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ŚMIECI
taniej nie będzie
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Z Covidem mam od pewnego czasu osobistą relację - 
pewnie dokładnie taką samą jak wszyscy, z których życia 
odszedł przez zarazę ktoś bliski, a przynajmniej dobry 
znajomy.

Kilka tygodni temu w słup soli zamieniła mnie informacja o śmier-
ci Bogusława Waldemara Bogusza, mojego kolegę z kortu. Zupełnie 
się tego nie spodziewałem. Chłop jak dąb, żywotny nie do zdarcia, 
kipiący pomysłami i konkretnymi planami na kolejny etap życia. 
Aż tu nagle coś, czego chyba nikt nie był w stanie przewidzieć i 
jakoś - jakkolwiek, o ile to jest w ogóle możliwe - przygotować się 
do tego. Był chłop, i nie ma chłopa. Nie wiem, co można by do 
tego dodać. Że żal? Że niesprawiedliwość? Szok? Tak, to wszystko 
prawda... tyle tylko, że to są tylko słowa. Ulecą, zginą, przepadną 
- jak to słowa. Nikomu życia nie przywrócą.

Waldka znało wielu moich Czytelników, o Jacku, którego 
wszyscy nazywali Kalim, chyba tu jeszcze nie opowia-
dałem. Kali był ważną - długo jedną z najważniejszych 

- części mojego przedwałeckiego, kumpelsko-przyjacielskiego życia. 
Nasze życiorysy zbiegły się ponad 40 lat temu w miejscu, w którym 
teoretycznie zbiec się nie powinny, bo obydwaj pasowaliśmy tam 
jak kożuch do świni. W Policealnym Studium Samochodowym ja 
chowałem się przed wojskiem, Jacka - za jego milczącym przy-
zwoleniem - wysłał tam jego tata, wysoko postawiony wojskowy. 
Obydwaj mieliśmy do tej szkoły stosunek, hm... ambiwalentny: 
nie wszystko nam się tam nie podobało, ale obydwaj zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że na chleb będziemy zarabiać niekoniecznie 
jako spece od motoryzacji. Jako nieobdarzeni wybujałym wzrostem 
zasiedliśmy obok siebie w pierwszej ławce i niemal natychmiast 
okazało się, że nadajemy na tych samych falach. Zbliżyło nas 
również to, że obydwaj byliśmy akurat singlami; z tym, że ja aku-
rat świeżo upieczonym, porzuconym niespodziewanie i mocno 
boleśnie.

Po cudownym zaliczeniu drugiego semestru, w wakacje poje-
chaliśmy na obóz wędrowny w Bieszczady. Organizował go 
nauczyciel historii w dawnym liceum Kalego. Los nam sprzy-

jał, gdyż byliśmy tam w sumie jedynymi - oprócz nauczyciela - fa-
cetami. Było tam również ponad dwadzieścia dziewczyn. W efekcie 
Kali wrócił z tych Bieszczadów ze swoją - jak się okazało - przyszłą 
żoną, ja też na jakiś czas przestałem być singlem. Spędzaliśmy ze 
sobą mnóstwo czasu, przeważnie w mieszkaniu rodziców Kalego, 

gdzie zawsze - w przeciwieństwie do mojego - było coś dobrego 
do jedzenia. Przegadaliśmy ze sobą nieliczoną liczbę godzin o 
rzeczach ważnych i mniej ważnych. To Kali nauczył mnie słuchać 
Kaczmarskiego, Gintrowskiego i innych wyklętych przez PRL-owski 
reżim artystów, pokazał parę najprostszych gitarowych akordów, 
które później przydawały mi się podczas studenckich wieczorków 
integracyjnych czy wakacyjnych ognisk. Mieliśmy wtedy ze sobą 
lepszy kontakt, niż wielu rodzonych braci.

Ślub Kalego i Gosi nic w naszych relacjach nie zmienił, poza tym, 
że widywaliśmy się już o wiele rzadziej. Ale prawdziwa męska 
przyjaźń nie polega na tym, żeby spędzać ze sobą mnóstwo 

czasu, tylko na tym, że można na siebie liczyć w każdej sytuacji. Ja 
mogłem i Kali - mam nadzieję - też mógł. Życie ma jednak swoje 
prawa - on po studium poszedł do pracy, a ja na studia. Potem 
zostałem wałczaninem. Od czasu do czasu do siebie dzwoniliśmy, 
Jacek odwiedzał mnie zawsze, kiedy przyjeżdżał w interesach w 
nasze strony. Zajął się dostarczaniem tego, co rośnie, biega i fruwa w 
lasach, do warszawskich restauracji. Z czasem razem ze wspólnikiem 
założył własną firmę. Szło im fajnie. Pod Warszawą kupił niewielki 
domek, wyremontował go i uznał, że to jest jego miejsce na ziemi. 
Cieszył się życiem: żoną, córką, wnuczką, kotem i psem.

Na kilka lat straciliśmy ze sobą kontakt, ale parę tygodni 
temu, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, Kali coś mi 
zalajkował w sieci, a ja do niego zadzwoniłem. Rozmawia-

liśmy tak, jakbyśmy słyszeli się tydzień temu. Prawie, bo ja miałem 
mu jednak więcej do opowiedzenia ze swojego życia. U niego 
wszystko było w porządku: ze zdrowiem i w ogóle. Umówiliśmy 
się, że zadzwonimy do siebie: albo ja do niego, kiedy będę jechał 
do Warszawy, albo on do mnie, kiedy będzie jechał w moje strony. 
Spotkamy się, to spokojnie pogadamy, jak dawniej...

A potem Gośka przesłała mi wiadomość, że Kali odszedł na Covid. 
3 maja, zadzwoniła i opowiedziała, jak to było. Kali złapał wirusa 
gdzieś w pracy. Szybko poczuł się na tyle źle, że trzeba go było 
podłączyć do respiratora. Niestety, jego organizm nie zareagował 
na antybiotyk. W pierwszy dzień świąt jeszcze odpisywał na sms-y, 
a w poniedziałek... w poniedziałek stało się najgorsze.

Brachu... tak się nie robi. Mam do Ciebie żal o to, że igrałeś 
z losem: nie zaszczepiłeś się, nie nosiłeś maseczki. Ja wiem, że 
wszyscy kiedyś umrzemy, ale... Ty zrobiłeś to za szybko. Pewnie 
jednak kiedyś dokończymy tę naszą rozmowę.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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Rozstrzygnięty został przetarg na 
wywóz śmieci z Wałcza. Stawka, 
którą zaproponowały zaintere-
sowane firmy, jest o około 700 
tysięcy złotych wyższa od poprzed-
niej. Co to oznacza? Że śmieci nie 
zdrożeją, ale też nie będą tańsze...

Stawka za wywóz śmieci w Wałczu 
wynosi 35 złotych od osoby i przez 
wiele osób uważana jest za zbyt wy-
soką. Jej uchwalenie budziło pewne 
kontrowersje i wydawało się, że jest 
szansa na jej obniżenie. Gdyby cena 
za odbiór odpadów była na ubiegło-
rocznym poziomie obniżenie stawek 
było realne. Niestety, rosnące ceny 
- głównie paliwa - wywołały lekką 
panikę. Mówiło się już nie o obniżce 
ale o tym aby chociaż utrzymać do-
tychczasowe stawki. 

Postępowanie prowadzone w try-
bie przetargu nieograniczonego na 
usługi polegające na „Odbiorze i 
zagospodarowaniu odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz nieruchomości, 
które w części stanowią nieruchomość, 
na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy z terenu 
miasta Wałcz”. 

W postępowaniu oferty złożyły na-
stępujące firmy:
Oferta nr 1

ATF sp. z o.o. sp.k. Chojnica 2, 78-
650 Mirosławiec

1. Cena ofertowa: 8 249 407,20 
zł brutto

2. Dodatkowo mycie pojemników 
do zbiórki odpadów w miesiącu 
marzec i/lub sierpień z terminami: 
(dotyczy pojemników na odpady 
zmieszane i BIO)

Marzec 01-31.03.2022
Sierpień 01-31.08.2021
3. Aspekt środowiskowy, norma 

emisji spalin:
Wykonawca posiada 5 samochodów 

do odbioru odpadów komunalnych, 
spełniających normy emisji spalin nie 
niższej, niż EURO 5, i skieruje je do 
obsługi niniejszego zamówienia.

Oferta nr 2
ALTVATER PIŁA SP. Z O.O. 64-920 

PIŁA, UL. ŁĄCZNA 4A 
1. Cena ofertowa: 8 591 184,00 

zł brutto
2. Dodatkowo o mycie pojemni-

ków do zbiórki odpadów w miesiącu 
marzec i/lub sierpień z terminami: 
(dotyczy pojemników na odpady 
zmieszane i BIO)

Marzec 01-31.03.2022
Sierpień 01-31.08.2021
3. Aspekt środowiskowy, norma 

emisji spalin:
Wykonawca posiada 3 samochody 

do odbioru odpadów komunalnych, 
spełniających normy emisji spalin nie 
niższej niż EURO 5, i skieruje je do 
obsługi niniejszego zamówienia.

Niestety, przewidywania podwyżki 

Taniej? Już było...
okazały się prawdziwe. Zapropono-
wana najniższe stawka jest i tak o 700 
tysięcy wyższa od ubiegłorocznej. 

- Kwota z przetargu mieści się w 
zaplanowanym na ten cel budżecie 
miasta, co gwarantuje stabilność 
opłaty, jaką na chwilę obecną płacą 
mieszkańcy – mówi burmistrz Wałcza 
Maciej Żebrowki. - Jednym słowem, 
podwyżek nie będzie!

Radni tym razem wydają się być 
zgodni. Uważają, że trzeba przyjąć 
proponowaną stawkę i nie unieważ-
niać przetargu. 

- Wszystko drożeje, w tym paliwo – 
uzasadnia radna Bożena Terefenko. 
- Jest realne niebezpieczeństwo, że 
unieważniając przetarg w kolejnym 
proponowane stawki będą jeszcze 
większe.

- Mieliśmy spotkania online w 
sprawie śmieci – informuje wiceprze-
wodniczący Rady Krzysztof Piotrowski. 
- Jestem zdania, że należy zaakcep-
tować proponowane stawki. Zawsze 
w drugim przetargu firmy proponują 
wyższe stawki. Urząd wyliczył, że 
mimo wyższej kwoty stawki zostaną 
na niezmienionym poziomie i należy 
się cieszyć, że nie będzie podwyżek. 
Dla mnie cały system to skandal, który 
nazywam IV śmieciowym rozbiorem 
Polski. Firmy podzieliły rynek pomię-
dzy siebie i dyktują ceny. Znów zgłosi-
ły się dwie firmy i musimy się zgodzić 
na ich warunki. A to jest rozbój.

