. Może nie wyglądali 
jak bliźniacy, ale na pierwszy rzut 
oka widać było pokrewieństwo. Za 
to charaktery mieli zupełnie różne, 
o czym Agata przekonała się podczas 
wspólnych dyżurów u rodziców. Miał 
niebanalne poczucie humoru, troszkę 
świntuszył, ale z wyczuciem, a do tego 
lubił się bawić. To wszystko tłumiła w 
nim jego żona. Sam to przyznał, że 
dopiero przy Agacie mógł być sobą. 

Wspólne wizyty u rodziców po ja-
kimś czasie zmieniły się we wspólne 
spotkania na piwku czy drinku. On 
miał z kim normalnie pogadać, ona 
nie czuła się taka samotna. Pandemia 
i zamknięte lokale wymusiły spotkania 
w domu. Alina przeniosła się właści-
wie na stałe do Złotowa i do Wałcza 
wracała tylko na weekendy. Z kolei 
Mirek miał dużo wolnego czasu. A 
Agata była na pracy zdalnej. 

Nasze dzieciaki spotykały się razem 
w mieszkaniu Mirka i tam miały 
zdalne lekcje – opowiada Agata. 
-  Mirek miał po prostu lepsze łącze 
internetowe. Ja byłam w domu, a 

Mirek mnie odwiedzał. Kawa, ciasto, 
jakiś drink. Któregoś razu wypiliśmy 
więcej i wylądowaliśmy w łóżku. Było 
nam cudownie.

***
Romans, początkowo utrzymywany 

w ścisłej tajemnicy, powoli przeradzał 
się w silne uczucie. Kiedy oboje uznali, 
że dłużej nie potrafią bez siebie żyć, 
opowiedzieli o tym bliskim. Wybuchła 
potężna awantura. Rodzice zapowie-
dzieli Mirkowi, że nie będą chcieli 
mieć z nim nic wspólnego, jeśli on 
zwiąże się z wdową po bracie. 

- Mnie wyzwali od dziwek i za-
bronili wstępu do domu – mówi 
Agata. - Alina ze swoimi rodzicami 
dołączyła się do chóru oburzonych. 
Rozpowiadali wszędzie, że romans 
z Mirkiem miałam na pewno jeszcze 
za życia Adama. Nawet moi rodzice 
mieli do mnie pretensje, bo uznali, 
że to nie wypada, żebym wiązała się 
z bratem zmarłego męża. Kto nas 
wspierał? Szczęśliwie osoby dla nas 
najważniejsze, czyli nasze dzieci. Moje 
polubiły Mirka i widziały, że znów 
jestem szczęśliwa. Dzieciaki Mirka z 
kolei pokochały mnie, ale znacznie 
bardziej cieszyły się z tego, że ich 
ojciec wreszcie znalazł prawdziwą mi-
łość i szczęście. Jego małżeństwo było 
porażką, i jak się okazało, Mirek trwał 
w nim wyłącznie dla dzieci. W efekcie 
to one namówiły go, żeby pomyślał 
wreszcie o sobie. I tak zaczęliśmy 
razem mieszkać. Mirek nadal zajmuje 
się rodzicami, ale ja ciągle mam tam 
zakaz wstępu. Nie zmieniło się nic na-
wet wtedy, kiedy Mirek się rozwiódł, 
a my się pobraliśmy. Poza dziećmi nie 
utrzymujemy właściwie żadnych kon-
taktów rodzinnych. I szczerze mówiąc, 
wcale nam tego nie brakuje. Jesteśmy 
szczęśliwi ze sobą i z każdym dniem 
utwierdzamy się w przekonaniu, że 
dobrze zrobiliśmy dając sobie szanse. 
Jesteśmy w rodzinie jak dwie czarne 
owce, ale owce szczęśliwe. I to jest 
najważniejsze.

