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Nie rozmawiałyśmy od dwóch lat. Nie 
umawiałyśmy się na spotkania, a kiedy już 
życie przypadkiem zderzało nas ze sobą 
w losowych okolicznościach, unikałyśmy 
swoich spojrzeń. Te wieczory kończyły się 

szybko, wymyślaną na biegu wymówką, udawanym te-
lefonem „wróć do domu”, albo nie zaczynały się w ogóle, 
bo „coś mi wypadło, jednak mnie nie będzie”.
To łatwiejsze rozwiązanie, niż dojrzała deklaracja, że już 
można sobie pewne rzeczy wybaczyć i wrócić do daw-
nego rytmu. Ja nie byłam na to gotowa, a ona nie potra-
fiła albo nie chciała na to naciskać. Lata przyjaźni zacięły 
się więc na jednym przełomowym wieczorze z kategorii 
tych nie do zapomnienia. Wydawało mi się, że tak już zo-
stanie na zawsze.
Ponieważ jednak w życiu żadna stała nie jest stała, w tę 
środę ja i Aga znalazłyśmy się w tym samym – moim – sa-
mochodzie, kiedy odebrałam ją z małego dworca w małym 
miasteczku 340 kilometrów od domu; w miasteczku, w któ-
rym ludzie mówią sobie dzień dobry i każdy wie wszystko 
o wszystkich. Na tylnym siedzeniu Skody leżały marynarka, 
służbowy laptop oraz wieniec pogrzebowy z długą szarfą.
Wymieniłyśmy uprzejmości: dobrze wyglądasz, ładna 
sukienka, przepraszam za bałagan, czy to nowe oprawki, 
o, jaki śliczny lakier na paznokciach. Po uprzejmościach 
przeszłyśmy do konkretów: trochę się boję tego dnia, 
ściska mnie w żołądku, nie potrafię sobie wyobrazić, jak 
do tego doszło, czy w czasach pandemii składa się kon-
dolencje, chyba powinnyśmy usiąść z tyłu.
Osiemnaście kilometrów później, pod bazyliką, wymie-
niłyśmy pokrzepiający uśmiech, a do mnie doszło, że 
chyba widzę ślady tej chemii sprzed lat, przez którą za-
częłyśmy się przyjaźnić. Łapałyśmy w locie swoje myśli 
i wymieniałyśmy okropne żarty, niezbędne, by w ponu-
rych okolicznościach zachować odrobinę luzu. Msza mi-
nęła. Pojechałyśmy na cmentarz z na w pół rozbawionym 
okrzykiem „za tamtym samochodem!”, bo gdzie odbę-
dzie się pogrzeb nie wiedziała żadna z nas.
Po ceremonii byłyśmy już we trzy. Jak tego pierwszego wie-
czoru, kiedy wyszłyśmy razem na miasto i dopiero uczyły-
śmy się mechaniki wspólnych rozmów, z tą jedną znaczącą 
różnicą, że trzeciego czerwca 2020 roku okazja do spotka-
nia była przejmująco smutna. W obliczu straty, jaką prze-
żywała nasza wspólna przyjaciółka, zapomniałyśmy o tym, 
co między nami dwoma było nie tak. Priorytet był jeden. 
Trzeba było przywieźć Poznań pod Inowrocław – pogadać 
o ubraniach na pogrzeb, o ostatnich dniach przed stratą, o 
gołębiu, który dołączył do rodzinnej narady i kiepskim pra-
wie-chłopaku, nie stającym na wysokości zadania.
I znów samochód, trochę niezręczności, trochę uprzejmo-
ści, osiemnaście kilometrów krążenia wokół tematu, o któ-
rym obie wiedziałyśmy, że musi się pojawić. Ukoronowa-
nie tego dziwnego dnia w środku tygodnia, nienoszącego 
żadnych oznak normalnej pracowej środy, zamknęło się w 
jednym zdaniu: „wracamy do układu trójkowego”.
I tyle wystarczy, żeby domknąć dwa lata ciszy.
Jedna z nas straciła tego dnia pół świata, ale pozostałe 
dwie ten świat uzupełniły.
I to w mojej optyce jest zupełnie w porządku.

Natalia Chruścicka

O końcu, początku
i kontynuacji

W poniedziałek 8 czerwca rozpoczynają się matury. W tym roku będą 
one inne niż wszystkie poprzednie, a uczniowie na swój najważniejszy 
egzamin w życiu wejdą w maseczkach z koniczynką. Maseczki zafundo-
wało Starostwo, a wykonał ZAZ. Warto jedną z takich maseczek przeka-
zać do Muzeum Ziemi Wałeckiej jako jedyny w swoim rodzaju eksponat...

Jak mówi dyrektor wałeckiego „Kazika” Waldemar Rogulski, przyszły wy-
tyczne i matury - jeśli nie wydarzy się trzęsienie ziemi - rozpoczną się w 
poniedziałek. Będą one zupełnie inne, niż w latach poprzednich. 
- Aby uniknąć tłoku, będą uruchomione dwa wejścia - tłumaczy. - Osob-
no będą wchodzili uczniowie zdający na auli, a innym wejściem zdający 
na sali gimnastycznej. Odległości między stolikami są nawet większe, niż 
te określone przepisami.
Uczniowie po wejściu do szkoły otrzymają maseczkę i będą musieli zde-
zynfekować ręce. 
Maseczkę mogą zdjąć dopiero po zajęciu wylosowanego miejsca. Muszą 
ją ponownie zakładać, podchodząc do stołu komisji, gdzie są wyłożone 
słowniki, czy idąc do łazienki. 
Specjalne maseczki z koniczynką zafundowało Starostwo, a wykonał Za-
kład Aktywizacji Zawodowej w Wałczu. 
- Taka maseczka może być nie lada pamiątką, przypominającą ten strasz-
ny czas - mówi wicestarosta Jolanta Wegner. - Czegoś podobnego nie 
mieliśmy nigdy wcześniej i oby nigdy się nie powtórzyło. 
Maseczki będą mieli również członkowie komisji egzaminacyjnych. Nie 

Maska z koniczynką...
muszą ich nosić, kiedy siedzą przy stole. 
W „Rolniku” również uruchomionych będzie kilka wejść. Jak mówi dyrektor 
Leszek Molka, uczniowie chorujący na astmę lub alergię poproszeni zostali 
o zgłoszenie tego faktu. Chodzi o to, aby ewentualny kaszel czy katar nie był 
błędnie zinterpretowany. W przypadku kaszlu czy kataru procedury naka-
zują przerwanie egzaminu i przejście ucznia do osobnej sali. 
Szkoły są przygotowane do mierzenia temperatury, ale nie jest to obowiąz-
kowe i nie znalazło się w wytycznych ministerstwa, dlatego w Wałczu z tego 
środka ostrożności zrezygnowano. 
Największa wałecka szkoła, czyli PCKZiU, również uruchamia dodatkowe 
wejścia i to w obu swoich budynkach, czyli na Bankowej i Budowlanych. 
Podobnie jak w innych szkołach uczniowie dostaną maseczki. 
W tym roku nie ma egzaminów ustnych. Istnieje jednak możliwość ich zda-
wania, jeśli uczelnia wyższa, na przykład zagraniczna, którą wybrał matu-
rzysta, tego wymaga. Wówczas na wniosek ucznia taki egzamin musi być 
przeprowadzony. Do tej pory nie wpłynął jednak ani jeden taki wniosek.
- Wyjaśniła się sprawa z ubiegłorocznymi maturzystami, którzy nie zdali eg-
zaminu ustnego -  mówi dyrektor PCKZiU Piotr Filipiak. - Minister wydał za-
rządzenie, że osoby, które nie zdały w ubiegłym roku ustnego, mają zaliczo-
ne matury. Czyli czekały rok, aby dowiedzieć się, że zdali maturę. W efekcie 
i tak mają rok do tyłu. 
Jeśli w tym roku ktoś nie zda matury, w przyszłym będzie zdawał pełną wer-
sję, z egzaminami ustnymi włącznie. Dlatego wszystkim życzymy powodze-
nia.                                                                                                                                   er-o

Triaż w szpitalach
Czytelnik, który dostał skierowanie do szpitala na prze-
świetlenie, przed wejściem musiał wypełnić i podpisać 
ankietę, że zgłasza się z podejrzeniem zakażenia korona-
wirusem. Odmówił, więc pomoc szpitalna nie została mu 
udzielona. 
- Istotnie, przed wejściem do szpitala należy wypełnić 
„Ankietę dla pacjenta zgłaszającego się z powodu podej-
rzenia zakażenia koronawirusem”. Ten wymóg narzucają 
Fundusz Zdrowia, wojewoda i Ministerstwo Zdrowia - 
tłumaczy zastępca komendanta dr Robert Sokołowski. 
- Chcieliśmy od tego odejść, bo wymaga to oddelegowa-
nia pracownika, ale nie dostaliśmy zgody. Chodzi o wyła-
panie osób, które potencjalnie mogą być zarażone. Poza 
tym pozostaje po pacjentach ślad, a nie możemy mieć 
pewności, że w ankietach ktoś czegoś nie zataił.
Tekst dokumentu jest jednolity dla wszystkich szpitali w 
Polsce. 