Z informacji, jakie w tej sprawie 
udało się uzyskać wynika, że kwota 
przetargu zostanie zaakceptowana, a 
co za tym idzie stawki dla mieszkań-
ców nie ulegną zmianie. 

***
Wiele ostatnio mówi się o pomyśle 

rządu, który chce zmienić ustawę, 
pozwalając gminom na dopłacanie 
do systemu wywozu odpadów ze 
swoich budżetów. Obecnie system jest 
tak skonstruowany, że kwota, której 
żąda firma zajmująca się wywozem 
śmieci, powinna być w stu procentach 
rozdzielona na mieszkańców. Inaczej 
mówiąc, to mieszkańcy powinni w ca-
łości pokrywać koszty wywozu śmieci, 
które wyprodukowali. Jest to jednak 
założenie tylko teoretyczne, bo w 
praktyce wiele samorządów dopłaca 
do systemu mniejsze lub większe pie-
niądze. Przygotowywana nowelizacja 
ma pozwolić na dopłacanie do wywo-
zu śmieci z budżetu gminy. 

- Jest to kiepskie rozwiązanie – oce-
nia wójt Jan Matuszewski. - Prawda 
jest taka, że samorządy i tak dopła-
cały, dopłacają i dopłacać będą. W 
przypadku Gminy Wałcz w 2019 
dopłaciliśmy około 900 tysięcy zło-
tych. W ubiegłym roku 500 tysięcy. 
W maju mamy przetarg, ale liczę, że 
uda się ograniczyć dopłaty do 200 
tysięcy złotych. Jeśli wejdzie zmiana, 
że będzie można dopłacać z budżetu, 
to RIO przestanie mieć zastrzeżenia, 
ale nie wpłynie to ani na obniżkę cen, 
ani na mniejszą produkcję odpadów. 

- Możliwość dopłaty do śmieci być 

może spowoduje zatrzymanie wzrostu 
opłat dla mieszkańców, ale z pewno-
ścią nie tempo wzrostu ceny usługi – 
tłumaczy burmistrz Maciej Żebrowski. 
- Dochodzimy w tym momencie do 
sytuacji, w której to bardziej zamożne 
gminy będą regulowały cenę, a bied-
niejsze nadal będą podnosiły stawkę.

- Tak naprawdę jest to oszukiwanie 
ludzi – uważa burmistrz Mirosławca 
Piotr Pawlik. - Jeśli wejdzie zmiana 
o możliwości dopłacania do wywozu 
śmieci z budżetu gminy, będzie to w 
praktyce zgoda na sięgnięcie do dru-
giej kieszeni podatnika. Samorząd nie 
dysponuje przecież innymi pieniędzmi 
niż te, które w formie opłat czy po-
datków ściągnął od mieszkańców. Czy 
tak, czy tak za całość zapłacą ludzie. 
Tyle, że odbędzie się to często kosztem 
inwestycji. Zamiast nowego chodni-
ka, ulicy czy placu zabaw samorząd 
będzie zmuszony dopłacić do śmieci.

Far

PS. Temat śmieci wywołuje duże 
emocje. Trudno się dziwić, skoro 
opłata za śmieci staje się bardzo 
poważnym i stale rosnącym obcią-
żeniem dla domowego budżetu. 
Cały system od 2013 roku został 
koncertowo skopany i wydaje się, że 
kolejne rządy zamiast go naprawić, 
akceptują albo wręcz dodatkowo 
gmatwają sytuację. Teraz dochodzi 
obawa, że system zostanie wykorzy-
stany politycznie. Co bowiem będzie, 
kiedy prawo umożliwi dowolną 
dopłatę z budżetu samorządu do 
wywozu śmieci? Wyobraźmy sobie 
sytuację, w której jedna gmina jest 
zarządzana przez włodarza wywo-
dzącego się z partii rządzącej, a drugą 
kieruje samorządowiec o korzeniach 
wywodzących się z opozycji do partii 
rządzącej. Głośno mówi się o tym, jak 
PiS rozdziela środki, które dziwnym 
trafem w przeważającej większości 

trafiają do samorządów rządzonych 
albo przez polityków tej partii, albo 
z nimi jawnie sympatyzującymi. Na-
leży pamiętać, że lada moment do 
Polski spłyną ogromne środki unijne. 
Co jeśli znaczne środki zasilą budżet 
gminy, zarządzanej przez „swoją” 
opcję? Te środki będą mogły być wy-
korzystane do pokrycia części kosz-
tów wywozu śmieci, co skutkować 
może nawet obniżeniem stawek dla 
mieszkańców. Jaki będzie przekaz? 
Oczywiście taki, że gminą zarządza 
dobra zmiana. A co się stanie, jeśli 
sąsiednia gmina, zarządzana przez 
opozycyjną opcję, nie dostanie nawet 
złotówki? Co jeśli nie będzie jej stać 
na dołożenie do systemu odbioru od-
padów? Czy to znaczy, że jest źle za-
rządzana? Nie, ale właśnie tak może 
to być odebrane. Sami mieszkańcy 
mając porównanie, że u sąsiadów jest 
taniej, mogą w kolejnych wyborach 
przychylniej spojrzeć na polityków 
dających nadzieję na realne obniże-
nie opłat śmieciowych. Nie jest to 
wbrew pozorom nieprawdopodobne.

Istotą zmian było zmuszenie miesz-
kańców do segregowania i produko-
wania mniejszej ilości odpadów. O ile 
z segregowaniem jest zdecydowanie 
lepiej, o tyle niestety wzrasta ilość 
odpadów, które wytwarzają gospo-
darstwa domowe. Jak mówi bur-
mistrz Mirosławca Piotr Pawlik, który 
prowadzi bardzo wnikliwe statystyki, 
w porównaniu z 2013 rokiem pro-
dukujemy niemal dwukrotnie więcej 
śmieci. A to, ile ich produkujemy, 
wpływa w największym stopniu na 
cenę. Jeśli chcemy mniej płacić, to 
musimy mniej śmiecić. Pomysł, aby 
samorząd dopłacał do wywozu, w 
żaden sposób nie podziała mobilizu-
jąco na mieszkańców aby ograniczyli 
wszelkimi sposobami ilość produ-
kowanych odpadów. Jest obawa, że 
zadziała wręcz odwrotnie...
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Sesja Rady Miasta Wałcza, która 
odbyła się 27 kwietnia, według 
zapowiedzi miała być spokojna i 
krótka. I owszem, była nieco krótsza 
od tego, do czego przyzwyczaili nas 
radni. Być może była nawet nieco 
spokojniejsza, niż zawyczaj. Bez 
wątpienia była to sesja wiceburmi-
strza Biernackiego, który nie dość, 
że doskonale odpierał ataki radnych, 
dobierając przekonujące argumenty 
i broniąc swoich poglądów, ale w 
dwóch przypadkach jego riposty 
posłały oponentów na deski.

Już na początku sesji burmistrz odpo-
wiadał na pytania radnych. Wyjaśnił 
między innymi, że miasto chce prze-
jąć Dom Wędkarza na Orlej. Sprawa 
ma zostać dopięta po majowym 
weekendzie. Miasto ma zapewnić w 
przejętym budynku pomieszczenie 
dla wałeckiego koła PZW. Skarbnik 
Miasta Aneta Rybak przekonywała z 
kolei, że wszystko wskazuje na to, iż 
uda się zrealizować zaplanowane na 
ten rok wpływy do budżetu ze tytułu 
sprzedaży nieruchomości. Już na chwi-
lę obecną udało się bowiem osiągnąć 
41 procent zaplanowanej kwoty. 

Radna Bogusława Towalewska po-
dzieliła się informacją, którą uzyskała 
na temat kosztów filmu promującego 
Wałcz oraz listu, który burmistrz wy-
słał do mieszkańców. 

- Koszt filmu wyniósł 5800 złotych, 
a samo wysłanie listu pochłonęło 880 
złotych – mówiła radna. - Liczę, że te 
kwoty podadzą lokalne media, które 
bardzo chętnie przypominają o kosz-
cie transmisji sesji w lokalnej telewizji.

Radni przyjęli sprawozdania ze 
współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi oraz sprawozdanie 
z realizacji gminnego programu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. W dyskusji okazało się, 
że w czasie pandemii wzrasta spoży-
cie alkoholu, po który sięgają coraz 
częściej kobiety, ale też najmłodsi. 
Alkohol jest też często przyczyną 
przemocy domowej i znów nie tylko 
ze strony mężczyzn, ale też kobiet. 
Pandemia jest ponadto bezpośrednią 
przyczyną szeregu problemów emo-
cjonalnych, m.in. depresji. Sprawia, 
że coraz więcej osób sięga po używki, 
a uzależnienia nie dotyczą wyłącznie 
alkoholu, ale także narkotyków, leków 
oraz komputera i telefonu.

Tym razem komunikacja...
Dyskusja rozgorzała przy uchwale o 

zmianach w budżecie. Radny Maciej 
Goszczyński złożył wniosek o zdjęcie 
z planu kilku wydatków, m.in. prze-
kazania 600 tys złotych Zakładowi 
Kominikacji Miejskiej. Kwestionowano 
też wysokość kwoty, przeznaczonej na 
remont ulicy Połczyńskiej. 

- Kwota 600 tysięcy złotych to zwrot 
wydatków, poniesionych przez ZKM – 
tłumaczył burmistrz. - To jest pierwszy 
etap wdrażania w Wałczu komunikacji 
bezbiletowej. Chcemy, aby darmo-
wa komunikacja ruszyła od 1 lipca. 
Obecne przesunięcie jest konieczne 
dla zachowania stabilności w firmie.

- O ile miałem jakieś wątpliwości 
co do przekazania środków ZKM, to 
po wystąpieniu burmistrza już ich nie 
mam - mówił M. Goszczyński. - Nie 
można przesuwać tych środków. Była 
komisja budżetu i na niej nie było ani 
słowa o darmowej komunikacji. Dziś 
Rada znów jest postawiona pod ścianą.

Jeśli chodzi o remont ulicy Połczyńską 
radni sugerowali, że być może zbyt 
wygórowane były kryteria przetargowe 
i projektant musiał je uwzględnić, co 
automatycznie mocno podrożyło całą 
inwestycję. Gdyby kryteria były niższe, 
być może udałoby się ograniczyć koszty. 

Wiceburmistrz Adam Biernacki wy-
jaśnił, że projekt jest wykonany pra-
widłowo, a wysokie koszty wynikają 
ze stale rosnących cen. 

