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Nie znam kierowcy, który by nie narzekał na stan 
biegnących przez nasz powiat dróg, którymi jeździ. 
Oczywiście, są wyjątki, ale ich lista nie jest długa, bo 
obejmuje obwodnicę i nowo wyremontowane odcinki 

dróg czy ulic. Poza tym trudno jednak usłyszeć dobre słowo na 
temat dróg, przy czym ich użytkownikom jest zazwyczaj absolut-
nie wszystko jedno, kto jest zarządcą toru przeszkód, którym się 
aktualnie poruszają: państwo, województwo, powiat, gmina czy 
jeszcze ktoś inny. Niestety, najczęściej słowa krytyki czy po prostu 
złorzeczenia są w pełni uzasadnione, choć warto zdawać sobie 
sprawę z tego, że zarządcy nie remontują dróg nie dlatego, że nie 
widzą takiej potrzeby, tylko dlatego, że nie mają na to pieniędzy. To 
zresztą w efekcie nic nie zmienia, gdyż dziury mają się doskonale, 
a po każdej zimie mnożą się jak króliki. Zwłaszcza po tej, o której 
nie da się powiedzieć, że już odeszła, skoro 26 kwietnia o 5 rano 
za oknem zobaczyłem leżący śnieg, a termometr wskazywał -1o...

Zmroziło mnie jeszcze bardziej, kiedy wczytałem się w tabelę, w 
której ujęte zostały powiatowe i gminne inwestycje drogowe, za-
kwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w 2021 roku. Odszukanie jedynej pozycji, dotyczącej 
drogi powiatowej, zarządzanej przez Starostwo Wałeckie, zajęło mi 
sporo czasu, ale zakończyło się sukcesem, którym chętnie się podzie-
lę: Urząd Wojewódzki był tak dobry, że postanowił dofinansować 
zadanie opisane jako „Przebudowa dróg powiatowych: nr 2330Z 
na odcinku od miejscowości Przybkowo do skrzyżowania z drogą 
gminną do miejscowości Popowo i nr 2332Z na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 178 do końca miejscowości Różewo”. W ciągu 3 
lat - do września 2023 roku wyremontowanych ma być w sumie 
prawie 11 km drogi. Inwestycja ma pochłonąć łącznie 15.405.280 
zł, przy czym RFRD dofinansuje połowę, czyli 7.702.640 zł, a drugie 
tyle z własnej kieszeni wysupłać musi Starostwo. Wobec chronicznie 
napiętego budżetu wygląda na to, że łatwo nie będzie, ale starosta 
B. Wankiewicz już tyle razy potrafił wykopać pieniądze spod ziemi, 
że da radę także i w przypadku tej inwestycji. Zresztą, skoro złożył 
wniosek, to chyba liczył się z tym, że będzie miał wydatki...

Być może jednak to właśnie ten wspomniany już, chronicznie 
napięty budżet powiatu jest przyczyną tego, że na liście inwestycji 
RFRD jest tylko jedna, jedyna droga. Ważna, bo Różewo to duża 
wieś, a i Przybkowo nie od macochy, ale co z innymi? Dlaczego na 
liście dofinansowań inne powiaty mają o wiele więcej inwestycji, 
niż my? A może to wcale nie chodzi o to, że inni mają pieniądze 
na wkład własny, a my nie mamy? Daleki jestem od myślenia w 

kategoriach spiskowej teorii dziejów, ale... coś może być na rzeczy. 
Nie musi, ale może.

A jak to wygląda z dofinansowaniem przez RFRD remontów 
gminnych dróg? Bynajmniej nie lepiej. Człopa, Mirosławiec, Tucz-
no, wiejska gmina Wałcz - kwota dofinansowania wynosi okrągłe 
zero. Hmmm... Czyżby wójt i burmistrzowie nie składali wniosków? 
Tego nie wiem, ale... wydaje mi się to mało prawdopodobne. Na-
tomiast miasto Wałcz uzyskało dofinansowanie dwóch inwestycji: 
remontu drogi na Morzycach oraz budowy łącznika pomiędzy 
al. Zdobywców Wału Pomorskiego i ul. gen. W. Andersa. Droga 
na Morzycach remontowana jest od 2019 roku a prace mają się 
skończyć w październiku bieżącego roku. Wartość tej inwestycji ma 
wynieść 3.148.751 zł, a 60 proc. tej kwoty wyłoży RFRD. Łącznik al. 
ZWP - ul. Andersa (termin wybudowania: przyszły rok) kosztować 
ma natomiast 2.645.571 zł, z czego miasto ma zapłacić 793.671 zł, 
a resztę - czyli 70 proc. - pokryje fundusz. Bardzo fajnie, ale znów: 
dlaczego tylko tyle, skoro inne samorządy dostają o wiele więcej? 
Czy my jesteśmy jacyś gorsi? Czy nasze ulice są mniej dziurawe od 
ulic np. w Szczecinku czy Świdwinie, o Koszalinie czy Kołobrzegu 
nawet nie wspominając?

Żeby nie tworzyć fałszywego obrazu, że w powiecie czy gminach 
w bieżącym roku będą realizowane tylko wspomniane inwestycje - 
spieszę uzupełnić, że będzie ich więcej, ale do tych wydatków nie 
dołoży się Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Będą finansowane z 
innych źródeł, przede wszystkim z samorządowych budżetów. Ale że 
są one mocno nadszarpnięte przez pandemię, więc zapewne - mimo 
najszczerszych chęci - szału nie będzie. Ale mnie chodzi dziś nie o 
szczere chęci naszych samorządowców, tylko o to, że do innych gmin 
i powiatów płynie od rządu więcej pieniędzy, a ja czuję się przy nich 
trochę jak ubogi krewny... I nie jest to najprzyjemniejsze uczucie.

Na zakończenie wątek okołotransportowy. W internetach 
odżył temat niszczejącego dworca kolejowego w Wałczu 
i jedna z Czytelniczek chciała, żeby tygodnik podjął ten 

wątek. Cóż, też tego chciałbym, ale na razie nie stało się nic no-
wego, co sprawiłoby, żeby było o czym pisać. Dworzec w dalszym 
ciągu należy do kolei i miastu nic do tego. Podobny obiekt w 
Drawsku doczekał się rewitalizacji i szczerze mówiąc, naprawdę 
jest czego, bo tamten dworzec prezentuje się teraz bardzo stylowo, 
ale wałecki budynek ciągle nie należy do miasta i... z tygodnia na 
tydzień coraz bardziej niszczeje. Żal patrzeć, ale póki co, nie da 
się nic z tym zrobić.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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Dlaczego nie chce Pani ujawnić 
swoich personaliów?

- To będzie jasne dla każdego, kto 
przeczyta rozmowę. W Wałczu miesz-
kam i ja, i moja rodzina. Nie chcę, 
żeby ciągnęła się za mną przeszłość. 
Zdecydowałam się na rozmowę tylko z 
jednego powodu: zbliżają się wakacje 
i w podobnej do mnie sytuacji będzie 
wiele dziewczyn, chcących dobrze 
zarobić. Może po przeczytaniu tego 
artykułu będą po prostu ostrożniejsze.

To był Pani pierwszy wyjazd?
- Nie, pierwszy raz pojechałam w 

2019 roku. Byłam po pierwszym 
roku studiów. Chciałam w wakacje 
dorobić, bo chociaż pracowałam, to 
koszt utrzymania i studiów w dużym 
mieście pochłania ogromne pieniądze. 
Jestem na dziennych studiach, pracuję 
popołudniami, wieczorami i w week-
endy. Bardzo pomagają mi finansowo 
rodzice, ale nie chcę od nich tylko 
ciągnąć kasy dlatego zdecydowałam 
się na wyjazd.

W jaki sposób znalazła Pani pracę?
- Z ogłoszenia, przez firmę pośred-

niczącą. Pracowałam w Holandii w 
gospodarstwie rolno-przetwórczym. 
Powiedzmy, że firma przedstawiła nie 
do końca prawdziwie zarówno pracę, 
warunki, jak i zarobki. W sumie jednak 
jest faktem, że wprawdzie napraco-
wałam się potwornie, ale zarobiłam 
nieosiągalne ja na nasze warunki 
pieniądze.

Rozumiem, że w ubiegłym roku 
zdecydowała się Pani na powtórkę? 

- Trafiłam na ogłoszenie firmy szu-
kającej pracowników do Francji. 
Zadzwoniłam z ciekawości jakie są 
stawki i warunki. Przesympatyczny fa-
cet wyjaśnił, że praca jest w potężnym 
gospodarstwie na południu Francji. 
Zaznaczył, że rejon nie jest dotknięty 
pandemią, ale z powodu pandemii 
brak jest tam pracowników. Dlate-
go stawki są bardzo wysokie. Podał 
kwotę, która była niemal dwukrotnie 
większa, niż zarabiałam w ubiegłym 
roku w Holandii. Do tego prowizja 
firmy rekrutacyjnej była wręcz symbo-
liczna, bo jak mówił mężczyzna, oni 
rozliczają się z pracodawcą. W zależ-
ności od predyspozycji praca będzie 
przy winogronach, cytrusach albo w 
przetwórni. Rozmawiałam na począt-
ku maja. Facet poprosił o zgłoszenie ze 
zdjęciem. Zastrzegł, że odezwą się, jak 
tylko będzie pewne, że pandemia nie 
spowoduje blokady granic. Wysłałam 
zgłoszenie i dostałam odpowiedź, że 
dostałam pracę.

Nic nie wydawało się Pani podej-
rzane?

Koszmar na saksach
Pojechała do Francji do sezonowej pracy, żeby zarobić na studia. O przeżytym koszmarze młoda wałczanka 

Beata W. opowiada w rozmowie z Marcinem Orlickim. 

- Zupełnie nic. Teraz, kiedy patrzę na 
to wszystko z perspektywy czasu, to je-
dynym, co mogło dać mi do myślenia 
było to, że pośrednicy byli zbyt mili 
i grzeczni. Ci, którzy załatwiali pracę 
w Holandii byli mało sympatyczni i 
traktowali nas z góry. Ci byli wręcz 
zbyt uprzejmi.

Kiedy i jak Pani pojechała do 
Francji?

