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Wieszanie kłódki na MOSiR-ze
Od kilku tygodni w Wałczu sporo 
mówi się o audycie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. O tym, 
że nie wypadnie on dobrze, szep-
tano po kątach od dawna. Tego, że 
będzie aż tak zły, nie przewidział 
tego chyba nikt. Okazuje się, że 
od blisko 10 lat MOSiR działa 
nie do końca zgodnie z prawem, 
zarówno pod względem prowa-
dzonej działalności, jak i sposobu 
finansowania. 

Audyt MOSiR-u jest dokumentem, li-
czącym ponad 100 stron. Najbardziej 
interesująca są jednak zawarte na koń-
cu ocena, wnioski oraz zalecenia. W 
przypadku oceny zespół kontrolny nie 
pozostawił złudzeń i ocenił działalność 
ośrodka jednoznacznie negatywnie. 

W audycie czytamy np. że:  „W 
obszarze szeroko pojętej gospodarki 
finansowej MOSiR - w tym uwarun-
kowań organizacyjnych, kadrowych 
i związanych z nadzorem ze stro-
ny organów zarządzających Gminą 
Miejską Wałcz - wskazuje na istnienie 
wieloletnich systemowych nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu jednostki, 
w szczególności w zakresie zgodności 
z prawem jej finansowania. Stwier-
dzono brak podstaw ekonomicznych 
i prawnych do prowadzenia MOSiR w 
Wałczu w formie samorządowego za-
kładu budżetowego, sięgający okresu 
od blisko 10 lat. 

Ustalone nieprawidłowości dotyczą 
niezgodności z prawem, zarówno w 
zakresie przedmiotu prowadzonej 
działalności, jak i sposobu jej finan-
sowania – skutkujących naruszaniem 
dyscypliny finansów publicznych 
(…) Ponadto ustalono, że podsta-
wowym źródłem przychodów z 
działalności zakładu była działal-
ność hotelowa i gastronomiczna, 
która w przypadku samorządowych 
zakładów budżetowych jest niedo-
zwolona prawnie od 2011 r. Zakład 
nie działał na podstawie statutu, 
co powodowało niejasności co do 
zakresu prowadzonej działalności i 
brak wglądu w ten zakres ze strony 
organów nadzorczych”.

Inaczej mówiąc - audytorzy pod-
ważyli podstawy prawne działalności 
MOSiR oraz jasno stwierdzili, że w 
tej formie organizacyjnej ośrodek 
nie powinien osiągać dochodów z 
działalności, jaką prowadził. Chodzi 
tu głównie o dochody z gastronomii i 
działalności hotelowej.

- Od początku mojej kadencji w 
sposób szczególny przyglądaliśmy się 
temu, jak działa Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, a następnie przeanali-
zowaliśmy w ostatnim czasie sposób 
jego funkcjonowania na przestrzeni lat 
2010-2020 - mówi burmistrz Wałcza 
Maciej Żebrowski. - Funkcjonowanie 
MOSiR-u z mojej inicjatywy zostało 
poddane badaniu niezależnego audy-
tu wewnętrznego, prowadzonego na 
gruncie ustawy o finansach publicz-
nych. Niestety, nie przedstawia on 
optymistycznych wyników. Ustalone 
nieprawidłowości dotyczą niezgod-
ności z prawem, zarówno w zakresie 

przedmiotu prowadzonej działalno-
ści, jak i sposobu jej finansowania. 
Podstawowym źródłem przychodów 
z działalności MOSiR była działalność 
hotelowa i gastronomiczna - dla sa-
morządowych zakładów budżetowych 
(jakim jest MOSiR) niedozwolona od 
2011 r.

***
Burmistrz wyjaśnia, że w ustawie o 

finansach publicznych został zamknię-
ty katalog zadań  własnych JST wyko-
nywanych przez samorządowy zakład 
budżetowy. Niestety, ani działalność 
hotelarska, ani gastronomiczna nie 
znalazły się w tym katalogu. Ponadto, 
zgodnie z ustawą o gospodarce komu-
nalnej,działalność wykraczająca poza 
zadania o charakterze użyteczności 
publicznej nie może być prowadzona 
w formie samorządowego zakładu 
budżetowego.    

- Dodatkowo praktykowana w ostat-
nich 10 latach polityka finansowania 
zakładu, w szczególności niedoszaco-
wana od początku funkcjonowania 
MOSiR-u dotacja przedmiotowa (wy-
płacana w wysokości niezmienionej, 
pomimo choćby oczywistego wzrostu 
cen i płac, od 2010 r.) przyczyniła się 
do pogarszającej się kondycji finanso-
wej jednostki – tłumaczy M. Żebrow-
ski. - Nie jest tajemnicą, że w związku 
z niedoinwestowaniem i brakiem 
prawnej możliwości zapewnienia od-
powiedniego finansowania, standard 
obiektu od lat znacznie odbiega od 
oczekiwań odbiorców, a sama insty-
tucja ma problemy z terminowym 
regulowaniem zobowiązań. Zlecając 
audyt, spodziewałem się wieloletnich 
systemowych nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu jednostki, jednak tak 
złe wyniki audytu również i dla mnie 
były zaskoczeniem. Chcemy uporząd-
kować tę sprawę i ograniczyć kolejne 
zadłużanie się miejskiego zakładu, 
pamiętając oczywiście o zatrudnio-
nych w zakładzie pracownikach.

***
Audyt stwierdził, że faktyczne dzia-

łania naprawcze zostały podjęte w 
2019 roku dopiero przez obecnego 
burmistrza, jednak z powodu braku 
wyraźnej akceptacji Rady Miasta po-
zostały bezowocne. 

Audytorzy proponują podjęcie ini-
cjatywy uchwałodawczej i z dniem 1 
stycznia 2021 roku dokonać likwidacji 
zakładu budżetowego MOSiR oraz 
wygaszenie trwałego zarządu, usta-
nowionego na obiektach sportowych 
gminy miejskiej. W miejsce MOSiR 
sugerowane jest utworzenie w ra-
mach Urzędu Miasta wydziału czy też 
referatu kultury i sportu, w celu prze-
jęcia zadań MOSiR i animacji działań 
sportowo-kulturalnych. Część zadań, 
a przede wszystkim część obiektów, 
można przekazać do WCK, w tym 
część hotelową zlikwidowanego 
MOSiR-u. Pozwoliłoby to na powięk-
szenie oferty WCK i wykorzystanie 
bazy np. na obozy czy kolonie, ale 
też na potrzeby pomocy społecznej 
czy zarządzania kryzysowego. 

Możliwe jest również utworzenie 
jednostki budżetowej lub spółki 

komunalnej czy sportowej na bazie 
majątku MOSiR. W obu przypadkach 
nie jest to do końca uzasadnione 
ekonomicznie i niesie za sobą spore 
ryzyko. 

- Mamy pomysł, aby w tym miejscu 
powstało Centrum Sportów Wodnych 
z prawdziwego zdarzenia – mówi M. 
Żebrowski. -  Obecnie w obiekcie MO-
SiR intensywnie treningi dla kajakarzy 
prowadzą Wałeckie Towarzystwo 
Sportowe Orzeł oraz Klub Sportowy 
Victoria Wałcz, a ich zawodnicy od-
noszą ogromne sukcesy nie tylko w 
kraju, ale i za granicą. Swoje treningi 
prowadzi tu również Stowarzyszenie 
Miłośników Wody Drako. Biorąc pod 
uwagę, że wałecka Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego jest jedną z najlepszych 
w Polsce, a Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa daje możliwość dwu-
stopniowego kształcenia na kierunku 
Wychowanie Fizyczne, wydaje mi się 
to zasadne, aby od najmłodszych lat 
wałczanie mogli aktywnie uprawiać 
sporty wodne. Powstałe Centrum 
będzie również doskonałym miejscem 
wykorzystywanym przez miłośników 
innych dyscyplin, ponieważ przewidu-
jemy utworzenie w nim pomieszczeń 
z odnową biologiczną, siłownią oraz 
laboratorium badawczym dla zawod-
ników. Na chwilę obecną powołaliśmy 
w Urzędzie Miasta zespół zadaniowy 
do przygotowania zmiany formy 
organizacyjno-prawnej MOSiR-u, 
prowadzimy również w tej sprawie 
rozmowy z Radnymi Rady Miasta. To 
od ich decyzji będzie zależał los tej 
jednostki. Pierwsze spotkanie oma-
wiające audyt już za nami, kolejne 
w planach.

Radni nie chcą nawet w sposób 
nieoficjalny wypowiadać się co do 
przyszłości MOSiR-u i decyzji, jaką 
podejmą. Na razie spotykają się i 
analizują audyt. Decyzje mają jednak 
zapaść do najbliższej sesji. 

R. Orlikowski

Od autora: Na MOSiR, mówiąc 
szczerze, nie mieli pomysłu ani kolejni 
burmistrzowie, ani radni, ani dyrekto-

rzy. Obiekt funkcjonował siłą rozpędu. 
Radni z podziwu godną konsekwencją 
co roku mówili o fatalnej sytuacji 
Ośrodka, mówili o konieczności jego 
dofinansowania i jednocześnie odrzu-
cali wszelkie próby dofinansowania 
tej jednostki, uzasadniając to brakiem 
pomysłu na dalsze funkcjonowanie. 
Koło się zamykało, bo braki finansowe 
powodowały powstawanie zobowią-
zań. To, co udało się zarobić, zamiast 
na inwestycje szło na spłatę długów. 
Uzyskiwana dotacja pokrywała z kolei 
ledwie pobory pracowników. Obiekt 
z roku na rok niszczał i tracił na atrak-
cyjności, czego nie należy w żadnym 
przypadku odczytywać jako krytyki 
pod adresem pracowników, którzy 
robili, co mogli, aby jakoś to jednak 
funkcjonowało.

Czy centrum sportów wodnych jest 
dobrym pomysłem? Być może tak. 
Obawiam się jednak, że obecnej więk-
szości w Radzie może nie przypaść do 
gustu. Dlaczego? Bo sporty wodne 
zbyt mocno kojarzą się z żeglarstwem, 
a wydaje się, że na ten sport niektórzy 
rajcy mogą być mocno uczuleni. Moja 
ocena wynika choćby z tego, że już 
wcześniej proponowano utworzenie 
Centrum Sportów Wodnych na jezio-
rze Zamkowym. Początkowo miało 
się ono mieścić na Dolnym Mieście. 
Całkiem niedawno zaczęło się jednak 
mówić, że rozważane jest przejęcie 
od PZW schroniska wędkarskiego na 
Orlej i dostosowanie tego obiektu 
do potrzeb sportów wodnych. Ale i 
na ten temat radni w nieoficjalnych 
rozmowach wyrażali się bardzo scep-
tycznie. Sugerowali wręcz, że jest to 
pomysł realizowany typowo pod że-
glarzy. Padało nawet nazwisko osoby 
ze środowiska żeglarskiego, dla której 
miało to być szykowane i która miała 
poprowadzić Centrum. Czy było w 
tym coś na rzeczy czy też były to wy-
łącznie bezpodstawne podejrzenia? 
Pewnie tego się nie dowiemy. Nie 
zmienia to jednak faktu, że radni są 
dość ostrożni, a ich decyzje wcale 
nie muszą być zbieżne z intencjami 
burmistrza...

CD. ZE STRONY 1
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Nie będę minionego roku wspominał jako najszczęśliw-
szego w swoim życiu, choć skłamałbym twierdząc, że 
nie zdarzyło się w nim nic, na czym można budować 
nadzieję. Nie tylko dlatego, że jest ona - jak powszechnie 

wiadomo - matką głupich (a ja siebie do elitarnego grona intelektu-
alistów nie zaliczam) oraz że wyżej wzmiankowana nadzieja zawsze 
umiera ostatnia. Przeżyłem w ostatnim czasie wariacki rollercoaster 
nastrojów. Bywały momenty euforii, ale dominowały chwile pew-
ności, że z kolejnego zakrętu nie wyjdę cało albo nie wyjdę wcale. 
Ku mojemu najwyższemu zdumieniu, w jakiś mocno tajemniczy dla 
mnie sposób jednak wyszedłem, czego najlepszym świadectwem jest 
to, że piszę do Państwa te słowa. Cóż, być może w poprzednim życiu 
byłem kotem, a te zazwyczaj spadają na cztery łapy? Tego jeszcze 
nie wiem, gdyż mam wrażenie, że ciągle lecę; i nie na pazurki wcale, 
tylko na łeb i na szyję. Ale to właśnie nadzieja karze  mi wierzyć, że 
wyląduję jednak w miarę bezpiecznie.

