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Wiele emocji wywołała 
słynną już interwencja po-
licji pod wałeckim cmen-
tarzem na Dolnym Mie-
ście. Jak można obejrzeć 
na umieszczonym w sieci 
filmie, wałecka policjant-
ka podjęła czynności z 
powodu umieszczonej za 
szybą samochodu kartki 
z wydrukowanym logiem 
strajku kobiet i wulgarnym 
hasłem „w...ać”.

Z filmu i wpisu na Fb wia-
domo, że w Święto Zmarłych 
kobieta podjechała wraz 
z mężem i dzieckiem pod 
cmentarz na Dolnym Mie-
ście, aby kupić chryzante-
my i wspomóc lokalnych 
przedsiębiorców. We wpisie 
wyjaśniła, że nikt jej o zdjęcie 
kartki z szyby nie poprosił. 
„Na pytanie o dokumenty 
spytaliśmy o co chodzi? - 
opisuje zajście kobieta. - Do-
piero po telefonie do kogoś 
Pani sierżant podała nam nr 
paragrafu. Nie było mowy o 
mandacie. Policjantka spo-
rządziła notatkę służbową i 
wyjaśniła, że będzie złożony 
wniosek do sądu”. Trudno 
powiedzieć jak wyglądała do-
kładnie ta rozmowa, bowiem 
z wypowiedzi wynika, że 
pasażerka była przekonana, 
że z całą pewnością sprawa 
trafi do sądu. 

Rzecznik KPP Wałcz asp. 
Beata Budzyń potwierdza 
zdarzenie. Wyjaśnia, że cała 
sprawa zaczęła się od anoni-
mowego telefonu, w którym 
poproszono o interwencję, 
bowiem przed cmentarzem 
rozkładane są kwiaty i robi się 
niebezpiecznie w okolicach 
przejścia dla pieszych. 

- Podkreślam, że interwen-
cja w żadnym wypadku nie 
dotyczyła protestu - zastrze-
ga asp. B. Budzyń. - Nie cho-
dziło również o umiejscowie-
nie kartki z hasłem. Chodziło 

tylko i wyłącznie o wulgarne 
słowo, jakie umieszczone 
było na szybie samochodu. 
Ten samochód porusza się 
po drodze publicznej, a hasło 
mogą przeczytać małoletni. 
Policjantka nie przekroczyła 
w żadnym stopniu swoich 
uprawnień. Wulgarne słowo 
wyczerpuje znamiona art. 
141 Kodeksu Wykroczeń. 
Policjantka przedstawiła się, 
podała stopień służbowy. 
Mimo, że umundurowany 
policjant nie ma takiego 
obowiązku, na prośbę kie-
rującego pokazała dodatko-
wo legitymację służbową. 
Podała powód i podstawę 
prawną interwencji. To od 
policjanta zależy, czy za wy-
kroczenie nałoży mandat. W 
tym wypadku kierujący był 
niegrzeczny w stosunku do 
policjantki. Z tego powo-
du policjantka sporządziła 
notatkę urzędową, ale nie 
zakończyła czynności na 
miejscu. Będą prowadzone w 
tej sprawie czynności wyja-
śniające.  Fakt, może to skut-
kować złożeniem wniosku do 
sądu, ale do tego droga jest 
bardzo daleka.

Faktem jest, że na kartce 
znajdowało się wulgarne 
słowo. Tyle, że w poniedzia-
łek, wtorek, środę i piątek w 
Wałczu odbywały się protesty 
w sprawie zaostrzenia prze-
pisów antyaborcyjnych. Na 
tych protestach były trans-
parenty o znacznie bardziej 
wulgarnej treści. Były również 
wznoszone niecenzuralne 
okrzyki. Była też Policja, która 
nie podjęła żadnej inter-
wencji odnośnie do użycia 
wulgaryzmów. 

- Naszą rolą w czasie prote-
stów było przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa 
protestującym - tłumaczy 
asp. B. Budzyń. - Zważyw-
szy na skalę protestu i dużą 
ilość biorących w nim udział 

osób, Policja wywiązała się z 
tego zadania doskonale. Nie 
było żadnych niebezpiecz-
nych zdarzeń. Natomiast byli 
również policjanci, rejestru-
jący przebieg demonstracji. 
Jeśli pojawią się zgłoszenia, 
wówczas mogą być podjęte 
czynności.

Rafał Orlikowski

Od redakcji: Wyjaśnienia 
asp. Beaty Budzyń zawierają 
pewną niekonsekwencję. 
Bo skoro w tygodniu rolą 
Policji było zabezpieczanie 
bezpieczeństwa uczestników 
wałeckich demonstracji (za 
co należą im się wielkie bra-
wa), a funkcjonariusze nie 
reagowali na wulgaryzmy, to 
dlaczego pani funkcjonariusz 
zareagowała na wulgaryzm 
w Święto Zmarłych, gdy 

zgłoszenie dotyczyło zakłó-
cania bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych obok 
cmentarza na Dolnym Mie-
ście? A może jednak całe to 
zamieszanie było efektem 
nadgorliwości i ulegania 
emocjom (kierowca miał 
być niegrzeczny)? Tak czy 
owak - warto znaleźć jakieś 
salomonowe wyjście z tej 
niezręcznej, chyba dla oby-
dwu stron, sytuacji...

Na wszystko jest

PARAGRAF...
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Jacek był moim 
nowym najlepszym 
kolegą. Miał w sobie 
zresztą coś takiego, 
co od razu ujmowało 
za serce - może to 
szelmowskie spojrze-
nie, a może ewidentna 
nieśmiałość, przez 
którą powoli przeko-

nywał się do wszystkich innych, a może jeszcze 
coś innego sprawiały, że nie sposób było o nim 
pomyśleć czegoś złego. Od początku wiedzia-
łam, że nie możemy się do siebie za bardzo 
przyzwyczajać, on i ja. Byliśmy tylko epizodem 
w swoim życiu. Chociaż bardzo chciałabym 
pomyśleć o nim jako o kimś, kto zostanie ze 
mną na dłużej, ale oboje mieliśmy już zobo-
wiązania, przez które byłoby to niemożliwe. 
No trudno, życie...

To była jedna z tych znajomości, która wyma-
gała ode mnie mnóstwa samozaparcia i wyrze-
czeń. Spotkania z nim nigdy nie były wygodne, 
chociaż zawsze systematyczne. Przez jego dziw-
ne zamiłowanie do off-roadu zawsze miałam 
na sobie adidasy. Reszta już zupełnie dowolna, 
przechodziło wszystko - wczorajszy makijaż, pi-
dżama, dresy, sukienka, jeansy... Niezależnie od 
wszystkiego, na mój widok cieszył się tak samo.

Pierwszy raz poczułam się dumna, kiedy 
pomyślał o mnie w kategoriach osoby, którą 

Jacek i ja
można poprosić o pomoc. To, w przypadku tych 
nieśmiałych, nie zdarza się przecież codziennie 
i trzeba sobie na takie traktowanie zapracować. 
Przez resztę dnia chodziłam dumna jak paw - ja, 
ta zaufana, ta potrzebna, ta bliska już. Coś ewi-
dentnie musiałam zrobić dobrze.

Wcześniej często myślałam o tym, żeby znaleźć 
sobie kogoś takiego, jak Jacek. Nie, żeby miał 
być moim pierwszym... Ale poprzednie próby 
były dawno i nie wszystkie udane, bo trudno 
jest przyzwyczaić się do kompromisów. Znajo-
ma przekonywała, że nie jestem jeszcze gotowa 
na takie zobowiązanie, a ja z uporem maniaka 
twierdziłam, że może to już czas. Moment, w któ-
rym przekonałam się, że nawet chwila z Jackiem 
kosztuje mnie naprawdę dużo wysiłku, pozwolił 

mi ocenić obiektywnie, że może jednak lepiej, 
żebym została starą panną z kotami.

Jacek jest psem, którym zajmowałam się 
w ramach akcji „Pies w koronie”, łączącej 
wolontariuszy ze wszystkich miast w Polsce z 
właścicielami czworonogów na kwarantannie. 
Żeby pomóc drugiemu człowiekowi w dobie 
wszechobecnych maseczek na twarz, płynów 
do dezynfekcji i przymusowych dwutygodnio-
wych wakacji od życia, wystarczy odrobina 
chęci i może godzina dziennie. Jeśli komuś z 
Państwa zbywa na jednym i drugim, zapra-
szam na Facebooka, gdzie funkcjonuje grupa 
o tej samej nazwie. Pomóżmy razem Jackom 
tego świata. To nic nie kosztuje!

Natalia Chruścicka

WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.
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Siedzę zamknięty w czterech ścianach, bo w moim domu 
zagościł przybysz z Chin. Przybył nie do mnie, ale jest. Zjawił 
się bez zapowiedzi, chociaż w dzisiejszych czasach pojawie-
nie się u kogoś bez telefonicznego uprzedzenia jest czymś 

kompletnie nie do przyjęcia. Zwłaszcza on powinien uprzedzić. Ale 
weź mu coś powiedz, skoro to niewidzialny Chińczyk... Oni mają 
wszystko i wszystkich w... no, załóżmy, że w nosie. Napisałbym 
dosadniej, ale przecież bluzgi nie nadają się do publikatorów.

W każdym razie gość jest, i wprawdzie go nie widać, ale robi mnó-
stwo zamieszania. Jednego psa trzeba było oddać na przechowanie, 
do drugiego dwa razy dziennie przychodzi Andrzej. Karmę szczę-
śliwie kupiłem w zeszłym tygodniu, zanim przyfrunął ten cholerny 
Chinol. Zakupy obiecał ogarnąć Marek. Powysyłałem ostrzeżenia do 
wielu ludzi i mam nadzieję, że nikomu nie narobiłem problemów. 

Jestem pod znakomitą teleopieką lekarską (dziękuję dr IC) i 
czuję się lepiej, niż przy niejednej grypie, którą przechodziłem w 
niecovidowych czasach. Przechodziłem jest dobrym określeniem, 
bo od szkolnych lat, a już na pewno od czasu, kiedy pracuję jako 
prywaciarz, nie przeleżałem chorobowo w łóżku ani jednego dnia. 
Garść tabletek, kołek w zęby, tempo 22 i jechane - to była moja 
recepta na zdrowie. Teraz jestem słaby jak przedszkolne dziecko, ale 
daleko mi do siania paniki - prędzej będą mi zdejmować miarę na 
nowy garnitur, niż na trumnę (a gdyby mimo wszystko coś, to i tak 
skłaniam się ku kremacji).

Skoro już zszedłem na cmentarne tematy, a ma to związek 
z COVID-19, to rozwinę ten wątek. Rząd wydał w ostatni 
piątek rozporządzenie o zamknięciu cmentarzy od soboty do 

poniedziałku. Być może patrzę na to przez nazbyt osobiste okulary, 
ale tę decyzję samą w sobie oceniam jako rozsądną. Skoro miało się 
to przyczynić do powstrzymania rosnącej lawinowo liczby zakażeń, 
to gra była warta świeczki. Rozumiem, że święto i tradycja, ale tak 
naprawdę nic się nie stanie, jeśli na groby wybierzemy się trochę 
wcześniej albo trochę później. Pamięć o zmarłych albo nosimy w 
sercach, albo nie nosimy jej wcale, i wizyta na cmentarzu akurat 1 
listopada niczego w tym względzie nie zmienia. Na przykład niżej 
podpisany ma do zapalenia znicze na cmentarzach w Wałczu i 
Warszawie, i od kiedy został wałczaninem mogłem być na Święcie 
Zmarłych albo tu, albo tam, bo przecież się nie rozerwę. W tym 
roku też tak miało być - planowałem wyjazd do stolicy w końcu paź-
dziernika, a 1 listopada chciałem iść na wałeckie groby. Nie wyszło, 
ale nadrobię to opóźnienie. I nie mam poczucia, że dopuściłem się 
wykroczenia.Wracając jednak do rozporządzenia - jego pozytywny 
odbiór zmąciły mi dwie kwestie. Pierwsza to skandalicznie późny 
termin podjęcia tej decyzji. Już nawet nie chcę mówić o stratach, 
które z tego tytułu ponieśli producenci i sprzedawcy zniczy i kwiatów. 
Chodzi o wielkie pieniądze oraz o często niewyobrażalne dramaty 
ludzi, którzy liczyli, że właśnie w ten dzień zarobią na życie w ciągu 
najbliższych miesięcy, a teraz zostali z długami. Państwo, samorządy 
i zwykli ludzie ruszyli im z pomocą i pozostaje mieć nadzieję, że 
dzięki temu zdołają jakoś przetrwać trudne chwile.