Tydzień temu wpłynęło do Urzędu Gminy Wałcz pismo od Fun-
dacji Lider Wałecki, w którym rezygnuje ona z prowadzenia szkół 
niepublicznych na terenie gminy. Tym samym los trzech szkół: w 
Szwecji, Witankowie i Dębołęce stał się bardzo niepewny. 

Wokół szkół niepublicznych działo się w ciągu tego roku dość sporo. 
Najpierw, jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, Rada Gminy prze-
głosowała zwiększone dofinansowanie na cały 2020 rok. Wójt Jan 
Matuszewski miał o to pretensje uważając, że grupa radnych wraz 
prezesem Lidera Januszem Bartczakiem zadziałała „za plecami” wło-
darza gminy. Po deklaracji wójta, że przejmie szkoły niepubliczne i 
przekształci je w szkoły publiczne - Rada zmieniła uchwałę i przyzna-
ła dofinansowanie jedynie do czerwca.
Potem zaś wybuchła pandemia, szkoły zamknięto i większość zapo-
mniała o temacie. W ubiegłym tygodniu wrócił on za sprawą pisma, 
jakie wpłynęło do Urzędu Gminy Wałcz.

***
- Fundacja Lider złożyła pismo, że rezygnuje z dniem 1 września z 
prowadzenia szkół niepublicznych - mówi wójt Jan Matuszewski. - 
Stawia nas to pod ścianą i w naszym przekonaniu nie jest to działanie 
do końca zgodne z prawem. Gdyby takie pismo wpłynęło w lutym, 
mielibyśmy czas na przekształcenie szkół w publiczne. W obecnej sy-
tuacji nie wierzę, aby kuratorium zaopiniowało to pozytywnie.
Wójt tłumaczy, że w 2013 roku zlikwidowano 3 szkoły publiczne: w 
Szwecji, Witankowie i Dębołęce. Na ich miejsce utworzono placówki 
niepubliczne. Nie było to przekazanie czy też przekształcenie szkół, 
a stworzenie nowych jednostek. 
- Wysyłamy pismo do prezesa Fundacji - mówi J. Matuszewski. - 
Chcemy zwrócić mu uwagę, że działa niezgodnie z prawem, a poza 
tym jest to nie w porządku, bo jestem przekonany, że decyzja została 
podjęta wcześniej i można było o niej poinformować od razu. Mieli-
byśmy czas na podjęcie działań. Jeśli prezes się zaprze, że nie będzie 
prowadził szkół, to oczywiście postawi nas w trudnej sytuacji, ale na 
pewno sobie poradzimy.
Prezes Lidera Janusz Bartczak potwierdza rezygnację: 
- Jest to spowodowane obcięciem dodatkowego dofinansowania, 
jakie było w ostatnich latach przyznawane przez Radę. Nie jestem w 
stanie zapewnić funkcjonowania szkół przy ograniczonych, obniżo-
nych środkach.
Oczywiście istnieje teoretyczna możliwość, że Rada Gminy ponow-
nie pochyli się nad problemem i przyzna większe środki na drugie 
półrocze. 
- Rada 30 listopada ubiegłego roku przyznała zwiększone środki do 
końca tego roku - mówi J. Bartczak. - Po dwóch miesiącach zmieni-
ła zdanie i przyznała większą dotację jedynie do czerwca tego roku. 
Proszę się nie dziwić, że nie mam zaufania do Rady, bo dziś przyznają 
większe środki, a za miesiąc je obniżą i będę miał problem. Proszę 
zrozumieć, że Fundacja zatrudnia 70 osób i każda z nich chce mieć 
zagwarantowaną jakąś stabilność ekonomiczną. Dlatego decyzja, 
jaka została podjęta, jest ostateczna.
J. Bartczak uważa, że rezygnacja została złożona zgodnie z prawem. 
W tym wypadku obowiązuje bowiem kodeks cywilny i trzymiesięcz-
ny okres wypowiedzenia. Dodaje, że Gmina nie ma większego pro-
blemu z przejęciem szkół. Można to zrobić na zasadzie tak zwanego 
przejęcia zwrotnego.
Wójt z kolei twierdzi, że nie ma prawnych możliwości przejęcia. Nie 
wierzy również w to, że Kuratorium wyda stosowne zgody w ciągu 
dwóch miesięcy. 
- Na pewno dzieci na tym nie ucierpią - zastrzega J. Matuszewski. - 
Mimo, że postawiono nas w fatalnej sytuacji, poradzimy sobie z tym 
problemem. Natomiast szkoda, że gdzieś po drodze zapomniano w 
Fundacji o dobru dzieci i nauczycieli.
Na tę chwilę możliwych jest  kilka scenariuszy. Najbardziej optymi-
styczne są dwa. Pierwszy, że Fundacja jednak nadal będzie prowa-
dziła szkoły, a drugi, że Gminie uda się je przejąć. Oba te scenariusze 
są jednak mało prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobne jest 
to, że dzieci ze szkół niepublicznych będą przewożone do szkół pu-
blicznych na terenie gminy. Nieoficjalnie wiadomo, że prowadzone 
są analizy, ile dzieci w rocznikach mogą przyjąć poszczególne szko-
ły gminne. Jest pewne, że miejsca się znajdą. A co z nauczycielami 
szkół niepublicznych? Zapewne pojedyńczy znajdą zatrudnienie. Co 
ze szkołami w dłuższej perspektywie? Może się okazać, że przez rok 
rodzice i uczniowie przyzwyczają się do szkół publicznych i wówczas 
zwyczajnie przestaną istnieć...                                                                 er-o

PS. Końcowe ustalenia są takie, że Lider będzie prowadził szkoły do 31 
sierpnia przyszłego roku. W lutym szkoły niepubliczne zostaną zlikwi-
dowane i od 1 września będą działać już jako publiczne.

Lider nie chce szkół



WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości  rolnej niezabudowanej

1. działka nr 636 o powierzchni 2,9958 ha, w tym: (R 
V – 0,3904 ha, R VI – 2,4897 ha, N – 0,1157 ha) poło-
żona w obrębie 0015 Szwecja , Gmina Wałcz. 

2. KO1W/00003031/1
3. Cena działki - 120.000,00 złotych
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się  10 lipca 2020 r. o godzinie 

10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w za-

okrągleniu do pełnych dziesiątek.
7. Przeznaczenie w planie – tereny potencjalnych 

zlewni kanalizacji sanitarnych.
8. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 lipca 

2020 r.

Pełna treść ogłoszenia jest udostępniona na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wałcz i stronie internetowej 
Gminy Wałcz www.bip.gminawalcz.pl 

Wójt Gminy Wałcz 

Jan Matuszewski

- Nie dość, że zostały te stare sprawy sprzed 
pandemii, to pojawi się wiele nowych. Bo lu-
dzie mają jakieś roszczenia i chcą ich dojść. A 
dłużnicy nie płacą, bo na przykład stracili pra-
cę. Osoby nie będą płaciły rat kredytów... To jest 
normalne następstwo kryzysu - mówi Krzysztof 
Koczenasz, prezes Sądu Rejonowego w Wałczu 
w rozmowie z Małgorzatą Chruścicką.

