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Kino TĘCZA 
jednak bez remontu?
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Wojna to... wojna, i w zasadzie wystarczyłoby powiedzieć o niej 
tylko tyle. Jeśli nie toczy się na terytorium państwa, którego 
jesteśmy obywatelami, to można nawet udawać, że ona nas 
w ogóle nie obchodzi. Że co tam w sumie ci Ukraińcy, że to 

ich wojna, czyli też ich kłopot. My będziemy się tym martwić, jak zaczną 
bombardować nas, ale przecież się nie odważą, bo za nami stoi Ameryka, 
NATO, Unia Europejska i nasz pan Bóg, bo przecież Ruscy mają swojego, 
tego gorszego. Albo i nawet jego nie mają, albo nie chcą o nim pamiętać. 
Bo gdyby o nim pamiętali, to przecież nie robiliby takich rzeczy, jak w 
Buczy, a gotów jestem położyć głowę pod topór, że okaże się, iż takich 
miejsc jest w Ukrainie o wiele więcej. Może dziesiątki, może setki. To się 
okaże dopiero wtedy, kiedy Ukraińcom uda się ruską swołocz wypędzić 
tam, skąd przyszła. Mam nadzieję, że stanie się to możliwie szybko.

Zdaje mi się, że kiedyś już o tym pisałem, że pochodzę z tej części Pol-
ski, w której strach przed Rosją był większy, niż przed Niemcami. Ruscy 
sołdaci goniąc faszystów zabili mi wuja. Nic im nie zrobił, po prostu stał 
przy drodze i patrzył na przedstawicieli zwycięskiej armii. Niemcy dawno 
stamtąd uciekli. Wuj dostał serią z pepeszy przez pierś i nie było już czego 
zbierać. Tak po prostu, tak zwyczajnie, jak splunąć... Kacap, który go zabił, 
podobno nawet się nie obejrzał. Może nawet był z siebie dumny, że tak 
sprawnie oczyścił trasę przemarszu.

Teraz nie jestem już wcale taki pewny, czy warszawiacy ciągle bardziej 
boją się Ruskich. Wiem tyle, że nakręceni przez prezesa Kaczyńskiego idą 
protestować przeciwko wojnie pod niemiecką, a nie pod rosyjską amba-
sadę, Ale może jednak tak? Bo jak inaczej, jeśli nie strachem, można to 
wytłumaczyć? Może nie chcą drażnić Putina? Może, ale... jakoś nie chce 
mi się w to wierzyć. Wydaje mi się, że tego ludobójcę bardziej drażni 
„zamachowa” retoryka, związana z wypadkiem w Smoleńsku, do której 
po raz nie wiadomo który - tym razem osobiście - wrócił prezes PiS. W 
2010 roku naprawdę doszło do ogromnej tragedii, która wyrządziła Polsce 
i Polakom (wszystkim!) niepowetowane do dziś krzywdy. Przez dwanaście 
lat był jednak czas, żeby tę traumę przepracować, oswoić ból i nauczyć 
się żyć od nowa. Zrobili to wszyscy, poza Jarosławem Kaczyńskim, jego 
współpracownikami i wyborcami. Katastrofa smoleńska nadal jest pali-
wem,  które w znacznej mierze napędza politykę PiS. Nie potrafię tego 
zaakceptować. Wiem, do czego zdolny jest Putin, ale nie rozumiem, jak 
można budować teorie o zamachu bez choćby cienia dowodów. Jak moż-
na w tak poważnej sprawie przywoływać tzw. badania, przeprowadzone 
przez tzw. światowej sławy ekspertów, z użyciem puszki po parówkach? 
Gotów jestem z pokorą zmienić zdanie, jeśli zostanę potraktowany przez 
zwolenników teorii zamachu poważnie, ale na razie - poza powtarzanymi 
od tuzina lat zapewnieniami, że jesteśmy o krok od poznania prawdy - nic 
na to nie wskazuje.

Przyznaję: tym łatwiej przychodzi mi napisanie powyższych słów, że przez 

dziesiątki lat od zabicia mojego wuja nie hodowałem w sobie nienawiści 
do całego rosyjskiego narodu. Wystrzegałem się również złych emocji 
mimo wiedzy, dotyczącej zbrodni w Katyniu, Miednoje czy Piatichatkach 
k. Charkowa, dokonanej na wniosek Berii za zgodą Stalina i Biura Poli-
tycznego KPZR przez NKWD. Aresztowanych po 17 września 1939 roku 
polskich oficerów zamordowano potajemnie strzałami w tył głowy, a ciała 
przysypaną ziemią, która miała skryć tajemnicę na wieki. Stało się jed-
nak inaczej. Teraz nikt nie może mieć już najmniejszych wątpliwości, kto 
odpowiada za tamte zbrodnie. Po ujawnieniu tragicznej prawdy można 
było próbować od nowa układać relacje z Rosją - wierząc, że wyciągnęli 
oni wnioski z tamtych strasznych wydarzeń.

Po odepchnięciu ruskich Hunów z położonego w pobliżu Kijowa 
miasteczka Bucza okazało się jednak, że Putin i jego podwładni 
żadnej lekcji nie odrobili. Że obłąkańcza napaść na Ukrainę i ata-

kowanie stricte cywilnych celów to nie wszystko. Wtedy dopiero wyszło 
na jaw, po co ruska swołocz wzięła ze sobą na wojnę tysiące worków na 
zwłoki i mobilne krematoria.

Ta wojna jest od początku i będzie aż do końca zbrodnicza. Takie warunki 
podyktował Putin, a jego rozkazy skwapliwie realizuje swołocz, poprze-
bierana w wojskowe mundury. Ale to nie jest wojna, w której naprzeciw-
ko siebie stoją żołnierze, gotowi do siebie strzelać i wzajemnie zabijać. 
Ta wojna to de facto rzeź, dokonywana z zimną krwią na bezbronnych 
mieszkańcach podbijanych i okupowanych terytoriów. To bomby i rakiety, 
spadające na szkoły i przedszkola, szpitale i teatry czy kościoły. To ludzie, 
którym - tak, jak przed 80 laty Polaków - związuje się z tyłu ręce i zabija 
strzałem w potylicę. Po co? A kto to może wiedzieć? Kto normalny potrafi 
odpowiedzieć na to pytanie? Może po to, żeby zabijając innych, zabić 
swoje kompleksy? Po to, żeby poczuć adrenalinę? Żeby poczuć rozkosz, 
którą może dać tylko widok czyjejś krwi? Skąd ja mam, do jasnej cholery, 
wiedzieć, co kłębi się w nieuleczalnie chorej głowie? W mojej jest to, że 
ze mną pojednania już nie będzie.

Zwracam się do swoich rodaków: ludzie - wierzcie w co chcecie, 
głosujcie na kogo chcecie i kogo chcecie kochajcie lub wprost 
przeciwnie. Ale nie dajcie się zwieść demonom, które wszyscy w 

sobie mamy. Naszym wspólnym wrogiem jest teraz ludobójca Putin, a 
nie Ukrainiec, któremu zarzucacie to, że jeździ za darmo pociągami czy 
tramwajami lub że - co jest kompletnie absurdalne! - wchodzi do lekarza 
omijając kolejkę. Ten Ukrainiec bije się nie tylko o siebie, swoją rodzinę 
i swoją ojczyznę. Bije się także o nasz kraj, o całą zachodnią cywilizację, 
która go od siebie odpycha - ze strachu... Nie ustawajcie w niesieniu 
pomocy, bo pomagając Ukraińcom, kupujecie bezpieczeństwo dla siebie. 
Pamiętajcie: wojna jest bliżej, niż nam się wydaje...

Ludobójca z Kremla

Reduktor
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Podczas Sesji Rady Miasta Wałcza, 
która odbyła się 29 marca, jednym 
z tematów był remont Kina Tęcza. 
Jak wygląda to wszystko dzisiaj? 
Nieciekawie. Kino zostało rozebra-
ne, a otrzymanie funduszy na jego 
remont stoi pod dużym znakiem 
zapytania. Na tę chwilę wiele 
wskazuje na to, że szczęśliwy finał 
tej głośnej inwestycji może stanąć 
pod wielkim znakiem zapytania. 

Już na początku sesji radna Anna 
Ogonowska złożyła wniosek o po-
szerzenie porządku obrad o podjęcie 
uchwały w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej kompleksowej kontroli, 
dotyczącej remontu Kina Tęcza. Uza-
sadniła to tym, że złożyła wniosek o 
udostępnienie wszelkiej dokumentacji 
dotyczącej remontu. Według niej, 
otrzymała niekompletny zbiór doku-
mentów, a kolejne wątpliwości poja-
wiły się podczas ich analizy. Przede 
wszystkim chodzi o to, że w dokumen-
tach jako koszt całej inwestycji pojawia 
się kwota blisko 11 milionów złotych, 
tymczasem w budżecie zabezpieczona 
jest kwota o niemal połowę niższa. 
Radni Komisji Budżetu dokonali w 
kinie wizji lokalnej. Ustalili, że kino 
zostało kilka miesięcy temu rozebrane 
i w tej chwili nic się w nim nie dzieje. 
Zgodnie z planem, remont powinien 
zakończyć się we wrześniu tego roku, 
ale już wiadomo, że nie ma szans na 
dotrzymanie tego terminu. Zdaniem 
A. Ogonowskiej, niezbędna jest kom-
pleksowa kontrola inwestycji przez 
Komisję Rewizyjną. 

Radni związani z burmistrzem pro-
testowali przeciwko wprowadzeniu 
uchwały o kontroli do porządku ob-
rad, ale zostali przegłosowani i osta-
tecznie punkt znalazł się w planie sesji. 

W dalszej części radni przyjęli spra-
wozdania m.in. z realizacji programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi i 
narkomanii oraz przeciwdziałaniu 
bezdomności zwierząt w mieście. 

Sporo czasu zajęło radnym podjęcie 
uchwały o zmianach w budżecie. Rad-
na Anna Ogonowska zaproponowała 
wprowadzenie pakietu zmian. Radni 
poprosili o przesłanie im na piśmie 
propozycji i zarządzenie przez prze-
wodniczącego przerwy na zapoznanie 
się z nimi.

- Nie jest ich tak dużo – mówił wice-
burmistrz Adam Biernacki. - Zapropo-
nowane przez nas zmiany tradycyjnie 
zostały zdjęte. Środki zostały przesu-
nięte na Zaułek Chełmiński.

W tym momencie pomiędzy radny-
mi wywiązała się dyskusja o tym, kto 
gdzie mieszka i dlaczego wszystkie 
środki trafiają na Zaułek Chełmiński. 
Z kolei wiceburmistrz mówił o tym, że 
przesunięcie środków na Zaułek spo-
woduje ich zamrożenie, bo dalszy etap 
remontu jest na etapie projektowym. 
To spowodowało stanowczą reakcję 
A. Ogonowskiej. 

- Kolejny raz wprowadza pan w błąd 
i dowodzi, że jest nierzetelny – mówiła 
radna. - Gdyby pan tylko zerknął do 

Co dalej z Tęczą?
dokumentacji, to odkryłby, że jest 
fragment niezrealizowanej inwestycji, 
na który jest zarówno dokumentacja, 
jak i pozwolenie na budowę. I o ten 
fragment właśnie chodzi.

Radna Korzeniewska z kolei złożyła 
wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej 
kontroli wszystkich środków, jakie 
zostały przeniesiono na Zaułek Cheł-
miński. Ponieważ zlecenie kontroli 
następuje w drodze uchwały, radna 
uzgodniła z przewodniczącym Rady, 
że stosowny projekt przygotuje na 
najbliższą sesję. W efekcie radni więk-
szością głosów przegłosowali zmiany 
w budżecie z poprawkami, zapropo-
nowanymi przez A. Ogonowską.

Przy podejmowaniu uchwały o 
zleceniu kontroli powrócił temat kina 
Tęcza. 

- Kino jest wypatroszone – mówiła 
radna Maria Minkowska.- Nie wiem, 
kto zaczyna remont od rozebrania 
obiektu, nie mając zapewnionych 
funduszy na realizację inwestycji.