Druga wątpliwość dotyczy prawnej luki, która powstała po wydaniu 
tego rozporządzenia. Chodzi o to, że znalazł się w nim zakaz wstępu 
na cmentarze, ale nie znalazł się tam obowiązek zamknięcia nekro-
polii przez ich zarządców czy właścicieli. Z tej furtki skorzystali m.in. 
burmistrzowie Mirosławca i Wałcza, a także wójt gminy Wałcz, którzy 
nie powiesili kłódek na cmentarnych bramach. Chciałbym wyraźnie 
podkreślić, że nie zarzucam Janowi Matuszewskiemu, Piotrowi Paw-
likowi i Maciejowi Żebrowskiemu łamania prawa - bo mieli prawo 
podjąć każdą decyzję: zarówno o zamknięciu, jak i niezamykaniu 
cmentarzy. Ale moim zdaniem, decydując się na to drugie wyjście, 
wzięli na siebie moralną odpowiedzialność za każde zarażenie CO-
VID-19, do którego doszło (choć mam nadzieję, że jednak nie) w ciągu 
tych trzech dni. Otwierając bramy, zakwestionowali powód wydania 
tego rozporządzenia, czyli chęć powstrzymania rozwoju pandemii. Ja 
rozumiem, że samorządowcy nie namawiali nikogo do przychodzenia 
na cmentarze i uprzedzili tych, którzy się na to zdecydowali, że robią 

to na własną odpowiedzialność. Ale mnie  to nie do końca przekonuje, 
bo nie tylko o karną odpowiedzialność chodzi. Ja wiem, że każdy ma, 
a przynajmniej powinien mieć swój rozum oraz że powinien go używać 
jak najczęściej. Widzę też brak logiki płynący z tego, że rząd zabrania 
ludziom iść w Święto Zmarłych na cmentarze, podczas gdy otwarte 
są kościoły czy galerie handlowe. Tylko, że jeśli już, to nielogiczne 
wydaje mi się raczej niezamykanie kościołów i galerii - nie cmentarzy! 
Moja wątpliwość dotyczy tego, jak ludzie korzystają ze swojego rozu-
mu. Wprawdzie zdecydowana większość społeczeństwa zrozumiała 
intencje przyświecające wydaniu rozporządzenia, ale tych, którzy 
wybrali się na cmentarze, też nie brakowało. Szukałbym ich wśród 
tej części, która wątpi „w tego całego kowida”, tych, którzy sądzą że 
ich nie imają się żadne przypadłości (dopóki ich nie dotkną), ale też 
wśród tych, którzy powiedzieli sobie: a co mi tam premier, ja idę, bo 
nasz burmistrz (albo wójt) pozwolił... Widzę tu pewną analogię ze 
stawianiem ograniczeń prędkości na drogach. Jeśli na jakimś odcinku 
jest ograniczenie do 30 km/h to nie znaczy, że nie da się tam pojechać 
90 km/h. To znaczy tyle, że przy 30 km/h powinien tam bezpiecznie 
przejechać nawet najbardziej niedzielny kierowca. Ja bym akurat w 
przypadku rządowych przepisów dotyczących niewpuszczania ludzi 
na cmentarze nie szukał luk, ale to tylko moje zdanie, no i na szczęście 
to nie ja stanąłem przed tym dylematem...

Kilka zdań wcześniej wspomniałem o publicznych bluzgach. 
Po fali przetaczających się przez kraj protestów przeciwko 
zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, temat stał się gorący i 

bardzo aktualny. Parę razy napomykałem już w tym miejscu, że ja 
prywatnie języka nie hamuję, natomiast publicznie - chcę czy nie - 
tzw. łaciny nie używam. Znam też parę kobiet, które w potocznych 
wypowiedziach stosują niecenzuralności. Wprawdzie generalnie 
panie przekleństwami posługują się rzadziej od mężczyzn, ale 
większości z nich coś tam się warczącego od czasu do czasu wyrwie, 
a niektórym dodaje to wręcz uroku i seksapilu. Ja z tym żadnego 
problemu nie mam i myślałem, że inni mają podobnie. Okazało się 
jednak, że któraś z wałeckich pań policjantek (zaznaczam, że nawet 
nie wiem, o kogo konkretnie chodzi) oraz któryś ze funkcjonariuszy 
wałeckiej Straży Miejskiej nie potrafili przymknąć oka na kartkę 
papieru z soczystym, antyrządowym słowem, umieszczoną za szybą 
prywatnego samochodu. Ku mojemu zdumieniu, okazało się że jest 
na to paragraf i być może właścicielka samochodu stanie w związku 
z tym przed sądem. Co do przepisu - zaraz przypomniało mi się 
słynne zdanie, przypisywane stalinowskiemu prokraturowi Andrie-
jowi Wyszyńskiemu: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. 
Rozumiem, że przepis jest przepisem, a funkcjonariusz jest od tego, 
żeby egzekwować ich przestrzeganie, ale w tym przypadku jakoś 
nie potrafię odpędzić od siebie fundamentalnego pytania: po co? 
Co pani funkcjonariusz i pan strażnik chcieli w ten sposób osiągnąć? 
Wydaje mi  się, że mam bujną wyobraźnię, ale w tym przypadku 
okazała się ona zbyt uboga, aby wymyślić sensowny powód podję-
cia tej interwencji. W obronie czego stanęli pani i pan mundurowi: 
moralności? obyczajności? czystości językowej? Co odpowiedź, to 
większy absurd - zwłaszcza, że podobnym językiem posługują się 
uczestniczki i uczestnicy wielesettysięcznych marszów w całej Polsce. 
Bluźnią w imię słusznej - moim zdaniem - sprawy, głośno, soczyście 
i dobitnie. Jeszcze dałoby się jakoś tę interwencję uzasadnić, gdyby 
pani umieściła w swoim aucie apel do Jarosława Kaczyńskiego, aby 
natychmiast zrezygnował ze wszystkich pełnionych przez siebie 
funkcji i wyprowadził się z Polski (sformułowanie tego żądania w 
powyższy sposób kosztowało mnie bardzo dużo wysiłku!), ale o 
niczym takim nie było mowy, gdyż apel był bardzo ogólnikowy.

Mam nadzieję, że cała ta sprawa rozejdzie się po kościach w tym 
sensie, że pani, która umieściła za szybą swojego auta nacechowaną 
politycznie kartkę, nikt nie będzie ciągał po sądach, które zresztą i tak 
robią bokami z powodu Covidu. Ale nie tylko o to w tym przypadku 
chodzi. Chodzi o to, żeby ani Policja, ani my, zwykli obywatele, nie 
stwarzali niepotrzebnych problemów. Tych prawdziwych mamy tyle, 
że na takie, jak ten z kartką, po prostu szkoda czasu.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Niechciane sytuacje
Reduktor
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Sesja Rady Miasta Wałcza, która 
odbyła się 28 października, prze-
biegła dość sprawnie i spokojnie. 
Faktem jest, że nie było zbyt draż-
liwych tematów. Choć niektóre 
wypowiedzi radnych spotkały się 
z odzewem już po sesji. 

Radni, powołując się na sygnały 
od mieszkańców, już na początku 
zwracali uwagę, że firma wywożąca 
śmieci wykonuje je czasami późno w 
nocy lub wcześnie rano, do tego nie 
zawsze terminowo.  

Wiceburmistrz Adam Biernacki 
wyjaśnił, że jest w kontakcie z firmą 
ATP, która poinformowała, że ma 
problemy z powodu pandemii i nie 
jest w stanie terminowo realizować 
wszystkich zadań. Stąd niekiedy praca 
w późnych godzinach. 

Radni pytali też o wnioski inwe-
stycyjne, skierowane do wojewody. 
Realizacja tego pakietu kosztowałaby 
około 50 milionów złotych, w tym 
około 30 mln. pochłonąłby projekt 
budowy mostu pieszego przez jez. 
Zamkowe. Radnych poinformowa-
no, że z powodu pandemii wiele się 
zmieniło i tak naprawdę nie wiadomo, 
czy jakikolwiek wniosek z Wałcza 
doczeka się realizacji. Przy tej okazji 
poruszony został temat MOSiR-u, bo 
jeden ze złożonych wniosków dotyczył 
remontu hotelowej części obiektu przy 
ul. Chłodnej. Radni starali się dowie-
dzieć,  czy po remoncie hotel będzie 

Prawie bez emocji
oddany w dzierżawę, tak jak część 
gastronomiczna. Burmistrz wyjaśnił, 
że na ukończeniu jest audyt MOSiR-u 
i po jego zakończeniu zapozna z nim 
radnych. Wówczas wspólnie podejmą 
decyzję, co do przyszłości obiektu. 

Padły również pytania o odłów 
dzików. Do tej pory złapano 26 osob-
ników, co - zdaniem radnych - jest 
ilością niewystarczającą. 

- W tej sprawie pojawiło się świateł-
ko w tunelu – mówił burmistrz Maciej 
Żebrowski. - W Pile zmienił się łowczy. 
Z nowym jesteśmy w kontakcie i jest 
szansa, że wyda on zgodę na odstrzał 
w granicach miasta. To zdecydowanie 
poprawiłoby skuteczność eliminacji 
dzików z terenu Wałcza.

Radni wysłuchali informacji o reali-
zacji zadań oświatowych. Dopytywali 
się ilu uczniów z Wałcza uczy się  w 
innych szkołach. Starali się dowiedzieć 
jakie są przyczyny wyboru szkół poza 
Wałczem. Z dość kontrowersyjną 
opinią wystąpił radny Zdzisław Ryder. 

- W szkołach miejskich poziom na-
uczania jest żenująco niski i od lat nic 
się w tym temacie nie zmienia - mówił 
Z. Ryder. - Ponadto w szkołach docho-
dzi do przejawów nietolerancji, w tym 
do osób prezentujących patriotyczne 
postawy.

Do tej wypowiedzi odniosła się m.in 
dyrektor SP nr 5 w Wałczu Violetta 
Kamińska, która na ręce szefowej Ko-
misji Oświaty po sesji przesłała pismo 
następującej treści: 

„Jako dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Wałczu chciałabym odnieść 
się do wypowiedzi pana Zdzisława 
Rydera, wyrażonej podczas Sesji Rady 
Miasta i wyrazić swoją dezaprobatę.

Za wysoko krzywdzące odbiera-
my stwierdzenie o żenująco niskim 
poziomie nauczania. Jest to niczym 
nieuzasadnione. Chcę więc zwrócić 
uwagę na kilka faktów. Jednym z 
wielu wyznaczników mówiącym o 
sukcesie szkoły jest liczba finalistów i 
laureatów kuratoryjnych  konkursów 
przedmiotowych. W roku szkolnym 
2019/2020 w całym powiecie wa-
łeckim było 5 laureatów (1 osoba w 
Człopie, 1 osoba w SP nr 1 w Wałczu, 
3 laureatów w SP nr 5 w Wałczu). 
Sześciu uczniów otrzymało tytuł fina-
listy. Czy jest to sukces? Według nas 
ogromny.

Kolejnym wyznacznikiem pracy szko-
ły są wyniki egzaminów zewnętrznych 
uczniów klas VIII. Wyniki z języka 
polskiego, ponad średnią krajową to 
sukces o którym marzyć może wiele 
szkół w Polsce. Wyniki z języka angiel-
skiego to kolejny atut. Matematyka, 
to również nasz powód do radości.

Przytoczyłam zatem tylko dwa mie-
rzalne argumenty. W pracy szkoły 
istnieją obszary, których nie da się 
sklasyfikować, zmierzyć,  To między 
innymi relacje, atmosfera, działania, 
przedsięwzięcia, projekty. Z tego tak-
że jesteśmy dumni. W każdej szkole 
zdarzają się trudności i potknięcia, lecz 
dzięki nim możemy zdobywać nowe 
doświadczenia i doskonalić umiejęt-
ność ich dostrzegania i rozwiązywania.

Proszę zatem w imieniu własnym, 
jak i nauczycieli zatrudnionych w SP 
nr 5 w Wałczu, o nie wygłaszanie ni-
czym nieuzasadnionych opinii, które 
według naszej oceny są krzywdzące 
i niczym niepoparte. Transmitowa-
ne Sesje Rady Miasta oglądają nasi 
uczniowie i ich  rodzice. Nasi ucznio-

wie przy ogromnym wsparciu swoich 
rodziców odnieśli wiele sukcesów. 
Mówienie o żenująco niskim pozio-
mie szkoły to jakby kwestionowanie 
zarówno Ich pracy, jak i pracy nauczy-
cieli. Proszę nam nie podcinać skrzy-
deł, szczególnie w obecnym trudnym 
czasie. To przykre, że  doświadczony 
nauczyciel tak ocenia pracę  innych 
nauczycieli”.

***
Na koniec sesji radni bez dłuższych 

dyskusji dokonali zmian w budżecie. 
Dość długo dyskutowali natomiast 
na temat uchwały o przyjęciu spra-
wozdania finansowego za 2019 rok. 
Przypomnijmy, że radni nie przyjęli 
tej uchwały podczas sesji absoluto-
ryjnej. Zdaniem radcy prawnego, jeśli 
sprawozdanie ponownie nie zostałoby 
przyjęte, to RIO mogłoby wystąpić 
do premiera o wszczęcie procedury 
naruszenia prawa i w konsekwencji 
mogłoby to skutkować nawet roz-
wiązaniem Rady Miasta. Ponadto 
przedstawiciele kierownictwa miasta 
argumentowali, że nie przyjęcie 
sprawozdania skutkuje choćby tym, 
że nie można zamknąć dokumentów 
finansowych za 2019 rok.

Radnych to jednak nie przekonało i 
ponownie nie przyjęli uchwały.  

R. Orlikowski

Od redakcji: odnośnie do nie przy-
jęcia sprawozdania finansowego - kla-
syk mówił, że nie można być trochę w 
ciąży. W związku z tym: albo Wysoka 
Rada uznaje, że Maciej Żebrowski 
nie nadaje się na burmistrza i inicju-
je stosowne kroki, by doprowadzić 
do przedwczesnych wyborów, albo 
uznaje, że Maciej Żebrowski jednak 
się nadaje i pozwala mu pracować, nie 
podejmując obstrukcyjnych działań. 
Przynajmniej w teorii jest to bardzo 
proste, a już na pewno pilnie potrzeb-
ne miastu.
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Podczas sesji Rady Powiatu, która 
odbyła się 29 października, jed-
nym z najważniejszych tematów 
było omówienie sytuacji w służbie 
zdrowia. Epidemiolog 107 Szpitala 
Wojskowego Anna Daszyń oraz ko-
mendant płk Artur Bobruk rozwiali 
wszelkie wątpliwości mówiąc o 
tym, jak wygląda sytuacja. Szpital 
znajduje się na pierwszej linii walki 
z koronawirusem i na razie radzi 
sobie nieźle. Ale dobrze nie jest...