Czy sądy są odmrożone?
Sądy chcą pracować, ale nie mogą, dlatego, że 
jest zagrożenie epidemiologiczne. Jeśli mówimy o 
środowisku lokalnym, o Wałczu i okolicach, zagro-
żenie wydaje się obecnie prawie żadne, bo mamy 
potwierdzone zaledwie 4 zakażenia. Ale do na-
szego sądu byłyby wzywane osoby z całej Polski, 
o których nie wiemy, z kim i kiedy miały kontakt. 
I to jest to niebezpieczeństwo. Pierwotnie miały 
być rozpoznawane wszystkie sprawy, w pewnych 
określonych warunkach. Warunki miał wskazać 
Minister Sprawiedliwości. Ale z tych warunków 
zrezygnowano, dlatego że - tak ja to interpretuję 
- Minister Sprawiedliwości nie chciał brać na siebie 
żadnej odpowiedzialności. Zresztą od początku tej 
epidemii prawie się nie odzywa, też jeśli chodzi o 
zabezpieczenie sądów i pracowników tych sądów.
Na początku to my sami musieliśmy podjąć pew-
ne kroki, bo z góry nie było żadnych decyzji. Po 
jakimś czasie przyszła pierwsza rekomendacja. Ale 
pierwsza decyzja była dopiero w tak zwanej dru-
giej tarczy. Wprowadzono wtedy przepis ustawo-
wy o praktycznym zamknięciu wszystkich sądów. 
Zobligowano nas do odwołania wszystkich spraw, 
oprócz tych tak zwanych pilnych, które zostały 
wymienione w ustawie. W praktyce, u nas były to 
działania w sprawach aresztowych, w sprawach 
ściśle opiekuńczych nad dziećmi oraz wynikają-
cych z ustawy psychiatrycznej.
Czyli gdy minister wydał decyzję o zamknięciu 
sądów, one i tak już były zamknięte. Czy do-
brze zrozumiałam?
Minister nie wydał żadnej decyzji. Pierwsza i kolejne 
to były moje decyzje i decyzje wszystkich prezesów 
sądów w Polsce, podjęte ze względu na bezpie-
czeństwo. Dlatego że zdarzyły się przypadki, kiedy 
musiano zamknąć na kwarantannę wszystkich pra-
cowników sądu. Obecnie nie wiadomo, jak będzie 
w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, gdzie jedna z 
osób pracujących w sekretariacie jest zarażona. Nie 
wiedzą co zrobić. Na razie jest tak zwane docho-
dzenie epidemiologiczne. Sanepid ustali kontakty, 
podejmie decyzje o izolacji lub kwarantannie. Inne 
osoby w sądzie też czują się zagrożone, bo nie wie-
dzą, czy zetknęły się z zarażonymi i czy to zetknięcie 
było bezpieczne, czy nie.
Trzecia tarcza podobno otworzyła sądy?
Po zniesieniu drugiej tarczy, kiedy wprowadzono 
trzecią, czyli od połowy maja, sądy powinny ru-
szyć, ale też decyzję pozostawiono nam. Podstawę 

Sądy lekko zamrożone
do wydania decyzji stanowi ustawa o ustroju są-
dów oraz rozporządzenie Rady Ministrów. O praw-
nych podstawach tego rozporządzenia wolałbym 
nie mówić, gdyż w praktyce samo rozporządzenie 
popieram, bo sytuacja jest taka, a nie inna.
Jaką Pan podjął decyzję?
Wydałem zarządzenie, że sąd będzie pracował, 
będą wyznaczane rozprawy, ale tylko w sprawach, 
które sędziowie uznają za pilne i które da się w 
miarę bezpiecznie przeprowadzić. Nie można za-
gwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa. 
Sąd, jako budynek, będzie zamknięty dla osób, 
które chcą sobie tylko wejść do sądu. Wejść będą 
mogły tylko osoby wezwane lub te, które mają 
prawo uczestniczyć w czynności, która będzie się 
odbywała. Co więcej, nie mogą być cały dzień. 
Muszą się zjawić najwcześniej 10 minut przed wy-
znaczoną porą czynności. Po czym, po wykonaniu 
czynności, opuszczą teren sądu.
Przy wejściu mamy już automat do dezynfekcji 
rąk. Osoby będą musiały mieć maseczki i wska-
zane jest, aby miały także założone rękawiczki. 
Oczywiście nie mogą być chore, dlatego będzie-
my mierzyć temperaturę. Osoby objęte kwaran-
tanną powinny o tym zawiadomić sąd, nie stawiać 
się i ich nieobecność będzie usprawiedliwiona, a 
ewentualna czynność zostanie dokonana kiedy in-
dziej. Mamy też sprawy wieloosobowe, gdzie nie 
jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa, więc 
prawdopodobnie nie będą na razie wyznaczane.
Wszyscy się przyzwyczaili do budynku sądu, ale on 
nie spełnia obecnych wymogów. Ten budynek po-
chodzi z XIX wieku. Był pomyślany na tamte, zupeł-
nie inne potrzeby. Mamy XXI wiek i nie jesteśmy 
w ogóle dostosowani do zwiększonego obrotu 
gospodarczego, do zwiększonego ruchu, więk-
szej liczby ludności. Wychodzi nam teraz „tanie 
państwo”. Sale rozpraw powinny być na parterze, 
sekretariaty u góry, żeby nie było dostępu do nich 
innych osób, żeby nie było potencjalnego zagro-
żenia dla pracowników. Jeden zarażony pracownik 
to właściwie wyłączony cały sąd i kwarantanna. 
Sprawy pilne wtedy zgodnie z przepisami przeka-
zywane są za pośrednictwem sądu apelacyjnego 
do innego sądu.
Jeśli dobrze zrozumiałam, to sami sędziowie 
teraz decydują, które sprawy mogą być rozpa-
trywane?
Dokładnie o tym, które sprawy można bezpiecz-
nie przeprowadzić. Jeśli chodzi o procedurę, to w 
sprawach cywilnych powstała taka możliwość, że 
jeżeli strony się zgodzą, to rozpoznanie może być 
niejawne. Niejawne w tym sensie, że bez obecno-
ści stron, tylko z ich pisemnymi stanowiskami. Bez 
ich zgody sprawa musi się odbyć w sposób trady-
cyjny. Nie mamy warunków technicznych do tele-
konferencji. Ale o czym tu mówić, skoro duże sądy 
mogą przeprowadzić tylko jedną video-konferen-
cję dziennie, bo do tego potrzeba - oprócz sprzętu 

- również łączy i odpowiednich programów, które 
zagwarantują bezpieczeństwo. Nie mamy tego. 
My się zastanawiamy, czy nam wystarczy pienię-
dzy na podstawowe środki do dezynfekcji.
Zlikwidowano nam sprzątaczki, aby obciąć etaty. 
Sprząta firma zewnętrzna. I teraz jest problem. 
Chcemy inne czynności, na przykład dezyn-
fekcję, konieczny jest aneks do umowy i nowe 
pieniądze. Zamiast policji sądowej, mamy firmę 
ochroniarską. Pracownik ochrony pracuje w okre-
ślonych godzinach, a wychodząc zamyka budy-
nek, więc ta szumnie zapowiadana praca sądu na 
dwie zmiany jest nie do zrealizowania w naszym 
przypadku.
To jest powód, dla którego nasz sąd nie może 
pracować na dwie zmiany?
Nie jedyny. Obsada jest tak szczupła, że nie jeste-
śmy w stanie zapewnić dwóch zmian. Nie mamy 
też sal odpowiednio przygotowanych. Nasze nie 
gwarantują bezpieczeństwa. Chodzi o odległości 
przede wszystkim, ale też możliwość wietrzenia. 
Mamy małe sale. Nawet ta największa ma tylko 75 
metrów kwadratowych. Większych spraw nie da 
się tam zrobić, dlatego jest zakaz wstępu publicz-
ności. Dodatkowe dwie osoby wejdą i już strony 
nie mogą wejść. Trzeba to zrozumieć.
Ile spraw odbyło się od ogłoszenia pandemii?
Od połowy marca praktycznie rozpraw nie było, 
oprócz kilku spraw pilnych, aresztowych oraz roz-
strzygniętych na posiedzeniu. W kwietniu też było 
tylko kilka posiedzeń sądowych. Ale to nie znaczy, 
że sąd nie pracował. Na przykład wiele spraw kar-
nych nadaje się do wyroków nakazowych, a spraw 
cywilnych do nakazów zapłaty. Dzięki temu, że 
odblokowano terminy, wyroki już zostały wysłane 
i odebrane.
Co to znaczy, że odblokowano terminy?
Od 31 marca do 23 maja nie biegły terminy pro-
cesowe. Polegało to na tym, że jeśli ktoś miał do 

złożenia apelację albo zażalenie albo jakąkolwiek 
czynność w określonym terminie, to ten termin nie 
biegł, on był zawieszony i ponownie zaczął biec od 
23 maja. W praktyce nie kończył się 23 maja - po-
nieważ 23 maja był w sobotę - a 25 maja, o czym 
wiele osób prawdopodobnie nie wiedziało. 
Od 26 maja pojawiły się jakieś sprawy na wo-
kandzie?
My nie wyznaczaliśmy na maj jeszcze żadnych ter-
minów, bo nie mieliśmy kiedy tego zrobić. Sądzę, 
że sprawy będą się odbywały dopiero po Bożym 
Ciele, dlatego że musieliśmy wysłać wezwania. A 
na skuteczne doręczenie wezwania potrzebujemy 
około 28 dni.
Czy przed pandemią długo czekało się w sądzie 
na rozprawę?
Sprawy były załatwiane w zasadzie na bieżąco. Naj-
więcej zaległości było w wydziale cywilnym. Przez 
wiele lat w tym wydziale było za mało sędziów, 
pamiętam okres, gdy był tylko jeden. Od jakiegoś 
czasu mamy czterech, dzięki temu zaczęliśmy wy-
chodzić z zaległości. Niestety, w czasie pandemii 
ilość spraw czekających na rozpoznania znów 
wzrosła. Dobrze, że wpływało stosunkowo mało 
nowych. Ludzie nie wysyłali, bo bali się chodzić na 
pocztę. Ale to się skończyło. Nie dość, że zostały te 
stare sprawy, to pojawi się wiele nowych. Bo ludzie 
mają jakieś roszczenia, chcą ich dojść. A dłużnicy 
nie płacą, bo stracili na przykład pracę. Osoby nie 
będą płaciły rat kredytów... To jest normalne na-
stępstwo kryzysu.
Czyli termin oczekiwania na rozprawę wydłuży 
się?
Tak, ale nie wiemy, jak bardzo. Nie wiemy, jak dłu-
go będzie trwało zagrożenie. Jesteśmy na począt-
ku, a nie mamy leków, nie mamy szczepionki, nie 
mamy niczego. Jedyną szczepionką jest obecnie 
sam człowiek. Jak się uodporni, przeżyje.
Dziękuję za rozmowę.