Michał Gwdowski
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W czerwcu pisa-
łem o procesie, 
jaki wytoczył 
w  R y b n i -
ku działacz 
Rybnickiego 

Alarmu Smo-
gowego o za-

płatę 50 tys. z 
tytułu zadośćuczynienia za 
naruszenie dóbr osobistych z powodu 
zanieczyszczenia powietrza w mieście. 
Pozwał Skarb Państwa - Ministra Śro-
dowiska oraz Ministra Energii. Sąd Re-
jonowy powództwo oddalił uznając, 
że zanieczyszczenie środowiska nie 
stanowi naruszenia dobra osobistego, 
bowiem nie ma takiego dobra osobi-
stego jak prawo do czystego powie-
trza. Do procesu przystąpił Rzecznik 
Praw Obywatelskich, przedstawiając 
dodatkową argumentację, że wbrew 
stanowisku Sądu Rejonowego moż-
liwość korzystania z nieskażonego 
środowiska jest dobrem osobistym, 
a biorąc pod uwagę stan faktyczny 
- można mówić o naruszeniu przysłu-
gującego powodowi prawa do środo-
wiska, co przejawia się w pozbawieniu 
go możliwości oddychania czystym 
powietrzem. Od wyroku tego powód 
złożył apelację do Sądu Okręgowego 
w Gliwicach. Ten zwrócił się do Sądu 
Najwyższego z następującym pyta-
niem: „Czy prawo do życia w czystym 
środowisku umożliwiającym oddycha-
nie powietrzem atmosferycznym speł-
niającym standardy jakości powietrza 
określone w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa, w miejscach, 
w których osoba przebywa przez dłuż-
szy czas, w szczególności w miejscu 
zamieszkania, stanowi dobro osobiste 
podlegające ochronie na podstawie 
art. 23 k.c. w zw. z art. 24 k.c. i art. 
448 k.c.?” Odpowiadając na zadane 
pytanie Sąd Najwyższy stwierdził, że 
prawo do życia w czystym środowisku 
nie jest dobrem osobistym. Jednakże 

stwierdził też, że ochronie, jako dobra 
osobiste (art. 23 k.c. w związku z 
art. 24 k.c. i art. 448 k.c.) podlegają 
zdrowie, wolność, prywatność, do 
naruszenia (zagrożenia) których może 
prowadzić naruszenie standardów 
jakości powietrza określonych w prze-
pisach prawa. SN nie uznał więc jako 
dobra osobistego prawa do czystego 
powietrza. Uznał natomiast, iż zanie-
czyszczenie powietrza ma niewątpliwy 
wpływ na inne dobra osobiste, czyli 
np. prawo do zdrowia, prywatności, 
itp. Ta uchwała SN, jak pisałem, może 
ułatwić obronę przed roszczeniami 
związanymi z naruszeniem norm 
środowiskowych potencjalnych po-
zwanych, czyli Skarbu Państwa, ale 
też w tym innych podmiotów, np. 
przedsiębiorstw. 

Proces ten właśnie dobiegł końca. 
Sąd Okręgowy w Gliwicach 9 grudnia 
2021 r. uwzględnił apelację i - zgod-
nie także z wnioskiem RPO - zmienił 
wyrok Sądu Rejonowego, uwzględ-
niając powództwo w kwocie 30 tys. 
zł. Przedstawiając ustnie motywy 
rozstrzygnięcia, sąd wskazał, że w la-
tach 2012-2015 (tego okresu dotyczył 
pozew) zaniechania Skarbu Państwa, 
których skutkiem była tragiczna jakość 
powietrza w Rybniku, doprowadzi-
ły do naruszenia dóbr osobistych 
powoda. Wymienił w tym kontek-
ście: zdrowie, wolność, nietykalność 
mieszkania. Według sądu powód 
wykazał, że wskutek naruszenia jego 
dóbr osobistych doznał krzywdy i to 
o znacznych rozmiarach. Wynika to 
m.in. z faktu, że aktywnie działa on 
na rzecz ochrony jakości powietrza i 
podejmuje liczne działania proeko-
logiczne, a bezprawność zaniechań 
Skarbu Państwa została potwierdzona 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości 
UE z 22 lutego 2018 r. Wyrok jest pra-
womocny, ale przysługuje od niego 
kasacja do Sądu Najwyższego.