A skoro o nadziei piszę, to ubiegłym tygodniu dowiedziałem się, 
że zmarł Pan Marek Łuszczyk, mąż Jagody Kontowicz-Łuszczyk, z 
odejściem której w połowie mijającego roku jeszcze nie do końca 
zdołałem się oswoić. Dlaczego jednak piszę o tej bardzo smutnej 
przecież informacji w kontekście nadziei? Otóż tak się jakoś złożyło, 
że nigdy nie miałem okazji osobiście poznać Pana Marka, poprzesta-
nę więc na wyrazach serdecznego współczucia, które pozwolę sobie 
skierować przede wszystkim do syna Jacka oraz pozostałych człon-
ków rodziny Zmarłego. Chciałbym też, jeśli wolno, w paru słowach 
odnieść się mimo wszystko do tego fatalnego, ale bardzo - według 
mnie - znamiennego ciągu dwóch nieodległych od siebie odejść. 
Bardzo wiele dobrego słyszałem o pięknej więzi, łączącej dwoje pięk-
nych, kolorowych ludzi: Jagodę i Pana Marka. To, że śmierć zdołała 
ich rozdzielić tylko na kilka miesięcy, nie może być przypadkiem. 
Tak to widzę i tak to czuję, choć jestem chyba na szarym końcu listy 
osób, które powinny się na ten temat wypowiadać. Myślę jednak, 
że świat byłby o wiele nie tylko piękniejszy, ale po prostu lepszy, 
gdyby ludzie umieli tworzyć takie związki, jak Ci dwoje, którzy - co 
pokazał czas - nie byli w stanie bez siebie żyć. Jest czymś bardzo 
dla mnie budującym, że jednak może się to zdarzyć. Że w związku 
z drugim człowiekiem ludzie znajdują to, czego im trzeba, aby 
czuli się spełnieni. Między innymi dzięki Jagodzie i Panu Markowi 
mam w sobie wiarę, że jest to możliwe. Żeby ich znaleźć, trzeba się 

uważnie wokół siebie rozglądać, czasem też bardzo długo poczekać. 
Ale jeśli uda się tej drugiej osoby nie przegapić, to bledną przy tym 
wszystkie skarby świata i wtedy cała sztuka sprowadza się wyłącznie 
do tego, by nie przestać się z tego cieszyć. Czego - i nieprzegapienia 
i nieustającej radości - najprawdziwiej i najszczerzej Państwu życzę.

Od kilku tygodni, kiedy zaraziłem się koronawirusem, temat 
COVID-19 zaczął mnie obchodzić szczególnie, a od kilku dni 
mocno ściskam kciuki za zdrowie Rafała Orlikowskiego i jego 

małżonki. Swoje zarażenie Rafał skomentował w charakterystyczny 
dla siebie sposób: „Teraz wreszcie mogę o sobie powiedzieć <Orzeł w 
koronie>”. Nie powiem, uśmiechnąłem się, ale wolałbym, żeby Rafał 
wyszukiwał sobie mniej niepokojące tematy do dworowania. Dopadło 
mnie przy okazji kilka refleksji, wynikających z porównania pierwszej 
i drugiej fali koronawirusa. Dokładnie pamiętam wielkie - również 
własne - obawy, kiedy dobowa liczba zakażeń nie przekraczała kilkuset 
w całej Polsce. Ale nie ma co obwiniać się o panikowanie. Przecież przy 
wiosennej - malutkiej z dzisiejszego punktu widzenia - skali zachoro-
wań rząd zafundował krajowi lockdown, którego gorzkie skutki go-
spodarce i obywatelom odbijają się z obrzydzeniem do dzisiaj. Teraz, 
kiedy zakażeń jest kilkadziesiąt razy więcej - skali kraju jest ich ponad 
milion, zgonów ponad 20 tysięcy. Dla lepszego zobrazowania - to tak, 
jakby w wyniku pandemii zmarli wszyscy mieszkańcy miasta wielkości 
Wałcza. A wiele osób pamięta, jaką panikę wywołała informacja o 
zachorowaniu pierwszej osoby w Wałczu. Wiele osób autentycznie jej 
współczuło, ale nie brakowało również hejterów, odsądzających Bogu 
ducha winną kobietę od czci i wiary. Minęło zaledwie kilka miesięcy 
i 26 listopada sanepid poinformował o 42 przypadkach zakażeń na 
terenie naszego powiatu w ciągu jednej tylko doby! Owszem, ludzie 
znów wrócili (wierzę, że kierowani odpowiedzialnością, a nie obawą 
przed wysokimi karami) do powszechnego używania maseczek, ale 
coraz trudniej spotkać kogoś, kto w swoim najbliższym otoczeniu 
(praca lub dom) nie miał do czynienia z kimś zarażonym. Służba 
zdrowia robi bokami, umieralność na COVID-19 jest w Polsce wyższa, 
niż np. we Włoszech i Francji, ale... w tym tunelu widać już światełko 
pod nazwą: szczepionka. Może jestem naiwny, ale wierzę, że wraz z 
nią wreszcie wróci normalność. Że przestaniemy się bać i zaczniemy 
żyć jak ludzie, a nie zmaskowane UFO-ludki. Nie wiem jak Państwo, 
ale ja się już naprawdę nie mogę tego doczekać...

OTWARTYM 
TEKSTEM

Światełko w tunelu
Reduktor
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Rok 2020 powoli zbliża się do koń-
ca i równie powoli można pokusić 
się już o pewne podsumowania. 
Dla mnie mijające 12 będą miały 
trzech negatywnych bohaterów. 
Pierwszym bez wątpienia jest ko-
ronawirus. Pozostałe dwa to rząd 
wraz ze swoim politycznym zaple-
czem oraz Kościół Katolicki. Na to, 
co dzieje się w kraju, trudno jest 
patrzeć bez emocji. Fajnie byłoby 
zamknąć oczy, usnąć i obudzić się 
już w nowych, lepszych czasach. 
To, co dzieje się w dożywającym 
swoich dni roku wręcz nakazuje za-
chowanie pełnej czujności, nawet 
we śnie. W przeciwnym wypadku 
możemy przespać swoją przyszłość 
i wolność...

Kiedy PiS zaczął rozmontowywać 
sądy, spotkało się to z protestami. Nie-
stety... na zbyt wiele się one nie zdały - 
to po pierwsze. Po drugie, o ile zaczęły 
się burzliwie i na dużą skalę, to dość 
szybko straciły na impecie. I tak już nie 
niepokojony przez nikogo (może poza 
Unią Europejską) PiS dokonał demon-
tażu Trybunału Konstytucyjnego oraz 
Sądu Najwyższego. Powołał dziwny 
twór w postaci Izby Dyscyplinarnej. 
I wprawdzie analitycy, specjaliści czy 
prawnicze autorytety zgodnie grzmieli 
przy każdej możliwej okazji, że dzieje 
się źle, to dla znaczącej części wybor-
ców było to albo niezrozumiałe, albo 
mało istotne. Kwestia jakiegoś sądu 
była wręcz abstrakcyjna w porów-
naniu z jakże realnym i namacalnym 
programem 500 plus. W efekcie nasze 
sądownictwo zostało solidnie pora-
nione, a dublerzy, którzy znaleźli się 
w Trybunale Konstytucyjnym, nawet 
specjalnie nie kryli się z zależnością i 
podległością wobec partii rządzącej i 
jej satelitów. 

Bez większego ryzyka popełnienia 
błędu można powiedzieć, że Trybunał 
Konstytucyjny stworzony został do 
tego aby mniejszość chronić przed 
większością. Cóż, demokracja nie jest 
ustrojem idealnym. Jeśli wyobrazimy 
sobie demokratyczny system w pań-
stwie kanibali, to w drodze demokra-
tycznego głosowania 51-procentowa 
większość może zdecydować, żeby 
zje  49-procentową mniejszość. Jest 
to oczywiście skrajność, ale obrazowo 
ilustrująca mechanizm sprawowania 
niepodzielnej władzy przez więk-
szość. Dlatego wymyślono instru-
ment chroniący prawa mniejszości 
i właśnie takim narzędziem jest w 
Polsce Trybunał Konstytucyjny. Jeśli 
bowiem rząd i parlament poprzez 
demokratycznie wybraną większość 
przyjmą jakąś uchwałę lub ustawę, 
to TK jako niezależny arbiter może 
poprosić o uchylenie przepisu, który 
jest niezgodny z Konstytucją i zagraża 
prawom mniejszości. 

Oczy szeroko zamknięte
Jeśli nie zlikwidujemy wycieku oleju 

w samochodzie, to początkowo nie 
da się tego odczuć. Samochód jedzie 
i przed nadciągającą awarią dopiero 
po jakimś czasie zaczynają ostrzegać 
nas migocące kontrolki. Jeśli je zi-
gnorujemy, to w pewnym momencie 
nieposmarowany silnik po prostu sta-
nie dęba. Tak samo jest w przypadku 
„deformy” wymiaru sprawiedliwości. 
Początkowo brak nadzoru konstytucyj-
nego nie wywoływał ani jakichkolwiek 
objawów, ani tym bardziej skutków.  
Takim momentem, kiedy pojawiły 
się złe konsekwencje, był wyrok TK 
w sprawie aborcji i orzeczenie nie-
zgodności z Konstytucją RP aborcji 
z ciężkimi wadami płodu. Jest to 
sytuacja doskonale pokazująca to, po 
co rozmontowuje się system prawny. 
W tym przypadku chodzi o to, aby 
mniejszość narzuciła prawa większo-
ści. Trybunał podjął decyzję z którą 
- jeśli wierzyć sondażom - nie zgadza 
się przynajmniej 75 procent społe-
czeństwa, a około miliona w różnych 
demonstracjach wychodzi na ulicę. 

Sytuacja jest postawiona na głowie, 
bo obecna większość bez najmniej-
szych problemów mogłaby zmienić 
tę ustawę w parlamencie. Tylko, że 
już raz tak próbowali zrobić, i wtedy 
był pierwszy czarny marsz. W normal-
nych państwach to właśnie mniejszość 
(opozycja) udaje się do trybunału. 
Większością w tym przypadku są po-
słowie PiS-u, którzy doszli do mniej 
więcej takiego wniosku: „Sami tego 
nie zrobimy, bo wszyscy się na nas 
rzucą, dlatego prosimy was, sędziów, 
abyście wy to zrobili. Będziemy się 
wtedy starali wytłumaczyć, że to nie 
my, tylko ta Konstytucja, że tak mówi 
prawo”. Co równie istotne, dyskusja 
w przypadku procedowania ustawy 
toczy się przed jej uchwaleniem i nale-
żało spodziewać się protestów jeszcze 
zanim parlament zajmie ostateczne 
stanowisko. W przypadku wyroku TK, 
dyskusja zaczęła się dopiero po jego 
ogłoszeniu, kiedy praktycznie nic już 
nie można zrobić. 

Nie mam jakichkolwiek złudzeń, 
że wyrok TK nie był przypadkowy: 

zarówno jeśli chodzi o termin, jak i o 
treść. Doskonale było też wiadomo, 
jaki wywoła skutek. Odpalono granat 
w szczycie drugiej fali pandemii. 
Wyprowadzono na ulicę ludzi, ale 
też osiągnięto zamierzony efekt. 
Społeczeństwo żyło demonstracjami, 
pałowaniem i gazowaniem protestu-
jących, a na dalszy plan zeszło totalne 
nieradzenie sobie rządu z pande-
mią. Brak przygotowania do drugiej 
fali, chaotyczne lub wręcz niekiedy 
pozbawione logiki rozporządzenia 
demolujące gospodarkę. Co zaś z 
wyrokiem? Tu zastosowano metodę 
znaną już z pierwszej kadencji, kiedy 
to Beata Szydło z powodzeniem nie 
publikowała wyroków TK. Dziś mamy 
podobną sytuację, która dobitnie 
pokazuje upadek praworządności w 
Polsce. To rząd (lub umówmy się, że 
jednak prezes) decyduje, jaki wyrok 
opublikować, a jaki nie. Tym samym 
formalnie rząd staje się dodatkowym 
Trybunałem Konstytucyjnym, doko-
nującym weryfikacji wyroków, czyli 
jest organem nadrzędnym wobec TK. 
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Oczy szeroko zamknięte
Obecnie zgodnie z prawem można 

zneutralizować wyrok TK jedynie po-
przez zmianę Konstytucji - tyle, że w 
obecnym układzie politycznym nie ma 
na to szans. Wszelkie inne rozwiązania 
będą posiadały mniejszą albo większą 
wadę prawną. 