WTP - linie, cennik, ulgi

Od 1 lipca Gmina Wałcz zrywa porozumienie 
z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Wałczu. 
Trasy przejmuje Wałeckie Towarzystwo Prze-
wozowe. 

W czasie pandemii, kiedy ZKM i PKS zawiesiły kur-
sy, większość miejscowości Gminy Wałcz została 
właściwie pozbawiona komunikacji. W tej sytuacji 
wójt Jan Matuszewski porozumiał się z WTP. Busy 
Grzegorza Lasockiego miały jeździć do momentu 
odmrożenia kursów przez ZKM, z którym Gmina 
miała podpisaną umowę. W efekcie WTP jeździło 
przez około 2 tygodnie i - jak mówią wójt i miesz-
kańcy - sprawdziło się w tej roli. 

***
- Dlaczego rezygnujemy z ZKM po wielu latach 
współpracy? - tłumaczy wójt Jan Matuszewski. - 
Bo od pięciu lat wygląda to niestety następująco: 
jesienią słyszę, że na tej linii jeżdżą 4 osoby, na tej 
1, a na innej 3. I że jest to nieopłacalne, więc ZKM 
likwiduje połączenie. Oczywiście zawsze jest wyj-
ście. Jeśli dopłacimy do każdego kursu, to połącze-
nie zostanie utrzymane. W efekcie dziś dopłacamy 
co miesiąc 23 tys. zł, czyli około 260 tys. zł rocznie. 
Teraz znów usłyszałem, że będą liczone osoby i w 
październiku spotkamy się na kolejnych rozmo-
wach...
Wójt przyznaje, że irytujące było również zacho-
wanie przewoźnika w czasie pandemii. Z dnia na 

Rewolucja i ewolucja

dzień wstrzymał on wszystkie kursy, pozbawiając 
mieszkańców Gminy Wałcz możliwości dojazdu 
do pracy, na zakupy czy do lekarza. Jak podkreśla 
wójt, ta decyzja nie wynikała z żadnych nakazów. 
Komunikacja mogła działać, wożąc jedynie każ-
dym kursem mniej pasażerów. 
- WTP jeździło przez dwa tygodnie. 18 maja wrócił 
ZKM i znów zaczęły się problemy - opowiada J. Ma-
tuszewski. - Tym razem okazało się, że nie można 
kupić biletów u kierowców, a na terenie gminy są 
tylko dwa punkty z biletami: w Ostrowcu i w Ró-
żewie. Jak w tej sytuacji mieszkaniec na przykład 
Karsiboru czy Strączna, ma dojechać do Wałcza? 
W jedną stronę musi jechać na gapę, ryzykując 
karę, bo bilet może kupić dopiero w Wałczu. A nie 
każdego stać na to, aby kupić powiedzmy 10 bile-
tów po 6 złotych, żeby mieć zapas. Prezes ZKM co 
prawda mówił, że w pierwszym okresie kontrole-
rzy będą przymykać oko, ale do końca nie jestem 
przekonany, jak by to wyglądało, choćby z tego 
powodu, że firma kontrolująca jest z Gorzowa.

***
Jak zapewnia wójt, dalsze porozumienie z ZKM 
było możliwe. Przed ponownym uruchomieniem 
kursów po pandemii miało odbyć się spotkanie 
wójta z burmistrzem i prezesem spółki. Na spotka-
niu miały być ustalone szczegółowe zasady współ-
pracy. Do rozmów jednak nie doszło. 
- Czekałem, że być może temat podczas wide-

okonferencji poruszy burmistrz, ale nie padło o 
tym nawet słowo. Dlatego z dniem 1 czerwca zo-
stało wręczone wypowiedzenie umowy - opowia-
da J. Matuszewski. 
Gmina miała już wtedy podpisane porozumienie 
z WTP.
- Z nimi jest zupełnie inna rozmowa - mówi J. Ma-
tuszewski. - Mamy uruchomione dodatkowe kursy 
do miejscowości, gdzie wcześniej autobusy nie 
dojeżdżały, jak choćby do Wiesiółki, Czechynia czy 
Dobina. Do tego WTP przejmuje wszystkie połą-
czenia obsługiwane przez ZKM, a gmina miesięcz-
nie dopłaca o 7 tysięcy zł mniej. Ceny biletów w 
WTP są identyczne, jak w ZKM. Do tego honorowa-
ne są wszystkie ulgi. Nie ma również problemów z 
zakupem biletu u kierowcy.

***
Niektórzy mieszkańcy, ale też radni podnoszą pro-
blem komercyjnych kursów, jakie na terenie gmi-

ny wykonuje WTP. Niektóre trasy będą się dublo-
wać, co oznacza, że 
obowiązywać będą tam dwie różne ceny biletów, 
bo kursy komercyjne, niedotowane przez gminę, 
są droższe.
- Do kursów komercyjnych nie możemy się wtrącać 
- mówi J. Matuszewski. - Natomiast dotychczasowe 
doświadczenia pokazują, że przewoźnik jest bardzo 
elastyczny i rozumie potrzeby komunikacyjne. Wy-
starczył jeden telefon, aby jeszcze przed obowią-
zywaniem umowy uruchomił połączenia do miej-
scowości, gdzie nie kursuje komunikacja. Dlatego 
jestem przekonany, że jeśli radni się zgodzą, to bę-
dzie można porozumieć się i przy małej dopłacie wy-
równać ceny biletów. To, co płacimy dziś i ewentual-
nie dołożymy do zrównania cen, to i tak jest o około 5 
tysięcy złotych mniej, niż płaciliśmy do ZKM. Jestem 
przekonany, że ta mała rewolucja czy ewolucja przy-
niesie pozytywne skutki dla mieszkańców.            er-o



Jadwiga Kosidło obala stereotypy, dotyczące 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Jak długo pracowała Pani z osobami z niepeł-
nosprawnością intelektualną?
Łącznie przez 26 lat. Najpierw pracowałam w 
szkole z uczniami ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, następnie w Stowarzyszeniu Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech” i Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej oraz w Domu Pomocy Społecznej. 
Obecnie swoją wiedzę i doświadczenie przekazuję 
studentom Pedagogiki w PWSZ w Wałczu.
Dla wielu z nas słowa „niepełnosprawny inte-
lektualnie” i „głupi” to synonimy. A dla Pani?
Dalej w społeczeństwie funkcjonują takie stereo-
typy i uprzedzenia. Ma to uzasadnienie historycz-
ne. Dawniej słowa debil, imbecyl czy idiota były 
terminami naukowymi, określającymi ludzi upo-
śledzonych umysłowo. Z biegiem czasu wyrazów 
tych przestano używać w obiegu fachowym, gdyż 
uznano, iż nie nazywają one konkretnych dysfunk-
cji intelektualnych, lecz są raczej uciążliwymi ety-
kietkami dla cierpiących na nie ludzi, a ponadto 
przeniknęły do języka potocznego, gdzie nabrały 
negatywnego i pogardliwego charakteru. Do 1997 
roku Międzynarodowe Stowarzyszenia do Badań 
Naukowych nad Upośledzeniem Umysłowym 
zmieniło swoją nazwę na Międzynarodowe Sto-
warzyszenie do Badań nad Niepełnosprawnością 
Intelektualną, co stało się przyczynkiem do popu-
laryzowania tej właśnie nazwy. Jednak 23 lata to 
za mało, aby pozbyć się pewnych przyzwyczajeń, 
które piętnują i krzywdzą osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. Dla mnie każdy człowiek jest 
cudem do odkrycia, a nie problemem do rozwią-
zania. Jest to moja filozofia życiowa, której jestem 
wierna i z której jestem bardzo dumna.
Czego się Pani nauczyła od swoich podopiecz-
nych? 
Na pewno pokory wobec drugiego człowieka 
i siebie. To zapewne punkt wyjścia. Myślę, że też 
systematyczności i cierpliwości. Proszę sobie przy-
pomnieć te piękne rękodzieła, które wykonywane 
były mozolnie przez wiele dni i tygodni. Koralik do 
koralika, miejsce przy miejscu i tak aż do ukończe-