- Jeszcze kilka lat rządów tej partii i 
nie będzie nas stać na jakąkolwiek in-
westycję - podsumował A. Biernacki.

Nie zgodził się z tym M. Goszczyński 
przekonując, że podwyżki nie są aż 
tak istotne. Zauważył przy tym, że w 
ubiegłym roku za podobną kwotę wy-
remontowano ulicę Żabią, która jest 
trzykrotnie dłuższa od Połczyńskiej. 

- Właśnie o tym mówię - ripostował 
A. Biernacki. - W ubiegłym roku za 
te same pieniądze mogliśmy zrobić 
trzykrotnie dłuższą ulicę. To jest wła-
śnie ten wzrost cen, o jakim mówię, i 
cieszę się, że pan radny to zauważył.

Dalszą dyskusję zdominował temat 
komunikacji bezbiletowej. W trakcie 
dyskusji pojawiła się informacja o 
rezygnacji z kursów ZKM na terenie 
gminy Wałcz. (piszemy o tym w osob-
nym tekście). W efekcie po długiej i 
momentami ostrej wymianie zdań 
przedłożono wniosek pod głosowanie. 
Wniosek M. Goszczyńskiego został 
przegłosowany, a następnie przyjęto 

zmienioną uchwałę. Oznacza to, że 
Rada nie przesunęła pieniędzy na 
ZKM i ul. Połczyńską. 

W wolnych głosach znów doszło do 
ostrej dyskusji na temat pieniędzy na 
orkiestrę miejską. Część radnych kwe-
stionowała zasadność tego wydatku i 
starała się dowiedzieć, na co konkretnie 
mają być przeznaczone te pieniądze.

Powrócił również temat śmieci. Bur-
mistrzowie zapewnili, że podwyżek 
stawek nie będzie, mimo że przetarg 
zakończył się podwyżką kwoty, którą 
trzeba będzie zapłacić firmie wywo-
zowej za jej usługę. Zdaniem władz 
miasta aby ceny zaczęły maleć, trzeba 
by dokonać zmian na szczeblu rządo-
wym i parlamentarnym.               far

Od autora: Zacznę może od odpo-
wiedzi radnej Bogusławie Towalew-
skiej. Owszem, kilkukrotnie podawa-
łem, jakie kwoty Rada przeznaczyła 
na transmisję sesji w kablowej TV. 
Opublikowałem również wypowiedź 
radnej, dotyczącą filmu promocyjne-
go. Szczerze mówiąc zastanawiam się, 
co była burmistrz miała na myśli. Bo 
jak porównać ze sobą te dwie zbliżone 
kwoty i dwie produkcje? 

Otóż, szanowna Pani Radna, załóż-
my taką sytuację. Ustawa nakłada na 
samorządy obowiązek wyprodukowa-
nia filmiku, promującego ich gminę i 
zamieszczenia go w internecie. Gmina 
wywiązuje się z tego obowiązku, po 
czym Rada uznaje, że wyprodukuje 
identyczny filmik i wyemitowanie go 
zleci telewizji kablowej. Kablówka 
wyemituje film raz i będzie świetnie, 
jeśli w całości. W takim przypadku 
porównanie z wyrzuceniem przez 
Radę ponad 5 tysięcy na transmisje 
sesji miałoby jakiś sens. Dziwię się, że 
Pani burmistrz nie dostrzega tej jakże 

subtelnej różnicy. Sesje są bowiem 
dostępne w internecie, zupełnie za 
darmo, o każdej porze dnia i nocy. 
Można je oglądać w całości na żywo, 
można i z odtworzenia. Można oglądać 
w telefonie, tablecie, komputerze i 
telewizorze, zważywszy że spora część 
odbiorników jest już wyposażona w 
funkcję „smart”. Jeśli więc chodzi o 
informowanie społeczeństwa - myślę, 
że jest to forma zupełnie wystarczająca. 
Radni zafundowali jednak dodatkową 
transmisję w lokalnej TV za ponad 5 
tysięcy złotych. Komicznie wyglądały 
na ostatniej sesji apele Przewodni-
czącego, aby ograniczać dyskusję, 
bo zbliża się 20.30, a to spowoduje 
rozpoczęcie kolejnej godziny transmisji, 
za co trzeba będzie płacić dodatkowo 
600 złotych. Nie oglądam sesji w TV, 
ale dowiedziałem się, że podobno Asta 
i tak przerwała transmisję sesji o 19.30. 
Dlatego nadal uważam pomysł dublo-
wania relacji z sesji za kiepski. Owszem, 
zaczynam dostrzegać to, że radni trak-
tują sesje jako materiał promocyjny. 
Jeśli w tym kontekście B. Towalewska 
chce porównywać transmisje sesji i film 
promocyjny, to co innego. Nie jestem 
specjalistą od filmów ale sesji w życiu 
widziałem sporo i jestem przekonany, 
że B. Towalewska również widzi, co 
się dzieje. Pani burmistrz! O jakiej 
promocji mówimy?! Przecież powinno 
się zrobić wszystko, aby sesje wałeckiej 
Rady oglądało jak najmniej ludzi, bo 
to zwyczajny wstyd...

W ubiegłym tygodniu napisałem 
felieton, w którym poruszyłem temat 
darmowej komunikacji. Szczerze mó-
wiąc uważam, że na realizację tego 
pomysłu są małe szanse. Nie pozwoli na 
to większość w Radzie. Już nie mogę się 
doczekać, jak ta większość będzie uza-
sadniać zablokowanie tego pomysłu... 
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Wiele osób czekało na decyzje 
Rady Gminy Wałcz w sprawie 
sprzedaży ziemi w Zdbicach oraz 
działki w Nakielnie, obecnie użyt-
kowanej przez AKŻ. Podczas sesji, 
która odbyła się 29 kwietnia oka-
zało się, że wójt zrezygnował ze 
sprzedaży ziemi dla AKŻ, a radni 
jednogłośnie wyrazili zgodę na 
sprzedaż działki w Zdbicach. 

Już przy uchwalaniu porządku obrad 
wójt poprosił o zdjęcie z porządku 
obrad uchwały o przeznaczeniu do 
sprzedaży terenu obecnej bazy żeglar-
skiej w Nakielnie. 

- Szanuję 31 lat współpracy z AKŻ – 
mówił. - Tak długo bowiem żeglarze 
użytkują teren w Nakielnie. Przygoto-
wując teren do sprzedaży nie miałem 
na pewno złych intencji. Dziękuję 
natomiast niektórym radnym, którzy 
w merytorycznej dyskusji pozwolili 
spojrzeć na problem z nieco szerszej 
perspektywy. Dlatego wnoszę o zdję-
cie z porządku obrad uchwały. Nadal 
będziemy się wnikliwie przyglądać 
działalności AKŻ na użytkowanym 
przez nich terenie. Będziemy szukać 
rozwiązań, które zadowolą w przyszło-
ści obie strony. Nie chcę, aby subiek-
tywne myślenie niektórych członków 
AKŻ miało aż tak duży wpływ na 
podejmowanie decyzji przez młody 
zarząd stowarzyszenia. Zarządowi 
życzę większej samodzielności, nie-

Zmiana planów
zależności i nieulegania nie zawsze 
dobrym podpowiedziom.

Radni jednogłośnie zgodzili się na 
zdjęcie uchwały. 

Druga uchwała o sprzedaży ziemi 
w Zdbicach wywoływała wcale nie 
mniejsze kontrowersje. Radni nie byli 
przeciwni sprzedaży, ale uważali, że 
wycena nieruchomości, opiewająca na 
236 tysięcy złotych, jest zbyt niska. Prze-
konywali, że absolutnym minimum, za 
jakie można wystawić do sprzedaży ten 
teren, jest kwota 350 tysięcy złotych. 
Przed sesją odbyło się kilka spotkań z 
radnymi i ustalono, że wójt nie wystawi 
nieruchomości do sprzedaży poniżej 
umówionej kwoty. Tymczasem w pro-
jekcie uchwały, którą mieli głosować 
radni, nadal było 236 tys. zł. 

- Prosiłbym o uzupełnienie uchwały 
o kwotę uzgodnioną na spotkaniu, 
czyli 350 tysięcy – mówił radny Marek 
Kapecki.

- Ta uchwała to dla mnie test zaufa-
nia – przekonywał J. Matuszewski. - Ja 
dałem słowo, że nie wystawię ziemi 
do sprzedaży poniżej umówionej kwo-
ty, czyli poniżej 350 tysięcy. Chodzi o 
to, abyście mi zaufali, że tego słowa 
dotrzymam. 

- Ale zaufanie musi działać w dwie 
strony – mówił przewodniczący Rady 
Robert Gąsiorowski. - I skoro ustalili-
śmy kwotę wspólnie, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby ją wprowadzić do 
uchwały. Autopoprawkę wójt może 

zawsze wnieść. 
- Ta uchwała jest papierkiem lakmu-

sowym naszych relacji – nie dawał za 
wygraną J. Matuszewski. - Skoro da-
łem słowo, to go dotrzymam. Przepisy 
zabraniają mi wystawić nieruchomości 
do sprzedaży poniżej wyceny. Powy-
żej zawsze mogę, i nie ma potrzeby 
zawierać tego w uchwale. Chciałbym, 
aby nasze relacje opierały się na zaufa-
niu, a nie abyśmy wymuszali na sobie 
jakieś działania.

- Ja mam zaufanie, ale nie widzę 
przeszkód, aby wpisać dogadaną kwo-
tę – mówił radny Ryszard Kwaśnica.

Po krótkiej dyskusji wójt nie uległ 
radnym i nie zmienił projektu uchwa-
ły. Poddano ją pod głosowanie. Radni 
zdecydowali się zaufać wójtowi i 
jednogłośnie zagłosowali za sprzedażą 
nieruchomości bez wpisywania kwoty 
350 tysięcy złotych. Wójt podziękował 
radnym za głosowanie. 

far
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.

Ta historia nie ma nic wspólnego 
z siłami nadprzyrodzonymi. Cho-
ciaż... gdyby się nad tym trochę 
głębiej zastanowić, to dojdzie się 
do wniosku, że trzeba być ponad-
przeciętnie złym, aby coś podob-
nego zrobić swojej córce i żonie. 
Wprawdzie byłej, ale jednak.