***
Równolegle z działaniami rządu 

uaktywnił się Kościół Katolicki, który 
wykorzystał wyrok do przepchnięcia 
swoich radykalnych wartości wbrew 
woli większości. Zamiast przekony-
wać, że aborcja jest złem i dążyć do 
zmiany zachowań w wyniku perswazji 
czy dyskusji, po prostu narzucił swoją 
wolę, wykorzystując do tego silną 
rękę prawa i zmuszając ludzi do kon-
kretnych zachowań. To musi budzić 
sprzeciw i w tym wypadku Polska nie 
jest wcale wyjątkiem. Podobną prze-
mianę przechodziła kilka lat temu na 
wskroś katolicka Irlandia. 

Nie wolno zapominać, że kwestie 
aborcyjne pojawiają się równolegle 
z coraz powszechniej ujawnianymi 
przypadkami pedofilii wśród duchow-
nych. Kolejni, coraz wyżsi hierarcho-
wie oskarżani są o tuszowanie tych 
przypadków. Nawet zdeklarowani 
publicyści katoliccy, nie mówiąc o 
wiernych, zaczynają dostrzegać po-
tworną hipokryzję i przystępują do 
krytykowania Kościoła za brak roz-
wiązania problemu pedofilii w swoich 
szeregach. Do tego widzą przepych, w 
jakim żyją księża, nawołujący wszak 
wiernych do życia w ubóstwie. Kościół 
zna przywary swoich kapłanów, które 
dalekie są od standardów zawartych w 
prawie kanonicznym. Przecież nawet 
na terenie naszego powiatu docho-
dziło do skandali obyczajowych, a 
zainteresowani doskonale wiedzą, że 
„karą” za spłodzenie dziecka przez 
duchownego było przeniesienie go 
w inne miejsce. Choć z drugiej strony 
mam zdecydowanie więcej zrozumie-
nia dla księdza, który ma romans z 
dorosłą kobietą. Mnie nie interesuje, 
co ksiądz robi na plebanii - pod wa-
runkiem, że dzieje się to za obopólną 
zgodą, bez przymusu czy choćby 
wykorzystania zależności, i w zgodzie 
z własnym sumieniem. 

Jednocześnie - sami nie będąc bez 
grzechu - hierarchowie kościelni w 
swoich wypowiedziach jawnie atakują 
środowiska LGBT, wpisując się znów 
doskonale w retorykę rządu i polity-
ków prawicy. Zamiast łagodzić konflik-
ty, które doprowadziły do ogromnych 
podziałów w społeczeństwie, tylko 
je pogłębiają i zaostrzają. Kościół z 
upodobaniem zaczyna otaczać się 
wręcz paramilitarnymi organizacjami, 
złożonymi ze skrajnych fanatyków, dla 
których - śmiem twierdzić - w sporej 
części kwestie religijne są mniej istot-
ne. Ważniejsze, aby w miarę bezkarnie 
móc się tłuc ze współobywatelami. 

Ową bezkarność z kolei gwarantuje 
coraz bardziej upolityczniona Policja 
i Prokuratura. Wyraźnie widać, jaki-
mi przywilejami cieszy się Kościół u 
obecnej władzy. Ludzi powoli zaczyna 
to irytować, bo z jednej strony widzą 
zapaść kolejnych dziedzin życia, a z 
drugiej słyszą o przekazaniu kolej-
nych milionów złotych na kościół. 
Widzą, jak padają kolejne lokale 
gastronomiczne, zamykane z powodu 
pandemii, i widzą, że rząd nie zamyka 
kościołów, byle tylko zminimalizować 
finansowe straty duchowieństwa. 

Dlatego trudno się dziwić, że pro-
testy, które rozlały się po Polsce w 
związku z wyrokiem TK, wymierzone 
są w rząd i partię rządzącą oraz - 
jako współodpowiedzialny obecnej 
sytuacji - również  Kościół. Protesty 
komentowane są z zastosowaniem 
fałszywie obranej retoryki zarówno 
przez rządzących, jak i kościelnych 
hierarchów, utożsamiających protesty 
z atakiem na wiarę. Wśród postulatów 
nie ma zaś żadnego, który domagałby 
się zmiany któregoś z kanonów, usu-

nięcia czy dołożenia jakichś fragmen-
tów do Pisma Świętego. 

Obraz ostatnich miesięcy tego roku 
jawi się wyjątkowo przerażająco. 
Widać na nim pałowane i gazowane 
przez policję kobiety, szarpane przez 
stojących pod kościołami narodow-
ców. 

Również na terenie Wałcza i powiatu 
doszło do niespotykanych wcześniej 
w swej skali protestów przeciwko 
wyrokowi TK. Wydaje się zresztą, 
że sam wyrok nie jest już jedynym 
powodem wyjścia ludzi na ulice. Te 
znalazła swoje ujście narastająca od 
kilku lat w dużej części społeczeństwa 
frustracja. Wreszcie też w dyskusję o 
przyszłości kraju na masową skalę 
zaangażowali się młodzi ludzie. To 
wcale nie jest tak, jak stara się wmówić 
swoim wyborcomn władza, że młodzi 
zostali zmanipulowani przez lewackie 
środowiska. Młodzież mówi „dość” 
partii rządzącej przede wszystkim 
dlatego, że widzi w jakim kierunku 
zmierza kraj i porównuje, w jakiej 
rzeczywistości żyją ich rówieśnicy 

w Niemczech, Francji, Szwecji czy 
choćby nawet w Czechach lub na Sło-
wacji. Protesty już przynoszą efekty. 
Poparcie dla rządzących leci na łeb na 
szyję i trudno się temu dziwić, bo tak 
nieudolnego rządzenia nie przykryje 
nawet propaganda z telewizji pu-
blicznej. Wiele osób musiało niestety 
osobiście bardzo dotkliwie przekonać 
się, jak demokratyczna władza tłumi 
pokojowe demonstracje. Szczęśliwie 
w Wałczu i powiecie obyło się bez 
podobnych starć, za co podziękowa-
nia należą się głównie Policji. Wielu 
Polaków miało też okazję przekonać 
się na własnych organizmach, do 
jakiej zapaści została doprowadzona 
służba zdrowia pod rządami PiS. 
Niewydolność systemu, pozorowane, 
propagandowe działania kosztujące 
miliony złotych nie poprawiają sytu-
acji, a jedynie wprowadzają zamęt.

Zasłużenie obrywa też Kościół ka-
tolicki i jeśli chodzi o przyszłość, to 
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W sobotę 5 
grudnia weszły 
w życie prze-
pisy, umoż-
liwiające 
kierowanie 
samochodem 

bez potrzeby 
posiadania przy 

sobie dokumentu prawa 
jazdy. Wcześniej umożliwiono 
jazdę bez dowodu rejestracyjnego 
i dowodu opłacenia ubezpieczenia 
obowiązkowego, tzw. O.C. Upraw-
nienie to dotyczy tylko obywateli 
polskich i nie obejmuje ich w 
przypadku wyjazdu za granicę. 
Wówczas prawo jazdy muszą 
mieć ze sobą. Przepisy zmieniły 
się w związku z wejściem w życie 
kolejnej części tzw. pakietu deregu-
lacyjnego dla kierowców. W czasie 
kontroli drogowej policjant nie 
będzie żądał okazania prawa jazdy. 
Poprosi o podanie danych osobo-
wych kierowcy. Na ich podstawie, 

Mieć albo nie mieć (przy sobie) 
PRAWO JAZDY... oto jest pytanie?

za pomocą urządzenia dostępo-
wego znajdującego się w każdym 
radiowozie, sprawdzi w bazie 
Centralnej Ewidencji Kierowców 
uprawnienia kierowcy. Policjant 
będzie mógł też zidentyfikować 
kierowcę poprzez dostęp do foto-
grafii znajdującej się w systemie, 
a zaczerpniętej z państwowej bazy 
danych o posiadaczach dowodów 
osobistych.

Wszystko to przedstawia się 
pięknie, ale życie jest pełne niespo-
dzianek. Warto zatem sprawdzić 
w bazie danych, czy informacje o 
naszym prawie jazdy są wpisane 
prawidłowo, bo w razie różnicy 
mogą wystąpić komplikacje np. 
co do tożsamości kierowcy lub 
jego uprawnień do kierowania 
danym rodzajem pojazdu. Wtedy 
zaś może nastąpić np. zatrzymanie 
prawa jazdy, oczywiście wirtualne, i 
zakaz poruszania się pojazdem bez 
uprawnień. Weryfikacja tego pew-
nie potrwa i może się okazać, że z 

Zakopanego wrócimy pociągiem. 
Dlatego warto przed odłożeniem 
prawa jazdy do szuflady zajrzeć 
na stronę gov.pl, czy nasze dane w 
ewidencji kierowców są zgodne z 
prawdą.

W przypadku np. stłuczki prawo 
jazdy jest potrzebne do  spisania 
oświadczenia o zdarzeniu. Dzięki 
temu można uniknąć wizyty policji 
i mandatu za spowodowanie koli-
zji. Jak to zrobić bez dokumentu? 
Od 5 grudnia w sklepie Google-
Play oraz AppStore można pobrać 
mPrawo Jazdy. Jest  to nowa 
możliwość usługi mObywatel, z 
której mogą korzystać osoby posia-
dające profil zaufany. Ci kierowcy, 
którzy nie są biegli w nowinkach, 
mogą sfotografować swoje prawo 
jazdy i mieć je w telefonie. Jed-
nakże aplikacja mPrawoJazdy po 
zainstalowaniu oprogramowania i 
potwierdzeniu tożsamości pozwala 
na zainstalowanie elektronicznej 
wersji prawa jazdy w telefonie. Po-

zwala to na sprawdzenie  danych 
dokumentu, rodzaju posiadanych 
uprawnień i daty ich ważności, 
a także wyświetlić elektroniczną 
wersję prawa jazdy. To powin-
no wystarczyć do wypełnienia 
oświadczenia i uniknięcia nie tylko 
czekania na policję, ale i mandatu. 
Przyspieszy też kontrolę drogową, 
bo policjant nie będzie musiał 
weryfikować naszych danych w 
internecie.

To, że nie trzeba posiadać przy 
sobie dokumentu prawa jazdy, nie 
oznacza oczywiście tego, że nie 
wolno go mieć. Wręcz przeciwnie: 
to do nas należy wybór mieć, czy 
nie mieć przy sobie ten dokument.

Poniżej linki do usługi:
https://www.gov.pl/web/moby-

watel
https://www.gov.pl/web/mobywa-

tel/mprawo-jazdy

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

właśnie on może okazać się najwięk-
szym przegranym całej tej nieule-
czalnie chorej sytuacji. Mówi się już 
o masowym wypisywaniu dzieci z 
zajęć religii. Pozwoliłem sobie zebrać 
dane obrazujące, jak wygląda to w 
wałeckich szkołach podstawowych. 
Od 1 września do 27 listopada we 
wszystkich szkołach rodzice wypisali 
z religii 50 dzieci. I z nieoficjalnych 
informacji wynika, że w sporej części 
powodem wcale nie jest pandemia, 
ale sprzeciw wobec działań Kościoła. 
W szkołach ponadpodstawowych ten 
odsetek jest jeszcze większy. 

W nieoficjalnych rozmowach na-
uczyciele przyznają, że coraz większa 
grupa rodziców otwarcie deklaruje po-
syłanie dzieci  na religię do momentu 
pierwszej komunii, potem zaś „się zo-
baczy”. Przy czym nie oszukujmy się: 
dla 99 procent dzieciaków komunia 
nie ma nic wspólnego ze wzniosłym 
przeżywaniem świętego sakramentu 
- zdecydowanej większości kojarzy się 
głównie z przyjęciem i prezentami. 