Stereotypy i uprzedzenia

nia pracy. Podziwiam też determinację. Bolesna 
rehabilitacja, długie miesiące spędzone w łóżkach 
szpitalnych, wiele operacji i ogromna chęć walki o 
życie, choć odrobinę lepsze. W momentach, gdy 
zwyczajnie nie chce mi się, a mogę, jest mi czasa-
mi wstyd.
Czy poznała Pani tamten świat? Jaki on jest?
Nie wiem, czy poznałam, ale na pewno bardzo się 
do niego zbliżyłam. Moje odczucia są takie, że chy-
ba ich świat jest mniej skomplikowany od mojego. 
Zawsze podziwiałam ich bezpośrednie mówienie 
tego, co myślą w danym momencie, bez względu 
na okoliczności. Bez zbędnych analiz, przemyśleń 
czy zastanawiania się. Wiem na pewno, że w ich 
świecie jest miejsce na drugiego człowieka, na 
miłość, na rodzinę, na radość i żal. Ich świat to tak-
że wielkie marzenia i pragnienia, to ciągłe czeka-
nie, że będzie lepiej, że zdarzy się cud. Prawda, że 
brzmi znajomo?
Jak reagują na brak akceptacji?
Tak jak każdy z nas. Zawsze powtarzam, że ciało to 
jest tylko opakowanie, które może nas zmylić. Brak 
możliwości wypowiadania się nie oznacza braku 
rozumienia tego, co się dzieje wokół.
Czego Pani im i nam życzy?
Życzę, aby nie było podziałów na my i oni, akcep-
tacji i zrozumienia. Życzę siły i wytrwałości rodzi-
nom, które opiekują się swoimi bliskimi z powodu 
choroby, starości czy niepełnosprawności. A. Vece 
mówi „Życie jest jak fortepian. Białe klawisze to 
szczęśliwe dni. Czarne to te smutne dni. Ale po-
trzebne są te białe i te czarne, aby móc stworzyć 
piękną muzykę”. 
Dziękuję za rozmowę.                                               EmCe
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- Zobaczysz, że teraz nam się uda – Zośka przytuliła się do jego 
ramienia. Jacek milczał, nie chcąc zepsuć chwili.
- Okej, okej, rozumiem – zaśmiała się. - Przekonasz się. Nie mu-
sisz mnie odprowadzać, to tylko parę kroków, zresztą jestem tu 
u siebie. To do jutra, mam nadzieję.
Cmoknęła go w policzek na pożegnanie i roześmiana pomacha-
ła ręką. On poszedł prosto, ona skręciła w lewo.

Mieszkali od urodzenia w sąsiednich klatkach, a poznali się w 
piaskownicy. Byli rówieśnikami. Obydwoje mieli nadopie-
kuńcze mamy, które na swoich jedynaków przelewały całą 

miłość, którą w sobie miały, a miały jej więcej, niż jest ziarenek piasku 
na pustyni Gobi. Mamy szybko się ze sobą zaprzyjaźniły, a dzieciaki 
zżyły się jak brat z siostrą. Jacek nigdy nie przeszedł nawet zwykłego 
etapu grubiańskiego traktowania Zośki przed kolegami, którzy pró-
bowali wyśmiewać się, że zadaje się z dziewczyną. Skakał im jednak 
do gardeł przy każdej takiej odzywce, aż w końcu dali sobie spokój. 
Zwłaszcza, że Zośka – mimo, że zawsze starannie uczesana w warko-
czyki i często ubrana w sukienki z falbankami – wcale nie zachowywa-
ła się jak rozkapryszona księżniczka, a kiedy było trzeba, wspomagała 
nawet swojego przyjaciela w potyczkach ze złośliwymi kolegami.
Najpierw w podstawówce, a potem w ogólniaku byli nierozłączni 
tylko po drodze do szkoły, a potem po lekcjach. Każde z nich mia-
ło swoich kolegów i koleżanki, z którymi spędzało przerwy, ale po 
ostatnim dzwonku jedno czekało na drugie przed szkołą i znów byli 
dla siebie. Przynajmniej po kilka razy dziennie przemieszczali się z 
jego domu do jej i z powrotem, razem jedli, grali w Simsy, chichocząc 
oglądali niecenzuralne strony w internecie, wychodzili na rower albo 
szwendali się po marketach. 
Nawet wtedy, kiedy obydwoje byli już nastolatkami, ani razu nie sta-
ło się nic, co wykraczałoby poza ramy siostrzano-braterskich relacji.

Byli już w liceum, kiedy z dnia na dzień coś się zmieniło. Jacek 
czekał jak zwykle na Zośkę przed Igloo. Długo jej nie było, a 
kiedy wyszła, nie była sama. Obok niej szedł chłopak z trzeciej 

klasy, którego Jacek znał tylko z widzenia. Z drugiej strony ulicy zo-
baczył jej podekscytowaną twarz i roześmiane oczy. Już miał ruszyć 
w ich stronę, kiedy Zośce na jego widok uśmiech na chwilę zgasł na 
twarzy. Pomachała mu z daleka ręką i przestała na niego patrzeć. Ja-
cek wzruszył ramionami i poszedł w przeciwną stronę, ale poczuł, że 
krew pulsuje mu w skroniach. „A niech idzie w manachy z kim chce, 
idiotka – myślał, ale czuł, że to, co zobaczył, zabolało go. I to mocno. 
- No to się jeszcze przekonamy, kto będzie za kim płakał”.
Obejrzał się, chociaż wcale tego nie chciał. Ze zdumieniem zobaczył 
zgrabną dziewczynę z nogami do nieba. Dotarło do niego, że nigdy 
tego w niej nie widział, nigdy tak na nią patrzył. Zośka też się na 
chwilę obejrzała.
Wieczorem wpadła do niego jak zawsze: bez zapowiedzi i bez puka-
nia. Weszła do jego pokoju i położyła się na łóżku.
- Cześć! -  powiedział Jacek. Patrzył w ekran monitora.
- Cześć! Co robisz? - zagadnęła, jakby nigdy nic.
- Sprawdzam coś w guglach – burknął.
- Wyjdziemy się przejść?
- Zajęty jestem, nie mam czasu. Nie masz dziś jeszcze dość space-
rów? - Jacek za późno ugryzł się w język.
- O co ci chodzi? - Zośka znalazła się przy nim nie wiadomo kiedy.
- Zocha, o nic mi nie chodzi. Lekcje odrabiam – zależało mu, żeby nie 
dać jej poznać, że jednak o coś chodzi.
- O to, że do ciebie nie podeszłam po szkole? Szłam z kimś, przecież 
widziałeś. Co w tym złego? Przecież nie jesteś moim chłopakiem? To 
jest Marek. Fajny koleś, jeździ na koniach. Zaprosił mnie na sobotę 
na zawody do Piły – z każdym słowem Zośka mówiła coraz głośniej.
- Nie jesteś moją dziewczyną i nie musisz mi się z niczego tłumaczyć 
– Jacek wreszcie na nią spojrzał. - Nie interesuje mnie z kim, dokąd i 
po co jeździsz.
- Nie? To po co te złośliwości, skąd ten foch?
- Wydaje ci się, nie ma mowy o żadnych złośliwościach – Jacek zno-
wu wlepił wzrok w monitor.
- Wiesz co, ja myślę, że ty jesteś normalnie o mnie zazdrosny – po-
wiedziała i wydawało jej się, że Jacek trochę się zaczerwienił. - To by 
było nawet miłe, tylko nie bardzo wiem, na jakiej zasadzie miałbyś 
być zazdrosny. Bo przecież...
- Co ty za głupoty gadasz!? - obruszył się Jacek. - Jaka zazdrość? Skąd 
ci się to w ogóle wzięło?
- Chyba będzie najlepiej, jak sobie ode mnie odpoczniesz – Zośka 
nagle wstała z łóżka i ruszyła w stronę drzwi. Zatrzymała się przy 
nich na chwilę i dokończyła: - Daj znać, jak ci przejdzie...
Jacek nie odezwał się ani słowem, a kiedy Zośka wyszła, sięgnął po 
telefon.