Przypomnijmy, że remont kina 
Tęcza jest jednym z elementów więk-
szego projektu kompleksowego za-
gospodarowania terenu u zbiegu 
ulic Wojska Polskiego i Bydgoskiej. 
W skład projektu wchodzi remont 
kina, budowa windy w łączniku 
pomiędzy budynkiem kina i Wałec-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
zagospodarowanie terenu. Radni 
po wielu dyskusjach zgodzili się na 
przeznaczenie na ten cel kwoty nieco 
powyżej 6 mln złotych, z czego ponad 
4 mln pochodziłoby z dofinansowania 
zewnętrznego. Zastrzegli przy tym, że 

jeśli pojawi się kosztorys i okaże się, 
że za te pieniądze nie uda się zreali-
zować inwestycji, to więcej środków 
na ten cel raczej nie przeznaczą. Jak 
się okazuje w dokumentach, które 
dotarły do radnej Ogonowskiej, po-
jawiła się kwota blisko 11 milionów 
złotych. Nie wiadomo jednak, czy jest 
to kwota za całe zadanie, czy jedynie 
za remont kina. 

Ostatecznie radni większością gło-
sów przegłosowali przeprowadzenie 
kontroli. 

- Zadałem szereg pytań kierownictwu 
miasta, na które nie dostałem odpo-
wiedzi – mówił po sesji przewodniczący 
Rady Maciej Goszczyński. - Pierwszym 
było to, jaki sens przyświecał rozbiórce 
kina bez pewności, czy całą inwestycję 
uda się sfinansować. Poczekajmy na 
kosztorys i wówczas będziemy na ten 
temat rozmawiać. Ja nie chcę wypo-
wiadać się za radnych, ale z tego co 
mówiono wcześniej wynika, że kwota 
sześciu milionów, jakie przeznaczyliśmy 
na to zadanie, jest kwotą graniczną. Nie 
wiem, czy można wyłączyć sam remont 
kina z całości zadania, ale obawiam się, 
że nie. Poczekajmy jednak na projekt i 
kosztorys.

- Ja na pewno ręki nie podniosę za 
przeznaczeniem większej kwoty na 
ten cel – mówi Bogusława Towalew-
ska. - Zwyczajnie nas na to nie stać. 
Nie w sytuacji, kiedy całe centrum 
miasta jest nieruszone i prosi się o 
remont. Przecież inwestycja w kino 
i całą infrastrukturę, jaka ma przy 
okazji powstać, będzie generowała 
dodatkowe koszty. Jest dublowaniem 

Wałeckiego Centrum Kultury. Rozu-
miem, że konieczne było stwierdzenie, 
w jakim stanie jest budynek, tylko że 
nie trzeba go było do tego stopnia 
rozbierać. Będzie to poważny problem 
zarówno dla burmistrza, jak i radnych.

Wiceburmistrz A. Biernacki przy-
pomniał, że kino i tak nie mogło 
funkcjonować w dotychczasowym 
kształcie, bo nie spełniało wymogów 
przeciwpożarowych. Rozbiórka służyła 
dokładnemu poznaniu stanu technicz-
nego budynku. Dzięki temu dokonano 
niezbędnych zmian w projekcie. To 
jednak spowodowało pewne opóźnie-
nia. Terminu zakończenia inwestycji 
we wrześniu tego roku na pewno nie 
uda się dotrzymać. Nie ma to jednak 
wpływu na dofinansowanie. 

- Chyba nikt nie ma złudzeń, że 
inwestycja będzie droższa – mówi wi-
ceburmistrz. - Proszę zobaczyć, jak od 
2020 roku wzrosła płaca minimalna, 
jak podrożały materiały budowlane 
i robocizna. Natomiast nie chcę spe-
kulować jaka będzie to kwota. Myślę, 
że na początku drugiej połowy roku 
poznamy kosztorys. Jeśli radni nie 
dadzą więcej pieniędzy, to oczywiście 
inwestycja nie zostanie zrealizowana. 
Ja osobiście nie wyobrażam sobie 
miasta powiatowego bez kina.

W wolnych głosach radna Bogusława 
Towalewska spytała czy prawdą jest, 
że po zaledwie trzech tygodniach 
pracy zrezygnowała nowa naczelnik 
Wydziału Oświaty Alicja Pastusiak. 
Burmistrz potwierdził tę informację, 
natomiast nie chciał się wypowiadać 
na temat powodów decyzji.          far

Zdjęcie: Cezary Skrzypczak
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Coraz więcej drastycznych zdjęć do-
ciera z Ukrainy. Pomordowani cywile 
w Buczy, masowe groby, tłumy ludzi 
na granicy, próbujące uciekać przed 
wojną. Bombardowane i ostrzeliwane 
miasta, ruiny i ludzie przerażeni tym, 
że coś podobnego może wydarzyć 
się w Europie w XXI wieku. Do tego 
cyniczne tłumaczenia rosyjskiego 
MSZ, który pomordowanych w Buczy 
cywilów, którzy zginęli od strzału w tył 
głowy, cynicznie nazywa uraińską pro-
wokacją. Przerażają widoki leżących 
na ulicy ludzi z powiązanymi do tyłu 
rękami. I jeszcze ta data... 3 kwietnia 
sowieci w podobny sposób rozpoczęli 
mordowanie polskich oficerów w Ka-
tyniu. Jakże tragicznie podobne są te 
obrazy. Polscy oficerowie ze związany-
mi do tyłu rękami, z przestrzelonymi 
czaszkami, spoczywający w masowych 
grobach... Dziś są to Ukraińcy pomor-
dowani w podobny sposób. 

Dziwię się, że cywilizowany świat 
jeszcze to toleruje. Rosjanie, których 
ponad 70 procent popiera wojnę na 
Ukrainie, powinni być zepchnięci poza 
margines w każdej dziedzinie życia. 
Dziwię się, że Rosjanie jeszcze wystę-
pują w jakichkolwiek imprezach spor-
towych. Związki powinny wprowadzić 
całkowity zakaz. Uczelnie zachodnie 
winny relegować studentów z Rosji. 
Rosja powinna być wykreślona z prac 
wszelakich gremiów kulturowych, go-
spodarczych czy społecznych. 

Ludzie są oczywiście najważniejsi, ale 
nie można zapominać o milczących 
ofiarach tej wojny, czyli zwierzętach. 
Błąkające się bezpańskie psy, których 
właściciele zginęli lub zagubiły się 
podczas bombardowań. Bezbronne 
koty, ukrywające się pośród ruin swo-
ich do niedawna domów. Wreszcie 
przejmujące zdjęcia z granicy, którą 
przekraczają ludzie, prowadzący czy 
niosący na rękach swoich czworo-
nożnych pupili. Jeśli miarą człowie-
czeństwa jest faktycznie stosunek do 
zwierząt, to wielu ich zdało ten test 
na medal. Wzruszające jest to, że 
w tak traumatycznych chwilach nie 
zapominają o zwierzętach. Jak męż-
czyzna, który kilkanaście kilometrów 
niósł starego owczarka niemieckiego, 
bo zwierzak miał problemy z tylnymi 
łapami. Dzieci niosące transportery z 
kotami. Psiaki prowadzone na smyczy. 
Autentycznie te sceny u niejednego 
wywołują łzy wzruszenia. Zwłaszcza, 
kiedy nałoży się na te obrazki do-
świadczenia z własnego podwórka, 
gdzie wciąż zbyt wiele osób woli 

Psy wojny
przywiązać psy do drzewa w lesie, 
byle tylko bez problemu wyjechać 
na wakacje. Niegdyś kochany pupil 
ląduje porzucony gdzieś przy drodze 
tylko dlatego, że zaczyna sprawiać 
kłopot opiekunom albo zwyczajnie 
im się znudził...

Cieszę się, że tak wiele osób i orga-
nizacji nie zapomniało o zwierzętach. 
Na granicę jadą transporty z tonami 
karmy. Jak mówi były poseł Paweł 
Suski, mający kontakty z instytucja-
mi zajmującymi się zwierzętami w 
Ukrainie - kierowcy samochodów czy 
ciężarówek jadących w głąb Ukrainy 
na tereny objęte walkami dostają wor-
ki z karmą i proszeni są o rozsypanie 
ich w kilku miejscach w miastach. 
Bezpańskie psy odnajdą pożywienie...

Zapewne po wojnie problem bez-
domności zwierząt w Ukrainie będzie 
sporym wyzwaniem dla organizacji 
prozwierzęcych. Wtedy kkonieczne 
będzie systemowe działanie. Już dziś 
widać, że wiele organizacji szuka w 
Polsce domów dla bezpańskich ukra-
ińskich psów i kotów. Myślę, że przy 
okazji warto pomyśleć i o naszych 
zwierzakach. W Wałczu mamy duże 
szczęście, że działa tu Stowarzyszenie 
Razem da Zwierząt, które skupia pa-
sjonatów i osoby, którym los zwierząt 
autentycznie nie jest obojętny. Dzięki 
tej działalności praktycznie żaden 
bezpański pies czy kot nie trafia do 
schroniska. Pomysłów na adopcję jest 
wiele. Bodaj w Anglii piłkarze jednej z 
drużyn wyszli na murawę, prowadząc 
schroniskowe psy i apelując o ich 
adopcję. Jestem więcej niż pewny, 
że pies wyprowadzony przez Roberta 
Lewandowskiego nie miałby proble-
mów ze znalezieniem nowego domu. 
Ale każdy piłkarz i każda drużyna 
ma swoich fanów. Dlaczego więc nie 
zacząć od wałeckiego Orła...?

Rozczulił mnie ostatnio widok księ-
dza, odprawiającego mszę w towarzy-
stwie sporego kundelka. Okazało się, 
że ten ksiądz to Jeao Paulo de Araujo 
Gomes z parafii w Gravate w Brazylii. 
Ksiądz katolicki, który znany jest z 
tego, że zabiera na msze bezpańskie 
psy i szuka dla nich domów. Tak, 
wiem, że Brazylia jest dość daleko. Ale 
szczerze mówiąc nie widzę powodów, 
dla których i nasi kapłani nie mogliby 
spróbować podobnej działalności. 
Według mnie powaga Kościoła na 
pewno by na tym nie ucierpiała, a 
wręcz przeciwnie - Kościół mógłby na 
tym zyskać. Warto wypróbować wszel-
kie sposoby na własnym podwórku, 

żeby w razie potrzeby służyć pomocą 
innym - choćby Ukrainie. 

Zakończę ten mimo wszystko smutny 
tekst weselszym akcentem. Trafiłem 
otóż w necie na post Ukrainki. Szcze-
rze mówiąc nie wiem, czy nie jest 
to fejk, niemniej jednak setnie mnie 
rozbawił. Otóż do pani zadzwoniła 
jej koleżanka, która pracuje w schro-
nisku gdzieś na obrzeżach Kijowa i 
opowiedziała o pewnym zdarzeniu. 
Przyjechał tam samochodem pani w 
średnim wieku i poinformowała, że 
na polu zobaczyła błąkającego się psa 
husky. Wydał jej się smutny. Musiała 
się za nim naganiać, ale ostatecznie 

załadowała go do samochodu i 
przywiozła do schroniska. Obecny na 
miejscu weterynarz otworzył drzwi 
auta i... zamarł w szoku. Na tylnym 
siedzeniu siedział bowiem nie husky, 
ale olbrzymi szary dziki wilk, który z 
kolei patrzył na weterynarza równie 
zdumionymi oczami. 

Najbardziej podobał mi się komen-
tarz autorki posta. Zastanawiała się 
ona, czy Putin na pewno zdaje sobie 
sprawę, na kogo się porwał, skoro 
zwykła kobieta potrafiła złapać wil-
ka gołymi rękami, bo wydał jej się 
smutny... I z takimi ludźmi Putin chce 
wygrać wojnę?                            Far
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O tym, że wojna powoduje różne 
traumy, raczej nie trzeba nikogo 
przekonywać. Cierpią przez nią 
dzieci i dorośli. Od 24 lutego sta-
ło się jasne, że osoby uciekające 
przed wojną z terenów Ukrainy 
będą potrzebować wsparcia psy-
chologicznego. W powiecie wałec-
kim zadbało o to Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. I zrobiło to 
w sposób najlepszy z możliwych, 
bowiem aby przezwyciężyć barierę 
językową, postarano się o psycho-
loga z Ukrainy.

Wojna jest niewyobrażalny nieszczę-
ściem, o czym cokolwiek powiedzieć 
mogą jedynie ci, którzy w niej uczest-
niczyli i którzy doświadczyli jej mniej 
lub bardziej na własnej skórze.