Na temat sytuacji w 107 Szpitalu 
Wojskowym w związku z pandemią 
narosło wiele plotek i niedomówień. 
Z wpisów na portalach społeczno-
ściowych wynika,że jedni twierdzą, 
że szpital zamiast leczyć na covid stoi 
pusty. Inni z kolei piszą, że połowa 
oddziałów jest nieczynna z powodu 
zarażenia koronawirusem. 

Szpital: stan przedzawałowy
Podczas sesji, która odbywała się w 

sposób zdalny z radnymi połączyła 
się epidemiolog 107 SW A. Daszyń, 
która miała przedstawić informacje na 
temat sytuacji w szpitalu w związku 
z epidemią. Wyjaśniła, że zgodnie z 
decyzją MON 107 Szpital Wojskowy 
ma 65 tak zwanych „covidowych” 
łóżek. Są one rozmieszczone na za-
mkniętych całkowicie oddziałach: 
zakaźnym, ginekologii i laryngologii. 
Oddział wewnętrzny jest podzielony 
na pół: połowa łóżek jest covidowych, 
a druga połowa jest wykorzystywana 
do leczenia pacjentów „niecovido-
wych”. Oprócz tego, jest 5 łóżek 
respiratorowych dla ciężkich przy-
padków, umieszczanych na Oddziale 
Intensywnej Opieki Medycznej. 

- Zgodnie z wytycznymi MON mu-
simy znaleźć jeszcze dodatkowe łóżka 
dla chorych na Covid – mówiła A. 

Daszyń. - Docelowo mamy mieć 91-
92 łóżka przygotowane do leczenia 
chorych z potwierdzonym koronawi-
rusem. Na tę chwilę (29 października 
godz 15.00 – dop. aut.) mamy 47 pa-
cjentów z potwierdzonym koronawi-
rusem. Zajęte mamy wszystkie łóżka z 
respiratorami i oznacza to, że ciężkich 
przypadków nie jesteśmy już w stanie 
przyjąć. Na palcach jednej ręki można 
policzyć pacjentów z terenu powiatu 
wałeckiego. Większość to pacjenci z 
województwa zachodniopomorskie-
go, choć pod respiratorem mamy też 
na przykład pacjenta z Malborka.

Radni dopytywali się, czy istnieje 
możliwość zarezerwowania pewnej 
puli miejsc covidowych dla pacjentów 
z terenu powiatu. A. Daszyń wyjaśniła, 
że takiej możliwości nie ma. Szpital 
codziennie wykazuje, ile ma wolnych 
łóżek i o kierowaniu do niego pacjen-
tów decyduje koordynator. W Wałczu 
nie ma możliwości przyjęcia ciężkich 
przypadków, wymagających wspo-
magania respiratorem i analogicznie 
koordynator wyśle pacjenta z Wałcza 
lub okolic do tego szpitala, w którym 
są wolne respiratory. 

Zarówno A. Daszyń jak i komendant 
mówili, że największym problemem 
jest w tej chwili czynnik ludzki. Dra-
matycznie brakuje lekarzy i pielęgnia-
rek. Niestety, próby namówienia leka-
rzy np. POZ nie przyniosły rezultatów. 

- Staramy się pozyskać lekarzy: pro-
simy, rozmawiamy, ale jak dotąd bez 
skutku – mówił komendant szpitala 
płk. A. Bobruk. - Nie chciałbym się-
gnąć po ostateczne rozwiązania. Mogę 
wskazać wojewodzie nazwiska lekarzy 
i wówczas wojewoda wyda nakaz 
pracy i skieruje do szpitala. Przepisy 
na to pozwalają, ale nie chciałbym do 
tego sięgać. Choć jeśli nie będę miał 
wyjścia, będę zmuszony to zrobić.

Szpital jak na tę chwilę radzi sobie 
nieźle. Są dwa przypadki corona-
wirusa u personelu i kilka osób na 
kwarantannie. Żaden z oddziałów 
nie jest wyłączony z powodu kwaran-
tanny. Od wiosny szpital robił zapasy 
środków ochrony osobistej i jak na 
razie dysponuje nimi, choć zapasy 
kurczą się w zastraszającym tempie. Z 
powodu zajęcia respiratorów i braków 
kadrowych niestety odwołano duże 
planowane operacje na oddziałach 
ortopedycznym i chirurgicznym. W 
nagłych przypadkach pacjenci są 
przyjmowani, a operacje są wyko-
nywane. 

Radny Roman Wiśniewski złożył 
wniosek, aby w ciągu tygodnia zwołać 
dodatkową sesję Rady Powiatu, która 
zajmie się wyłącznie tematem szpita-
la. Radny proponował, aby Zarząd 
Powiatu bezwzględnie znalazł środki, 
które można przekazać na wsparcie 
dla szpitala. Pozostali radni nie podjęli 
tego tematu.

***
Podczas sesji radni przyjęli informa-

cję o wykonaniu budżetu za pierwsze 
półrocze. Starosta ocenił, że budżet 
jest realizowany na niezłym pozio-
mie, natomiast nie krył niepokoju o 
przyszłość. Niestety, wobec fatalnej 

sytuacji pandemicznej trudno cokol-
wiek prognozować.

Radny Jerzy Goszczyński pytał, czy 
Starostwo przejęło budynek po byłej 
komendzie policji. 

- Na tę chwilę budynek nie jest 
przejęty i specjalnie się z tym nie 
spieszymy – przyznał starosta B. 
Wankiewicz. - Bryła budynku jest w 
niezłym stanie, ale koszt remontu 
wewnątrz może zamknąć się kwotą 
nawet 15 milionów złotych. Dlatego 
jeśli będziemy mieli przejąć budynek, 
to będę starał się rozmawiać na temat 
wsparcia w remoncie.

- Ja bym mimo wszystko nie rezy-
gnował z tego budynku – przekonywał 
J. Goszczyński. - Zwłaszcza, że jego 
planowane przeznaczenie (rozważane 
było uruchomienie tam czegoś na 
kształt filii DPS – dop. aut.) jest nie-
zwykle istotne i uzasadnione potrze-
bami społecznymi. Dlatego apeluję o 
poważne podejście do tematu. 

Radni wysłuchali ponadto informacji 
na temat naboru do szkół. Uczestni-
czący w sesji dyrektorzy przekazali nie 
tylko informacje na temat bieżącej 
sytuacji w szkołach i naboru, ale też 
problemów, z jakimi borykają się 
szkoły. Podstawowym kłopotem jest 
brak nauczycieli przedmiotów ścisłych 
oraz zawodowych. Dyrektor PCKZiU 
Piotr Filipiak wyjaśnił, że gdyby na 
emeryturę odeszli wszyscy nauczyciele 
warsztatów, to do prowadzenia zajęć 
najpewniej nie zostałby nikt. Jeśli 
chodzi o nabór, to w tym roku nie był 
najgorszy. Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się głównie szkoły branżo-
we, czyli zawodowe, oraz niektóre 
kierunki techników, jak np. informa-
tyka. Rozmawiano również o jakości 
nauczania w porównaniu ze szkołami 
spoza powiatu. 

- Uczniowie odchodzą do szkół w in-
nych miastach – mówił dyrektor „Ka-
zika”, Waldemar Rogulski. - Podobno 
są lepsze, tylko że nie wiemy, jak nasi 
uczniowie radzą sobie na maturze. Bo 
jeśli u nas w liceum nie zdaje matury 
jedna osoba na wszystkich zdających, 
to chyba nie jest z naszym poziomem 
nauczania najgorzej.

R. Orlikowski
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NA SKRÓTY

Gorącą wiadomość podajemy za serwisem Spor-
towefakty.wp.pl: federacja boksu zawodowego 
WBO oficjalnie poinformowała, że Krzysztof 
Głowacki (31-2, 19 KO) i Lawrence Okolie (14-0, 
11 KO) zmierzą się w sobotę 12 grudnia na gali 
w Londynie. Stawką polsko-brytyjskiego pojedynku 
będzie wakujący pas WBO w wadze junior ciężkiej.
34-letni „Główka” stanie przed szansą odzyskania 
pasa WBO, który w przeszłości był już w jego po-
siadaniu. Mniej zorientowanym w tematyce zawo-
dowego boksu czytelnikom przypominamy, że w 
2015 r. urodzony i wychowany w Wałczu pięściarz 
wywalczył pas nokautując Niemca Marco Hucka, 
ale stracił go na rzecz Ukraińca Oleksandra Usyka. 
Gala w Londynie będzie pokazywana na żywo przez 
telewizję Sky Sports Box Office w Wielkiej Brytanii 
i platformę DAZN w ponad 200 krajach, w tym w 
Polsce - poinformował portal boxing247.com.

Od 2 listopada bilety komunikacji miejskiej w 
Wałczu można kupić w aplikacji SkyCash. W 
ramach usługi, dostępne są zarówno bilety jednora-
zowe, jak i okresowe. SkyCash, polska aplikacja płat-
nicza, udostępnia największą liczbę usług mobilnych 

w Polsce i posiada ponad 3 mln. zarejestrowanych 
użytkowników.

Bernard Bartosik z Mirosławca został prze-
wodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa. 
Bernard Bartosik uzyskał nominację podczas 55. 
Krajowego Zjazdu Delegatów PZIiTB, który odbył 
się pod koniec września w Opolu. W poprzedniej 

kadencji był zastępcą członka Głównego Sądu Kole-
żeńskiego. - Czterdzieści lat pracowałem w Zarządzie 
poznańskiego oddziału PZIiTB, a teraz przyszło mi 
przenieść się do Warszawy do Głównego Sądu Kole-
żeńskiego - mówi. - Poprosiłem już o sprawozdania 
z działalności poszczególnych sądów koleżeńskich, 
żeby się zorientować, jakie są problemy i w oparciu 
o to przygotować program czteroletniej kadencji. Ze 
względu na obecną nieciekawą sytuację zdrowotną, 
w najbliższym czasie bezpośrednie spotkanie nie 
będzie możliwe. 
Pełniąc funkcję przewodniczącego Głównego Sądu 
Koleżeńskiego Bernard Bartosik stał się  automa-
tycznie członkiem Zarządu Głównego w Warszawie. 
Przypomnimy, że jest on również sekretarzem Na-
czelnej Organizacji Technicznej w Pile. 
Gratulujemy i życzymy jak najmniejsze liczby sporów 

i trafnych rozstrzygnięć!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu otrzymała 
Europejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę 
w projekcie „In verschiedenen Sprachen”. Praca 
uczniów i szkoły została oceniona jako reprezentu-
jąca najwyższy europejski poziom. 
W związku z tym szkoła otrzymała certyfikat, a pro-
jekt „Kornelówki” zostanie pokazany w
specjalnym miejscu na Europejskim Portalu www.
etwinning.net.
Zasługi w związku z tym osiągnięciom należą się 
zeszłorocznym eTwinnerom: Julii Mularczyk, Zu-
zannie Kozłowskiej, Cezaremu Goszczyńskiemu, 
Marcie Marcinkowskiej, Kacprowi Kniat, Filipowi 
Rucińskiemu, Alicji Lipeckiej, Anastazji Bartosik, 
Patrycji Matuszak, Ignacemu Forysiewiczowi, Agacie 
Maizner, Blance Daleckiej i Katarzynie Adamskiej. 
Koordynatorem szkolnego projektu była Daria 
Piórkowska.

W ubiegłotygodniowym (28 października) 
meczu fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów 
pomiędzy Club Brugge i Lazio Rzym (1-1) wy-
stąpił 19-letni Polak Szymon Czyż. Urodzony w 
Gdyni nastolatek, reprezentant Polski U19, pojawił 
się na boisku w 78. minucie.
Był to debiut młodego Polaka nie tylko w Lidze 
Mistrzów, ale też w 1. zespole Lazio. Szymon Czyż 
nie występuje w kadrze 1. drużyny włoskiego klu-
bu, jednak kontuzje i pandemia spowodowały, że 
trener rzymian zmuszony został sięgnąć do rezerw, 
aby zapełnić ławkę rezerwowych w wyjazdowym 
meczu z belgijskim rywalem. Rozwój wydarzeń 
w meczu spowodował, że Polak wszedł na boisko 
na ostatnie 22 minuty regulaminowego czasu gry. 
W meczowych statystykach zapisał się jednak nie 
golem, ale żółtą kartką.
A co to ma wspólnego z Wałczem? Otóż tyle, że w 
2011 roku młodziutki wtedy Szymon Czyż wystąpił 
w zespole Arki Gdynia, który na Euroboisku rywa-
lizował w turnieju o Puchar Starosty Wałeckiego W 
2015 roku Szymon Czyż przeszedł do Lecha Poznań, 
a stamtąd w 2018 roku do Lazio.
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- Piątkowa decyzja premie-
ra o zamknięciu cmentarzy 
była dla nas ogromnym 
zaskoczeniem, bo prze-
cież wcześniej zapewniano 
nas, że do takiej sytuacji 
nie dojdzie - mówi Mag-
da Wasiak, której rodzice 
prowadzą gospodarstwo 
ogrodnicze w Łąkach. - I 
oczywiście skazywała nas 
na duże straty. 

Najwięcej kwiatów sprzeda-
je się tradycyjnie 31 paździer-
nika i w Dzień Wszystkich 
Świętych. Państwo Lisowscy 
mieli przygotowanych około 
7 tysięcy doniczek chryzan-
tem drobno i wielkokwiato-
wych. Zostało im prawie 2,5. 

W podobnej sytuacji zna-
leźli się też inni producenci. 
Jak udało się nam ustalić, 
wszystkie kwiaty - głównie ze 
względu na stosunkowo małą 
produkcję - sprzedano tylko 
w Człopie. 