Felieton z czerwca powstał w związ-

Czyste powietrze a dobra osobiste (2)
ku ze sprawą naszego miejscowego 
wytwórcy pyłów. Przypomnieć trzeba, 
że Starosta Wałecki wydał decyzję 
ustalającą Zakładowi Ozen Sp. z 
o.o., ul. Budowlanych 9, 78-600 
Wałcz, wymagania w zakresie ochrony 
środowiska dotyczące eksploatacji 
instalacji do produkcji węgla drzew-
nego oraz instalacji energetycznej 
o nominalnej mocy cieplnej 18,6 
MW, która nie wymaga pozwolenia 
na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza. W decyzji orzeczono o: 
rodzajach i parametrach instalacji 
istotnych z punktu widzenia przeciw-
działania zanieczyszczeniom, źródłach 
powstawania i charakterystyce miejsc 
wprowadzania substancji do środowi-
ska, rodzajach i ilości gazów i pyłów 
dopuszczalnych do wprowadzanie 
do powietrza, łącznej emisji rocznej 
i maksymalnej godzinowej, monito-
rowaniu procesów technologicznych, 
w tym: usytuowanie stanowisk do 
pomiaru wielkości emisji w zakresie 
gazów i pyłów wprowadzanych do 
powietrza, sposób monitorowania 
pomiaru, sposób gromadzenia i 
przekazywania wyników monitoringu. 
Ponadto wskazano działania, jakie 
powinien podjąć Zakład Ozen Sp. z 
o.o. w Wałczu w celu ograniczenia 
niezorganizowanej emisji gazów i 
pyłów do powietrza z instalacji do 
produkcji węgla drzewnego. 

Rzecz wydawałaby się zakończona, 
tym niemniej powstaje pytanie: dla-
czego przez wiele lat kwestia zanie-
czyszczania powietrza pozostawała 
i pozostaje nadal nieuregulowana 
zgodnie ze wskazaniami nauki i do-
świadczenia? Żyjemy w środowisku 
mocno zanieczyszczonym, a państwo 
nadal unika regulowania tego proble-
mu. Brak jest np. norm, dotyczących 
emisji zapachów. Kuleje monitoring 
zanieczyszczeń, a rządzący zasłaniają 
się kosztami społecznymi zmian umoż-
liwiających ograniczenie emisji pyłów 

i innych zanieczyszczeń. Tymczasem 
ludzie składający się na społeczeństwo 
chorują i umierają, oddychając brud-
nym powietrzem. Trzeba rządzącym 
przypomnieć, że podstawowym wy-
mogiem przeciwdziałania zanieczysz-
czeniom jest dobre prawo i uprawnie-
nia, przyznane odpowiednim służbom 
ochrony środowiska. Obecny system 
przeciwdziałania truciu środowiska 
jest nieskuteczny. 

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 
maja 2021 r. w sprawie III CZP 27/20

https://www.sn.pl/aktualnosci/Si-
tePages/Komunikaty_o_sprawach.
aspx?ItemSID=446-b6b3e804-
2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&L
istName=Komunikaty_o_sprawach

za Onet i RPO
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Roladki z kurczaka
COŚ NA ZĄB

SKłAdNIKI

• 500 g fileta z kurczaka,
• 5 plastrów sera żółtego (najlepiej cheddar),
• 5 ogórków konserwowych,
• 1/2 czerwonej papryki,
• natka pietruszki,
• 1 łyżeczka przyprawy węgierskiej do kurczaka,
• 1/2 łyżeczki papryki słodkiej,
• 1/2 łyżeczki czosnku granulowanego,
• sól i pieprz do smaku.

WYKONANIE

Mięso po umyciu oczyszczamy i osuszamy ręcznikiem papierowym, a następ-
nie rozbijamy na cienkie kotleciki. Każdy kawałek doprawiamy przyprawą 
do kurczaka, papryką słodką, czosnkiem, solą i pieprzem. Ogórki kroimy na 
podłużne paski, paprykę w słupki. Na każdy kotlecik wykładamy plaster sera, 
ogórka i paprykę. Tak przygotowane kotlety zwijamy w roladki i układamy 
w naczyniu żaroodpornym. Naczynie przykrywamy i wstawiamy do nagrza-
nego do 180 stopni piekarnika na 30 minut. Po upływie czasu zdejmujemy 
pokrywkę i pieczemy jeszcze przez 15 minut. Po upieczeniu posypujemy 
posiekaną natką pietruszki. 

