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Piszę te słowa w Dzień Kobiet - święto, które wywołuje we 
mnie lekko ambiwalentne odczucia. Zaznaczam jednak jak 
najwyraźniej, że te niejednoznacznie pozytywne uczucia 
wywołuje we mnie święto, a nie jego bohaterki. Płeć 

przepiękną bowiem generalnie podziwiam niezmiennie, choć jak 
w przypadku każdej reguły, od tej też zdarzają się wyjątki. Miałem 
jednak w życiu to szczęście, że tych wyjątków nie było szczególnie 
dużo. Co więcej - gdybym miał się pokusić o jakieś uogólnienia, 
to musiałbym przyznać, że łatwiej przychodziło mi zawsze doga-
dać się z dziewczynami, niż z facetami. Tak naprawdę nie wiem 
dlaczego, ale tak było, nadal jest i oby trwało jak najdłużej. Jasne, 
facet to facet: konkretny jest bardziej, pomoże ci skręcić meble, 
pożyczy parę złotych do wypłaty, na ogół nie zwraca uwagi, czy 
masz na sobie garnitur od Armaniego czy bluzę z Lidla, dłużej z 
tobą posiedzi przy półlitrze i wie, czym się różni gra na  wahadle 
od ganiania na bocznej pomocy. Ale tak między nami, panowie: 
ile można gadać o przewadze ustawienia z trójką obrońców nad 
dwoma stoperami i dwoma na bokach? Trzy godziny? No niech 
będzie, że nawet cztery. Dorzućmy do tego dwie godzinki o wyż-
szości lub niższości Donalda nad Kaczorem, i co dalej? Nie wiem 
jak wy, ale ja po takim czasie zaczynam się robić głodny, a picie 
alkoholu na pusty żołądek może doprowadzić do wielu przykrych 
skutków, które jeśli się skumulują, to nie daj Boże... No i co wtedy? 
Ileż można zamawiać pizzę albo kebab? Ja na przykład po wódce 
z obawy przed samookaleczeniem nie biorę do ręki nawet noża 
do posmarowania chleba masłem, a moje umiejętności kulinarne 
nie pozwalają myśleć o czymś innym, niż kanapki. Jeśli więc sa-
tysfakcjonuje was łamanie się podwawelską lub kabanosem (o ile 
menu ma być wykwintne), to zapraszam do siebie, ale jeśli nie, to 
poproszę o chwilę cierpliwości, bo jednak muszę to skonsultować. 
Pochwalę się wprawdzie, że jeśli chodzi o alkohol, to mam akurat 
na kwaterze pełen luz, ale o zakąskę to się na pewno wprost nie 
upomnę. Co najwyżej grzecznie poproszę. Szanse wprawdzie 
oceniam jako wysokie, ale jednak w takich sytuacjach unikam nie-
potrzebnej brawury. Ale najważniejsze wydaje mi się to, żeby nie 
przeginać z częstotliwością. Prawdą jest, że dawno temu zdarzało 
mi się wprawdzie spożywać alkohol na ławce w miejskim parku 
z przechodniej szklanki, przechowywanej przez moich kolegów z 
pracy w dziupli drzewa, o ile pamiętam - lipowego, razem z pęcz-
kiem przywiędniętych rzodkiewek i zawiniętą w folijkę szczyptą 
soli. Skromny ten zestaw pełnił rolę zakąski, kupiona ne mecie u 
babki wódka była ciepła i ohydna, ale człowiek pił, bo był młody. 

Chciałbym jednak bardzo stanowczo podkreślić, że ten fragment 
mojego życia jest od nader wielu lat starannie zamknięty i nie 
zamierzam do niego wracać. Może nawet nie z powodów ideolo-
gicznych, tylko zdrowie już nie to... A już na pewno nie zamierzam 
alkoholizować się w Dzień Kobiet, gdyż głęboko tkwiący w mojej 
pamięci widok mocno niesterowalnego pana, zmierzającego 
skrajnie pokrętną trasą w bliżej nieokreślonym (dotyczy to również 
tego pana) kierunku i desperacko dzierżącego w dłoni zmiętego 
goździka w celofanie - zawsze wydawał mi się głęboko niestosowny. 
Zwłaszcza, jeśli pan ów miał na domiar złego kłopoty gastryczne, 
pal sześć, jeśli objawiające się jedynie czkawką...

No dobrze, porzućmy to już, bo zrobiło się odrobinę nieele-
gancko, a okoliczności przecież zobowiązują trzymać jakiś 
poziom. Tak sobie myślę w związku z dzisiejszym świętem, 

że mogą zdarzyć się ludzie, którzy niczego w życiu nie zawdzię-
czają facetom. Jest to wprawdzie ekstremalnie mało możliwe, ale 
teoretycznie jednak jest. Na całym świecie nie znajdzie się jednak 
nikt, kto nie miałby nic do zawdzięczenia przynajmniej jednej ko-
biecie, choć oczywiście może ich być - i zwykle bywa - więcej: na 
pewno matka, później żona lub żony (własne lub kolegów) córka 
lub córki, koleżanka z klatki obok, etc., etc., etc.  Wydaje mi się, 
że jeśli od kogoś możesz dostać w prezencie sympatyczny uśmiech 
czy życzliwy gest, to zdecydowanie prędzej będzie to dziewczyna, 
niż facet. Z drugiej strony - jeśli zdarzy ci się palnąć jakieś głup-
stwo, to kobieta zapamięta to na długo i przypomni w najmniej 
oczekiwanym, za to w najbardziej niewygodnym momencie. I co 
z tego, jeśli nawet będzie mieć rację? Ehhh...

Ale z bilansu - i nie wierzę, że tylko mojego - wynika, że cech, za 
które nawet nie tyle można, co trzeba kochać kobiety, jest o wiele 
więcej niż wad, które one, jako istoty wprawdzie bliskie ideałowi, 
ale jednak nie całkiem idealne - też posiadają. Owszem, można 
trafić źle, czasem nawet fatalnie, ale jeśli związek układa się kiepsko, 
to nie jest to wina tylko jednej strony. Nigdy. Poza tym, w każdej 
społeczności (męskiej też!), trafiają się osobniki skrajnie odbiega-
jące - w górę lub w dół - od akceptowalnej normy, która np. dla 
jednego mojego kolegi jest inna, a dla drugiego całkiem inna. Cała 
sztuka zdaje się polegać na tym, że każdy facet musi w pewnym 
momencie swojego życia trochę na czuja dokonywać wyboru, który 
rodzi konsekwencje na całe życie. Dla niego i dla niej, złe i dobre. 
Rosnąca liczba rozwodów dowodzi, że jest to zadanie niełatwe. Ale 
w razie niepowodzenia można przecież spróbować jeszcze raz...

OTWARTYM 
TEKSTEM

Lekkie odbrązowianie
Reduktor
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Rada Gminy Wałcz podczas sesji, 
która odbyła się 25 lutego podjęła 
uchwałę pozwalającą zastosować 
nawet 80-procentową bonifikatę 
przy sprzedaży domów i mieszkań 
będących w zasobach gminy. 

Sesja odbyła się z kilkunastominuto-
wym opóźnieniem, spowodowanym 
ostrą dyskusją na temat uchwały o bo-
nifikatach. Część z radnych domagała 
się, aby wstrzymać się z podjęciem tej 
uchwały i staranniej ją dopracować. 
Nieoficjalnie udało się dowiedzieć, 
że chodziło głównie o lepsze zabez-
pieczenie przed ewentualnym wy-
korzystaniem uchwały do wykupu za 
bezcen gminnego mienia przez osoby 
chcące wyłącznie na tym zarobić. Inni 
z kolei uważali, że uchwała bezzasad-
nie uzależnia wysokość bonifikaty od 
daty wybudowania domu, a nie od 
jego faktycznego stanu technicznego 
i wartości. Podnoszono, że niektóre 
stare domy są w zdecydowanie lep-
szym stanie od wielu wybudowanych 
znacznie później. Gmina zainwesto-
wała spore pieniądze w ich remonty. 
Nieoficjalnie mówi się, że takie domy 
w lepszym stanie technicznym mają 
niektórzy pracownicy gminni i teraz 
będą mogli wykupić je za grosze, co 
nie do końca podobało się wszystkim 
radnym. 

Dlatego podczas uchwalania porząd-
ku radny Ryszard Kwaśnica zapropono-
wał zdjęcie uchwały z porządku obrad. 