- Pojechałam pociągiem, a na miej-
scu miał mnie odebrać samochód z 
dworca. Dojechałam późną nocą. Na 
miejscu okazało się, że z Polski jecha-
ła jeszcze jedna dziewczyna i razem 
zawieziono nas na farmę. Przyjechało 
po nas dwóch mężczyzn. Jeden z nich 
mówił po polsku. Drugi raczej nie znał 
języka, bo między sobą rozmawiali po 
francusku. Nie znam tego języka, więc 
nie wiem, o czym mówili. Ten mó-
wiący po polsku wydawał się jednak 
miły. Opowiadał o pracy, zapewniał, 
że nieźle zarobimy. 

Co działo się po dojeździe na 
miejsce?

- Jechaliśmy w nocy, więc nie było 
szans abym zapamiętała drogę. Wje-
chaliśmy przez oświetloną bramę. 
Widziałam, że teren jest solidnie 
ogrodzony. Podjechaliśmy pod mały 
camping. Tu kazali nam wysiąść. To 
miała być nasza kwatera, zresztą jak 
się okazało, dość przyzwoita. Pokoik, 
dwa łóżka, dwie szafy, stolik, toaleta i 
łazienka z prysznicem. Wyglądało ok.

Nadal nic nie wzbudzało Pani po-
dejrzeń? 

- Nie. Chociaż... tak, zaniepokoiła 
mnie jedna rzecz. Nie było tam 
zasięgu komórki. Kiedy po godzinie 
przyszedł ten mówiący po polsku 
facet, powiedziałam mu, że komórka 
nie ma zasięgu. Wyjaśnił, że teren jest 
położony w dołku i jak tylko wyjdzie 
się za bramę, to zasięg się pojawia. 
Pytał, gdzie chcemy dzwonić, więc po-
wiedziałam, że do domu do rodziców, 
że dojechałam na miejsce. Wywiózł 
nas jeszcze w nocy samochodem ki-
lometr za farmę i zadzwoniłyśmy do 
domów. Uprzedziłam rodziców, że 
mam problem z zasięgiem i będę do 
nich dzwoniła tylko kiedy będę gdzieś 
poza gospodarstwem. Mam wrażenie, 
że oni zagłuszali sygnał komórkowy. 
Rodzice w każdym razie dowiedzieli 
się, że dojechałam, że jest ok i jest 
problem z zasięgiem.

Czyli dłuższy brak kontaktu nie 
wywoływał u rodziców niepokoju?

- Dokładnie o to im chodziło. Na-
stępnego dnia rano skończyła się 
zabawa. Było jeszcze ciemno, kiedy 
do domku wpadło czterech facetów. 

Zabrali nam komórki i dokumenty. 
Kazali się ubierać. Zaprowadzili nas 
do chłodni, gdzie miałyśmy sortować 
owoce. Było tam już kilkanaście ko-
biet. Niektóre nosiły ślady pobicia. 
Nikt się nie odzywał. Wściekłam 
się, zaczęłam coś krzyczeć. Dobiegł 
do mnie jeden i dostałam pięścią 
w żołądek. Zgięło mnie w pół i nie 
mogłam złapać oddechu. Odechciało 
mi się krzyczeć. Pracowałyśmy ponad 
12 godzin. Nie można było odpocząć 
choćby przez sekundę, bo zaraz dobie-
gali strażnicy i bili. Była jedna przerwa 
może z 15 minut, podczas której 
przywieźli nam jedzenie. Dostałyśmy 
w misce plastikowej makaron z jakimś 
sosem. Do tego woda. Wieczorem na 
kolację było to samo. Rano na śniada-
nie dawali nam kawę i bułkę z jakąś 
niejadalną wędliną. Po trzech dniach 
czułam głód.

Miała Pani kontakt tylko z koleżan-
ką z domku?

- Tak. W pracy jakiekolwiek rozmowy 

były surowo karane. Dziewczyny mil-
czały. Byłyśmy zastraszone. Po wejściu 
do domku byłyśmy zamykane od 
zewnątrz. Otwierano domki dopiero 
rano przy pobudce. Już po powrocie 
do domu dowiedziałam się, że z moje-
go telefonu co kilka dni wysyłane były 
uspokajające sms-y do rodziców, że 
wszystko jest w porządku, ale że mam 
dalej problemy z zasięgiem. Dbali o 
to, żeby nikt nas nie szukał. 

Jak was traktowali strażnicy?
- Jak mówiłam byli bardzo agresyw-

ni. Jakiekolwiek markowanie pracy czy 
rozmowy od razu kończyły się biciem. 
Ale nie zauważyłam, żeby znęcali się 
bez powodu. Nie było też, albo może 
ja ich nie widziałam, jakichś napaści 
seksualnych. Nie było obmacywania 
czy przede wszystkim gwałtów.

W jakim wieku były kobiety?
- W bardzo różnym. Ze mną praco-

wało kilkanaście, w wieku od dwu-
dziestu kilku lat, jak ja, gdzieś nawet 
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Koszmar na saksach
do pięćdziesiątki.

Ilu was pilnowało strażników? 
- Dwóch, trzech. Tylu widziałyśmy, 

ale pewnie byli inni. Wszędzie były 
kamery i sądzę, że na monitorach też 
nas obserwowali.

Nie zaświtała Pani myśl o ucieczce?
- Nie. Byłyśmy, a przynajmniej ja 

byłam, przerażona. Widziałam bez-
względność tych strażników. Każdy z 
nich miał broń, jakąś strzelbę i pistolet 
w kaburze. I jestem pewna, że użyliby 
tej broni. Zwyczajnie się bałam.

Mówili wam, kiedy was puszczą? 
Co będzie z zapłatą?

- Mówili, że mamy odpracować 
swój pobyt. Jak będziemy dobrze 
pracować, to nas puszczą szybciej i 
jeszcze może na bilet dostaniemy. Wie 
pan, w takiej sytuacji nie myśli się o 
niczym, byle tylko uwolnić się od nich 
i wyjechać. Gdzieś po tygodniu zaob-
serwowałam coś, co mnie przeraziło 
jeszcze bardziej. 

Co to było?

- Dzień wcześniej pojawiło się kilku 
facetów. Przyglądali się nam, jak 
pracujemy. Dwóch z tych facetów 
widziałam pierwszy raz. Następnego 
dnia w pracy nie pojawiły się dwie 
dziewczyny, ale w południe na ich 
miejsce pojawiły się nowe. Przeszły 
z innego miejsca na farmie, bo było 
po nich widać, że wiedziały, jak się 
zachowywać.

Co Panią przeraziło?
- Nikną dziewczyny. W to, że je wy-

puścili, jakoś nie wierzyłam. Starałam 
się tłumaczyć sobie, że może przenieśli 
je do innej pracy, ale miałam złe prze-
czucia. I dość szybko miałam okazję 
przekonać się, że się nie myliłam.

Co wydarzyło się później?
- Po dwóch tygodniach znów poja-

wili się jacyś mężczyźni. Wieczorem, 
kiedy wróciłyśmy do domku, nie 
zdążyłam zasnąć, kiedy wpadło trzech 
strażników i kazali mi się zbierać. 
Mówili, że idę do innej pracy. Pła-
kałam, błagałam ich, że nie chcę iść. 
Siłą mnie wywlekli. Przenieśli mnie 
do oddalonego głębiej murowanego 

pawilonu i zamknęli w małym po-
koiku. Z nerwów chciało mi się pić. 
Dostałam wodę i coś w niej musiało 
być, bo usnęłam nie wiem nawet 
kiedy. Obudziłam się na podłodze. Ale 
nie był to pokój. Było ciemno, bujało. 
Jechałam w budzie jakiejś niedużej 
ciężarówki. W środku była jeszcze 
jakaś dziewczyna. Płakała. Zaczęliśmy 
rozmawiać po cichu. Była z okolic Piły. 
Na farmie pracowała miesiąc i była le-
piej ode mnie zorientowana. Mówiła, 
żebym nie miała złudzeń, bo sprzedali 
nas do burdelu. Nie jestem w stanie 
opowiedzieć, co się ze mną działo.

Gdzie dojechaliście?
- Było ciemno. Podwórze szczelnie 

ogrodzone. Wywlekli nas siłą z sa-
mochodu. Byli jeszcze brutalniejsi od 
strażników na farmie. Zamknęli mnie 
w pokoiku i kazali się uspokoić. Po pół 
godzinie przyszedł jakiś mężczyzna. 
Taka południowa uroda, może jakby 
trochę arabska lub turecka. Mówił po 
angielsku. Pokazał mi mój paszport. 
Mówił, że zapłacili za mnie 10 tysięcy 
euro i muszę to odpracować. Do tego 
muszę zarobić dla nich przynajmniej 
drugie tyle. Wtedy będę wolna. Oddał 
mi paszport mówiąc, że i tak nie uciek-
nę. Mówił, że albo będę miła po do-
broci, albo mnie zmuszą. Albo wrócę 
do domu normalna, albo uzależniona. 
To mówiąc pokazał strzykawkę. Spy-
tał, czy będę grzeczna, czy ma robić 
zastrzyk. Płakałam, mówiłam, że będę 
grzeczna, żeby mi nic nie wstrzykiwał. 
Kazał mi się rozebrać. Zgwałcił mnie. 
Kiedy wyszedł, leżałam bez życia, 
całkiem złamana, obojętna. To był 
dom publiczny, na obrzeżach dużego, 
portowego miasta na południu Fran-
cji. Klientelą byli głównie marynarze, 
choć i cała masa turystów z różnych 
stron świata, głównie z Rosji. Proszę 
nie wymagać, żebym opowiadała, co 
działo się przez miesiąc, kiedy byłam 
tam uwięziona. Myślę, że nie zapo-
mnę tego do końca życia.