- Obrazy z Ukrainy, które do nas 
docierają za pomocą mediów, są 
w pewien sposób cenzurowane – 
mówi psycholog  z Ukrainy Natalia 
Pazniuk. - Ja nie chcę powiedzieć, 
że to, co wdać w polskiej telewizji, 
to kłamstwo. Kłamstwem jest to, co 
pokazują w rosyjskich mediach. Ale w 
Polsce czy generalnie na Zachodzie nie 
pokazuje się najbrutalniejszych scen. 
Widać przerażający, ale jednak tylko 
wycinek bezmiaru okrucieństwa, stra-
chu, zniszczeń. Jak faktycznie wygląda 
wojna wiedzą tylko te osoby, które 
ją przeżyły. Odciska ona na ludziach 
ogromne piętno i dlatego tak ważne 
jest wsparcie psychologiczne. Poma-
gamy uchodźcom, którzy zamieszkali 
na terenie całego powiatu wałeckiego, 
i to zarówno dorosłym, jak i dzieciom. 
Ja pojawiłam się w Wałczu jeszcze 
przed wojną, ale jestem w podobnej 
sytuacji do wielu osób przyjeżdża-
jących do Polski z Ukrainy, bo tam 
zostali moi rodzice. Jestem szczerze 
wdzięczna Powiatowemu Centrum Po-

Niemożliwe nie istnieje
mocy Rodzinie za możliwość niesienia 
pomocy moim rodakom. Myślę, że 
stało się to dla mnie czymś w rodzaju 
misji do wypełnienia.

Jak dodaje psycholog Katarzyna 
Wierzbińska, pomoc dedykowana jest 
nie tylko do osób, które przyjechały 
z Ukrainy, ale również osób, które je 
przyjęły. 

- Uchodźcy mają często naturalną 
potrzebę wygadania się – tłumaczy 
K. Wierzbińska. - Opowiadają o rze-
czach strasznych i naturalne w takiej 
sytuacji jest przeniesienie części stresu 
na słuchających. To rodzi również 
spore problemy i dlatego staramy się 
pomagać również tym, którzy przyjęli 
uchodźców pod swój dach. Mówimy 
im, jak mają rozmawiać, jak radzić 
sobie ze stresem, kiedy słyszą o okrop-
nościach, jakie przeżyli ich goście.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że 
przekroczenie granicy Polski nie działa 
jak dotknięcie czarodziejskiej różdżki. 
Nie jest tak, że wszystkie lęki i stresy 
zostają za granicą. Zostają przera-
żające niekiedy obrazy, jak młodej 
kobiety, która dotarła do Polski po 
tym, jak rosyjski pocisk na jej i dziecka 
oczach rozerwał ich męża i ojca. Inni 
przyjeżdżają mając świadomość, że 
nie będą mieli do czego wracać, bo ich 
dom został zniszczony. Boją się o przy-
szłość. Inni obawiają się o pozostałych 
w Ukrainie mężów, ojców i braci, czy 
generalnie o rodziny i bliskich. Boją się 
o pozostawione na Ukrainie mieszka-
nia, o dorobek całego życia: czy dom 
jeszcze stoi, czy może stał się już celem 
dla rosyjskich rakiet i bomb. Bywa, że 
sen z powiek spędza uchodźcom za-
ciągnięty na zakup mieszkania kredyt, 
który trzeba mimo wojny spłacać nie 
wiedząc nawet czy mieszkanie jeszcze 
istnieje. To są lęki dzieci o rodziców. 
Strach przed nieznanym w nowym 

miejscu. 
- Docieramy do potrzebujących na 

każdy sygnał – zapewnia N. Pazaniuk. 
– To jest strach, szok i niepewność. 
Są tu ludzie z Kijowa, którzy przeżyli 
bombardowania i stracili wszystko. 
Nie wiedzą co robić, jak się tu poru-
szać. Rozmawiamy z nimi. Nierzadko 
odwiedzają nas później w PCPR, bo 
potrzebują więcej rozmów.

N. Pazaniuk przyznaje, że w rozmo-
wach z uchodźcami, którzy dopiero 
co przyjechali do polski, dość często 
pojawia pewna bariera. Początkowo 
uchodźcy przyjmują pomoc z ogrom-
ną ostrożnością. Nie wierzą, że można 
aż tak szeroko otworzyć serca na in-
nych. Dopiero kiedy przekonują się, 
jak to faktycznie wygląda, pojazwia 
się wdzięczność. 

N. Pazaniuk uważa, że jest spora gru-
pa uchodźców, która będzie starała się 
zostać w Polsce na dłużej, a być może 
nawet na stałe. Są to ludzie, którzy 
stracili wszystko i nie bardzo mają po 
co do Ukrainy wracać. Część uchodź-
ców chce zostać, bo widzi w Polsce 
większe możliwości dla siebie. Inni 
natomiast deklarują natychmiastowy 
powrót do ojczyzny po zakończeniu 
wojny. 

Niezwykle ważna jest – co pod-
kreślają psycholodzy – umiejętność 
rozmowy z osobami, które przyjechały 
z terenów ogarniętych wojną. Bar-
dzo ostrożnie należy podchodzić do 
tematu wojny i osobistych przeżyć. 
Raczej lepiej zaczekać, aż osoba sama 
zacznie opowiadać, niż natrętnie się 
dopytywać. 

- Wiele osób ma objawy zespo-
łu stresu pourazowego – mówi K. 
Wierzbińska. - Słynny PTSD (od ang. 
post-traumatic stress disorder – dop. 
aut) to zaburzenie psychiczne, będące 
formą reakcji na skrajnie stresujące 
wydarzenie, traumę, które przekracza 
zdolności danej osoby do radzenia so-
bie i adaptacji. Na pierwszym miejscu 
czynników wywołujących PTSD jest 
wymieniana wojna. PTSD jest jednak 
już jednostką chorobową. Nasze dzia-

łania mają na celu spowodować, aby 
stres nie przekształcił się w chorobę, 
wymagającą długiego leczenia. Każda 
sytuacja zagrożenia zdrowia i życia jest 
traumą, z którą organizmowi trudno 
jest sobie poradzić. Ale w 90 procen-
tach z czasem organizm sam sobie z 
tym radzi, choć na pewno pomocne 
jest wsparcie psychologiczne. Jest 
jednak grupa, która wymagać będzie 
leczenia.                                      far 

Od autora: Nie chciałbym, aby to, 
co napiszę, zostało źle zrozumiane. 
Doceniam ogrom pracy jaką w pomoc 
dla ludności Ukrainy włożyły różne 
organizacje pozarządowe, stowarzy-
szenia, wolontariusze i samorządy. 
Nie da się jednak ukryć, że jestem 
pod wielkim wrażeniem działalności 
wałeckiego PCPR, które przy ogro-
mie własnych zadań zajmuje się na 
ogromną skalę pomocą dla Ukrainy. 
To nie są tylko zbiórki wszystkiego, co 
w danym momencie jest potrzebne. 
PCPR zajmuje się między innymi 
gośćmi z partnerskiego miasta Fastiv, 
z którego ponad stuosobowa grupa, 
wśród której są również wymagające 
specjalnej opieki dzieci, znalazła 
schronienie w Wałczu. To również opi-
sane wyżej zorganizowanie pomocy 
psychologicznej. Kiedy okazało się, 
że istnieje zbyt duża bariera językowa 
pomiędzy gośćmi z Ukrainy i polskimi 
psychologami, PCPR postarał się o tłu-
maczy. Kiedy pomoc psychologiczna 
ruszyła na dobre, pracownikom PCPR 
sobie wiadomymi kanałami udało się 
dotrzeć do ukraińskiej psycholożki 
i zaproponować jej współpracę. To 
było po prostu oczywiste, że przera-
żeni ludzie łatwiej nawiążą kontakt z 
rodakiem, więc PCPR taką możliwość 
po prostu stworzyło.
I dłużej przyglądam się pracy PCPR, 
tym częściej dochodzę do wniosku, 
że dla ludzi tam pracujących zwrot 
„Nie da się” właściwie nie istnieje, a 
jeśli się pojawia, to niezwykle rzadko 
i w sytuacjach, w których naprawdę 
się nie da.
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Bożena przysięga, że się starała. 
Chciała, żeby Bartek miał normalny 
dom, żeby było mu u nich dobrze. 
Nie udało się... Dziś jest sama.

Wydawałoby się, że Bożena i Marek 
tworzyli szczęśliwy związek. Znali się 
od kilku lat, a przez dwa wspólnie 
mieszkali, zanim zdecydowali się na 
ślub. Po roku urodził się Kuba. Syn 
stał się ich oczkiem w głowie. Marek 
pracował, a Bożena zajmowała się 
opieką nad malcem. Po półtora roku 
wróciła jednak do pracy, a Kuba trafił 
pod opiekę niani.

Kiedy Kuba miał dwa lata, Marek 
stanął przed dużą szansą awansu. 
Oznaczałoby to również znaczną pod-
wyżkę pensji. Tej okazji po prostu nie 
mogli zaprzepaścić – mimo, że wiązało 
się to z kilkumiesięczną rozłąką. Marek 
trzy miesiące spędził w Szczecinie na 
szkoleniu. Zakończył je i wydawało 
się, że wszystko jest w najlepszym 
porządku.

- Wyczuwałam jednak od kilku dni, 
że coś jest nie tak – mówi Bożena. - 
W końcu mąż wieczorem sam zaczął 
rozmowę. Powiedział, że na szkoleniu 
poznał kobietę. Przysięgał, że to miał 
być tylko krótki romans, który nigdy 
nie mógł przerodzić się w poważny 
związek. Ale... wszystko wymknęło 
się spod kontroli i niestety kochanka 
Marka zaszła w ciążę. Mało tego, 
postanowiła urodzić dziecko. Nie 
oczekiwała od Marka niczego, poza 
uznaniem syna. Marek poprosił, 
żebym mu wybaczyła. Nie było to 
proste, ale postanowiłam dać mu 
drugą szansę. Faktycznie przez lata 
właściwie nie odczuwałam, że Marek 
ma drugiego syna. Alimenty płacił 
wręcz symboliczne. Z synem spotykał 
się bardzo rzadko, bo tak chciała jego 
matka, a Marek się na to godził. Ale 
minęło siedem lat i wszystko zmieniło 
się w ciągu doby.

***
Wieczorem zadzwonił telefon. Ma-

rek odebrał i widać było, jak blednie. 
Bożena usłyszała tylko, jak mówił, że 
zaraz wyjeżdża. Powiedział jej tylko, 
że coś się stało w Szczecinie i Magda, 
bo tak miała na imię jego dawna 
kochanka, jest w szpitalu. Wrócił 
następnego dnia w południe, a towa-
rzyszył mu siedmioletni chłopiec. To 
był Bartek, syn Marka. Maluch płakał 
i nie był stanie się uspokoić. 

- Zrozumiałam tylko, że jego mama 
umarła – opowiada Bożena. - Dopiero 
kiedy usnął, mogłam porozmawiać z 
Markiem. Magda miała tętniaka aorty 
brzusznej, który pękł. Mimo, że szyb-
ko przewieziono ją do szpitala, nie 
udało się jej uratować. Jak się później 
okazało, miała świadomość swojej 
choroby. Liczyła na to, że Marek 
zajmie się synem i u adwokata zde-
ponowała wszelkie dokumenty. Pie-
niądze, które miały pomóc utrzymać 
ich syna, dokumenty do mieszkania 
w Szczecinie, które po skończeniu 18 
roku życia miał dostać Bartek. Do tego 
czasu mieszkaniem miał dysponować 

Drugi syn
opiekun. Miało być wynajmowane, a 
pieniądze z wynajmu miały pomóc w 
utrzymaniu chłopca. Szczerze mówiąc 
podziwiałam tę kobietę, że tak na 
chłodno, w obliczu śmiertelnej cho-
roby zadbała o dziecko. Marek spytał 
mnie, czy Bartek może zostać z nami. 
To było niczemu niewinne dziecko, 
więc się oczywiście zgodziłam.

Bartek dostał swój pokój, wydzie-
lony z pokoju Kuby. Obaj chłopcy 
polubili się i mocno zaprzyjaźnili Kuba 
był starszy od Bartka o ponad dwa 
lata, ale wzrostem byli niemal równi. 
Chłopiec powoli aklimatyzował się w 
nowej sytuacji. 