- Moje dzieci nie są ochrzczone - 
deklaruje jeden z rodziców. - To jest 
moja świadoma decyzja i jeśli po 
osiągnięciu pełnoletności dzieci będą 
chciały chodzić do kościoła, to ja nie 
będę miał nic przeciwko temu. Ale to 
musi być świadomy wybór dziecka. 
Nie kupuję twierdzenia, że to rodzice 
decydują o wierze, w jakiej wycho-
wane będą dzieci. Równie dobrze na 
tej samej zasadzie można zaraz po 
urodzeniu zapisać dziecko do partii 
politycznej. Bo skoro rodzic decyduje 
o poglądach, wierze, wartościach, 
to czemu nie przypisać mu od razu 
partii? Mam jednak świadomość, że 
będę musiał swoim dzieciom w jakiejś 
formie zrekompensować komunię, 

tak, by nie czuły się pokrzywdzone, 
żeby też dostały prezenty, bo o to 
głównie chodzi. Mam na to kilka lat i 
mam nadzieję, że coś wymyślę.

Dziś jeszcze Kościół cieszy się w 
Polsce przywilejami i posiada spore 
poparcie, głównie na wschodzie i 
południu kraju. To jednak może być 
zdecydowanie za mało jak na po-
zycję, do jakiej był przyzwyczajony. 
Coraz wyraźniej widać, że również 
wiernym nie podoba się to, co robi 
kler i coraz częściej dochodzi do wręcz 
ostentacyjnych aktów apostazji. We-
dług hierarchów, najwyraźniej ciągle 
nie ma powodów do niepokoju. Ani 
o jotę nie zmienia się retoryka. Nie 
ma woli rozwiązania wewnętrznych 
problemów Kościoła, choćby ze 
wspomnianą pedofilią. Patrzę na to 
akurat bez większej przyjemności, bo 
doceniam jednak pozytywne strony i 

działania Kościoła. Nie twierdzę też, że 
wszyscy księża są źli. Jak mówił jednak 
ksiądz Tischner: „Nie znam nikogo, kto 
odsunął się od wiary po kontakcie z 
dziełami Marksa czy Lenina. Znam za 
to wielu, którzy odeszli od wiary po 
kontakcie z własnym proboszczem”.

***
Te problemy są jednak niczym wo-

bec coraz jawniej deklarowaną przez 
rząd decyzją o zawetowaniu unijnego 
budżetu. Wiąże się to z jednej strony 
ze stratą przez Polskę miliardów euro. 
To jednak również prosta droga do 
Polexitu. A nie chcę nawet myśleć co 
stanie się z tym krajem, jeśli wyjdzie-
my z Unii. Dlatego nie można usnąć 
czy nawet odwrócić oczu licząc na to, 
że obudzimy się w lepszych czasach. 
Bo możemy obudzić się w mentalnym 
średniowieczu w strefie nie euro, tylko 
rubla.

Martwi również to, że rząd i poli-
tycy PiS przestali dbać o zachowanie 
choćby pozorów praworządności 
swoich działań. Łamią prawo czując 
się bezkarni. I to, że teraz rzeczywiście 
są bezkarni, jest faktem. Zadbali o to 
upolityczniając Prokuraturę i starając 
się złamać sędziów. Ale to oznacza, że 
nie obawiają się również zmiany wła-
dzy i tego, że następcy pociągną ich 
do odpowiedzialności. To zaś oznacza, 
że nie obawiają się zmiany władzy. 
Czy spełni się deklaracja prezesa Jaro-
sława Kaczyńskiego – skądinąd znana 
już od czasów PRL - że raz zdobytą 
władzę oddadzą dopiero siłą? To mnie 
przeraża najbardziej. Chciałbym, aby 
ten parszywy 2020 rok się skończył. 
Ale mam coraz większe obawy, że 
2021 wcale nie będzie lepszy. Mówiąc 
wprost - boję się, że poleje się krew.

R. Orlikowski
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Rzecznik GDDKiA w Szczecinie Ma-
teusz Grzeszczuk nie potwierdza, że 
otwarcie obwodnicy Wałcza nastąpi 
10 grudnia.  Otwarcie planowane jest 
jeszcze przed świętami, ale o konkretnej 
dacie na razie nie można mówić. 
Jak mówi rzecznik, na obwodnicy cały 
czas trwają prace wykończeniowe. 
Malowane są oznaczenia poziome, 
montowane ogrodzenia, barierki i znaki. 
Trwają jeszcze ostatnie prace na węźle 
Kołobrzeska. 
- Termin oddania obwodnicy do użytku 
zależy od zakończenia tych prac - tłuma-
czy M. Grzeszczuk. - To wszystko musi 
być skończone, zweryfikowane i dopiero 
wówczas można myśleć o oddaniu inwe-
stycji do użytku. Nie mogę potwierdzić, 
że nastąpi to 10 grudnia. Raczej jest to 
termin nierealny. Chcemy oddać ob-
wodnicę jeszcze przed świętami, ale na 
chwilę obecną nie jestem w stanie podać 
konkretnej daty. Na pewno zostanie to 
jednak ogłoszone.
Nie ustalono również jeszcze formy, w 
jakiej nastąpi otwarcie: czy będzie to duża 
uroczystość, czy też symboliczne prze-
cięcie wstęgi. Jak mówi M. Grzeszczuk 
nie wolno zapominać, że w warunkach 
pandemii wszelkie uroczystości mają 
dość ograniczony charakter. 

4 grudnia około 4.50 nad ranem 
dyżurny KP PSP odebrał zgłoszenie 
o pożarze mieszkania w domu wie-
lorodzinnym na ul. Kilińszczaków w 
Wałczu, zlokalizowanym naprzeciwko 
Urzędu Miasta. 
Na miejsce pożaru dotarły znaczne siły: 
3 zastępy JRG, OSP Golce, Witankowo, 
Szwecja, Dębołęka oraz Wojskowa Straż 
Pożarna. Ze względu na zagrożenie, 
przed przystąpieniem do akcji strażacy 
zmuszeni byli ewakuować 33 osoby z po-
zostałych mieszkań. Znalazły one tym-
czasowe schronienie w budynku Urzędu 
Miasta, który udostępnił poinformowany 
o zdarzeniu burmistrz Maciej Żebrowski. 
Okazało się, że aby skutecznie prowadzić 
akcję gaśniczą, zachodzi konieczność 
rozbiórki niektórych elementów dachu. 
Pożar udało się opanować. Nikt nie 
odniósł obrażeń. Strażacy zabezpieczyli 
dach brezentem, aby uchronić budynek 
przed ewentualnymi opadami deszczu 
lub śniegu. Przybyły na miejsce inspektor 
nadzoru budowlanego wyłączył miesz-

kanie, w którym doszło do pożaru, z 
użytkowania. Przyczyna pojawienia się 
ognia nie jest jeszcze znana.

W eskorcie policjantów Wydziału 
Ruchu Drogowego na plac Wolności w 
Wałczu 4 grudnia przyjechał Mikołaj. 
„Policyjny Rajd Mikołaja” to trwająca 
od lat inicjatywa policjantów z Wałcza, 
realizowana przy współudziale braci 
Kapucynów z parafii pw. św. Antoniego 
w Wałczu. W grudniu każdego roku już 
od kilkudziesięciu lat policjanci z KPP 
w Wałczu organizują Policyjny Rajd 
Mikołaja. Mimo niskich temperatur 
za sprawą Rajdu na drogach powiatu 
wałeckiego panuje ciepły klimat, a to za 
sprawą „Policyjnego Mikołaja”. W ubie-
gły piątek odczuli go poruszający się po 
drogach miasta kierowcy. Nie zmienia to 
faktu, że inicjatywa ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach. Akcja jest 
swoistym apelem o ostrożność i roz-
wagę, zdjęcie nogi z gazu, trzeźwość za 
kierownicą i kulturę na drodze, zwłaszcza 
w okresie przedświątecznym i świątecz-
nym. Tradycją są zagadki „zgaduj-zga-
dula” i pytania o obyczaje związane ze 
świętami, przygotowane dla kierowców 
przez policyjnego Mikołaja. W tym roku 
kierowcy na ogół nie mieli problemów z 
udzielaniem odpowiedzi pytania. Każdy 
kierowca otrzymał od mundurowych 
wielofunkcyjne urządzenie „3 w 1”: 
młotek, przecinak do pasów bezpieczeń-
stwa i skrobaczkę do szyb oraz słodycze. 
Kierowcy wymieniali się życzeniami z 
policyjnym Mikołajem, br. Mirosławem 
i policjantami. 
Akcja była kontynuowana w poniedzia-
łek 7 grudnia.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat” - kierując się sentencją 
Janusza Korczaka policjanci z KPP w 
Wałczu od lat są organizatorami Miko-
łaja dla małych pacjentów 107 Szpitala 
Wojskowego. Akcja prowadzona jest 
wspólnie z br. kapucynami z parafii św. 
Antoniego w Wałczu. Do inicjatywy od 
lat włączają się także strażnicy gminni 
i strażacy z KP PSP w Wałczu. Jedną z 
form policyjnej służby są działania pro-
filaktyczne. „Bądź grzeczny, bo zabierze 
Cię Pan policjant!” - to zdanie zdarza 
się niekiedy wypowiadać rodzicom czy 
opiekunom. Taki sposób dyscyplinowa-

nia dzieci jest niewłaściwy, a nawet może 
przyczynić się do nieszczęścia, gdy  po-
ciecha rzeczywiście będzie potrzebowała 
pomocy. Wzbudzanie w dziecku strachu 
przed mundurem nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Dlatego mundurowi spoty-
kają się z dziećmi, organizują różnego 
rodzaju przedsięwzięcia aby wzbudzić 
wśród najmłodszych zaufanie i poprawić 
wizerunek policjanta w ich oczach. 
Poniedziałkowa (7 grudnia) akcja wrę-
czania upominków z Mikołajem i Sier-
żantem Bródką - pluszowym policjan-
tem - okazała się również i w tym roku 
wielkim przeżyciem dla najmłodszych 
przygotowana przez mundurowych. 
Szczególną atrakcją było przekazanie 
prezentów w niezwyczajny, a bardzo 
widowiskowy sposób - inny, niż w 
poprzednich latach. Z uwagi na korona-
wirusowe obostrzenia upominki dotarły 
do małych pacjentów z wysięgnika wozu 
strażackiego, a odebrał je ordynator od-
działu dziecięcego. Pluszowy żubrzyk i 
Mikołaj pozdrawiali małych pacjentów, 
ich opiekunów i personel szpitala tań-
cząc i klaszcząc. W paczkach zalazły się 
słodycze, pluszowa maskotka Sierżanta 
Bródki, odblaskowy workoplecak i inne 
elementy odblaskowe. Paczka ze słody-
czami i opłatkiem na wigilijny stół trafiła 
także do personelu oddziału dziecięcego. 
W rolę Mikołaja wcielił się post. Łukasz 
Medoliński, a w policyjnego pluszaka 
rozmiarów XXL post. Anna Góralska. 
Akcję od lat wspierają Wójt Gminy 
Wałcz, Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii 
Św. Antoniego oraz Fabryka Czekolady 
Mauxion w Tucznie.

W tegorocznym konkursie Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 
GRANTY SOŁECKIE 2020, pomoc 
finansową w kwocie 10 tys. zł otrzymało 
Sołectwo Trzebin. Właśnie zakończyła 
się realizacja zwycięskiego projektu. 
Sołectwo dotację przeznaczyło na wyko-
nanie zadania pn. „Budowa drewnianej 
wiaty z grillem w Trzebinie”. Mieszkańcy 
sami przygotowali teren przy świetlicy 
wiejskiej, na którym ułożona została 
kostka brukowa. Pod koniec listopada 
zamontowano altanę. Finałowym akcen-
tem inwestycji był montaż sześciokątne-
go grilla z kominem. Całość złożyła się 
na przyjemne miejsce spotkań mieszkań-
ców wsi, którzy zyskali atrakcyjne miej-
sce do organizacji spotkań plenerowych 
i imprez integracyjnych.
W realizację projektu najbardziej zaanga-
żowany był sołtys Trzebina Jan Werner, 
któremu ofiarnie pomagało wielu miesz-
kańców wsi.