Jak udało się Pani wydostać?
- Miejsca, gdzie spałam, były oddzie-

lone od głównej części lokalu długim, 
zamykanym korytarzem. Mieszkały 
tam zresztą i inne dziewczyny, ale nie 
wolno było nam się ze sobą kontak-
tować. Chodziłyśmy tam tylko spać, 
chociaż i z tym bywało różnie, bo jak 
pojawiali się klienci, to wywlekano nas 
z łóżek o różnych porach. W części lo-
kalowej był duży salon z barkiem. Były 
kanapy, stoliki, podest do tańczenia z 
rurą na środku. Z salonu rozchodziło się 
kilka korytarzy do pokojów, w których 
dziewczyny przyjmowały klientów. Z 
reguły każda dziewczyna miała swój 
pokój. Ale były też pokoje specjalne, 
np. pokój dla miłośników sado-maso. 
Tam szło się, jak trafiał się konkretny 
klient. Mnie na szczęście to ominęło, 
ale widziałam dziewczyny po takim 

spotkaniu: pocięte, pobite, posinia-
czone... przez kilka dni dochodziły do 
siebie. A wracając do ucieczki, była 
noc. Byłam w pokoju z klientem, kiedy 
usłyszałam krzyki. Ktoś wrzeszczał w sa-
lonie. W pewnym momencie rozległ się 
huk wystrzału. Potem kolejny i jeszcze 
kilka. Rozpętało się piekło. Wrzaski, ja-
kaś dziewczyna histerycznie krzyczała. 
Do mojego pokoju wpadł jakiś facet. 
Klientowi kazał się zabierać, a mnie 
zaciągnął do pokoiku, gdzie spałam. 
Kazał zabrać paszport, dał mi jakieś 
pieniądze i kazał uciekać. Uprzedził, że 
mam zapomnieć o nich, a jeśli pójdę 
na policję, to mnie znajdą i zabiją. Dwa 
razy nie musiał powtarzać. Założyłam 
dżinsy, koszulkę, kurtkę i z dokumen-
tami w ręku wypchnął mnie za bramę. 
Byłam wolna, podobnie jak kilka 
innych dziewczyn. Od drugiej strony 
słyszałam syreny policyjne. Dziewczy-
na, z którą jechałam, też była wolna. 
Była na sali i od niej dowiedziałam 
się, że jakieś bandziory się pokłóciły 
i zaczęli strzelać. Dwaj zginęli, jedna 
dziewczyna została ranna. Dlatego nas 
puścili, bo obawiali się policji. Razem 
wróciłyśmy do Polski. Pieniądze, które 
dali, wystarczyły ledwie na przejazd.  

Wróciła Pani do rodziców, do 
Wałcza?

- Nie. Pojechałam do mojej ciotki. To 
jedyna osoba, której mogłam zaufać. 
Nie miałam swoich rzeczy, które nie 
wiem, czy zostały na farmie, czy gdzieś 
je zabrali, bo ja ich nie miałam. Nie 
miałam pieniędzy. Gdybym wróciła 
do domu, pojawiłyby się pytania, co 
z pieniędzmi, co z rzeczami. Do tego 
byłam w takim stanie psychicznym, 
że nie dałabym rady rozmawiać z 
rodzicami. Ciotce mogłam powiedzieć 
wszystko. Wiedziałam, że mi pomoże. 

Nie myślała Pani, żeby iść na policję?
- Rozmawiałam o tym z ciotką. 

Szanse na skazanie tych ludzi były mi-
nimalne. Ja musiałabym znów przez 
to przechodzić. Przede wszystkim 
wszyscy dowiedzieliby się, co się sta-
ło. Dlatego nie poszłam. Ciotka dała 
mi pieniądze, które niby zarobiłam. 
Kupiła ciuchy i po trzech tygodniach 
wróciłam do domu. Nie ma dnia, że-
bym nie myślała o tym, co się działo. 

Czy można było tego wszystki ego 
uniknąć?

- Można było. Wystarczyło poczytać 
opinie. Firmy pośredniczące w zała-
twianiu pracy są oceniane w sieci. O 
tej nie było ani jednego wpisu. Była 
tworzona jednorazowo. Werbowała 
do pracy dziewczyny i znikała. Po-
jawiała się pewnie pod inną nazwą. 
Dlatego moja przestroga jest taka, 
żeby nie korzystać z firm, które są ano-
nimowe w sieci. Lepiej nie powielać 
mojego błędu.
Dziękuję za rozmowę.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej Nr ewidencyjny 5654/131, położonej w Wałczu przy  
ul. Nowomiejskiej, o powierzchni 1016 m2, opisanej w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu 
Rejonowego w Wałczu. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
– teren oznaczony jako 10MN2. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Klasyfikacja gruntu RVI.

• Cena wywoławcza wynosi 58.000,00 zł netto. 
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wy-

sokości 5.800,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 
4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na 
koncie Gminy najpóźniej dnia 11 czerwca 2021 r. Wadium wniesione po terminie 
nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 580,00 zł.
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej Nr ewidencyjny 5654/132 i 5661/61, położonej 
w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej, o łącznej powierzchni 1005 m2, opisanej w księdze wieczystej 
KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 10MN2. Dział III i IV księgi wieczystej bez 
obciążeń. Klasyfikacja gruntu RVI i RIVa.

• Cena wywoławcza wynosi 57.000,00 zł netto. 
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wy-

sokości 5.700,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 
4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na 
koncie Gminy najpóźniej dnia 11 czerwca 2021 r. Wadium wniesione po terminie 
nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 570,00 zł.
3. niezabudowanej nieruchomości gruntowej Nr ewidencyjny 5654/162 i 5661/65, położonej 
w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej, o łącznej powierzchni 1245 m2, opisanej w księdze wieczystej 
KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 11MN2. Dział III i IV księgi wieczystej bez 
obciążeń. Klasyfikacja gruntu RVI i RIVa.

• Cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł netto. 
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wy-

sokości 7.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 
4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na 
koncie Gminy najpóźniej dnia 11 czerwca 2021 r. Wadium wniesione po terminie 
nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 700,00 zł.
UWAGA! Do wylicytowanych cen doliczony zostanie podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Przetargi  odbędą się w dniu 18 czerwca  2021 r. w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz 
Pl. Wolności o godzinie: poz. 1 -  10:00, poz. 2 - 10:30, poz. 3 - 11:00.

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

Zapraszamy do udziału w przetargu

Podpisana została umowa na 
budowę ścieżki rowerowej do 
Ostrowca na odcinku „gminnym” 
od obwodnicy do Ostrowca. In-
westycja ma być zakończona do 
połowy października. 

Inwestycja realizowana przez Gmi-
nę Wałcz ma połączyć „sypialnię 
Wałcza” z fragmentem ścieżki, który 
powstał przy okazji budowy ob-
wodnicy. Długość rowerowej trasy 
wyniesie 1300 metrów, a będzie ona 
przebiegała leśnym pasem przeciw-
pożarowym, kilkanaście metrów od 
drogi krajowej. 

- Zgłosiły się do przetargu dwie firmy 
– opowiada wójt Jan Matuszewski. - 
Nasz wybór padł ostatecznie na firmę 
ze Złotowa. Firma ta realizowała już 
inwestycje na terenie gminy i jesteśmy 
z niej zadowoleni. Co ważne, oferta 
jest o około 200 tysięcy złotych niż-
sza od wstępnie zakładanej, co nas 
dodatkowo cieszy. Ostatecznie koszt 
inwestycji to 550 tysięcy złotych.

22 kwietnia wójt Jan Matuszewski 
podpisał umowę na wykonanie ścieżki 
pieszo-rowerowej z wykonawcą Jac-
kiem Karpińskim - właścicielem firmy 
realizującej inwestycje. 

Od obwodnicy wzdłuż drogi krajo-
wej do tzw. leśniczówki ścieżka będzie 
miała nawierzchnię bitumiczną, na-
tomiast w pasie przeciwpożarowym 

Ścieżka coraz bliżej

w lesie ma to być kilka warstw za-
gęszczonego kruszywa. Lasy wyraziły 
zgodę na poprowadzenie ścieżki 

na swoim terenie pod warunkiem 
zastosowania przez inwestora takiej 
właśnie technologii. 

Aby jednak można było dojechać z 
Wałcza do Ostrowca, trzeba jeszcze 
wybudować kilkusetmetrowy łącznik 
pomiędzy Wałczem i obwodnicą. 

- Ten odcinek ścieżki jest jeszcze w 
fazie projektu – mówi burmistrz Wał-
cza Maciej Żebrowski. - Firma ma czas 
do końca czerwca i mimo pewnych 
problemów z uzgodnieniami z PGNiG 
oraz GDDKiA jestem przekonany, 

że wywiąże się z terminu. Odcinek 
będzie miał nawierzchnię asfaltową, 
taką, jaką ma istniejąca już na Zatorzu 
ścieżka. Jak tylko otrzymamy doku-
mentację będziemy chcieli rozpisać 
przetarg na realizację. Znajdziemy 
na ten cel pieniądze i jest realne, że 
cała ścieżka będzie gotowa jeszcze w 
tym roku.

Część radnych Rady Miasta również 
deklaruje, że na ścieżkę pieniądze się 
znajdą.

r
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Dwa rejony Mirosławca zmienią 
swoje oblicze. Podpisana umowa 
na rewitalizację jest początkiem 
długo oczekiwanej inwestycji. 

Umowa na rewitalizację dwóch re-
jonów Mirosławca została podpisana. 
Dzięki niej dwa obszary miasta zyskają 
nowy wygląd. Pierwszy z obszarów to 
ul. Dworcowa pomiędzy ul. Wolności 
i Orlą obejmuje również rejon stacji 
kolejowej. Drugi obszar obejmuje 
teren targowiska miejskiego oraz te-
reny pomiędzy pobliskimi blokami. 
Rewitalizacja obejmuje pełny zakres 
prac modernizacyjnych zaczynając 

Zaprojektują i zbudują

od odwodnienia terenu, wymiany 
chodników, nawierzchni dróg czy 
oświetlenia. Na targowisku powstaną 
hala targowa oraz toaleta publiczna. 

- Umowa na inwestycje została 
podpisana w formule zaprojektuj i bu-
duj – tłumaczy burmistrz Mirosławca 
Piotr Pawlik. - Do końca roku będą 
trwały prace projektowe. Realizacja 
inwestycji rozpocznie się w przyszłym 
roku. Zakończenie planowane jest na 
2023 rok.

