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DLACZEGO?

Rada Miasta
boksuje się 

z burmistrzem Wałcza
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P roponuję, abyśmy dzisiaj wspólnie poszwendali się po 
krętych ścieżkach dużej (w sensie, że ogólnopolskiej) 
polityki. Sprowokowało mnie do tego to, co wydarzyło 
się w sprawie zbierania przez aktualnie rządzącą nam 

partię (używanie nazwy: Zjednoczona Prawica wydaje mi się w 
tym momencie niezbyt uprawnione) głosów poparcia dla ratyfikacji 
przez Polskę unijnego Funduszu Odbudowy. 4 maja Sejm przyjął 
tę ustawę przy sprzeciwie Solidarnej Polski i Konfederacji. Koali-
cja Obywatelska wstrzymała się od głosu, a ręka w rękę z PiS-em 
głosowały Lewica, PSL i Polska 2050.

Przedstawiciele klubu Lewicy porozumieli się wcześniej w tej 
sprawie z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawi-
cielami rządu. Po tajnym - jak utrzymują niektórzy - spotkaniu 
ogłoszono, że część opozycyjnych (nie wiem, czy ongiś, czy nadal) 
partii poprze ratyfikację w zamian za spełnienie przez PiS żądań 
szeroko pojmowanej lewicy i ludowców. Chodziło m.in. budowę 
75 tysięcy mieszkań na wynajem, przeznaczenie 850 mln zł ze 
środków unijnych na szpitale powiatowe oraz zobowiązanie, że 
30 proc. środków z Funduszu Odbudowy trafi do samorządów.

Głosy z przeciwległej strony politycznej sceny były potrzebne 
PiS, ponieważ - wobec sprzeciwu Solidarnej Polski - rząd bez 
wsparcia opozycji nie dysponowałby większością w głosowaniu 
w tej sprawie.

Oskarżenia o zdradę antypisowskich ideałów oraz rozbijanie 
jedności opozycji rozbrzmiały bardzo donośnie jeszcze przed 
głosowaniem, a ich echa docierają do oczu i uszu wyborców do 
dzisiaj. Z kierunkiem obranym przez przywódców lewicowych 
ugrupowań nie zgodzili się nawet wszyscy posłowie tych formacji, 
choć wypada zauważyć, że głosów sprzeciwu - choć były inten-
sywnie nagłaśniane przez nienarodowe środki przekazu - było 
relatywnie mało. Znakomita większość posłów Lewicy, PSL i Polski 
2050 zagłosowała tak, jak ustalili panowie Czarzasty, Zandberg, 
Kosiniak-Kamysz i Hołownia, najwyraźniej uznając zawarty z PiS-
-em deal za opłacalny.

Ja osobiście mam w tej sprawie mieszane odczucia. Generalnie 
cieszę się z tego, że do Polski popłynie szeroki strumień unijnych 
eurasków. Ratyfikowanie Funduszu Odbudowy leżało w moim 
jako Polaka interesie, przynajmniej w wymiarze materialnym. 
Każdy, kto podejmie próbę przekonania mnie, że jest inaczej, 
będzie stał na ekstremalnie trudnej, żeby nie powiedzieć, że bez-
nadziejnej pozycji. Można mi wierzyć, albo nie, ale ja wiem, co 
piszę, gdyż w swojej gospodarczej mikroskali stawałem już przed 

podobnymi dylematami i gdybym prowadząc - czy raczej wtedy 
współprowadząc - działalność gospodarczą kierował się wyłącznie 
pozamerytorycznymi przesłankami, to działałbym na szkodę swojej 
firmy i jej pracowników. Oczywiście, na przekroczenie pewnych 
granic nigdy się nie zdecyduję, ale czy Czarzasty i spółka na pewno 
je przekroczyli? Tu mam poważne wątpliwości. Bo o rozbijaniu 
jakiejż to jedności opozycyjnych ugrupowań może być mowa? 
Moim skromnym zdaniem to, co dziś dzieje się w obozie prawicy, 
niczym istotnym nie różni się tego, co dzieje się w antypisie. I tu, i 
tu trwa zaciekła wojna o wpływy i przywództwo, a ponad ogólne 
dobro stawiane są partykularne czy nawet indywidualne interesy. 
Widać to gołym okiem, a jeśli ktoś twierdzi że jest inaczej, powinien 
niezwłocznie iść do okulisty, i to naprawdę dobrego.