Podcięte chryzantemy 
Gmina Wałcz jest najwięk-

szym na terenie powiatu za-
głębiem kwiatowym. Oprócz 
państwa Lisowskich w Łą-
kach, produkcją chryzantem 
zajmuje się 6 innych pod-
miotów. 2 listopada Przemy-
sław Maksymowicz i Lucyna 
Niespodziana zrobili reko-
nesans. Odwiedzili każdego 
producenta i okazało się, że 
problem mają wszyscy. A 
największy ci, którzy nastawili 
się na kwiaty cięte. 

W Strącznie kwiatowym 
rynkiem rządzą Marcin Ste-
ciak i Przemysław Steciak. 
- Miałem 55 tysięcy ciętych 
chryzantem, połowa została 
- mówi pan Marcin. - U brata 
było podobnie. 

Jeden kwiat cięty w hurcie 
kosztuje 2,5 zł. Łatwo obli-
czyć, że każdy z braci poniósł 
straty w wysokości ponad 
50 tysięcy złotych. - Zysk ze 
sprzedaży pozostałych kwia-
tów pokrył koszty produkcji 
całości - ocenia pan Marcin. 

Bilans wyszedł więc na zero, 
nie licząc kilku miesięcy cięż-
kiej pracy. Niesprzedane 
kwiaty pójdą na kompostow-
nik, bo szanse na to, że znajdą 
nabywców, są bardzo małe. 

Kup chryzantemę
W Wałczu burmistrz Maciej 

Żebrowski nie zamknął cmen-
tarzy. Na FB apelował jedynie 
o rozsądek i uprzedzał, że 
każdy odwiedzający w tych 
dniach groby robi to na wła-
sne ryzyko. Mimo braku kłó-
dek na cmentarnych bramach 
ruch w sobotę i niedzielę był 

Chryzantemy: kup i pomóż
niewielki. Także na rynku, 
gdzie producenci kwiatów - 
decyzją burmistrza - mogli 
w tych dniach handlować za 
darmo. W efekcie sprzedaż 
było rekordowo niska.

Na FB ruszyła akcja „Kup 
chryzantemę”, zainicjowa-
na w Wałczu przez Macieja 
Żebrowskiego. W  pomoc 
producentom kwiatów zaan-
gażowały się różne organiza-
cje i osoby prywatne. Między 
innymi Marta Maślana.

- Kiedy dowiedziałam się 
w piątek od znajomej, że 
cmentarze będą od półno-
cy zamknięte, przeszła mi 
przez głowę myśl: dobrze, 
że nie weszłam w sprzedaż 
chryzantem jak w ubiegłych 
latach. Pamiętam, że co roku, 
biorąc kwiaty od produ-
centki, panikowałam: co ja 
zrobię, jak ich nie sprzedam? 
Ale różnica pomiędzy mną 
a państwem Biesiada była 
taka, że ja sprzedawałam w 
setkach, a oni w tysiącach 
sztuk. I ja robiłam to w ra-
mach dodatkowego zarobku, 
a to był ich biznes, na który 
pracowali ciężko 6-7 miesię-
cy. Ja mogłam zarobić, ale też 
stracić. Oni też... Pomyślałam 
o Ani Czerwińskiej Biesiada, 
z którą znamy się jako matki 
z przedszkola. Wiem, że ho-
dują kwiaty z pasją, nie tylko 
dla pieniędzy. Za zgodą Ani 
wstawiłam post na FB, w 

którym zachęcałam miesz-
kańców, aby kupili chociaż 
jedną - dwie doniczki, bo 
dzięki temu producenci będą 
grosz do przodu.

I tak ruszyła akcja. Post był 
udostępniany, a pani Marta 
odbierała w wiadomościach 
życzliwe komentarze. A co 
najważniejsze, sprzedaż ru-
szyła. 

- Pani Ania stoi z kwiatami 
przed wejściem do dwóch 
cmentarzy oraz na rynku. 
Kwiaty można również kupić 
bezpośrednio w szklarni przy 
ulicy Zdobywców Wału Po-
morskiego 120, wjazd przez 
ulicę Półwiejską. Jeśli jest taka 
potrzeba, kwiaty dowożone 
są do domu - mówi pani 
Magda.

Chryzantemy - co widać 
już w Wałczu - prezentują się 
pięknie nie tylko na grobach, 
ale też na miejskich klombach 
i prywatnych posesjach. 

Aleje kwiatowe 
Jarosław Wilmański jest w 

tym roku jedynym na terenie 
Mirosławca producentem 
kwiatów. Po tegorocznych 
Wszystkich Świętych zostało 
mu kilkaset doniczek. Dzięki 
burmistrzowi i mieszkańcom 
wszystkie, po trochę obniżo-
nej cenie, zostały do wtorku 
sprzedane.

Część kwiatów kupiło mia-
sto, część mieszkańcy. Aleje 

chryzantem powstały przy 
placu Wolności, ale pojawią 
się też w innych punktach 
miasta i w niektórych wsiach. 

- Jestem bardzo wdzięczny 
wszystkim za pomoc - mówi 
pan Jarosław.

Pomoc rządowa 
Na stronie internetowej 

Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnic-
twa jest informacja, na jaką 
pomoc mogą liczyć produ-
cenci kwiatów w doniczkach. 
Jeśli samorządy zdecydują się 
je odkupić, dostaną zwrot 
kosztów. Jeśli kwiaty pójdą na 
kompostownik, producenci 
otrzymają rekompensatę.

Ale w tym wszystkim nie 
tylko o pieniądze chodzi. 
Zwyczajnie szkoda wyrzucać 

tak piękne kwiaty. 

Targ życzliwych serc
Jeden z dużych producen-

tów kwiatów nie zgodził się 
na rozmowę. 

- Nigdy nikogo nie prosili-
śmy o pomoc i teraz też nie 
będziemy - mówi. - Bo ludzie 
są różni. Jedni będą nas 
rozumieć, inni wyzłośliwiać 
się. We wtorek, korzystając 
z zaproszenia władz Piły, 
pojechaliśmy na specjalnie 
zorganizowany targ chryzan-
tem. Przez rynek przewinęły 
się tłumy. Sporo kwiatów 
sprzedaliśmy, ale ważna też 
była dla nas atmosfera. Lu-
dzie przemili, życzliwi. Do-
nosili darmową grochówkę 
dla handlujących i wspierali 
dobrym słowem. 

Małgorzata Chruścicka

Mirosławiec w chryzantemach
Fotografia udostępniona przez Piotra Pawlika
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W którymś z mediów przeczyta-
łem, że służba zdrowia w walce z 
koronawirusem dotarła do granicy 
swojej wydolności. Moim zda-
niem - opartym na osobistych do-
świadczeniach i wielu rozmowach 
prowadzonych z ludźmi, którym 
ufam - służba zdrowia już tę grani-
cę dawno przekroczyła. W Wałczu 
do zwalczania COVID-19 brakuje 
ludzi i sprzętu.
Zaznaczam, że poniższy tekst jest 
oparty na rzetelnych, choć wyłącz-
nie anonimowych źródłach. Jego 
celem nie jest krytykowanie dla 
przyjemności wynikającej z kry-
tykowania, tylko pomoc w uświa-
domieniu sobie tego, co można 
zrobić, żeby było lepiej.

W czasie ostatniej Sesji Rady Powiatu 
komendant 107 Szpitala Wojskowego 
w Wałczu i główny epidemiolog tej 
placówki ocenili, że wprawdzie nie jest 
lekko, ale szpital jakoś sobie w dobie 
pandemii radzi. 

Być może lepiej być po prostu nie 
może, ale parę faktów pozostaje z tą 
opinią w jaskrawej sprzeczności.

Kilka dni wcześniej skontaktowała się 
z nami jedna z naszych Czytelniczek, 
która opowiedziała, jak wygląda 
próba dostania się do lekarzy specja-
listów, pracujących w Poliklinice.

- Przed otwarciem drzwi przed 
Polikliniką kłębi się tłum - mówiła 
nasza rozmówczyni. - Część osób 
nie ma maseczek, nikt nie pamięta 
o obowiązku zachowania dystansu. 
Ludzie są zdenerwowani i trudno im 
się dziwić, bo nikt nie jest pewny, czy 
nie odejdzie z kwitkiem. Do środka 
wpuszcza ludzi jeden żołnierz, który 
usiłuje zapanować nad chaosem. Idzie 
mu słabo. Jeśli szukamy ognisk epide-
mii u nas, to myślę, że to jest bardzo 
dobra podpowiedź, gdzie one są.

Po kilku dniach sprawdziliśmy praw-
dziwość tej informacji i... wszystko się 
zgadzało.

***
Komendant wspomniał też, że do tej 

pory zabójczym wirusem zaraziły się 
tylko dwie osoby ze szpitalnego per-
sonelu. Ale druga strona tego medalu 
wygląda trochę inaczej.

- Moja żona pracuje w szpitalu jako 
pielęgniarka - opowiada nasz Czytel-
nik. - Mniejsza na którym oddziale, 
ważne, że na niecovidowym. Dlaczego 
to takie ważne? Bo na tych covido-
wych zabezpieczenia dla personelu są 
lepsze, tym pozostałym muszą wystar-
czyć zwyczajne maseczki i lateksowe 
rękawiczki. Najgorzej, jeśli na oddział 
trafi ktoś zakażony, a takie sytuacje 
czasem się zdarzają. Wtedy personel 
owszem, ma wykonywane testy, ale 
zanim przyjdą wyniki, trzeba normal-
nie chodzić do pracy, bo brakuje ludzi. 
Do tej pory wyniki większości testów 
były ujemne, ale co będzie, jeśli wyj-
dzie kilka dodatnich? Trzeba będzie 
zamknąć cały oddział, a w skrajnych 
przypadkach nawet cały szpital. To 
przypomina rosyjską ruletkę.

Wróg publiczny numer 1
Szczególnie narażeni na niebezpie-

czeństwo zakażenia są ratownicy me-
dyczni. Zdarzają się skrajne sytuacje, 
kiedy pacjentowi z COVID-em ustają 
np. czynności życiowe i trzeba go 
reanimować w karetce.

- Niektórzy ratownicy tracą w takich 
okolicznościach głowę - potwierdza 
jeden z pracujących w wałeckim 
szpitalu lekarzy. - Ci ludzie pracują z 
całym poświęceniem, ale nie można 
od nich wymagać takiej wiedzy, jaką 
mają lekarze. Byłem świadkiem tak 
absurdalnej sytuacji, że lekarz stał 
przy drzwiach karetki, do której nie 
mógł wejść z powodu braku odpo-
wiedniego zabezpieczenia, i wydawał 
instrukcje sztywnym ze strachu ratow-
nikom. O ile wiem, pacjenta udało się 
wtedy uratować, ale jeśli za którymś 
razem już się nie uda, to kto weźmie 
na siebie odpowiedzialność za to, 
że pacjent umarł, bo lekarz na Izbie 
Przyjęć nie miał skafandra?

***
W ubiegłym tygodniu na Izbę zgło-

siła się pacjentka z objawami silnego 
uczulenia. Przed wejściem do szpita-
la, przeznaczonego dla pacjentów, 
nie było śluzy, bo żołnierze akurat 
montowali nowy namiot. Pacjentka 
temperaturę miała zmierzoną już w 
budynku, a w wypełnionej ankiecie 
poinformowała, że ma klasyczne 
objawy, występujące przy zakażeniu 
koronawirusem, m.in. kaszel, wahania 
temperatury, bardzo silny ból głowy, 
bóle stawów i osłabienie. Kazano jej 
zająć miejsce na korytarzu przed Izbą 
Przyjęć. Po chwili dołączył do niej 
mężczyzna, którego po drodze nikt 
nie zaczepił, nie zmierzył mu tempe-
ratury i nie zapytał o cel wizyty. Po 
prostu wszedł i usiadł koło pacjentki, 
zachowując wymagany odstęp jedne-
go fotelika.

Pacjentka uzyskała pomoc, o którą 
jej chodziło, a na koniec zapytała, 
czy wobec tego jakie ma objawy, nie 
powinna przypadkiem dostać skiero-
wania na wykonanie testu. Zdaniem 
lekarza z Izby Przyjęć, mimo szcze-
gółowego opisu objawów - taka po-
trzeba nie zachodziła. Pacjentka czuła 
jednak, że z jej zdrowiem dzieje się coś 
niedobrego, od razu zadzwoniła więc 
do jednej z wałeckich przychodni do 
lekarza rodzinnego. Tam, na podsta-
wie tej samej opowieści, natychmiast 
wydane zostało skierowanie na test. 
Wynik był pozytywny - u pacjentki 
wykryty został COVID-19...

Zanim się to okazało, pacjentka po-
szła do punktu pobrań, mieszczącego 
się w budynku Polikliniki 107 SzW. 
Przed wejściem nie było nikogo, ale 
szczelnie otulona kombinezonem pani 
z punktu poinformowała, że trzeba 
się telefonicznie zapisać na wymaz. 
Po dodzwonieniu się pod wskazany 
numer inna pani poinformowała, że 
zapisy przyjmowane są na 4 listopada 
(rzecz działa się 29 października). 
Termin wydawał się dość odległy, więc 
operatywna pacjentka zadzwoniła 
do Złotowa. Tam pobranie próbek 

odbyło się 30 października wczesnym 
rankiem, a już 31 października wiado-
mo było, że pacjentka jest zarażona.

***
Niedawno liczba łóżek w wałeckim 

szpitalu, przeznaczonych dla chorych 
z COVID-em, wzrosła do 65. Mówiło 
się o tym w kategoriach sukcesu.