- Ja jednak nie umiałam sobie pora-
dzić z tą sytuacją – przyznaje Bożena. 
- Mimo, że bardzo się starałam, Bartek 
był żywym dowodem zdrady mojego 
męża. Przypominał mi o tym każdego 
dnia i o każdej porze. Nie to było 
jednak najgorsze. Na każdym kroku 
porównywałam chłopców: który ład-
niej rysuje, który lepiej gra w piłkę, 
który lepiej śpiewa i który lepiej się 
uczy. Niestety w tym porównaniu mój 
syn wypadał gorzej. Bartek był lepszy 
na boisku, lepiej pływał, ładniej śpie-
wał. Po latach okazało się, że był też 
przystojniejszy. To Bartek miał wokół 
siebie wianuszek dziewczyn, był duszą 
towarzystwa. To o znajomość z nim 
zabiegali koledzy. Mój Kuba był nie-
jako w jego cieniu. Chłopcy nadal się 
przyjaźnili, ale mnie to przeszkadzało.

***
- Kuba poszedł na studia do Po-

znania – opowiada Bożena. - Bartek, 
który był też już pełnoletni, zapro-
ponował, żeby dalej wynajmować 
mieszkanie w Szczecinie, a pieniądze 
przeznaczać na studia Kuby. To był 
fajny gest.

Bartek często jeździł w odwiedziny 
do Kuby. Ten zrobił prawo jazdy, kupił 
starego golfa i razem wozili się po 
Szczecinie. Imprezowali też wspólnie. 
Podczas jednego z takich wyjazdów 
doszło do wypadku. 

- Telefon zadzwonił wieczorem – 
opowiada Bożena. - Znów odebrał 
Marek i znów widziałam, jak blednie 
przy słuchawce. Czułam, że stało się 
coś strasznego. Mąż powiedział tylko: 
Kuba, musimy jechać. W czasie drogi 
na komórkę zadzwonił Bartek. Po-
wiedział, że jest po badaniach i poza 
stłuczeniami nic mu nie jest. Wyjechał 
na nich samochód dostawczy. Uderzył 
w bok dokładnie w miejsce kierow-
cy. Stary golf bez poduszek nie był 
w stanie zamortyzować uderzenia. 
Kuba zginął na miejscu, a Bartkowi 
właściwie nic się nie stało. Byłam 
zrozpaczona i wściekła. Kierowca, 
który spowodował wypadek, był 
trzeźwy, ale dopiero po dwóch dniach 
przyszły badania i okazało się, że był 
naćpany amfetaminą prawie do utraty 
przytomności. Ale ja obwiniałam o 
to nie wiedzieć czemu Bartka. O to, 
że gdyby nie pojechał do Szczecina, 
to może Kuba by tamtędy nie jechał. 
Powiem wprost: obwiniałam go o to, 
że przeżył, a mój syn zginął.

Marek starał się uspokoić żonę. 
Tłumaczył, że Bartek też to przeżywa, 
że byli z Kubą bardzo zżyci i cierpi z 
powodu jego śmierci. Ale do Bożeny 
nic nie trafiało. Podczas pogrzebu, 
kiedy Bartek chciał rzucić na trumnę 
przyrodniego brata garść ziemi, wy-
buchnęła i kazała mu się wynosić z 
cmentarza.

- Wiem, że jest to z mojej strony 

podłe, ale nie umiem inaczej – mówi 
Bożena. - Po pogrzebie nie mogłam 
znieść obecności Bartka w domu. Nie 
radziłam sobie z tym, że on żyje, a mój 
Kuba nie. Nie miałam dla niego serca. 
Kazałam mu się wynosić. Wyprowa-
dzili się razem z Markiem. Wiem, że 
nie jestem sprawiedliwa, wiem, że 
robię źle, ale inaczej po prostu nie 
potrafię...              Michał Gwdowski
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Wiem że to moja wina i mój błąd 
– mówi Anita. - Chciałam za dużo 
i stałam się zbyt pazerna. W efek-
cie straciłam wszystko. Wdałam 
się w romans z żonatym, o wiele 
starszym ode mnie mężczyzną. 
Wszystko się wydało, ale to nie jest 
najgorsze...

Anita nigdy nie ukrywała, że w życiu 
najważniejsze są dla niej pieniądze. 
Według jej życiowej filozofii, są kobie-
ty, które chcą być doskonałymi żonami 
i matkami, dla których dwójka czy 
trójka dzieci jest celem życia. Celem 
życia Anity był natomiast komfort, 
droga biżuteria, dobre ciuchy, najlep-
sze kosmetyki, egzotyczne wyjazdy. 
Do tego ładny dom, ekskluzywny 
samochód i jako dodatek facet, który 
na to wszystko zarobi. I tu trzeba przy-
znać, że Anita nie była jakoś specjalnie 
wymagająca. Nie czekała na księcia 
na białym koniu czy raczej w białym 
Bentleyu. Jej wybranek nie musiał 
być modelem czy inny misterem 
uniwersum. U faceta liczył się przede 
wszystkim portfel, a to, jak wyglądał 
jego posiadacz i ile miał lat, było jakby 
kwestią drugorzędną.

Teraz dochodzimy do najważniejszej 

Trójkąt

kwestii. Mimo, że pełna cynizmu i 
wyrachowania, Anita miała jednak 
niesamowitą klasę. Była wykształcona, 
oczytana, błyskotliwa i dowcipna. 
Potrafiła zachować się w każdym 
towarzystwie, a do tego była piękną 
dziewczyną. Miała wyjątkową urodę, 
która pozwalała przy minimalnym 
nakładzie środków dokonywać błyska-
wicznych metamorfoz, w zależności 
od potrzeb. Mogła być albo niewinną 
uczennicą z luksusowej pensji dla 
dziewcząt, albo urodziwą mniszką 
albo wyuzdanym, pełnym seksu 
wampem. Przemianę była w stanie 
dokonać w ciągu niecałej godziny - 
ot tyle, ile zajmuje zmiana ciuchów i 
zrobienie nowego makijażu. 

***
Anita pracowała najpierw w biurze 

podróży. Doszła bowiem do wniosku, 
że egzotyczne wyjazdy kupują ludzie 
zamożni i będzie to doskonała okazja 
do poznania kogoś interesującego. 
Niestety, panowie jeśli się pojawiali 
w jej biurze, to najczęściej w towarzy-
stwie żon, narzeczonych czy kochanek. 
Singli było jak na lekarstwo, a jeśli 
nawet, to najczęściej byli to może 
odrobinę zamożniejsi emeryci. Anita 
zmieniła więc pracę i została... agent-

ką. Co prawda ubezpieczeniową, ale 
zawsze. Nie da się ukryć, że  szło jej 
doskonale. Wrażliwi na jej wdzięki 
panowie chętnie ubezpieczali u niej 
samochody. 

Jednym z jej klientów był Jarek. 
Mężczyzna zwrócił jej uwagę, kiedy 
poprosił o ofertę ubezpieczenia swojej 
niespełna rocznej BMW X-5. Zdziwiła 
się nawet, bo Jarek nie wyglądał na 
kogoś szczególnie zamożnego. Ale 
dyskretnie zasięgnęła o nim opinii i 
okazało się, że Jarek ma nieźle pro-
sperującą firmę. Ma pieniądze i - co 
ważne - jest sam. A to, że nie był jakoś 
nadmiernie urodziwy, Anicie specjal-
nie nie przeszkadzało. 

- Jarek dał się poderwać bez pro-
blemu – mówi Anita. - Zaczęliśmy 
się spotykać. Poznałam jego rodzinę 
i uznałam, że na ten moment jest to 
dobry kandydat. Miał swoją firmę, 
a do tego w przyszłości zapewne 
odziedziczyłby firmę swoich rodziców. 
Mama Jarka bardzo mnie polubiła. 
Czułam to. Za to jego ojciec miał do 
mnie wyczuwalny dystans. Oczywiście 
zachowywał się poprawnie, ale brako-
wało takiej serdeczności, jaką obdarza 
się ludzi, których się lubi i którym się 
ufa. A ojciec Jarka nie ufał mi. Tadeusz 
chyba czuł, że bardziej niż na jego 
synu zależy mi na pieniądzach. Widać 
facet znał się na ludziach... Mnie jed-
nak wystarczyło to, że Jarka miałam 
owiniętego wokół małego palca.

Po kilku miesiącach od poznania Jar-
ka Anita poznała Leszka. Facet dobrze 
po pięćdziesiątce, ale w doskonałej 
formie. Czuć było, że ma ogromne 
pieniądze. Kiedy zaproponował jej 
spotkanie, oczywiście zgodziła się, 
wiedziona ciekawością i nadzieją, że 
a nóż coś z tego wyjdzie. I wyszedł 
całkiem fajny romans. Leszek po-
czątkowo mówił wyłącznie o luźnym 
związku, ale z czasem znajomość 
stawała się coraz bardziej poważna i 
Anita czuła, że mężczyzna zwyczajnie 

się w niej zakochał. Facet z pozycją, z 
pieniędzmi bez porównania większy-
mi niż te, którymi dysponowali Jarek i 
jego rodzina, mógł sobie pozwolić nie 
tylko na młodą i piękną kochankę, ale 
też na młodą i piękną żonę. I nie da 
się ukryć, że w tej roli Anita zaczynała 
coraz częściej siebie dostrzegać. 

***
Trochę ucierpiała na tym romansie 

znajomość z Jarkiem. Anita miała dla 
niego mniej czasu. Odkryła za to, że 
Tadeusz, którego uważała za ojca Jar-
ka, nim nie jest. Był drugim mężem 
mamy Jarka, a biologiczny ojciec 
utrzymywał z synem dość luźny kon-
takt. Jarek nie chciał o nim rozmawiać. 
Jedyne, co Anita wyciągnęła od niego 
i jego matki to fakt, że biologiczny 
ojciec Jarka był obrzydliwie bogaty. 
Co prawda ożenił się ponownie, ale 
z drugą żoną nie miał dzieci. Większa 
część jego majątku miała więc przy-
paść Jarkowi.

- Nie wiem, co mnie wtedy dosię-
gnęło, ale to chyba była jakaś wtórna 
głupota – przyznaje Anita. - Inaczej nie 
jestem w stanie wytłumaczyć tego, że 
nie chciałam zobaczyć jego zdjęcia. 
Matka Jarka chciała mi go poszukać, 
ale ja się śpieszyłam, a potem temat 
jakoś umarł. Wystarczyło poczekać 
pięć minut, zobaczyć zdjęcia i moje 
problemy by nie zaistniały.

***
Zaistniały jednak, i to z fatalnymi 

konsekwencjami. Leszek zdecydował 
się na związek z Anitą. Dziewczyna 
nie była jednak do końca pewna, jak 
to będzie wyglądało, dlatego posta-
nowiła nie palić za sobą mostów i w 
odwodzie dalej trzymała Jarka. Anita 
nie miała pewności, jak przebiegnie 
rozwód, ale też obawiała się, że Leszek 
będzie chciał podpisywać intercyzę i 
zabezpieczyć przed nią majątek. Nie 
poruszała tego tematu ze strachu, że 
ma rację, ale się z tym liczyła. 

Leszek zaprosił ją na uroczystą 
kolację. Uprzedził, że zaprosił na 
nią również swojego biologicznego 
syna. Powodem było to, że będzie 
chciał ustalić, jak zabezpieczyć swoją 
drugą żonę, której oświadczył już, że 
zamierza się z nią rozwieść. Chciał od 
razu ustalić zasady podziału majątku, 
aby zabezpieczyć przyszłość Anity. To 
jej się spodobało, bo było dowodem, 
że myśli o niej poważnie i po swojej 
śmierci nie chce zostawić jej z niczym.

- Przyszłam do niego trochę wcze-
śniej i przejęłam obowiązki gospodyni 
– opowiada Anita. - Punktualnie o 
umówionej godzinie rozległ się dzwo-
nek i do pokoju wszedł syn Leszka. 
Stanęliśmy jak wryci, a ja pierwszy raz 
w życiu nie byłam w stanie powiedzieć 
słowa. Tym synem był oczywiście 
Jarek. Pomiędzy panami wybuchła 
krótka, aczkolwiek gwałtowna i treści-
wa awantura. Szybko jednak uznali, że 
główną winę ponoszę ja i nie da się 
ukryć, że mieli rację. I tak w jednej 
chwili straciłam ich obydwu...

Michał Gwdowski
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Zosia blisko rok spędziła na in-
walidzkim wózku lub poruszając 
się o kulach. Dla niej, dziewczyny 
wcześniej bardzo aktywnej, było 
to traumatyczne doświadczenie. 
Ale wiele nauczyła się w tym czasie 
o ludziach. 