Domy z bonifikatą
- Jestem zdziwiony propozycją wy-

cofania uchwały – mówił wójt Jan 
Matuszewski. - Na 15 minut przed 
sesją zgłaszane są jakieś niejasności. 
Dziwię się, że radni nie chcą przyjąć 
uchwały, dającej tak korzystne boni-
fikaty dla mieszkańców. Dotychczas 
obowiązująca uchwała jest prosta: 
30 procent bonifikaty przy zakupie 
na raty i 40 procent przy płatności 
gotówką. Obecna uchwała rozszerza 
zakres bonifikat do 80 procent. Jest 
zabezpieczenie przed nieuczciwością 
i cwaniactwem. Zapisy chronią przed 
wykupem i sprzedażą, nakładając 
obowiązek posiadania nieruchomo-
ści przez pięć lat od chwili zakupu. 
Teraz chcecie zdjąć tę uchwałę, co 
zablokuje bonifikaty na tygodnie, a 
może miesiące.

- Na pewno uchwała stanie na 
marcowej sesji – przekonywał radny 
Ryszard Kwaśnica. - Bonifikaty w 
proponowanej wysokości na pewno 
również zostaną. Moim zdaniem, 
pewne rzeczy należy w tej uchwale 
uszczegółowić. Na pewno nie jest to 
zła uchwała, ale może być lepsza i o 
to głównie chodzi. 

- Jeśli są jakieś wątpliwości, należy 
je rozwiać – mówił przewodniczący 
Rady Robert Gąsiorowski. - Nic strasz-
nego się nie stanie, jeśli odłożymy tę 
uchwałę o miesiąc. 

Radny Jan Uran zgłosił kolejny wnio-
sek do porządku o zdjęcie uchwały, 
dotyczącej dofinansowania zakupu 

wozu strażackiego dla Państwowej 
Straży Pożarnej w Wałczu. Uzasadniał 
to tym, że gmina powinna myśleć o 
swoich mieszkańcach, a zakup sprzę-
tu dla państwowej straży powinien 
finansować rząd czy ministerstwo, a 
nie zrzucać wszystko na samorządy. 
Część radnych podzielała ten pogląd, 
większość jednak była przeciwna. W 
efekcie radny wycofał swój wniosek. 

Przegłosowano również wniosek 
R. Kwaśnicy. Wynik głosowania był 
remisowy 6 radnych było za zdjęciem 
uchwały z porządku i 6 było temu 
przeciwnych. Ostatecznie uchwała 
nie została zdjęta z porządku obrad.

W dalszej części radni jednogłośnie 
przyjęli program zapobiegania bez-
domności zwierząt. Przegłosowali 
również uchwałę w sprawie bonifikat. 

- Ponieważ nie udało się zdjąć 
uchwały, aby ją dopracować, nie ma 
sensu być jej przeciwnym – mówił 
R. Kwaśnica. - Trzeba ją przyjąć aby 
działała, a jeśli w trakcie okaże się, że 
coś słabo funkcjonuje, wtedy dokona 
się zmian.

- Te słowa potwierdzają, że jest pan 
osobą poważną – pochwalił radnego 
wójt J. Matuszewski. - Dobrze pan 
zauważył, że trzeba, aby uchwała 
zaczęła działać. Jeśli okaże się, że są 
jakieś błędy, które się ujawnią w trak-
cie, zawsze można ją zmienić. 

W efekcie uchwała o bonifikatach 
przeszła przy zaledwie jednym głosie 
sprzeciwu. Po wejściu w życie uchwały 

będą obowiązywać następujące boni-
fikaty: dla budynków wybudowanych 
przed 1945 rokiem - 80 procent; dla 
wybudowanych w okresie od 1 stycz-
nia 1946 do 31 grudnia 1960 roku: 
70 procent; dla wybudowanych od 
1 stycznia 1960 do 31 grudnia 1989 
roku – 50 procent. 

Radni przegłosowali również do-
finansowanie zakupu wozu strażac-
kiego. 

R. Orlikowski

Od autora: Podejmowaniu tego 
typu uchwał zawsze towarzyszą 
emocje. Wynika to z tego, że zasób 
nieruchomości gminnych jest w bar-
dzo różnym stanie, i nie mam tu na 
myśli wyłącznie gminy Wałcz, ale piszę 
ogólnie o mieszkaniach i domach 
komunalnych. Dlatego na wykupie 
jedni zyskują więcej, a inni mniej. 
Osobiście jestem jednak zwolenni-
kiem takiej sprzedaży nieruchomości. 
Każdy dba lepiej o swoją własność i 
to jest ogólnie znana prawda. Będąc 
„na swoim” każdy remont robimy dla 
siebie i każdą złotówkę wydajemy 
na swoją własność. Dla gminy jest to 
również korzystne, bo przestaje ona 
ponosić koszty remontów domów, z 
których część jest w kiepskim stanie. 
Wykupujący powinni jednak mieć peł-
ną świadomość, że kiedy będą już na 
swoim, to na nich spadnie obowiązek 
dbania o stan techniczny ich mieszkań 
i budynków.
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3 marca po pięciu latach przygoto-
wań, wytężonej pracy i współdzia-
łania pomiędzy różnymipodmiota-
mi, takimi jak TBS czy Urząd Mia-
sta, odbyło się uroczyste otwarcie 
Przyjaznej Kamienicy, czyli Miesz-
kań Chronionych w Wałczu. 

Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi: wicewojewoda 
Marek Subocz, burmistrz Wałcza 
Maciej Żebrowski, a także prezes 
TBS Marek Pawłowski. To oni wraz 
z kierownikiem Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Wałczu Anną 
Baculewską dokonali oficjalnego 
przecięcia wstęgi. 

Mieszkania mieszczą się przy ul. 
Kilińszczaków w budynku, w którym 
kiedyś znajdował się sklep Słodka 
Dziurka. Są to 4 lokale zajmujące całą 
kamienicę w których jednocześnie 
może zamieszkiwać 14 osób. Miesz-
kania są w pełni przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W 
domu została nawet zainstalowana 
winda dla osób poruszających się na 
wózkach.

Dla kogo są te mieszkania?
- Są to mieszkania przede wszyst-

kim dla osób niepełnosprawnych, i 
to zarówno z niepełnosprawnością 
fizyczną, jak i psychiczną- tłumaczy 
A. Baculewska. - Jest adresowana dla 

Przyjazna kamienica

tych, którzy chcieliby się usamodziel-
nić. W tym wypadku pełnią jakby 
rolę mieszkań treningowych. Osoby 
z niepełnosprawnościami uczą się 
samodzielności. Mieszkańców będą 
wspierać zatrudnieni opiekunowie. 

Z założenia mieszkania przyznawane 
są na okres od 6 miesięcy do roku, 
choć w uzasadnionych przypadkach 
będzie można myśleć o przedłużeniu 
możliwości zamieszkania.

Na tę chwilę (poniedziałek 8 marca) 

w mieszkaniu jest już pierwszy lokator, 
a do końca tygodnia do mieszkań 
chronionych przeprowadzą się 4 
kolejne osoby. Pozostałe mieszkania 
będą zasiedlane sukcesywnie. 

raf
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O nowej gminnej bibliotece publicznej i o roli, 
jaką pełni ta instytucja, dyrektor AlDONA PIA-
SKOWSKA opowiada w rozmowie z Rafałem 
Orlikowskim. 

Od kiedy działa w lubnie nowa Gminna Biblio-
teka Publiczna?

- Formalnie uchwałą Rady Gminy została powołana 
1 września 2020 roku. Otrzymaliśmy nowe pomiesz-
czenia w budynku dawnego gimnazjum w Lubnie. W 
Karsiborze, gdzie dotychczas funkcjonowała gminna 
biblioteka, mieliśmy około 70 metrów. W Lubnie 
dostaliśmy ponad 250 metrów kwadratowych po-
mieszczeń i zaczęliśmy się urządzać.
Czyli można było od podstaw realizować swoją 
wizję biblioteki?

- Myślę, że pomysłów mi nie brakuje. Nie lubię 
siedzieć bezczynnie i muszę coś robić. Dużo podró-
żuję i sporo zwiedzam. Chodzę do różnych bibliotek 
w różnych krajach. Ideałem są dla mnie Czechy, 
gdzie biblioteki są nawet w najmniejszych miejsco-
wościach. Dosłownie mała wioska z kilkoma, może 
kilkunastoma domami i jest biblioteka. Ale byłam 
też w Czechach w dużych bibliotekach akademickich. 
Tam ludzie przychodzą, niekoniecznie, aby wypo-
życzyć książkę. Są miejsca, gdzie ustawione są sofy, 
ludzie siadają, zdejmują buty i na luzie rozmawiają 
ze sobą, coś czytają i nikt nikomu nie przeszkadza.
I takie miejsce powstało w lubnie?

- Oczywiście. Było pomieszczenie, które doskonale 
się do tego nadaje, z fajnym, trójkątnym oknem. 
Ustawiliśmy narożną kanapę, stolik, są fotele. Każdy 
może przyjść, posiedzieć czy poczytać. Bywa, że czy-
telnicy z innych miejscowości mają czas do odjazdu 
autobusu, więc mogą w cieple poczekać, wypić 
kawę lub herbatę. Chociaż na Litwie w bibliotece 
podpatrzyłam też, że dla dzieci był automat, gdzie 
można było zrobić kakao. Pomyślę i o tym.
Skąd na to środki?

Biblioteka XXI wieku

- Biblioteka otrzymuje środki z gminy. Nie ukry-
wam, że z powodu pandemii nie udało się zreali-
zować pewnych zaplanowanych przedsięwzięć, 
stąd mieliśmy jakieś oszczędności. Dostajemy bodaj 
największe dofinansowanie w powiecie z Biblioteki 
Narodowej. Te środki przeznacza się jednak na 
zakup nowych książek. Sporo pomieszczeń, między 
innymi kącik czytelniczy, udało się umeblować ze 
środków własnych. Biblioteka jest wydawcą książek 
i niebawem pojawi się czwarty tytuł. Są to opraco-
wania Jarosława Leszczełowskiego, dotyczące historii 
gminy. Biblioteka posiada prawa autorskie do tych 
pozycji, a cały dochód z ich sprzedaży zasila nasz 
budżet. Wydawanie książek i nawiązanie współpracy 
z Jarosławem Leszczełowskim było moim zdaniem 
doskonałym pomysłem, który, mam nadzieję, 
przyniesie dodatkowe korzyści i atrakcje, które już 
chodzą mi po głowie, a nawet w części nabierają 
realnych kształtów.
Zdradzi Pani jakieś szczegóły?

- Jestem po rozmowie z wójtem i nieoficjalnie jest 
wstępna akceptacja na utworzenie izby regionalnej. 
Jest takie pomieszczenie w Lubnie, które dosko-
nale nadawałoby się na ten cel. Posiadamy wiele 
kapitalnych zdjęć, dokumentów. Myślę, że sporo 
eksponatów udałoby się zgromadzić, aby przybliżać 
historię miejscowości, pokazywać ciekawe miejsca 
i ludzi. Marzy mi się jeszcze coś w rodzaju kiosku 
multimedialnego. Dwa, trzy stanowiska, z dostępem 
do komputera. Każdy może poszukać ciekawych 
miejsc na terenie gminy, poczytać o historii, zobaczyć 
mapę jak dojechać. Ale też można, a nawet trzeba 
to poszerzyć o informacje przydatne dla turystów: 
gdzie można przenocować, gdzie wypożyczyć kajak 
czy rower.
Czy biblioteka w obecnej dobie cyfrowej oferuje 
wyłącznie książki papierowe?

- Na tę chwilę wypożyczamy tylko książki papie-
rowe oraz audiobooki. Ale zdradzę, że już niedługo 

poszerzymy naszą ofertę. Jestem już po rozmowach 
z biblioteką w Drawsku Pomorskim i jest wstępne 
porozumienie o utworzeniu konsorcjum. Jako dwie 
biblioteki będziemy mogli skorzystać ze zniżek, aby 
uzyskać dostęp do serwisu Legimi. Jeśli wykupimy 
dostęp, wówczas czytelnik naszej biblioteki otrzyma 
kod dostępu i będzie mógł korzystać z ogromnego 
zbioru e-booków, jakie są w tym serwisie. Normal-
nie aby korzystać z serwisu trzeba płacić, a u nas 
czytelnik będzie miał to za darmo. Ja co prawda oso-
biście wolę książki papierowe, ale nie można stać w 
miejscu i nie iść z duchem czasu. Tym bardziej, że są 
pytania czytelników o książki w wersji elektronicznej.
Jeszcze jakieś nowe pomysły?

- Nie wiem, czy mogę to zdradzić. Powiedzmy, 
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Biblioteka XXI wieku
że nie jest to pewnik, ale mam obiecanego busa z 
gminy. Gmina ma kupić nowy i jest szansa, że do-
staniemy ten starszy. Jeśli go dostaniemy, to planuję 
zrobić z niego „bibliobus”. Gmina jest duża i chcemy 
dotrzeć z książkami do mieszkańców. Zaczniemy 
może od jednego dnia w tygodniu, ale jeśli będzie 
zainteresowanie, to można zwiększyć częstotliwość. 
Ustalona byłaby trasa, godziny dojazdu do każdej 
miejscowości. Można skorzystać z oferty, jaką mamy 
ze sobą, można zamówić książkę telefonicznie. My-
ślę, że taka forma przyjmie się, zwłaszcza, że już od 
dawna funkcjonuje w nieco mniejszej wersji. 
Co to znaczy?

- Wybuch pandemii i przenosiny w nowe miejsce 
spowodowały, że niektórym nie pasuje dojazd, a 
inni boją się podróżować z powodu wirusa. Dlatego 
czytelnicy dzwonią do biblioteki i zamawiają sobie 
książki. Pakuję je potem do swojego samochodu i 
kiedy wracam do domu, rozwożę je mieszkańcom. 
Tak wożę po kilkanaście, kilkadziesiąt książek. 
Dlatego wiem, że jest to niezłe rozwiązanie, które 
sprawdzi się nie tylko w okresie pandemii. 
Jaką rolę odgrywa biblioteka w obecnych cza-
sach?

- Oczywiście naszą nadrzędną rolą jest propagowa-
nie czytelnictwa i działalność typowo biblioteczna. 
Gmina nie posiada oddzielnej jednostki kultury. 
Takie gminne centrum kultury ma dopiero powstać. 
W pewien sposób staramy się od dłuższego czasu, 
kiedy byliśmy jeszcze w Karsiborze, pełnić rolę 

takiego ośrodka kultury. Może podświadomie tak 
się stało, bo to wynika z mojego charakteru i chęci 
działania. Organizujemy plener artystyczny, szereg 
warsztatów dla seniorów. Organizujemy spotkania 
autorskie, wystawy i wiele innych przedsięwzięć, 
daleko wykraczających poza klasyczne ramy dzia-
łalności biblioteki. Ubolewam, że pandemia mocno 
nam tę działalność przyblokowała.
Czyta się przerażające statystyki dotyczące 
czytelnictwa, z których wynika, że większość 
naszego społeczeństwa nie czyta nawet jednej 
książki w ciągu roku. Jak to wygląda z Pani 
perspektywy?

- Na tę chwile obawiam się, że obraz czytelnictwa 
w gminie jest mocno zafałszowany. Wynika to z faktu 
pandemii i przenosin z Karsiboru do Lubna. Niestety, 
czytelnictwo nieco spadło. Nie jest to może jakiś 
niepokojący spadek, ale zauważalny. Tym bardziej, 
że system komputerowy pozwala nam wygenerować 
szereg informacji.
Ile osób korzysta z biblioteki?

- Zapisanych jest ponad 800 osób. Myślę, że 
regularnie wypożyczających jest około 500. Mamy 
bogaty księgozbiór, szybko docierają do nas poszuki-
wane nowości i myślę, że dlatego z naszej biblioteki 
korzysta około 80 wałczan. Największym zaintereso-
waniem cieszą się oczywiście lektury szkolne. Poza 
lekturami, z moich obserwacji wynika, że chętniej 
czytają dziewczynki. Chłopcy prawie nie czytają. Ale 
myślę, że w dużej mierze wynika to z tego, co wynosi 

się z domu. Jak rodzice czytają, to dzieci później też 
czytają. Mam na przykład ojca, który przychodzi ze 
swoim synem. Sobie zamawia książki, a dla syna też 
ma zawsze listę bardzo przemyślanych lektur. Jestem 
przekonana, że chłopak później będzie czytelnikiem. 
Jest też sporo matek, które przychodzą z dziećmi. 
Mogę powiedzieć, że najlepszy czytelnik w ubiegłym 
roku przeczytał 137 książek.
A co najchętniej jest czytane?

- Na pierwszym miejscu oczywiście są lektury 
szkolne. Ale jak mówiłam, system informatyczny 
pozwala wyciągnąć ciekawe informacje i okazuje 
się, że w pierwszej dziesiątce, czyli głównie wśród 
lektur, jest wydana przez bibliotekę książka Jarosława 
Leszczełowskiego, dokładnie drugi tom jego „Wędró-
wek w pięciu wymiarach” jest na 10, a kolejny na 
26 miejscu. To niezły wynik, jeśli wziąć pod uwagę, 
że wygenerowano to spośród wypożyczonych 3358 
tytułów książek. Z jednej strony dowodzi to, że 
podjęliśmy słuszną decyzję, wydając te książki, a z 
drugiej, że ludzi interesuje historia ich gminy. Poza 
tym panowie czytają reportaże, książki wojenne i 
oczywiście kryminały. Panie literaturę kobiecą, ale 
też kryminały. Tu królują Mróz, Puzyńska czy Nesbo. 
Dziewczynki to głównie literatura fantasy.
Czego życzyć Pani i bibliotece?

- Aby skończyła się pandemia i wróciła normalność. 
Mamy miejsce, mamy pomysły i tylko pandemia 
blokuje nas w ich realizacji.
Dziękuję za rozmowę. 
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Wiosny zwiastowanie...
Marcin Madajczyk, nasz zaprzyjaźniony artysta wielu talentów, w swoim obiektywie zatrzymał pierwsze oznaki 
wiosny. Zima jeszcze nie powiedziała wprawdzie ostatniego słowa, noce są jeszcze mroźne, ale w powietrzu czuć 
już to coś, co bardzo trudno opisać jest słowami tak, by nie popaść w kicz i banał. Na szczęście jest Marcin i jego  
świetne, fotograficzne oko...
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Wiosny zwiastowanie...
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Do redakcji dotarł mail od miesz-
kańca, któremu nie podoba się 
sposób naliczania opłat za śmieci 
w tak zwanych posesjach nieza-
mieszkanych. Uważa, że urzędnicy 
naliczając opłaty naruszają obo-
wiązujące prawo. 

W mailu czytelnik prosi o zaintere-
sowanie się następującym tematem: 

„Prosiłbym o zainteresowanie się 
problemem naliczania opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
na posesjach niezamieszkałych.

Dokumentem prawnym określają-
cym wysokość opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi jest w 
Uchwała nr VIII/XXI/191/20 w sprawie 
wyboru metody ustalenia wysokości 
opłaty. 

W § 4.1 Uchwały VIII/XXI/191/20 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
wysokości opłaty... jest zapisane, że 
ustala się miesięczną stawkę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
dla części niezamieszkałej w wysoko-
ści 17,00 zł miesięcznie, natomiast 
zgodnie z uchwałą nr VIII/XXII/206/20 
zmieniająca powyższą uchwałę stawka 
ta została ostatecznie ustalona na 6,32 
zł za miesiąc. W żadnym paragrafie 
tej uchwały nie ma zapisu uzależnia-
jącego miesięczną opłatę od częstości 
opróżniania pojemników.

Natomiast urzędnicy miejscy żąda-
ją, aby za okres czerwiec – sierpień 
2020 r. w deklaracji o wysokości 
opłat obowiązującej w tym okresie 
jest kolumna, w którą należy wpisać 
częstotliwość wywozu. Urzędnicy 
żądają, aby wpisać tam częstotliwość 
4,33 (wywóz raz na tydzień) – a na-
wet 8,66 razy (2 razy w tygodniu). 
Od września 2020 dostosowano 
wzór deklaracji do obowiązującej 
uchwały Nr VIII/XXI/191/20 i usunię-
to kolumnę częstotliwości wywozu. 
Kreatywni urzędnicy nakazują mimo 
tego, że zgodnie z wytycznymi do 
wyliczenia pojemności pojemnika, 
na danej posesji powinien być tylko 
jeden pojemnik 240 l, wpisać 4,33 
pojemników.

Na pytanie jaka jest podstawa praw-
na, powołują się na opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, 
w której zaleca się wyliczanie opłaty 
według częstości wywozów. Ale to jest 
opinia, a nie prawo.

W § 2.1 w/w uchwały ustala się rów-
nież miesięczną stawkę w wysokości 
35 zł od mieszkańca i nie wymaga 
się od mieszkańców opłaty 35 zł x 
4,33 (stawka pomnożona przez ilość 
wywozów)

Za całe zamieszanie z tą opłatą, we-
dług urzędników, winę ponosi Rada 
Miasta Wałcza, ponieważ Rada źle 
uchwaliła uchwałę. Radni uchwalili 
uchwałę według własnej opinii, a nie 
tak, jak chcieli urzędnicy. Jak widać, 
mimo uchwały urzędnicy będą wyli-
czali opłatę po swojemu. To po co jest 
Rada Miasta?

Mam nadzieję, że ktoś w Urzędzie 
Miasta się obudzi i przypomni urzęd-

Jeszcze raz śmieci

nikom, że muszą działać zgodnie z 
prawem.

Nie podaję swoich personaliów, 
ponieważ obawiam się restrykcji ze 
strony Urzędu Miasta.

***
Poprosiliśmy na piśmie o ustosunko-

wanie się do problemu przez Urząd 
Miasta W odpowiedzi czytamy: 

„Uchwała nr VIII/XXI/191/20 Rady 
Miast Wałcz z dnia 13 maja 2020 r. 
(Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2338 ze 
zm.) w odniesieniu do zlokalizowa-
nych w zabudowie mieszanej lokali 
niezamieszkałych wyznacza jedy-
nie stawkę jednostkową za wywóz 
pojemnika odpadów o określonej 
pojemności. Szczegółowe zasady 
wywozu odpadów, obejmujące m.in. 
częstotliwość wywozów oraz wielkość 
pojemników, w które powinna być 
wyposażona dana nieruchomość 
,określa natomiast rozdział 5 uchwa-
ły nr VIII/XIX/182/20 Rady Miasta 
Wałcz z dnia 7 kwietnia 2020 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zach. 
poz. 2158 ze zm.). W przypadku 
nieruchomości niezabudowanych 
to ustalona tym ostatnim aktem 
częstotliwość wywozu oraz wielkość 
pojemnika determinują ostateczną 
wysokość opłaty za wywóz odpadów. 
Oznacza to zatem, że jeżeli zgodnie 
z przepisami Regulaminu nieru-
chomość niezabudowana powinna 
być wyposażona w pojemnik 120 l, 
który powinien być wywożony raz w 
tygodniu, to opłata powinna wynosić 
iloczyn ilości wywozów (4,33) oraz 
stawki za pojemnik (6,32), wynosząc 
ostatecznie 27,36 zł. Współczynnik 
wywozów w wysokości 4,33 ustalo-
ny został z uwagi na to, że niektóre 
miesiące liczą więcej, niż 4 tygodnie 

(jest to współczynnik określający 
uśrednioną ilość tygodni w roku).

Przywoływane w pismach przez 
urzędników Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta stanowi-
sko Regionalnej Izby Obrachunkowej 
ma na celu pokazanie jedynie, że 
interpretacja przepisów dokonywana 
przez Urząd jest prawidłowa.

Na marginesie zwrócić należy uwa-
gę jedynie na to, że założenie, iż 
miesięczny wywóz nieczystości z 
pojemnika 120 l z nieruchomości 
niezabudowanej za cenę 6,32 zł byłby 
jawnie niesprawiedliwy w stosunku 
do opłat, jakie za wywóz tego sa-
mego pojemnika ponosi przeciętna, 
trzyosobowa rodzina, czyli 105 zł. W 
takiej sytuacji pozostali mieszkańcy 
musieliby ponieść koszt takiego „ulgo-
wego” potraktowania nieruchomości 
niezamieszkałych, co w konsekwencji 
prowadzić by musiało do zwiększenia 
opłat nakładanych na mieszkańców.

Na koniec Urząd zwraca uwagę, że 
dostrzega problem wysokich opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Trzeba jednak pamiętać, że 
ukształtowanie opłaty na tak wysokim 
poziomie spowodowane było wysoką 

ceną zaoferowaną w przetargu przez 
przedsiębiorstwo zagospodarowujące 
odpady oraz tym, że Rada Miasta 
dopiero po trzech miesiącach dyskusji 
podjęła uchwałę ws. ustalenia wyso-
kości stawki. Urząd w nowym roku 
aktywnie pracuje, aby od maja stawka 
mogła ulec zmniejszeniu. Aktualnie 
w toku jest nowy przetarg, w którym 
wyłonione zostanie przedsiębiorstwo 
odbierające i zagospodarowujące 
odpady. Burmistrz Miasta Wałcz pro-
wadzi również rozmowy z sąsiednimi 
samorządami, których efektem ma 
być przystąpienie przez Miasto do 
związku celowego gmin, powołane-
go w celu efektywniejszego i przede 
wszystkim tańszego, wedle zasady 
„duży może więcej”, zagospodarowy-
wania odpadów. Rozmowy te jednak 
nie należą do łatwych, gdyż większość 
gmin zrzeszyła się w tego typu związ-
ki kilka lat temu i dzisiaj w sposób 
niezbyt chętny otwierają stworzone 
przez siebie struktury na nowych 
członków. Zaniechanie przystąpienia 
do tego typu związku z perspektywy 
lat okazało się błędne i brzemienne 
w skutkach”.

raf
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Jak się ostatnio do-
wiedziałam (a było to 
podobno oczywiste dla 
wszystkich, poza mną), 
jestem ekstrawertykiem 
i szukam kontaktu z 
ludźmi. Między inny-
mi z tego powodu już 
ładnych kilka miesięcy 
temu uparłam się, żeby 

zarzucić ideę home office i wybłagać przyznanie 
stałego dostępu do biura. Rytuał porannej kawy 
z najlepszego ekspresu, pitej przy okazji wymie-
niania najnowszych wiadomości i o tym kto, z 
kim, po co i dlaczego to jest bez sensu, wspólne 
zjadanie obiadów w kantynie czy zwykłe „cześć” 
wymienione w biegu na korytarzu dają mi poczu-
cie komfortu psychicznego. Kiedy ktoś jest obok i 
poświęca mi uwagę, kwitnę.

Wyobrażacie sobie więc, że kiedy dziś rano, kilka 
minut po rutynowym teście na obecność koro-

nawirusa dostałam wiadomość „wynik pozytywny, 
wracaj do domu i widzimy się za 10 dni”, nie byłam 
szczególnie entuzjastyczna.

Może i zabrzmię jak chojrak, ale samej choroby 
raczej się nie boję. Jestem młoda, silna, pewna 
siebie i, jak powtarza do znudzenia mój mechanik, 
złego diabli nie wezmą. Pewnie przeżyję. Tylko co 
robić przez kolejnych dziesięć dni, kiedy dobowy 
rytm dnia siedem dni w tygodniu obraca się wokół 
pracy, a projekty, w które jestem zaangażowana, to 
aktualnie moje największe hobby?

Podeszłam do zadania metodycznie. Jak na praco-
holika przystało, zaczęłam od Excela. W nim - lista stu 
najważniejszych filmów XX wieku, podzielonych na 
dekady, uzupełnionych o średnie oceny reżyserów, 
sąsiadujące z kolumną na własny rating. Na konsoli 
wylądowały zaległości, o których powiedziałam so-
bie, że zagram „kiedyś, jak będzie więcej czasu”. Przy 
łóżku czeka nowe wydanie „Przeminęło z wiatrem”. 
Na mailu wisi siedmiodniowa przepustka do zbioru 
kursów online - no bo jeśli nie teraz podszkolić się 

w zarządzaniu projektami, to w zasadzie kiedy?
Życie można oczywiście odkładać „na później”. 

Wierzyć w to, że kiedyś godziny w dobie ułożą 
się jakoś korzystniej albo priorytety przesuną się 
w taki sposób, że będzie się dało zrobić i to, co 
trzeba, i to, na co się ma ochotę. Dziś, kiedy wy-
trącono mi z ręki argument, którym posługiwałam 
się, żeby odkładać przyjemności, nie pozostaje mi 
nic innego jak westchnąć, wziąć do ręki książkę 
i jakoś ten traumatyczny czas dla siebie przeżyć.

No najgorzej.
Przymusowe zwolnienie lekarskie i izolacja to 

dla mnie mała trauma. Nie byłabym jednak sobą, 
gdybym nie zdecydowała się wykorzystać tego 
czasu na to, żeby po dziesięciu dniach opuścić 
próg swojego mieszkania może niekoniecznie 
mądrzejsza, ale na pewno bardziej snobistyczna 
i bogatsza kulturowo.

Przyjmuję wyrazy współczucia w postaci prze-
syłek z pysznym jedzeniem.

Natalia Chruścicka

Jak żyć, jak odpoczywać?

W ubiegłym tygodniu w wałeckich 
szkołach średnich rozpoczęły się 
próbne matury. Zaskoczeni nimi 
byli przede wszystkim tegoroczni 
maturzyści, którzy byli przekonani, 
że próbnych matur nie będzie. 

- To nie jest tak, że próbnych matur 
miało nie być – mówi wicestarosta 
Jolanta Wegner. - Rozważaliśmy je 
w różnej formie, w tym w grę wcho-
dziło zdawanie zdalne. Ostatecznie 
po rozmowie z dyrektorami zapadła 
decyzja o przeprowadzeniu ich na 
normalnych zasadach, ale oczywiście 
w ścisłym reżimie sanitarnym. Te 
roczniki mają sporego pecha, bo dwa 
lata temu były strajki nauczycieli. Na 
ubiegłym oraz bieżącym roku swoje 
piętno odcisnęła z kolei pandemia 
i większość nauki odbywała się w 
trybie zdalnym. Myślę, że taka „nor-
malna” próbna matura była czymś 
dobrym dla młodzieży. Maturzyści 
mogli się spotkać, ale też bardziej 
wczuć się w atmosferę egzaminu 
dojrzałości.

Dyrektorzy przyznają, że rozmawiali 
o tym z nauczycielami i większość z 
nich była zdania, że organizowanie 
zdalnej matury nie ma większego 
sensu, jeśli chodzi o obiektywną ocenę 
ucznia. 

- Umówmy się, że młodzież dzięki 
zdalnemu nauczaniu, opanowała 
do perfekcji umiejętność szybkiego 
pozyskiwania potrzebnych jej infor-
macji – mówi dyrektor PCKZiU Piotr 
Filipiak. - Urządzanie zdalnej próbnej 
matury byłoby sztuką dla sztuki, a nie 
obiektywnym testem dla nauczyciela i 
ucznia, dającym informację o stopniu 
przygotowania.

Arkusze egzaminacyjne przygotowa-
ła Centralna Komisja Egzaminacyjna, 
która tym razem nie narzuciła sposobu 
przeprowadzania próbnych matur. Jak 
mówi dyrektor ZS Nr 4 RCKU Leszek 
Molka, szkoły otrzymały arkusze w 
formie elektronicznej i same musiały 

Przymiarka do matury

je drukować i kserować dla uczniów. 
Na egzaminy językowe należało do-
datkowo zgrać pliki dźwiękowe do 
odsłuchu. Dla uczniów istotne było też 
podzielenie arkusza z języka polskiego 
na dwa różne. Dzięki próbnej maturze 
pisanej w szkole łatwiej zapoznają się 
ze sposobem kodowania odpowiedzi 
i samym przebiegiem egzaminu. 

- Samo rozdzielenie arkusza to jedno 
– mówi P. Filipiak. - Według informacji 
z CKE, może dojść do sytuacji, w której 
każdy z arkuszy będzie oceniany przez 
innego egzaminatora. W polskim jest 
arkusz tak zwany zamknięty z pytania-
mi testowymi i może on być oceniany 
przez jedną osobę. Drugi, czyli zawie-
rający rozprawkę, oceniał będzie ktoś 
inny. To nie pozwoli ocenić pracy jako 
całości i jest chyba z pozycji ucznia 
gorsze. Czasem bowiem tylko jeden 

punkt decyduje o tym, czy matura 
będzie zdana.

Innym problemem który stawiał 
pod znakiem zapytania możliwość 
przeprowadzenia matur w sposób 
stacjonarny, były realizowane w tym 
okresie szczepienia nauczycieli. 

- Z przygotowaniem egzaminu w 
reżimie sanitarnym nie było pro-
blemu – mówi dyrektor LO im. 
Kazimierza Wielkiego Waldemar Ro-
gulski. - Mieliśmy to przetestowane 
na maturach w ubiegłym roku i nie 
było problemów. Może faktycznie 
młodzież była troszkę skołowana, 
ale ostatecznie frekwencja wyniosła 
ponad 90 procent. Zdecydowaliśmy 
się na próbną maturę pisaną w szko-
le, choć do końca nie wiedzieliśmy, 
kiedy będziemy szczepieni. Okazało 
się, że przeprowadziliśmy część 

egzaminów, a szczepieni byliśmy w 
ostatnią sobotę. Do dziś (poniedzia-
łek 8 marca) mam nauczycieli na 
zwolnieniach, bo ciężko reagowali 
na szczepionkę. Dziś jednak mamy 
rozszerzony angielski i nie będzie z 
tym problemu.

Dyrektorzy przewidują, że w tym 
roku matury zostaną przeprowadzone 
w tradycyjnym, majowym terminie, 
choć oczywiście przy zachowaniu 
rygorów sanitarnych. Zapowiedziano 
już, że podobnie jak w ubiegłym roku 
nie będzie egzaminów ustnych.

Uczniowie narzekali, że w tym roku 
informacja o próbnych maturach do-
tarła do nich zbyt późno. Spora część 
była przekonana, że egzaminów nie 
będzie, a jeśli już, to w formie zdalnej. 
Większość uważa, że testy, zwłaszcza 
polski i matematyka, były trudne.  raf
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Pierwszeństwo dla pieszego
Prezydent An-
d r z e j  D u d a 
podpisał no-
welizację Pra-
wa o ruchu 
drogowym. 
Jest ona prze-

łomowa, bo-
wiem ustanawia 

b e z - względne pierwszeń-
stwo pieszego przy przechodzeniu 
przez jezdnię. Zgodnie z tą zmianą, 
pieszy znajdujący się na przejściu dla 
pieszych ma bezwzględne pierwszeń-
stwo przed każdym pojazdem. Pieszy 
wchodzący na przejście musi ustąpić 
pierwszeństwa tylko tramwajowi, a 
wszelkie inne pojazdy muszą ustąpić 
pierwszeństwa jemu. Zatem trzeba 
pamiętać, że piesi będą mieli pierw-
szeństwo już przed wejściem na pasy. 
Z przepisu wynika, iż „kierujący po-
jazdem, zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność, zmniejszyć 
prędkość tak, aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo pieszego znajdu-
jącego się na tym przejściu albo na 

nie wchodzącego i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdującemu się 
na tym przejściu albo wchodzącemu 
na to przejście”. Natomiast pieszy nie 
będzie mógł korzystać z telefonu lub 
innego urządzenia elektronicznego 
„w sposób, który prowadzi do ograni-
czenia możliwości obserwacji sytuacji 
na jezdni, torowisku lub przejściu dla 
pieszych”. Kierowcom proponuję dla 
własnego bezpieczeństwa przyjęcie 
zasady zatrzymywania się przed 
przejściem dla pieszych w przypad-
ku zauważenia pieszego w pobliżu 
przejścia w takiej odległości, która 
potencjalnie może umożliwić wejście 
na przejście przed dotarciem pojazdu 
do przejścia. W przypadku wypadku 
z udziałem pieszego na przejściu dla 
pieszych, obrona kierowcy będzie w 
zasadzie niemożliwa. 

Wreszcie wprowadzono oczekiwany 
zakaz jazdy zbyt blisko następnego 
samochodu na autostradach i drogach 
ekspresowych, tzw. jazdy na zderzaku. 
Odstęp między pojazdami ma być 
nie mniejszy, niż połowa prędkości, z 
jaką porusza się dany pojazd. Oznacza 

to, że kierowca jadący z prędkością 
140 km na godz. powinien jechać w 
odległości 70 metrów za pojazdem 
przed nim. Wyjątkiem jest tylko ma-
newr wyprzedzania. Zakaz jazdy na 
zderzaku jest potrzebny. Ci, co jeżdżą 
trasami szybkiego ruchu i autostrada-
mi wiedzą, jakie niebezpieczeństwo 
niosą ze sobą kierowcy jadący z pręd-
kością np. 140 km/godz. w odległości 
np. 30 metrów od poprzedzającego 
pojazdu. Nie ma żadnej szansy na 
uniknięcie najechania na tył pojazdu 
w przypadku gwałtownych manew-
rów takiego samochodu. Wynika to z 
czasu reakcji organizmu kierowcy na 
bodźce. Jest to jedna z przyczyn wy-
padków na autostradach z udziałem 
wielu samochodów, które najeżdżają 
na siebie. Często też kierowcy Tirów 
jadą z prędkością ok. 100 km/godz. 
jeden za drugim. Nie dość, że utrud-
niają wyprzedanie szybszym pojaz-
dom, to potencjalnie jadą w ciągłym 
ryzyku wpadnięcia na siebie w razie 
gwałtownego hamowania. Miejmy 
więc nadzieję, że przepisy te spowo-
dują choć u części kierowców zmianę 

sposobu prowadzenia samochodów. 
Obniżono prędkość dopuszczalną w 

obszarze zabudowanym do 50 km w 
porze nocnej.

Obniżenie prędkości jazdy w nocy 
po obszarze zabudowanym do 50 km/
godz. będzie trudne do zaakceptowa-
nia przez kierowców. Teraz mamy 60 
km/godz. w porze nocnej i rzadko się 
zdarza, by kierowcy z taką prędkością 
jechali przez puste o tej porze miasta, 
zwłaszcza w śródnocnych godzinach. 
Owszem, pole do popisu będzie 
miała policja, ale przy tendencji 
do ograniczania prędkości i niezbyt 
dobrym oznakowaniu dopuszczalnej 
prędkości trudno się spodziewać, 
by ta zmiana przyniosła oczekiwana 
reakcje w zachowaniu kierowców, 
zwłaszcza na głównych przelotowych 
arteriach miast.

Pomimo wszystko - szerokości życzę. 
Uważajcie na drogach!

Nowelizacja Prawa o ruchu dro-
gowym wejdzie w życie 1 czerwca 
2021 r.

Cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator

3 młode, proste cukinie należy 
pociąć na cienkie, podłużne plastry 
lub użyć mandoliny. Uzyskacie wtedy 
plastry grubości 2-3 mm. Pokrojoną 
cukinię należy rozłożyć na tacce i 
nasolić. Kiedy puści sok, odsączamy 
ręcznikiem papierowym.

FARSZ
• 0,5 kg mielonej wieprzowiny 

lub fileta z kurczaka 
• 1 jajko 
• 0,5 szklanki bułki tartej 
• 0,5 szklanki ulubionych posie-

kanych ziół (pietruszka, szczy-
piorek, koper, bazylia lub inne) 

• 1 marchew 
• 1 średnia cebula czerwona 
• 1 liść kapusty pekińskiej lub 2 

włoskiej 
• 2 ząbki czosnku 
Marchew ścieramy na małych 

oczkach tarki, cebulę i kapustę sie-
kamy drobno. Czosnek przeciskamy 
przez prasę. Dodatki dodajemy do 
mięsa mielonego, jajka, bułki tartej i 
ziół. Przyprawiamy do smaku i wyra-
biamy masę.

SOS
• 1 puszka krojonych pomidorów 

włoskich 
• 1 cebula czerwona 
• 2 ząbki czosnku 
• Sól pieprz 
• 2 łyżki octu balsamicznego lub 

soku z cytryny 
• 1 szklanka wody 
• 1 łyżeczka cukru 
• Sól, pieprz 

Roladki z cukiniicoś na ząb

Dziś przedstawiamy przepius na 
pyszne cukinie autorstwa pewnej 
wszechstronnie utalentowanej 
wałczanki, która potrafi zachwycić 
nie tylko w kuchni. Smacznego!

Cebulę posiekać, zeszklić na patelni, 
dodać do niej pomidory, przeciśnięty 
przez prasę czosnek i resztę skład-
ników. Dusić pod przykryciem 45 
minut od czasu do czasu mieszając. 
Jeśli lubicie kawałki pomidorów w 
sosie - nie trzeba go blendować, tylko 
rozgnieść widelcem. Jeśli jednak woli-

cie gładszą konsystencję sosu, można 
użyć blendera. 

Roladki można zawijać na dwa spo-
soby. Jeśli chcecie uzyskać małe rolad-
ki, przecinamy plaster cukinii na pół, 
tak aby z jednego zwinąć dwie sztuki. 
Nakładamy wtedy kopiastą łyżeczkę 

farszu i zawijamy. Jeśli wolicie większe 
roladki, zawijamy w jeden cały plaster 
cukinii kopiastą łyżkę stołową farszu. 
Układamy je na blasze do ciasta i 
smarujemy sosem pomidorowym o 
gęstej konsystencji. Posypujemy nie-
wielką ilością mozarelli lub startym, 
twardym serem. 
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To miał być tylko żartobliwy odwet 
na sąsiadach. Wyszła jednak z tego 
spora afera, która nie wiadomo czy 
nie skończy się powiadomieniem 
policji oraz skierowaniem wniosku 
do sądu o odszkodowanie. 

Alicja i Kazimierz G. mieszkają w 
niewielkim domku w Wałczu. Mają 
dość spory ogródek niestety trochę 
zapuszczony. Część porośnięta jest 
gęstymi krzakami, otaczającymi znisz-
czoną altanę. Właściwie nie widać, 
co się w niej dzieje - ani od strony 
domu państwa G., ani od strony ulicy. 
Ten fakt wykorzystywali skrupulatnie 
Maciek i Darek, dwaj kumple z blo-
ku stojącego kilkaset metrów dalej. 
Najpierw altanka w krzakach była 
ich tajną bazą. Bawili się tu poza 
okiem dorosłych. Potem zaczęli pa-
lić pierwsze papierosy, pić piwko, a 
nawet przyprowadzali koleżanki na 
romantyczne randki. Główną zaletą 
obiektu było to, że nawet w czasie 
deszczu nie padało na głowę. 

Taka sielanka trwała kilka lat. Pew-
nego razu chłopaki postanowili zrobić 
sobie wolne od szkoły. Mieli wówczas 
po niecałe piętnaście lat. Sobie wia-
domym sposobem skołowali piwko, 
były papieroski. W sumie szykował 
się niezły melanż. Najwyraźniej prze-
sadzili z papierosami, bo Kazimierz, 
który siedział w kuchni nagle zobaczył 
dym unoszący się nad jego krzakami. 
Przestraszył się, że coś się pali i po-
szedł sprawdzić. Niechcący naszedł 
na dwóch nieletnich młodzieńców 
raczących się w jego altance piwkiem 
i palących papierosy. Szkolne plecaki 
jasno dowodziły, że panowie byli na 
wagarach. Ponieważ znał ich rodzi-
ców, nie dał się uprosić chłopakom, 
żeby zachować dyskrecję. Powiedział 
im wszystko, a rodzice zareagowali 
nadzwyczaj szybko i skutecznie. Kary 
okazały się niezwykle dotkliwe. Do 
tego stopnia, że Maciek i Darek po-
przysięgli sobie, że zemszczą się na 
sąsiedzie za donosicielstwo. Okazja nie 
nadarzała się jednak przez kolejne dni, 
tygodnie, miesiące. Inni by pewnie o 
wszystkim zapomnieli, bo minęły dwa 
lata. Ale nie oni, nie Maciek i Darek. 
Któregoś wieczora wspólnie oglądali 
jakiś thriller i on zainspirował ich do 
zemsty na sąsiadach. 

***
Zacząć należy od tego, że obaj 

chłopcy są nieźli z informatyki. Ba-
wią się w filmiki, fotki, przerabiają 
je w programach graficznych. Może 
nie są to jeszcze profesjonaliści, ale 
przerobienie zdjęcia tak, by imitowało 
stare, nie nastręczało im żadnego pro-
blemu. Usunęli z niego część krzaków, 
skrzynkę i słupy energetyczne, żeby 
przynajmniej trochę różniło się od 
stanu obecnego. Dołożyli tekst i w 
sumie wyszła im strona jak ze starej 
gazety. Żeby nie było podejrzeń, 

Głupi żart
skopiowali to na ksero i zadowoleni 
z efektu oglądali dzieło. Na zdjęciu 
był oczywiście dom sąsiadów. Tytuł 
aż krzyczał: Makabryczne znalezisko! 
Z tekstu wynikało, że wykonujący w 
1946 roku jakieś prace instalacyjne 
robotnicy odkryli straszną zbrodnię. 
W ogródku domu znaleźli zwłoki 
kobiety, małej dziewczynki i pieska. 
Rzekomo zbrodni miał dokonać mąż, 
który poszukiwany jest przez milicję. 

- Staliśmy przed domem z kart-
ką – opowiadają Maciej z Dar-
kiem. - Udawaliśmy, że o czymś 
dyskutujemy, porównywaliśmy, 
obchodziliśmy dom z różnych stron. 
Oczywiście wyczekaliśmy moment, 
kiedy sąsiad z żoną byli w ogródku. 
Początkowo przyglądali nam się 
tylko, ale w końcu nie wytrzymali. 
Pan Kazimierz podszedł pytając, 
co robimy. Odpowiedzieliśmy, że 
trafiliśmy na niesamowity artykuł i 
porównujemy zdjęcie, czy dom na 
nim jest ich. Kazimierz wziął kartkę 
i od razu poznał, że to jego dom. 
Potem zaczął czytać i widać było, że 
jest w lekkim szoku. Zawołał żonę. 
Ta też przeczytała i było widać, że 
się przeraziła. Dom był własnością 
jej rodziców. Dostali go w zamian 
za mieszkanie, które zajmowali na 
terenie obecnej gminy Wałcz. Na to z 
kolei my stwierdziliśmy, że po takim 
znalezisku w ogrodzie raczej nie było 
chętnych, żeby tu zamieszkać. Sąsie-

dzi chcieli zatrzymać kartkę, ale im 
ją zabraliśmy. Nie chcieliśmy, żeby 
za bardzo drążyli temat, bo mogło 
wyjść na jaw fałszerstwo. Najważ-
niejsze, że ziarenko zostało zasiane. 

***
Potem pozostał do wykonania naj-

ważniejszy element planu, czyli folia, 
na której Maciek i Darek farbkami wy-
malowali postać kobiety, do żywego 
przypominającej tę z horroru „Ring”. 
Nieco mniejsza postać miała imitować 
jej córkę, a na sprytnie wygiętym z 
drutu stelażu folia układała się tak, 
że obok dziewczynki był piesek. To 
wszystko umocowane było na stela-
żach z drutu, które chłopcy doczepili 
do dwóch dronów. Ostatnim elemen-
tem było oświetlenie. Zielone diody 
dawały fajny, „trupi” efekt. 

- W dzień wyczekaliśmy moment, 
kiedy sąsiedzi pojechali do sklepu – 
opowiada Darek. - Wlecieliśmy drona-
mi na ich podwórko i wylądowaliśmy 
nimi na trawie. Wiedzieliśmy, że tam 
nie chodzą, więc drony były bezpiecz-
ne. Zaczekaliśmy na wieczór. Kilka nie-
wielkich petardy hukowych wywabiło 
ich z domu. Na podwórku błyskało, 
pojawił się dym. Wtedy wystartowa-
liśmy. Z dymu do góry uniosła się 
zwiewna kobieta, świecąca zieloną 
poświatą. Obok niej dziewczynka z 
pieskiem. Ten dym, ta cisza... Efekt 
przeszedł nasze oczekiwania. Sąsiedzi 
narobili koszmarnego hałasu. Sąsiad-

ka złapała się za serce i usiadła na 
trawie. Prawie straciła przytomność. 
Zaczęli zbiegać się ludzie i niestety 
nie zdążyliśmy uciec. Widzieli, dokąd 
odlatują „duchy”. Chcieliśmy ocalić 
drony i złapali nas. I wtedy zaczęło 
się piekło...

Znów o wszystkim dowiedzieli się 
rodzice. Kazimierz pojechał z żoną do 
szpitala na nocną i świąteczną pomoc, 
bo źle się czuła i trzeba jej było zrobić 
EKG. Szczęśliwie Alicji G. nic poważ-
nego nie dolegało. Dostała środki 
uspokajające i wróciła do domu. 
Następnego dnia co prawda Maciej 
z Darkiem przyszli razem z rodzicami 
przeprosić za swój głupi kawał, ale 
Kazimierz G. nie chciał z nimi roz-
mawiać. Zapowiedział, że jeszcze nie 
podjął decyzji, ale ma świadków i nie 
wyklucza, że zawiadomi o wszystkim 
policję. Postraszył, że być może bę-
dzie się domagał odszkodowania za 
narażenie na utratę zdrowia, a nawet 
życia. Ma zamiar zwrócić się do bie-
głych i uzyskać opinię, jak tragicznie 
mógł skończyć się ten głupi dowcip. 
Niewiele brakowało, żeby jego żona 
dostała ataku serca. 

- Nie przewidzieliśmy aż takich 
skutków – przyznają Maciek z Dar-
kiem. - To miał być tylko niewinny 
dowcip, a faktycznie wyszło troszkę 
strasznie. Teraz widzimy, że był to 
głupi pomysł...

Marcin Orlicki
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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.

- Specjalnie nikt nie dawał nam szans – mówi 
Anita. - Chyba sami nawet nie wierzyliśmy, że 
coś z tego wyjdzie. A jednak wyszło, choć na 
pewno proste to nie było...

Anita ma 30 lat. Pracuje w jednej z wałeckich firm, 
ma trzyletniego synka, a do niedawna była singielką. 

- Chciałam zarobić – opowiada Anita. - Wyje-
chałam mając 25 lat do Londynu. Dość szybko 
znalazłam niezłą pracę i szczerze mówiąc, poważnie 
rozważałam zostanie tam na stałe. Życie płata jednak 
różne figle i do końca nie da się przewidzieć, jaki 
scenariusz ma dla nas w zanadrzu. Dla mnie był 
to Łukasz. Polak od kilku lat mieszkający w Anglii, 
do tego pochodzący z sąsiedniej Piły. Młodszy ode 
mnie, ale wydawało mi się, że poważny i odpowie-
dzialny. Niestety, tylko mi się wydawało. Zaszłam 
w ciążę, a Łukasz zniknął z mojego życia. Jedyny 
ślad po nim to stałe zlecenie w banku i alimenty w 
wysokości 100 funtów na Bartusia. Ja wróciłam do 
Wałcza i tu urodziłam. Mam niewielkie mieszkanie 
po dziadkach, które pomogli mi odnowić rodzice i 
wiodłam w miarę normalne życie. Praca i synek, to 
praktycznie wszystko.

Anita nie wchodziła w żadne trwalsze związki. Od 
czasu do czasu spotykała się z jakimś kolegą. Pozwa-
lała się zaprosić na piwo czy kolację. Bywało, że taka 
randka przeciągała się do rana, ale kontynuacji nie 
było. Z synkiem często chodziła na spacery i jeden 
z nich był brzemienny w skutki. 

- Na placu Wolności był wtedy zlot starych samo-
chodów – opowiada. - Akurat spotkałam znajomego, 
który miał dużego fiata. Jego kolega zrobił nam kilka 
zdjęć, które wrzuciłam na swojego fejsa...

Niedobrana para
***

Jakoś po dwóch miesiącach Anita zobaczyła, że na 
messengerze jest dla niej jakaś wiadomość. Pisał do 
niej Andrzej W., którego nie znała, choć nazwisko 
obce jej nie było. Takie samo nazwisko miał Łukasz, 
ojciec jej dziecka. Uznała, że to jednak przypadek. 

- Facet napisał do mnie, bo zobaczył moje zdjęcia 
– opowiada Anita. - Niestety nie ja wzbudziłam jego 
zachwyt, tylko stojący w tle duży fiat. Ten Andrzej 
pytał, czy znam właściciela tego samochodu. Był 
niemal pewny, że to był kiedyś jego samochód. Ma z 
nim wiele wspomnień. Tym samochodem jechał do 
swojego ślubu, jeździł z żoną na wakacje. Żona umarła 
dwa lata temu na raka. Ten samochód znów wywołał 
wspomnienia i jeśli to rzeczywiście było jego auto, 
chciałby je odkupić. Najpierw jednak najważniejsze: 
czy to jego auto. Odpisałam, że znam właściciela, ale 
nie mam z nim stałego kontaktu. Podał mi numery 
nadwozia, silnika i kilka charakterystycznych cech. 
Chyba dwa tygodnie zajęło mi namierzenie właściciela 
fiata. Podałam mu informacje od faceta. Następnego 
dnia zadzwonił do mnie z informacją, że wszystko się 
zgadza. To musi być samochód tego faceta.

Anita przekazała wiadomość Andrzejowi. Umówiła 
go z właścicielem samochodu i obiecała nawet z nim 
pojechać, żeby nie błądził. Przyznała, że tak napraw-
dę cała historia wydała jej się mocno romantyczna 
i chciała na własne oczy zobaczyć, jak się skończy. 

Andrzej przyjechał o umówionej godzinie. Wręczył 
jej bukiet kwiatów i pojechali oglądać dużego fiata. 

- Facet miał około pięćdziesiątki, bo tak wynikało 
z danych na fejsie – mówi Anita. - Ale wyglądał na 
maks 40. Sportowa sylwetka, nonszalancka elegan-
cja, ale z ogromnym smakiem, do tego nienaganne 

maniery i sposób bycia który, narzucał sympatyczną, 
niczym nie skrępowaną swobodę. Facet wywarł na 
mnie wspaniałe wrażenie. Kiedy jechaliśmy i zaczę-
liśmy rozmawiać okazało się, że jest inteligentny, 
oczytany i niezwykle dowcipny. Do tego dowcipny 
w sposób, jaki najbardziej lubię, czyli umiał się śmiać 
z samego siebie, i był świadomy swoich wad.

Na miejscu Andrzej nie miał wątpliwości, że to 
jego samochód. Właściciel początkowo nie chciał 
go sprzedać, ale kiedy usłyszał kwotę, jaką zapro-
ponował Andrzej, od razu podpisał umowę. Wtedy 
okazało się, że Andrzej mieszka pomiędzy Wałczem 
i Piłą. Poprosił Anitę, żeby pojechała albo fiatem, 
albo jego samochodem do jego domu. Zaprowadzą 
auta, pojadą gdzieś na kolację, aby uczcić transakcję, 
która jakby nie patrzeć doszła do skutku dzięki niej 
i odwiezie ją do domu. 

***
- Zgodziłam się, ale musiałam podjechać do ro-

dziców zawieźć ubrania dla Bartusia, żeby został 
na noc u nich – mówi Anita. - Andrzej poczekał na 
mnie, kiedy byłam u synka. Dom miał piękny. Nie 
wchodziłam do środka, bo od razu przesiedliśmy się 
do jego auta i pojechaliśmy do Piły. Tam zajechali-
śmy do fajnej restauracji. Kolacja była wspaniała, a 
Andrzej okazał się kapitalnym facetem. Nie czułam 
zupełnie dzielącej nas różnicy wieku. Przed północą 
odwiózł mnie do domu. 

Potem znajomość przeniosła się na fejsbuka. Roz-
mawiali ze sobą dość często. Niedługo wiedzieli 
już o sobie dużo, ale nie wszystko. Kiedy znów się 
spotkali, wylądowali u Andrzeja w domu. Anita była 
już zakochana w tym mężczyźnie i czuła, że on też do 
niej coś czuje. Kiedy weszli do domu, podeszła do 
kominka, gdzie ustawione były zdjęcia. Na jednym 
z nich był Andrzej, jego żona i... Łukasz.

- Spytałam kim on jest – mówi Anita. - Usłyszałam, 
że to syn Andrzeja, który mieszka na stałe w Anglii i 
nie utrzymuje z nim kontaktów. Świat mi się zawalił. 
Musiałam powiedzieć Andrzejowi prawdę, że jest to 
ojciec mojego syna, a on jest jego dziadkiem. To był 
szok również dla niego. Odwiózł mnie do domu i 
przez kilka dni milczeliśmy. 

Pierwszy odezwał się Andrzej i zaproponował 
spotkanie. Znów siedzieli w jego domu i rozmawiali. 
Andrzej nie krył, że zakochał się w Anicie i długo o 
tym myślał. Jemu nie przeszkadza to, że ma dziecko 
z jego synem. Chciałby spróbować z nią być. 

- Ja też tego chciałam – przyznaje Anita. - Ale z 
drugiej strony wiedziałam, co powiedzą znajomi, 
rodzina. Że wiążę się z dziadkiem swojego dziecka. 
Rozmawiałam z przyjaciółkami i one nie dawały nam 
szans. Zaryzykowaliśmy jednak. Od dwóch lat jeste-
śmy razem i wszystko wskazuje na to, że będziemy 
dalej. Tylko pandemia przesunęła nasz ślub. Łukasz 
był początkowo w szoku. Potem napisał do mnie, że 
w takim razie chyba nie musi płacić alimentów? No i 
rzeczywiście przestał płacić. W ojca się nie wrodził... 

Marcin Orlicki
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

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

• Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra 
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15. 
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607 
312 905                                              8/21l

• Sprzedam mieszkanie Dolne Miasto 
Wałcz, 58 m2, 3 pokoje, piwnica. III piętro. 
tel. 609 755 875                                9/21l

• ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
ROZLEWNIĘ GAZU W WAŁCZU. WIĘ-
CEJ INFORMACJI POD TEL. 507 074 
042                                            9/21p

• ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
MyjNIĘ W WAŁCZU. WIĘCEJ INFOR-
MACJI POD TEL. 507 074 042    12/21p

• ZROBIMy WWW.TUCZNO24.PL        
                                        12/21r

• Mirella poszukuje pieska www.prezy-
dent1.pl                                             9/21r

•  ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I 
REKLAMy RAMKOWE ORAZ OGŁO-
SZENIA DROBNE, które mają ukazać 
się w najbliższym wydaniu tygodnika „Po-
jezierze Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 
16.00 do poniedziałku poprzedzającego 
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można zle-
cać drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  
    
DZIĘKUjEMy ZA SKORZySTANIE Z 
NASZyCh USŁUG!

OGŁOSZENIA DROBNE FILIGRANY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.

Kontakt: 602 590 376

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

RÓŻNE

PRACA
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