Cała inwestycja kosztować będzie 
około 6,5 miliona złotych, z czego 3,5 
mln. udało się pozyskać z Regionalne-
go Programu Operacyjnego.
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W ubiegłym tygodniu rozmawia-
łem z wicestarostą Jolantą Wegner. 
Rozmowa dotyczyła Stowarzyszenia 
Niezależni, ale też poprosiłem o ocenę 
tego, co dzieje się w obecnej Radzie 
Miasta Wałcza. Nie da się ukryć, że 
odpowiedź nieco mnie zaskoczyła i 
to w sensie jak najbardziej pozytyw-
nym. Pani wicestarosta stwierdziła, 
że opozycja powinna wziąć na siebie 
odpowiedzialność. Jeśli się mówi 
„a”, to należy nie bać się powiedzieć 
również „b”. W tym kontekście mowa 
była o nieudzieleniu absolutorium. 
Jeśli większość Rady nie udziela bur-
mistrzowi absolutorium i nie daje mu 
votum zaufania - oznacza to, że nie 
zgadza się z polityką, jaką prowadzi 
burmistrz. A skoro nie zgadza się z 
polityką, to dlaczego nie robi nic, aby 
to zmienić? Dlaczego nie podejmuje 
kroków do odwołania burmistrza? W 
tym roku znów zanosi się na to, że 
burmistrz nie dostanie absolutorium. 
Ale zdaniem J. Wegner bezwzględnie 
winno to pociągnąć za sobą dalsze 
działania, czyli rozpoczęcie procedury 
referendalnej. Jeśli radni nie myślą o 
referendum, to powinni dać burmi-
strzowi absolutorium. Jego brak przy 
jednoczesnym braku referendum 
może być odebrane negatywnie, że 
radni bawią się w jakiś teatrzyk. 

Jestem dokładnie tego samego 
zdania. Ocena, której dokonała J. 
Wegner, moim zdaniem ma wiele 
sensu i powinna być bardzo dokład-
nie przemyślana przez radnych. Jest 
dokładnie tym, czym chciałbym, aby 
cechowała się polityka i to nie tylko 
ta lokalna. Aby polityka opierała się 

Mali ludzie i duża polityka
na konkretnych działaniach. 

Na czym polega rola opozycji? Naj-
prościej i najogólniej mówiąc, na kry-
tykowaniu opcji rządzącej. Rolą opo-
zycji jest być na nie. Gdyby dokładnie 
przyjrzeć się działaniu opozycji - i to 
nie tylko polskiej - łatwo byłoby zna-
leźć wiele przykładów na negowanie 
ustaw, inicjatyw czy działań korzyst-
nych dla społeczeństwa czy jego 
grupy. Dlaczego w takim razie dobre 
rozwiązania są negowane, a opozycja 
stara się je przedstawić jako złe i szko-
dliwe? Bo dobre rozwiązania działają 
na korzyść partii rządzącej. Powodują, 
że słupki sondażowe rosną. Rolą opo-
zycji jest możliwie jak najskuteczniej 
obniżać notowania rządzących. Czy 
jest to niebezpieczne? Nie jest, co 
da się łatwo wykazać. Opozycja jest 
opozycją z jednego powodu: gdyż 
nie posiada większości. Jej negowanie 
ma więc wymiar czysto symboliczny, 
a dobre rozwiązania i tak przechodzą. 
Nie da się ukryć, że działa to niestety 
i w drugą stronę, czyli opozycja nie 
jest w stanie zablokować ewidentnie 
złych pomysłów. 

W Radzie Miasta Wałcz sytuacja wy-
gląda całkiem odmiennie, a opozycja 
de facto opozycją w klasycznym tego 
słowa znaczeniu nie jest. 

Owszem, skupiona w nieformalnej 
koalicji grupa radnych jawi się jako 
opozycja w stosunku do burmistrza. 
Tyle, że opozycją w klasycznym 
tego słowa znaczeniu być nie może, 
gdyż... posiada w Radzie większość. 
Zważywszy, że burmistrz jest organem 
wykonawczym, a Rada uchwałodaw-
czym, to tak naprawdę Rada rozdaje 

karty. W Radzie zaś rządzi większość, 
wydaje się, że dla niepoznaki zwana 
opozycją. Albo może dla podkreśle-
nia, że są przeciwko burmistrzowi. W 
tym kontekście „zabawy” opozycyjne 
z powodzeniem uprawiane w innych 
samorządach czy parlamencie, w 
przypadku Wałcza są mocno ryzykow-
ne. Dlaczego?

Rolą opozycji - jak już ustaliliśmy 
- jest działanie osłabiające stronę 
przeciwną. W naszym wypadku cho-
dzi o burmistrza. I Rada skutecznie to 

realizuje. Dysponując siłą większości, 
jest w stanie zablokować właściwie 
wszystko. Problem zaczyna się wów-
czas, kiedy uświadomimy sobie, 
jakie rodzi to skutki. Aby nie być 
gołosłownym, posłużę się prostym 
przykładem. Przez kilka miesięcy 
większość nie była w stanie przyjąć 
wysokości opłaty za wywóz śmieci. 
Tłumaczeń takiego działania było 
wiele - jedne mniej, inne bardziej 
wiarygodne. We wszystkich przebijał 
się jednak ton troski o mieszkańców. 
W efekcie 30 zł to było za dużo, 32 
też za dużo, aż wreszcie bez specjal-
nej dyskusji radni przyjęli stawkę 35 
zł, czyli maksymalnie dużo od osoby. 
Jaki efekt został osiągnięty? Na bur-
mistrza spadły gromy. Tyle, że jest 
to marnym pocieszeniem, skoro te 
35 złotych muszą płacić mieszkańcy. 

Trzon obecnej większości stanowią 
radni poprzedniej kadencji. To, co 
teraz dzieje się dziś w stosunku do 
burmistrza Macieja Żebrowskiego, 
działo się już w poprzedniej kadencji 
- tyle, że wówczas celem była Bogu-
sława Towalewska. Przykład? Proszę 
bardzo, pierwszy z brzegu: co zrobiła 
ówczesna większość, kiedy  burmistrz 
zaproponowała darmową komuni-
kację autobusową dla mieszkańców? 
Oczywiście zablokowała projekt pod 
pretekstem, że to wymaga analiz, 
że za szybko, że trzeba poczekać na 
dostawę autobusów niskoemisyjnych. 
Tak naprawdę jednak chodziło o to, 
że wprowadzenie darmowej komu-
nikacji przysporzyłoby ówczesnej 
burmistrz sporej popularności, która 
mogła przełożyć się na wynik wybo-
rów. Co z tego, że dla mieszkańców 
byłoby to korzystne rozwiązanie? 
Liczy się polityka, a wtedy korzyść dla 
mieszkańców schodzi na plan dalszy. 
Minęła kadencja, jest nowy burmistrz, 
są nowe autobusy niskoemisyjne. 
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Mali ludzie i duża polityka
Jest i nowy prezes ZKM, który na 
pierwszym spotkaniu mówi, że jego 
celem jest wprowadzenie darmowej 
komunikacji. Co robi Rada? Rozwiewa 
jego złudzenia... Nie przy tej Radzie i 
nie przy tym Burmistrzu...

Bycie w „opozycji” w przypadku 
Rady Miasta Wałcz sprowadza się 
do tego, że wszelkie decyzje więk-
szości bezpośrednio odbijają się na 
mieszkańcach. Chcąc zaś zaszkodzić 
burmistrzowi, w wielu przypadkach 
opozycyjna większość szkodzi miesz-
kańcom. 

Wracamy do słów wicestarosty J. 
Wegner: w przypadku takim, jak 
w Wałczu, Rada powinna wziąć na 

siebie odpowiedzialność za swoje 
działania. Programowe zwalczanie 
burmistrza, z jakim mamy do czy-
nienia od długiego czasu, nie niesie 
za sobą niczego dobrego. Owszem, 
Rada jest w stanie zablokować wiele 
działań. Ja nie twierdzę, że wszystko, 
co wymyśli burmistrz, jest dobre. Ale 
to są jego pomysły i on bierze za nie 
odpowiedzialność. A gdyby na miej-
sce odrzuconych pomysłów radni 
zaproponowali swoje alternatywne 
rozwiązania? Gdyby za uwaloną 
uchwałę przygotowali na następną 
sesję swoją własną, lepszą? Zapewne 
nikt nie powiedziałby o nich złego 
słowa. Ale Rada nie proponuje ni-

czego nowego. Oczekuje skamlenia 
burmistrza o każdą złotówkę, setek 
spotkań i błagania o przepuszczenie 
jakiegoś pomysłu, a w końcu i tak 
słyszymy o braku komunikacji. Dlate-
go jestem za tym, aby Rada wreszcie 
przestała bawić się w przywołany już 
wcześniej teatrzyk. Nie ma absolu-
torium w czerwcu, więc jedziemy z 
referendum. Referendum się udaje? 
Idziemy do wyborów ze swoim kan-
dydatem czy kandydatami. Wówczas 
będzie szansa, że nowy burmistrz 
zyska poparcie większości. A jeśli 
referendum się nie udaje, dajemy 
burmistrzowi realizować jego po-
mysły. Kiedy okażą się złe, burmistrz 

polegnie w kolejnych wyborach, ale 
jeśli okażą się dobre, to... głupio 
byłoby je blokować. Konkrety, nie 
teatrzyk. Jeśli bowiem kolejne trzy 
lata mają wyglądać tak, jak obecnie, 
to ja tego nie widzę. Proszę pamiętać, 
że wytrzymałość ludzi też ma swoje 
granice. A to, co dzieje się w Radzie 
i na linii Rada – Burmistrz, zbyt bo-
leśnie odbija się na naszym życiu. 
Inaczej mówiąc: polityka – tak, ale 
na pierwszym miejscu mimo wszystko 
powinno być dobro mieszkańców.

Hmmmm... pisząc to ostatnie zdanie 
pomyślałem o sobie, że jednak jestem 
mocno naiwny.

Far
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LISTY

Składniki:
• 1 kg ziemniaków,
• 100 g wędliny, 
• 4 jajka,
• 1/2 papryki czerwonej,
• 1 cebula,
• sól i pieprz,
• szczypiorek.

Wykonanie:
Ziemniaki zetrzeć na tarce. Z powstałej masy ziemnia-

czanej odcisnąć wodę.
Wędlinę, paprykę i cebulę pokroić w kosteczkę i dodać 

do ziemniaków. Następnie wbić całe jajka, doprawić i 
całość zamieszać.

Na rozgrzany olej wykładać łyżką masę ziemniaczaną, 
formując placki. Smażyć z dwóch stron na złoty kolor. Placki 
po usmażeniu odsaczyć na ręczniku papierowym.