W sobotę z nieba lał się żar. Wokół parkuru, gdzie zaczęły się 
już zawody, zgromadziło się sporo widzów. Zośka stała 
przy samym ogrodzeniu i czekała na przejazd Marka. Chło-

pak był wyraźnie stremowany. Zakończył przejazd po trzech wyła-
maniach i jedyną osobą, która nagrodziła go oklaskami, była Zośka.
- Ojoj, chyba twojemu koledze nie wszystko poszło tak, jak powinno. 
Jaka szkoda... – usłyszała za plecami znajomy głos.
- Co ty tu robisz!? - zdumiała się na widok Jacka. Obok chłopaka stała 
dziewczyna, której Zośka nie znała. - Od kiedy interesują cię zawody 
jeździeckie?
- Mniej więcej od tego samego czasu, co ciebie – uśmiechnął się zło-
śliwie Jacek. A na widok nadchodzącego Marka dodał: - To my już 
chyba z Karoliną sobie stąd pójdziemy. Słaby tu jest poziom, nie ma 

Czasu nie da się cofnąć
się czym emocjonować...
Demonstracyjnie objął dziewczynę i razem odeszli.
Wieczorem do jego pokoju wpadła Zośka.
- I co, lepiej ci!? Kim jest ta laska? I po co ten cały cyrk, możesz mi 
powiedzieć? - wściekła zasypała go pytaniami.
- Mam się dobrze, miło, że pytasz – zakpił Jacek. - Ta laska jest moją 
koleżanką. Fajna jest. Interesuje się jeździectwem i tak się złożyło, że 
zaprosiła mnie na zawody. Byłem w publicznym miejscu, na publicz-
nym wydarzeniu. Żaden cyrk.
Nie był pewny, czy zdążył dokończyć, zanim trzasnęła drzwiami tak, 
że zaniepokojona mama spytała, czy na pewno nic się nie stało.
Za kwadrans Zośka była już z powrotem. Usiadła obok Jacka na łóż-
ku, podkuliła nogi i ciężko westchnęła.
- Tylko mi nie przerywaj – zażądała. - Potrzebuję się wygadać. Kocham 
cię. Nie miałam o tym pojęcia, to się okazało dopiero w sobotę, jak 
przyszedłeś tam z tą swoją panną. Później mi powiesz, czy to jest ktoś 
dla ciebie ważny. W każdym razie jeśli chodziło ci o to, żeby mnie za-
bolało, to naprawdę zabolało. Wtedy mi przyszło do głowy, że może 
ciebie też zabolało, kiedy wyszłam ze szkoły z Markiem. Pewnie to był 
błąd, ale skąd miałam o tym wiedzieć? To po prostu kolega jest mój, 
nic więcej. Mam ich dziesiątki i żaden ci jakoś nigdy nie przeszkadzał. 
To dlaczego akurat ten ci przeszkadza? Dlaczego jeśli nie widzisz we 
mnie tylko kumpeli, nie zrobiłeś nic, żebym o tym wiedziała?
- To może ja zacznę od końca – odezwał się po dłuższej chwili Jacek. 
- Nie zrobiłem nic, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że... nieważ-
ne z czego. Zorientowałem się, że coś jest na rzeczy, kiedy z nim wy-
szłaś ze szkoły. Tak, mnie też bolało. Myślałem, że nie pojedziesz na te 
zawody, bo przecież ślepy by zauważył, że mi to nie pasuje, ale ty to 
miałaś w dupie. I to też bolało. Bardziej, niż ci się wydaje. I dlatego ten 
„fajny koleś” mi przeszkadza. Pomyślałem, że przecież możesz robić co 
chcesz, bo nic nas w męsko-damskim sensie nie łączy, ale skoro tak, 
to ja też mogę robić co chcę. Dlatego skontaktowałem się z Karoliną. 
Wiedziałem, że lubi konie i okazało się, że jedzie na te same zawody, co 
i wy. Zabrała mnie, a ja chętnie z tego skorzystałem. Zwłaszcza, że to 
fajna laska jest. Sorry, ale to ty zaczęłaś, a ja teraz nie będę ani z niej, ani 
z siebie robił wariata. Tobie też to radzę. Jeśli chcesz, żebyśmy zostali 
przyjaciółmi, to ja się na to piszę. Ale jeśli nie... trudno.
- Kocham cię, słyszysz?
- Pezpraszam, ale stało się, jak się stało – pokręcił głową Jacek. - 
Moim zdaniem to twoja wina, ty pewnie myślisz, że moja. Okej, niech 
tak zostanie. Nic z tym już nie zrobimy, przynajmniej ja nic z tym nie 
zamierzam zrobić.
- A ja nie zamierzam odpuścić – oświadczyła Zocha. - Nie winię cie-
bie, bo w sumie masz sporo racji. Pamiętaj tylko, że mnie też zabo-
lało. Ale mnie się nie śpieszy, jestem młoda, mam czas, zaczekam 
na ciebie. A ten koleś wcale nie jest taki fajny, jak mi się wydawało. 
Narąbał się później jak świnia i narobił mi wstydu przed połową Piły.
- Czyli że gdyby jednak okazał się fajny, to by cię tu teraz nie było – 
powiedział po namyśle Jacek.
- To nie tak... Zośka spuściła oczy.
- Ale tak to właśnie wygląda – Jacek wzruszył ramionami. - A teraz 
wybacz, ale wychodzę. Umówiony jestem.
- Z Karoliną? - spytała cicho. - Albo lepiej nie odpowiadaj...

Od tamtej rozmowy nic już nigdy nie było tak samo. Jacek 
szybko rozstał się z Karoliną, ale to niczego nie zmieniło w 
jego relacjach z Zośką. Ciągle miał do niej żal o Marka i o to, 

że nie usłyszał od niej w czasie tamtej rozmowy słowa: przepraszam. 
To był dla niego klucz do uzdrowienia ich wzajemnych relacji. Od-
dalali się od siebie z każdym dniem: przestali się odwiedzać, coraz 

rzadziej rozmawiali, coraz bardziej zdawkowo i nigdy szczerze. Po 
rozdaniu świadectw licealnych stracili się z oczu.

Kilkanaście lat później Jacek stał tuż przy ogrodzeniu i bez więk-
szego zainteresowania oglądał zawody jeździeckie. Poziom 
był słaby, drągi spadały z przeszkód raz za razem, chociaż wca-

le nie były wysokie.
Przyjechał tu tylko po to, żeby jeszcze raz obejrzeć konia, którego 
chciał kupić i którego zamierzał z zyskiem sprzedać. To było jego źró-
dło utrzymania, ale tak naprawdę wcale nie lubił koni. Nigdy nawet 
na żadnym nie siedział, ale przecież ktoś, kto handluje samochoda-
mi, wcale nie musi mieć prawa jazdy. Nagle drgnął, słysząc za pleca-
mi głos, którego nie słyszał od wielu lat.
- Słaby tu poziom, nie ma się czym emocjonować... - kiedy się obej-
rzał, zobaczył Zośkę. - Pamiętasz mnie jeszcze?
- Co ty tu robisz!? - Jacek nie potrafił ukryć zdumienia.
- To publiczne miejsce i publiczne wydarzenie – roześmiała się, mru-
żąc oczy jak kiedyś. - Dowiedziałam się, że tu będziesz, więc przy-
szłam. Stęskniłam się za tobą. Wierzysz mi?
- Raczej nie – Jacek bał się, że się zaczerwienił. - A powinienem?
- Zgadnij, ja ci nie będę ułatwiała zadania – Zośka spoważniała. - 
Masz jeszcze tego focha?
- Nie pamiętam – tym razem śmiechem parsknął Jacek. - Może spróbu-
ję sobie przypomnieć, zanim spotkamy się dziś wieczorem na kolacji?

Okazało się, że mieli sobie mnóstwo do powiedzenia: o swojej 
pracy i nieudanych związkach, o tęsknocie za czymś niewypo-
wiedzianym, na co obydwoje czekali, a co im się nigdy nie przy-

darzyło. Marek drgnął, kiedy Zośka lekko podrapała wierzch jego dłoni.
- Przepraszam za tamto – powiedziała cicho. - Wszystko spieprzy-
łam...
- Ja też przepraszam – Jacek usłyszał swój głos. - Obydwoje spieprzy-
liśmy. Może...
- Może jeszcze nie do końca? - Zośka świdrowała go wzrokiem. - Mó-
wiłam ci wtedy, że mam czas, że mogę na ciebie poczekać. Co ty na to?
- Ja wyciągnąłem wnioski z tamtej lekcji – zadeklarował, dyskretnie 
zaciągając się e-papierosem. - Ale nie wiem, czy ty też.
- Jeśli nie spróbujesz, to się nie przekonasz – Jacek ledwie słyszał to, 
co mówi kobieta, którą kiedyś kochał. - Daj nam jeszcze jedną szan-
sę. Ostatnią. Proszę.
Nic nie powiedział, tylko pochylił się i pocałował ją w usta. Znowu 
mieli po szesnaście lat.