- Nie wiem, czy to jest rzeczywiście 
taki sukces - mówi osoba pracująca w 
107 Szpitalu Wojskowym. - Z jednej 
strony na pewno oznacza to jakiś 
postęp, ale u nas nie ma róży bez 
kolców. Chodzi o to, że do leczenia 
chorych z COVID-em przeznaczono 
m.in. kilkanaście łóżek, wydzielonych 
na oddziale internistycznym. Co to 
oznacza w praktyce? Ano to, że zara-
żonych pacjentów obsługują ci sami 
lekarze i pielęgniarki, co pozostałych. 
Wspólne są też toalety. W tym samym 
czasie w szpitalu są oddziały, które 
w całości można by przeznaczyć do 
leczenia chorych z COVID-em. Można 
tam również bez problemu urządzić 
śluzy do separowania osób, które 
wchodzą na oddział. Ja w tym nie 
widzę żadnego sensu. Przeciwnie: 
widzę niepotrzebne narażenie zdro-
wia personelu i pacjentów. To jest po 
prostu nieodpowiedzialne.

Z informacji komendanta, przedsta-
wionej na Sesji Rady Powiatu wynika, 
że w 107 SzW w Wałczu dla chorych 
z COVID-em potrzebnych jest ponad 
90 łóżek.

Od tej samej osoby dowiedzieliśmy 
się również, że w 107 SzW nie ma już 
wolnych respiratorów. Tę informację 
potwierdził na sesji Rady Powiatu 
komendant placówki. Oznacza to, 
że pacjenci wymagający podłączenia 
do respiratora - także mieszkańcy 

naszego powiatu - zostaną skierowani 
do innych szpitali, gdzie będą wolne 
respiratory. O ile będą...

***
Komendant mówił także na sesji o dra-

matycznym braku personelu lekarskiego 
i pielęgniarskiego. Apele o podejmo-
wanie pracy w szpitalu nie przynoszą 
żadnego rezultatu. Komendant na razie 
nie sięgnął po radykalne rozwiązania, 
polegające na wysłaniu przez wojewodę 
przymusowych skierowań do pracy, 
ale zapowiedział, że jeśli sytuacja nie 
ulegnie poprawie - ręka mu nie zadrży, 
bo dobro placówki i zdrowie pacjentów 
są najważniejsze. Czy jednak można 
dziwić się lekarzom i pielęgniarkom, 
że nie chcą pracować w miejscu, które 
nie dba w wystarczającym stopniu o ich 
bezpieczeństwo? Raczej nie.

Z wielu przeprowadzonych na po-
trzeby tego tekstu rozmów wynika 
jednoznaczna opinia: troska o zabez-
pieczenie personelu jest równoznacz-
na z troską o zdrowie pacjentów.

- Do rozwiązania wielu problemów 
wałeckiego szpitala wcale nie trzeba 
wielkich pieniędzy - to jeszcze jedna 
ocena naszego związanego z placówką 
rozmówcy. - Wystarczy trochę zdrowe-
go rozsądku i wzięcia pod uwagę tego, 
co mają do powiedzenia ludzie, którzy 
tu pracują. Trzeba zadbać o personel, 
sprzęt i dobrą organizację. Dopiero 
wtedy będzie można powiedzieć, że 
zrobiliśmy wszystko, aby opanować 
pandemię.

A co pozostaje, zanim uda się to 
osiągnąć? Wiara w to, że urodziliśmy 
się pod szczęśliwą gwiazdą i zjadanie 
dziennie dwóch jabłek. Koniecznie 
polskich...

Tomasz Chruścicki



Super Pojezierze Wałeckie nr 45 (1214) 4 listopada 2020 r. 9

- tak Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz nazwał działania zapla-
nowane na jesień i możliwą drugą 
falę pandemii COVID-19. Jakie 
środki może uruchomić samorząd 
województwa i gdzie dokładnie 
trafi wsparcie? Szczegóły w roz-
mowie.

Jak samorząd województwa przy-
gotował się na drugą falę pan-
demii? Czy było to możliwe, bo 
przecież każdego dnia dochodzą 
do nas coraz bardziej dramatyczne 
sygnał o kondycji systemu ochrony 
zdrowia, czy obostrzeniach dla 
gospodarki? 

Olgierd Geblewicz: Od marca, od 
początku pandemii, właściwie cała 
nasza praca i energia jest nakierowana 
na walkę z koronawirusem. Gdyby nie 
elastyczne podejście Unii Europejskiej 
i możliwość skierowania europejskie-
go wsparcia na krytyczne obszary, to 
byli byśmy w dużo gorszej sytuacji. 

Zachodniopomorski Pakiet 
Antykryzysowy 2.0

Marszałkowskie szpitale w Szczecinie i 
Koszalinie są na pierwszej linii walki z 
COVID-19 i wiem, jaki trud wykonują 
każdego dnia. To dotyczy wszystkich 
lekarzy, pielęgniarek, ratowników, 
wolontariuszy. Jako Samorząd Wo-
jewództwa bardzo szybko urucho-
miliśmy Zachodniopomorski Pakiet 
Antykryzysowy i dziesiątki milionów 
złotych właśnie dla szpitali, domów 
pomocy społecznej czy regionalnych 
przedsiębiorców. Tylko do rządowej 
tarczy przekazaliśmy 72 mln. zł na 
utrzymanie miejsc pracy w regionie. 
Mieliśmy jednak świadomość, że 
część środków musimy uruchomić 
dopiero  jesienią. Tak naprawdę nikt 
nie wiedział, co nas będzie czekało po 
wakacjach, a prace nad Pakietem 2.0 
rozpoczęliśmy jeszcze w czerwcu, po 
to, by teraz sukcesywnie je uruchamiać. 
Co zakłada Zachodniopomorski 
Pakiet Antykryzysowy 2.0?

OG: Na chwilę obecną to łącznie 
127 mln. zł, które sukcesywnie udo-
stępniamy dla szpitali, instytucji a 

także firm, a wszystko po to, byśmy 
nie wpadli w zbyt duży dołek zastoju 
ekonomicznego.  
Co umożliwią te pieniądze?

OG: Uruchamiamy prawie 32 mln. 
zł dla jednostek ochrony zdrowia i 
ratownictwa medycznego. Do aż 29 
szpitali w regionie trafią aparaty RTG, 
kardiomonitory, respiratory, sprzęt 
diagnostyczny, a nawet łóżka i sprzęt 
ochrony osobistej. Pogotowie ratun-
kowe kupi 4 kompletnie wyposażone 
ambulanse, sprzęt diagnostyczny,  
środki ochrony osobistej. Od samego 
początku wybuchu pandemii widzimy, 
że mimo olbrzymiej mobilizacji brakuje 
rąk do pracy i będzie coraz większa ko-
nieczność wykorzystania wolontariuszy 
oraz społeczników. Zdecydowaliśmy 
przekazać 2 mln. zł dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w regionie oraz 1,5 
mln. zł dla WOPR. To z pewnością 
pozwoli wzmocnić sztab, który walczy 
na pierwszej linii frontu. Ruszamy z 
programem testów, na które wydamy 
15 mln. zł.  Będzie 10 punktów diagno-
stycznych w 5 szpitalach w Szczecinie, 
Koszalinie i Gryficach. Chcemy przeba-
dać wyrywkowo społeczność pracującą 
w regionie, by wiedzieć, gdzie ten 
wirus się rozsiewa, w jakich zakładach 
pracy. Wiemy, że ratownicy medyczni 
mają problem z testowaniem.
Jak widzimy, potrzeby są ogromne. 
Wspominał Pan również o instytu-
cjach i firmach - jakie wsparcie za-
planowaliście i dla kogo dokładnie?

OG: Chcemy wspierać szkoły, które 
są prowadzone przez samorządy 
gminne i powiatowe. Zabezpie-
czyliśmy na ten cel 25 mln. zł. Nie 
możemy tego przeznaczać na sprzęt 
informatyczny, więc zgodziliśmy się 
na refakturowanie już poniesionych 
kosztów na płyny do dezynfekcji i 

środki ochrony indywidualnej. Dzięki 
temu gminy mogą dziś przeznaczyć 
dodatkowe środki na wzmocnienie 
systemów IT i dokupienie sprzętu. Te 
pieniądze podzieliliśmy w zależności 
od liczby uczniów i nauczycieli, a 
mamy ich blisko ćwierć miliona w ca-
łym regionie. To jest pomoc grantowa, 
w zasadzie całe środki są już rozdzie-
lone i wierzę że w ciągu najbliższych 
tygodni trafią do systemu edukacji. 
Na co mogą liczyć zachodniopo-
morscy przedsiębiorcy? Takie bran-
że jak gastronomia, fitness, czy po 
prostu sektor usług, turystyka, są 
w bardzo trudnej sytuacji. 

OG: Szukamy każdego sposobu, by 
regionalne firmy nie zaczęły bankru-
tować, a gospodarka nie wpadła w 
głęboką recesję. Jeszcze wiosną wraz 
ze wsparciem rządowej tarczy, o czym 
mówiłem, czy środkami na pożyczki 
płynnościowe, uruchomiliśmy dla 
przedsiębiorców ponad 200 mln. zł. 
Teraz chcemy dorzucić 50 mln. zł, z 
czego 30 mln. trafi do firm działają-
cych w obszarze inteligentnych spe-
cjalizacji lub w branżach bezpośrednio 
z nimi związanymi, a 20 mln zł do 
sektora turystyki. Wnioskowaliśmy 
również do rządu o wykorzystanie 
funduszy unijnych, które nie zostały 
spożytkowane centralnie w ramach 
tarczy. Te pieniądze można skierować 
do regionów. Ciągle czekamy na decy-
zję. Tak naprawdę środki regionalne są 
zbyt małe, by dać oddech zachodnio-
pomorskim przedsiębiorcom. 
Dziękuję za rozmowę.

OG: Dziękuję i proszę Czytelników o 
rozwagę, ostrożność, nie lekceważmy 
koronawirusa. Od naszej codziennej 
postawy  w znacznym stopniu zależy 
jak długo potrwa pandemia. Życzę 
dużo zdrowia.

Jeden z beneficjentów ZPA 2.0
szpital na ul. Arkońńskiej

Siedzę wtulony w fotel, cichy, jesz-
cze niepewny – taki, jakbym miał 
coś na sumieniu. Niedługo drużyna 
Lecha wybiegnie na murawę Ibrox 
Stadium w Glasgow na mecz z 
Rangersami. W normalnym czasie 
pewnie już kręciłbym się wokół tego 
obiektu, by zaraz tam wejść i o 19 
zacząć drzeć gębę: Kolejorz!!! Nie-
stety, doszliśmy do takiego stanu, 
że nawet taki mecz tak naprawdę 
nie ma większego znaczenia. Cały 
naród żyje czym innym. Trzynastu 
osobników w togach, w tym takie 
tuzy prawnicze jak: Julia Przyłębska, 
Krystyna Pawłowicz czy Stanisław 
Piotrowicz, wypowiedziało się w 
kwestiach dotyczących kobiet i ich 
poczętych istot. Efekt jest taki, że 
prawie wszystkie kobiety: i te z lewa, 

Żal do Najjaśniejszego Prezesa
ze środka i z prawa, i te młode, i te 
mniej młode, zaczęły się w różny 
sposób jednoczyć. Efekt jest nie-
samowity i przerósł chyba nawet 
oczekiwania samych kobiet. Tylko 
nieliczni, już coraz mniej śmiało, 
starają się podważać zasadność ich 
buntu. Już tylko jeden facet - ten 
najważniejszy - jeszcze straszy i 
namawia do zrobienia porządku z 
tymi - w jego rozumowaniu - niepo-
rządnymi. Reszta jego kompanów 
- w tym ci w sutannach - miękną, 
zaczynają namawiać do znalezienia 
rozwiązania problemu, zaczynają 
rozumieć powody protestu, a może 
nawet rewolucji. Jeszcze zapewne 
znajdą się idioci żądający represji 
wobec manifestujących, ale kobiety 
i z nimi dadzą sobie radę. 

Jeżeli prawdą jest, że odpowiedzial-
nym za to, co dzieje się obecnie na 
ulicach, jest Prezes nad prezesami, 
Wódz nad wodzami, siedemdziesię-
ciojednoletni gościu coraz bardziej 
niepanujący nad swoimi emocjami, 
to ja mam do niego osobisty żal, 
wręcz mogę rzec za kobietami: 
w.....a mnie. To przez niego bowiem 
najadłem się strachu, to przez niego 
nadal czuję się tak, jak opisałem na 
początku niniejszego tekstu. 

Otóż wchodząc do domu po pracy, 
jak zawsze grzecznie, po cichu 
otwierając drzwi - docierają do mnie 
słowa, których, jestem przekonany, z 
ust mojej żony jeszcze nie słyszałem. 
Jestem wk.....na, wy.......aj. Powta-
rza je jeszcze raz, wydaje mi się, 

że wyraźniej akcentując ten drugi 
wyraz. Co się dzieje? - zastanawiam 
się. Święty co prawda nie jestem, 
ale żeby zaraz wy......ać? Co ja teraz 
zrobię, gdzie ja pójdę? Do mamy 
nie mogę, bo zamieszkała w domu, 
z którego mam właśnie wy.......ać!

Patrzę na żonę, a ona - jakby nic 
się nie stało - mówi: o, już jesteś, 
właśnie rozmawiałam przez telefon z 
koleżanką i przytaczałyśmy hasła, ja-
kie kobiety miały wypisane w czasie 
manifestacji. 

O panie, co ja przeżyłem, ile lat mi 
przez tych parę minut przybyło... I 
to wszystko przez jednego faceta. 
Nie, nie wybaczę mu tego nigdy!