To był ułamek sekundy. Jechała na 
długi weekend do znajomej, kiedy 
z bocznej drogi wypadł na pełnej 
prędkości suv. Ona w swojej Toyocie 
Yaris nie miała większych szans, żeby 
uniknąć zderzenia. Ocknęła się w 
szpitalu. Byli przy niej rodzice i starszy 
brat. Niestety, urazy, jakie odniosła, 
okazały się bardzo poważne. Lekarze 
co prawda zapewnili, że odzyska 
pełną sprawność, ale musi jakiś czas 
spędzić na wózku, a potem czeka ją 
żmudna rehabilitacja.

- Do tej pory prowadziłam bardzo 
aktywny tryb życia – opowiada 
Zosia. - Uprawiałam sport, może 
nie na poziomie wyczynowym ale 
intensywnie. Biegałam praktycznie 
codziennie, do tego siłownia i aerobik. 
Zimą obowiązkowo narty. Siedzenie 
w domu i konieczność poruszania się 
na wózku były dla mnie największą 
karą. Początek mojej rekonwalescen-
cji zbiegł się ze sprawami sądowymi 
ze sprawcą wypadku. Jego wina nie 
ulegała wątpliwości. Był pijany, a 
do tego cały wypadek nagrał się na 
rejestratorze jadącego z naprzeciwka 
samochodu. Wina i wyrok to jedno, a 
potem była jeszcze sprawa o odszko-
dowanie i zwrot kosztów leczenia. 
Powiem tylko, że jestem zadowolona 
z wyroków. Oczywiście wolałabym nie 
mieć tych pieniędzy i nie przechodzić 
przez to, przez co musiałam przejść. 
Ale skoro już stało się to, co się stało, 
to moim zdaniem kierowca poniósł 
zasłużoną karę.

Jeśli chodzi o pracę, to z tym nie 
miała większych problemów. Razem 
z rodzicami i bratem prowadzili cał-
kiem sporą firmę rodzinną i nie było 
problemów, żeby ktoś ją po wypadku 
zastąpił. Dość szybko jednak wróciła 
do pracy, traktując ją jako rodzaj 
terapii. Poruszała się częściowo na 
wózku, częściowo o kulach. Do pracy 
dojeżdżała samochodem. 

Próbowała możliwie jak najszybciej 
usamodzielnić się. Robiła zakupy, 
spotykała się ze znajomymi i na ile to 
było możliwe, wiodła normalne życie. 

***
- Przekonałam się, że świat z pozycji 

wózka jest zupełnie inny – mówi Zo-
sia. - Pozornie proste rzeczy zaczynają 
stanowić problem, przynajmniej na 
początku trudny do przeskoczenia. 
Musiałam na przykład nauczyć się 
otwierać drzwi, żeby wjechać gdzieś 
wózkiem. Jak się okazało, w Wałczu 
wciąż jest wiele podjazdów czy wejść, 
zupełnie niedostosowanych dla wóz-
ków. Miałam naklejkę i legitymację, 
uprawniającą do parkowania na miej-
scach dla osób niepełnosprawnych, 
ale one bardzo często zastawiane są 

Słodki impertynent
przez kierowców, którzy niekoniecznie 
mają uprawnienia do parkowania na 
takich miejscach. Ale kiedy zwracałam 
im uwagę, to zdarzało się, że robili mi 
awantury. Oczywiście dokumentów 
nie pokazywali, ale lista schorzeń, 
na jakie mieli rzekomo cierpieć była 
czasem tak długa, że wydwało się 
niemożliwe, żeby ktoś tak chory w 
ogóle mógł samodzielnie się poruszać. 
Awantury na parkingach to norma.

***
Zosia nie spodziewała się, że po-

dobny problem pojawi się również 
na parkingu przed jej firmą. Tamtego 
dnia zależało jej, żeby być wcześniej w 
pracy, bo miała umówione spotkania 
na rozmowy kwalifikacyjne o pracę. Jej 
firma chciała zatrudnić przedstawiciela 
handlowego. Z kilku kandydatur, które 
wpłynęły, wytypowane zostały trzy 
osoby. Zosia miała przeprowadzić roz-
mowy i zdecydować, kogo zatrudnić. 

- Dojeżdżałam pod firmę – opo-
wiada. - Miałam swoje miejsce za-
znaczone kopertą i nikt na nim nie 
parkował. Kiedy zwolniłam, żeby 
zaparkować na swojej kopercie, z pi-
skiem opon wepchnął się przede mnie 
jakiś samochód i ustawił się na moim 
miejscu. Podjechałam i uchyliłam 
okno. Z samochodu wyskoczył bardzo 
sympatyczny z wyglądu mężczyzna. 
Poinformowałam go grzecznie, że to 
moje miejsce. On się rozejrzał i z roz-
brajającym, ale jednak trochę złośli-
wym uśmiechem spytał, gdzie to jest 
napisane. Poprosiłam, żeby odjechał, 
bo się spieszę. Jestem osobą niepeł-
nosprawną i jest to moje miejsce, na 
którym zawsze parkuję. Nic sobie z 
tego nie zrobił. Powiedział, że jemu 
też się spieszy i pobiegł do środka.

Zosia znalazła miejsce oparkingowe 
dość odległe od wejścia do firmy. 
Musiała dojechać wózkiem spory 
kawałek. Kiedy dotarła do swojego 
gabinetu, pierwszy kandydat już cze-
kał w środku. Kiedy Zosia wjechała 
na wózku, mężczyzna podniósł się 
szarmancko z krzesła, ale uśmiech 
zgasł mu momentalnie na twarzy. 
Zosia poznała faceta, który zastawił jej 
miejsce na parkingu. On też ją poznał. 
Wydukał tylko, że jest mu przykro w 
związku z okolicznościami, w jakich się 
poznali i domyśla się, że w tej firmie 
raczej nie ma czego szukać. Zosia nie 
odmówiła sobie złośliwości zwraca-
jąc mu uwagę, że nieco nakłamał w 
swoim CV, pisząc o swojej nienagannej 
kulturze osobistej. Postanowiła jednak 
dać mu szansę i przeprowadziła z nim 
rozmowę kwalifikacyjną. 

- Z trzech kandydatów Paweł, bo tak 
miał na imię facet z parkingu, wypadł 
najlepiej – przyznaje Zosia. - Zasta-
nawiałam się, co mam z tym zrobić, 
bo byłam na niego wściekła, ale z 
drugiej strony powinnam przecież 
zachować się profesjonalnie. A poza 
tym... przyznam się do czegoś: facet 
zwyczajnie mi się spodobał i o tym, 
że zadzwoniłam właśnie do niego z 
propozycją zatrudnienia, zdecydował 

ostatecznie jego ujmujący uśmiech. 
Przyznał, że po scysji na parkingu nie 
liczył na pracę. Szybko okazało się, 
że był to doskonały wybór. Nie da się 
ukryć, że miałam nosa.

Jak się okazało, Zosia nie pomyliła 
się również w ocenie innych zalet 
młodego mężczyzny. Paweł niedługo 
zaoferował ładnej szefowej pomoc w 
rehabilitacji.

- Na początku nie chciałam się na to 
zgodzić, bo zwyczajnie wstydziłam się 
przed nim swoich ograniczeń – przy-
znaje Zosia. - Dla kobiety to nie jest 
łatwe, zwłaszcza, jeśli chodzi o faceta, 
który jej się podoba. Moje ciało nie 
było takie, jak przed wypadkiem, tro-
chę przytyłam, mięśnie nóg prawie mi 
zanikły. Ale Paweł się uparł i w końcu 
się zgodziłam. Poszedł do tego bardzo 
fajnie. Okazał się być pogodnym, em-

patycznym i delikatnym gościem, a ja 
byłam nim coraz bardziej oczarowana, 
no i dzięki temu zyskałam dodatkową 
motywację do ćwiczeń. 

Rehabilitacja zaczęła postępować tak 
szybko, że nie tylko lekarze, ale i sama 
Zosia byli tym zdumieni. Po kilkunastu 
tygodniach dziewczyna znów samo-
dzielnie stanęła na nogach. Potem 
był pierwszy krok bez kul, i kolejne. 

***
Po kilku kolejnych tygodniach Zo-

sia i Paweł wybrali się na spacer po 
lesie. Ścieżka była mało uczęszczana, 
piaszczysta, nierówna, poprzerastana 
korzeniami. W pewnym momencie 
Zosia potknęła się i nie upadła tylko 
dlatego, że Paweł złapał ją wpół. 
Wtedy pierwszy raz się pocałowali.

Od pół roku są małżeństwem.
Marcin Orlicki
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Korporacja taksówkar-
ska Free Now testuje 
właśnie w Trójmieście 
usługę, w której kobiety 
mogą zamawiać taksów-
kę prowadzoną przez 
kobietę. To usługa, jakiej 
jeszcze w Polsce nie wi-
dzieliśmy. Jak informuje 
organizator, jej główne 
założenia są dwa: po 
pierwsze podnosić poczu-
cie bezpieczeństwa wśród 
kobiet korzystających z 
przejazdów, a po drugie 
ma na celu promowa-
nie zawodu, w którym 
kierowczynie sprawdzą 
się tak samo dobrze, jak 
kierowcy.

W tym roku media 
obiegła historia 22-let-
niej dziewczyny, która w 
środku nocy zamówiła 
taksówkę. Zamiast jednak 
dojechać do domu, 
trafiła ostatecznie na 
pogotowie, które podjęło 
wszelkie próby poskleja-
nia jej w jedną całość po 
gwałcie i brutalnym po-

biciu. To nie pierwsza, tylko 
może najgłośniejsza historia 
opisująca zdarzenia, które 
cyklicznie spotykają kobie-
ty, korzystające z tego typu 
usług. W moim najbliższym 
otoczeniu jest koleżanka, 
która w panice uciekała 
z jadącego samochodu, 
a potem kluczyła ulicami 
Warszawy, żeby zgubić 
kierowcę, który rzucił się za 
nią w pościg. Kasia miała 
szczęście. Wiele innych 
kobiet - nie.

To właśnie tego typu sytu-
acjom chce zapobiegać Free 
Now, wprowadzając na 
rynek swoją dedykowaną 
dla kobiet ofertę. 

- Obok wielu innych opcji 
zamówienia przejazdu do-
stępnych w naszej aplikacji 
dajemy dodatkową alterna-
tywę dla pasażerek, które z 
różnych powodów, w tym 
związanych z bezpieczeń-
stwem, mogą preferować 
przejazd z kobietą - mówi 
Izabela Skonieczna, dy-
rektorka marketingu Free 
Now w Polsce. - Pragniemy 
zwrócić uwagę na nadal 
występujące w XXI wieku 
przekonanie, jakoby branża 
taxi lub prowadzenie auta 
miało być domeną męż-
czyzn. Mamy nadzieję, że 
usługa „Dla niej” będzie 
impulsem dla wielu kobiet 

Dać jej, nie zabrać jemu
do podejmowania zajęć, 
które wciąż uznawane są za 
typowo męskie.

To rzecz jasna nie tylko 
gest dobrej woli, ale także 
strategia biznesowa, która 
adresuje pewną niszę na 
rynku. W moich oczach 
to nie problem, uważam 
bowiem, że zarabianie i 
pomaganie nie muszą się 
wzajemnie wykluczać. Nie 
jestem jednak zaskoczona 
tym, że świat nie przyjął 
tego jednak tak dobrze, jak 
mi się to marzy.

Na portalu LinkedIn pod 
informacją o ofercie, którą 
udostępniła jedna z użyt-
kowniczek serwisu, chórem 
odezwali się mężczyźni, 
którzy poczuli się usługą 
„Dla Niej” pokrzywdzeni.

Nie ma możliwości 
zamówienia przejazdu, w 
którym kierowcą na pewno 
będzie mężczyzna, a więc 
to faworyzuje kobiety i 
dyskryminuje mężczyzn. Do 
nadużyć na tle seksualnym 
może dojść również wtedy, 
kiedy kobieta jest kierowcą, 
a pasażerem mężczyzna. 
A co jeśli kierowca jest 
członkiem społeczności 
LGBT i czuje się kobietą? To 
tak, jak wtorki dla kobiet w 
Saunarium we Wrocławiu, 
czwartków dla mężczyzn jak 
nie było, tak nie ma!