Zobaczysz, że teraz nam się uda – Zośka przytuliła się do jego 
ramienia, kiedy powoli szli przez opustoszałe ulice Poznania 
Jacek milczał, nie chcąc zepsuć chwili.

- Okej, okej, rozumiem – zaśmiała się. - Przekonasz się. Nie musisz 
mnie odprowadzać, to tylko parę kroków, zresztą jestem tu u siebie. 
To do jutra, mam nadzieję.
Cmoknęła go w policzek na pożegnanie i roześmiana pomachała 
ręką. On poszedł prosto, ona skręciła w lewo.
W nocy Jacka obudził dźwięk sygnałów karetki pogotowia. Zanim 
znowu zasnął zastanawiał się, czy rzeczywiście może im się udać.
O tym, co się stało, dowiedział się od jej rodziców, do których dotarł kilka 
dni później, zaniepokojony tym, że nie odbiera jego telefonów. Kilka mi-
nut po tym, jak się rozstali, na chodnik wjechało rozpędzone BMW. Zoś-
ka zginęła na miejscu. Kierowca był pijany i pod wpływem narkotyków.
Jacek powiesił na ścianie jej ostatnie zdjęcie, zrobione podczas ich 
pierwszej po wielu, wielu latach kolacji, która okazała się również 
ostatnia.                                                                     Waldemar Leszkiewicz
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Nasz niezawodny racjonalny ustawodawca nie ustaje w dążeniu do 
„ułatwiania” nam życia. Onegdaj napracował się nad wprowadze-
niem nowego przestępstwa, polegającego na tzw. „kręceniu licz-
ników” w samochodach. Wprowadzono do kodeksu karnego art. 
306a, w którym określono jako przestępstwo czynności zmieniające 

wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość 
jego pomiaru. Zagrożenie karą jest wysokie, bowiem w typie podstawowym czyn 
taki podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wydaje się, że 
wszystko jest w porządku. Diabeł, jak zawsze, leży w szczegółach. 

***
Szczegóły te to sposób kontrolowania przebiegów pojazdów. Podczas każdej 
kontroli pojazdu przez policjanta, funkcjonariusza ITP, celnika, diagnostę i tym po-
dobne służby mają być spisywane dane z liczników i wprowadzane do centralnej 
ewidencji pojazdów, do tzw. CEPIK-u. I tu pojawił się problem. Człowiek jest tylko 
człowiekiem i się myli. Zdarzają się więc pomyłki popełniane przez funkcjonariu-
szy, którzy wprowadzają nieprawdziwe dane. Przewidziano formę kontroli prze-
biegów pojazdów, zapominając o tej zwykłej, ludzkiej przywarze, jaką jest błąd. 
Zapomniano o wprowadzeniu procedury sprostowania błędnych zapisów z kon-
troli. Stawia to właścicieli pojazdów w trudnej sytuacji. W razie postawienia zarzu-
tów w postępowaniu karnym popełnienia czynu z art. 309a k.k. to osoba podejrza-
na będzie musiała udowodnić swoją niewinność, zamiast oczekiwać, że to policja 
czy prokurator winę tę będzie mu musiała wykazać. 

***
Pojawia się pytanie, jak sobie z taką sytuacją radzić? Na pewno należy sprawdzać wpi-

Winni, niewinni... siedzieć powinni?
sy dokonywane przez kontrolujących ze 
stanem licznika w momencie kontroli. 
Warto też zajrzeć po kontroli na stronę 
CEPIK-u i sprawdzić, co się tam ukaże. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności 
z rzeczywistym stanem licznika trzeba 
zwrócić się do kontrolującej instytucji o 
sprostowanie wpisu, przekładając moż-
liwe dowody. Warto taką interwencję 
złożyć np. w formie listu poleconego z 
zachowaniem treści korespondencji, by 
w razie czego mieć argument i dowód 
na podjęcie czynności wyjaśniających, 
w myśl zasady - przezorny zawsze ubez-
pieczony. Formalnej procedury niestety 
ustawodawca nie przewidział. Dlatego 
też taki, a nie inny tytuł felietonu, bo ta 

sytuacja prawna naraża również osoby, które nie zawiniły powstaniu błędu, na po-
niesienie odpowiedzialności karnej poprzez brak możliwości wykazania tego błędu.

***
Ten przykład pokazuje, że formalizacja prawa karnego nie zawsze daje pożąda-
ne skutki. Przed wprowadzeniem nowego przepisu zmiana wskazań licznika była 
traktowana jak zwykłe oszustwo z art. 286 k.k., przy którym trzeba było domnie-
manemu sprawcy wykazać zamiar bezpośredni popełnienia oszustwa, czyli, że 

wiedział on o tym, że popełnia przestęp-
stwo i do jego popełnienia dążył. Obec-
nie wystarczy np. stwierdzenie innego 
stanu licznika, by postawić właściciela 
pojazdu w stan oskarżenia, albowiem 
jego odpowiedzialność jest oparta na 
zwykłym zamiarze popełnienia prze-
stępstwa, czyli też wówczas, gdy tylko 
dopuszczał popełnienie takiego prze-
stępstwa. Dlatego łatwiej postawić za-
rzuty w przypadku stwierdzenia niepra-
widłowości, bowiem przestępstwo to 
jest, jak to się ładnie mówi, „znamienne 
skutkiem”, czyli tym „przekręceniem licz-
nika”. Stwierdzenie tego faktu pozwala 
już na postawienie zarzutu, bo wynika 
z czynności kontrolnych, które mogą się 
okazać nacechowane błędem.
Czytajcie, co podpisujecie. Szerokiej 
drogi życzę Czytelnikom.

Adwokat Cezary Skrzypczak 

HOROSKOP
Baran: Wyjątkowo niekorzystny układ 
gwiazd sprowadzi na Ciebie nerwową 
atmosferę zarówno w domu, jak i w pra-
cy. Postaraj się odwrócić swoją uwagę 
i skoncentrować przede wszystkim na 
sobie – spokój znajdziesz w sztuce albo 
sporcie.
Byk: Przygotuj się na intensywny tydzień 
w pracy. Wkrótce spadnie na Ciebie mnó-
stwo nowych obowiązków, które będą 
się wydawać niemożliwe do wypełnie-
nia. Podołasz, jeśli będziesz kierować się 
swoją intuicją.
Bliźnięta: Spotkasz bardzo życzliwą 
osobę – to będzie początek wieloletniej 
znajomości, jeśli tylko pozbędziesz się 
uprzedzeń. Zadbaj o porządek w swoim 
otoczeniu. Dzięki temu łatwiej skoncen-
trujesz się na rzeczach ważnych.
Rak: Nadszedł czas na odrobinę prze-
bojowości. Nie bój się podejmować od-
ważnych decyzji i realizuj plany, które 
wydawały się niemożliwe! Duża ilość 
obowiązków posłuży Ci teraz za moty-
wację do lepszego gospodarowania cza-
sem.
Lew: Ostrożnie wydawaj pieniądze. Jeśli 
nie będziesz czujny, lekką ręką wydasz 
środki, które wkrótce okażą Ci się bardzo 
potrzebne. Poświęć więcej uwagi oso-
bom w swoim otoczeniu.
Panna: Uważaj, bo wkrótce doświad-
czysz wyjątkowej złośliwości ze strony 
osób, których nigdy byś o to nie podej-
rzewał. Spokój i oparcie odnajdziesz 
przede wszystkim rodzinie, dlatego za-
dbaj o to, by mieć z nią dobre stosunki.
Waga: Pozwól sobie na chwilę odpo-
czynku. Teraz naładowane baterie będą 
Ci niezbędne w nadchodzących tygo-
dniach. Jeśli masz taką możliwość, sko-
rzystaj z urlopu już teraz. Na pewno nie 
pożałujesz tej decyzji!
Skorpion: Twoje bojowe nastawienie 
może zrazić do Ciebie osobę, która okaże 
się bardzo ważna dla Twojej przyszłości, 
popracuj więc nad swoimi nerwami. Jeśli 
tylko nadaży się taka okazja, zainwestuj 
mądrze swoje pieniądze.
Strzelec: Bądź bardziej krytyczny i więcej 
od siebie wymagaj. Taka postawa zjed-
na Ci przychylność współpracowników 
i przełożonego, a to już prosta droga do 
awansu. Odkryjesz w sobie nowe pokła-
dy kreatywności.
Koziorożec: Teraz obudzi się w Tobie 
charyzma. Działaj! Sprawy, których wcze-
śniej nie potrafiłeś doprowadzić do koń-
ca, staną się teraz wyjątkowo proste. Do-
bra passa będzie Ci towarzyszyć zarówno 
w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Wodnik: Dopilnuj, żeby nie wisiały nad 
Tobą stare zobowiązania! Wkrótce napo-
tkasz okazję, której nie będziesz potrafił 
się oprzeć. Żeby z niej korzystać potrze-
bujesz jednak głowy zupełnie wolnej od 
zmartwień.
Ryby: Czas na zmiany. Mogą dotyczyć 
nawet małych rzeczy – fryzury albo drogi, 
którą zwykle chodzisz do pracy. To one 
zainspirują Cię do odważniejszego dzia-
łania, które może zaprocentować w przy-
szłości. Miej zaufanie do swoich decyzji.