Czy popierając ratyfikację Funduszu, lewicowcy i ludowcy prze-
stają być ugrupowaniami antypisowskimi? Według mnie, taka po-
stawa w tej konkretnej, ważnej dla wszystkich Polaków sprawie, nie 
upoważnia do wyciągania tak radykalnych wniosków. Ideologiczne 
różnice pomiędzy Zjednoczoną (?) Prawicą i szeroko pojmowaną 
opozycją nie zanikły, natomiast obie strony wykazały się w tej 
sprawie daleko idącym pragmatyzmem. To, jak obóz rządzący 
rozdysponuje unijne euro, jest kolejnym tematem. Posiłkując się 
zdrowym rozsądkiem i dotychczasowym doświadczeniem można 
zaryzykować tezę, że będzie chciał przy tej okazji ugrać jak naj-
więcej dla siebie. To jest jednak absolutnie normalne, i stawiam 
kamienie przeciwko dolarom, że Koalicja - gdyby tylko miała taką 
możliwość - postąpiłaby dokładnie tak samo. I też szukałaby dealu 
z prawicą lub kimkolwiek, gdyby brakowało jej głosów. A to, że 
ja nie potępiam w czambuł Czarzastego i spółki w tej konkretnej 
sprawie wcale nie znaczy, że nagle zmieniam zdanie na temat PiS.

Więc skąd biorą się moje wątpliwości? Otóż stąd, że w grę jednak 
wchodzi pewna nielojalność - tyle, że nie wobec Borysa Budki, a 
części ludzi, którzy poparli w wyobrach Lewicę. Oni uważają, że 
jakakolwiek współpraca z PiS jest nie do przyjęcia. Ja się z tym 
wprawdzie nie zgadzam, ale co będzie, jeśli w kolejnych wyborach 
ta część elektoratu obrazi się na swoje ugrupowanie i jego przy-
wódców? W tej chwili żadna partia samodzielnie nie jest w stanie 
zatrzymać PiS-u, a ewentualną koalicję z czegoś trzeba przecież 
zmontować. Wydaje mi się jednak, że mimo wszystko ważniejsze 
jest możliwie szybkie podniesienie gospodarki z popandemicznego 
upadku, a do tego bardzo przydadzą się pieniądze z Funduszu 
Odbudowy. Natomiast tematów do innych wojen z PiS-em na 
pewno nie zabraknie. Już prezes JK się o to postara...

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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Aktualnie nie mieszkam wprawdzie 
w Wałczu, tylko kawałeczek za 
zieloną tabliczką z nazwą mojej 
Ziemi Obiecanej, ale właśnie tu 
nadal próbuję zarabiać na chleb i 
żywe zainteresowanie tym, co się 
tu dzieje, już mi raczej nie minie. 
A dzieją się rzeczy, które mnie i 
martwią, i niepokoją.

Za cztery miesiące minie dokładnie 
30 lat od dnia moich przenosin do 
Wałcza. Nie widzę powodu, by się 
przed kimkolwiek tłumaczyć z tego, 
że uważam to miasto za swoje. Kiedy 
kilkanaście miesięcy temu stanąłem 
przed dylematem, co właściwie miał-
bym ze sobą dalej począć, tylko jedno 
wydało mi się bezdyskusyjne: że chcę 
tu zostać. Gdyby nawet jednak życie 
wygnało mnie kiedyś w jakiś odległy 
kawałek Polski lub świata, to i tak 
mentalnie pozostałbym wałczaninem. 
Uważam bowiem, że o ile ja mógłbym 
(gdybym musiał) opuścić Wałcz, o tyle 
Wałcz nie opuści mnie już nigdy.

***
Za przyczyną długoletnich rządów 

śp. Zdzisława Tuderka, przeżyłem tu 
tylko kilkoro burmistrzów. Oprócz 
wspomnianego Z. Tuderka, Urzędem 
Miasta i moim miastem kierowali 
Władysław Polcyn (przed nim był 
Wojciech Klukowski, ale mnie tu 
jeszcze nie było), Bogusława Towa-
lewska i obecnie Maciej Żebrowski. 
Jako pełniący obowiązki po śmierci Z. 
Tuderka przez kilka lub kilkanaście ty-
godni miastem administrował Tomasz 
Rzemykowski.

Nie pamiętam, a prawdę mówiąc 
nawet tego nie liczyłem, ile w czasie 
tych 30 lat minęło kadencji Rady 
Miasta. Prosta matematyka podpo-
wiada, że musiało ich być co najmniej 
siedem, ale głowy za to nie położę.

Mój serdeczny druh Wojtek Kulesza, 
jeden z pionierów odrodzonej po 
1990 roku wałeckiej samorządności, 
konsekwentnie twierdzi, że najwięcej 
zostawiła po sobie Rada Miasta, 
wybrana w 1990 roku. Nawet jeśli 
uznać, że jako uczestnik tamtych 
historycznych wydarzeń Wojtek nie 
we wszystkich ocenach jest w stanie 
być obiektywny, to na pewno pierwsi 
demokratycznie wybrani radni Wałcza 
mieli do wykonania najcięższą robotę 
i sądzę, że generalnie sprostali temu 
zadaniu, za co wszyscy winniśmy im 
jesteśmy nieustający szacunek. Nicze-
go bowiem nie ujmując ich następcom 
- każda kolejna kadencja miała się już 
do czego odnieść i nie musiała wszyst-
kiego zaczynać od początku.