Smacznego!!!

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Odczujesz potrzebę pójścia 
naprzód. Przygotuj się na niespo-
dziewane sytuacje oraz zaskakują-
ce wydarzenia. Podejmiesz bardzo 
ważną decyzję, która zaważy na 
Twojej przyszłości. Nie pozwól na 
to, żeby ktoś Cię zawrócił z obra-
nej przez Ciebie ścieżki. Samotne 
Barany mają szanse na nowe 
znajomości.  
BYK (20.04. - 22.05.)
Zapowiada się trudny tydzień. 
Wiele waszych  myśli może wiązać 
się z podświadomym uczuciem 
niepokoju, co kompletnie nie 
będzie miało odbicia w rzeczy-
wistości. Pamiętaj, że cuda się 
zdarzają, jeśli na to pozwolisz. W 
miłości będziesz szukać wspar-
cia i zrozumienia. Samotne Byki 
pogłębią znajomość, która da im 
wiele radości.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Poczujesz spokój i przypyw dobre-
go nastroju. Zaczniesz realizować 
plany z przeszłości. Nieoczekiwa-
nie rozwiążesz swoje dotychcza-
sowe problemy. W Twoim życiu 
pojawi się osoba, której pomocna 
dłoń okaże się bardzo przydatna. 

W miłości spodziewaj się zagadek i 
niejasnych sytuacji.   
RAK (22.06. - 22.07.) 
Trudno Ci będzie skupić się, a jeśli 
nic z tym nie zrobisz, to możesz mieć 
poważniejsze  problemy z koncen-
tracją. Nie marnuj swojego poten-
cjału i czasu na nieistotne sprawy. 
W weekend czas na miłość. Raki w 
stałych związkach w końcu namówią 
partnera na ciekawe towarzyskie 
spotkanie.
LEW (23.07. - 23.08.)
Każdy drobiazg spowoduje u Ciebie 
przypływ negatywnych uczuć. Może 
także udzielić Ci się zły nastrój oraz 
towarzyszyć Ci uczucie zdenerwowa-
nia, gdyż niespodziewanie zatęsknisz 
za kimś lub za czymś, co kiedyś 
utraciłeś bezpowrotnie. W miłości 
nadmiar emocji też nie pozostanie 
bez echa. Czeka Cię naprawdę trud-
ny tydzień... 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Powrócą do Ciebie różne wspomnie-
nia z przeszłości. Zapragniesz znaleźć 
się w towarzystwie ludzi, wśród 
którch czujesz się akceptowany. Jak 
nigdy potrzebujesz teraz poczucia 
bezpieczeństwa. W weekend pozwól 
sobie na spotkania towarzyskie, 

których tak bardzo potrzebujesz. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Ten tydzień będzie sprzyjał podej-
mowaniu ważnych decyzji. Uwaga 
- unikaj konfliktów. Ważne, żeby 
podejmowane przez Ciebie decyzje 
były sprawiedliwe i uwzględniały 
zdanie bliskich osób. Będzie to 
dobry tydzień na inwestycje i pla-
nowanie wydatków na nadchodzące 
Święta. W miłości dużo spokoju i 
wzajemnego szacunku. 
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Przed Tobą nowe, wymagające 
wyzwania zawodowe. Wykorzystaj 
swój intelekt i doświadczenie zawo-
dowe, a świetnie sobie ze wszystkim 
poradzisz. Na horyzoncie pojawią 
się możliwości poprawy stanu finan-
sów. Dobrze rozplanuj świąteczne 
wydatki, a długo będziesz się cieszyć 
z dodatkowych pieniędzy. 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Możesz liczyć na większą gotówkę, 
dzięki czemu poprawi się Twoja 
sytuacja materialna. Będziesz się 
czuł przemęczony, a to spowoduje 
ogólny spadek nastroju. Za to w mi-
łości czeka Cię wiele romantycznych 
chwil we dwoje, które zaowocują w 
przysłości. 

KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
W pracy wszystko będzie układało 
się po Twojej mysli. Będziesz miał 
kontrole nad wszystkim, co dzieje 
się w firmie. W tym tygodniu czeka 
Cię spory wydatek, który odczu-
walnie wpłynie na Twoją sytuację 
finansową. W miłości rozpoczniesz 
nowy etap budowania relacji. 
Może to będzie decyzja o wspól-
nym zamieszkaniu, a może oświad-
czyny? 
WOdNIK (20.01. - 18.02.)
W tym tygodniu możesz się spo-
dziewać wielu trudnych obowiąz-
ków. Niestety, to spowoduje, że 
poczujesz się bardzo przytłoczony. 
Jeżeli w ostatnim czasie coś Cię 
mocno poróżniło z partnerem, 
to teraz jest dobry moment na 
pojednanie. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
Czeka Cię udany tydzień, bez 
większych problemów czy kłótni. 
Uda Ci się więcej czasu poświęcić 
na przyjemności i hobby. Uda Ci 
się sporo zaoszczędzić, co pozwoli 
na zrobienie wielu miłych, świą-
tecznych niespodzianek. W miłości 
niestety czeka Cię rozczarowanie ze 
strony najbliższej Ci osoby. 

Po propozycji deserowej czas wrócić do konkretnego jedzenia. dania 
z drobiu mają właściwie same zalety: są zdrowsze i nie obciążają tak 
bardzo przewodu pokarmowego, jak ich konkurencja z wieprzowiny 
czy wołowiny. A co do smaku, cóż - dobrze przyrządzony i doprawiony 
kurczak potrafi doprowadzić kubki smakowe do szaleństwa, a ślinianki 
do nadprodukcji.
Pozwalam sobie wyrazić w związku z tym nadzieję, że dzisiejsza pro-
pozycja będzie dla Was wielkim i inspirującym polem do kulinarnego 
popisu, a Waszych stołowników skłoni do głośnego wyrażania podziwu 
dla Waszych umiejętności. A więc - do dzieła! ()
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Udało mi się 
załatwić 

fryzje-
ra w 
grudniu 
przed 
Świę-

tami. 
Przekliku-

ję wizytę w 
salonie o znanej mi nazwie w 
aplikacji na telefonie i równo-
cześnie zadowolona z siebie 
myślę, że w tym roku nie uda 
mi się już osiągnąć niczego 
bardziej spektakularnego. Gru-
dzień to dla mnie czas końców 
i początków, a - jak wszyscy 
wiemy po obejrzeniu komedii 
romantycznych albo przekart-
kowaniu pisma dla kobiet - nie 
ma nowych początków bez 
nowych włosów, no nie ma.
Pół godziny przed wizytą 
telefon przypomina mi o tym, 
gdzie i dlaczego powinnam się 
stawić, i to pierwszy moment 
w którym czuję, że z moim no-
wym początkiem coś może być 
nie tak. Adres jakby nie ten? 
Ale dostatecznie blisko znanej 
mi lokalizacji żeby pomyśleć, że 
być może po prostu doszło do 
jakiejś przeprowadzki. No nic, 
wzruszam ramionami. Jedziemy 
w kierunku nowego. Może sa-
lony fryzjerskie świętują nowe 
początki nowymi lokalizacjami?
Kiedy jednak wysiadam z tak-
sówki, rzednie mi mina. Salon 
wprawdzie nazywa się tak 
samo, ale z moim poprzednim 
nie ma zupełnie niczego nie ma 
wspólnego. Oto przede mną 
prawdziwa kwintesencja war-
szawskiej Pragi - w blaszaku po 
lewej lombard, w blaszaku po 
prawej warzywniak, a po środ-
ku majestatyczny twór szczytu 
wygody: paznokcie i włosy do 
odpicowania w jednym i tym 
samym lokalu! Robię najpierw 
krok do przodu, a potem do 
tyłu. Uciekać? Zostać? Uciekać! 
Ale gdzie ja teraz znajdę termin 
na grudzień, a jeszcze lepiej 
- gdzie ja znajdę termin na 
dzisiaj, bo potem już naprawdę 
nie mam kiedy? No to zostać? 
Ale...? Ale nic, w życiu trzeba 
być odważnym.
Wchodzę.
W salonie przyjmują dwie 
panie, które w mojej głowie 
wpisują się w obraz rodowi-
tych prażanek. Pierwsza z nich 
pomimo ujemnych temperatur 
na zewnątrz promuje ideę, 
zgodnie z którą ważne jest to, 
żeby nosić ogień w sercu - na 
górze crop top, na dole bojów-
ki, na głowie długie włosy, na 
powiekach kurtyna sztucznych 

rzęs. Do tej stylówki odnoszę się 
nie bez podziwu, bo na pewno 
wymaga determinacji i charak-
teru, którego mnie by pewnie 
brakowało. Druga z pań manierą 
przypomina trochę urzędniczkę, 
a w głosie pobrzmiewają mat-
czyne tony (ale takie, których 
każdy nastolatek wystrzega się 
jak może, bo słychać w nich dużą 
dozę uszczypliwości i wyższości). 
W myślach próbuję zdecydować, 
pod które nożyczki chciałabym 
trafić mniej albo czy powinnam 
uciekać już teraz, ale zanim 
udaje mi się podjąć jakąkolwiek 
decyzję, pani Iwonka (matczyna 
urzędniczka) wskazuje mi miejsce 
na fotelu.
Raz kozie śmierć.
Pokazuję zdjęcie z efektem, jaki 
chciałabym uzyskać. W odpo-
wiedzi pada sceptyczne pytanie 
„ale... po co?”, a chwilę po-
tem krótkie wyjaśnienie „moje 
klientki wolą raczej rozjaśniać 
odrosty, a nie przyciemniać włosy 
przy skórze głowy”. Z cierpliwo-
ścią kiwam głową i przestawiam 
mózg na inną częstotliwość, żeby 
nie wdawać się w niepotrzebne 
dyskusje na temat coraz dziwniej-
szych wymysłów młodych ludzi. 
Podczas gdy najpierw rozja-
śniacz, a potem farba pojawiają 
się na moich włosach, ja ratuję 

Samo serce Pragi
się ucieczką w książkę. Ratunek 
jest prawie skuteczny, bo jednak 
prowokuje panią Iwonkę do 
zadawania przyjacielskich pytań 
„ojej, zaraz pani całą książkę 
przeczyta, i co wtedy? pewnie 
nos w telefon?” albo „och, jakie 
to długie, pani lubi takie długie 
książki czytać?”.
Wdech nosem, wydech ustami. 
Tylko spokojnie.
I gdyby tylko to! Ale nie, to jesz-
cze nie wszystko, co Praga ma do 
zaoferowania. Bo oto od samego 
momentu, w którym pojawiłam 
się w salonie, drzwi w mniej wię-
cej piętnastominutowych odstę-
pach otwierają się, żeby wpuścić 
do środka cały korowód praskich 
mężczyzn, którzy „tylko na pięć 
minut, ale jak to nie ma miejsca, 
jak to się umawiać, dlaczego 
dopiero na poniedziałek, przecież 
ja mam krótkie włosy, to tylko 
raz dwa maszynką, no niech pani 
taka nie będzie, przecież pani na 
tym zarabia, no dobrze, to proszę 
mnie wpisać, ale co to za zwycza-
je”. Po dziesiątej litanii na widok 
pierwszej lepszej męskiej sylwetki 
sama już niemal się obracam, 
żeby zakomunikować „ZAPISY, 
PROSZĘ SIĘ UMÓWIĆ NA PONIE-
DZIAŁEK”. 
Farba opada, a na moich włosach 
pozostaje coś, co oscyluje gdzieś 

pomiędzy jasnym brązem, 
soczystą pomarańczą a kolo-
rem sierści nowonarodzonego 
owczarka niemieckiego. Po 
kilku próbach ustalenia, jak 
zastana rzeczywistość ma się 
do oczekiwanych efektów po 
prostu wzruszam ramionami i 
zwieszam smutno głowę. Pani 
Iwonka to nie w kij dmuchał 
przeciwnik - w końcu loka-
lizacja salonu zobowiązuje i 
wymaga stanowczości oraz 
charakterku. Ani ja pani Iwon-
ce nie mogę mieć nic za złe, 
ani ona mnie. To jak pierwsza 
randka z Tindera, tłumaczę 
sobie.
Czasem po prostu wychodzi z 
tego straszny bajzel.
Kiedy zamykam za sobą drzwi 
blaszaka, słyszę jak jeden z 
dresów, nonszalancko oparty 
o stuningowane, zaparkowane 
pod lombardem BMW, woła 
do mnie „Ej, niunia, masz dwa 
zeta pożyczyć?” i wreszcie 
rozumiem po co spędziłam te 
cztery godziny we fryzjerskim 
fotelu.
Po dwóch i pół roku wreszcie 
jestem SWOJA na Pradze.
Szkoda, że zaraz się przepro-
wadzam.

Natalia Chruścicka
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Jak wygląda życie po zdradzie 
jednego z partnerów, tym razem 
widziane z perspektywy mężczy-
zny? Na pewno inaczej, niż wielu z 
nich się wydaje. Wyobrażając sobie 
taką sytuację widzimy siebie w roli 
twardego macho, wyrzucającego 
niewierną „sukę” z domu, gołą i 
bosą, bez majątku i perspektyw na 
dalsze, normalne życie. Odbieramy 
jej dzieci, niszczymy reputację w 
środowisku. Kiedy jednak przycho-
dzi co do czego mężczyźni często 
zachowują się zupełnie inaczej. 
Zwłaszcza, jeśli wciąż kochają wia-
rołomną partnerkę...

Mateusz przepracował zdradę żony 
na własnej skórze. W chwili, kiedy 
jego życie zdawało się wreszcie wcho-
dzić na właściwe tory – spadł na niego 
potężny cios.

Aby właściwie ocenić historię Ma-
teusza, warto cofnąć się o kilka lat. 
Z Iloną spotykali się od liceum. Była 
dla niego nieosiągalnym  marzeniem. 
Popularna w szkole i bardzo ładna. On 
natomiast nie należał do chłopaków, 
na widok których dziewczynom mięk-
ną kolana. Przyznaje, że biegał za Ilo-
ną. Przeczekał dwóch jej adoratorów, 
aż w końcu zwróciła na niego uwagę. 
Zaczęli się spotykać. Mateusz poszedł 
na studia, a Renata zaczęła pracę. 
Czekała jednak na niego. Po studiach 
wrócił, założył własną firmę. Po roku 
pobrali się z Iloną. Po kolejnym roku 
urodziła im się córka Agata. 

Przed ślubem Mateusz miał swoje 
wyobrażenie rodziny. Można po-
wiedzieć, że dość tradycyjne i kon-
serwatywne. On jako głowa rodziny 
zarabiający na jej utrzymanie, żona 
zajmująca się domem i dziećmi. Życie 
szybko zweryfikowało jego wyobraże-
nia. Ilona po rocznym urlopie macie-
rzyńskim oznajmiła, że chce wrócić do 
pracy. Potrzebuje wrócić między ludzi, 
bo ma dość siedzenia w domu. Przy-
pomniała przy tym, że firma Mateusza 
nie przynosi zawrotnych dochodów i 
dodatkowe pieniądze bardzo się przy-
dadzą. Mateusz napomknął, że myślał 
o drugim dziecku. Chciał chłopca, ale 
Ilona stanowczo zapowiedziała, że 
jeśli już, to nie teraz. 

Ilona wróciła do pracy, ale po mie-
siącu zwolniła się, bo koleżanka zała-
twiła jej lepszą posadę w innej firmie. 
Nowa praca pochłonęła ją bardzo. 
Zostawała po godzinach, pracowała 
w soboty, pracowała wieczorami. 
Fakt, zarabiała dobrze, ale popołu-
dniowa opieka nad Agatką spadała 
na Mateusza. 

***
- Kiedy się zorientowałem, że coś jest 

nie tak? - głośno zastanawia się Mate-
usz. -  Po kilku miesiącach Ilona wróciła 
wieczorem do domu. Podobno ze spo-
tkania biznesowego. Miała roziskrzone 
oczy, zobaczyłem też malinkę na jej 
szyi, którą starała się zamaskować. 
Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale 
wtedy zacząłem przeglądać jej telefon i 

Ja, rogacz
komputer. Kilka razy poszedłem za nią. 
Okazało się, że nie szła do pracy tak, 
jak zapowiedziała. Zatrzymywał się 
koło niej samochód, wsiadała i dokądś 
odjeżdżała. Raz pojechałem za nimi i 
tak trafiłem do motelu koło Wałcza. 
Stało się dla mnie jasne, że żona ma 
romans ze swoim szefem. Facet żonaty, 
o prawie 20 lat od niej starszy, a jednak 
zawrócił jej w głowie. To nie chodziło o 
pieniądze, choć na pewno je miał, bo 
dla kasy kobiety się nie zakochują. A 
moja żona ewidentnie była w swoim 
szefie zakochana.

Mateusz wspomina, że jego pierwsza 
reakcja nie odbiegała od normy. Do-
minowała w nim wściekłość. Widział 
siebie wyrzucającego ją z domu z jed-
ną walizką. Fakt, mieszkanie było jego, 
a Ilona w razie rozstania nie miała do 
niego najmniejszych praw. Oczami 
wyobraźni widział, jak odbiera jej 
dziecko. Wyobrażał sobie, jak żona 
szefa dowiaduje się o romansie i rady-
kalnie go kończy. Ilona zostaje wtedy 
bez męża, dziecka, kochanka. Do tego 
środowisko, wszyscy znajomi traktują 
ją jako tę, która zdradziła męża. 

Ilona spała w najlepsze, a Michał sie-
dział w kuchni i myślał, co zrobić. Ale 
im dłużej myślał, tym bardziej zaczęło 

do niego docierać, że zmianie ulegnie 
również i jego życie.  Może wyrzucić 
żonę, ale Agatki prawie na pewno 
nie odzyska. Sądy jednak znacznie 
częściej przyznają opiekę nad dziećmi 
matkom, niż ojcom. Obawiał się, że 
w takiej sytuacji emocje wezmą górę 
i zaczną się przepychanki o widzenia 
z córką. Córkę kochał nad życie i nie 
wyobrażał sobie, że będzie ją widywał 
tyylko kilka razy w miesiącu. A jeśli 
to żona miałaby opiekować się ich 
córką – zależało mu, aby miała jak 
najlepsze warunki. W końcu chodziło 
o jego dziecko. A jeśli będą robili sobie 
na złość, to cierpieć będzie ich córka. 
Więc może spróbować to przeczekać? 
Liczyć, że romans się skończy?

- W końcu nie zrobiłem i nie powie-
działem nic – przyznaje Mateusz. - 
Żyłem ze świadomością, że żona mnie 
zdradza. Mało tego, cynicznie posta-
nowiłem to wykorzystać. Zadzwoni-
łem do żony szefa. Przedstawiłem się 
i zaproponowałem współpracę. Nie 
wiem, czy spowodowało to poczucie 
winy, ale podpisał z moją firmą niezły 
kontrakt. Można powiedzieć, że zara-
białem na zdradzie żony.

***
W tym swoistym trójkącie Mateusz 

żył przez prawie cztery lata. Żył ze 
świadomością, że żona ma romans. 
Zdawał sobie sprawę, że kiedy on 
ma myśleć, że ona jest wieczorem w 
pracy, to tak naprawdę spędza czas z 
kochankiem w motelu. Nauczył się z 
tym żyć, tłumacząc wszytko miłością 
do córki. Ale prawda była taka, że 
wciąż kochał też żonę. 

- Romans zakończył się nagle – opo-
wiada Mateusz. - Jej szef zmarł nagle 
na wylew. Ilona przeżyła to bardzo. 
Najpierw była rozpacz i histeria, 
potem chyba coś na kształt depresji. 
Wyszła z tego sama. Ja? Starałem się 
być przy niej. Z jednej strony było mi 
jej żal, ale z drugiej cieszyłem się, że 
to już koniec mojego upokorzenia. 
Że wreszcie przestanie tracić czas 
na kochanka. I powoli Ilona doszła 
do siebie. Wróciliśmy do siebie i 
wreszcie zdecydowała się na drugie 
dziecko. Szczęście nam dopisało i dziś 
mamy Agatkę i Jacka. Żona chyba 
ma świadomość, że wiedziałem o jej 
romansie. Nie rozmawiamy jednak 
na ten temat. Może nie zachowałem 
się w tej sytuacji jak prawdziwy facet, 
ale szczerze mówiąc, mimo wszystko 
tego nie żałuję.

Michał Gwdowski
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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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