Wróżka Anastazja

To cykl autentycznych historii, które pokazują, że w 
wędkarstwie nie zawsze ryby są najważniejsze. Czasem 
wyjazd z wędką pamiętamy długo, dzięki czemuś lub ko-
muś zgoła innemu niż ryby... 
A oto część pierwsza, czyli zwierzęta.

PSY
Jest połowa lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Hodowla 
pstrągów w Zabrodziu, wtedy największe tego typu gospo-
darstwo w Europie, działa pełną parą. Dziś nieużytkowana 
niszczeje. Hodowla zlokalizowana jest na rzece Piławie. Teren 
jest całkowicie ogrodzony, a w nocy pilnują go psy. Potężne 
kundle, jakieś mieszańce z owczarkami podhalańskimi i inne, 
równie wielkie,  przypominające dogi argentyńskie. Psy po-
twornie agresywne i ostre. Teren wokół hodowli okala rzeka. 
Biegnie ona poza stawami hodowlanymi oraz ogrodzeniem, 
stąd zupełnie niezrozumiałe jest dla nas, że raptem poja-
wiają się tablice zakazujące na tym odcinku wędkowania. 
Po pierwsze nie ma to sensu, bo wędkarz jest poza terenem 
hodowli. Przede wszystkim jednak w „Informatorze Wód 
Pstrągowych” nie ma na temat zakazu wędkowania na tym 
odcinku nawet słowa. A „Informator” jest wykładnią prawa. Z 
wprowadzeniem jakichkolwiek ograniczeń czeka się na druk 
nowego, który pojawia się co 3-4 lata. Dlatego uznajemy, że 
zakaz jest bezprawny, mimo wściekłości strażników pilnu-
jących hodowli. Dojeżdżamy od drugiej strony, zostawiamy 
samochód na skarpie, kilkanaście metrów niżej płynie rzeka. 
Łowimy z Czarkiem, kiedy zza siatki ogrodzeniowej dozorca 
hodowli drze ryja, że mamy zejść z wody. Czarek coś tam 
mu pyskuje, ja coś odpowiadam. Od słowa do słowa robi się 
mniej przyjemnie. Facet za ogrodzeniem gotuje się. Gdyby 
miał do nas dojść, musiałby wyjść przez bramę hodowli, a 
to pewnie byłoby ze 3 kilometry. Obok niego stoi jeden ze 
„wściekłych” psów. Facet w pewnym momencie łapie go za 
obrożę, za tyłek i z półobrotu przerzuca przez siatkę. Pies 
spada po drugiej stronie i tylko chwilę jest zdezorientowa-
ny. My w tym czasie czujemy już świeżo skopaną ziemię. Jeśli 
nas dopadnie, pora pożegnać się z życiem. Szczęśliwie ma do 
pokonania rzeczkę, a my stromą skarpę. Mam bliżej i pierw-
szy wskakuję do samochodu. Czarek zdążył zatrzasnąć drzwi 
Poloneza, kiedy od drugiej strony lądują na nich łapy i plują-
cy pianą wściekły pysk przykleja się do szyby. Odjeżdżamy, 
ale do śmierci nie zapomnimy sprintu po skarpie...

OSY
Z przyjacielem jedziemy na Dobrzycę. Koło mostu w Wiesiół-
ce wjeżdżamy w polną drogę i dojeżdżamy około 300 me-
trów w głąb do miejsca, gdzie rzeka odbija w lewo. Miejsce 
to nazywamy podkową, bo rzeka meandruje tworząc literę 
„U”. Na ryby wiezie nas żona przyjaciela. Ma nas zostawić, po-
jechać do Piły, coś załatwić i potem odebrać  poniżej mostku, 
czyli w Dobrzycy Leśnej. Paweł szybciej się przebiera i goni 
nad rzekę, niknąc nam z oczu. Ja muszę przewiązać cały ze-
staw, więc zajmuje mi to trochę czasu. Piję piwo i gadam z 
Agnieszką. Już mam iść, kiedy słyszymy krzyk. Podchodzi-
my na górkę. Ze środka podkowy łąką biegnie Paweł i coś 
krzyczy. Dopada do nas i widzimy, jak jego twarz puchnie w 
oczach. Ubrani jesteśmy w pianki neoprenowe do piersi po 
to, aby wygodnie brodzić w rzece. Paweł idąc wpadł w jamę 
po bobrze. Takich pułapek nad naszymi rzekami jest sporo. 
Problem był taki, że opuszczoną przez bobra jamę jako dom 
wybrały osy, robiąc tam spory kokon. Paweł wpadając rozwa-
lił go nogą, co specjalnie nie spodobało się owadom. Od razu 
postanowiły wymierzyć intruzowi sprawiedliwość. Od piersi 
w górę, czyli głównie w szyję, głowę i ręce Paweł dostał kilka-
dziesiąt (na pewno ponad 30, bo tyle udało się naliczyć) uką-
szeń, a to już ilość zagrażająca nawet życiu. Oczywiście jazda 
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na sygnale do szpitala w Wałczu. Działał wówczas jeszcze 
szpital powiatowy i tam udzielono mojemu przyjacielowi 
pierwszej pomocy. Niestety koniecznie musiał zostać dobę 
na obserwacji. Miał dużo szczęścia, że nie był w najmniej-
szym stopniu uczulony. Po tej przygodzie długo nosiłem w 
kamizelce wapno. Tak na wszelki wypadek...

MUSZKI – MESZKI
Meszki to prawdziwe przekleństwo nad naszymi rzekami. 
Małe, pancerne i koszmarnie kąśliwe. Pancerzyk powoduje, 
że nawet klepnięcie ręką nie pozbawia życia wrednego ro-
baczka. Ukąszenie zostawia ślad na długo, o ile nie jest się 
uczulonym. Wiktor, mój inny, niestety nieżyjący już przyja-
ciel, był uczulony... Nigdy nie widziałem ręki, która dwukrot-
nie zwiększyła objętość. A tak wyglądała jego ręka po jed-
nym ugryzieniu meszki. Skończyło się to wizytą w szpitalu. 
Ale i zwykłe muszki mogą narobić niezłego zamieszania. 
Jesteśmy znów na Dobrzycy, łowiąc lipienie na nimfy. Jed-
nym ze wzorów tej sztucznej przynęty jest diablo skuteczna 
nimfa, robiona w części ze skóry makreli. Skóra wysycha w 
pudełku, więc wabiące właściwości muszka osiąga po kil-
ku - kilkunastu minutach, kiedy porządnie nasiąknie. Aby 
było szybciej, spora część wędkarzy trzyma taką muszkę w 
ustach i namacza ją w ślinie. Tak właśnie robił Tomek. Muszka 
w jednym kąciku ust, w drugim papieros i łowienie. Nieste-
ty niespodziewanie wraz z papierosowym dymem zaciągnął 
do ust normalną muszkę. Ta wpadła do gardła, powodując 
kaszel. Gardło podrażnione, w końcu udaje się uspokoić ka-
szel. Ale gdzie nimfa na haczyku? Przy tym kaszlu wypadła 
czy ją połknął. Zbyt poważne, aby bagatelizować. Haczyk z 
zadziorem utkwiony gdzieś w przełyku czy żołądku to jed-
nak poważne zagrożenie. Przerywamy łowienie i jedziemy 
do Wałcza, ale tym razem do szpitala wojskowego. Mówimy 
co się stało, mając w nosie, że wywołujemy sporą wesołość 
wśród lekarzy i pielęgniarek. Kumpel idzie na rentgen. Po 
około godzinie lekarz twierdzi, że nic nie ma. Tomek pyta, 
czy aby na pewno. 
- Proszę pana - mówi lekarz. - Haczyk jest gruby, do tego, jak 
pan mówił, owinięty ołowiem, więc nie ma możliwości żeby-
śmy go nie namierzyli. Zresztą kilka dni wcześniej u pewnej 
krawcowej znaleźliśmy szpilkę, którą połknęła, trzymając ją, 
jak pan, w ustach.
Uwierzyliśmy, ale jakoś odechciało nam się namaczać muchy 
w ustach...                                                                             Thymalus 
cdn