SPORT
Za pięściarzami Korony ostatnia już 
impreza mistrzowska w tym roku. 
Rywalizacja w kategorii młodziczek 
i młodzików powiększyła medalowy 
dorobek wałeckiego klubu, w tym o 

kolejny tytuł Mistrzyni Polski. 
W minionym tygodniu w dalekiej So-
kółce na Podlasiu boksowali młodziczki, 
młodzicy oraz juniorki. Wałczanie w 
pięcioosobowym składzie wybrali się 
pod białoruską granicę, gdzie przywitani 
mrozem i śniegiem rywalizowali o miano 

najlepszych w kraju. Najlepiej spisały się 
wałeckie zawodniczki w historycznych, 
bo pierwszych Mistrzostwach Polski 
U-14 dziewcząt, w których obydwie nie 
dały szans swoim rywalkom.
- W kategorii wagowej do 64 kg mieli-
śmy kłopot bogactwa, bo mamy dwie 
silne zawodniczki, które rywalizują ze 
sobą na co dzień w klubie - opowiadają 
trenerzy Łukasz i Zbigniew Butryńscy. - 
Początkowo był plan, żeby pojechały na 
mistrzostwa w innych wagach, jednak 
ze względu na bardzo okrojoną liczbę 
wag w tej grupie wiekowej nie mieliśmy 
możliwości bić się o dwa złote medale, a 
nasze podopieczne zmuszone były wal-
czyć ze sobą. Wysoko pokonując swoje 
przeciwniczki, obie doszły do finału. 
Tego jeszcze nie było w historii wałeckie-
go boksu, żeby wałczanki miały klubowy 
finał na imprezie rangi mistrzowskiej. 
Bez względu na klubową przynależność, 
obie zawodniczki, pod opieką trenerów z 
obcych klubów w narożnikach, stoczyły 
twardy bój o miano najlepszej pięściarki 
w kraju. Ostatecznie tytułu Mistrzyni 
Polski Młodziczek zdobyła mieszkanka 
Gminy Wałcz Oliwia Araszewska, a 
tytuł Wicemistrzyni Wiktoria Piasecka. 
Ta ostatnia powtórzyła sukces swojego 
brata Dawida Piaseckiego, który przed 
kilkoma laty również stanął na drugim 
stopniu podium Mistrzostw Polski U-14.
Oprócz sukcesu młodziczek, brązowy 
medal w kategorii chłopców w bardzo 
mocno obsadzonej wadze zdobył Patryk 
Chachler, który na treningi dojeżdża aż 
36 km (!) w jedną stronę. Do tego 5 miej-
sce wśród juniorek w wadze olimpijskiej 
dołożyła Zuzanna Leśna.

PRZEPRASZAMY
W ubiegłym tygodniu ilustrując tekst 
o końcowych pracach na obwodnicy 
Wałcza omyłkowo użyliśmy fotografii, 
opublikowanej na profilu FB Obwodnica 
Wałcza, nie pytając o zgodę właściciela 
zdjęcia. Za zaistniałą sytuację przepra-
szamy.

Redakcja tygodnika 
Super Pojezierze Wałeckie 

Fot. GDDKiA Szczecin
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 

sprzedaż:
1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej Nr ewidencyjny 5654/196, poło-
żonej w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej, o powierzchni 1037 m2, opisanej w księdze 
wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. Zgodnie z obowiązującym 
na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość  
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony 
jako 15MN2.  Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Klasyfikacja gruntu RIVb.

• Cena wywoławcza wynosi 69.000,00 zł netto. 
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium 

w wysokości 6.900,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 
3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota 
wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 5 marca 
2021 r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 690,00 zł.
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej Nr ewidencyjny 5654/200 poło-
żonej w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej, o powierzchni 654 m2, opisanej w księdze 
wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. Zgodnie z obowiązującym 
na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nierucho-
mość  przeznaczona jest pod zieleń -  teren oznaczony jako Z – teren zieleni niskiej 
częściowo urządzonej (łąki i pastwiska).  Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. 
Klasyfikacja gruntu RV.

• Cena wywoławcza wynosi 22.000,00 zł netto. 
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium 

w wysokości 2.200,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 
3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota 
wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 5 marca 
2021 r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 220,00 zł.
UWAGA! Do wylicytowanej ceny doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z 
dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Przetargi  odbędą się w dniu 11 marca  2021 r.  
w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz Pl. Wolności

o godzinie: poz. 1 -  10:00, poz. 2 – 10:30.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywie-
szone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż 
nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/
najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe 
informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta Wałcz, pokój Nr 115  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 30. 

Zapraszamy do udziału w przetargu

Prędkość, komórka i jazda na 
„podwójnym gazie” - oto główne 
grzechy, popełniane przez rodzi-
mych kierowców.
Każdego roku w Polsce poli-
cja raportuje ponad 30 tysięcy 
wypadków drogowych. Choć w 
stosunku do poprzednich lat, w 
2019 r. liczba ta nieco zmalała, w 
dalszym ciągu dziennie z powodu 
wypadków drogowych ginie w 
Polsce średnio jedna osoba na 
trzy godziny. W Europie gorzej 
pod tym względem jest tylko w 
Bułgarii i Rumunii, a to już powód, 
żeby bić na alarm. I mimo że aż 
96% zmotoryzowanych w Polsce 
uważa się za kierowców dobrych 
lub bardzo dobrych, mamy jednak 
swoje za uszami. Jakie najczęst-
sze grzechy Polacy popełniają za 
kółkiem?  

Nasi kierowcy mają „ciężką stopę”, 
a to odbija się na prędkościach na 
drogach. Niedostosowanie się do 
ograniczeń i przekraczanie prędkości 
w terenach zabudowanych i nie tyl-
ko, to główna przyczyna wszystkich 
wypadków w Polsce. W samym 2019 
r. policjanci zatrzymali prawie 50 
tysięcy kierowców, którzy w terenie 
zabudowanym pędzili o 50 km/h 

Grzechy główne kierowców

więcej, niż pozwalają na to przepisy. 
To oznacza jedno - utratę prawa jazdy 
na co najmniej 3 miesiące. Co więcej, 
liczby pokazują, że Polacy na błędach 
wcale się nie uczą. Według ankiet 
ponad połowa kierowców w naszym 
kraju uważa przekroczenie prędkości 
o 10 czy 20 kilometrów na godzinę 

za standard, a to w konsekwencji 
odbija się na mandatach. Tylko dzięki 
zdjęciom z fotoradarów w ubiegłym 
roku Policja wystawiła ich ponad 700 
tysięcy. 

-  Nagminne przekraczanie prędkości 
przez Polaków ma podłoże w kilku 
aspektach – mówią eksperci z portalu 

ogłoszeń motoryzacyjnych Moja Dziu-
pla. – Z jednej strony w niektórych 
sytuacjach mamy zbyt rygorystyczne 
przepisy i można by nad nimi nieco 
popracować, z drugiej jednak Polacy 
przekraczanie prędkości mają po 
prostu we krwi. Cały czas żyjemy w 
pośpiechu i szybko się niecierpliwi-
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Grzechy główne kierowców
my. Dodatkowo wciąż brakuje nam 
kultury na drodze. Pod tym względem 
musimy się jeszcze sporo poprawić, by 
dorównać zachodowi.

Specjaliści z portalu mojadziupla.pl 
zwracają też uwagę na to, że Polacy 
lubią jeździć z nadmierną prędko-
ścią, bo konsekwencje w Polsce za 
jej przekroczenie nie są ogromne. W 
pierwszej kolejności można wskazać 
niskie kwoty mandatów, a w dalszej 
ich… egzekwowanie. Wielu Polaków 
nie płaci bowiem mandatów wcale, 
a urzędnicy nie nadążają z ich kon-
trolowaniem. W tej sytuacji wiele 
spraw jest umarzanych, a kierowcy 

jak przekraczali prędkość, tak prze-
kraczają ją dalej. Wystarczy spojrzeć, 
jak pokornieją nasi kierowcy kilka 
metrów po przekroczeniu granicy 
i wjechaniu do kraju, w którym 
mandaty są wysokie. To pokazuje, 
ża wysokość i nieuchronność kary 
działają na prawie każdego.

***
Ale prędkość to niejedyny grzech 

polskich kierowców na drogach. 
Jednym z największych problemów 
kierujących pojazdem jest także ko-
rzystanie z telefonu komórkowego. 
Mimo dostępu do dziesiątek akce-
soriów umożliwiających bezpieczną 

rozmowę w trakcie jazdy, Polacy 
dalej jeżdżą z telefonem przy uchu. 
Rozmowy to jednak tylko część 
problemu. Wielu w trakcie jazdy 
esemesuje, przegląda media spo-
łecznościowe czy nagrywa filmiki. 
W Belgii zbadano, że problem ten 
dotyczy głównie młodych kierow-
ców – ale to żadna niespodzianka. Z 
badań tych warto jednak wyciągnąć 
inny wniosek, z którego wynika, że 
korzystanie z telefonu w trakcie jaz-
dy aż czterokrotnie zwiększa ryzyko 
wypadku, w stosunku do sytuacji, w 
której kierowca jest w pełni skupiony 
na jeździe. 

***
Jazda po alkoholu, niezapięte pasy, 

jedzenie i palenie za kierownicą, czy 
nawet nieodpowiedni ubiór to kolejne 
większe i mniejsze grzeszki Polaków 
podczas prowadzenia pojazdu. Choć 
niektóre nie są regulowane prawnie, 
przed wejściem do auta warto za-
stanowić się dwa razy czy wygodnie 
będzie nam prowadzić w klapkach i 
czy spieszy się nam na tyle, by nie 
zatrzymać się na parkingu i tej jednej 
kanapki nie zjeść bezpiecznie i w 
spokoju.

Za portalem ogłoszeń 
motoryzacyjnych Moja Dziupla
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Kwarantanna to właściwie 
taki trochę nadprogramo-
wy prawie urlop. Tylko co 
to za urlop, który spędza 
się zamkniętym w czterech 
ścianach. Owszem: można 
nadrobić lektury, pogapić 
się na seriale czy poszperać 
w spokoju w necie. W prak-
tyce bywa z tym jednak 
bardzo różnie. 

ADAM
- Mam złe doświadczenia 

z kwarantanną z pierwszego 
okresu pandemii - opowiada 
Adam. - To były dwa tygodnie 
prawdziwej męczarni. I że-
bym to jeszcze wirusa złapał 
ja albo ktoś z mojej rodziny... 
Kwarantannę przechodzili 
jednak sąsiedzi, mieszkający 
piętro nade mną. Mieszkanie 
wynajmowało młode „mał-
żeństwo”. Przyjechała do nich 
z zagranicy siostra dziewczy-
ny i automatycznie wszyscy 
zostali objęci kwarantanną. 
Żeby było jeszcze ciekawiej, 
jako czwarty dołączył do 
nich chłopak tej dziewczyny. 
W efekcie w zamknięciu były 
dwie pary ludzi, którzy mieli 
po dwadzieścia kilka lat. 
Kumple robili im zakupy: 
jedzenie i przede wszyst-
kim alkohol. Torby, które im 
zostawiali codziennie pod 
drzwiami dosłownie pękały 
od piwa i wódki. Do tego 
muzyka na full i nieustająca 
impreza. Głośne śmiechy, 
tańce, krzyki... Jeden dzień 
można było jeszcze jakoś 
wytrzymać, ale dwóch ty-
godni balangi non stop nie 
przeżyje żaden sąsiad. A 
jeśli nawet akurat nie pili i 
nie wrzeszczeli, to uprawiali 
seks: albo jedni, albo drudzy, 
albo naraz. Doskonale było 
wszystkich słychać, jednych 
lepiej w jednym pokoju, dru-
gich w innym. Spotkany na 
balkonie sąsiad, mieszkający 
w klatce obok, który miał ich 
przez ścianę z boku żalił się, 
że córka go pytała, czemu 
te panie tak strasznie jęczą. 
Co im miał powiedzieć? Wy-
tłumaczył w końcu dziecku, 
że widocznie panie złapały 
koronawirusa i tak strasznie 
cierpią, że aż jęczą. W końcu 
sąsiedzi nie wytrzymali i wy-
brali się do nich, żeby zwrócić 
uwagę. Interweniowali też u 
właściciela mieszkania, który 
miał chociaż trochę uspokoić 
najemców. Nie powiem, 
troszkę pomogło, ale najbliżsi 
sąsiedzi dalej uczestniczyli 
albo w imprezie albo w or-
gietce. Także jeśli chodzi o 
moje zdanie, to nigdy więcej 

Kwarantanna - blaski i cienie
kwarantanny...