Marek Pawłowski
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Kto rządzi obecnie w Tucznie? 
Okazuje się, że... nikt. Burmistrz 
Krzysztof Hara został odwołany 
w drodze referendum. Z kolei 
jego zastępca Janusz Bartczak 
jest na trzymiesięcznym okresie 
wypowiedzenia, ale przebywa na 
kwarantannie...

W Tucznie do akcji znów wkroczyła 
telewizja. Ściągnęli ją inicjatorzy 
referendum, bowiem ich zdaniem 
burmistrz mimo odwołania nie chciał 
opuścić stanowiska. Znów było sporo 
emocji. 

- Burmistrz nie powinien podejmo-
wać jakichkolwiek czynności już od 
momentu ogłoszenia wyniku referen-
dum przez miejską komisję - tłumaczu 
inicjator referendum i jednocześnie 
radny Rady Miejskiej w Tucznie Marek 
Gajzler. - Na pewno jednak nie mógł 
już pełnić funkcji i podpisywać doku-
mentów po opublikowaniu wyniku 
w dzienniku województwa. Sytuacja 
była natomiast taka, że wszedłem 
z wydrukowanym ogłoszeniem z 
dzienniku województwa, a burmistrz 
podpisywał w tym czasie dokumenty. 
Podawał mu je jego zastępca. Nie 
wiem, co to były za dokumenty.

Burmistrz Krzysztof Hara tłumaczy, 
że zgodnie z prawem pełni swoją 
funkcję do momentu ogłoszenia w 
dzienniku. 

- Pan Gajzler nie da sobie niestety 

Bezkrólewie w Tucznie
nic wytłumaczyć, mało tego: wydaje 
mu się, że jest lepszym prawnikiem 
od komisarza wyborczego – mówi 
odwołany burmistrz. - Są sprawoz-
dania finansowe, które sporządza 
się w internecie i de facto tam już są 
podpisane. Były one sporządzone w 
czasie, kiedy pełniłem jeszcze funkcję. 
Dodatkowo podpisuje się kopie i te 
akurat podpisywałem, kiedy pojawił 
się radny. Te dokumenty i tak były 
już podpisane, tyle, że w formie elek-
tronicznej. Pojawiła się telewizja, ale 
pan redaktor szybko się zmył kiedy 
go zapytałem, kiedy udostępni mi 
wcześniejsze materiały. Dopuścili się w 
nich manipulacji. I teraz też z długiej 
wypowiedzi wycięli 14 sekund. Zresz-
tą całe to referendum to jedna wielka 
manipulacja. Obiecali, że jak mnie 
usuną, to nie będzie bioelektrowni 
w Marcinkowicach. Szkoda, że nikt z 
organizatorów referendum nie podał 
informacji ze strony Ministerstwa 
Ochrony Środowiska. Bo ministerstwo 
od dłuższego czasu chwali się podpi-
saniem umowy na dofinansowanie 
budowy bioelektrowni w Marcinko-
wicach.

Na stronie ministerstwa rzeczywi-
ście znajduje się infomacja w której 
czytamy: „Budowa bioelektrowni 
Marcinkowice w gminie Tuczno (woj. 
zachodniopomorskie) to przedsię-
wzięcie, na które Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przeznaczy ok. 7 mln. zł z 
unijnego budżetu Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Z biogazu, pochodzącego 
z kiszonki kukurydzy, nowoczesny 
zakład będzie wytwarzał energię 
elektryczną i ciepło. 

W ramach przedsięwzięcia przewi-
dziano budowę kompletnej instalacji 
do produkcji biogazu rolniczego, przy-
stosowanej do różnych substratów 
(surowców) pochodzenia rolniczego i 
rolno-spożywczego (mieszczących się 
w definicji biomasy). Proces produkcji 
biogazu w zakładzie będzie polegał na 
fermentacji beztlenowej surowca, pro-
wadzonej za pomocą wyspecjalizowa-
nych szczepów bakterii. Docelowo, co 
zakłada projekt, ma również powstać 
bioelektrownia o mocy 0,499 MW, 
wytwarzająca energię elektryczną i 
ciepło z wyprodukowanego biogazu, 
pochodzącego z kiszonki kukurydzy. 
Infrastruktura zostanie wybudowana 
do końca 2022 r.

Oszacowano, że realizacja projektu 
przyniesie roczny spadek emisji ga-
zów cieplarnianych o 5 390,10 ton 
równoważnika CO2. Nastąpi także 
zmniejszenie zużycia energii pierwot-
nej o 33 651,30 GJ/rok. Całkowity 
koszt inwestycji to ok. 11,4 mln. zł. 
Unijna dotacja (prawie 7 mln. zł) 
pochodzi z I osi Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki (działanie 1.6 Promowa-
nie wykorzystywania wysokosprawnej 
kogeneracji ciepła i energii elektrycz-
nej w oparciu o zapotrzebowanie na 
ciepło użytkowe)”.

- Wygląda więc na to, że bioelek-
trownia jednak powstanie - mówi 
K, Hara. - Szkoda, że w kłamstwa 
uwierzyło tak wiele osób. Kiedy gmina 
robiła wodociągi, już mówili, że to 

nowa biogazownia. Ludziom się wy-
daje, że budowa bioelektrowni to jest 
tak, jakby wziąć 100 złotych i iść do 
sklepu. To jest inwestycja skompliko-
wana. Dlatego śmiech mnie brał, jak 
widziałem mapkę z 8 lokalizacjami. 
Choć będę miał teraz dużo czasu, więc 
kto wie... Oczywiście to żart i poza 
Marcinkowicami nie planujemy ani 
ja, ani moja mama podobnej inwe-
stycji. Nie da się jednak ukryć, że nie 
odpuszczę. Przez trzy lata na pewno 
będę niezwykle aktywny i wszelkimi 
sposobami włączę się w kampanię 
wyborczą. Jeszcze na ten moment nie 
wiem, czy sam wystartuję, czy poprę 
jakiegoś kandydata. Za wcześnie na 
deklaracje. Prawda jest taka, że do 
końca nie jestem pewny, czy w ogóle 
będą jakieś wybory. Być może gminą 
do końca kadencji będzie zarządzał 
komisarz.

Nie da się ukryć, że kampania re-
ferendalna przybrała bardzo ostry 
charakter. Do sądu już wpłynęło wiele 
pozwów, a obie strony zapowiadają 
kolejne zawiadomienia. Tylko Krzysz-
tof Hara zapowiada 10 pozwów 
cywilnych wobec trzech inicjatorów 
referendum. 

R. Orlikowski

PS. Na temat komisarza, który ma 
pojawić się w Tucznie, krąży wiele 
plotek. Wiadomo, że należy go szukać 
wśród lokalnych działaczy PiS. Mówiło 
się na początku o mieszkańcu Gminy 
Tuczno Marku Olesiaku oraz Bartoszu 
Zasadzie. Ten drugi zapewnił, że jeśli 
chodzi o jego osobę jest to plotka. M. 
Olesiak również nie jest brany pod 
uwagę. Nieoficjalnie mówi się, że ko-
misarzem będzie Piotr Pierzyński, choć 
tu również stuprocentowej pewności 
nie ma. Nazwisko poznamy zapewne 
w ciągu kilku dni....

Referendum w Tucznie ma wpływ 
na bardzo ważną inwestycję. Pewnie 
mało kto wie, że w takiej walce cierpią 
głównie nasi mieszkańcy! W związku 
z zaistniałą sytuacją w gminie (pat) 
niestety nie rozpoczniemy terminowo 
planowanej modernizacji Stacji Uzdat-
niania Wody w Rzeczycy... Wyjaśnię 
dlaczego: Na tę inwestycję zostało po-
zyskane dofinansowanie w kwocie 300 
tys. zł i te środki zostały zabezpieczone 
w budżecie gminy. W dniu 9 paździer-
nika nastąpiło otwarcie ofert. Najko-
rzystniejsza oferta opiewała na kwotę 
bliską 326 tys. zł. Tak - zabrakło tylko 
26 tys. zł, co daje niecałe 9% wkładu 
własnego gminy! Myślę, że każdy od-
powiedzialny gospodarz mając 91% 
dofinansowania INWESTUJE! Tak, ale 
my w gminie dzięki referendum mamy 
pat... Brakuje osoby, która mogłaby 
prawnie dokończyć procedury. Wyko-
nawca związany jest ofertą przez 30 
dni, a procedura stoi w miejscu (jaka 

Zagrożona inwestycja
Do naszej redakcji dotarł list od dyrektora ZGKiM w Tucznie Wojciecha 

Narela. Publikujemy jego obszerne fragmenty

procedura? Tak, obowiązuje nas Prawo 
Zamówień Publicznych). Nasuwa się 
pytanie: i co dalej? Może się uda? 
Może Wykonawcy wyrażą zgodę na 
wydłużenie terminu związania ofertą? 
Może ogłosimy nowy przetarg? Może, 
może, może... a mieszkańcy Rzeczycy, 
Jeziorek i Wrzos oczekują tej inwesty-
cji, która ma poprawić jakość wody, 
ciągłość jej dostaw, dobre ciśnienie, 
poprawa bezpieczeństwa p.poż. Co, 
jeśli na stacji wystąpi poważna awaria?

Niestety, przygotowania takiej in-
westycji to nie kilka dni - do tej 
trwały prawie 2 lata (mapy, warunki 
zabudowy, badania wody, projekt, 
pozwolenie na budowę, znalezienie 
źródła finansowania). 

Dlaczego nikt o tym nie mówił? 
Dlaczego nie zrobiono np. mapy za-
grożonych inwestycji po referendum 
w naszej Gminie?

Dyrektor ZGKiM w Tucznie
Wojciech Narel
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Moja mama zmarła 5 lat 
temu - wspomina Marcin. 
- Wcześniej długo chorowa-
ła, więc nie było to dla nas 
zaskoczeniem. Tuż przed 1 
listopada robiłem z żoną 
porządek na grobie, kiedy 
zobaczyłem tę kobietę. 
Minęły trzy lata odkąd 
poznałem prawdę, które 
przewróciła do góry noga-
mi całe moje życie.

Mama Marcina długo wal-
czyła z rakiem. Kiedy wyda-
wało się, że wszystko idzie 
już ku dobremu i choroba się 
zatrzymała, lekarze odkryli 
kolejne przerzuty. Od tego 
momentu wszystko potoczyło 
się bardzo szybko. 

- Mama zmarła przed Wiel-
kanocą - wspomina Marcin. 
- Ja byłem wtedy zaręczony z 
Magdą. Planowaliśmy wziąć 
szybko ślub, bo chcieliśmy, 
aby mama go doczekała. 
Niestety, nie zdążyliśmy i 
w efekcie ślub odwlókł się 
o dwa lata. Po prostu nam 
się nie spieszyło. Po roku 
urodził się Jasiek, nasz sy-
nek. Żałowałem, że mama 
nie zdążyła powitać swojego 
wnuka. Ojciec ciężko prze-
żył śmierć mojej mamy. Za 
to kiedy urodził się Jasiek, 
oszalał z radości. Świata poza 
nim nie widział i chyba jemu 
najbardziej potrzebny był ten 
malec. Spędza z nim każdą 
chwilę, a nawet bywa, że nas 
do niego nie chce dopuścić.

Zbliżał się 1 listopada. Było 
to pierwsze Święto Zmarłych, 
na którym Marcin miał od-
wiedzić grób własnej matki. 
Pojechał posprzątać, bo kilka 
dni wcześniej kamieniarze 
skończyli montować nowy 
nagrobek. Marcin sprzątał 
schowany za pomnikiem. Kie-
dy się wychylił - zobaczył, że 
do grobu zmierza elegancko 
ubrana kobieta. Było w niej 
coś znajomego i Marcin był 
pewny, że szła do grobu jego 
matki. Kiedy go zobaczyła, 
raptownie jednak zmieniła 
kierunek i weszła w boczną 
alejkę.

Marcin może by o tym 
szybko zapomniał, ale na 
Wszystkich Świętych zauwa-
żył ją ponownie. Kręciła się 
po cmentarzu, ale do grobu 
nie podchodziła. 

***
Marcin powiedział o tej 

dziwnej kobiecie ojcu. Mówił, 
że widzi w niej coś znajo-
mego. Jego zdaniem była 
podobna do mamy, tylko 
nieco starsza. W mimice ojca 
dostrzegł wtedy coś, co go 
zaniepokoiło. Odniósł wra-
żenie, że ojciec wie, kim jest 
ta kobieta, ale nie chce się do 

Dwie matki
tego przyznać. Potem jednak 
doszedł do wniosku, że mu-
siało mu się wydawać. 

Kolejne Święto Zmarłych 
odbyło się już bez żadnych 
niespodziewanych wydarzeń. 
Tajemniczą kobietę Marcin 
zauważył na cmentarzu do-
piero przed Bożym Narodze-
niem. Widział, jak odchodziła 
od grobu matki. Podszedł do 
niej. Spytał, kim jest i skąd 
zna mamę. Odparła, że daw-
no temu chodziła z nią do 
szkoły. Były koleżankami, ale 
ich znajomość się skończyła, 
bo ona wyjechała na stałe 
za granicę. Kiedy wróciła, 
to przy okazji odwiedzin na 
grobach rodziny zapala znicz 
dawnej koleżance. 

Na kolejne Święto Zmar-
łych Marcin pojechał tylko 
z ojcem. 