Sytuacja miała miejsce w tym roku, 
dokładnie miesiąc temu, na ulicy 
Kilińszczaków, mniej więcej na wyso-
kości podkowy. Nikt z przechodniów 
nie wiedział, że jest świadkiem finału 
wręcz nieprawdopodobnej historii. 
Naprzeciwko siebie szły dwie kobiety: 
nastolatka i elegancka pani w wieku 
około czterdziestu lat. Szły wolno, 
a łzy ściekały im po policzkach. Na 
koniec padły sobie w objęcia, nie 
zważając na to, że są obiektem ko-
mentarzy przechodniów. Te dwie 
kobiety to matka i córka. Każda z nich 
od ponad dziesięciu lat była głęboko 
przekonana, że ta druga nie żyje.

***
Początek tej historii datuje miał 

miejsce niespełna 20 lat. Początek 
XXI wieku i szczęśliwa rodzina, żyjąca 
pod Wrocławiem. Bohaterami są Anna 
wówczas dwudziestokilkuletnia młoda 
mama, jej roczna córeczka Alicja oraz 
Mirek, mąż i ojciec, głowa rodziny. 
Mieszkają w niewielkim domku, 
odziedziczonym po rodzinie Mirka. 
Domek jest stary, wymagający na-
praw, ale własny. Jest też podwórko, 
świeże powietrze i doskonała komu-
nikacja z nieodległym Wrocławiem, 
gdzie Anna i Mirek pracują. W czasie 
kiedy małżeństwo, jest w pracy ich 
córką zajmują się dziadkowie. Rodzice 
Mirka mieszkają we Wrocławiu. Albo 
sami przyjeżdżają po wnuczkę, albo 
któreś z rodziców podwozi im ją do 
domu. Zdarza się czasem, że mała 
spędza u dziadków kilka dni z rzędu. 
Dziadkowie są szczęśliwi, a młodzi 

Zmartwychwstanie
rodzice mają czas wyłącznie dla siebie 
i również nie narzekają na tę sytuację.

Kiedy Alicja kończy trzy lata i może 
już iść do przedszkola, wspólnie za-
pada decyzja, że nadal będą się nią 
zajmować dziadkowie. Takie rozwią-
zanie pasuje wszystkim. 

Kiedy mała ma cztery latka, Anna 
traci pracę. Firma, w której jest za-
trudniona zostaje wykupiona przez 
inną, a nowi właściciele zwalniają 
ponad połowę pracowników. Anna 
ma problemy ze znalezieniem pracy 
i wtedy decyduje się na wyjazd do 
modnej wówczas Wielkiej Brytanii. Jak 
to zwykle bywa, cel jest ściśle określo-
ny: zarobić parę złotych, a konkretnie 
funtów. Anna i Mirek chcą później za 
te pieniądze otworzyć mały sklepik 
spożywczy w miejscowości, gdzie 
mieszkają. Nie ma tam żadnego skle-
pu, a z całą pewnością by się przydał. 
Może nie przynosiłby kokosów, ale z 
symulacji, którą zrobili wynikało, że 
wystarczyłoby na całkiem znośne życie 
przy założeniu, że Mirek nie zmieniał-
by swojej dotychczasowej pracy. 

- Z planami jest jednak tak, że nie 
zawsze udaje się je zrealizować – 
mówi Anna. - W moim przypadku tak 
właśnie było. Znalazłam niezłą pracę, 
ale ledwie urządziłam się w Anglii, już 
dostałam propozycję przeniesienia się 
do filii do Irlandii. Wiązało się to z 
awansem i oczywiście wyższą pensją, 
dlatego zbyt długo się nie zastana-
wiałam. Miałam ciągły kontakt z Mir-
kiem, który pochwalał moją decyzję. 
Problem zaczął się gdzieś po pół roku 
pobytu w Irlandii. Zaproponowano mi 
kierowanie filią, co wiązało się z jednej 
strony znów z wyższymi zarobkami, 
ale też z prowizją od zysków, które 
wypracuję. Był też warunek: wiązało 
się to z koniecznością podpisania kon-
traktu na pięć lat. To się nie spodobało 
Mirkowi. Mnie z kolei coraz bardziej 
zaczęło się podobać życie za granicą. 

Pewnie, że tęskniłam, przede wszyst-
kim do córki i męża. Ale wiedziałam 
też, za jakie pieniądze decyduję się na 
rozłąkę. Tłumaczyłam sobie, że pięć 
lat to nie wieczność i w efekcie podpi-
sałam ten kontrakt. Mirek się na mnie 
obraził i przestał ze mną rozmawiać. 
Nawet kiedy przyjechałam na kilka 
dni do domu nie odzywał się, a nawet 
przygotował mi osobną sypialnię. 
Niestety, potem nic się nie zmieniło i 
zaczęliśmy się od siebie oddalać.

Anna przyznaje, że samotność i 
zachowanie męża były dla niej coraz 
bardziej uciążliwe. Jak na zawołanie 
pojawił się kolega z pracy. Spędzali 
ze sobą sporo czasu i doskonale się 
rozumieli. Sama nie wie, kiedy zaczął 
się ich romans, który po krótkim czasie 
przerodził się w bardzo silne uczucie. 
Z kolei uczucie do męża gdzieś się 
wypaliło. Anna w końcu powiedziała 
Mirkowi, że jest związana z kimś in-
nym. Kocha go i będzie chciała ułożyć 
sobie z nim życie. Chce rozwodu. Chce 
też, żeby Alicja została przy niej w 
Irlandii. W tym celu przyjedzie do Pol-
ski, jak tylko będzie miała możliwość. 
Mirek był wściekły. Zapowiedział, że 
nigdy nie da jej rozwodu i nigdy nie 
odda jej córki. Niedługo jednak stało 
się coś nieoczekiwanego: Mirek nagle 
zmienił zdanie i w ciągu dwóch mie-
sięcy Anna dostała zaocznie rozwód za 
porozumieniem stron. Mało tego: to 
jej przypadła opieka nad Alicją.  

- Minęły bodaj trzy miesiące od roz-
wodu - opowiada Anna. - Zadzwoniła 
do mnie matka Mirka. Poznałam ją po 
numerze telefonu. Byłam przekonana, 
że dzwoni na prośbę mojego byłego. 
Myślałam, że chce przekonywać mnie 
do tego, żebym zrzekła się opieki nad 
Alicją, a może nawet żebym do nie-
go wróciła. Jakże się myliłam. To co 
usłyszałam, było dla mnie szokiem. 
Mirek podobno bardzo przeżywał 
nasz rozwód. Jechał do rodziców, żeby 

zostawić Alicję, bo sam musiał iść do 
pracy. Był rozkojarzony i zmęczony. 
Spowodował wypadek. Wpadli pod 
ciężarówkę i oboje zginęli. Jego ro-
dzice byli na mnie wściekli, dlatego 
nie dali znać o pogrzebie. Uznali, 
że nie jestem warta, żeby pożegnać 
własne dziecko. Ale w końcu doszli 
do wniosku, że ukrywać tego przede 
mną w nieskończoność się nie da, i 
że powinnam o tym wiedzieć. Byłam 
zrozpaczona. Przecież zginęło moje 
dziecko! Mąż, chociaż może wstyd 
się do tego przyznać, ale już mnie 
zupełnie nie obchodził. Przyjecha-
łam po kilku dniach. Towarzyszył mi 
mój partner. Nie chciał, żebym w 
takiej sytuacji była sama. Stanęliśmy 
przed nowym pomnikiem z czarnego 
granitu. Kwiaty, znicze, data śmierci. 
Wyłam nad tym grobem. Nic mnie 
już w Polsce nie trzymało. Teściowie 
powiedzieli, że mogą mi wysłać doku-
menty, ale szczerze mówiąc, nie były 
mi do niczego potrzebne. Chciałam je-
chać do domu, żeby zabrać pamiątki, 
zdjęcia, ale mówili, że wszystko mają 
u siebie. Mimo to pojechałam do 
naszego domu. Był pusty. Teściowie 
nawet meble wywieźli. Pojechałam 
do nich, zabrałam zdjęcia i wyjecha-
łam. Nie miałam zamiaru przyjechać 
kiedykolwiek do kraju.

***
- Byłam malutka - opowiada Ali-

cja. - Nie bardzo rozumiałam, co się 
dzieje. Mama wyjechała do pracy 
za granicę. Bardzo za nią tęskniłam. 
Cieszyłam się z jej każdego telefonu, 
z każdej kilkudniowej wizyty. Pamię-
tam, że nagle tata zaczął opowiadać 
mi, że mama już nas nie kocha, że ma 
już nowego męża. Pamiętam, że pła-
kałam, chciałam z mamą rozmawiać, 
ale ona akurat nie dzwoniła. Któregoś 
dnia przyszli do nas dziadkowie. Byli 
smutni. Smutny był też tata. Powie-
dzieli mi, że mama miała wypadek i 
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zginęła. Byłam mała, więc wmówili 
mi, że została pochowana za granicą. 
Że kiedyś, kiedy będę starsza, poje-
dziemy do niej na cmentarz. Strasz-
nie to przeżyłam. Kilka dni później 
spotkała mnie kolejna tragedia. Tata 
oznajmił, że się wyprowadzamy. Mó-
wił, że w tym domu wszystko kojarzy 
mu się z mamą i nie może tu zostać. 
Przenieśliśmy się na drugi koniec 
Polski, do Wałcza. Nawet dziadkowie 
nas rzadziej odwiedzali. W Wałczu 
mieszkała jakaś ciocia, rodzina moje-
go dziadka. U niej zamieszkaliśmy, a 
po jej śmierci dom stał się nasz. Kiedy 
poszłam do szkoły, ojciec poznał ko-
bietę, mamę mojej koleżanki z klasy. 
Po roku się pobrali, a ja zyskałam 
przyrodnią siostrę. Kiedy skończyłam 
18 lat, chciałam koniecznie jechać 
do Irlandii na grób mamy, ale ojciec 
zawsze wynajdywał jakieś przeciwno-
ści. Zapewniał jednak, że kiedyś na 
pewno tam pojedziemy.

***
Na początku tego roku Anna musiała 

odwiedzić Polskę. Chodziło o sprawy 
spadkowe po jej rodzicach. Nie miała 
mieć udziału w spadku, bo całość 
przejął jej brat, a ona została dawno 
spłacona. Okazało się jednak, że musi 

się zrzec urzędowo praw do ziemi. 
Przy okazji pojechała na cmentarz. 