IRENA
- Nam kwarantannę sanepid 

dał razem z mężem - opo-
wiada Irena. - Przyznaję, że 
cieszyłam się jak cholera. 
Dzieci oddelegowaliśmy do 
dziadków, żeby w razie cze-
go nic nie złapały. W prak-
tyce chcieliśmy mieć tych 
kilkanaście dni dla siebie. 
Sąsiadka robiła nam zakupy. 
Fakt: pierwsze dwa dni były 
okej. Nawet trochę lepiej. 
Ale potem z dnia na dzień 
robiło się coraz straszniej. 
Nie spędzaliśmy ze sobą 
od dawna tak dużo czasu i 
byle głupota zaczynała nas 
irytować. Kłótnie wybuchały 
o źle wstawione do lodówki 
mleko, o niedomknięte opa-
kowanie z jajkami i takie tam 
inne „ważne” sprawy. Prze-
szkadzało mi, że mąż chodzi 
po domu w dresie, mimo, że 
sama biegałam w legginsach 
i trochę już spranym t-shircie. 
Mąż z kolei miał pretensje, 
że się dla niego nie maluję 
ani że mu się nie pokazuję 
w seksownej bieliźnie. No 
sorry, ale jesteśmy już 10 lat 
po ślubie. Potem w kłótniach 
zaczęły pojawiać się więk-
sze złośliwości i zaczęliśmy 
sobie nawzajem wyciągać 

coraz poważniejsze sprawy. 
W końcu byliśmy do tego 
stopnia skłóceni, że zajęliśmy 
osobne pokoje. To się nie 
mieści w głowie, jak dwie bli-
skie sobie jak by nie patrzeć 
osoby, zamknięte w czterech 
ścianach mogą sobie działać 
na nerwy. Wreszcie doszło do 
takiej sytuacji, że zaczęliśmy 
mówić o rozwodzie. I gdyby 
ta kwarantanna wreszcie się 
nie skończyła, to kto wie, 
jak by się to skończyło. Ale 
do normy wracaliśmy ponad 
miesiąc. No i jeszcze jedno: 
przestałam po domu chodzić 
w spranych legginsach.

RENATA
- Przed pandemią prowadzi-

łam dom otwarty - mówi Re-
nata. - Jako samotna seniorka 
miałam ambicję, żeby swoją 
osobą jednoczyć rodzinę. 
Faktem jest, że było mnie 
też stać na fajne kolacje czy 
obiady, na które przychodziło 
zwykle po kilkanaście osób. 
Każdy dodatkowo wychodził 
do domu z wałówką. Nieste-
ty zdarzyło się, że złapałam 
koronawirusa. Szczęśliwie 
przechodziłam to bardzo 
łagodnie. Obeszło się bez 
konieczności pójścia do szpi-
tala. Nie miałam żadnych 
ciężkich objawów. Natomiast 

oczywiście miałam nałożoną 
domową izolację. I tu od razu 
pojawił się problem. Zadzwo-
niłam do siostrzenicy z prośbą 
o zakupy. Ona, że chętnie, ale 
nie dziś, bo dziś to nie ma 
czasu. Ale zadzwoni do męża, 

może on da radę. Oddzwoni. 
Oddzwoniła, że mąż też jest 
zajęty. Dzwonię do bratanka 
męża. Też nie ma czasu. I tak 
obdzwoniłam całą swoją ro-
dzinę. Tych wszystkich, którzy 
tak chętnie u mnie bywali, 
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jedli, pili, pożyczali pienią-
dze, których zresztą nigdy nie 
oddawali. Kto mi pomógł? 
Po paru dniach zadzwonił 
domofon. Sąsiad mieszkający 
drzwi obok, który niedawno 
się sprowadził, powiedział, że 
dawno mnie nie widział. Czy 
coś się stało, a może będzie 

w stanie w czymś pomóc? 
Podziękowałam mu za zain-
teresowanie i powiedziałam 
całą prawdę. Poprosił o listę 
zakupów i za pół godziny 
miałam je przed drzwiami. 
Od razu zapowiedział, żebym 
nie martwiła się pieniędzmi, 
bo on będzie chował parago-

ny i kiedy będę już mogła wy-
chodzić, wtedy się rozliczymy. 
Codziennie albo sąsiad albo 
jego żona sami dzwonili do 
mnie i pytali, co mi potrzeba. 
Kiedy wyzdrowiałam, moc-
no zweryfikowałam swoje 
kontakty z rodziną. Nie ma 
obiadków, nie ma kolacji, 
żadnych pożyczek. Obrażeni 
są strasznie. Od kilku dni 
pytają, co ze świętami. Spo-
kojnie mówię, że jeśli któreś 
z nich je zrobi i mnie zaprosi, 
to pójdę. Sama na pewno nic 
nie będę robić. Już widzę, jak 
mnie zaproszą... Żeby było 
ciekawiej, zaprosili mnie za to 
sąsiedzi, z którymi bardzo się 
zżyłam. Czuję, że poznałam 
prawdziwie dobrych ludzi.

SYLWIA
- Kwarantanna spadła na 

mnie z powodu córki - opo-
wiada Sylwia. - Miała zajęcia 
z nauczycielem, który okazał 
się dodatni i izolacją objęto 
całą klasę. W sumie było to 
dziwne, bo córka miała kwa-
rantannę i ja. Mąż przeniósł 
się do rodziców, bo bał się, 
że też go uziemią, a musiał 
akurat pracować. W efekcie 
zostałam w domu sama z 
dzieckiem. Rano śniadanie, 
zdalne nauczanie, potem 
pomoc w lekcjach, a potem 
porządki: sprzątanie, prze-
kładanie i segregowanie 

ciuchów, pranie i dopiero 
wieczorem książka albo jakiś 
serial. Po czterech dniach 
przeszło mi robienie po-
rządków. Wymieniłam je na 
winko, książkę i telewizor. 
Szczerze mówiąc, był to naj-
cudowniejszy okres w tym 
roku. Błogi spokój, pełne 
lenistwo. Fakt, dłużej był nie 
wytrzymała, ale te prawie 10 
dni pozwoliło mi naprawdę 
odpocząć.

MAREK
- Przeżywałem akurat trud-

ny okres w życiu - mówi 
Marek. - Niedawno po wielu 
wspólnych latach rozpadł się 
mój związek. Nie byliśmy 
małżeństwem, nie mieliśmy 
dzieci i nawet nie mieszka-
liśmy razem, ale wydawało 
mi się, że jest nam ze sobą 
dobrze i każdemu z nas wy-
wietrzały już z głowy głupoty. 
Ale tylko mnie się tak wyda-
wało. Pozbierałem się jakoś, 
a po okresie załamania za-
uważyłem, że znowu chce mi 
się żyć, i że niektóre kobiety 
naprawdę mogą się podo-
bać. Dotyczyło to zwłaszcza 
jednej. Tylko co z tego, skoro 
moja samoocena szorowała 
poniżej poziomu holender-
skiej depresji, a w dodatku 
wyszedłem z wprawy i nie 
wiedziałem, jak zagadać do 
kobiety, której imienia na-

wet nie znałem. Pracowa-
ła w biurze, w którym raz 
lub dwa razy w miesiącu 
załatwiałem jakieś sprawy. 
Najczęściej było tak, że za-
stawałem zamknięte drzwi 
pokoju, w którym pracowała. 
Po dziesiątym czy dwuna-
stym pocałowaniu klamki 
dowiedziałem się, że jeśli jej 
nie ma, to wcale nie znaczy, 
że jej nie ma, bo nie ma jej 
tylko chwilowo, a w ogóle to 
jest. I przecież zawsze mogę 
zadzwonić, żeby się upewnić. 
W ten oto sposób zdobyłem 
numer telefonu dziewczyny, 
której nie znałem z imienia. 
Po jakimś czasie zebrałem się 
na odwagę. Zadzwoniłem, 
zapytałem ją o imię i na jed-
nym wydechu również o to, 
czy lubi kawę. Kiedy okazało 
się, że lubi i może ją kiedyś 
- w sumie dlaczego nie? - wy-
pić ze mną, kamień spadł mi z 
serca. Przy tej kawie w pilskiej 
Scenie przegadaliśmy kilka 
godzin. Wróciliśmy do Wał-
cza, ustaliliśmy, że się zdzwo-
nimy. Poczułem, że to może 
być ona, ale odganiałem od 
siebie zbyt daleko idące my-
śli. Faktycznie zdzwoniliśmy 
się, a potem... ja wyjechałem 
na dużo wcześniej zaplano-
wany, tygodniowy urlop w 
góry. Miałem pojeździć na 
nartach i połazić na długie 
spacery, a spędziłem go ze 
słuchawką przy uchu i z pal-
cami opuchniętymi od sms-
-ów i messengerów. Chciałem 
wracać już po trzech dniach, 
ale byłem z grupą, więc nie 
było jak. Tęskniłem jak chole-
ra. Odebrała mnie z dworca, 
zawiozła do mnie do domu, 
zrobiła pyszną kolację i... zo-
stała. Chcieliśmy tego oboje. 
Niedługo potem wybuchła 
pandemia, która uziemiła 
nas na kilka tygodni, bo tak 
wyszło. Spędziliśmy ten czas 
razem, u mnie. Pracowałem 
zdalnie, ona też. Wychodzili-
śmy z domu tylko po zakupy, 
a resztę czasu spędzaliśmy 
na rozmowach, wzajemnym 
oswajaniu się i uczeniu siebie. 
Nie tęskniliśmy za światem. 
Zrozumiałem, że kogoś ta-
kiego jak ona spotyka się 
tylko raz w życiu, a niektórzy 
wcale. Śpieszymy się być 
razem, bo życie bywa krótkie 
i szkoda nam każdego dnia 
bez siebie. Podczas jesiennej 
fali pandemii obydwoje prze-
szliśmy zakażenie Covid-em i 
znów spędziliśmy dwa tygo-
dnie nie wychodząc z domu 
ani na chwilę. I w ogóle nam 
to nie przeszkadzało...

Zebrał: Marcin Orlicki
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złoto srebro
NOWY ADRES 
KILINSZCZAKÓW 35

z półpietra 

Tradycyjnie przed okresem zimowym, który wiąże 
się z licznymi awariami systemów wodnych i kana-
lizacyjnych,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wałczu przypomina o obowiązku zabezpieczenia 

pomieszczenia wodomierzowego oraz przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

• W celu zabezpieczenia pomieszczenia wodomierzowego, 
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy:

• w czasie mrozów szczelnie zamknąć drzwi i okna w piwni-
cach;

• utrzymywać dodatnią temperaturę w pomieszczeniach 
wodomierzowych (temperatura nie powinna być niższa, 
niż 4 stopnie C);

• przyrządy i instalacje wodociągowe oraz pomieszczenia 
wodomierzowe, szczególnie narażone na działanie mrozu, 
osłonić odpowiednimi materiałami izolacyjnymi (maty sło-
miane, wata szklana);

• studzienki wodomierzowe utrzymywać we wzorowym po-
rządku i ocieplić pokrywy włazowe;

• odciąć dopływ wody do pomieszczeń niezamieszkałych.
• 

Ważne jest także zabezpieczenie instalacji w dom-
kach letniskowych i ogrodowych!

Marek nie wie, kto wykręcił mu 
taki numer. Przysiągł, że się dowie, 
a jeśli ustali autora to... zapewne 
wystąpi jako bohater kroniki kry-
minalnej. On jako sprawca, a autor 
„żarciku” jako ofiara. 

- Na ubiegłorocznego sylwestra 
jakoś specjalnie się nie nastawiałem 
- opowiada Marek. -  Szczerze mó-
wiąc, nawet nie miałem ochoty na 
imprezę. W połowie roku rozstałem 
się z kobietą, z którą byłem przez 
dwa ostatnie lata. Powód prozaiczny: 
wyjechała do pracy do Niemiec i już 
tam została. Ja nie chciałem do niej 
dołączyć. Po nieudanym małżeństwie 
i rozwodzie trzy lata temu nie szuka-
łem już nikogo. Sam nie wybierałem 
się więc na żaden sylwestrowy bal. 
Dobrze, że w końcu znajomi namówili 
mnie na imprezkę w kilkuosobowym 
kameralnym gronie. 

Marek w środę  rano jeszcze podje-
chał do firmy, zabrał trochę papierów, 
które miał w domu przejrzeć po 
nowym roku. Wpadł do Piły na małe 
zakupy i do domu wrócił około połu-
dnia. Nie działo się nic szczególnego. 
Zrobił sobie drinka i zaczął szykować 
ciuchy na wieczór. Około 15.00 za-
dzwonił dzwonek w drzwiach.