To nie pierwszy raz, kiedy 
obserwuję, jak fałszywa 
męskość rozkrusza się i roz-
pada na histeryczne kawał-
ki w zderzeniu z wszelkimi 
próbami wcielenia w życie 
modelu sprawiedliwości 
wyrównawczej. Fałszywa, 
bo w moim przekonaniu 
zupełnie niepowiązana z 
męskością prawdziwą - 
otwartą na zmieniający się 
świat, szukającą sprawiedli-
wości i równości, stabilną i 
zrównoważoną. To przecież 
nie pierwszy raz, kiedy brak 
czwartków dla mężczyzn w 
Sanatorium we Wrocławiu 
wywołał skrajnie hejterską 
reakcję w social mediach. 
Tego samego rodzaju 
komentarze pojawiły się 
chociażby pod informacja-
mi o akcji „Dziewczyny w 
grze”, zorganizowanej przez 
studio gamingowe CD PRO-
JEKT, której to celem było 

danie najzdolniejszym 
uczennicom z malutkich 
miejscowości szansy wzię-
cia udziału w warsztatach 
mentoringowych, dzięki 
którym być może łatwiej 
im będzie w przyszłości 
wejść do silnie obsadzo-
nego przez mężczyzn 
zawodu (kobiety to obec-
nie ok. 30% rynku game 
developerów). 

Wierzę, że w 2022 roku 
wszyscy jesteśmy, a przy-
najmniej powinniśmy być 
w stanie zaakceptować, 
że równość i sprawie-
dliwość to wprawdzie 
pojęcia podobne, ale nie 
równoznaczne, a zapew-
nianie efektywnie tych 
samych szans przed-
stawicielom obu płci w 
każdych sytuacjach to 
standard, a nie fanaberia.

Natalia Chruścicka

Wiara w barwy

Od czasu agresji Rosji na Ukrainę 
źle odbieram zdarzenia, w których 
niebiesko-żółte barwy ukraińskie, 
zmuszony jestem kojarzyć z prze-
graną. Głównie dlatego byłem 
nieusatysfakcjonowany, gdy zoba-
czyłem Marka Matelę (tak, wła-
śnie tego Marka Matelę - byłego 
samorządowego polityka z powiatu 
wałeckiego) ubranego w spodenki 
sportowe w kolorach niebieskim i 
żółtym, leżącego znokautowanego 
na ringu. Jakże znamiennie, w tak 

ułożonym Marku, wyglądał na 
jego koszulce napis: STOP WAR, 
oczywiście też w kolorach wyżej 
wspominanych. Pomijając niuanse, 
dwaj panowie z branży bokserskiej: 
promotor i anonser - chcieli udo-
wodnić coś sobie w ringu. Sędzia 
Paweł Skrzecz - srebrny medalista 
w boksie z Igrzysk Olimpijskich 
w Moskwie - nie miał zbyt dużo 
pracy, bo promotor Tomasz Babilon 
Babiloński potrzebował półtorej 
minuty, by udowodnić konferan-
sjerowi Markowi Mateli, kto jest 
silniejszy i to nie tylko w boksie. 
Po tym wydarzeniu miałem przed 
oczami kolor ukraińskiej flagi, a w 
głowie myśl: a może jednak Marek 
przegrał przez przypadek? Przecież 
w obecnych czasach barwy symbo-
lizujące Ukrainę muszą wiązać się 
ze zwycięstwem! 

Siedząc w ubiegły wtorek na 
trybunach Stadionu Śląskiego w 
Chorzowie w czasie meczu piłki 
nożnej Polska - Szwecja zobaczy-
łem na lewej ręce Roberta Lewan-
dowskiego opaskę kapitańską w 
kolorach niebiesko- żółtych. Ten 
widok upewnił mnie, że pokonamy 

Szwecję, oraz pozwolił bez żadnych 
wątpliwości głośno zagrzewać naszą 
reprezentację do walki: tylko zwy-
cięstwo, Polacy tylko zwycięstwo...

Jakże uradowany wróciłem do 
Wałcza, do lokum, w którym jakiś 
czas temu zamieszkałem, by życie 
rodzinne emeryta układać pod bo-
kiem terenów, zwanych Rodzinnymi 
Ogrodami Działkowymi. 

Cisza, spokój, niedokuczliwy ruch 
zmotoryzowanych, przyjaźni sąsie-
dzi... Zmniejszająca się ilość dymią-
cych kominów. Uliczki w pobliżu i 
prawie wszystkie zaułki wyłożone 
kostką betonową - sprzątaną zimą 
i latem przez służby komunalne, 
pewnie tak często jak Plac Wolno-
ści. W zasięgu wzroku plac zabaw, 
a ponadto strefa ćwiczeń. Ten kto 
tam był zapewne zgodzi się ze mną, 
że siłownia robi dużo lepsze wraże-
nie z bliska, niż z oddali. A jeszcze 
bardziej zyskuje w czasie korzysta-
nia z wchodzących w jej skład urzą-
dzeń. Sprawne, czyste, zachęcające 
do rekreacji. Kiedyś powiedziałem 
spotkanemu na drodze tuziemco-
wi: fajnie tu. No tak - to wszystko 
dzięki naszej radnej - odrzekł i 

zadowolony poszedł dalej, dodając 
jakby od niechcenia: - Niedługo 
wymienią nam też nawierzchnię 
naszej głównej ulicy. Satysfak-
cja mieszkańca z przedsięwzięć, 
które zapoczątkowano w tej części 
miasta przed kilkoma laty spowo-
dowała, że przypomniałem sobie 
pojawienie się parę miesięcy temu 
geodetów, dokonujących  pomiaru 
przestrzeni tuż za moim płotem - 
od strony niezagospodarowanego  
obszaru  i słowa żony po rozmowie 
z nimi: - Tu będzie sześciometrowa 
droga i chodnik. 

Po tym wszystkim pomyślałem: - 
Kurczę, przecież radna napotkanego 
przeze mnie krajana, no i przy-
puszczalnie już też moja - wykazuje 
unikatową skuteczność.

Oczywiście serdecznym znajo-
mym, na przykład z ulicy Mickie-
wicza, osobiście nic nie wspomnę 
o planach związanych z dalszym 
inwestowaniem w osiedle, które-
go przecież już formalnie jestem 
pełnoprawnym obywatelem. Nie 
zamierzam bowiem być podejrze-
wany o złośliwości...

Marek Pawłowski
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Pisałem niedaw-
no o wojnie 
na Ukrainie i 
o przesileniu 
powiato-
wym. Kon-

flikty - różne 
- są wszędzie i 

dotykają nas 
n a każdym kroku. Nie 
warto w nich walczyć, tylko je wy-
korzystywać do wzmocnienia nas sa-
mych. Można z nich czerpać wiedzę, 
jak je wykorzystać do naszych celów. 
Poznawać ich przyczyny i uczyć się 
je rozwiązywać. Jako, że konflikty 
są wszędzie, to dzisiaj słów kilka 
o konflikcie może przyziemnym, 
choć jednocześnie nadziemnym. 
Wspólnoty mieszkaniowe to temat 
rzeka. Mieszkańcy mają przebogaty 
arsenał konfliktów. Potrafią spierać 
się o wszystko, co można powią-
zać z korzystaniem ze wspólnego 
budynku. W tym akurat pokłócili 
się o balkony. Stało się to w pewnej 
wspólnocie. Balkony w dużym bloku 
były w zrujnowane. Odpadały z nich 
tynki, pękały płytki i szyby w uszko-
dzonych szklanych balustradach. Za-
grażało to bezpieczeństwu mieszkań-
ców i przechodniów.  Ktoś tę sprawę 
zgłosił do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (PINB). Ten 
nakazał wspólnocie mieszkaniowej 
naprawę uszkodzeń. Wynika to z 
tego, że przepisy Prawa Budowla-
nego nakładają na właściciela lub 
zarządcę nieruchomości obowiązki, 
związane z utrzymaniem obiektu w 
należytym stanie technicznym. Skoro 
zaś zarząd nieruchomością wspólną 
sprawuje wspólnota mieszkaniowa, 
a do części wspólnych można zali-
czyć elementy konstrukcyjne budyn-
ku, jakimi są balkony oraz elementy 
elewacji - to właśnie wspólnota 
winna je naprawić. Zarząd wspól-
noty odwołał się od tej decyzji. 
Przegrał i następnie w skardze do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego (WSA) w Warszawie twierdził, 
że przed wydaniem nakazu naprawy 
balkonów PINB winien ustalić, kto 
rzeczywiście powinien być jej adre-
satem. W ocenie zarządu wspólnoty 
zobowiązani do naprawy balkonów 
powinni być właściciele mieszkań z 
balkonami. WSA stwierdził, że rację 
w sporze ma nadzór budowlany i 
uznał, że nakaz wyremontowania 
balkonów skierowano w sposób 

prawidłowy do wspólnoty mieszka-
niowej. Balkony są bowiem częścią 
wspólną nieruchomości. Po tym 
wyroku WSA wspólnota wprawdzie 
naprawiła balkony, ale wniosła 
skargę kasacyjną do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Naczelny 
Sąd Administracyjny oddalił skargę 
kasacyjną wspólnoty. Stwierdził, że 
balkony, tarasy lub ich elementy 
mogą być uznane za wchodzące 
w skład nieruchomości wspólnej, 
choćby służyły one do wyłącznego 
użytku osób, zajmujących określony 
lokal. Zatem jeżeli obowiązki wyni-
kające z Prawa Budowlanego doty-
czą części wspólnych nieruchomości, 
to adresatem nakazu ich wykonania 
pozostaje wspólnota mieszkanio-
wa a nie poszczególni mieszkańcy 
(współwłaściciele). 

No cóż, chciałoby się rzec: niezna-
jomość prawa szkodzi. Zapewne w 
zarządzie byli ci współwłaściciele 

Bitwa balkonowa

wspólnoty, którzy nie mieli balkonów 
(;)). Powstał zatem konflikt przyziem-
no - nadziemny. Swoista ballada bal-
konowa wynikająca z przedłożenia 
własnych interesów nad rozsądnym 
postrzeganiem rzeczywistości. Jaka z 

tego nauka? Mierz siły na zamiary. 
Czyli: zanim wjedziesz w konflikt, 
sprawdź realia i jego podłoże, a 
może unikniesz strat.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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Cieszy tylko zwycięstwo
Orzeł Wałcz - Jeziorak Szczecin 2-1 (1-0)

Orzeł: Odolczyk - Dybaczewski, Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Pawlisz (46’ 
Wojciechowski), Popiołek, Gałosz, Trzmiel, Cerazy - Kowalczuk (85’ Kowalik).

Bramki dla Orła: Pawlisz (21’), Wesołowski (90 + 4’)

Mecz z Jeziorakiem miał być w teorii 
plastrem na rany, odniesione po dość 
pechowej w sumie porażce sprzed 
tygodnia w wyjazdowym meczu 
Orła z liderem 4. ligi Vinetą Wolin. 
Zwycięstwo miało być jeśli nie lekkie, 
łatwe i przyjemne, to przynajmniej 
spokojne. Rzeczywistość okazała się 
jednak zupełnie inna.

Relacja z takich meczów, jaki w 
sobotę obejrzeli kibice Orła, musi w 
znaczącej części odnosić się do wy-
darzeń okołomeczowych, bo inaczej 
zamknęłaby się najwyżej w tuzinie 
zdań. Zacząć trzeba od tradycyjnej 
listy nieobecnych, której efektem było 
to, że Orzeł zaczął mecz z trzema, a 
tak naprawdę z dwoma rezerwowymi 
na ławce, bo Burak też na niej był, ale 
ze względu na to, że wciąż odczuwa 
skutki kontuzji stawu skokowego, po-
mocnik Orła raczej nie kwalifikował się 
do występu w meczu z Jeziorakiem. 
W porównaniu z meczem w Wolinie, 
w pierwszej jedenastce zabrakło 
pauzującego za kartki Riccio oraz 
Wojciechowskiego, który dojechał na 
stadion dopiero pod koniec 1. połowy 
i pojawił się na boisku po przerwie. 
Do gry w pierwszym składzie trener 
Marcin Łyjak desygnował wchodzące-
go zazwyczaj z ławki Macieja Pawlisza, 
a najbardziej wysuniętym piłkarzem 
Orła był w tym meczu Kowalczuk.

Piłkarzom obydwu zespołów grę 
utrudniały zimny, porywisty wiatr 
oraz nierówna płyta boiska. Na 
pewno odbijało się to na płynności 
przeprowadzanych akcji oraz celności 
podań, ale wszystkiego na zewnętrzne 
warunki zgonić się na pewno nie da...