- Cóż mam powiedzieć? – opowiada 
Anna. - To nie znaczy, że byłam złą 
matką, bo przez ponad dziesięć lat 
nie byłam na grobie swojego dziec-
ka. Dla mnie było ważniejsze to, co 
mam w sercu, a nie to, co jest na 
pokaz. Grób poznałam od razu. Ale 
o dziwo, nie było już na nim danych 
ani Mirka, ani Alicji, a na tablicy 
byli teściowie. Z tego wynikało, że 
zmarli. Ale co w takim razie stało się 
z moją córką i mężem? Przenieśli ich 
grób, czy może szczątki? Poszłam do 
administracji cmentarza, ale tam nic 
nie wiedzieli. Twierdzili, że nikt o 
takich imionach i nazwiskach nie był 
tam nigdy pochowany. To był dla 
mnie szok. Pojechałam do naszego 
dawnego domu. Byli tam już nowi 
właściciele. Powiedziałam im kim 
jestem i spytałam, jak kupili dom. 
Powiedzieli, że od Mirka. Pokazali 
akt własności. Doskonale pamięta-
łam daty. Z dokumentu wynikało, 
że kupili dom, kiedy mój były mąż 
już teoretycznie nie żył. Mówili, że 
u notariusza spotkali się osobiście. 
Potem poszłam do USC i wystąpiłam 
o akt zgonu córki. Pani urzędniczka 

powiedziała, że to chyba jakieś 
nieporozumienie, bo osoba o takim 
nazwisku żyje. Omal nie straciłam 
przytomności. Miesiąc zajęło mi usta-
lanie, gdzie przebywają. Odkryłam, 
że mieszkają w Wałczu. Udało mi się 
nawet zdobyć telefon do córki. 

***
- Doskonale pamiętam ten dzień 

- opowiada Alicja. - Wracałam ze 
szkoły, kiedy zadzwonił telefon. Ja-
kaś kobieta poprosiła, żebym się nie 
rozłączała i żebym jej wysłuchała. 
Zaczęła zadawać mi dziwne pytania 
o dziadków, o tatę, o nasz dawny 
dom koło Wrocławia. Odpowiada-
łam coraz bardziej zaintrygowana. W 
końcu kobieta wybuchnęła płaczem. 
Powiedziała, że jest moją mamą, że 
przez ponad 10 lat żyła w przekona-
niu, że nie żyję. Z kolei ja spokojnie 
jej odparłam, że to nie jest możliwe, 
żeby ona była moją matką, bo moja 
mama nie żyje i jest pochowana w 
Irlandii. Od słowa do słowa powoli 
wyjaśniłyśmy sobie wszystkie wątpli-
wości. Ona była przekonana, że ja nie 
żyję, a ja byłam pewna, że nie mam 
matki, bo ona zginęła. Dla niej i dla 
mnie stało się jasne, że całą tę intrygę 
zaplanował ojciec z moimi dziadkami. 

To oni wmówili matce, że zginęłam. 
Zrobili fikcyjny grób. Tak naprawdę 
kupili pomnik sobie, a personalia 
mojego ojca i moje pojawiły się na 
nim tylko na jakiś czas. Kiedy mieli 
pewność, że moja nie matka nie bę-
dzie przyjeżdżać, zdjęli tablicę. Było 
to wstrętne, wręcz obrzydliwe. Straci-
łam w sekundę szacunek do swojego 
ojca. Poszłam do domu zapłakana. 
Pytałam, jak mógł coś takiego zrobić. 
Nawet się nie wypierał. Nie widział 
w tym nic złego. Tłumaczył, że matka 
go zdradziła, zostawiła i dla niego 
właściwie umarła. Uznał, że jeśli ja też 
będę uważała ją za zmarła, tak będzie 
lepiej dla wszystkich.

Anna pojawiła się w Wałczu następ-
nego dnia. Nie znała miasta. Umówiły 
się w jakiejś podkowie. Pocztę znalazła 
od razu. Dom towarowy widziała i 
bezbłędnie poznała skwerek, który 
opisywała jej córka. Szła powoli. Z 
daleka zobaczyła dziewczynę, która 
na jej widok podniosła się z ławki. 
Szła powoli, krok za krokiem, a łzy 
ciurkiem płynęły jej z oczu. Dziewczy-
na też płakała. Padły sobie w objęcia, 
płacząc i milcząc. Obie właśnie dla 
siebie zmartwychwstały...

Michał Gwdowski
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LISTY

Składniki:

• 6 plastrów schabu,
• 2 pomidory,
• 10 średnich pieczarek,
• 25 dag sera żółtego w 

kostce,
• 150 ml śmietany kre-

mówki,
• po łyżeczce soli i pieprzu.

Przygotowanie:

Schab rozbić na kotlety, poso-
lić i posypać pieprzem. 

Ser zetrzeć na tarce.
Blaszkę do pieczenia posma-

rować olejem, ułożyć na niej 
rozbite kawałki schabu.

Na każdym kawałku mięsa 
ułożyć po dwa plastry pomi-
dora, całość posypać połową 
startego sera. Na ser ułożyć 
pokrojone w plasterki pieczarki. 

Śmietanę ubijamy na sztywną 
pianę, wylewamy po dwie łyżki 
na każdy kotlet, posypujemy 
pozostały serem. 

Wstawiamy do nagrzanego do 
200oC piekarnika i pieczemy 
25-30 min. 

Smacznego ☺

Schab zapiekany

Pamiętam swój matu-
ralny maj całkiem nie-
źle. Plakat kleiłam na 
kolanie godzinę przed 
ustnym egzaminem z 
polskiego. Pokraczne 
dzieło, trochę się jakby 
rozlatujące, a tyci też 
rozmazane, robiło 
za tło równie niedo-

pieszczonej wypowiedzi - referat o kobietach 
w podróży pisałam rok wcześniej na potrzeby 
olimpiady, a przed wejściem na salę przeczy-
tałam go może ze dwa razy. No, ale skoro to 
ja go sobie napisałam, więc go sobie opo-
wiem, prawda? Poszło? Poszło. Po egzaminie 
z przyjaciółką pojechałyśmy Jeepem jej mamy 
na zakupy do outletu Vila na Dolnym Mieście. 
Kupiłam miętową sukienkę, w którą dzisiaj to 
już się na pewno nie mieszczę. Spóźniłyśmy się 
na ogłoszenie wyników i dopiero ze świadectwa 
maturalnego dowiedziałam się, że było nie 
16/20, jak przekazał kolega, a 20/20.

Przed rozszerzoną maturą z historii rodzice 
wyszli z pracy i zabrali mnie na pierogi do 

Ostrowca. Dłubałam w nich widelcem bez prze-
konania, bo gardło miałam tak ściśnięte, że ani 
wrzucić jedzenie, ani wydobyć dźwięk. Trochę 
się niby uczyłam - na dwa tygodnie przed dniem 
sądnym leżałam na nasłonecznionym tarasie i w 
kółko przepisywałam najważniejsze daty, które tak 
czy inaczej za nic nie chciały mi wejść do głowy. 
W geście rozpaczy wypisałam je sobie wszystkie 
na udach i zaplanowałam że jak trzeba, to pójdę 
się wysikać i posprawdzam. Do kabiny ze mną 
przecież nikt nie wejdzie, prawda? 

Na każdym egzaminie niecierpliwie zerkałam, 
czy ktoś już wstaje oddać swój arkusz. Nie potra-
fiłam testów pisać wolno: albo wiem i zaznaczam, 
albo nie wiem i strzelam. Zawsze czekałam, aż 
ktoś wstanie i pierwszy uzna, że nic mądrzejszego 
już nie wymyśli. Do tej pory nie wiem, dlaczego 
to było dla mnie aż tak ważne, ale dziś pewnie 
zachowałabym się identycznie. Człowiek to jednak 
suma wszystkich swoich głupich nawyków. 

Było ciepło, momentami gorąco. Siedzieliśmy 
wszyscy na korytarzach w klejących się do ciała 
białych koszulach i rozmawialiśmy o tym, co na 
pewno będzie, a czego nie dadzą na egzaminie. O 
tym, gdzie w końcu pójdziemy na studia i dlaczego 

Mój maj

COŚ NA ZĄB

na taki kierunek. Nie to, żebyśmy wcześniej o 
tym nie rozmawiali. To nic, to nieważne, bo kie-
dy pięta wystukuje nerwowy rytm na posadzce, 
a paznokcie bębnią o blat, to o czymś trzeba 
rozmawiać.  Obiecujemy sobie przy okazji, że 
będziemy utrzymywać ze sobą kontakt. Dla 
niektórych to pewnie prawda. Widzę czasem 
na fejsie zdjęcia, na których wesela kolegów 
czy koleżanek z klasy obsadzone są znajomymi 
twarzami. 

I tak sobie myślę, że maj w 2021 roku to 
naprawdę dziwny moment, żeby wchodzić w 
dorosłość i zdawać maturę. Te nasze czasy nie 
były może idealne, ale były zdecydowanie 
łatwiejsze - fakultety z przedmiotów rozszerzo-
nych, kontakt człowieka z człowiekiem, nauka 
w dobowym rytmie odmierzanym dźwiękiem 
dzwonka, a nie powiadomieniami na Teamsie. I 
tak sobie myślę, że mimo wszystko chciałabym 
mieć znowu tych naście lat i drżącą ręką wypeł-
niać arkusz egzaminacyjny, a całe dorosłe życie 
mieć jeszcze przed sobą.

Nie to, żebym była znowu taka stara, ale...

Natalia Chruścicka

Dziś przdstawiam Państwu 
schab, którego świetny smak 
odkryłam przez przypadek.
Oto szybki i prosty przepis, 
który zachwycił moich do-
mowników.
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Ubezpieczenie złomu
Jeden z powia-
tów s ta ł  s i ę 
właścicielem 
samochodu 
na mocy pra-
womocnego 
wyroku są -

dowego, który 
orzekł przepadek 

p o - jazdu na jego rzecz. 
Wyrok do powiatu dotarł 20 kwietnia 
2018 r. Pojazd został ubezpieczony z 
tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej (OC), 
ale ubezpieczenie zawarto następnego 
dnia. Pojazd ze względu na zły stan 
techniczny został przekazany do zło-
mowania. Stacja demontażu pojazdów 
wystawiła stosowne zaświadczenia, 
a pojazd został wyrejestrowany 22 
czerwca 2018 r. Sprawa wydawała się 
być załatwiona, gdyby nie Fundusz 
Ubezpieczeń Gwarantowanych, który 
10 lipca 2018 r. nałożył na powiat 
4200 zł grzywny za niedopełnienie 
ciążącego na nim obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej za szkody powstałe 
w związku z ruchem tego pojazdu w 
okresie od 7 lutego do 22 kwietnia 
2018 r. Powiat uznał sytuację za ab-
surdalną i złożył w sądzie pozew o 
ustalenie, iż pojazd nie podlegał ubez-

pieczeniu. Sąd zwrócił się do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
pytaniem prejudycjalnym, czy ubez-
pieczenie OC jest obowiązkowe, gdy 
zarejestrowany pojazd znajduje się na 
terenie prywatnym i jest niezdolny do 
jazdy ze względu na swój stan technicz-
ny, a właściciel przeznaczył go do znisz-
czenia. Odpowiadając TSUE stwierdził, 
że zawarcie umowy ubezpieczenia OC 
jest obowiązkowe dopóty, dopóki po-
jazd ten nie zostanie w należyty sposób 
wycofany z ruchu, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa krajo-
wego (wyrok z 29 kwietnia 2021 r.). 
Trybunał przyjął, że pojęcie „pojazd” 
jest niezależne od użytku, jaki czyni się 
lub można uczynić z pojazdu, czy też 
od zamiaru jego właściciela lub innej 
osoby rzeczywistego korzystania z nie-
go. Stan techniczny może się zmieniać 
wraz z upływem czasu, a ewentualne 
przywrócenie zdolności do jazdy zależy 
od czynników subiektywnych, takich 
jak wola właściciela lub posiadacza 
do przeprowadzenia napraw. Wynika 
z tego, że obowiązek ubezpieczenia nie 
może zostać wyłączony ze względu na 
samą okoliczność, iż zarejestrowany 
pojazd jest w danej chwili niezdolny 
do jazdy ze względu na swój stan 
techniczny, a zatem niezdolny do 
spowodowania szkody, nawet jeśli 

pozostaje on w tym stanie od chwili 
przeniesienia prawa własności.

Powiat zatem sprawę przegrał i 
będzie musiał zapłacić grzywnę. Cóż 
z tego wynika dla nas? Nie możemy 
sami zdecydować o tym, czy pojazd 
jest niesprawny, by uniknąć płacenia 
składki za ubezpieczenie O.C. Po-
winniśmy go wyrejestrować i admi-

nistracyjnie wyłączyć z ruchu. Same 
fakty nie wystarczają. Czyli, że nawet 
pojazd mający wartość złomu i  brak 
możliwości poruszania się musi mieć 
ubezpieczenie O.C., dopóki nie zosta-
nie wyrejestrowany.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Za „Rzeczpospolitą”

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Nie daj się teraz wciągnąć w nie-
potrzebne kłótnie, bo popsujesz 
atmosferę w związku.Możesz od-
czuwać zmęczenie i wyczerpanie. 
Zadbaj o siebie, szczególnie o swoje 
zdrowie.

BYK (20.04. - 22.05.)
Zaczyna się dobra finansowa passa. 
W tym tygodniu warto upominać 
się o pieniądze lub inne zyski. W 
pracy będzie się dobrze układać, 
jeśli tylko będziesz na bieżąco wy-
pełniać swoje obowiązki.

BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Okaże się, że ktoś może ci w czymś 
pomóc lub doradzi ci, jak wykara-
skać się z kłopotów. Twoje ambitne 
pomysły i niezwykłe sposoby na 
rozwiązanie codziennych proble-
mów poddane zostaną ocenie.
 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Nie zasłaniaj się rodzinnymi obo-
wiązkami, rozerwij się trochę i 
nabierz nowych sił. W sprawach 
towarzyskich zapowiada się kilka 
niespodzianek. Uwierz w komple-
menty, jakie w tym tygodniu usły-
szysz i śmiało realizuj swoje plany.

LEW (23.07. - 23.08.)
Sprawy miłosne toczyć się będą 
spokojnym rytmem. Nie wahaj się 
zrobić partnerowi wspaniałą niespo-
dziankę. Tydzień sprzyja randkom, 

zakupom, rozwojowi osobistemu. 

PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny będą romantyczne i wesołe, 
ale też zaczną trochę więcej wymagać 
od bliskiej osoby. Nie zawracaj sobie 
głowy zbędnymi myślami, nie martw 
się na zapas. Wszystko dzieje się do-
kładnie tak, jak powinno.

WAGA (23.09. - 22.10.)
Nie ma sensu tłumić emocji - warto 
je odczuwać i mówić o nich otwarcie. 
Możesz pozwolić życiu iść jego własną 
drogą. Nadchodzi przypływ uczuć. W 
pracy największe korzyści osiągniesz 
dzięki odwadze

SKORPION (23.10 - 21.11.)
Masz dużą szansę na ogólny rozkwit. 
Posłuchaj głosu intuicji. Samotne Skor-
piony przypomną sobie o dawnym 
romansie, chętnie wyślą tajemniczego 
sms-a do ukochanego sprzed lat.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Warto zwrócić uwagę na ludzi, którzy 
nazywają siebie Twoimi przyjaciółmi, 
ale ich intencje nie zawsze są czyste. 
Nie zwlekaj z ważną rozmową, bo 
masz szansę w tym tygodniu zdobyć 
dodatkowe pieniądze.

KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Masz ogromną szansę na znalezienie 
pracy lub odniesienie sukcesu w obec-
nym miejscu zatrudnienia. W miłości 
uważaj, bo różne drobiazgi mogą 

wyprowadzić Cię z równowagi. Nie 
zrywaj jednak z byle powodu.

WODNIK (20.01. - 18.02.)
Tydzień sprzyja zawodowym sukce-
som. Mars pomoże ci zdobyć uznanie 
i zaufanie pewnej ważnej osoby. Wod-
niki udręczone brakiem prawdziwej 
miłości mogą teraz zerwać nieudane 

znajomości. 

RYBY (19.02. - 20.03.)
Możesz zaufać sobie i nie bać się wy-
darzeń, które nadejdą, bo wszystko 
ma swój sens i cel. W miłości też od-
zyskasz pewność siebie. Na wszystkie 
partnerskie kłopoty popatrzysz z 
innej niż dotychczas strony.
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Mateusz przez kilka dni czuł się 
milionerem, i to w każdej walucie. 
Znalazł skarb o ogromnej wartości. 
Nie zadał sobie nawet pytania jak 
to możliwe, że niepozorny, starszy 
mężczyzna mógł mieć przy sobie 
znaczki o wartości przynajmniej 
kilkunastu milionów dolarów. Roz-
czarowanie było bolesne.

Mateusz pracuje w jednej z wałec-
kich firm. Dojeżdża do pracy spod 
Wałcza, gdzie mieszka z młodą żoną 
i rodzicami. Małżeństwo właśnie spo-
dziewało się dziecka. Mateusz jechał 
do pracy wcześnie rano, kiedy zoba-
czył stojącego przy drodze mężczyznę, 
który machał do niego. Zatrzymał 
samochód. Mężczyzna spytał, czy Ma-
teusz jedzie do Wałcza, a kiedy skinął 
mu głową, zajął miejsce na tylnym 
siedzeniu. W czasie drogi tłumaczył, 
że śpieszy się na pociąg. W Pile ma 
przesiadkę, więc musi zdążyć właśnie 
na to połączenie. Jechał okazją TiR-
-em, ale kierowca dostał na radio 
informację, że po drodze stoi kontrola 
ITD i postanowił objechać Wałcz. 
Mężczyzna wysiadł z ciężarówki, licząc 
na stopa. Nie było jednak chętnych 
do podwózki i dopiero po kilkunastu 
minutach oczekiwania zlitował się nad 
nim Mateusz. Mężczyzna był mocno 
zdenerwowany, więc Mateusz nawet 
nadłożył drogi, żeby odwieźć go na 
dworzec. Pasażer prawie w biegu wy-
skoczył z auta, dziękując za podwózkę. 
Rzucił na fotel 10 złotych i pobiegł 
na peron. 

W nawale codziennych obowiązków 
Mateusz zapomniał o porannej pod-
wózce. Kiedy jednak wyszedł z pracy, 
zrobiło się ciepło. Zdjął kurtkę i chciał 
rzucić ją na tylne siedzenie. Dopiero 
wtedy zobaczył, że pomiędzy tylną 
kanapą i jego fotelem na podłodze 
leży jakaś torba. Musiał ją tam zosta-
wić poranny autostopowicz. 

- Kiedy dotarłem do domu, zabra-
łem ją ze sobą – opowiada Mate-
usz. - Zajrzałem do środka licząc, że 
znajdę tam coś, co pomoże mi ustalić 
nazwisko właściciela. Jakiś adres, 
może telefon, kartę do bankomatu. 
W torbie nic takiego nie było, ale były 
trzy dość duże klasery ze znaczkami. 
Na znaczkach totalnie się nie znam. O 
tych, które znalazłem mogłem powie-
dzieć tylko tyle, że wyglądały na stare. 
Zacząłem szperać w internecie. Oczy-
wiście, wcześniej jak każdy słyszałem 
coś o Mauritiusie, ale na oczy go nie 
widziałem. W internecie zobaczyłem 
znaczek, który wydał mi się znajomy. 
Zerknąłem do klasera i... już byłem 
pewny, że to ten znaczek z internetu. 
Ale dopiero kiedy spojrzałem na jego 
rynkową cenę – wbiło mnie w fotel. 
Tym bardziej, że w klaserze były po 
dwa, albo trzy znaczki z każdego 
koloru.

***
Mateusz przypomniał sobie, że ma 

kolegę filatelistę. 
- Następnego dnia zadzwoniłem do 

Milioner na chwilę
niego i spytałem czy ma jakieś katalogi 
znaczków z cennikami – relacjonuje 
Mateusz. - Pochwalił się, że ma nawet 
kilka w miarę aktualnych katalogów. 
Ceny są co prawda sprzed dwóch 
albo trzech lat, ale dają jakieś pojęcie. 
Zapewne do tych cen należy po prostu 
dorzucić kilka procent, bo znaczki nie 
tracą na wartości. Wieczorem, kiedy 
wszyscy w domu poszli już spać, 
zacząłem pracę porównawczą. W ka-
talogach nie znalazłem nawet połowy 
znaczków z klaserów, ale to, co zna-
lazłem, w zupełności mi wystarczyło. 
Miałem przed sobą niewyobrażalny 
skarb. Wprawdzie w jednym katalo-
gu ceny były w euro, a w innym w 
funtach, ale i tak wychodziła jakaś 
niewyobrażalna wręcz kwota. Oprócz 
Mauritiusów była tam Gujana Brytyj-
ska, Szwajcarskie Kantony, gazetowy 
Merkury, z 10 znaczków Polski nr 
1, polskie niebieskie 10 koron jako 
nadruk na znaczkach austriackich, 
amerykański odwrócony do góry 
nogami samolot i cała masa innych 
białych kruków. Miałem świado-
mość, że właściciel na pewno będzie 
szukał tego skarbu. Przez myśl mi nie 
przyszło, żeby przywłaszczyć sobie te 
znaczki, ale znaleźne mi się należało. 
A 10 procent od takiej kwoty to był 
majątek. Rano zadzwoniłem do kolegi 
z pytaniem o ceny w katalogu. Na ile 
są wiarygodne? Powiedział, że przy 
najcenniejszych znaczkach podana jest 
cena z ostatnich aukcji, a na kolejnych 
poszczególne znaczki mogły osiągnąć 
znacznie wyższe ceny. Od tego wszyst-

kiego rozbolała mnie głowa...
Mateusz uznał, że potrzebuje po-

mocy. Na popołudnie zaprosił więc 
kolegę-filatelistę. Zaprowadził go do 
pokoju, zamknął drzwi i wyjął klasery. 
Kiedy kumpel zaczął oglądać znaczki, 
wystąpiły mu na policzki rumieńce, 
a ręce wpadły w dygot. Przeglądał 
karty klaserów, mówiąc do siebie 
dwa słowa: to niemożliwe. Około 
północy skończyli wyliczenia. Jakby 
nie patrzeć, znaczki warte były kil-
kanaście milionów dolarów czy euro 
i były to bardzo ostrożne szacunki. 
Nie uwzględniono w nich Mauritiu-
sów i Gujany, bo ten ostatni znaczek 
na aukcji osiągnął cenę 9,5 miliona 
dolarów. Do tego kolega stwierdził, że 
bez wątpienia są to autentyki. Na ty-
łach znaczków były bowiem pieczątki 
ekspertów. Tak przynajmniej twierdził 
kolega. Wieczorem Mateusz opowie-
dział o znalezisku żonie i rodzicom. 
Pokazał znaczki i zastanawiał się, jak 
odnaleźć ich właściciela. Ojciec wyja-
śnił, że skoro kolekcja jest tak cenna 
należy pojechać do rzeczoznawcy. 
Na pewno będzie wiedział, kto może 
mieć taki zbiór.  

***
Mateusz umówił się z ekspertem 

związku filatelistycznego na wycenę. 
Wolał zapłacić, żeby zyskać pewność 
co posiada i spróbować ustalić, kto 
może być właścicielem takiej kolekcji. 
Mateusz wyjął klasery, ciekawy miny 
eksperta, kiedy ten zobaczy taki skarb. 
Znawca otworzył klaser, ale nie było 
po nim widać, żeby widok znaczków 

wywarł na nim piorunujące wrażenie. 
Stwierdził, że owszem, sympatyczny 
zbiór. 

- Spytałem, ile mogą być warte 
te znaczki – mówi Mateusz. - Rze-
czoznawca stwierdził, że musiałby 
dokładnie sprawdzić ale maksymalnie 
jest to kilkanaście tysięcy złotych. 
Może troszkę ponad dwadzieścia. 
Mówię, że to niemożliwe. Wtedy 
fachowiec zrozumiał, że nie mam 
pojęcia o znaczkach. Oświadczył, że 
przyniosłem do niego całkiem fajny 
zbiór falsyfikatów. To nie są oryginalne 
znaczki, tylko podrobione. Na każdym 
jest pieczątka eksperta i oznaczenie, że 
mamy do czynienia z falsyfikatem. Są 
jednak filateliści, którzy zbierają takie 
fałszywki. Niektóre mają nawet jakąś 
wartość, ale oczywiście nieporówny-
walną z oryginałem. I tak prysł mój 
czar o bogactwie. Wróciłem do Wałcza 
rozczarowany i smutny. Nie ukrywam, 
że już widziałem oczami wyobraźni 
co zrobię i co kupię za pieniądze ze 
sprzedaży znaczków lub przynajmniej 
za znaleźne...

Po dwóch tygodniach w pracy do 
Mateusza podszedł kolega z kadr i 
powiedział, że w holu jest jakiś facet, 
który szuka kogoś, kto podwoził go 
na dworzec w Wałczu. Podobno jakieś 
znaczki u niego zostawił. Mateusz 
przyznał od razu, że chodzi właśnie 
o niego. Po pracy pojechali do domu 
i Mateusz zwrócił mężczyźnie klase-
ry. W zamian dostał butelkę niezłej 
whisky... 

Marcin Orlicki
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

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

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

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

• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po 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

• MALINOWI I POLICJANCI WWW.
TUCZNO24.PL                                  21/21r

•  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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Orzeł Wałcz - Vineta Wolin 0-2 (0-1)

Orzeł: Odolczyk - Michalik, Trzmiel, Wesołowski, Juracki - Riccio, Dyba-
czewski (46' Wegner), Hermanowicz, Popiołek, Cerazy - Suślik.

Karny z kapelusza
Z nadzieją na kontynuowanie 
dobrej passy po wyjazdowym zwy-
cięstwie z Polonią Płoty nieliczne 
grono obserwatorów i stojący za 
płotem stadionu kibice oczekiwali 
na pierwszy gwizdek sędziego w 
meczu Orła z liderem 4. ligi Vinetą 
Wolin.

O ile wyjazdowa wygrana z zajmu-
jącą przedostatnie miejsce w Tabeli 
Polonią Płoty wydawała się – przy-
najmniej teoretycznie – powinnością, 
o tyle wiadomo było, że w meczu z 
wyspiarzami o jakąkolwiek zdobycz 
punktową będzie wałczanom bardzo 
trudno. Nikt jednak nie zamierzał 
poddać się bez walki, choć okoliczno-
ści na pewno podopiecznym Marcina 
Łyjaka nie sprzyjały. Trener musiał 
zestawić skład, mając do dyspozycji 
zaledwie 13 zdrowych zawodników, 
w tym rezerwowego bramkarza. Po-
zostali albo byli kontuzjowani, albo 
chorzy.

Już po pierwszych minutach po-
niedziałkowego (3 maja) spotkania 
widać było, że gospodarze myślą 
przede wszystkim o tym, by nie 
stracić bramki. Dość ostrożnie rozpo-
częli również wyspiarze, więc gra nie 
toczyła się w porywającym tempie, 
a pod obiema bramkami niewiele 

się działo. Z minuty na minutę coraz 
wyraźniej widać było jednak, że więk-
szym wachlarzem atutów dysponują 
goście. Poruszający się początkowo 
dość ospale wyspiarze coraz chętniej 
zapuszczali się na połowę Orła, stra-
sząc defensorów gospodarzy przede 
wszystkim akcjami oskrzydlającymi, 
w które zaangażowani byli przede 
wszystkim skrajni - szybcy i dobrze 
wyszkoleni technicznie - pomocnicy 
Vinety. Niespecjalnie radzili sobie z 
powstrzymywaniem ich szarż zarówno 
Michalik, jak i Juracki.

Naprawdę groźnie pod bramką 
Odolczyka zaczęło być po upływie 
pierwszego kwadransa gry. W 16 
minucie lewy pomocnik wyspiarzy na 
skraju pola karnego przełożył sobie 
piłkę na swoją lepszą prawą nogę i 
mocno uderzył pod poprzeczkę bram-
ki. Bramkarz Orła z dużymi kłopotami 
odbił piłkę jedną ręką na 5 metr przed 
siebie, na szczęście jednak przytomnie 
zachował się w tej sytuacji Trzmiel, 
który głową skierował piłkę w ręce 
wałeckiego bramkarza.

Minutę później goście przeprowa-
dzili bliźniaczą akcję: lewy pomocnik 
wbiegł z piłką przy nodze w pole 
karne, „nawinął” interweniującego 
Michalika i oddał strzał, który na 
szczęście przeleciał nad poprzeczką.

W 21. minucie wałczanie już nie 
mieli tyle szczęścia. Wyspiarze prze-
prowadzili kolejną groźną akcję, z 
dużym trudem powstrzymaną przez 
obrońców Orła. Goście założyli jednak 
wysoki pressing, utrudniając wałcza-
nom wyprowadzenie piłki spod swojej 
bramki. Ich ofiarą padł biegnący z 
piłką przy nodze Juracki. Wydawało 
się, że obrońca Orła został popchnięty, 
sędzia jednak nie przerwał gry. Cerazy 
nie zdążył z asekuracją, a wyspiarze 
wymienili między sobą dwa podania i 
jeden z piłkarzy Vinety zdecydował się 
na strzał z linii pola karnego. Trochę 
nieczysto uderzona lewą nogą piłka 
nabrała dziwnej rotacji, odbiła się 
jeszcze w nieprzewidywalny sposób 
od murawy i Odolczyk nie był w stanie 
zapobiec utracie bramki.

Nie da się powiedzieć, że gospo-
darzom po tym wydarzeniu opadły 
skrzydła, bo wcześniej również grali 
bez większego polotu. Za to goście 
chcieli pójść za ciosem i pod bramką 
Odolczyka kilka razy zrobiło się na-
prawdę gorąco. Wałeccy piłkarze wy-
szli jednak z tych opresji obronną ręką 
i sami zaczęli coraz częściej rozgrywać 
akcje na połowie przeciwnika. Bodaj 
najciekawszą akcję przeprowadzili w 
38 minucie, kiedy rozpędzony Juracki 
podał ze skrzydła do mającego trochę 
miejsca w polu karnym Riccio, a ten 
posłał piłkę wzdłuż bramki wyspiarzy, 
jednak żaden z piłkarzy Orła nie za-
mknął akcji na dalszym słupku i piłka 
wyleciała na aut bramkowy.

Krótko przed przerwą gospodarze 
założyli wysoki pressing. Piłkę przejął 
Popiołek, który strzelił z kilkunastu 
metrów, jednak bramkarz Vinety nie 
miał żadnych kłopotów ze złapaniem 
wolno lecącej piłki.

Po zmianie stron w miejsce Kancer-
skiego na placu gry pojawił się We-
gner. Ta zmiana trochę rozruszała grę 
gospodarzy z przodu, nie przełożyło 
się to jednak na liczbę stwarzanych 
okazji do oddania strzału. Piłkarze 
Orła grali jednak na początku drugiej 
połowy o wiele odważniej, niż w 
pierwszych 45 minutach. Zmienili 
ustawienie na trzech obrońców, a na 
prawej pomocy pojawił się Juracki. 
Inna sprawa, że wyspiarzom już nie 
zależało na przejęciu inicjatywy. Wo-
leli czekać na ataki Orła na swojej po-
łowie i wyprowadzać szybkie kontry.

W drugiej połowie mecz się wyraźnie 
zaostrzył, przede wszystkim za sprawą 
gości. Co gorsza, zaczął gubić się w 
swoich poczynaniach sędzia, który 
podjął kilka zupełnie niezrozumiałych 
decyzji. Szczytem nieudolności arbitra 
była sytuacja z 55 minuty, kiedy jeden 
z wyspiarzy bez pardonu zaatakował 
wyprostowaną nogą kapitana Orła 
Marka Hermanowicza. Pomocnik Orła 
zwijał się z bólu na murawie, a sędzia 
zdecydował się ukarać winowajcę tylko 
żółtą kartką, choć ewidentnie powinien 
otrzymać czerwoną. Zdenerwowany 
Hermanowicz zaczął dość gwałtow-
nie gestykulować, a jego nieszczęście 
polegało na tym, że trzymał w ręce 
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4. liga
Wyniki kolejki z 1/2 maja: Polonia Płoty - Orzeł Wałcz 1-2, 
Hutnik Szczecin - Sparta Węgorzyno 4-0, MKP Szczecinek - Ina 
Goleniów 3-0, Leśnik Manowo - Olimp Gościno 2-1, Lech Czapli-
nek - Darłovia Darłowo 1-0, Wieża Postomino - Błękitni II Stargard 
2-5, Mechanik Bobolice - Kluczevia Stargard 1-2, Iskierka Szczecin 
- Rasel Dygowo 1-0, Gryf Kamień Pomorski - Sokół Karlino 0-0, 
Vineta Wolin - Biali Sądów 4-0. Pauza: Rega Trzebiatów.

Wyniki kolejki z 3 maja: Orzeł Wałcz - Vineta Wolin 0-2, 
Kluczevia Stargard - Sokół Karlino 6-0, Błękitni II Stargard - Biali 
Sądów 3-3, Darłovia Darłowo - Gryf Kamień Pomorski 5-1, Olimp 
Gościno - Iskierka Szczecin 0-3, Ina Goleniów - Mechanik Bobolice 
5-1, Sparta Węgorzyno - Wieża Postomino 0-4, Rega Trzebiatów 
- Polonia Płoty 3-2, Hutnik Szczecin - Lech Czaplinek 2-1, MKP 
Szczecinek - Leśnik Manowo 3-0. Pauza: Rasel Dygowo.

1. Vineta Wolin 27 59 69-20
2. Kluczevia Stargard 26 58 71-34
3. MKP Szczecinek 27 49 71-41
4. Ina Goleniów 27 49 61-41
5. Hutnik Szczecin 27 44 59-42
6. Olimp Gościno 27 40 51-51
7. Mechanik Bobolice 27 39 59-54
8. Biali Sądów 26 37 44-51
9. Leśnik Manowo 26 37 45-49
10. Darłovia Darłowo 27 36 53-41
11. Lech Czaplinek 26 35 36-34
12. Sokół Karlino 27 35 45-55
13. Rega Trzebiatów 26 35 47-58
14. Orzeł Wałcz 27 35 34-48
15. Gryf Kamień Pomorski 27 34 46-58
16. Błękitni II Stargard 26 32 58-53
17. Wieża Postomino 27 32 51-53
18. Iskierka Szczecin 27 31 37-54
19. Rasel Dygowo 26 31 48-54
20. Polonia Płoty 27 22 38-88
21. Sparta Węgorzyno 27 18 36-80.

5. liga
Grupa mistrzowska, 21. kolejka: Pogoń Połczyn Zdrój - Korona 
Człopa 5-0, Calisia Kalisz Pomorski - Zawisza Grzmiąca 6-5, Olimp 
Złocieniec - Mechanik Turowo 3-1, KP Drawsko Pomorskie - Orzeł 
Bierzwnik 4-2.

1. Pogoń Połczyn Zdrój 19 52 78-20
2. Calisia Kalisz Pomorski 19 44 53-22
3. Olimp Złocieniec 19 38 54-31

4. KP Drawsko Pomorskie 19 38 62-30
5. Orzeł Bierzwnik 19 35 47-44
6. Mechanik Turowo 19 32 34-27
7. Zawisza Grzmiąca 19 31 65-52
8. Korona Człopa 19 30 40-41

6. liga
Wyniki 20.kolejki: Santos Kłębowiec - Mirstal Mirosławiec 1-3, 
Wspólni Różewo - Legion Strączno 9-1, Sad Chwiram - Pionier 95 
Borne Sulinowo 3-1, Bytyń Nakielno - Gryf Budowo 1-2, Sokół 
Suliszewo - Kopanik Lubno 3-0, Błękitni Pomierzyn - Znicz Dzikowo 
6-1, Grom Giżyno - Grom Szwecja 0-2.

1. Wspólni Różewo 16 40 66-19
2. Błękitni Pomierzyn 16 38 69-26
3. Pionier 95 Borne Sulinowo 16 34 64-28
4. Sokół Suliszewo 16 33 50-25
5. Santos Kłębowiec 15 29 46-26
6. Mirstal Mirosławiec 16 25 33-25
7. Znicz Dzikowo 16 23 39-29
8. Bytyń Nakielno 15 22 30-30
9. Grom Szwecja 16 21 36-40
10. Gryf Budowo 16 16 23-52
11. Sad Chwiram 16 15 32-57
12. Legion Strączno 16 10 26-74
13. Kopanik Lubno 16 8 23-56
14. Grom Giżyno 16 6 20-70

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 13. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Mechanik Bobolice 
8-1, Sparta Gryfice - Victoria  Sianów 0-, Darłovia Darłowo - Gryf 
Kamień Pomorski 4-2, Amator Kołobrzeg - STLA Szczecinek 3-6, 
Zryw Kretomino - Olimp  Złocieniec 5-1, Lech Czaplinek - Iskra 
Białogard 0-8.

1. Victoria  Sianów 13 37 56-18
2. STLA Szczecinek 13 33 61-21
3. Zryw Kretomino 13 28 46-27
4. Iskra Białogard 13 22 54-30
5. Mirstal Mirosławiec 13 22 50-29
6. Mechanik Bobolice 13 19 37-48
7. Lech Czaplinek 13 15 27-38
8. Olimp  Złocieniec 13 13 29-52
9. Amator Kołobrzeg 13 13 28-44
10. Gryf Kamień Pomorski 13 10 33-48
11. Darłovia Darłowo 13 7 26-58
12. Sparta Gryfice 13 6 25-59

Karny z kapelusza
odkręconą butelkę z wodą. 
Pokropiony arbiter potrakto-
wał to jako atak na swoją nie-
tykalność i zamiast wyrzucić 
z boiska sprawcę brutalnego 
faulu - odesłał do szatni kapi-
tana Orła. W tym momencie 
nerwy puściły trenerowi Orła 
Marcinowi Łyjakowi, który 
stojąc przy bocznej linii bo-
iska głośno, ale z użyciem 
cenzuralnych słów wskazywał 
arbitrowi absurdalność jego 
decyzji. Sędzia decyzji jednak 
nie zmienił, ukarał za to tre-
nera żółtą kartką.

Na lekki paradoks zakrawa-
ło to, że nie mający już nic do 
stracenia gospodarze zaczęli 
od tego momentu grać o 
wiele szybciej, niż dotychczas. 
Byli częściej w posiadaniu 
piłki, ale ich akcjom brako-
wało wykończenia. Atakowali 
większą liczbą piłkarzy, nara-
żając się na szybkie kontry. 
Na szczęście wyspiarze nie 
grzeszyli celnością strzałów. 
Gdyby goście wykorzystali 
tylko połowę swoich okazji, 
prowadziliby nie jedną, a 
kilkoma bramkami...

Ale gospodarze też mieli 
swoje sytuacje. W 67 minucie 
po ładnej akcji z Popiołkiem 
Wegner oszukał przy cho-
rągiewce obrońcę Vinety i 
płasko zagrał na 6 metr od 
bramki. Nadbiegającemu 
Suślikowi zabrakło pół metra, 
by sięgnąć piłki.

Kilka minut później Popio-
łek zagrał prostopadłą piłkę z 
rzutu wolnego w pole karne, 
a stojący tyłem do bramki 
Trzmiel spróbował strzału 
za siebie zewnętrzną częścią 
buta. Strzał był celny, ale zbyt 
lekki, by zaskoczyć bramkarza 
Vinety.

W 75 minucie po szybkiej 
akcji uderzenia z dystansu 
spróbował Juracki, ale pił-
ka poszybowała zbyt blisko 
środka bramki i padła łupem 
bramkarza.

Goście - do spółki z sędzią 
- rozstrzygnęli losy meczu 
dwie minuty później. Długie 
podanie trafiło do stojącego 
w polu karnym napastnika 
wyspiarzy, który nie potrafił 
oddać strzału, gdyż skutecz-
nie zablokował go Wesołow-
ski. Piłka była już poza szes-
nastką, kiedy piłkarz Vinety 
postanowił się przewrócić, a 
sędzia podyktował rzut karny, 
który za chwilę został zamie-
niony na bramkę dla gości.

- Ja go nawet nie dotkną-
łem! - zarzekał się po meczu 
Wojciech Wesołowski, który 
mógł tylko bezradnie mach-
nąć ręką...

Aż do ostatniej minuty piłka-
rze Orła usiłowali strzelić przy-
najmniej kontaktową bramkę, 
ale wyspiarze postawili szczel-
ny mur przed swoim polem 
karnym i skutecznie odpierali 
coraz bardziej nerwowe ataki 
miejscowych. Wynik nie zmie-
nił się już do końca.

- Oczywiście wiedzieliśmy, 
że gramy z liderem i że mamy 
poważne problemy kadro-
we, ale mimo to liczyliśmy 
dzisiaj na punkty - mówił 
po ostatnim gwizdku prezes 
Orła Dariusz Baran. - Jeśli 
nie na trzy, to przynajmniej 
na jeden. I do momentu nie-
uzasadnionego wyrzucenia 
z boiska Hermanowicza, a 
potem podyktowania przez 
sędziego rzutu karnego „z 
kapelusza”, mieliśmy swoje 
szanse. Goście nie pokazali 
niczego nadzwyczajnego. 
Uważam, że nie wyglądali-
śmy dzisiaj gorzej od lidera i 
w takiej, a nie innej sytuacji 

kadrowej zagraliśmy całkiem 
niezły mecz. Tym bardziej 
szkoda punktów, które można 
było podnieść z murawy.

Kolejny bardzo ważny eg-

zamin czeka piłkarzy Orła 
już w najbliższą sobotę o 
godzinie 15.00, kiedy na 
swoim stadionie zmierzą się 
z bezpośrednim rywalem w 

walce o utrzymanie się w 
4. lidze - Lechem Czaplinek. 
Spotkanie zostanie rozegrane 
bez udziału publiczności.

Tomasz Chruścicki
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