***
O tym, co wydarzyło się kiedy otwo-

rzył drzwi, opowiada jednym tchem. 
Zobaczył przed sobą bardzo ładną, 
około trzydziestoletnią kobietę, dzier-
żącą w dłoni rączkę niewielkiej walizki 
na kółkach. Na jego widok puściła 
rączkę i rzuciła się mu na szyję. Poczuł,  
jak całuje go w usta i szepcze: Marek, 
nareszcie jesteś... Stał jak sparaliżo-
wany, a przez głowę przelatywały 
mu tysiące myśli: wariatka, dowcip, 
pomyłka, ukryta kamera... Gorzej, że 
kobieta najwyraźniej znała jego imię. 
W końcu udało mu się oderwać panią 

Sylwester z przeszkodami
od siebie. 

- Ale kim pani jest i o co tu chodzi? 
- spytałem. - To ją nieco otrzeźwiło 
i teraz ona patrzyła na mnie jak na 
wariata. 

- Marek? - spytała. Kiwnąłem twier-
dząco głową. 

- W...? - wymieniła moje nazwisko. 
Ponownie potwierdziłem. 

- To ja, Beata - przedstawiła się.
- Fajnie, ale ja ciebie nie znam... - 

rozłożyłem ręce. 
Wszystko odbywało się w drzwiach. 

Marek w końcu zaprosił kobietę do 
środka. Sytuacja była niezręczna. 

- Po godzinie wiedziałem już sporo 
- opowiada Marek. - Beata, bo tak fak-
tycznie miała na imię kobieta, mieszka 
w Bydgoszczy. Według niej, poznaliśmy 
się w lipcu 2019 roku na czacie. Potem 
wymieniliśmy się mailami, komunikato-
rem, numerami telefonów i zdjęciami. 
Fakt, miała moje zdjęcia w telefonie. 
Zdjęcia robione były w pracy, na ulicy. 
Ale kto je zrobił? Na pewno nie ja. 
Podałem jej swój numer telefonu. Oka-
zało się, że jest inny od tego, na który 
dzwoniła jeszcze godzinę wcześniej z 
drogi i rozmawiała z kimś, kto się za 
mnie podawał. Co ciekawe to musiał 
być ktoś, kto mnie doskonale znał. 
Wiedziała o moim rozwodzie. Znała 
moje upodobania, wiedziała, jakiej 
muzyki słucham, co lubię jeść. Ja o niej 
nie wiedziałem nic. Zadzwoniliśmy dla 
pewności pod numer telefonu, który 
znała jako mój. Był wyłączony.

***
Po godzinie Beata przyznała się, że 

chciała najpierw uciekać, bo myślała, 
że trafiła na jakiegoś oszusta psycho-
patę. Zaczęli się zastanawiać, kto mógł 
zrobić taki numer i jaki w tym mógł 
mieć cel. Wspólnie doszli do wniosku, 
że musiał to być znajomy Marka i o 
niego musiało w tym chodzić. 

- Wersja, którą przyjęliśmy, była 

taka, że ktoś chciał mnie po prostu 
na siłę zeswatać - opowiada Marek. - 
Wiedział, że jestem sam. Może skądś 
znał Beatę, wiedział, że jest w moim 
typie. I zaczął romans w moim imie-
niu. Doprowadził do spotkania. Od 
Beaty dowiedziałem się paru rzeczy 
o niej: że jest mężatką, ale z mężem 
się jej nie układa i od ponad roku są 
w separacji. Myśli o rozwodzie. Na 
spotkanie  ze mną, czyli osobą po-
znaną w internecie, zgodziła się tylko 
po to, aby spędzić sylwestra w innym 
środowisku, mieście i oderwać się od 
codzienności. Cała sytuacja była na 
tyle kuriozalna, że zaproponowałem 
jej, żeby poszła ze mną na sylwe-
stra do znajomych. Początkowo nie 
chciała, ale ostatecznie się zgodziła. 
Szczerze mówiąc liczyłem, że może ten 
numer wykręcili mi kumple obecni na 
imprezie i jak zobaczą, że jesteśmy z 
Beatą, to przyznają się do dowcipu. 
Rzeczywistość okazała się jednak 
znacznie ciekawsza.

***
Okoliczności poznania Beaty i Marka 

były głównym tematem rozważań  
podczas sylwestrowej imprezy. Marek 
bacznie obserwował towarzystwo, czy 
nie wymieniają jakichś uśmieszków 
czy porozumiewawczych spojrzeń, 
ale nic nie zauważył. Wszyscy byli 
ich opowieścią rozbawieni i głośno 
zastanawiali się kto mógł wykręcić 

taki numer. 
- Zabawa rozkręcała się - opowiada 

Marek. - Beata okazała się świetną   
dziewczyną, dowcipną i inteligentną. 
Zacząłem myśleć, że może to był 
fajny zbieg okoliczności. I wtedy za-
dzwonił dzwonek do drzwi. Kumpel 
poszedł otworzyć kumpel, potem 
były krzyki,  do pokoju wpadł jakiś 
facet, a potem dostałem w mordę 
tak, że się przewróciłem. Potem ten 
facet złapał za rękę Beatę. Dostała z 
liścia i wywlókł ją na korytarz. Kumple 
wybiegli za nimi, ale wrócili po chwili. 
bo Beata ich powstrzymała. Płacząc 
mówiła, że to jej mąż i lepiej niech 
wracają, bo jest nieobliczalny. Ona 
sobie poradzi i odezwie się do mnie. 
W końcu u mnie została jej walizka. 
Wróciłem do domu jeszcze przed pół-
nocą. Beata zadzwoniła za dwa dni. 
To, co opowiedziała, nie mieściło mi 
się w głowie. Ktoś zadzwonił do jej 
męża dwa miesiące temu i obiecał, 
że dostarczy mu dowód, że Beata go 
zdradza. Zadzwonił do niego w Sylwe-
stra i podał adres, pod którym ma się 
pojawić. Nie  miałem i nadal nie mam 
pojęcia, kim może być ten człowiek i 
jaki miał cel. Ośmieszył mnie, zniszczył 
życie kobiecie. Na pewno dojdę kto 
to jest. Wynajmę detektywów. Są w 
końcu maile, telefony...A przy okazji 
spotkam się z Beatą. To jedyny plus.

Marcin Orlicki
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Gdyby nie druga fala pandemii, ich 
ślub już by się odbył. Wiele osób 
uważa, że takiego zdarzenia w po-
wiecie jeszcze nie było. Nie wróżą 
zresztą temu małżeństwu długiego 
stażu, a gdyby rzeczywiście tak się 
stało, uznaliby to za sprawiedliwe. 
Ten ślub okupiony będzie bowiem 
czyimś nieszczęściem. 

Ślub miał odbyć się wiosną tego 
roku. Niestety, pandemia spowodo-
wała ograniczenia, w tym m.in. zakaz 
organizowania przyjęć i siłą rzeczy 
uroczystość została przesunięta na je-
sień. Ale druga fala zachorowań znów 
pokrzyżowała im szyki. Dla wielu jest 
to wręcz jakiś znak, że nie powinni się 
pobierać. A oni? Już nie wyznaczają 
konkretnej daty, ale zapewniają, że 
zalegalizują swój związek w przyszłym 
roku. Kiedy tylko wirus odpuści. 

Wszystko zaczęło się wiosną 2017 
roku. Iwona miała wówczas 32 lata 
i uważała siebie za starą pannę. W 
tej ocenie utwierdzała ją zresztą 
rodzona matka oraz liczne grono 
ciotek. Iwona uważała siebie za mało 
atrakcyjną, a do tego nie potrafiła 
rozmawiać z mężczyznami. Spinała 
się, była zdenerwowana, nie potrafiła 
się wyluzować, zapominała języka w 
ustach. Patrząc jednak z boku na nią 
na pewno nie można było powiedzieć 
o niej, że jest brzydka. Może nieco 
zaniedbana i ubierająca się bardzo 
tradycyjnie – żeby nie powiedzieć, że 
staroświecko - ale na pewno mogła 
i nadal zresztą może się podobać. 
Tyle, że do tego potrzeba też wiary w 
siebie, a tej Iwonie zawsze brakowało. 

Przeciwieństwem Iwony jest jej 
matka Lucyna. Po rozwodzie z mężem 
i ojcem Iwony, krótko była sama. 
Faceci do niej lgnęli. Mogła w nich 
przebierać i zmieniać jak rękawiczki. 

Siłą rzeczy, będąc sama Iwona 
poświęciła się pracy i robiła całkiem 
przyzwoitą karierę zawodową. Wią-
zało się to z niezłymi zarobkami. Co 
z tego jednak, skoro z przerażeniem 
słyszała swój tykający zegar biolo-
giczny i z zazdrością obserwowała 
koleżanki, które brały śluby, rodziły 
dzieci... Rozmawiały o problemach z 
mężami, o tym, które przedszkole w 
Wałczu jest najlepsze. Ale nie z nią, bo 
co ona mogła o tym wiedzieć? Iwona 
też chciała mieć męża, bardzo chciała 
mieć dziecko, a przede wszystkim 
chciała być kochana. 

***
I wtedy poznała Jacka. Niespełna 

czterdziestoletni, bardzo przystojny 
rozwodnik niespodziewanie zwrócił 
na nią uwagę. Właściwie on przejął 
całą inicjatywę, a ona po prostu bez-
wolnie mu się poddała. Pasowała jej 
zresztą taka sytuacja. Zaczęli się regu-
larnie spotykać. Jacek zaczął bywać z 
Iwoną na rodzinnych uroczystościach. 
Poznał jej matkę, ciotki. O dziwo, 
bardzo się im spodobał. 

- Po kilku miesiącach moja mama 
wyszła z pewną propozycją - opowia-
da Iwona. - Matka miała mały domek 
po dziadkach, a ja zostałam w naszym 

Na krzywdzie własnej córki
starym, dwupokojowym mieszkaniu. 
Domek wymagał kompleksowego re-
montu. Mama zaproponowała, abym 
to ja go wyremontowała, a potem się 
do niego przeprowadziła. Skoro mam 
faceta i coraz głośniej mówimy o ślu-
bie, więc zapewne pojawią się dzieci i 
w dwóch pokojach będzie nam ciasno. 
Miałam przenieść się z mężem do 
domku, a moja mama wrócić na moje 
dwa pokoje. Była to super propozycja. 
Co prawda sama nie miałam czasu, 
ale Jacek z mamą zajęli się remontem, 
a ja go tylko finansowałam. Fakt, 
kosztował więcej, niż początkowo 
zakładaliśmy. Poszły na niego prawie 
wszystkie moje oszczędności i kredyt, 
którym musiałam się posiłkować. Ale 
też domek był potem nie do poznania. 
Miał nowy dach, nowe instalacje: 
wodną, cieplną i elektryczną. Miał 
nowy piec c.o., spełniający wszelkie 
normy, do tego nowocześnie wyposa-
żoną kuchnię i piękną, dużą łazienkę. 
No i panele fotowoltaiczne. W sumie 
remont kosztował mnie prawie 100 
tysięcy złotych, ale przecież robiłam 
go dla siebie i na lata. Byłam zachwy-
cona końcowym efektem.

***
Iwona cieszyła się, że jej przyszły 

mąż tak doskonale dogaduje się z jej 
matką, w sumie przyszłą teściową. 
Wiele czasu spędzali razem podczas 
remontu, a wieczorami zasiadali już 
wspólnie z Iwoną przy jakimś drinku 
czy piwie. Iwona do końca nie zdawa-
ła sobie sprawy z tego, co się dzieje. 

- Zaczęłam rozmawiać z mamą o 
przeprowadzce - opowiada. - Chcia-
łam jej pomóc spakować się. Sama 
też chciałam przenieść swoje rzeczy i 
powoli urządzać się w domu. Wcze-
śniej chciałam też odmalować moje 
mieszkanie na kolory, jakie spodobają 
się mamie. Ale mama zaczęła jakoś 

dziwnie mówić, że jeszcze chwilę 
chciałaby pomieszkać w domu, bo coś 
się wydarzyło, a ona nie wie, co o tym 
myśleć. Chce pewne rzeczy wyjaśnić, 
ale na temat tego, co się wydarzyło i 
co chce wyjaśnić, nie chciała mówić 
ani słowa. Jeszcze nie teraz.

Iwona za to zauważyła, że jej Jacek 
zaczął zachowywać się jakby nieco 
inaczej. Odniosła wręcz wrażenie, że 
jej unika. Ta dziwna sytuacja trwała 
przez blisko dwa miesiące. Aż pod ko-
niec ubiegłego roku wybuchła bomba. 