Gotowe placki podawać z sosem czosnkowym i szczy-
piorkiem.

Sos czosnkowy
• 3 łyżki jogurtu naturalnego,
• 1 łyżka majonezu,
• 2 ząbki czosnku,
• sól i pieprz do smaku,
• opcjonalnie szczypta majeranku. 

SMACZNEGO!

Placki ziemniaczane inaczej

Jest lipiec 2020 roku. 
Biorę wolną godzinkę 
w biurze, parkuję przed 
Urzędem Dzielnicy i 
grzecznie ustawiam się 
w ogonek. Pandemia, 
myślę sobie. Kolejka 
jest pewnie do pomiaru 
temperatury. Petent za 
petentem, bez zwątpie-

nia w sercu przybliżam się do drzwi wejściowych. 
Mija najpierw trzydzieści, a potem czterdzieści 
pięć minut. Coś tu nie gra, ewidentnie, ale jeśli 
się teraz poddam, to po co właściwie całe to 
czekanie? W końcu znajduję się na tyle blisko, 
żeby usłyszeć pełne wyrzutu „jak to pan nie jest 
umówiony? Tu nie można przychodzić z ulicy!”.

Sprawa wyjaśnia się dość szybko. Otóż przy 
drzwiach stoi dozorca, owszem, ale nie taki od 
sprawdzania temperatury, a raczej poważny czło-
wiek z terminarzem WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW 
I REFERATÓW Urzędu przy ulicy Grochowskiej. 
Mozolnie, lekko drżącym palcem przesuwa linijka 
po linijce i szuka kolejnych nazwisk. Od wyniku 
jego weryfikacji zależy, czy uda się przekroczyć 
progi kafkowskiego labiryntu, czy też trzeba bę-
dzie wrócić ze zwieszoną głową.

Mojego nazwiska na liście oczywiście nie ma, a 
to przede wszystkim dlatego, że za nic w świecie 
nie spodziewałam się, że nie mogę zwyczajnie 

pobrać numerka i odczekać tego, co moje, pod 
wydziałem komunikacji. Pan, zirytowany tą sytuacją 
chyba co najmniej tak samo jak ja, informuje mnie, 
że muszę zadzwonić.

Odchodzę trzy kroki w bok i wybieram numer do 
Wydziału Komunikacji.

Zajęte.
I jeszcze raz.
Zajęte.
I dwadzieścia minut później też.
- Przepraszam, a przez internet?
- No jak przez internet? - irytuje się dozorca. - Prze-

cież tam się nie siedzi i nie pije kawki! Panie nie mają 
czasu klikać w komputer, trzeba zadzwonić!

Macham ręką. Wsiadam w nieprzerejstrowany 
samochód i wracam do biura.

Z tego samego biura będę regularnie, co kilkanaście 
dni lub kilka tygodni, próbowała nawiązać jakąkol-
wiek łączność z Wydziałem Komunikacji. Próby są na 
tyle żmudne i pozostawiają mnie z tak nikłą nadzieją, 
że podejmuję je z coraz mniejszym entuzjazmem i 
niknącą wiarą w polską biurokrację. W okresie od 
lipca 2020 r. do kwietnia 2021 r. uda mi się poroz-
mawiać z urzędnikiem dokładnie trzy razy.

Za pierwszym przerwie mi połączenie.
Za drugim dowiem się, że terminy na ten tydzień 

to już wyszły, ale mogę zadzwonić pewnie w piątek 
(w piątek się nie dodzwoniłam).

Za trzecim - w kwietniu właśnie - dowiem się, że 
terminów NA MAJ to już nie ma od dawna, a na 

Kawa i Kafka w Urzędzie

COŚ NA ZĄB

czerwiec jeszcze nie zapisują. Konsultant prze-
praszającym głosem mówi, że na ten moment 
wystarczy, że zgłoszę zakup przez internet, a po-
tem mam jeszcze pół roku na przerejestrowanie.

- Ale widzi pan… Ja się próbuję dodzwonić od 
czerwca.

- Jak od czerwca? To kiedy pani kupiła samo-
chód?

- W czerwcu. I wtedy zgłosiłam nabycie. Ma 
pan jeszcze jakiś pomysł, żebym mogła poczekać 
kolejne pół roku?

- Pani przyjdzie osiemnastego maja rano. I niech 
już pani więcej nie dzwoni…

Ja naprawdę wiele jestem w stanie zrozumieć. 
Na przykład to, że pandemia oznacza, że funk-
cjonujemy wszyscy w innej rzeczywistości. Świat, 
było nie było, jest już zupełnie innym miejscem. 
Od maja bieżącego roku zakłady pracy mogą już 
szczepić swoich pracowników, branża gastrono-
miczna funkcjonuje za oklejonymi jak przy okazji 
remontu oknami, maseczki zmienia się wprawdzie 
w praktyce rzadziej niż podpaski, ale wciąż czę-
sto, koronawirus dorobił się mutacji i indyjskiej, i 
brytyjskiej, i nawet (naszej dumnej, regionalnej) 
podlaskiej…

Ale ponad rok pandemii to wciąż za mało, żeby 
Urząd Dzielnicy dorobił się rejestracji interneto-
wej, albo chociażby oddzielnej linii telefonicznej 
do umawiania wizyt.

Natalia Chruścicka

Dzisiejsze danie jest doskonale znane i powszechnie 
lubiane - przynajmniej ja nie znam nikogo, kto by nie 
lubił ziemniaczanych placków. Też mi się wydawało, że 
tego prostego aż do bólu przepisu na kaloryczną, ale 
arcysmaczną bombę nie można poprawić tak, aby go 
nie zepsuć. Uważałam tak do czasu, kiedy gdzieś na-
tnęłam się na poniższą, zmodyfikowaną wersję. Że co, 
że nieufni? Tylko do czasu, aż spróbujecie. Gwarantuję!
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Prawo racjonalnego ustawodawcy
Nasi przedsta-
wiciele w Sej-
mie uchwalają 
prawo. Niby 
tak ma być, 
czasem jed-
nak ich ra-

cjonalizm leży 
daleko od hipo-

tetycz- nego racjonalizmu 
ustawodawcy. Ten ustawodawca to zaś 
nikt inny, jak owi posłowie. Prawnicy 
interpretując prawo muszą, czasem 
wbrew rozsądkowi, przyjmować, iż 
tenże ustawodawca jest racjonalny 
inaczej - nie da się bowiem dokonywać 
wykładni prawa. Takim przypadkiem 
sprzecznym z hipotetyczną racjonalno-
ścią jest administracyjne postępowanie 
o zatrzymanie prawa jazdy na mocy 
decyzji Starosty, gdy kierowca przekro-
czył dopuszczalną prędkość o więcej, 
niż 50 km/h na obszarze zabudowa-
nym lub gdy kierujący przewozi więcej 
osób, niż wynika to z liczby miejsc, 
określonej w dowodzie rejestracyjnym 
lub „z konstrukcyjnego przeznaczenia 
pojazdu niepodlegającego rejestracji”.

Jedynym dowodem na przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości jest informacja 
organu kontroli ruchu drogowego, czyli 
Policji, operatora radarów, itp. Decyzja 
Starosty wydawana jest na okres trzech 
miesięcy z rygorem natychmiastowej 
wykonalności, a w przypadku, gdy 
mimo jej wydania dana osoba będzie 
prowadzić samochód, Starosta prze-

dłuży okres zatrzymania prawa jazdy 
do sześciu miesięcy. Starosta wydając 
decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie 
ma możliwości prowadzenia postępo-
wania dowodowego i jego działanie 
sprowadza się tylko do wydania decy-
zji. Kierowca może się odwołać, jed-
nakże nie ma środków dowodowych, 
którymi mógłby zwalczyć informację 
o przekroczeniu prędkości. Przepisy 
są tak skonstruowane, że zarówno 
Starostowie, jak i sądy administracyjne 
przyjąć muszą jako jedyny dowód owe 
oświadczenia organów kontroli ruchu 
drogowego. Kierowca, nawet jeśli się 
odwoła, to zanim przejdzie drogę, jak-
że przecież szybkiego w wyniku refom 
obecnej ekipy rządzącej postępowania 
odwoławczego, to upłynie czas, na 
jaki zatrzymano prawo jazdy. Swoista 
kwadratura koła. Mija sześć lat rządów 
i nic w tym zakresie się nie zmienia. A 
jakże racjonalny Sejm, z wiadomo jaką 
większością, nic z tym nie potrafi zro-
bić, zajęty ważniejszymi sprawami. Od 
czasu wprowadzenia tych przepisów, 
w czasach niesłusznych wiadomo, że 
postępowanie w tych sprawach po-
zbawia obywateli możliwości obrony. 
Większość przekraczających prędkość 
zapewne ją przekroczyła, ale przecież 
jest część, którym przypisano owo 
naruszenie, lecz go nie popełniła. Ta 
zaś część pozbawiona jest możliwości 
przeciwstawienia się niesłusznemu 
posądzeniu. Uchwałę w tej sprawie 
w lipcu 2019 r. podjął Naczelny Sąd 

Administracyjny, uznając, że Starosta 
może zatrzymać prawo jazdy wyłącz-
nie na podstawie informacji Policji o 
ujawnieniu przekroczenia prędkości 
o więcej, niż 50 km/h w obszarze za-
budowanym. Uchwałę podjęto w wy-
niku skargi kasacyjnej Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Sąd administracyjny 
jednak jest sądem prawa i raczej innej 
uchwały podjąć nie mógł, skoro takie 
jest prawo. Postulowano zmianę tych 
przepisów. To nie nastąpiło, ale poja-
wiła się reakcja. Otóż Pierwsza Prezes 
Sadu Najwyższego postanowiła się 
pochylić nad sprawą i złożyła do Sądu 
Konstytucyjnego skargę o stwierdzenie 
niezgodności z Konstytucją przepisów 
ustawy o kierujących pojazdami w 
wyżej podanym zakresie. Inicjatywa 
słuszna. Jak podano w komunikacie 
na stronie SN, „obowiązującym prze-
pisom zarzucono brak podstawowych 
gwarancji proceduralnych dla osób, 
którym zatrzymano prawo jazdy na 
podstawie wyżej wymienionych prze-
pisów”. Stwierdzono, że „zarówno 
organy administracyjne rozpatrujące 
wnioski Policji o zatrzymanie prawa 
jazdy na tej podstawie oraz w toku po-
stępowania odwoławczego, jak i sądy 
administracyjne zajmują jednoznaczne 
stanowisko, że wyłącznym dowodem 
przekroczenia przez kierującego po-
jazdem dopuszczalnej prędkości o 
więcej niż 50 km/h na obszarze zabu-
dowanym lub przekroczenia dopusz-
czalnej liczby przewożonych osób, 

jest informacja organu kontroli ruchu 
drogowego o tym fakcie”. Według 
Pierwszej Prezes SN nadanie organowi 
kontroli ruchu drogowego, głównie 
Policji, kompetencji do „arbitralnego 
decydowania” o zatrzymaniu prawa 
jazdy - bez możliwości weryfikacji 
okoliczności ją uzasadniających przez 
organ administracyjny i sądowy - „nie 
jest do pogodzenia z zasadami obowią-
zującymi w demokratycznym państwie 
prawnym”. 