W pierwszych 45 minutach częściej 
przy piłce byli gospodarze, ale nie 
wynikało z tego zbyt wiele konkretów, 
a prawdę mówiąc - nie wynikało 
prawie nic. Akcje Orła były rwane 
i chaotyczne, w najlepszym razie 
kończyły się dośrodkowaniami do... 
nikogo – bo Kowalczuk choćby nie 
wiadomo jak bardzo chciał – raczej 
nie jest piłkarzem, który seryjnie 
wygrywa pojedynki główkowe. Ataki 
Orła wieńczone były też sporadycznie 
mniej (Popiołek) lub bardziej (Resiak) 
udanymi próbami strzałów zza szes-
nastki. A od patrzenia na kolejne nie-
celne podania w wykonaniu piłkarzy 
Orła bolały oczy. 

Goście skoncentrowali się na zabez-
pieczeniu dostępu do swojej bramki 
i trzeba przyznać, że byli w tym bar-
dzo skuteczni – zwłaszcza biorąc pod 
uwagę to, co już zostało napisane o 
ofensywnej grze gospodarzy.

Mimo wszystko, miejscowym udało 
się w 21. minucie objąć prowadzenie, 
choć nie doszło do tego po składnej 

akcji. Po przejęciu piłki na swojej 
połowie zawodnicy Orła usiłowali 
przeprowadzić szybki atak. Po zagraniu 
za plecy do Gałosza wydawało się, że i 
tym razem nic z tego nie będzie, bo na 
drodze piłki stanął jeden z obrońców 
Jezioraka. Piłka spadła jednak pod nogi 
Pawlisza, który nie bardzo miał do 
kogo podać, więc zdecydował się moc-
no uderzyć z 25 metrów na bramkę 
gości. Futbolówka nie tylko ściągnęła 
pajęczynę z okienka bramki Jezioraka, 
ale też odkurzyła poprzeczkę i ugrzęzła 
w siatce, a szczęśliwy strzelec zebrał 
owacje z trybun i zasłużone gratulacje 
od kolegów z drużyny. Nawet, jeśli 
młodemu piłkarzowi trochę sprzyjało 
szczęście, to efekt był piorunujący!

Po tym wydarzeniu gospodarze 
najwyraźniej doszli do wniosku, że 
najlepiej będzie poczekać na reakcję 
rywali na swojej połowie, a być może 
uda się wyprowadzić jakąś skutecz-
ną kontrę. Plan był może i dobry, 
ale tylko w połowie. Szczecinianie 
bowiem rzeczywiście zaczęli częściej 
przekraczać środkową linię boiska i 
zapędzać się pod pole karne Orła, ale 
już wyprowadzanie kontrataków szło 
gospodarzom jak po grudzie. A goście 
z każdą minutą zyskiwali coraz więcej 
pewności siebie i nadziei, że może uda 
się ze stadionu wyżej notowanego 
rywala wywieźć jakieś punkty. Szcze-

cinianie o wiele lepiej od gospodarzy 
konstruowali swoje akcje i były one 
coraz groźniejsze. To, że na przerwę 
miejscowi schodzili z jednobram-
kowym prowadzeniem, jest zasługą 
dobrej gry obronnej całego zespołu, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bramkarza i całej formacji defensyw-
nej. Szczecinianie byli jednak o włos 
od wyrównania, kiedy w końcówce 
pierwszej połowy po jednym z rzutów 
rożnych w ich wykonaniu piłka odbiła 
się od słupka bramki Odolczyka.

Po zmianie stron goście coraz wy-
raźniej dominowali w środku pola, 
przez co wałczanom jeszcze trudniej 
szło konstruowanie swoich akcji. 
Groźniejsze sytuacje udawało się stwo-
rzyć gospodarzom tylko po stałych 
fragmentach gry, a i tych nie było za 
wiele. Goście natomiast uparcie dążyli 
do wyrównania, chociaż długo nie po-
trafili znaleźć sposobu na sforsowanie 
linii obronnej Orła.

Mecz rozstrzygnął się w samej koń-
cówce. W 84 minucie po kolejnej 
akcji piłkarzy Jezioraka lewą stroną 
boiska przy zagranej w pole karne 
piłce minimalnie szybciej znalazł się 
jeden ze szczecinian, a sędzia uznał, 
że doszło do faulu i podyktował rzut 
karny, pewnie zamieniony na bramkę 
przez Dawida Kapczyńskiego.

W tym momencie wydawało się, że 
Orzeł straci w tym meczu dwa punk-
ty. Nawiasem mówiąc wydaje się, 
że remis wcale nie byłby wynikiem 
niesprawiedliwym, ale... piłka nożna 
i sprawiedliwość nie mają czasem 
ze sobą zbyt wiele wspólnego. A 
po straconej bramce piłkarze Orła 
nie zwiesili głów, tylko zaczęli grać 
tak, jak powinni to robić od samego 

początku: szybko, zdecydowanie i z 
rozmachem. Wydawało się jednak, 
że gospodarzom zabraknie czasu, by 
rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. 
Bramka dla Orła wisiała na włosku, 
ale jednak nie padała.

Aż do 94 minuty, kiedy po kolejnym 
ataku goście wybili piłkę na rzut roż-
ny. Do jego wykonania zabierał się 
z lewej strony boiska Popiołek, ale 
sędzia nakazał zmienić narożnik na 
przeciwległy. W tej sytuacji do piłki 
podszedł lewonożny Jakub Cerazy, 
który z pomocą wiatru chciał - jak to 
ma w zwyczaju - wkręcić futbolówkę 
bezpośrednio do bramki Jezioraka. 
Piłka wylądowała jednak na głowie 
zamykającego akcję przy dłuższym 
słupku Wojciechowskiego, który 
zgrał ją na piąty metr, gdzie kłębił się 
tłum piłkarzy obydwu drużyn. Strzał 
Resiaka został zablokowany, obrońcy 
Jazioraka próbowali desperacko wybić 
piłkę, piłkarze Orła chcieli wepchnąć 
ją do bramki gości, a bramkarz gości 
był zasłonięty. Przez kilka sekund 
w polu bramkowym kotłowało się 
strasznie, aż wreszcie piłka trafiła do 
stojącego dwa metry od epicentrum 
wydarzeń Wojciecha Wesołowskiego, 
który pewnie posłał ją do siatki! Ra-
dości wszystkich na stadionie – poza 
ekipą gości – nie było końca. W jaki 
sposób dobry duch wałeckiej drużyny 
znalazł się właśnie w tym miejscu i 
czasie, w których powinien – pozo-
stanie jego tajemnicą. Ale powtórki 
mile widziane!

Trener Jezioraka tak gwałtownie pro-
testował przeciwko blokowaniu szcze-
cińskiego bramkarza, że został przez 
arbitra odesłany na trybuny. Wydaje 
się jednak, że do przekroczenia przepi-
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5-0, Gavia Choszczno - Zorza Dobrzany 1-3, Sar-
mata Dobra - Piast Chociwel 1-0, Iskra Pomień - KP 
Drawsko Pomorskie 0-5, Lech Czaplinek - Błękitni 
Pomierzyn 5-0. Orzeł Bierzwnik - Drawa Drawno 
(wo, Drawa Drawno wycofała się z rozgrywek po 
rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 19 42 36-15
2. Zorza Dobrzany 19 37 46-23
3. Calisia Kalisz Pom. 19 35 55-26
4. Sarmata Dobra 19 34 35-27
5. Piast Chociwel 19 34 43-26
6. Olimp Złocieniec 19 34 47-29
7. Orzeł Bierzwnik 19 33 41-29
8. Lech Czaplinek 19 33 39-27
9. KP Drawsko Pomorskie 19 29 40-28
10. Ina Ińsko 19 25 29-29
11. Korona Człopa 19 24 38-36
12. Błękitni Pomierzyn 19 18 27-52
13. Światowid 63 Łobez 19 16 30-46
14. Iskra Pomień 19 13 30-65
15. Sparta Węgorzyno 19 6 21-58
16. Drawa Drawno 19 10 22-63

Klasa A
Wyniki 16. kolejki: Sad Chwiram - Santos Kłę-
bowiec 4-1, Wspólni Różewo - Znicz Dzikowo 
0-1, Kopanik Lubno - Sokół Suliszewo 2-4, Legion 
Strączno - Grom Giżyno 2-0, Błękitni Ostrowice 
- Grom Szwecja 2-1, Bytyń Nakielno - Drzewiarz 
Świerczyna 3-0 (wo, goście nie dojechali na mecz). 
Pauza: Mirstal Mirosławiec.

1. Sokół Suliszewo 15 32 42-22
2. Sad Chwiram 15 30 43-26

3. Wspólni Różewo 15 30 45-19
4. Santos Kłębowiec 15 23 35-27
5. Błękitni Ostrowice 14 23 34-20
6. Znicz Dzikowo 15 23 44-36
7. Drzewiarz Świerczyna 15 19 32-42
8. Grom Szwecja 15 18 17-29
9. Kopanik Lubno 15 18 36-28
10. Grom Giżyno 14 18 25-43
11. Mirstal Mirosławiec 14 17 30-39
12. Legion Strączno 15 15 22-57
13. Bytyń Nakielno 15 13 24-41

1. PLO
Wyniki 14. kolejki: Olimp Złocieniec - Mirstal 
Mirosławiec 3-0, Sparta Gryfice - Oldboje Szcze-
cinek 2-6, Gryf Kamień Pomorski - Mechanik 
Bobolice 4-5, Lech Czaplinek - Amator Kołobrzeg 
1-3, Oldboje Tychowo - Zryw Kretomino 0-0. 
Mecz Oldboje Bruskowo Wielkie - Oldboje Iskra 
Białogard przełożony. Pauza: Victoria Sianów.

1. Victoria Sianów 12 31 68-16
2. Oldboje Szczecinek 13 27 51-21
3. Oldboje Tychowo 13 25 37-30
4. Oldboje Bruskowo Wielkie 12 24 51-23
5. Olimp Złocieniec 13 24 40-33
6. Zryw Kretomino 13 24 39-21
7. Mirstal Mirosławiec 13 21 42-45
8. Mechanik Bobolice 13 15 33-51
9. Lech Czaplinek 13 14 23-41
10. Oldboje Iskra Białogard 12 13 24-35
11. Amator Kołobrzeg 13 10 25-41
12. Sparta Gryfice 13 9 26-66
13. Gryf Kamień Pomorski 13 6 28-64

4. liga
Wyniki 24. kolejki: Orzeł Wałcz – Jeziorak 
Szczecin 2-1, Pogoń Połczyn Zdrój - Wieża 
Postomino 0-3, MKP Szczecinek - Dąb Dębno 
4-0, Biali Sądów - Hutnik Szczecin 3-1, Rasel 
Dygowo - Ina Goleniów 4-1, Sokół Karlino - Zefir 
Wyszewo 1-0, Chemik Police - Olimp Gościno 
4-2, Błękitni II Stargard - Leśnik Manowo 3-2, 
Flota Świnoujście - Gwardia Koszalin 0-4, Darło-
via Darłowo - Vineta Wolin 0-1.

1. Vineta Wolin 24 62 66-12
2. Flota Świnoujście 24 59 80-19
3. Gwardia Koszalin 23 48 47-14
4. Dąb Dębno 24 45 53-41
5. MKP Szczecinek 24 44 67-39
6. Biali Sądów 24 43 54-33
7. Orzeł Wałcz 24 39 48-36
8. Wieża Postomino 24 38 38-29
9. Hutnik Szczecin 24 36 48-33
10. Chemik Police 2435 57-60
11. Darłovia Darłowo 24 29 36-43
12. Błękitni II Stargard 24 29 53-59
13. Olimp Gościno 24 28 36-53
14. Rasel Dygowo 24 27 39-65
15. Jeziorak Szczecin 24 22 43-68
16. Sokół Karlino 24 22 28-52
17. Ina Goleniów 24 21 34-62
18. Leśnik Manowo 24 21 30-52
19. Pogoń Połczyn 24 12 27-79
20. Zefir Wyszewo 23 11 22-57

Klasa okręgowa
Wyniki 19. kolejki: Olimp Złocieniec - Korona 
Człopa 3-1, Sparta Węgorzyno - Calisia Kalisz 
Pomorski 0-2, Ina Ińsko - Światowid 63 Łobez 

sów nie doszło, bo golkipera gości nikt 
nie atakował, tylko po prostu nie był 
on w stanie przebić się przez gąszcz 
piłkarzy obydwu zespołów.