- Moja matka zaprosiła mnie do 
siebie - relacjonuje Iwona. - My-
ślałam, że w końcu chciała omówić 
wyprowadzkę. Jakże się myliłam... 
Oznajmiła mi, że poznała mężczyznę 
swojego życia. Że planuje wziąć z nim 
ślub i wspólne życie. Mówię, że to 
wspaniale. Przecież jest sama, nie ma 
żadnych zobowiązań. Do tego moja 
mama mimo pięćdziesięciu kilku lat 
na karku figurą i wyglądem przebijała 
niejedną trzydziestokilkulatkę. I wtedy 
mama powiedziała w końcu, że tym 
mężczyzną, z którym planuje swoją 
przyszłość, jest Jacek. Mój Jacek!? 
Jak to!? To był jak cios bejsbolem w 
głowę. Nie wierzyłam w to, co słyszę. 
Wyszłam trzaskając drzwiami i poje-
chałam prosto do Jacka. Przepraszał, 
mówił że nie wie, jak to się stało, ale 
zakochał się w mojej matce i chce z 
nią spędzić resztę życia. Zaczęło się w 
czasie remontu, kiedy spędzali ze sobą 
dużo czasu. Obydwoje nie spodziewali 
się tego uczucia. 

Iwona przez kilka dni dochodziła do 
siebie. W końcu zebrała się i poszła 
do matki. Mimo wszystko chciała się 
dowiedzieć, kiedy zamierza opuścić 
dom. Wtedy spadł na nią kolejny 
cios, bo matka i Jacek oznajmili, że 
nie mają zamiaru się wyprowadzać. 
Teraz to im jest bardziej potrzebne 

przestronne mieszkanie, a Iwona 
jako osoba samotna niech zostanie 
na dwóch pokojach. A pieniądze na 
remont? 

- Mama spytała mnie, czy mam 
jakiś dowód, jakąś fakturę, którą za-
płaciłam - mówi Iwona. - Czy mogę 
w jakikolwiek sposób udowodnić, że 
finansowałam remont? W sumie nie 
miałam takich dowodów. Ale mama 
wspaniałomyślnie stwierdziła, że nie 
są świniami i z Jackiem będą mi co 
miesiąc zwracać po parę stówek. Na 
zbyt wiele mam jednak nie liczyć i po-
winnam cieszyć się z tego, co mi dają.

***
Informacja o związku Lucyny z 

Jackiem szybko obiegła rodzinę. 
Większość jej członków, a zwłaszcza 
członkiń była zszokowana tym, jak 
postąpili z Iwoną. Własna matka nie 
dość, że odebrała córce narzeczonego, 
to obydwoje faktycznie okradli ją z 
pieniędzy. Spora część rodziny zerwała 
jakiekolwiek kontakty z narzeczonymi. 

- Mimo wszystko matka z Jackiem 
rozesłali do wszystkich zaproszenia na 
ślub - opowiada Iwona. - Solidarnie 
większość naszej rodziny odmówiła 
przyjścia. W efekcie ze ślubu i tak nic 
nie wyszło, bo wybuchła pandemia. 
Jesienią też się nie udało. Ja nadal 
jestem sama i specjalnie nie mam 
ochoty na jakikolwiek nowy związek. 
Powoli dochodzę do siebie, choć był 
taki moment, że nie chciało mi się żyć. 
Bliska byłam zrobienia czegoś głupie-
go. Doszłam jednak do wniosku, że i 
jedno, i drugie nie są warci tego, aby 
się nimi specjalnie przejmować. Niech 
sobie żyją, jak chcą. Znając moją 
matkę nie wróżę im jednak długiego 
pożycia. Nie zmienia to faktu, że fatal-
nie czuję się z tym, że mnie oszukali. I 
zrobiły to najbliższe mi osoby.

Marcin Orlicki
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Dwóch kumpli i jedno niefortunne 
zdarzenie, które omal nie dopro-
wadziło do tragedii. Tak bywa, kie-
dy emocje biorą górę nad zdrowym 
rozsądkiem. 

Michał i Grzesiek byli kumplami od 
podstawówki. Obaj wychowywali się w 
małej, podwałeckiej wiosce. Zbliżyły ich 
wspólne dojazdy do szkoły i codzienna 
konieczność pokonywania pieszo pra-
wie dwóch kilometrów, dzielących ich 
domy od skrzyżowania, z którego rano 
zabierał ich, a po południu wysadzał 
kierowca szkolnego autobusu. Wspól-
nie spędzali wakacje i choć pomoc w 
gospodarstwach rodziców była dla 
nich priorytetowa, ale każda wolna 
chwila należała tylko do nich. Spędzali 
je najczęściej ganiając po lesie z drew-
nianymi karabinami, na podchodach i 
„nawalankach” z chłopakami z sąsied-
niej wioski. Do tego mecze w gałę, ryby, 
grzyby... Byli nierozłączni i jeśli widziało 
się ich pojedynczo, to musiało znaczyć, 
że ten drugi w tym czasie musiał albo 
być chory, albo bardzo zajęty domowy-
mi obowiązkami. 

Trochę ich rozdzieliła szkoła śred-
nia, bo Michał poszedł do liceum, a 
Grzesiek do technikum. W tym czasie 
narodziła się ich fascynacja wojskiem, 
militariami i strzelaniem. Zabawiali się 
w paintball i ASG. Każdy z nich miał 
wiatrówkę, ale kilka lat później zaczęli 
poważnie interesować się strzelaniem 
i zawodami FT (Field Target) i HFT 
(Hunter Field Target), czyli w strze-
laniu z broni pneumatycznej do „za-
mykających” się figurek. Kupili sprzęt 
i zaczęli jeździć na zawody, powoli 
doskonaląc umiejętności. 

Kiedy skończyli szkoły średnie, 
rozpoczęli studia: Michał rolnicze, a 
Grzesiek politechnikę. Kiedy je koń-
czyli, jeden i drugi poznali dziewczyny. 
Zaczęli snuć wspólne plany na biznes. 

- Nasi chłopcy mieli przejąć gospo-
darstwa po swoich rodzicach – opo-
wiada Marta, dziewczyna Michała. 
- Mieli pomysły, jak je poprowadzić w 
nowoczesny i zyskowny sposób. Ale 
mieli też sporo gruntu, który nie był 
uprawiany: jakieś nieużytki i łąki, w su-
mie kilkanaście hektarów. Postanowili 
stworzyć na nich prawdziwe pola do 
gry w paintball i ASG. Nie jakieś tam 
opony czy beczki, tylko okopy, bunkry i 
obłożone workami z piaskiem stanowi-
ska ogniowe. Taki realistyczny plac bi-
twy. Ale miało być tam też miasteczko 
z Dzikiego Zachodu, w którym można 
byłoby wejść do baru, żeby napić się 
bourbona, postrzelać czy zrobić napad 
na bank. Poza tym wszędzie można 
byłoby ustawić cele do HFT i zacząć 
propagować tę dyscyplinę sportu na 
tym terenie. Pomysł był w sumie fajny 
i myślę, że mógłby przynosić całkiem 
niezłe zyski. Ale nagle pojawił się pro-
blem, bo chłopaki się pokłócili. 

***
O co dokładnie poszło i jak na-

brzmiewał ich konflikt, zapewne 
pozostanie ich słodką tajemnicą. W 

W samo południe
każdym razie jeden drugiemu zarzucił 
nieuczciwość i chęć przejęcia całego 
biznesu. Michał mówi, że Grzesiek 
chciał go pozbawić kilku hektarów zie-
mi, sporządzając nieuczciwą umowę 
notarialną. Grzesiek z kolei uważa, że 
kumpel chciał go oszukać, nie wnosząc 
do spółki gruntu. 

- Po czasie okazało się, że pokłócili się 
o szkic wstępnej umowy, przygotowa-
nej przez prawnika – mówi Agnieszka, 
narzeczona Grześka. - Obydwaj uznali 
ją za ostateczny dokument, a w szkicu 
jak to w szkicu - nie było wpisanych 
wszystkich numerów geodezyjnych 
działek. Jeden uznał, że drugi chce 
przejąć jego ziemię, a ten drugi z 
kolei wydedukował, że pierwszy nie 
chce wnieść ziemi do spółki. Zamiast 
jednak zadzwonić do prawnika, żeby 
to wyjaśnić, chłopaki wzięli się za łby. 
I wstyd to powiedzieć, ale zaczęli za-
chowywać się jak dzieciaki, choć może 
bardziej jak dwa czupurne koguciki. W 
każdym razie podpisali już prawidło-
wą umowę, ale uznali, że po tym, co 
się stało, jeden drugiemu nie zaufa i 
dlatego jeden przejmie biznes, a drugi 
się wycofa. Wpadli też na wyjątkowo 
kretyński pomysł, który miał wyłonić 
tego, który przejmie biznes. Nikt 
normalny by na to nie wpadł. Otóż 
panowie postanowili się... pojedynko-
wać i zwycięzca tego pojedynku miał 
wziąć wszystko. Razem z dziewczyną 

Michała patrzyłyśmy na to z polito-
waniem i w ogóle nie na serio. Bo co 
oni mogli sobie zrobić? Poplamić się 
farbą z karabinka paintballowego albo 
posiniaczyć się, strzelając do siebie 
plastikowymi kulkami ASG?

Bo ich pierwsze pojedynki wyglądały 
faktycznie tak, jak opowiada Agniesz-
ka. Tyle, że nie przynosiły rozstrzy-
gnięcia, gdyż jeden twierdził, że to on 
trafił drugiego jako pierwszy, a drugi 
uważał, że on był jednak szybszy. 
To jeszcze dolewało oliwy do ognia 
i panowie kłócili się coraz mocniej. 
W końcu uznali, że jest tylko jeden 
sposób na załatwienie tej sprawy w 
sposób honorowy. 

***
Zakup ostrej broni nie jest sprawą 

prostą, ale jeśli się wie, czego szukać, 
wtedy można to zrobić szybko, le-
galnie i bez konieczności posiadania 
zezwolenia. A skoro pojedynek miał 
być taki, jak na Dzikim Zachodzie, 
to musiał być użyty czarnoprochowy 
Colt. Broń czarnoprochową można 
kupić zupełnie legalnie bez żadnego 
zezwolenia, i panowie taką właśnie 
broń sobie nabyli. Dali sobie miesiąc 
na treningi, a potem mieli stanąć 
naprzeciwko siebie. 

- Akurat przyjechałam do Micha-
ła, kiedy strzelał sobie za domem 
– opowiada Marta. - Myślałam, że 
to po prostu jego nowa, strzelająca 

zabawka. Tyle, że ta broń w ogóle nie 
przypominała zabawki. Michał dał mi 
strzelić na próbę i już po pierwszym 
wystrzale w klocek drewna wiedzia-
łam, że można z tego kogoś zabić. 
Wiele do myślenia dało mi również 
to, dlaczego Michał tak zawzięcie 
strzela, i to nie do tarczy, tylko do 
wyciętej z płyty OSB sylwetki czło-
wieka. Zadzwoniłam do Agnieszki, 
żeby wybadała Grześka, bo jakoś mi 
się to wszystko bardzo nie podobało... 
Kiedy okazało się, że Grzesiek też tre-
nuje, wtedy już nie wytrzymałyśmy i 
stosując babskie sztuczki wyciągnęły-
śmy z nich, że ci idioci zamierzają się 
pojedynkować, strzelając do siebie z 
tych rewolwerów! Zagroziłyśmy im 
zerwaniem i zgłoszeniem sprawy na 
policję, a na wszelki wypadek zgar-
nęłyśmy im tę broń i wystawiłyśmy 
na aukcji. Wściekali się, ale w końcu 
pogodzili się z tym, że trzeba będzie 
poszukać jakiegoś innego sposobu 
rozwiązania problemu. Chyba w koń-
cu dotarło do tych ich pustych łbów, 
że nikt takiego pojedynku nie wygra, 
bo jeśli jeden zginie, to drugi pójdzie 
siedzieć. Koniec końców pojedynek 
nie doszedł do skutku, ale wspólny 
biznes też nie wypalił. Obaj z tego 
zrezygnowali, a ich przyjaźń bardzo 
się ochłodziła. Teraz my staramy się 
ich jakoś pogodzić.

Marcin Orlicki
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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

•  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.

SPRzEdAM

NIERUchomoŚcI

ZLEcaNIE oGŁoSZEń
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