- Szliśmy od innej strony 
bo ojciec chciał odwiedzić 
grób kolegi, który został po-
chowany kilka dni wcześniej 
- opowiada Marcin. - Kiedy 
doszliśmy do grobu mamy, 
klęczała przy nim ta kobieta. 
Poderwała się na równe nogi, 
ale nie ruszyła się nawet o 
krok. Za to ojciec wyglądał 
jakby zobaczył ducha. Wy-
stękał: Dorota, kiedy przyje-
chałaś? Widać było na jego 
twarzy ogromne emocje. 
Kobieta trwała chwilę bez 
ruchu, jakby wahając się co 
zrobić, aż w końcu z płaczem 
rzuciła się ojcu na szyję. Pa-

trzyłem na to jak zahipnoty-
zowany. Nie miałem zupełnie 
pojęcia, co o tym sądzić. W 
końcu się odezwałem. Dość 
niepewnie powiedziałem, że 
może i mnie należałyby się 
jakieś wyjaśnienia... Ojciec 
popatrzył na kobietę, a ona 
na mnie i na ojca. W końcu 
ojciec powiedział, że dziś 
porozmawiamy. Że on też nie 
może dłużej ukrywać prawdy.

***
- Wieczorem zjawił się u nas 

ojciec z tą kobietą - opowiada 
Marcin. - Usiedli przy stole, 
ojciec wlał sobie szklankę 
whisky, wypił spory łyk i 
zaczął mówić. To jest Dorota, 
młodsza siostra mamy. Tak 
naprawdę to właśnie Do-
rota jest moją prawdziwą, 
biologiczną matką. Wygląda 
staro, bo po ponad 20 latach 
wyszła z więzienia. Mówił to 
spokojnie, a mnie zawalił się 
świat. Moja matka nie była 
moją matką! Za to okazało 
się, że urodziła mnie jakaś 
kryminalistka. Przecież 20 
lat więzienia nie dostaje się 
za zrobienie manka w sklepie 
czy kradzież szminki w mar-
kecie. Ale to, co ojciec mówił 
potem, było jeszcze bardziej 
szokujące.

Dorota była na studiach 
i nie mieszkała w Wałczu, 
kiedy ojciec Marcina zaczął 
spotykać się z jego matką. To 
miał być poważny związek, 
ale kiedy Dorota przyjecha-

ła do Wałcza, stało się coś 
nieprzewidzianego: ojciec 
Marcina i Dorota zakochali się 
w sobie bez pamięci. 

- Kiedy ojciec to mówił, miał 
łzy w oczach - mówi Marcin. 
- To musiało być bardzo silne 
uczucie. Niestety oszukiwali 
moją matkę, i to ich moc-
no uwierało. Dopiero kiedy 
okazało się, że Dorota jest w 
ciąży, przyznali się przed nią 
do swojej miłości. Uczciwie 
powiedzieli, że będą mieli 
dziecko. Moja matka upiła się 
z rozpaczy. Wybiegła w nocy z 
mieszkania krzycząc, że utopi 
się w morzu. Kiedy ruszyli za 
nią zobaczyli, że odjeżdża 
samochodem. Pojechali za 
nią. Rzeczywiście jechała 
w kierunku Gdańska, i to 
bardzo szybko. Próbowali ją 
dogonić, wyprzedzić i zatrzy-
mać, ale nie zdążyli. W małej 
miejscowości auto wpadło w 
poślizg i zjechało na pobo-
cze. Uderzyło w idącą nim 
rodzinę. Dwoje dorosłych i 
dziecko zginęli na miejscu. Na 
to nadjechał ojciec z Dorotą. 
Dorota obwiniała siebie za to, 
co się stało. To ona zmusiła 
ojca, aby wyciągnął Dorotę 
zza kierownicy i przeniósł do 
swojego samochodu. Sama 
zajęła miejsce siostry. Wzięła 
na siebie winę za ten wypa-
dek. Dostała 25 lat, z czego 
odsiedziała 22. W areszcie 
urodziła chłopca, czyli mnie. 
Adoptowali go oczywiście 

rodzice. Co dla mnie było 
w tym najgorsze? Że moja 
matka, ta, która mnie wycho-
wała, doskonale wiedziała, że 
to ona spowodowała wypa-
dek. Doskonale wiedziała, że 
w więzieniu siedzi za nią jej 
siostra, i że się na to godziła. 
Nie zrobiła nic. Wiedziała, że 
ojciec z Dorotą kochali się nad 
życie. A jednak zmusiła ich do 
zerwania kontaktów, szan-
tażując ich mną. Zapowie-
działa, że jeśli ojciec będzie 
odwiedzał Dorotę, to odda 
mnie do ośrodka i zrzeknie 
się adopcji. Zastraszony ojciec 
przestał do Doroty jeździć na 
widzenia. Z tej historii wyła-
niał się obraz zupełnie innej 
kobiety od tej, którą znałem. 
Ona nie była dobrym czło-
wiekiem. Na kolejne Święto 
Zmarłych, kiedy zapalałem jej 
znicz, czułem się już całkiem 
inaczej. Byliśmy tam wszyscy: 
ja, moja żona, Jasiek, mój 
ojciec i Dorota. Jesteśmy 
szczęśliwi razem.

Marcin Orlicki
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Upór i konsekwencja potrafią przy-
nosić efekty. Tak wyglądały starania 
o uruchomienie środków unijnych 
dla branży stoczniowej. Na Pomo-
rzu Zachodnim udało się to dzięki 
wspólnej pracy przedsiębiorców i 
Urzędu Marszałkowskiego. Unijne 
wsparcie pozwoliło na realizację 
już 22 projektów, które podnoszą 
konkurencyjność firm, zwiększają 
zakres świadczonych usług, a także 
możliwości produkcyjne. 

Takiej fali inwestycji w branży stocz-
niowej na Pomorzu Zachodnim nie 
było od lat, a może nawet i nigdy. 
Prywatne przedsiębiorstwa wiązały 
wielkie nadzieje z uruchomieniem 
unijnego wsparcia, a po realizowa-
nych projektach widać, że od samego 
początku miały pomysł, jak je dobrze 
spożytkować. Zakres inwestycji jest 
bardzo szeroki, bo od unowocześnie-
nia usług czyszczenia i malowania 
kadłubów statków (Zakład Usług 
Stoczniowych i Mostowych Sp. z o.o.) 
przez wzmocnienie parku maszyno-
wego i procesu produkcyjnego, np. 
o wypalanie plazmowe (Alumare), 
a nawet produkcję innowacyjnych 
systemów uzdatniania wody bala-
stowej i oczyszczania spalin (MASS). 
Ze wsparcia w ramach ogłoszonego 
przez marszałka „konkursu stocznio-
wego” skorzystały m.in. takie firmy 
jak BT Stal, Ridson, Marco Service, 
PTS-Shipyard, MTS, BUMAR-HY-

Branża stoczniowa wreszcie korzysta 
ze środków unijnych
DROMA czy w końcu Finomar, który 
zbudował pływający ponton do m.in. 
wodowania statków.

- Unijne wsparcie zostało urucho-
mione dzięki staraniom pracowników 
Wydziału Zarządzania Strategicznego 
Urzędu Marszałkowskiego, a także 
Zachodniopomorskiego Klastra Mor-
skiego i śp. Andrzeja Podlasińskiego. 
Za dwa miesiące na tym pontonie 
umieszczony zostanie i zwodowany 
prom pasażersko – samochodowy 
z napędem elektrycznym, przezna-
czony do przewozu 396 osób i 24 
samochodów. To tylko jedno z wielu 
zastosowań. Zachęcamy wszystkie 
firmy z regionu do korzystania z tego 
pontonu do prac stoczniowych, około 
stoczniowych, by również inni mieli 
pożytek - mówił kierownik Działu 
Handlowego z firmy Finomar Arka-
diusz Świech.

Wartość projektu firmy Finomar to 
ponad 4,3 mln. zł, a unijne wsparcie 
uzyskane w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
wyniosło 1,8 mln. zł. To tylko jedno 
z 22 działań, które otrzymały łącz-
nie ponad 25 mln. zł eurofunduszy. 
Skorzystają jednak nie tylko te firmy, 
bo cała branża stoczniowa bazuje na 
kooperacji i podzlecaniu kontraktów. 
Dzięki współpracy, więcej firm ma 
zlecenia, a łączenie się w tzw. kon-

sorcja pozwala realizować większe 
projekty. To szczególnie ważne, bo 
wzrastające wymagania środowiskowe 
i technologiczne są coraz większym 
wyzwaniem dla branży morskiej, która 
bez unijnego wsparcia mogła by tracić 
na konkurencyjności.

- Współpraca samorządu gospodar-
czego - Klastra Morskiego i Urzędu 
Marszałkowskiego pokazała, że je-
żeli jest ona prowadzona w długim 
okresie, z wzajemnym zrozumieniem 
tego co i dla kogo istotne, to mamy 
efekty jakie mamy. Podobny program 
ruszył na Pomorzu, ale to my z niego 
skorzystaliśmy w znaczącej większości. 
Rozwijamy się na tym nie łatwym ryn-
ku. Jednostki pod klucz w Szczecinie 
budować można. Dziękuję i liczę, że 
następne konkursy również będą - 
mówił prezes Zachodniopomorskiego 
Klastra Morskiego Andrzej Montwiłł.

Konkurs stoczniowy i uruchomienie 
unijnego wsparcie było możliwe dzięki 
wieloletniemu lobbingowi Zachodnio-
pomorskiego Klastra Morskiego oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego i marszałka 
Olgierda Geblewicza w wynegocjowa-
niu w Komisji Europejskiej specjalnych 
środków dla branży stoczniowej.

- Rozwój jest możliwy dzięki fun-
duszom unijnym, dzięki nim mo-
gliśmy wesprzeć branżę stoczniową 
na Pomorzu Zachodnim. Byliśmy 
pionierami, inicjatorami tej pomocy 
w całej Polsce. Dziękuję pracow-
nikom Urzędu Marszałkowskiego, 
szczególnie Wydziałowi Zarządzania 
Strategicznego, bo tam powstała ta 
idea. Dziękuję mojemu pełnomoc-
nikowi Rafałowi Zahorskiemu, że 
konsultował na bieżąco z branżą 
kierunek konkursu. Największe sło-
wa uznania dla wszystkich osób z 
gospodarki morskiej działających w 
Realu, Klastra Morskiego. Dziękuję 
za wysiłki, by Szczecin i Pomorze 
Zachodnie były zwrócony ku morzu 
- powiedział marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz.

Już wcześniej Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskie-
go znalazł sposób, by unijne wsparcie 
objęło także dawną stocznię, czyli 
Szczeciński Park Przemysłowy. Kilka 
lat temu dzięki staraniom Samorządu 
Województwa rewitalizację przeszła 
bocznica kolejowa i szatniowiec dla 
900 pracowników, a park maszyno-
wy wzbogaciła nowa plazma. Warte 
łącznie ponad 13 mln. zł inwestycje 
były pierwszymi od wielu lat.
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CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE 

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...

tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A

tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel.  67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl

• Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 
303 Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. 
Moc 4x25 W. Cena do uzgodnienia. 602 
590 376                                           1/20s

• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termo-
modernizacji, 2 systemy ogrzewania 
(gaz, ekogroszek). Zadbany ogród 
pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja.  
Kontakt: 606 930 408                  1/19ll

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Wałczu o pow. 57 m2, ul. 1 Maja, I piętro 
Ogrzewanie gazowe                           45/20l

• Wynajmę dwa sąsiadujące garaże z 
kanałem. Zatorze (koło jednostki), tel. 723 
681 736                                           46/20l

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Wałczu, 97 m2, ul. Kościuszki, 2. piętro, 
4 pokoje, 2 łazienki. Własne ogrzewanie 
gazowe. Telefon 605 161 221         47/20l

• Mistrz rejonowy w brydżu poszukuje 
partnera z odrobiną doświadczenia. Tel. 
518 524 341                                     45/20r

•  ZLEcENIa Na oGŁoSZENIa I 
REkLaMy RaMkoWE oRaZ oGŁo-
SzEniA dRObnE, które mają ukazać 
się w najbliższym wydaniu tygodnika 
„Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy w 
siedzibie redakcji przy ul. Sienkiewicza 3 
w Wałczu do godz. 16.00 do poniedział-
ku poprzedzającego nowe wydanie. 
Druk ogłoszeń można też zlecać drogą 
mailową lub telefonicznie: 602 590 376.  
    
DZIękUjEMy Za SkoRZyStaNIE Z 
NaSZych USŁUG!

OGŁOSZENIA DROBNE FiLiGRAnY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, ul. Chopina 30. 
    
Redagują: red. nacz.: Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.

Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 
(67) 258-90-74. E-mail: tygodnik@
pojezierze.com.pl.

Kontakt: 602 590 376

Tekstów niezamówionych nie zwra-
camy. Zastrzegamy sobie prawo do 
ich skracania i opatrywania tytułami. 
Nie odpowiadamy za treść reklam i 
ogłoszeń.

RóżNE

SPRzEdAM

NIERUchoMoŚcI

PRZyjMoWaNIE oGŁoSZEŃ
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Orzeł Wałcz - Sparta Węgorzyno 2-3 (1-1)

Orzeł: Odolczyk - Dybaczewski, Dziekański, Trzmiel, Michalik (Wesołow-
ski) - Riccio, Hermanowicz, Popiołek, Burak (Stolarski) Cerazy, Dzikowicz 
(Wegner).
Bramki dla Orła: Cerazy x 2 (3', 57').

Fatalna wpadka

Tak, jak dwa tygodnie wcześniej 
można było pożałować kibiców 
Orła, którzy ze względu na CO-
VID-owe obostrzenia nie mogli 
oglądać zwycięskiego meczu ze 
szczecińskim Hutnikiem, tak w 
sobotę 31 października można im 
było pozazdrościć, że nie muszą 
oglądać fatalnego występu wa-
łeckiej drużyny z przedostatnią w 
tabeli Spartą Węgorzyno.

O ile mecz ze Spartą nie musiał 
należeć do gatunku lekkich, łatwych 
i przyjemnych, o tyle zdobycie trzech 
punktów na własnym stadionie z 
jedną z najsłabszych drużyn w rundzie 
jesiennej było dla piłkarzy Orła nie ży-
czeniem, tylko obowiązkiem. Okazało 
się to jednak zadaniem ponad siły dla 
podopiecznych Marcina Łyjaka.