Chwilę po wznowieniu gry od środka 

sędzia zagwizdał w tym meczu po raz 
ostatni.

Trzy punkty zostały więc w Wał-
czu, ale trzeba przyznać, że było to 
zwycięstwo szczęśliwe. Jeśli piłkarzy 

Orła można za coś w tym meczu 
pochwalić, to przede wszystkim za 
ambicję, walkę i wiarę w zwycięstwo 
do samego końca. Najwyżej wypada 
ocenić formację obronną i bramkarza, 

trudno też wiele zarzucić grze Trzmiela 
i Gałosza. Dość dyskretny występ 
zanotował tym razem Popiołek, choć 
warto zauważyć, że zwłaszcza w 
pierwszej połowie formacja ataku Orła 
istniała tylko w meczowym protokole. 
Kibice w drugiej połowie głośno do-
magali się od trenera Marcina Łyjaka 
przeprowadzenia zmian, ale problem 
polegał na tym, że nie za bardzo było 
kogo wpuścić na boisko... Więc jeśli 
się z czegoś cieszyć, to tylko z tego, 
że czasem najtrudniej jest wywiązać 
się z roli faworyta, a to się w sobotę 
piłkarzom Orła udało.

- Ja nie patrzę na ten mecz w 
wykonaniu naszych piłkarzy aż tak 
krytycznie – ocenia prezes wałeckiego 
klubu Dariusz Baran. - Liga w rundzie 
wiosennej wygląda zupełnie inaczej, 
niż jesienią. Kluby mają nowe budżety 
i kontraktują piłkarzy, którzy mają 
im pomóc w osiągnięciu wyznaczo-
nych celów. Jesienią wygraliśmy w 
Szczecinie łatwiej, niż teraz u siebie 
i to nie jest przypadek. Uważam, że 
boisko bardziej przeszkadzało nam, 
niż gościom, bo my gramy bardziej 
techniczną piłkę od nich, a na tej mu-
rawie nie dało się wiele zrobić. Cóż, 
na suszę nie mamy lekarstwa, trzeba 
poczekać na deszcz i dopiero później 
zacząć zabiegi pielęgnacyjne.

Już w środę 6 kwietnia o godz. 
17.30 kibice Orła będą mieli okazję 
obejrzeć swoich ulubieńców w meczu 
1/4 Pucharu Polski na szczeblu ZZPN 
Koszalin. Rywalem podopiecznych M. 
Łyjaka będzie zespół Sokoła Karlino. 
Natomiast w sobotę 9 kwietnia wał-
czanie rozegrają kolejny mecz ligowy 
z Darłovią w Darłowie.

TC, fot. FB Orzeł Wałcz 
Kaja Rodzik
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Możesz teraz czuć się zmęczony i 
przytłoczony zawodowymi obo-
wiązkami. Pamiętaj jednak, że 
nastawienie jest kluczową kwestią i 
wiele zależy od Ciebie. W weekend 
pozwolisz sobie na odpoczynek. W 
końcu uda Ci się wyjechać na krótki 
urlop. W miłości nadchodzą roman-
tyczne chwile. Słuchaj głosu serca, 
a nie znajomych - wtedy wreszcie 
poczujesz się bezpiecznie.
BYK (20.04. - 22.05.)
To będzie Twój dobry tydzień. 
Gwiazdy Ci sprzyjają. W pracy spo-
dziewaj się szans na dalszy rozwój. 
Nie odrzucaj zaproszeń na week-
endowe wyjazdy i towarzyskie im-
prezy. Spotkasz tam życzliwe osoby, 
poczujesz się lubiany i doceniany. 
W miłości postaw na szczerość, a 
wszystko ułoży się po Twojej myśli.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Nie oceniaj sam siebie zbyt surowo. 
Nikt nie jest idealny, ba! nikt nawet 
nie musi taki być. Ten tydzień szcze-
gólnie sprzyja zdobywaniu nowej 
wiedzy i umiejętności oraz zawiera-
niu związanych z nimi korzystnych 
znajomości. W miłości uważaj na 
zazdrość, która może pokrzyżować 
Ci plany.  

RAK (22.06. - 22.07.) 
Bądź asertywny i niczego się nie bój. 
Raki, które myślą tylko o swoich inte-
resach, niech wreszcie zadbają same 
o siebie. Pod koniec tygodnia uda Ci 
się zaprowadzić porządek w sprawach 
zawodowych i w końcu odpoczniesz. 
Jeśli jesteś samotny, idź na koncert lub 
imprezę. Ktoś niezwykły pojawi się w 
twoim życiu, a może nawet pozostanie 
w nim na dłużej. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Nie myśl za dużo o tym, co mogłeś 
zrobić inaczej. Uda Ci się naprawić 
błędy, jakie przytrafiły Ci się w prze-
szłości. Będziesz mógł liczyć na pomoc 
przyjaciół i ludzi, którzy są Ci z różnych 
powodów wdzięczni. Jeżeli masz na 
oku kogoś konkretnego, to teraz czas 
na miłość. Jeden uśmiech wystarczy, by 
skraść serce płci przeciwnej.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Zapowiada się ciężki tydzień, więc 
lepiej nie kuś losu i wystrzegaj się 
przechodzenia pod drabiną i czar-
nych kotów. W weekend staniesz się 
bardziej towarzyski. Ktoś sympatyczny 
zaproponuje Ci wspólny wyjazd, ktoś 
inny zorganizuje imprezę. Warto sko-
rzystać i dorzucić coś od siebie.
WAGA (23.09. - 22.10.)
To może być przełomowy tydzień w 

twoim życiu. Musisz tylko pokonać 
swoje lęki i słabości. W pracy postaw 
wszystko na jedną kartę, bo będziesz 
miał dużą szansę na sukces. W week-
end do szczęścia potrzebne Ci będzie 
tylko sympatyczne towarzystwo, z 
którym uda się wyjechać choćby na 
jeden dzień.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Czas spełniać marzenia. W najbliż-
szym czasie będzie Ci sprzyjać aura w 
sprawach finansowych, zawodowych i 
sercowych. Nie oglądaj się na innych, 
tylko działaj. Pod koniec tygodnia 
pozwól sobie na chwilę relaksu. Za-
bierz drugą połówkę na romantyczny 
weekend tylko we dwoje. Przyda się 
wam obydwojgu... 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Pamiętaj, że pozytywne myślenie to 
już połowa sukcesu. Nie pozwól, aby 
negatywne myśli zdominowany twój 
umysł. Najbliższe dni mogą okazać się 
trudne, ale pozytywne nastawienie 
sprawi, że później poczujesz ogromną 
satysfakcję i będziesz z siebie dumny. 
Wenus bardzo sprzyja dobrej zabawie. 
Poszukaj uważnie, a na pewno uda Ci 
się znaleźć wspaniałą wycieczkę dla 
dwojga za grosze.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Zastanów się jeszcze raz nad pod-

jętymi ostatnio decyzjami. Jeszcze 
nie jest za późno, żeby to odkręcić. 
Nie przejmuj się tym, co mówią 
inni. Po prostu rób swoje i słuchaj 
głosu serca. Koniec tygodnia sprzyja 
odpoczynkowi i dobrej zabawie. 
W miłości trudno Ci będzie ukryć 
emocje. Randka upłynie w niezwykle 
gorącej atmosferze.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Niestety, w Twoim życiu zacznie się 
kiepska passa zawodowa. Ale nie 
martw się na zapas, bo nie potrwa 
ona długo. Wystarczy uzbroić się w 
cierpliwość. Za to w miłości nad-
chodzą same romantyczne chwile. 
Jeżeli jesteś singlem, to możesz 
poznać kogoś, kto zostanie w twoim 
życiu na dłużej. Zadbaj o zdrowie i 
odstaw używki. One naprawdę Ci 
nie służą.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Zwolnij. Pamiętaj, że pośpiech nie 
jest dobrym doradcą. Czasami warto 
chwilę poczekać na nowe możliwo-
ści, które się przed tobą otworzą. Nie 
musisz decydować już w tym mo-
mencie. W pracy nie masz powodów 
do stresu. Dajesz z siebie więcej, niż 
inni. Zadbaj o związek. Zaproś uko-
chaną osobę na romantyczną kolację. 
Takie gesty wiele znaczą.

Sałatka na każdą okazję
COŚ NA ZĄB

Stres związany z nadejściem godziny, kiedy 
pojawią się wyczekiwani goście, przed którymi 
chcecie zabłysnąć... znacie to, prawda? Bo jeśli 
chodzi o mnie, to ja znam ten stan lekkiej paniki 
aż za dobrze! Na szczęście potrafię złagodzić 
jego skutki. Na takie specjalne okazje trzymam 
w rękawie asa w postaci listy dań, które choć 
nie są zbyt wymagające w przygotowaniu, to 
zawsze wybornie smakują gościom i domow-
nikom, a moje ego i kulinarny autorytet szy-
bują pod niebiosa. Bez fałszywej skromności 
powiem, że nie znam nikogo, komu by nie 
smakowała sałatka, przyrządzona według po-
niższego przepisu. Dodam, że oczywiście można 
go dowolnie modyfikować według własnych 
preferencji. Dobrej zabawy! ()

SKłADNIKI

Sałatka
• 300 g fileta z piersi kurczaka,
• około 100 g mixu sałat,
• 1 krążek sera camembert,
• 3 łyżki suszonej żurawiny,
• 2 łyżki sezamu,
• 2 łyżki oleju,
• sól, pieprz, słodka papryka, szczypta chili, 1 

łyżeczka curry.

Mus czekoladowy
• 4 łyżki oliwy z oliwek,
• 1 łyżeczka miodu,
• 3 łyżki octu balsamicznego,
• sól i pieprz do smaku. 

WYKONANIE
Przyprawy wymieszać z łyżką oleju. Mięso umyć i 

pokroić w paseczki. Przełożyć do wcześniej przygotowanej marynaty. Na patelni rozgrzać pozostały 
olej, dodać kurczaka i smażyć przez około 5 minut. Suchą patelnię wstawić na ogień, lekko podgrzać 
i wysypać na nią sezam. Uprażyć. Do przygotowanego sezamu przekładamy usmażonego kurczaka i 
dobrze mieszamy. Ser kroimy na małe trójkąty i podsmażamy na suchej patelni do zarumienienia. 
Teraz myjemy i osuszamy sałatę, przekładamy ją na półmisek, dodajemy kurczaka, ser i posypujemy 
suszoną żurawiną. 
Czas na sos. Oliwę, miód i ocet przelać do małego słoiczka. Doprawić solą i pieprzem. Zakręcić słoik i 
energicznie wstrząsnąć do połączenia składników. Sałatkę przed podaniem polać tak przygotowanym 
sosem.

Smacznego!!!
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• 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

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Wałcza, tel. 880-801-590      13/22l

• Sprzedam działkę w Witankowie, przy 
byłej DK10 nad samym jeziorem 0,30 lub 
więcej, nr działki 50/2 obręb 0061, tel. 698 
087 681                                             13/22l

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w 
centrum Wałcza, tel. 880-801-590   13/22l
,

• 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

• Malowanie, szpachlowanie, płytki, 
prace wykończeniowe oraz docieplenia. 
Tel. 883 984 451                           13/22ub

• Malowanie, szpachlowanie, prace 
wykończeniowe, docieplenia, zabudowa 
z płyty G/K. Tel. 797 818 995        20/22ub

OGłOSZENIA DROBNE

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

• Szukam solidnej Pani do sprzątania 
domu. Tel. 506 506 969                  14/22p

• 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!dORAdZTWO BUdOWLANE

USŁUGI BUdOWLANE

AUTO-TRANS WAłCZ

ul. Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41

ZLECANIE OGŁOSZEń

PRACA
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Drodzy Nasi Przyjaciele!

Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem 
Współpracy Międzynarodowej przygotowują wystawę 
o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Kolejny raz „Covid” pokrzyżował nam plany - nowy 
termin udostępnienia ekspozycji to 19 czerwca. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, 
które z tego regionu trafiły na Ziemię Wałecką. 
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, 
zdjęciami, dokumentami, przedmiotami - wszystkim, 
co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio 
w Muzeum Ziemi Wałeckiej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00  oraz niedzielę w godz. 11.00 
– 15.00 w terminie do 29.04.2022 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 2591
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺


