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Wygląda na to, że w europejskim futbolu dzieje się 
rewolucja. Otóż 12 topowych klubów z bogatszej 
części kontynentu chce dać sobie spokój z męczącymi 
rozgrywkami w ramach Ligi Mistrzów i założyć tzw. 

Superligę, w której 20 piłkarskich gigantów rozgrywałoby mecze 
wyłącznie między sobą.

Pomysł nie jest nowy, bo ciszej lub głośniej mówiło się o tym 
już od dobrych kilku lat. A skąd się wziął? Z pogoni za większymi 
zyskami. Nie jest dla nikogo żadną tajemnicą, że światem rządzą 
bogaci. Futbolem rządzą natomiast - a właściwie rządziły - federacje: 
kontynentalne i światowa, grupujące związki poszczególnych krajów. 
Federacje mają do dyspozycji bajońskie budżety, budowane przede 
wszystkim na sprzedaży praw do transmitowania różnych rozgrywek 
(mistrzostwa świata i poszczególnych kontynentów, międzynarodo-
we mecze pucharowe, itp.) przez stacje telewizyjne i mnożące się 
jak grzyby po deszczu platformy internetowe. Prawda jest taka, że 
kibic - który tak naprawdę za to wszystko płaci - chętniej ogląda 
np. El Clasico Barcelona Real, niż polski klasyk Lech - Legia, i z tych 
samych powodów prędzej rzuci też okiem na finał Ligi Mistrzów, 
niż finał Pucharu Polski. Nie widzę powodów, by dłużej rozwodzić 
się nad powodami, dla których tak się właśnie dzieje.

W tej sytuacji było więc kwestią tylko czasu, kiedy najlepsze i 
najbogatsze kluby w Europie powiedzą, że skoro to na ich w lwiej 
części barkach spoczywa obowiązek zarabiania pieniędzy dla UEFA 
(federacja europejska) czy FIFA (światowa), a najwięcej kasy wpływa 
ze sprzedaży praw do transmisji meczów, rozgrywanych pomiędzy 
topowymi zespołami, to one: 1. nie widzą sensu mierzenia się w 
jakichkolwiek rozgrywkach z biedakami typu Lech czy Legia, gdyż dla 
nich nie jest to żaden biznes, a poza tym narażają swoich gwiazdorów 
na ryzyko odniesienia kontuzji, tracą czas i ponoszą nieuzasadnione 
koszty; 2. z jakiej racji ktokolwiek ma zarabiać na wydarzeniach z 
ich udziałem, skoro mogą na tym zarabiać same kluby, nie płacąc 
federacji żadnego haraczu. 

Utworzenie Superligi było logiczną konsekwencją takiego właśnie 
myślenia. Nowe rozgrywki mają ruszyć już w tym roku. Ma w nich 
uczestniczyć 20 klubów: 15 członków-założycieli nowej organizacji 
plus 5 zaproszonych. Do Superligi nie można byłoby awansować 
drogą sportową.

UEFA zagroziła rokoszanom wprowadzeniem sankcji: od wyklucze-
nia z udziału w krajowych rozgrywkach ligowych po zakaz gry w 
reprezentacjach narodowych piłkarzy, reprezentujących barwy klu-
bów grających w Superlidze (z naszego punktu widzenia oznaczałoby 

to kadrę bez Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego...). 
Europejska federacja zapowiedziała też złożenie pozwu przeciwko 
nowemu związkowi z żądaniem wypłacenia 60 (sześćdziesięciu) 
miliardów euro (!!!) tytułem rekompensaty za utracone zyski. Ta 
kwota niewątpliwie działa na wyobraźnię, ale też obrazuje, o jaką 
stawkę toczy się ta gra.

Z punktu widzenia polskich klubów przypomina to trochę spór o 
loty na Marsa, gdyż nasze zespoły dość sporadycznie i bez oszała-
miających sukcesów występowały w rozgrywkach Ligi Europejskiej, 
a udział w grupowych rozgrywkach Ligi Mistrzów wywalczyły do 
tej pory tylko Legia Warszawa (dwukrotnie) i Widzew Łódź. Nasz 
poziom to czwarta dziesiątka lig europejskich i jak dla mnie, czyli 
zwykłego kibica, nie ma większego znaczenia czy np. Barcelona nie 
gra z polskim klubem w ramach Ligi Mistrzów, czy Superligi.

Rokosz futbolowych gigantów trwale podzieli jednak piłkę nożną 
i zamknie biedniejszym klubom możliwość zbierania choćby okru-
chów, które spadną z pańskiego stołu. Wszystkie te wyświechtane 
frazesy o równych szansach dla wszystkich, o szacunku dla każdego 
rywala, itp., wezmą w łeb (mówiąc najdelikatniej), choć uczciwie 
mówiąc, były one niewiele warte również dotychczas, gdyż to 
pieniądz rządzi światem, a futbol nie jest od tej zasady żadnym 
wyjątkiem. Owszem, zdarza się, że Dawid w jakimś mniej ważnym 
meczu jest w stanie wygrać z Goliatem, ale piłka nożna jest grą 
w znacznej mierze opartą na przypadku, więc fuksy nie są czymś 
absolutnie wykluczonym. Taki na przykład Raków Częstochowa 
(z całą sympatią dla tej ambitnej drużyny) przy bardzo dobrych 
wiatrach mógł dotychczas zremisować jeden na dziesięć meczów z 
Liverpoolem. Teraz już nie zremisuje, bo najzwyczajniej w świecie 
nie będzie miał do tego okazji.

Jak to się odbije na futbolu w sensie sportowym? Warto zauważyć, 
że podobny rokosz dokonał się na przełomie wieków w europejskiej 
koszykówce i do tej pory nie udało się opanować organizacyjnego 
chaosu. Dość powiedzieć, że każdego roku tytuł najlepszej klubowej 
drużyny na Starym Kontynencie zdobywają dwa zespoły, co wielu 
kibicom tej pięknej dyscypliny mogłoby wydawać się śmieszne, 
gdyby nie było takie smutne.

Wracając do Superligi - kilkanaście godzin po ogłoszeniu rokoszu 
nie znalazłem w sieci wypowiedzi nikogo spoza nowej organizacji, 
kto przyklasnąłby tej idei. Wygląda jednak na to, że klamka już 
zapadła i wychowani na odchodzących do lamusa historii ideach 
kibice mogą sobie co najwyżej powspominać mecze Lecha z Man-
chesterem City czy Legii z Realem Madryt...

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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Do sieci trafił film, dokumentujący 
obywatelskie zatrzymanie podej-
rzanego o pedofilię mężczyzny w 
Tucznie, którego dokonali działacze 
stowarzyszenia Child Guard Unit 
Polska, zajmującego się tropieniem 
przestępców seksualnych. Blisko 
półgodzinny film rejestruje roz-
mowę z podejrzanym o pedofilię 
37-latkiem, czego ten się zresztą 
nie wypierał. Wiele osób jest 
jednak zdania, że upublicznienie 
nagrania, w którym widać twarz 
zatrzymanego, było bezprawne i 
wywołuje negatywne reakcje rów-
nież w stosunku do rodziny.

Film trafił do sieci około półtora 
tygodnia temu. Stowarzyszenie zaj-
mujące się tropieniem i ujawnianiem 
przestępstw seksualnych na dzieciach 
zamieściło go na swojej stronie. Jest to 
niespełna półgodzinny zapis rozmowy 
z zatrzymanym mężczyzną. Poniżej 

Obywatelskie zatrzymanie pedofila
stenogram z rozmowy. Zatrzymany 
to 37-letni mieszkaniec gminy Tuczno. 
Mężczyzna (M) i Kobieta (K) są dzia-
łaczami stowarzyszenia. Najprawdo-
podobniej w akcji pomagał im jeszcze 
jeden mężczyzna. 

Mężczyzna (M): Z iloma osobami do 
15 roku życia pisałeś?

Zatrzymany (Z): To była pierwsza.
M: Dwie osoby, bo za tą pierwszą 

miałeś...
Z: Miałem wyrok. Miałem odsiady-

wać, ale wyszło, że mam godziny do 
odróbki. 

M: Czy tamta osoba też była dziec-
kiem?

Z: Miała piętnaście lat... Teraz ma 
17 czy 18, to już mnie nie interesuje. 

M: To już wiemy, że za podobne 
przestępstwa seksualne byłeś karany. 
A do tej dziewczynki, do której teraz 
pisałeś, to ile miała lat?

Z: Czternaście...
M: Czyli miałeś pełną świadomość, 

że jest nieletnia?
Z: Nie wiem, tak napisała. 
M: Rozmawiałeś z nią przez telefon?
Z: Dwa razy. 
M: I o czym rozmawialiście?
Z: Różne sprawy. 
M: Czym mniej kłamiesz, tym lepiej 

dla ciebie. Ja odsłuchałem te rozmo-
wy. Filmiki, teksty jakie do niej pisałeś. 
I ja nie mogę tego powtórzyć, żebym 
nie zaczął tutaj zwracać. Powiem ci 
szczerze, ja tego nie wytrzymywa-
łem...

Z: To wiesz, jak jest. To mogę się nie 
wypowiadać?

M: Jest ci wstyd?
Z: Jest. Wiem, że się głupio zacho-

wałem. 
M: Wiesz, że to ciężkie przestępstwo. 

I dlaczego to zrobiłeś?
Z: Nie wiem, co we mnie wstąpiło. 
M: Ale z rozmowy z twoją żoną, ona 

wchodziła, wiedziała, że wypisujesz i 
szukała dla ciebie pomocy. A ty nie 

chciałeś.
Z: Bo nie znalazła. Różnie jeździła, 

nie wiem gdzie, do Wałcza, do psy-
chologa. Ja byłem u lekarza.

M: I co lekarz powiedział?
Z: Nie było pieniędzy, żeby jeździć. 
(fragment w którym trwa dyskusja o 

tym, skąd można było brać pieniądze 
na dojazdy do lekarza)

M: Dobrze, i co teraz z tym robimy?
Z: Ja ze wszystkim zrywam. Jak mó-

wię, to mówię. 
M: Wiesz, ile razy ja to już słyszałem? 

Każdy mówi, że nie będzie pisał, a 
potem są replaye. 

Z: Zawieszam wszystkie działalności 
na messengerze i fejsie. 

(...)
M: To jest numer telefonu, z którego 

dzwoniłeś i wysyłałeś wiadomości do 
dziecka. Wiesz, co pisałeś?

Z: Nie. 
M: Tak krótką pamięć masz? My je 

zapisujemy, „skrinujemy”, bo dużo 
tego jest. Ale koleżanka ci je przypo-
mni. Przeczyta ci twoje obrzydliwe 
teksty. Nie wiem, czy to fantazja, nie 
wiem, jak to nazwać, ale mnie się rzy-
gać chce. I niejedna osoba przestanie 
oglądać słysząc, co wypisywałeś do 
dziecka. 

(...) 
M: Przypomnimy ci teraz może co 

pisałeś. Odłóż telefon. Niczego z niego 
nie wykasowuj.

Z: Wyłączyłem tylko transfer.
M: Może ci się przydać za kilka 

miesięcy.
Z: Do czego?
M: Bo wrócisz znów do pisania.
Z: Nie wrócę. Mam już dość, dlatego 

mi się nie przyda.
Kobieta (K): Tak, jak nie przyda się 

jajko i ogórek? Przecież pisałeś do 
czego może się przydać jajko i ogórek. 
Gdzie można go włożyć...

M: Gdzie?
Z: Do (...)
(fragment nienadający się do publi-

kacji. Rozmowa m.in. o filmikach jakie 
przesyłał dziecku pokazujące seks ze 
zwierzętami – zoofilia) 

M: Co teraz robimy? Dzwonimy 
na policję i przejedziesz się „ijo ijo”, 
czy przejdziemy się na posterunek. 
Twoja decyzja. Albo dzwonimy po 
„ijo ijo” i narażamy skarb państwa, 
albo idziemy na posterunek i sam się 
przyznasz im, że jesteś pedofilem i 
szukasz pomocy.

Z: No przyznaję się, ale czy może 
obejść się bez policji? I odwieszą mi 
wszystko i pójdę siedzieć.

M: Ale sam się zgłosisz, będzie to 
plus. 

(Po dyskusji idą na posterunek policji 
w Tucznie. Film kończy się na wejściu 
zatrzymujących na posterunek w celu 
złożenia zawiadomienia)

***
- Istotnie, takie zdarzenie miało miej-

sce – potwierdza zastępca prokuratora 
rejonowego Beata Marcinkowska. - 
Mężczyźnie został postawiony zarzut 
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usiłowania nieudolnego. O usiłowaniu 
nieudolnym mówimy w przypadku, 
kiedy osoba pełnoletnia podawała 
się za nieletnią i do niej trafiały za 
pomocą komunikatorów pewne treści 
i propozycje. Mężczyźnie grozi do 3 
lat pozbawienia wolności. Na ten mo-
ment nie mam wiedzy, czy mężczyzna 
był już wcześniej karany.

Wynika z tego, że osoba pełnoletnia 
ze Stowarzyszenia podawała się za 
nieletnią i prowadziła konwersacje. 
Tyle, że sprawca nie miał o tym po-
jęcia. Był przekonany, że rozmawia 
z nieletnią i mimo świadomości, że 
popełnia przestępstwo - nie zrezy-
gnował. To powoduje, że czyn został 
zakwalifikowany jako usiłowanie 
nieudolne i podlega karze.

***
Opublikowanie filmu wywołało 

spore kontrowersje w Tucznie. Wielu 
mieszkańców ma zastrzeżenia i wątpli-
wości, dotyczące pokazania wizerunku 
sprawcy. 

- Ja znam tego faceta i nie jest to na 
pewno świetlana postać – mówi jeden 
z mieszkańców Tuczna. - Dobrze, że 
go zatrzymali, bo boję się, że mógłby 
w przyszłości zrobić gorsze rzeczy, niż 
tylko pisać. Ale jeśli chodzi o formę, 
to mam wątpliwości. On ma żonę, 
która jest w tym niewinna. W inter-
necie taki hejt się na nią wylał, takie 
wyzwiska, że aż ciężko się to czyta. Nie 
jestem przekonany, czy tak powinno 
to wyglądać. 

- Zniszczyli człowiekowi życie – oce-
nia inny mężczyzna. - Przecież on już 
w Tucznie jest zaszczuty. Cierpi jego 
rodzina i też jest wyzywana. Ja tu 
oddzielam to, co zrobił, bo za swoje 
czyny powinien odpowiedzieć i do-
brze, że go złapali. Ale nie taka forma. 
To jest jakieś średniowiecze.

Zdarzają się jednak również zgoła 
odmienne głosy. Niektórzy uważają, 
że osoby popełniające tak poważne 
przestępstwa muszą być piętnowane 
publicznie i powinny być ujawniane 
przed społeczeństwem. Prawdopo-
dobnie w takiej postawie można 
doszukiwać się źródła przyjęcia prze-
pisów, zezwalających na publikowanie 
na specjalnej stronie wizerunków osób 
skazanych za pedofilię. 

- Wiem, że wiele osób się nad nim i 
jego rodziną użala – przyznaje miesz-
kanka Tuczna. - Ale ciekawe co by 
mówili, gdyby tak dzwonił albo coś 
gorszego zrobił ich córkom? Też byliby 
tacy wyrozumiali?

***
Przy okazji interwencji w Tuczne 

znów powrócił temat zatrzymania 
obywatelskiego. Czy działanie człon-
ków Stowarzyszenia wypełniało zna-
miona zatrzymania obywatelskiego? 
Na czym polega takie zatrzymanie i 
jak go dokonać, aby nie narazić się 
na odpowiedzialność karną? Wyjaśnia 
to asp. Beata Budzyń, oficer prasowy 
KPP Wałcz. 

„Każdy ma prawo ująć osobę na 

gorącym uczynku przestępstwa.
Kodeks postępowania karnego (art. 

243) pozwala każdemu obywatelowi 
na dokonanie ujęcia sprawcy prze-
stępstwa czy czynu zabronionego. 
Pamiętajmy jednak o regule: to przede 
wszystkim policja (organy ścigania) 
ma takie prawo i obowiązek. Kiedy 
widzi się coś niepokojącego, najlepiej 
natychmiast zadzwonić pod numer 
112 - zachęcamy nawet do zgłaszania 
anonimowego. Zatrzymania obywa-
telskie zaś powinny być wyjątkiem od 
reguły. Sprawcę można ująć albo na 
„gorącym uczynku”, albo w wyniku 
pościgu bezpośrednio po czynie.

Drugim warunkiem zatrzymania jest 
nieznana tożsamość sprawcy i obawa 
jego ucieczki lub ucieczka z miejsca 
przestępstwa. Obywatel nie ma prawa 
przetrzymywać złapanego sprawcy, 
nie może wymierzać kary i pozbawiać 
wolności – od tego jest sąd. Należy 
niezwłocznie przekazać w ręce policji!

(Art. 243. [Ujęcie obywatelskie] § 
1. Każdy ma prawo ująć osobę na 
gorącym uczynku przestępstwa lub 
w pościgu podjętym bezpośrednio 
po popełnieniu przestępstwa, jeżeli 
zachodzi obawa ukrycia się tej osoby 
lub nie można ustalić jej tożsamości. 
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie 
oddać w ręce Policji).

Co jakiś czas słyszymy np. o jadącym 
wężykiem pojeździe, którego kierowca 
został zatrzymany przez innych uczest-
ników ruchu. Słyszymy lub czytamy 
relacje o odebraniu kluczyków ze 
stacyjki i zatrzymaniu pijanego kie-
rowcy. Oznacza to, że jeśli zauważymy 
na drodze kierowcę, którego sposób 
prowadzenia samochodu wskazuje, że 
jest pod wpływem alkoholu, to może-
my próbować go zatrzymać – jednak 
najpierw powinniśmy zawiadomić 
policję!

Nie powinniśmy za wszelką cenę 
zatrzymywać pojazdu, czy wyciągać 
kierowcy z auta. Nigdy nie wiemy, 
kto siedzi za kółkiem. Możemy zostać 
zaatakowani. Dlatego przed podję-
ciem interwencji powiadamiamy w 
pierwszej kolejności policję!

Zachowajmy spokój i rozwagę, by 
nie stwarzać dodatkowego zagrożenia 
w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że 
jeśli będziemy wiedzieć, gdzie dany 
kierowca zmierza, to wystarczy w ta-
kim przypadku powiadomienie o tym 
policji – art. 178a. jasno wskazuje, że 
możemy interweniować tylko wtedy, 
jeśli nie znamy tożsamości danej 
osoby lub obawiamy się, że gdzieś 
się ukryje. Ujęcie obywatelskie to 
ostateczność, więc przede wszystkim 
powinniśmy zachować spokój i postę-
pować współmiernie do okoliczności 
zdarzenia. Jeśli pijany kierowca po 
zabraniu mu kluczyków nas zaataku-
je, to możemy się bronić, tak, by nie 
przekroczyć granic obrony koniecznej. 
Choć i w takich przypadkach możemy 
liczyć na złagodzenie kary. W art. 25. 
Kodeksu karnego czytamy:

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto 
w obronie koniecznej odpiera bezpo-
średni, bezprawny zamach na jakie-
kolwiek dobro chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic 
obrony koniecznej, w szczególności 
gdy sprawca zastosował sposób obro-
ny niewspółmierny do niebezpieczeń-
stwa zamachu, sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, a 
nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Jeśli taka osoba nas zaatakuje, to 
powinniśmy ograniczyć nasze działania 
do obrony i próby jej unieruchomienia. 
Nie wolno nam pod żadnym pozorem 
„wymierzać sprawiedliwości”. Jeśli 
dojdzie do takiej sytuacji i to np. pijany 
kierowca staranuje nasz samochód, to 
otrzymamy odszkodowanie z polisy OC 
pijanego sprawcy. To on będzie winny 
zdarzenia, gdy rozpędzony uderzy w 
nasz pojazd. Ale nie wolno próbować 
zatrzymać samochodu pijanego kierow-
cy poprzez zepchnięcie go na pobocze 
lub celowe uderzenie w jego pojazd. 
W takim przypadku możemy zostać 
oskarżeni o stworzenie zagrożenia bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 

Jeśli np. zobaczymy kilku sprawców 
włamujących się do piwnicy, budyn-
ku, blaszanego kontenera, itp., i nie 
wezwiemy policji, ale sami podejmie-

my interwencję, wynikiem „interwen-
cji” może być spłoszenie włamywaczy 
i... rozbity nos interweniującego. 

PODSUMOWANIE
Art. 243 Kodeksu postępowania 

karnego mówi, że każdy ma prawo do 
ujęcia obywatelskiego, jeśli zachodzi 
obawa ukrycia się tej osoby lub nie 
jest możliwe ustalenie jej tożsamości.

Po zatrzymaniu obywatelskim należy 
niezwłocznie oddać sprawcę w ręce 
Policji.

Przed podjęciem akcji ujęcia pijane-
go kierowcy należy najpierw zawiado-
mić Policję.

Zatrzymanie obywatelskie nie może 
stwarzać dodatkowego zagrożenia w 
bezpieczeństwie ruchu drogowego, 
dlatego najlepszym rozwiązaniem 
jest jechanie za pijanym kierowcą 
i podjęcie próby ujęcia dopiero po 
zatrzymaniu auta.

Przepisy prawa nie wspominają o 
odszkodowaniu za szkody powstałe 
podczas zatrzymania obywatelskiego

Informowanie organów ścigania o 
popełnieniu przestępstwa ścigane-
go z urzędu to moralny obowiązek 
każdego praworządnego człowieka. 
Osoby, które spełniają swój społeczny 
obowiązek, godne są naśladowania”.

far
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Po rezygnacji radnego Pio-
tra Wojtanka z przynależ-
ności do Klubu Radnych 
Niezależni – Alternatywa, 
licząca na początku ka-
dencji troje radnych repre-
zentacja Stowarzyszenia 
Niezależni stopniała tylko 
do jednej osoby. 

Stowarzyszenie Niezależni 
wprowadziło do Rady Miasta 
Wałcz troje radnych: Annę 
Ogonowską, Jolantę Wegner 
i Andrzeja Ksepkę. Ponieważ 
J. Wegner objęła funkcję 
wicestarosty, musiała zrzec 
się mandatu radnej, a na jej 
miejsce wszedł kolejny z listy 
Piotr Wojtanek.

Początkowo Niezależni 
funkcjonowali w szerokiej 
koalicji popierającej burmi-
strza. Do końca trudno jest 
powiedzieć, jak poszczególni 
radni zapatrywali się na ową 
koalicję. Przyglądając się 
jednak głosowaniom z tego 
okresu widać, że jednomyśl-
ności w tej sprawie nie było. 
W połowie 2019 coś się 
jednak zaczęło psuć i więk-
szościowa koalicja rozpadła 
się, a Niezależni znaleźli się 
- przynajmniej formalnie - w 
nowo utworzonej większości 
opozycyjnej w stosunku do 
burmistrza. Znów jednak 
okazało się, że głosowania 
pokazują różnice w poglą-
dach pomiędzy radnymi. 

Niezależna rezygnacja radnego
Wówczas jako pierwszy z 

Niezależnymi pożegnał się 
Andrzej Ksepko, który po-
został w grupie popierającej 
burmistrza. 

Utworzony Klub Niezależ-
ni - Alternatywa składał się 
z czwórki radnych, repre-
zentujących po równo oba 
ugrupowania. Może nie wy-
nikało to wprost, ale słuchając 
wypowiedzi i przyglądając 
się głosowaniom można było 
wyciągnąć wniosek, że radny 
Piotr Wojtanek nie zawsze 
zgadza się z wypracowanymi 
przez większość decyzjami. 
Dość wyraźnie dawał do zro-
zumienia, że nie popiera co-
raz ostrzejszych wymian zdań 
pomiędzy dwiema stronami 
Rady. Wielokrotnie prosił o 
kulturalną, merytoryczną i 
spokojną dyskusję, pozba-
wioną ataków personalnych. 

W dniu 14 kwietna P. Wojta-
nek na swoim profilu radnego 
na Facebooku opublikował 
oświadczenie: 

„Chciałbym poinformować 
o mojej rezygnacji z członko-
stwa w Stowarzyszeniu Ziemi 
Wałeckiej „Niezależni” i jed-
nocześnie o rezygnacji z bycia 
członkiem klubu radnych 
„Niezależni-Alternatywa” 
obecnej Rady Miasta Wałcz. 
Zarządowi i wszystkim człon-
kom „Niezależnych” dziękuję 
za dotychczasową współpracę 
i życzę owocnej pracy dla 

dobra i rozwoju miasta i 
regionu, a członkom klubu 
„Niezależni-Alternatywa” 
(Ani, Krzysztofowi i Tade-
uszowi) życzę nadal owocnej 
i konstruktywnej pracy w 
obecnej Radzie Miasta”.

Jaki był powód rezygnacji?
- Różnica zdań – dość enig-

matycznie odpowiada P. Woj-
tanek. - Nie zamierzam w 
każdym razie zmieniać klubu 
i nie wstępuję do żadnego in-
nego. Pozostaję niezrzeszony.

Prezes Niezależnych Jolanta 
Wegner potwierdza, że P. 
Wojtanek złożył do Zarządu 
Stowarzyszenia pismo o rezy-
gnacji z członkostwa w nim i 
jednocześnie poinformował o 
wyjściu z klubu radnych. Za-
rząd podjął uchwałę o przyję-
ciu rezygnacji z członkostwa. 

- Cóż mogę powiedzieć? - 
mówi poproszona o komen-
tarz w tej sprawie J. Wegner. - 
Jest to autonomiczna decyzja 
radnego. Rozstaliśmy się w 
pełnej zgodzie i z klasą i to 
jest najważniejsze. Nie mam 
pretensji ani do A. Ksepki ani 
do P. Wojtanka. 

Jolanta Wegner zgodziła 
się na krótką ocenę tego, co 
dzieje się w Radzie Miasta. 
Jej zdaniem na początku 
kadencji wszystko układało 
się pozytywnie. Zarówno 
Niezależni jak i Alternaty-
wa zdecydowali się udzielić 
sporego kredytu zaufania i 

poprzeć nowego burmistrza. 
- Ciężko mi powiedzieć 

co zadecydowało o tym, że 
sytuacja odmieniła się o 180 
stopni – twierdzi J. Wegner. - 
Może były to jakieś niedopo-
wiedzenia, brak dostatecznej 
komunikacji? Nie chcę prze-
sądzać, po której stronie leży 
wina. Być może, jak to często 
bywa, leży gdzieś pośrodku. 
Jakaś kropla przelała jednak 
czarę goryczy i proburmi-
strzowska większość rozpadła 
się, a powstała nowa, opozy-
cyjna do burmistrza. Sesje nie 
wyglądają najlepiej i po obu 

stronach padają wypowiedzi, 
które raczej nie powinny 
pojawiać się na sesji. Nie 
zmienia to jednak faktu, że 
uważam, że jeśli opozycja 
chce uchodzić za konstruk-
tywną, to powinna wziąć 
na siebie odpowiedzialność. 
Jeśli nie zgadza się z polityką 
burmistrza, to powinna pró-
bować doprowadzić do jego 
zmiany. Nie udzielając votum 
zaufania oraz absolutorium 
wysyła się czytelny sygnał i 
powinno się iść za ciosem. 
W tym roku w czerwcu znów 
będzie głosowanie nad ab-
solutorium. Moim zdaniem, 
jeśli Rada drugi raz z rzędu 
nie udzieli burmistrzowi ab-
solutorium i votum zaufania, 
to powinna wszcząć proce-
durę referendalną. Jeśli nie 
skwituje burmistrza drugi 
raz z rzędu i nie zainicjuje 
referendum, tylko przejdzie 
nad wszystkim do porządku 
dziennego, będzie to mało 
poważne. Można będzie za-
rzucić Radzie Miasta uprawia-
nie jakiegoś teatrzyku. Czyli: 
albo dajemy absolutorium, 
albo nie dajemy i dążymy do 
referendum.

Far

PS. Wiele znaków na niebie 
i ziemi wskazuje na to, że bur-
mistrz po raz drugi z rzędu nie 
otrzyma absolutorium. Czy 
będzie to jednak symbolicz-
ne danie M. Żebrowskiemu 
przysłowiowego „prztyczka 
w nos”, czy też początek 
próby odwołania go ze sta-
nowiska - pokaże czas. Wiele 
zależeć będzie od nastrojów 
społecznych, a te wydają się 
od jakiegoś czasu korzystniej-
sze dla burmistrza. Tyle, że 
sympatia szybko może ulec 
zmianie. Na pewno wiele też 
zależy od rozwoju pandemii i 
znoszenia obostrzeń.
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O ile nie pokrzyżuje pla-
nów pandemia, w Tucznie 
zapowiada się prawdziwy 
maraton wyborczy. Na 9 
maja komisarz wyborczy 
wyznaczył drugi termin 
wyborów uzupełniających 
do Rady Miasta w okręgu 
Miłogoszcz i Martew. Z 
kolei premier wyznaczył 
termin wyborów burmi-
strza Tuczna, które mają 
się odbyć 16 maja.

Jako pierwsze odbędą się 
wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Tucznie. 
Zaplanowano je początkowo 
na 11 kwietnia, ale osta-
tecznie Komisarz Wyborczy 
zdecydował o ich przesunię-
ciu na dzień 9 maja. Można 
powiedzieć, że wybory zapo-
wiadają się wręcz sensacyjnie, 
bowiem do startu w nich 
swoją kandydaturę zgłosił 
odwołany w referendum bur-
mistrz Tuczna Krzysztof Hara. 

- Z funkcji radnego zrezy-
gnował kandydat naszego 
komitetu – mówi K. Hara. - 
Zdecydowałem się na start, 
bo myślę, że w Radzie będę w 
stanie zrobić dość dużo. Mój 
komitet ma i tak większość 
w Radzie, a jeśli mieszkańcy 
zaufają mi i wybiorą mnie na 
radnego, umocni to jedynie 
naszą pozycję. Nie widzę na 
tę chwilę żadnych powodów 
dokonywania jakichkolwiek 
zmian w Radzie, w tym zmia-
ny przewodniczącego. Obec-
ny radzi sobie nieźle.

***
Równie emocjonująco za-

powiadają się wybory na bur-

Wybory jedne po drugich
mistrza Tuczna. Wiele osób 
spekulowało, czy o reelekcję 
nie będzie ubiegał się K. 
Hara – a warto zaznaczyć, że 
przepisy taką ewentualność 
dopuszczają. 

- Nie mam zamiaru kandy-
dować na stanowisko bur-
mistrza – rozwiewa jednak 
wątpliwości K. Hara. - Skoro 
mieszkańcy zadecydowali 
o odwołaniu mnie, to nie 
widzę sensu, aby ponownie 
kandydować. Niech próbuje 
ktoś nowy. Ale oczywiście z 
naszego komitetu wystawi-
my kandydata. Będzie nim 
Wojciech Narel, kierownik 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w 
Tucznie. Musimy wystawić 
kandydata, bo coraz częściej 
docierają do mnie głosy od 
rozgoryczonych mieszkań-
ców, którzy mówią wprost, że 
dali się oszukać i niepotrzeb-
nie głosowali w referendum. 
Zbyt wiele jest do zrobienia 
w gminie, aby zostawić to 
przypadkowym osobom.

Swoją kandydaturę zgłosi 
również obecnie pełniący 
funkcję burmistrza Piotr Pie-
rzyński, który już to publicz-
nie zadeklarował.

- Gdyby wybory były w 
terminie, czyli trzy miesiące 
temu, to pewnie bym się na 
to nie zdecydował – mówi P. 
Pierzyński. - Okazało się jed-
nak, że minęło już pół roku. 
Rozpocząłem wiele inwesty-
cji, jest szansa na pozyskanie 
dużych środków, wdrażanych 
jest szereg fajnych pomysłów 
i dlatego zdecydowałem 
się kandydować. Chciałbym 

dokończyć to, co zacząłem.
W grupie, która doprowa-

dziła do przeprowadzenia 
referendum, a w konsekwen-
cji do odwołania burmistrza, 
doszło do małego rozłamu. 
Plany były dość jasne: po 
odwołaniu burmistrza K. 
Hary grupa referendalna 
miała wyłonić spośród siebie 
kandydata na burmistrza. 
Niestety nie udało się wyłonić 
wspólnego kandydata. Część 
grupy referendalnej, związa-
na ze stowarzyszeniem Nie-
zależni (m.in. Miron Sudyn 
i Maria Świderska) jako kan-
dydata popierają Krzysztofa 
Mikołajczyka, który zgłosił 
swoją kandydaturę. Drugim 
kandydatem, wyrosłym nieja-
ko z grupy referendalnej, jest 
Dariusz Kityński, popierany 
m.in. przez Marka Gajzlera.  

Piątym kandydatem, który 
zgłosił start w wyborach 
burmistrzowskich, jest Artur 
Głowacki.

far

PS. Start Krzysztofa Hary w 
wyborach uzupełniających do 
Rady Miasta wywołuje spore 
emocje. Grupa referendalna 
ma pełną świadomość, że je-
śli były burmistrz znajdzie się 
w Radzie, to dzięki większości 
będzie w stanie przeforsować 
lub zablokować praktycznie 
każdy projekt. Natomiast w 
przypadku, gdyby ktoś z kan-
dydatów grupy referendalnej 
został burmistrzem, ta sama 
większość w Radzie byłaby w 
stanie zablokować właściwie 
każdy jego pomysł i każdą 
inicjatywę. Z drugiej strony, 

gdyby w wyborach burmi-
strzowskich wygrał kandydat 
popierany przez K. Harę, 
Rada każdą uchwałą byłaby 
w stanie wzmocnić pozycję 
nowego burmistrza. 

Na razie kampania prze-
biega w dość spokojnej at-
mosferze, ale czy taki poziom 
uda się utrzymać do końca? 
Oby tak się stało, gdyż moż-
liwości przynajmniej dwóch 
stron można było poznać 
już podczas kampanii refe-
rendalnej. Do dnia dzisiej-
szego przed sądami toczą 
się postępowania, będące 
konsekwencją wypowiedzi, 
jakie padły podczas tamtej 
kampanii. Przy pięciu kan-
dydatach wątpliwe wydaje 

się rozstrzygnięcie wyborów 
już w pierwszej turze. Przy-
słowie mówi, gdzie dwóch się 
bije, tam trzeci korzysta. Czy 
do drugiej tury wejdą obaj 
kandydaci, wywodzący się z 
grupy referendalnej? To tylko 
jedna z kilku możliwości, bo 
nie warto zapominać ani o 
W. Narelu, ani – zwłaszcza – o 
pełniącym obowiązki burmi-
strza S. Pierzyńskim, który 
cieszy się poparciem rządzącej 
partii. Szczerze mówiąc każdy 
scenariusz jest możliwy. Cie-
kawe jest również to, w jakim 
stopniu wybory zmienią at-
mosferę w podzielonej gminie 
i na ile spełnią oczekiwania 
mieszkańców, mocno rozbu-
dzone podczas referendum.
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ZNÓW NAM PRZYBYŁO LAT...
Czekaliśmy na nią w tym roku wyjątkowo długo. Tęskniliśmy, wyglądaliśmy przez okna, wyciągaliśmy z szaf lżejsze 
ubrania. Owszem, kilka razy - zmyleni przez grzejące słońca myśleliśmy, że to już, ale okazywało się, że wpadała 
tylko na chwilkę, jak po ogień i wracała tam, skąd przyszła, a my zostawaliśmy z rozbudzonymi nadziejami, stu-
dzonymi kwietniowym śniegiem... Ale chyba się jednak doczekaliśmy i już cię od nas, Pani Wiosno, nie wypuścimy.
Dowodów na jej obecność w przyrodzie szukał dla nas tuczyński fotografik Marcin Madajczyk. Dziękujemy!
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ZNÓW NAM PRZYBYŁO LAT...
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Jest całkiem pokaźny grunt, dom, 
budynki gospodarcze i... równie 
duża rodzina, roszcząca sobie do 
nieruchomości prawa. Problem po-
lega na tym, że budynki niszczeją, 
pola leżą zachwaszczone, a rodzina 
nie może się dogadać co komu się 
należy. I tak od ponad 40 lat...

Gospodarstwo znajduje się kilkana-
ście kilometrów od Wałcza, jeszcze 
na terenie powiatu wałeckiego. Kilka-
dziesiąt hektarów ziemi, rozbudowany 
o nową część poniemiecki dom. Do 
tego stodoła, od drugiej domu strony 
mniejsze budynki gospodarcze, które 
przerobiono na letnią kuchnię, skła-
dziki na drewno, węgiel i narzędzia. 
Wcześniej były tam klatki i króliki. 

Gospodarstwo było własnością 
Mariana i Stanisławy W. Małżeństwo 
miało sześcioro dzieci. Problem kom-
plikował fakt, że Stanisława miała 
starszego brata Witolda. Razem z 
Witoldem mieli kiedyś rozbudowywać 
gospodarstwo i wspólnie zainwe-
stowali sporo grosza w dokupienie 
ziemi. Witold zmienił później plany 
i zatrudnił się na kolei. Nie ulegało 
jednak wątpliwości, że miał udział 
w ziemi, tyle, że ten udział nigdy nie 
został wydzielony. 

Witold miał żonę, ale nie miał z 
nią dzieci. Adoptowali jednak sierotę 
wojenną. Lodzia była w jakiś daleki 
sposób spokrewniona z rodziną żony 
Witolda. Wychowywali i traktowali ją 
jak własną córkę i zapisali jej w spadku 
cały swój majątek, w tym udziały w 
gruncie Mariana i Stanisławy. 

Lodzia miała trójkę dzieci. Szóstka 
dzieci Mariana i Stanisławy miała 
łącznie 18 dzieci. 

- Babcia zmarła w 1978 roku – mówi 
wnuczka Alina. - Ja jej nie pamiętam. 
Dziadek zmarł w 1980 roku, ale jego 
też nie pamiętam. Po jego śmierci 
wszyscy w rodzinie byli w szoku, 
bo podobno doskonale się trzymał. 
Dostał wylewu czy udaru i zmarł w 
ogródku, kiedy podlewał warzywa. 
Wiem to od rodziców, bo ja urodzi-
łam się w 1985 roku. Kiedy dziadek 
zmarł, nie żył już brat babci Witold, 
a jego adoptowana córka Lodzia 
zmarła dosłownie dwa miesiące po 
dziadku. Spadkobiercami majątku po 
niej została trójka jej dzieci. Oczywi-

Grunt i rodzinka
ście należał do nich kawał ziemi po 
moich dziadkach, który nadal nie był 
wydzielony.

- Wtedy obowiązywały jakieś głupie 
przepisy, że ziemię mogli przejąć tylko 
rolnicy – mówi mąż Aliny, Krzysztof. 
- Tak się złożyło, że z dzieci dziadków 
mojej żony i dzieci Lodzi jedynie 
teściowie, czyli rodzice Aliny, mieli 
takie uprawnienia. Żeby ziemia nie 
przepadła, Wanda i Karol przejęli 
cały grunt, ale z zaznaczeniem, że 
jedynie do czasu, kiedy nie dokona 
się podziału majątku. 

Jak wspominają Alina i Krzysztof, 
rodzice chcieli uprawiać gospodarstwo 
ale nie było takiej możliwości. Pozo-
stali spadkobiercy nie chcieli się na to 
zgodzić, bo uznali, że nikt nie będzie 
na ich ziemi zarabiał. Wanda i Karol 
zapewniali co prawda, że wszystkie 
zarobione pieniądze po odliczeniu 
kosztów zostaną podzielone między 
spadkobierców, ale i tak usłyszeli: 
stop. Bo skąd wiadomo, czy nie oszu-
kają? A skąd wiadomo, komu przy-
padnie ile pola? I tak ziemia zaczęła 
leżeć odłogiem. Podobny los spotkał 
dom. Tu też nikt nie wiedział, komu 
przypadnie jaka część, więc profilak-
tycznie nikt nie miał prawa wstępu. 

- Wtedy rodzina poszła na jedyne 
ustępstwo – mówi Alina. - Ponieważ 
rodzice musieli od czasu do czasu 
przyjeżdżać, żeby doglądać gospo-
darstwo, a nie mieli gdzie zanocować, 
spadkobiercy pozwolili im postawić 
barakowóz. W efekcie rodzice przy-
jeżdżając na wieś mieszkali w baraku, 
a obok stał pusty, wyremontowany 
dom...

***
Każdy ze spadkobierców miał na 

wsi swoich znajomych, którzy w jego 
imieniu doglądali majątku. Jak tylko 
ktoś się pokazał, albo co gorsza zaczy-
nał coś robić, zaraz zjawiali się wszyscy 
i zaczynała się awantura. Dogadać się 
ze sobą nie potrafili nawet spadko-
biercy Mariana i Stanisławy. Szóstka 
dzieci nie była w stanie zadecydo-
wać, kto chce mieć udział w domu i 
gruncie, a kto chce ewentualnie tam 
zamieszkać. Część nalegała, aby cały 
majątek sprzedać i podzielić. Inni 
chcieli mieć udział w gruncie i docho-
dach z niego, deklarując zreczenie się 
swoich praw do domu w zamian za 

większą ilość ziemi. Z kolei inni chcieli 
dom dla swoich dzieci, żeby mogły w 
nim zamieszkać, i proponowali spłatę 
pozostałych. Wtedy okazywało się, 
że reszta oczekuje znacznie większej 
gotówki. Do tego doszła trójka dzieci 
Lodzi, która domagała się swojej 
części gruntu tyle, że znów nikt nie 
wiedział ile tej ziemi im się należy i 
który kawałek jest ich. 

- Kiedy zmieniły się przepisy, pozosta-
li spadkobiercy natychmiast pozbawili 
teściów ziemi – opowiada Krzysztof. 
- Rozpoczęło się postępowanie spad-
kowe. Niestety ani adwokaci, ani 
notariusze nie byli w stanie przekonać 
spadkobierców do zawarcia ugody. 
Jakakolwiek konstruktywna forma 
porozumienia była natychmiast tor-
pedowana. Ja myślę, że tak naprawdę 
górę zaczęły brać jakieś osobiste ani-
mozje. Wszyscy zdążyli się pokłócić 
ze wszystkimi i to był główny powód. 
Teraz sytuacja stała się po prostu ku-
riozalna. W domu potrzaskały rury, bo 
nikt nie pozwolił, aby zimą ktoś choćby 
przepalił w piecu c.o. Nieogrzewany, 
zawilgocony dom zagrzybiał. Dach 
zaczyna się powoli walić, głównie na 
starej części. Dachówki popękały, część 
spadła. Deszcz siał spustoszenie, ale 
gdyby ktoś założył choćby folię, zaraz 
byłaby tam policja. Ja nie przesadzam. 
Kiedy byliśmy z Aliną jeszcze zaręczeni, 
przyjechaliśmy pierwszy raz na kilka 
dni do baraku. O dziwo, nikt nie miał 
o to pretensji, bo wiadomo, barak 
można szybko przesunąć, a w końcu 
kawałek ziemi teściom się należał. 
Kiedy na piśmie zapewnili, że kiedy 
tylko sprawa spadku się rozwiąże, to 
natychmiast przeniosą go na swój te-
ren, pozostali łaskawie się zgodzili. No 
i my tam pojechaliśmy. Przed barakiem 

stała rozpadająca się ławeczka, którą 
naprawiłem. Wyciąłem też w rosnące 
w pobliżu baraku krzaki i pokrzywy. Od 
razu zrobiło się ładniej, ale wieczorem 
była policja i połowa spadkobierców 
robiących mi awanturę, że rządzę 
się na nieswojej ziemi. Szczęśliwie 
policjanci byli normalni i widzieli, co 
się dzieje. Skończyło się na notatce 
i prośbie, żebym nic więcej tam nie 
robił. Lubię tam jeździć, bo jest blisko 
do lasu na grzyby i nad jeziorko, gdzie 
chodzę na ryby. Ale nawet patyka już 
nie podnoszę.

***
W 2018 roku wydawało się, że na-

stąpił przełom. Wreszcie rodzeństwo 
dogadało się kto ile czego ze spadku 
chce. Mało tego: dogadali się co do 
sposobu przekazania ziemi dzieciom 
Lodzi. Uznali, że najpierw trzeba okre-
ślić, ile ziemi komu się należy, a potem 
reszta zostanie podzielona. Prawnik, 
który prowadził sprawę, prawie płakał 
ze szczęścia. 

- Niestety, skończyło się jak zwy-
kle – mówi Alina. - Moi wujkowie i 
ciocie nie mogli dogadać się co do 
przelicznika pieniędzy jakie zainwe-
stował Witold. Kilkadziesiąt lat temu 
pieniądze miały inną wartość, teraz 
nie byli w stanie porozumieć się, 
jak to przeliczyć. Albo moja rodzina 
uważała, że przelicznik jest za wysoki, 
albo dzieci Lodzi nie godziły się na 
propozycję uznając, że proponowany 
przelicznik jest niesprawiedliwy. I tak 
oto wszystko znów wróciło do punktu 
wyjścia. Nie wiem, czy oni kiedykol-
wiek się dogadają. A dom z roku na 
rok traci na wartości i tego z mężem 
nie możemy zrozumieć. Ale grunt to 
rodzinka...

Marcin Orlicki
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LISTY

ZGODA BUDUJE!

List otwarty do Wójta Gminy Wałcz, 
Radnych Rady Gminy Wałcz oraz 
Mieszkańców Gminy.

Szanowni Państwo! Władze Gminy 
Wałcz od zawsze doceniały i wspie-
rały wkład członków Klubu AKŻ’90 
w kształtowaniu udostępnionej dla 
mieszkańców Gminy wspólnej prze-
strzeni, zagospodarowanej jako baza 
żeglarska AKŻ’90 w Nakielnie. 

Z ogromnym zainteresowaniem 
przeczytaliśmy artykuł opublikowany 
w Pojezierzu Wałeckim nr 13/2021 pt. 
„Żeby dwoje chciało naraz”.

Cieszy nas bardzo złożone przez 
pana  Jana Matuszewskiego - Wójta 
Gminy Wałcz publiczne zapewnienie o 
woli zbycia części dotychczas dzierża-
wionego terenu w Nakielnie na rzecz 
AKŻ’90 Wałcz. Oczekujemy wszakże 
na podjęcie konkretnych działań w 
tej sprawie. 

Pragniemy podkreślić, iż Klub 
AKŻ’90 już niemalże rok temu, w 
czerwcu 2020 r., wystąpił do wójta 
Gminy Wałcz oraz imiennie do każ-
dego z Radnych o podjęcie uchwały 
w przedmiocie wyrażenia zgody na 
zbycie części ww. terenu w  trybie 
bezprzetargowym - co jest możliwe i 
prawnie dopuszczalne w świetle art. 
37 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 68 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 65) 
- na cele niezwiązane z działalnością 
zarobkową. 

Mamy również nadzieję, iż takie 
rozwiązanie może uzyskać akcep-
tację Rady Gminy, zważywszy na 
uprzednie podjęcie (jednogłośnie) 
przez Radę w analogicznej sprawie 
uchwały nr XX/135/2020 z dnia 30 
kwietnia 2020 r. w zakresie udzielenia 
wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
zbycie  działek gruntu położonych nad 
jeziorem w Zdbicach na rzecz innego 
Stowarzyszenia - Polskiego Związku 
Wędkarskiego.

Tym niemniej pragniemy zauważyć, 
iż dotychczas Wójt Gminy Wałcz nie 
przedłożył Radzie projektu takiej 
uchwały, natomiast podobno w po-
rządku obrad najbliższej sesji Rady 
Gminy Wałcz ma się znaleźć po raz 
kolejny projekt uchwały, przewidujący 
zbycie ww. nieruchomości w drodze 
przetargu, co wydaje się wskazywać 
na wolę zbycia ww. terenu dewelope-
rowi z perspektywą rozparcelowania 
terenu na niewielkie działki rekre-
acyjne, na które stać będzie jedynie 
najbogatszych.

Pragniemy więc zadać publiczne 
pytanie: jakie są rzeczywiste inten-
cje władz Gminy Wałcz? Czy jest to 
wola dalszej współpracy z AKŻ’90 
dla dobra społeczności lokalnej -  
utrzymanie przystani oraz publicznie 
dostępnej plaży z pełną infrastrukturą, 
promocja Gminy Wałcz w ogólnopol-
skich mediach, czy...? Odpowiedzią na 
tak postawione pytanie będą Państwa 
decyzje, podjęte na najbliższej sesji 
Rady Gminy Wałcz.

Klub AKŻ’90 złoży - jako organizacja 
społeczna - projekt stosownej uchwa-

ły wraz wnioskiem o zamieszczenie 
głosowania w tym przedmiocie na 
sesji Rady.

Chcemy zapewnić, iż intencją przy-
wołanego w ww. publikacji prasowej 
spotkania z radnymi, w którym 
- notabene - aktywny udział brał 
Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, 
było omówienie aktualnej sytuacji i 
perspektyw dalszej współpracy, nie 
zaś „torpedowanie” planów zbycia 
nieruchomości na rzecz AKŻ’90 Wałcz, 
gdyż projekt takiej uchwały nie został 
dotąd nigdy wprowadzony do porząd-
ku obrad sesji Rady Gminy.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, 
iż dotychczasowa umowa dzierżawy 
gruntu, którą wypowiedzieć można 
bez wskazywania powodów prak-
tycznie w każdej chwili, uniemożliwia 
zainwestowanie w zagospodarowanie 
ww. terenu i budowę infrastruktury 
dostępnej dla mieszkańców, skoro 
teren ten praktycznie w każdej chwili 
może zostać zbyty jakiemuś inwe-
storowi.

Jako Klub AKŻ’90 chcemy zainwe-
stować w ten teren - rozbudowując 
i modernizując dotychczasową in-
frastrukturę turystyczną i sportową, 
udostępnioną dla Mieszkańców Gmi-
ny, tak, aby Nakielno stało się praw-
dziwą „Perłą Pojezierza Wałeckiego” 
i powodem do dumy Mieszkańców 
Gminy Wałcz. 

W aktualnym stanie prawnym jest to 
z ww. przyczyn niemożliwe.  

Miejsce to zostało wysiłkiem człon-
ków Klubu - przy niezwykle przez nas 
docenianej współpracy Władz Gminy 
Wałcz – przekształcone z zaniedba-
nego ośrodka w ulubione miejsce 
rekreacji i wypoczynku mieszkańców  
Gminy Wałcz,   udostępnione  im 
powszechnie i nieodpłatnie. 

Baza Żeglarska AKŻ’90 w Nakielnie 
służy zarówno członkom Klubu, jak i 
osobom niezrzeszonym jako miejsce 
cumowania łodzi, z punktu zaś wi-
dzenia mieszkańców Gminy stanowi 
jedyną położoną na terenie Gminy 
plażę, w której zalety czystej wody 
jeziora Bytyń Wielki połączone są z za-
dbanym i czystym terenem udostęp-
nionym do plażowania, funkcjonującą 
wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz 
pełnym zapleczem sanitarnym i ga-
stronomicznym. 

Ufamy, iż ten stan rzeczy jest do-
skonale znany nie tylko Mieszkańcom 
Gminy Wałcz, lecz również Radnym 
Gminy Wałcz, gdyż niejednokrotnie 
mieliśmy przyjemność widzieć Pań-
stwa Radnych korzystających z uroków 
naszego ośrodka, czy też kibicujących 
pociechom stawiającym pierwsze 
kroki w żeglarskim „fachu” w ramach 
organizowanych przez klub bezpłat-
nych szkoleń. 

Nie bez znaczenia jest również rola 
ww. ośrodka dla promocji Gminy 
Wałcz, którą jako AKŻ’90 rozsławia-
liśmy przy okazji licznych imprez 
organizowanych w Bazie Żeglarskiej 
AKŻ’90 w Nakielnie, w tym imprez 
relacjonowanych przez ogólnopolskie 
media. Wspomnieć tu należy audycję 
„Lato z Radiem” radiowej Jedynki z 

roku 2016, program „Najpiękniejsze 
miejsca w Polsce” realizowany w 
czerwcu 2019 r. i „Miasteczko RMF”, 
realizowane przez w radio RMF FM w 
lipcu 2019 r.  

Gorąco pragniemy, aby ten stan 
rzeczy trwał nadal i nasza współpraca 
umożliwiła podjęcie kroków mających 
na celu dalszy rozwój ośrodka, ku 
zadowoleniu mieszkańców Gminy. 

Wymaga to jednak świadomej i prze-
myślanej decyzji władz Gminy, okre-
ślającej zasady dalszej współpracy - czy 
to na zasadzie zbycia części dotychczas 
dzierżawionego terenu czy tez jego 
wieloletniej dzierżawy - co pozwoli 
klubowi na zaangażowanie środków 
finansowych i społecznej pracy człon-

ków klubu na rzecz dobra wspólnego. 
Sprzeciwiamy się natomiast sta-

nowczo sprzedaży tego terenu pry-
watnemu inwestorowi w celach 
deweloperskich, gdyż teren zostanie 
wówczas bezpowrotnie utracony przez 
Mieszkańców Gminy Wałcz na rzecz 
wąskiego grona nabywców wydzie-
lonych działek. 

To od Was - Szanowni Radni, Sza-
nowny Wójcie - i Waszych decyzji 
zależy los tego ośrodka.

Prosimy! Podejmując decyzję, nie 
zapominajcie o Mieszkańcach Gminy 
Wałcz oraz o trzydziestoletniej współ-
pracy w z klubem AKŻ’90. 

Z poważaniem
Zarząd AKŻ’90 Wałcz
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Składniki:
• 300 g fileta z piersi kurczaka,
• 1 opakowanie mixu sałat,
• 1 krążek (120 g) sera camembert,
• 3 łyżki suszonej żurawiny,
• 2 łyżki sezamu,
• 2 łyżki oleju,
• sól, pieprz, słodka papryka, szczypta chili,1 łyżeczka 

curry.
Sos: 
• 4 łyżki oliwy z oliwek,
• 1 łyżeczka miodu,
• 3 łyżki oleju balsamicznego,
• sól, pieprz do smaku.

Wykonanie:
Na suchej patelni uprażyć sezam.
Ostrą paprykę, curry, szczyptę chilli, sól oraz pieprz wy-

mieszać w miseczce.
Mięso umyć, osuszyć, pokroić na paseczki. Przełożyć do 

marynaty, obtoczyć. Na patelni rozgrzać olej i smażyć na 
nim mięso do zarumienienia. Następnie kawałki kurczaka 
przełożyć do uprażonego sezamu i dokładnie obtoczyć. 

Sałatę umyć, osuszyć, przełożyć na półmisek. Na przy-
gotowanej sałacie ułożyć kurczaka.

Ser pokroić na małe trójkąty, obsmażyć na rozgrzanej, 
suchej patelni. Następnie dodać do przygotowanej sałaty 
z kurczakiem.

Oliwę z oliwek, miód i ocet balsamiczny przelać do 
słoiczka. Doprawić solą, pieprzem. Zakręcić i energicznie 
potrząsnąć do połączenia składników.

Sałatkę przed podaniem polać sosem i posypać suszoną 
żurawiną. 

SMACZNEGO!

Sałatka CAMEMBERT

Od jakiegoś czasu nie 
potrafię czytać ksią-
żek. Objętość, złożona 
historia, konieczność 
głębokiej i nieprzerwa-
nej koncentracji - to 
wszystko wydaje się być 
zadaniem zbyt skompli-
kowanym jak na moje 
obecne możliwości. Z 

sentymentem wspominam czasy od wczesnej 
podstawówki aż do późnych lat nastoletnich, 
kiedy pochłaniałam tom za tomem bez żadnego 
wysiłku. 

No, może nie „Krzyżaków”...
Mój dziecięcy mózg bez większego problemu 

przyswajał porcje wiedzy z matematyki, historii, 
kultury, chemii, biologii czy geografii (chociaż 
niektóre przedmioty dużo łatwiej od innych 
- przyznaję, że kiedyś pomyliłam Helsinki i Ho-
nolulu, ale przecież obydwie te nazwy zaczynają 

się od litery „H”). Kilka godzin ciężkiej intelektualnej 
pracy, ukierunkowanej na poznawanie świata wokół 
mnie? Żaden problem. Ustrukturyzowane godziny, w 
czasie których powinnam się skoncentrować? Jasne. 
Dziś jestem pod nieustającym wrażeniem swojego 
mózgu sprzed dziesięciu lat i coraz bardziej tęsknię 
nie tylko za możliwościami, ale samą czynnością 
dowiadywania się czegoś nowego regularnie, nie-
ustająco, bazując na poprzednich wiadomościach.

Obecnie niemal nic nie sprawia mi większej frajdy 
od przystępnie podanych małych kęsków wiedzy, 
które serwują mi internet i moi znajomi. Uczucie do-
wiadywania się o tym, że w Polsce od dawien dawna 
owce należące do innych stad oznaczane były przez 
nacinanie, przewiązywanie sznurkiem czy dziurkowa-
nie uszu w konkretny sposób tak, by dało się odróżnić 
jedno stado od drugiego, zostało ze mną przez kilka 
dni. Frajda z dowiadywania się, jak nazywają się 
poszczególne rodzaje uderzeń pałeczką w werble na 
perkusji? Podobnie. To poszatkowane wiadomości, 
które z dużą dozą prawdopodobieństwa nie zmienią 

Kiedyś byłam mądrzejsza

COŚ NA ZĄB

wiele w moim życiu, ale dorzucone do skarbnicy 
wiedzy „a to ciekawe”, przypominają kolorowe 
kamyczki zbierane i odkładane na bok przez srokę. 
Nowe, ciekawe, błyszczące. Nie oddam!