Co prawda Sąd Najwyższy nie rozpa-
truje takich spraw, bo nie jest sądem 
administracyjnym, ale dobrze, że się 
tym zajął. Cóż kierowców obchodzi, 
skąd to zainteresowanie, byle było 
było skuteczne. Również się cieszę, ale 
nie bezkrytycznie. Co bowiem stoi za 
taką decyzją Pierwszej Prezes? Próba 
zdobycia autorytetu przez Sąd Najwyż-
szy w nowej obsadzie? Legitymizacja 
Sądu Konstytucyjnego? Czy wyłącznie 
troska o kierowców? Gdzie zaś zasypia 
gruszki w popiele racjonalny ustawo-
dawca? Oby intencje były szczere? 
Trochę podobnie jest z ostatnim 
orzeczeniem Izby Dyscyplinarnej SN 
w sprawie sędziego Tulei. Niby cieszy, 
ale nie do końca. 

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePa-
ges/Wydarzenia.aspx?ItemSID=748-
0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6
969c5&ListName=Wydarzenia

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Skup się na tym, co możesz zrobić, 
zamiast bujać w obłokach, bo bę-
dziesz miał dużo dobrej energii. Nie 
żałuj tego, czego nie da się naprawić 
i nie obrażaj się na innych ludzi! 

BYK (20.04. - 22.05.)
Czyjaś rada może być warta więcej, 
niż początkowo będziesz myślał. W 
miłości trwa dobra passa. Będziesz 
optymistyczny, ale nie uda ci się w 
tym tygodniu uciec przed różnymi 
zaległościami.

BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Bądź cierpliwy i nie denerwuj się 
za bardzo na otaczających cię ludzi. 
Tydzień sprzyja sympatycznym spo-
tkaniom - poświęć czas dla przyja-
ciół, których dawno nie widziałeś .
 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Uwierz w siebie w tym tygodniu. 
Wszystko, czego dotkniesz, bę-
dzie miało szczęśliwe zakończenie. 
Zaczerpnij świeżego powietrza i 
zadbaj o swój komfort.

LEW (23.07. - 23.08.)
Nie oszczędzaj na swoich przyjem-
nościach i dbaj o własną wygodę. 
Pod koniec tygodnia spróbuj szczę-
ścia w loterii, szczęście będzie Ci 
sprzyjać. 

PANNA (24.08. - 22.09.)
Masz przed sobą sympatyczny, chociaż 
pracowity tydzień. W pracy będziesz 
spokojny i opanowany, a to pozwoli 
dokończyć wszystkie zaległe sprawy.

WAGA (23.09. - 22.10.)
Czeka Cię teraz wiele szczęśliwych 
zbiegów okoliczności. Uwierz w swo-
je zalety i śmiało rozpoczynaj nowe 
sprawy. Będziesz planować wspólne 
zakupy, urządzać mieszkanie i dbać o 
wspólną wygodę.

SKORPION (23.10 - 21.11.)
W pracy zapowiada się więcej spoko-
ju, a rodzina będzie marudzić mniej, 
niż zwykle. Dzięki temu będziesz miał 
więcej czasu na własne sprawy.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Szanuj swoje zdrowie i nie poświęcaj 
się dla nikogo. Z nadejściem weeken-
du poczujesz przypływ sił życiowych. 
W miłości spokojnie, ale  zadbaj o 
partnera, zanim zacznie się martwić.

KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Potrzebne Ci będą teraz przede 
wszystkim odpoczynek i święty spo-
kój. Bez wyrzutów sumienia zrezygnuj 
z niektórych obowiązków. Wyłącz 
telefon, idź na spacer. W sprawach 
finansowych unikaj ryzyka, bo możesz 
się sparzyć.

WODNIK (20.01. - 18.02.)
Na trudne sprawy popatrzysz z innej 
niż dotychczas strony. Tydzień będzie 
sprzyjać zaskakującym spotkaniom i 
zbiegom okoliczności. W weekend od-
pocznij. Twoje zdrowie wymaga uwagi. 

RYBY (19.02. - 20.03.)
W tym tygodniu możesz być ner-
wowy, a nawet trochę smutny. 
Pogrążysz się we wspomnieniach i 
marzeniach. Dbaj o siebie i o swoje 
nerwy.
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Te odwiedziny były niespodziewa-
ne i zmieniły życie rodziny o 180 
stopni. Pokazały, że budowanie 
szczęścia na cudzej krzywdzie w 
ostatecznym rachunku i tak się 
nie opłaca. 

Rodzina wręcz wzorowa. Renata 
świeżo upieczona czterdziestolatka. Jej 
mąż Artur o dwa lata starszy od żony, 
wiecznie zabiegany człowiek interesu. 
Wspólnie z żoną od kilkunastu lat pro-
wadzą nad naszym polskim morzem 
kilka budek z pamiątkami i wyrobami 
z bursztynu oraz kilka niewielkich, 
ale cieszących się doskonałą opinią 
wśród klientów smażalni ryb. Do 
majątku dochodzili powoli zaczynając 
od stoiska z pamiątkami i przyczepy, 
w której sami smażyli dorsze.

- W tej chwili rodzice mają duży ma-
jątek – przyznaje Anita, córka Renaty 
i Artura. - W tym roku skończyłam 
osiemnastkę i latem w czasie wakacji 
zapewne jak co roku większość czasu 
spędzę pracując nad morzem. Mój 
młodszy o rok brat też pomaga, za-
rabiając na swoje potrzeby. Rodzice 
nigdy nas nie rozpieszczali. Chcą, 
żebyśmy wiedzieli, jak trudno zarabia 
się pieniądze. I za to jestem im bardzo 
wdzięczna. W tym roku zdarzyło się 
jednak coś, co całkowicie zmieniło 
życie naszej rodziny. Jak bardzo? Ani 
ja, ani mój brat nie chcemy znać na-
szej matki... Mieszkamy z ojcem, który 
wystąpił o rozwód.

Anita wspomina, że w sobotni, stycz-
niowy wieczór rozległ się dzwonek do 
drzwi w ich domu. Poszła otworzyć. W 
drzwiach stała nieznajoma dziewczy-
na. Była w jej wieku, może odrobinę 
starsza. Chciała rozmawiać z Renatą. 

- Zawołałam mamę – opowiada 
Anita. - Mama podeszła i widziałam, 
że tak jak ja, nie zna tej dziewczyny. 
Kiedy jednak się przedstawiła, wi-
działam, że mamie zmienił się wyraz 

Na cudzej krzywdzie
twarzy. Julita S., bo tak się nazywała, 
poprosiła mamę o chwilę rozmowy. 
Ta zaprosiła ją do środka i przeszły 
do pokoju obok. Nie słyszałam, o 
czym rozmawiały. Trwało to kilkana-
ście minut. W pewnym momencie 
rozległ się krzyk mamy: wynoś się! 
Nie chcę cię tu więcej widzieć! Za-
nim dobiegliśmy, usłyszeliśmy trzask 
zamykanych drzwi. Ojciec spytał, kto 
to był. Matka powiedziała, że to była 
córka jej dawnej koleżanki. Chciała 
wyłudzić od niej pieniądze. Nigdy 
nie widziałam mamy w takim stanie. 
Była zdenerwowana, ale wydawało 
mi się, że w jej oczach widzę strach. 
W każdym razie dziewczyna zniknęła 
i przez kilka dni był spokój.

***
Anita zobaczyła ją na ulicy, kiedy 

wracała do domu. Przyznaje, że 
trochę się przestraszyła. Dziewczyna 
podeszła do niej i poprosiła, żeby się 
nie obawiać. Mówiła, że chce tylko 
porozmawiać. 

- Kiedy spytałam o czym, odparła, 
że o mojej matce – mówi Anita. - Po-
wiedziała, że na pewno chciałabym 
znać prawdę o swojej rodzinie. O tym, 
skąd wziął się nasz majątek i jakim 
człowiekiem jest moja matka. Zgodzi-
łam się jej wysłuchać. Nie było nawet 
gdzie usiąść, bo z powodu pandemii 
wszystko było zamknięte. Dziewczyna 
zaproponowała, żebyśmy pogadały w 
jej samochodzie. Stary, mały Peugeot 
stał zaparkowany na uboczu. Wsia-
dłam i zaczęłam słuchać.

Julita zaczęła od tego, że jej matka 
Dorota była najlepszą przyjaciółką 
Renaty. Razem chodziły do szkoły 
w Szczecinie. Razem spędzały więk-
szość wolnego czasu Potem razem 
pracowały w dużym sklepie. W 
międzyczasie Dorota wyszła za mąż. 
Rok później za mąż wyszła również 
Anita. Artura, który pochodził z 
Wałcza, poznała na wakacjach nad 

morzem. Zamieszkali razem z rodzi-
cami Anity. W wakacje oboje praco-
wali nad morzem. Wtedy pojawiła 
się dla nich szansa. Facet, u którego 
pracowali, chciał wyemigrować do 
dzieci do Stanów. Zaproponował 
im odkupienie pawilonu z pamiąt-
kami i przyczepy gastronomicznej. 
Wiedzieli, ile można na tym zarobić. 
Była to ogromna szansa, ale kwota, 
jaką musieliby zapłacić, była nieosią-
galna jak na ich możliwości. 

- Julita opowiadała, że moja mama 
zwierzyła się jej mamie z szansy, jaką 
mają – opowiada Anita. - Dorota 
pracowała przy rozliczeniach utargu. 
Miała dostęp do pieniędzy. Moja 
matka to podobno wykorzystała. Za-
brała pieniądze, ale Dorota ją nakryła. 
Moja matka błagała, żeby nikomu nie 
mówiła. Przekonywała, że kradzież się 
nie wyda, a kiedy odkupią biznes, w 
dwa miesiące wakacji zarobią tyle, że 
oddadzą wszystko co do grosza. Błę-
dem Doroty było to, że zaufała mojej 
matce. Niestety, manko się wydało. 
Moja matka wyparła się wszystkiego, 
zaprzeczała, że wzięła z kasy choćby 
złotówkę. Obciążyła tym Dorotę, która 
została uznana za złodziejkę. Miała 
sprawę w sądzie i została skazana. Co 
prawda do więzienia nie poszła, ale 
jako osoba karana nie mogła znaleźć 
pracy. Jej mąż nie chciał żyć z krymi-
nalistką i się z nią rozwiódł. Została 
sama, bez pracy, z małym dzieckiem. 
Do tego musiała spłacić długi, grzyw-
nę, koszty sądowe. Była bliska samo-
bójstwa. Rok temu stwierdzono u niej 
nowotwór. Kiedy dowiedziała się o 
tym, że nie ma dla niej ratunku, opo-
wiedziała o wszystkim córce. Dorota 
zmarła w listopadzie ubiegłego roku. 
Julita odszukała moją matkę. Chciała, 
żeby ta przyznała się do kradzieży. I 
tak nic jej nie groziło, bo sprawa jest 
przedawniona. Chciała, żeby imię jej 
matka zostało oczyszczone, żeby nie 

ciążyło na niej, że była złodziejką. Słu-
chałam tej opowieści i nie wierzyłam. 
Powiedziałam, że nie wierzę w ani 
jedno słowo, bo moja matka nie jest 
taka. Wzięłam od niej jednak numer 
telefonu. Chciałam porozmawiać z 
ojcem.

***
Anita nie miała pojęcia o młodości 

rodziców. Dzień po rozmowie z Julitą 
jechała z ojcem nad morze, żeby 
coś załatwić i po drodze rozmawiali. 
Okazało się, że faktycznie jej mama 
pracowała w dużym sklepie. Rzeczy-
wiście facet, u którego pracowali, wy-
emigrował do Stanów i zaproponował 
im odkupienie biznesu. 

- Spytałam, skąd mieli na to pie-
niądze – opowiada Anita. - Ojciec 
powiedział, że skądś zorganizowała je 
mama. Podobno pożyczała po rodzi-
nie i potem oddawali. Ale od kogo i ile 
- tego nie wie, bo załatwiała to matka. 
Opowiedziałam mu wtedy o tym, co 
mówiła mi Julita. Był wstrząśnięty, 
podobnie jak ja. Ale o dziwo, nie 
zareagował tak samo, jak ja. Nie po-
wiedział, że to niemożliwe, żeby moja 
matka była do czegoś takiego zdolna. 
Po powrocie zamknęli się z matką w 
pokoju i długo rozmawiali. Rozmowa 
przerodziła się w kłótnię, a w efekcie 
doszło między nimi do awantury. Oj-
ciec wyszedł z domu wściekły mówiąc, 
że do dziś nie wiedział, z jaką gnidą 
żył przez prawie 20 lat. 

Anita porozmawiała z matką i ta 
przyznała się do wszystkiego. Mało 
tego: nie czuła żadnych wyrzutów 
sumienia. Uważała, że jej się to nale-
żało, a Dorota była po prostu głupia 
i naiwna. Matka wykorzystała swoją 
szansę i tylko dzięki niej rodzina żyje 
na dobrym poziomie. To my wszyscy 
powinniśmy być jej wdzięczni, a nie 
robić jej jakieś głupie wymówki. 

- Słuchał tego mój brat – opowiada 
Anita. -  Był coraz bardziej zdumio-
ny. Pytał: mamo, nie wstyd ci, że 
zniszczyłaś życie swojej przyjaciółce? 
Nie masz wyrzutów sumienia, nie 
widzisz, że nasze bogactwo powstało 
na czyimś cierpieniu? Mojemu ojcu, 
który to słyszał, ciekły po policzkach 
łzy. A matka tylko machnęła ręką, 
mówiąc, że jedni są zwycięzcami, a 
inni ofiarami. Ona jest zwycięzcą. 
Straciłam do niej szacunek. Chyba 
myślała, że to chwilowa awantura, ale 
ojciec postawił sprawę jasno: wyniósł 
się z domu, mówiąc o rozwodzie. Mój 
brat powiedział, że woli być z ojcem. 
Ja też nie chciałam zostać z matką. 
Przez miesiąc mieszkaliśmy we trójkę 
w naszym mieszkaniu nad morzem. 
Szczęśliwie zdalna nauka nam na to 
pozwalała. W końcu matka uniosła 
się ambicją i urażona wyniosła się z 
domu. Wtedy wróciliśmy do Wałcza. 
Ojciec złożył papiery rozwodowe. Z 
matką podzielili się biznesami. Nie 
chcemy jej na razie oglądać. A Julita 
nas odwiedza. Zaprzyjaźniliśmy się 
chyba...

Michał Gwdowski
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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

• www.tuczno24.pl                        28/21r

•  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
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Po odwieszeniu rozgrywek zachod-
niopomorscy czwartoligowcy w szyb-
kim tempie nadrabiają pandemiczne 
zaległości. Orzeł w środę 21 kwietnia 
późnym wieczorem powrócił z cen-
nym remisem po meczu z Białymi 
Sądów, co trzeba uznać za wartościo-
wy wynik mimo, że do 70 minuty 
Orzeł prowadził 3-2 i miał szansę na 
zdobycie kompletu punktów.

W sobotnie (24 kwietnia) przedpo-
łudnie wałczanie wrócili na swój sta-
dion, by rozegrać kolejny mecz - tym 
razem z Wieżą Postomino. Mecz był 
z gatunku tych o wszystko, bo goście 
legitymowali się do soboty takim 
samym dorobkiem punktowym, jak 
wałecki zespół. 

Przed pierwszym gwizdkiem sym-
patycy wałeckiej drużyny byli ciekawi 
formy swoich pupili, a szczególnie 
Łukasza Grata, który w poprzednim 
meczu w Sądowie ustrzelił klasycz-
nego hat tricka. Tak na marginesie, 
to warto by chyba upublicznić przez 
kronikarzy Orła przypadki hat tricków 
z jednej połowy w czasach czwarto- i 
trzecioligowych. 

Płyta boiska, na którym miał się 
odbyć pierwszy w tej rundzie mecz, 
prezentowała się wyśmienicie. Z 
nowych elementów, na wałeckim 
stadionie nie dało się nie zauważyć 
tak zwanych piłkochwytów, które w 

Orzeł Wałcz - Wieża Postomino 2-1 (0-1)

Orzeł: Odolczyk – Dybaczewski (2’ Michalik) Wesołowski, Trzmiel, Cera-
zy - Burak (35’ Dziekański, 90’ Haraj) - Juracki, Popiołek, Hermanowicz, 
Suślik (85’ Wegner) - Grat (46’ Stolarski).

Bramki dla Orła: Juracki (54’, rzut karny), Popiołek (56’)

Rozstrzygające trzy minuty
znacznym stopniu pomagają szybciej 
wznowić grę po niecelnych strzałach. 

Po minucie ciszy, którą zarządzili 
sędziowie, by uczcić pamięć ich 
niedawno zmarłego kolegi z grona 
rozjemców, grę rozpoczęli goście. 
Niestety, już po kilkunastu sekundach 
trzeba ją było przerwać, bowiem 
po starciu z zawodnikiem Wieży na 
murawę upadł Dybaczewski. Wałecki 
obrońca doznał kontuzji nogi i nie był 
w stanie kontynuować gry. Zmienił go 
Michalik.

Od początku meczu inicjatywę prze-
jęli przyjezdni. W 5 minucie akcja 
gości prawym skrzydłem zakończyła 
się rzutem rożnym. Za chwilę „wie-
żowcy” przypuścili kolejny atak i znów 
wałeccy obrońcy musieli się ratować 
wybiciem piłki na róg, a dośrodkowa-
nie spod chorągiewki głową przeciął 
Trzmiel. Piłka trafiła do Popiołka, 
który przeprowadził akcję lewą stroną 
boiska, zakończoną centrą w kierunku 
szukającego miejsca w polu karnym 
Grata, który jednak nie dosięgnął 
futbolówki głową. Goście natychmiast 
wyprowadzili szybki kontratak lewą 
stroną, w wyniku którego piłka trafiła 
na głowę piłkarza Wieży, znajdującego 
się 1,5 metra od bramki Odolczyka. 
W jaki sposób zawodnik z Postomina 
nie trafił w bramkę, pozostanie jego 
tajemnicą. 

W 11 minucie bliscy objęcia pro-
wadzenia byli natomiast gospodarze. 
Juracki minął jednego z rywali, wbiegł 
z piłką w pole karne i idealnie podał 
do Hermanowicza. Kapitan Orła 7 na-
tychmiast oddał strzał z 7 metrów, ale 
piłka poszybowała ponad porzeczką.

Trzy minuty później bramkarz gości 
wybił piłkę prosto pod nogi Popiołka, 
który spróbował uderzyć lobem z 
około 30 metrów, ale nie udało mu 
się umieścić piłki w siatce. 

W 16 minucie przed kolejną szansą 
stanęli goście, ale zawodnik Wieży z 
6 metrów posłał piłkę obok dalszego 
słupka. 

Po okresie dość wyrównanej gry, 
w 27 minucie goście swoją kilkupo-
daniową akcję zakończyli strzałem 
obok słupka. 

Minutę później Hermanowicz prze-
chwycił piłkę na połowie gości, podał 
do Popiołka, który wbiegł w pole kar-
ne i zagrał na bliższy słupek bramki. 
Piłkę przechwycił bramkarz Wieży i 
szybko uruchomił kontrę. Futbolówka 
trafiła do będącego w polu karnym za-
wodnika z Postomina, który potykając 
się, zdołał wepchnąć ją do bramki. 

Niedługo po stracie gola do wy-
równania mógł, a nawet powinien 
doprowadzić Grat, któremu z 5 me-
trów nie udało się jednak pokonać 
bramkarza gości.

W 35 minucie za Buraka na mura-
wie pojawił się wracający po kontuzji 
Dziekański.

Jeszcze przed przerwą piłkę po sil-
nym strzale zawodnika Wieży na rzut 
rożny sparował Odolczyk. W pierwszej 
połowie dojrzalszą drużyną wydawali 

się być goście. Ich akcje były bardziej 
przemyślane i poukładane, w razie po-
trzeby potrafili zwolnić grę, by za chwilę 
znacznie ją przyśpieszyć. By myśleć o 
zdobyciu trzech punktów, Orzeł w dru-
giej połowie musiał przede wszystkim 
przyśpieszyć i uporządkować swoją grę. 

Po przerwie nie pojawił się już na 
murawie bohater Orła z Sądów Grat. 
Sobota to ewidentnie nie był jego 
dzień, a jego miejsce zajął Stolarski.

Wałecki zespół pokazał po przerwie 
inne, o wiele bardziej atrakcyjne i 
efektywne oblicze. Już dwie minuty 
po zmianie stron Popiołek zdecydował 
się na strzał, po którym piłka prze-
leciała tuż nad poprzeczką. Chwilę 
później po stracie piłki przez Trzmiela 
goście zagwitali w polu karnym Orła, 
ale wybiciem piłkę za boisku niebez-
pieczną akcję przerwał Wesołowski.

W 53 minucie za niedawny błąd w 
pełni zrehabilitował się Trzmiel. Gra-
jący w drugiej połowie bliżej bramki 
Wieży piłkarz otrzymał piłkę w polu 
karnym gości, obrócił się z nią i oddał 
strzał, po którym piłka trafiła w rękę 
obrońcy drużyny przyjezdnych. Rzut 
karny egzekwował Juracki, który 
pewnym strzałem przy słupku nie dał 
szansy na obronę bramkarzowi Wieży.

Wynik remisowy nie utrzymał się 
zbyt długo. W 56 minucie goście wy-
rzucali piłkę z autu. Adresat podania 
miał problem z przyjęciem piłki, z 
czego natychmiast skorzystał Juracki. 
Pomocnik Orła po przechwycie prze-
biegł z piłką kilka metrów i mocno 
strzelił z pola karnego. Bramkarz 
gości odbił piłkę, która trafiła pod 
nogi Stolarskiego, a ten wyłożył ją 

Tak bramkarza Wieży Postomino pokonał Dariusz Juracki...
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4. liga
Wyniki meczów z 21 kwietnia: Biali Sądów - Orzeł Wałcz 
3-3, Sparta Węgorzyno - Mechanik Bobolice 0-1, Lech Czaplinek 
- MKP Szczecinek 0-2, Polonia Płoty - Hutnik Szczecin 0-4, Wieża 
Postomino - Rega Trzebiatów 1-2, Iskierka Szczecin - Ina Goleniów 
2-2, Gryf Kamień Pomorski - Olimp Gościno 5-3, Vineta Wolin - 
Darłovia Darłowo 2-1, Sokół Karlino - Błękitni II Stargard 0-3, 
Rasel Dygowo - Kluczevia Stargard 1-2. Pauza: Leśnik Manowo.

Wyniki meczów z 24 kwietnia: Orzeł Wałcz - Wieża Postomino 
2-1, Sokół Karlino - Vineta Wolin 1-1, Rasel Dygowo - Gryf Kamień 
Pomorski 1-3, Kluczevia Stargard - Iskierka Szczecin 0-0, Błękitni 
II Stargard - Mechanik Bobolice 3-0, Darłovia Darłowo - Polonia 
Płoty 9-0, Olimp Gościno - Lech Czaplinek 3-1, Ina Goleniów - Le-
śnik Manowo 5-2, Sparta Węgorzyno - MKP Szczecinek 0-3, Rega 
Trzebiatów - Hutnik Szczecin 3-3. Pauza: Biali Sądów.

1. Vineta Wolin 25 53 63-20
2. Kluczevia Stargard 24 52 63-33
3. Ina Goleniów 25 46 56-37
4. MKP Szczecinek 25 43 65-41
5. Olimp Gościno 25 40 50-46
6. Mechanik Bobolice 25 39 57-47
7. Hutnik Szczecin 25 38 53-41
8. Biali Sądów 24 36 41-44
9. Leśnik Manowo 24 34 43-45
10. Sokół Karlino 25 34 45-49
11. Darłovia Darłowo 25 33 48-39
12. Gryf Kamień Pom. 25 33 45-53
13. Lech Czaplinek 24 32 34-32
14. Rega Trzebiatów 25 32 44-56
15. Orzeł Wałcz 25 32 32-45
16. Rasel Dygowo 25 31 48-53
17. Wieża Postomino 25 29 45-48
18. Błękitni II Stargard 24 28 50-48
19. Iskierka Szczecin 25 25 33-54
20. Polonia Płoty 25 22 35-83
21. Sparta Węgorzyno 25 18 36-72

6. liga
Wyniki meczów kolejki z 24/25 kwietnia: Grom Szwecja - Sad 
Chwiram 2-3, Znicz Dzikowo - Bytyń Nakielno 3-1, Kopanik Lub-

no - Wspólni Różewo 3-4, Legion Strączno - Błękitni Pomierzyn 
1-7, Mirstal Mirosławiec - Sokół Suliszewo 0-4, Pionier 95 Borne 
Sulinowo - Santos Kłębowiec 3-1, Gryf Budowo - Grom Giżyno 3-2.

1. Wspólni Różewo 15 37 57-18
2. Błękitni Pomierzyn 15 35 63-25
3. Pionier 95 Borne Sulinowo 15 34 63-25
4. Sokół Suliszewo 15 30 47-25
5. Santos Kłębowiec 14 29 45-23
6. Znicz Dzikowo 15 23 38-23
7. Bytyń Nakielno 14 22 29-28
8. Mirstal Mirosławiec 15 22 30-24
9. Grom Szwecja 15 18 34-40
10. Gryf Budowo 15 13 21-51
11. Sad Chwiram 15 12 29-56
12. Legion Strączno 15 10 25-65
13. Kopanik Lubno 15 8 23-53
14. Grom Giżyno 15 6 20-68

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 12. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Lech Czaplinek 4-1, 
STLA Szczecinek - Sparta Gryfice 6-2, Olimp Złocieniec - Mecha-
nik Bobolice 2-6, Victoria Sianów - Darłovia Darłowo 3-0, Zryw 
Kretomino - Gryf Kamień Pomorski 1-0, Amator Kołobrzeg - Iskra 
Białogard 3-1.

1. Victoria Sianów 12 34 55-18
2. STLA Szczecinek 12 30 55-18
3. Zryw Kretomino 12 25 42-26
4. Mechanik Bobolice 12 19 36-40
5. Mirstal Mirosławiec 12 19 42-28
6. Iskra Białogard 12 19 46-30
7. Lech Czaplinek 12 15 26-28
8. Olimp Złocieniec 12 13 28-47
9. Amator Kołobrzeg 12 13 25-38
10. Gryf Kamień Pomorski 12 10 29-43
11. Sparta Gryfice 12 6 25-28
12. Darłovia Darłowo 12 4 22-57

Rozstrzygające trzy minuty
jak na tacy nadbiegającemu  
Popiołkowi. Popularny Mały 
nie zwykł marnować takich 
okazji: uderzył mocno bez 
przyjęcia i trafił pod samą 
poprzeczkę tak, że bramkarz 
Wieży nie zdążył nawet ob-
rócić głowy.

Kilkuminutowa szarża ze-
społu Orła na bramkę prze-
ciwników przyniosła więc 
dwie  bramki i prowadze-
nie w meczu. Do ostatniego 
gwizdka pozostało jednak 
ponad pół godziny gry i 
wszystko jeszcze mogło się w 
tym czasie wydarzyć. Już w 
60 minucie Odolczyk daleko 
poza polem karnym zakłócił 
akcję gości wybijając piłkę 
głową, ale za krótką chwilę 
futbolówka znów wracała w 
stronę wałeckiej bramki. Na 
szczęście jednak Wesołowski 
znalazł się tam, gdzie powi-
nien i wybił piłkę.

Po objęciu prowadzenia 
Orzeł  przestał atakować z tak 
wielkim animuszem, jak na 
początku drugiej połowy. Gra 
stała się wolniejsza i pojawiły 
się w niej przestoje. Trwało to 
przez około 20 minut. Potem 
inicjatywę przejęli goście, 
którzy nie mieli już wiele do 
stracenia. W 82 minucie piłkę 
po mocnym strzale jednego z 
piłkarzy Wieży na rzut rożny 
końcami palców skierował 
Odolczyk. W 85 minucie swo-
ją dobrą postawę na boisku 
ładnie podkreślił Suślik, który 
popisał się udanym zwodem 
i dobrym podaniem do Ju-
rackiego, a po strzale tego 
ostatniego Orzeł wywalczył 
rzut  rożny. Wykonywał go 
Popiołek, który dokładnie za-
centrował na głowę Trzmiela, 
ale strzał okazał się niecelny. 

W 90 minucie zapachniało 
dramatem, bo po rzucie 
wolnym z 25 metrów piłka 
trafiła w poprzeczkę bramki 
Odolczyka. 

W doliczonym czasie gry 
na boisku zrobiło się bardzo 
nerwowo. Faul Popiołka na 
zawodniku gości zakończył się 
próbą odwetu tego drugiego 
i w konsekwencji Wieża koń-
czyła mecz w niepełnym skła-
dzie. Gdy wreszcie rozbrzmiał 
bardzo oczekiwany końcowy 
gwizdek sędziego wśród za-
wodników Orła i w sztabie 
szkoleniowym zapanowała 
duża i w pełni uzasadniona 
radość.

W najbliższą sobotę wałecki 
zespół zagra na wyjeździe z 
Polonią Płoty, która przegrała 
swój ostatni mecz z Darłovią 
Darłowo 9-0.

M. Pawłowski

... a tak Daniel Popiołek
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