Trener jak zwykle nie miał wiel-
kiego pola manewru przy ustalaniu 
składu - do dyspozycji było tylko 15 
zawodników. Atmosferę oczekiwania 
na dopełnienie formalności mącił fakt, 
że w spotkaniu ze Spartą ze względu 
na nadmiar żółtych kartek nie mógł 

wystąpić Dariusz Juracki, który w 
wałeckim zespole jest człowiekiem od 
wszystkiego: z równym powodzeniem 
występuje w obronie i na skrzydle, za-
równo na prawym jak i lewym skrzy-
dle, a razem z Danielem Popiołkiem 
i Jakubem Cerazym z trzema bram-

kami na koncie jest jednym z trzech 
najskuteczniejszych strzelców w Orle. 
Jest też typem piłkarza, który się nie 
zatrzymuje, a w trudnych sytuacjach 
potrafi pociągnąć za sobą zespół. Jak 
bardzo go w sobotę brakowało może 
potwierdzić każdy, kto miał okazję 
obejrzeć ten fatalny dla Orła mecz.

Wszystko zaczęło się jednak bardzo 
radośnie. Już w 3. minucie wałczanie 
podeszli z wysokim pressingiem do 
próbujących wyprowadzić piłkę spod 
własnej bramki gości. M. Michalikowi 
udało się wyłuskać piłkę i w polu 
karnym zrobiło się sporo miejsca i 
czasu na oddanie strzału. Za pierwszym 
razem dobrym refleksem popisał się 
bramkarz Sparty, za drugim - futbo-
lówkę zablokowali obrońcy. Trafiła ona 
jednak do stojącego tuż przed bramką 
Jakuba Cerazego, który przytomnym 
strzałem swoją słabszą, prawą nogą 
umieścił ją w siatce obok rozpaczliwie 
interweniującego golkipera gości.

Być może w tym momencie piłkarze 
Orła uwierzyli, że ten mecz wygra się 
sam, bo od tej pory robili niewiele, 
by pomóc losowi, a zawodnicy Sparty 
potraktowali objęcie prowadzenia 
przez miejscowych jako wypadek 
przy pracy i próbowali realizować za-
proponowaną przez swojego trenera 
taktykę. Polegała ona głównie na tym, 
że po przejęciu piłki goście posyłali 
długie podanie do swego wysuniętego 
napastnika Charlesa Nwaogu, który 
odgrywał piłkę na boki do któregoś ze 
skrzydłowych i szukał sobie miejsca w 
polu karnym. Nigeryjczyk, który ma 
na swoim koncie występy w wielu 
polskich klubach oraz w niemieckim 

Energie Cottbus, a w 2011 roku został 
królem strzelców 1. ligi - mimo że w 
meczu z Orłem nie wpisał się na listę 
strzelców, to pokazał się z bardzo 
dobrej strony. W 14 minucie to wła-
śnie od niego rozpoczęła się akcja, 
po której goście doprowadzili do 

wyrównania. Po szybkim kontrataku 
piłka trafiła dość przypadkowo po 
rykoszecie do wbiegającego na 16. 
metr Jakuba Pszczoły, a ten strzałem 
w tzw. długi róg pokonał bezradnego 
w tej sytuacji Odolczyka.

Jeśli piłkarzy Orła zirytowała utrata 
prowadzenia, to starannie to ukrywali 
i robili niewiele, by je odzyskać. Trud-
no było dostrzec chęć zostawienia na 
boisku zdrowia, dzięki czemu wygrali 
mecz z Hutnikiem. Tym razem bra-
kowało w ich grze przede wszystkim 
dokładności i pomysłu na sforsowanie 
dość szczelnej obrony gości. Irytujące 
były też niewytłumaczalne straty w 
środku pola, po których spartanie wy-
prowadzali szybkie ataki. Po jednym z 
nich powinni objąć prowadzenie już 
w 21. minucie. Po stracie piłki przez 
M. Hermanowicza, który się pośliznął, 
goście w przewadze liczebnej pobiegli 
na bramkę Odolczyka. Dobrze roze-
grana akcja zakończyła się podaniem 
do wybiegającego na czystą pozycję 
Nwaogu, który na szczęście fatalnie 
się pomylił, trafiając w boczną siatkę.

Wałczanie, najczęściej za sprawą 
Daniela Popiołka, próbowali pokonać 
bramkarza Sparty strzałami z dystan-
su. O ile do tej idei trudno zgłaszać 
zastrzeżenia, to do wykonania należy 
to zrobić. Z reguły piłka leciała bo-
wiem daleko od bramki gości.

W 33 minucie Popiołek popisał się 
pięknym, prostopadłym podaniem, 
którym wprowadził w pole karne E. 
Riccio. Młody pomocnik Orła strzelił 
mocno, ale trafił wprost w bramkarza.

Spartanie bliscy byli objęcia prowa-
dzenia krótko przed przerwą, po dobrze 
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4 liga
Wyniki 16. kolejki: Orzeł Wałcz - Sparta Węgorzyno 2-3, 
Darłovia Darłowo - Ina Goleniów 1-3, Błękitni II Stargard - Rega 
Trzebiatów 6-0, Kluczevia Stargard - Hutnik Szczecin 1-1, Rasel 
Dygowo - MKP Szczecinek 2-6, Sokół Karlino - Leśnik Manowo 
0-3, Biali Sądów - Lech Czaplinek 2-2, Vineta Wolin - Polonia Płoty 
4-0, Iskierka Szczecin - Mechanik Bobolice 1-6. Mecz Gryf Kamień 
Pomorski - Wieża Postomino odwołany. Pauza: Olimp Gościno.

1. Vineta Wolin 15 31 38-14
2. Hutnik Szczecin 14 30 34-17
3. Ina Goleniów 15 29 36-26
4. Kluczevia Stargard 15 27 36-25
5. Olimp Gościno 15 24 31-22
6. Biali Sądów 15 24 27-26
7. Sokół Karlino 15 23 30-28
8. Rega Trzebiatów 15 23 26-34
9. Mechanik Bobolice 16 22 36-30
10. Lech Czaplinek 15 22 18-18
11. MKP Szczecinek 14 20 29-26
12. Orzeł Wałcz 16 20 19-27
13. Darłovia Darłowo 15 20 24-24
14. Wieża Postomino 15 18 28-31
15. Leśnik Manowo 14 17 24-25
16. Rasel Dygowo 14 17 27-34
17. Gryf Kamień Pom. 14 16 22-26
18. Iskierka Szczecin 15 16 19-27
19. Polonia Płoty 16 15 23-49
20. Sparta Węgorzyno 14 13 22-36
21. Błękitni II Stargard 13 11 25-29

5. liga
Wyniki 14. kolejki: KP Drawsko Pomorskie - Korona Człopa 
5-3, Błonie Barwice - Calisia Kalisz Pomorski 2-3, Olimp Złocieniec 
- Drzewiarz Świerczyna 1-0, Drawa Drawno - Światowid 63 Łobez 
6-1, Wiarus Żółtnica - Zawisza Grzmiąca 3-4, Orzeł Bierzwnik - Ikar 
Krosino 3-1, Spójnia Świdwin - Mechanik Turowo 3-0. Mecz Pogoń 
Połczyn Zdrój - Orzeł Łubowo odwołany. Pauza: Redłovia Redło.

1. Calisia Kalisz Pom. 14 32 39-11
2. Pogoń Połczyn 12 31 42-15
3. KP Drawsko Pom. 14 28 54-22
4. Orzeł Bierzwnik 13 28 35-27
5. Błonie Barwice 14 24 39-34
6. Korona Człopa 13 23 33-23
7. Olimp Złocieniec 13 23 30-25
8. Zawisza Grzmiąca 13 22 43-37
9. Mechanik Turowo 13 19 19-19
10. Ikar Krosino 12 15 33-27
11. Światowid 63 Łobez 13 13 21-35
12. Spójnia Świdwin 13 12 20-24

13. Orzeł Łubowo 12 11 24-33
14. Drawa Drawno 12 11 26-34
15. Wiarus Żółtnica 13 11 26-39
16. Redłovia Redło 13 9 15-45
17. Drzewiarz Świerczyna 13 1 13-62

6. liga
Wyniki 10. kolejki: Sad Chwiram - Bytyń Nakielno 2-6, Wspólni 
Różewo - Grom Szwecja 3-2, Santos Kłębowiec - Znicz Dzikowo 
2-1, Mirstal Mirosławiec - Kopanik Lubno 5-1, Pionier 95 Borne 
Sulinowo - Legion Strączno 10-1, Błękitni Pomierzyn - Grom Giżyno 
9-0, Sokół Suliszewo - Gryf Budowo 4-2.

1. Wspólni Różewo 10 25 38-9
2. Błękitni Pomierzyn 10 24 41-18
3. Sokół Suliszewo 10 22 31-15
4. Pionier 95 Borne S. 11 22 47-20
5. Santos Kłębowiec 10 20 31-17
6. Znicz Dzikowo 10 19 30-13
7. Bytyń Nakielno 10 18 24-18
8. Grom Szwecja 11 16 25-28
9. Mirstal Mirosławiec 10 12 15-15
10. Gryf Budowo 10 10 16-31
11. Legion Strączno 10 6 16-44
12. Grom Giżyno 10 6 14-45
13. Sad Chwiram 10 3 12-42
14. Kopanik Lubno 10 2 12-37

1. PLO
Wyniki 13. kolejki: STLA Szczecinek - Mirstal Mirosławiec 4-3, 
Mechanik Bobolice - Victoria Sianów 0-2, Gryf Kamień Pomorski 
- Olimp Złocieniec 3-5, Sparta Gryfice - Amator Kołobrzeg 1-1, 
Zryw Kretomino - Iskra Białogard 3-1. Mecz Darłovia Darłowo - 
Błękitni Stargard odwołany (Błękitni wycofali się z rozgrywek). 
Pauza: Lech Czaplinek.

Tabela po rundzie jesiennej
1. Victoria Sianów 11 31 54-17
2. STLA Szczecinek 11 27 49-16
3. Zryw Kretomino 12 25 44-27
4. Iskra Białogard 11 20 46-25
5. Mirstal Mirosławiec 12 19 43-28
6. Mechanik Bobolice 12 17 31-39
7. Lech Czaplinek 11 15 25-24
8. Olimp Złocieniec 11 14 29-41
9. Amator Kołobrzeg 12 13 31-37
10. Gryf Kamień Pom. 12 13 38-44
11. Sparta Gryfice 12 6 25-60
12. Darłovia Darłowo 10 4 18-53

wykonanym rzucie rożnym. 
W decydującym momencie 
goście się jednak pogubili i 
zespoły zeszły na przerwę przy 
wyniku remisowym.

Po zmianie stron inicjatywę 
przejęli piłkarze Sparty. Na 
bramkę Orła sunął atak za 
atakiem, ale wałeccy obroń-
cy przez 10 minut umieli 
powstrzymywać ataki gości. 

W 55. minucie goście po 
raz pierwszy tego dnia objęli 
jednak prowadzenie. Po rzu-
cie rożnym piłka trafiła do 
zamykającego akcję Daniela 
Romańczyka, a ten huknął 
mocno z woleja i piłka po 
lekkim rykoszecie od jednego 
z obrońców Orła wylądowała 
w okienku bramki Odolczyka.

Na ripostę Orła trzeba było 
czekać zaledwie dwie minuty. 
Wyróżniający się dużą chęcią 
do gry Cerazy otrzymał piłkę 
w środkowej strefie boiska, 
podholował ją w okolice 18 
metra i zdecydował się na 
strzał. Futbolówka przeleciała 
nad lekko wysuniętym przed 
bramkę golkiperem Sparty 
i wpadła do siatki tuż pod 
poprzeczką.

Kiedy wydawało się, że wał-
czanie powoli odzyskują kon-
trolę nad meczem, lwi pazur 
pokazali piłkarze Sparty. W 
62. minucie po kolejnej nie-
frasobliwej stracie piłki przez 
piłkarzy Orła w doskonałej 
sytuacji znalazł się Nwaogu, 
ale jego strzał głową obronił 
Odolczyk.

Wałczanie odpowiedzieli 
składną akcją w 70 minu-
cie, zakończoną niecelnym 
strzałem z ostrego kąta w 
wykonaniu Popiołka.

Wynik tego meczu został 
ustalony w 74 minucie. Wrzu-
conej na 5. metr spod bocznej 
linii nie był w stanie wybić ani 
Odolczyk, ani żaden z obroń-
ców Orła. Skutecznie powalczył 
o nią Nwaogu, futbolówka 
dość przypadkowo trafiła do 
J. Pszczoły, któremu pozostało 
tylko dopełnić formalności.

Wałczanie ruszyli wprawdzie 
do ataku, ale niewiele z tego 
wynikało. W 85. minucie 
sędzia nie zdecydował się 
podyktować rzutu karnego 
dla gospodarzy mimo, że 
bramkarz Sparty odepchnął 
rękami szarżującego Wegnera.

Akcję na wagę remisu Orzeł 
przeprowadził już w doli-
czonym czasie gry. Riccio 
przedarł się lewym skrzydłem 
i idealnie zagrał na głowę 
do Hermanowicza. Kapitan 
Orła szczupakiem rzucił się 
do piłki, ale posłał ją z dość 
ostrego kąta obok dalszego 
słupka bramki.

W ten oto sposób trzy punk-
ty pojechały do Węgorzyna, 
a w szatni Orła padło wiele 
przykrych słów. Niestety, w 
pełni uzasadnionych...

Tomasz Chruścicki
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