Jak to się stało, że już dorośliśmy? Jak można 
wrócić do tego momentu, w którym wszystko 
było nowe i ciekawe? Czy są ludzie w okolicach 
trzydziestki, których wszystko interesuje i którzy 
nieustannie potrzebują poszerzać zasób swojej 
wiedzy, a którzy nie pracują dziś jako naukowcy? 

W 2019 roku 39 proc. Polaków zadeklarowało 
przeczytanie przynajmniej jednej książki. W gronie 
czytelników najwięcej - 18,4 proc. - sięgnęło po 
1-2 książki, czytanie ponad 24 książek rocznie 
deklaruje 2,6 badanych - to dane z raportu Biblio-
teki Narodowej. Najwyższy czas - przynajmniej 
dla mnie - odkryć w sobie na nowo dziecko, 
które z ciekawością przerzucało kolejne strony i 
dowiadywało się czegoś interesującego, jeśli nie 
o świecie, to przynajmniej o sobie.

Natalia Chruścicka

Dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy lansuję 
tutaj przygotowywanie i jedzenie sałatek? Bo mam do 
nich słabość, a mówiąc po ludzku - po prostu je lubię. 
Stanowią idealne uzupełnienie codziennego menu w 
moim domu, w którym aż nadto często brakuje czasu 
na fantazjowanie i zabawę w kuchni. Regularnie sięgam 
więc po sprawdzone przez innych przepisy, modyfikuję 
je po swojemu (nie zawracając sobie głowy kaloryczno-
ścią) i serwuję domownikom, aby na koniec wysłuchać 
ochów i achów, jaka to ze mnie mistrzyni. Przyznaję, 
że to lubię - przynajmniej tak, jak sałatki...
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Panta rhei
Wiadomym jest 
wszem i wobec, 
co uczynił sąd 
konstytucyjny 
z trwającym 
na urzędzie 
Rzecznikiem 

Praw Obywatel-
skich, który cier-

pliwie czekał na wybór swo-
jego następcy. Jasnym jest, że decyzja 
ta (bo przecież nie orzeczenie) była 
zgodna z oczekiwaniami rządzącej, 
wszystkowiedzącej najlepiej partii. 
Czekam teraz na ruch tej partii lub 
opozycji. Kto pierwszy złoży wniosek 
o stwierdzenie niekonstytucyjności 
podobnych konstrukcji prawnych w 
przypadku Prezesa Naczelnej Izby 

Kontroli i Narodowego Banku Pol-
skiego? Zapewne dla każdej z opcji 
politycznych będzie to swoisty strzał 
w kolano. Cóż bowiem się stanie za 
lat kilka, gdy będzie trzeba wybierać 
kolejnych nominatów, a wygrywający 
następne wybory, a nie będący ową 
wszystkowiedzącą najlepiej partią, 
zastosuje podobny do obecnego 
sposób wyłaniania kandydatur? Pro-
blemem dla rządzących nie jest Adam 
Bodnar, a oni sami. Uważają wszak, 
że najlepszym dla nich kontrolerem 
będzie „swój człowiek”, a nie taki 
kandydat, którego ustalą razem z 
opozycją. Podobnie miało być z Pre-
zesem Najwyższej Izby Kontroli, tylko 
że ten naderwał łańcuch, a kto wie, 
czy go nie zerwie. Ktoś tam w sądzie 

konstytucyjnym również przeciąga linę 
i przestał być sterowny. Gdzie nie gdzie 
pojawia się ni stąd, ni zowąd poczucie 
przyzwoitości, o którym wspominał 
prof. Bartoszewski. Przeszkodą zaś w 
obsadzeniu stanowiska Rzecznika Praw 
Obywatelskich jest jak wiadomo Senat, 
bo Sejmowi on nierówny - o zgrozo, 
potrafi zagłosować inaczej i to nawet w 
nocy! Sądzę jednak, że problemem dla 
owej partii nie jest Senat, ale autorzy 
Konstytucji, którzy pomimo tego, iż 
byli z różnych opcji politycznych (a 
może dzięki temu), przewidzieli w 
niej system zabezpieczeń przeciwko 
zawładnięciu krajem przez jedną opcję 
polityczną.  Ten system bezpieczników 
neutralizuje nasza (?) partia. Dość 
skutecznie, jak do tej pory. Pamiętać 

jednak trzeba, że wszystko płynie. 
Przemijają partie, zmieniają się poglą-
dy... Co zatem się stanie, gdy i ta partia 
przeminie, a że przeminie to pewne, 
niewiadomą jest tylko kiedy? Jak to 
będzie z wyborami na stanowiska? Jaki 
krzyk wówczas się będzie niósł? Wciąż 
stoi mi przed oczami pewien polityk 
z kanistrem, na którym wypisano ile 
kosztuje paliwo, takie przecież drogie 
za rządów poprzedników. Teraz gdzieś 
się ten kanister zawieruszył, a paliwo... 
no, sami wiecie.

Bynajmniej nie jest to prawda ob-
jawiona: panta rhei, za Heraklitem z 
Efezu, Czytelniku! Wszystko płynie i 
nic nie pozostaje takie samo.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Czekają Cię w tym tygodniu większe 
zawodowe wyzwania. Ktoś postawi 
przed Tobą różne wymagania, które 
okażą się trudne do spełnienia.
Emocjonalnie szykuje się dość ak-
tywny okres, ale ponieważ jesteś 
u szczytu swoich możliwości, więc 
miło spędzisz ten czas.

BYK (20.04. - 22.05.)
Pojawi się wyraźna zmiana w Twoim 
życiu. Być może będzie to przejście 
do kolejnego życiowego etapu. 
Pilnuj telefonu i portfela, szczegól-
nie podczas podróży lub zakupów 
w zatłoczonych miejscach.

BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Bądź cierpliwy i nie denerwuj się 
za bardzo na otaczających cię ludzi.
W weekend odpocznij, znajdź czas 
dla rodziny, ale nie bagatelizuj też 
swoich domowych obowiązków.

RAK (22.06. - 22.07.) 
Bądź czujny i nie ustępuj intrygantom. 
W miłości też walcz o swoje. Jeśli ktoś 
podrywa Twoją drugą połowę, działaj 
i nie czekaj, aż zrobi się gorzej. W 
pracy czeka Cię jakieś niespodziewane 
zdarzenie.

LEW (23.07. - 23.08.)
Bądź szczery, bo to najlepsze, co 
możesz w tym tygodniu zrobić, aby 
rzeczywiście pomóc ludziom, na któ-
rych Ci zależy. Warto porozmawiać z 
drugą połową o planach na przyszłość.

PANNA (24.08. - 22.09.)
Być może życie przyniesie Ci akurat 
teraz jakąś nową miłość lub sympatię. 
Czas myśleć o ważnych projektach, 
bo właśnie przyszedł czas, w którym 
szczęście Ci sprzyja.

WAGA (23.09. - 22.10.)
Najbardziej ze wszystkiego zapra-

gniesz spokoju i bezpieczeństwa, ale 
będziesz jednak musiał zrobić wcze-
śniej zakupy lub dokończyć porządki. 
Zainteresuj się mocno tym, co daje 
szansę na awans i podwyżkę. Przez 
cały tydzień możesz liczyć na powo-
dzenie w sprawach finansowych.

SKORPION (23.10 - 21.11.)
Czeka Cię tydzień sprzyjający służ-
bowym spotkaniom i dyskusjom na 
tematy finansowe. Szczęście będzie 
się do Ciebie uśmiechać: nie martw 
się niczym na zapas i korzystaj z uro-
ków życia.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Będziesz energiczny i przedsiębiorczy. 
Mimo początkowego małego zamie-
szania, w pracy czeka cię sympatyczny 
tydzień. Teraz podejmuj ważne decy-
zje i domagaj się od innych szacunku.

KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)

W pracy ktoś Cię doceni, ale za to 
ktoś inny może zacząć kopać pod 
Tobą dołki. Pilnuj więc uważnie 
swoich spraw. Postaraj się, żeby 
przynajmniej koniec tego tygodnia 
był okazją do dobrej zabawy i od-
poczynku...

WODNIK (20.01. - 18.02.)
W miłości staniesz się podatny na 
wzruszenia, tęsknotę i silne emocje. 
Wenus przyniesie ci szczęście. Czyjaś 
rada da Ci do myślenia, a może na-
wet sprawić, że staniesz się ostrożny 
i przewidujący.

RYBY (19.02. - 20.03.)
Rób wszystko tak, aby to Tobie było 
dobrze i nie oszczędzaj na tym, co 
jest ci potrzebne. Postaraj się przed 
weekendem uporządkować zaległe 
rodzinne sprawy. Możesz liczyć na 
szczęście w miłości.
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Ta historia jest dosłownie jak z 
książki i nawet książką jest inspi-
rowana. Co może wymyślić zako-
chana kobieta i do czego zdolny 
jest rozumiejący czyjeś uczucie 
mężczyzna?

Cała historia zaczęła się trzy lata 
temu. Miałem dość ciężki okres 
w swoim życiu i trwający trzy lata 
rozwód za sobą. To nie było proste 
rozstanie ale wyciąganie najgorszych 
brudów. W końcu jednak się udało. 
Z czterdziestką na karku musiałem 
zaczynać wszystko od nowa. Z roz-
wodu wyszedłem bez mieszkania, 
z solidnie przetrzepanym kontem, 
ale... wolny. Miałem szczęśliwie małe 
mieszkanko na Tysiąclecia. Nie da się 
ukryć, że wieczorami troszkę mi się 
nudziło. Miałem na jakiś czas dość 
związków z kobietami, ale spotkać się 
z kumplami czy choćby znajomymi 
na browarku lubiłem. Łaziłem to do 
Warki, to do Ekstraklasy, czasem do 
Thestylacji. 

Było lato, ciepło, siedziałem w 
ogródku piwnym przed Warką. Kilka 
stolików dalej siedziało kilka kobiet. 
Ludziom zdarza się czasem mieć takie 
dziwne wrażenie, że ktoś usilnie stara 
się ich ściągnąć wzrokiem. I wtedy 
ja to poczułem. Jedna z tych kobiet 
wręcz nachalnie się na mnie gapiła. 
Może ostatni nie jestem, ale żebym 
zaraz był obiektem westchnień ob-
cych kobiet, na to raczej nie liczyłem. 
A jednak kiedy tylko tam spojrzałem, 
kobieta za każdym razem się na mnie 
gapiła. Widząc, że na nią patrzę, 
od razu uciekała ze wzrokiem, ale 
po chwili znów się gapiła. Szybko 
wróciłem do domu, bo nawet piwo 
przestało mi smakować. 

Po kilku dniach spotkałem tę ko-
bietę na ulicy. Znów się na mnie 
gapiła. Po kilku dniach zobaczyłem 
ją, jak na rogu Tysiąclecia i Wojska 
Polskiego stoi i rozmawia z jakimś 
facetem. Wychodziłem ze sklepu 
wędkarskiego i ich zobaczyłem. 

W dwóch osobach
Mężczyzna zarzucił na siebie kaptur, 
miał ciemne okulary i przyglądając 
mi się uważnie przeszedł na drugą 
stronę w kierunku optyka i sklepi-
ków z boku Klubu Garnizonowego. 
Kobieta przeszła koło mnie. Wydało 
mi się to już nie tylko dziwne, ale 
wręcz niepokojące. 

***
Po dwóch dniach wracałem z 

pracy kiedy ze stojącego na pobo-
czu samochodu wysiadła widziana 
wcześniej kobieta. Spytała, czy 
miałbym chwilę czasu na rozmowę, 
na której jej bardzo zależy. Ma dla 
mnie może dziwną, ale korzystną 
propozycję. Zaintrygowało mnie 
to, dlatego się zgodziłem. Biały 
dzień, kobieta... czego miałem się 
obawiać? Wsiadłem do jej samo-
chodu i pojechaliśmy do Białego 
Domku. Zamówiłem piwo, ona kawę 
i zaczęliśmy rozmawiać. Kobieta 
miała na imię Ewa i opowiedziała mi 
nieprawdopodobną wręcz historię. 
Otóż jest zakochana w mężczyźnie. 
Jak twierdziła, z wzajemnością. Jej 
partner niestety jest już żonaty. Jest 
człowiekiem zamożnym i z pewnych 
względów nie może się rozwieść. 
Żona jest zazdrosna, szpieguje go i 
jeśli odkryłaby jego romans skończy-
łoby się rozwodem z jego winy, na co 
byłby w stanie się zgodzić, ale nie-
stety straciłby również przynajmniej 
połowę majątku, na co zgodzić się 
już nie chciał. Zapewniała, że mał-
żeństwo jej ukochanego jest fikcją. 
On i jego żona właściwie tylko miesz-
kają obok siebie. Kłócą się często i 
wtedy on przenosi się do domku na 
działkę. Ma tam telewizor, kilka pół-
ek filmów na DVD i pełną lodówkę 
alkoholu. Przez dwa, trzy dni pije 
na tej działce aż do zerwania filmu. 
Żona w tym czasie nie ma tam wstę-
pu. Przychodzi jednak sprawdzić z 
daleka co robi i... czy jest sam. Poza 
tym dzwoni, co najczęściej kończy 
się nowymi wyzwiskami. W końcu 

Ewa przeszła do sedna. Otóż chcą 
co jakiś czas wyskoczyć z ukochanym 
gdzieś wspólnie, ale tak, żeby nikt 
się nie zorientował. Tak się składa, 
że jestem bardzo podobny do jej 
faceta. Czytała kiedyś książkę, w któ-
rej wynajęto kobietę, żeby udawała 
żonę. Pomyślała, że byłoby wykonal-
ne, gdybym co jakiś czas przez kilka 
dni udawał jej faceta. Jej ukochany 
kłóciłby się z żoną i wynosił na 
działkę, a po drodze następowałaby 
zamiana. Na działkę miałbym do-
trzeć w efekcie ja, a oni wyjechaliby 
na romantyczny wypad. Od razu 
zaznaczyła, że za fatygę zostałbym 
dobrze wynagrodzony. Zapropono-
wała naprawdę duże pieniądze. W 
jeden weekend zarobiłbym prawie 
swoją pensję. Po rozwodzie pienią-
dze bardzo by mi się przydały, ale 
miałem wiele wątpliwości. Dotyczyły 
przede wszystkim tego, jakim cudem 
żona mogłaby nie poznać własnego 
męża? Ewa zapewniała, że jesteśmy 
do siebie tak podobni, że żona z da-
leka nie zauważy różnicy. A co, kiedy 
zadzwoni? Nie ma siły, żebym aż tak 
dobrze naśladował czyjś głos. Na to 
też miała rozwiązanie: miałem beł-
kotać coś niby po pijaku i najlepiej 
zacząć od razu wyzywać żonę. Wtedy 
szybko się rozłączała, więc nie było 
mowy, żeby poznała głos. W końcu 
tak mnie skołowała, że zgodziłem się 
spotkać z jej facetem.

***
Spotkaliśmy się w motelu koło Piły, 

żeby nas nikt nie namierzył. Facet 
istotnie był do mnie łudząco podobny. 
Może nieco inaczej się czesaliśmy, ale 
to można było szybko poprawić. Do 
tego mieliśmy tak samo na imię, czyli 
Paweł, co znów było niesamowitym 
zbiegiem okoliczności. Bałem się, że 
ktoś zawoła oryginał po imieniu, a ja 
jako jego sobowtór nie zareaguję, ale 
ta możliwość też odpadła. I w efekcie 
się zgodziłem. 

Zamiana miała odbyć się w piątek 

za tydzień. Wcześniej sam obejrzałem 
działkę, zorientowałem się, jak do 
niej dojść. W piątek zamieniliśmy się 
bez problemu i dotarłem do swojej 
kryjówki bez jakichkolwiek kompli-
kacji. Zamknąłem drzwi, usiadłem 
w oknie tak jak mi kazali, odpaliłem 
telewizor i ustawiłem na stoliku 
flaszkę. Lodówka była pełna, więc pić 
miałem co. Wypiłem kilka drinków 
i poszedłem spać. W nocy obudził 
mnie telefon. Paweł oczywiście 
zostawił mi swój i na wyświetlaczu 
pojawił się napis: żona. Pobełkotałem 
coś, posłałem parę wulgaryzmów i 
faktycznie się rozłączyła. Pojawiła 
się następnego dnia rano. Postała 
za płotem, pogapiła się na mnie za 
oknem, ale tak jak mówili - nie we-
szła. Pojawiła się znów wieczorem i 
dość długo obserwowała co robię. 
Ostentacyjnie lałem sobie wódkę i 
piłem. W nocy telefon i... znów się 
udało! Tak dotrwałem do niedzieli 
bez większych problemów. Wtedy 
zamiana z Pawłem i do domu wrócił 
już on. Ja zaś sprawdziłem w domu 
konto i okazało się, że wpłynęła na 
nie umówiona suma. 

Po dwóch miesiącach odebrałem 
telefon od Ewy. Pytała, czy może 
liczyć na kolejną zamianę. Zgodziłem 
się, bo przestałem w tym dostrzegać 
jakiekolwiek ryzyko. Przez dwa lata 
odgrywałem cudzego męża kilkana-
ście razy. W ubiegłym roku zadzwo-
niła Ewa. Spotkaliśmy się w Białym 
Domku razem z Pawłem. Już się nie 
ukrywali. Paweł był po rozwodzie i 
planowali ślub z Ewą. Nie wiem, na 
czym polegał problem z rozwodem, że 
nie mogli go od razu przeprowadzić. 
Zaprosili mnie na swój ślub. Niestety 
plany pokrzyżowała pandemia i odbył 
się sam ślub, bez hucznej imprezy. 
Byłem na kameralnej imprezie w ich 
domu jako jeden z nielicznych za-
proszonych spoza rodziny gości. Tam 
poznałem siostrę Pawła i... przestałem 
być samotny.

Paweł W.
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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 termomo-
dernizacji, 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

• Kupię garaż w Wałczu. 691 054 934 
26/21l

•  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



Super Pojezierze Wałeckie nr 16 (1237) 21 kwietnia 2021 r.16

23 kwietnia przypada kolejna rocznica lokacji naszego miasta (718!!!). Z powodu zagrożenia epidemiologicznego nie możemy zaprosić Was do naszego muzeum. 
W zamian proponujemy świętowanie w plenerze.

Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy wystawę zatytułowaną „Spacerem po dawnym Wałczu...” .
Zapraszamy na wspólny spacer (z zachowaniem odpowiedniego dystansu dla zdrowia, urody i poszerzenia wiedzy). Wybraliśmy kilkanaście lokalizacji na terenie 

naszego miasta, które mijamy w codziennym pędzie, ale też te, które odwiedzamy w czasie rodzinnych spacerów. Do Waszej dyspozycji oddajemy mapkę, która 
ułatwi poszukiwania. Wystawa towarzyszyć nam będzie od 23 kwietnia do końca września (jak świętować, to świętować!).

Zaprezentowane zdjęcia pochodzą z muzealnej kolekcji. Wybraliśmy fotografie pochodzące z różnych okresów historii Wałcza - i tej przedwojennej, i powojennej 
transformacji. Staraliśmy się wybrać widoki, które przywołają miłe wspomnienia, ale też pokażą, jakie zmiany w Wałczu zaszły na przestrzeni lat. Więcej o zdjęciach 
dowiecie się na FB MZW oraz na naszej stronie internetowej www.mzw.com.pl

Zapraszamy na urodzinowy spacer po zakątkach naszego miasta!!
Honorowy Patronat nad wystawą objął Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Świętuj z nami urodziny miasta