We wczesnym okresie po zmianie 
ustroju to Rady wybierały głowy miast 
i gmin, czyli wójtów, burmistrzów i 
prezydentów. Oznacza to, że na czele 
urzędów stawali ludzie, wybierani 
głosami opcji, które miały w Radach 

W lewo albo w prawo
większość. W wałeckich realiach w ten 
właśnie sposób burmistrzami zostali 
W. Klukowski, W. Polcyn i - w swoich 
pierwszych kadencjach - Z. Tuderek. 
Taki sposób elekcji miał swoje wady, 
ale miał też jedną zasadniczą zaletę: 
wybrany kandydat nie musiał martwić 
się o uzyskanie w Radzie większości, 
pozwalającej sprawnie zarządzać 
miastem czy gminą. Nie oznacza to 
jednak, że większość Rad zawsze ślepo 
popierała swojego wójta czy burmi-
strza. Boleśnie doświadczył tego W. 
Klukowski, który swój urząd sprawo-
wał zaledwie kilkanaście miesięcy, po 
czym honorowo zrezygnował ze swo-
jej zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej 
funkcji. Inna sprawa, że gdyby nawet 
W. Klukowski sam nie podał się do 
dymisji, to i tak prawdopodobnie nie 
dotrwałby na swoim stanowisku do 
końca kadencji. 

Mniejsze kłopoty z Radą miał także 
Władysław Polcyn, ale dopiero kiedy 
burmistrzem został Zdzisław Tuderek, 
można mówić o dobrej współpracy z 
większością Rady. Przede wszystkim 
dlatego, że podział był jasny: na „my” 
i „oni”.

***
Dziś można się zastanawiać, czy po-

średni sposób wybierania burmistrza 
miał więcej wad, czy zalet. W wałec-
kich realiach wyraźnie widać, że silna 
pozycja burmistrza Z. Tuderka, żelazną 
ręką (choć ubraną w aksamitną ręka-
wiczkę) trzymającego w ryzach swoich 

rozsadzanych ambicjami popleczni-
ków, na długie lata zabetonowała 
układ sił na naszej scenie politycznej. 
Polegał on na niepodzielnej hege-
monii funkcjonującej pod różnymi 
nazwami lewicy oraz marginalnej roli 
mało skutecznej, a przede wszystkim 
dość niemrawo usiłującej zburzyć 
ten układ opozycji. I na lewicy, i w 
Radzie Miasta wyglądało to tak samo: 
najpierw Zdzisław Tuderek, potem 
długo, długo nic, potem poplecznicy 
burmistrza, a na końcu garstka bezsil-
nych antagonistów.

Potwierdzeniem, a nawet wzmocnie-
niem dominującej pozycji Zdzisława 
Tuderka w Wałczu stało się wprowa-
dzenie od 2002 roku bezpośrednich 
wyborów burmistrzowskich. Okazało 
się, że partia, o ile w ogóle jest Z. 
Tuderkowi do utrzymania stanowiska 
burmistrza potrzebna, to tylko w moc-
no ograniczonym zakresie. Owszem, 
działacze i sympatycy SLD pomagali 
w przeprowadzaniu kampanii, co 
bardziej zaufani obejmowali później 
ważne i mniej ważne stanowiska 
w mieście, ale burmistrz musiał się 
liczyć tak naprawdę tylko z Radą. 
W każdej aż do 2012 roku  kadencji 
najwięcej radnych zawsze miała w 
Wałczu lewica, ale układ nie był dla 
Z. Tuderka aż tak komfortowy, by 
kompletnie ignorować inne ugrupo-
wania. Wieloletni burmistrz aż do 
końca doskonale radził sobie jednak 
z montowaniem w Radzie bezpiecz-

nej dla siebie większości. W różnych 
okresach czasu stosował różne metody 
nacisku: od kija do marchewki. Wobec 
opozycji najczęściej uciekał się do 
metod dyplomatycznych. Do dzisiaj 
często wspominane jest zapewnienie 
sobie spokoju ze strony Waldemara 
Reginiewicza poprzez powierzenie 
mu - oczywiście na mocy niezawisłej 
decyzji wszystkich radnych! - funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady...

***
Można to oczywiście oceniać róż-

nie, ale jest niepodważalnym fak-
tem, że Zdzisław Tuderek umiał 
zapewnić sobie względną swobodę 
w zarządzaniu Urzędem i miastem. 
O takiej swobodzie mogli tylko po-
marzyć jego następcy. Pomijając z 
oczywistych względów krótki okres 
administrowania Wałczem przez 
Tomasza Rzemykowskiego, pełno-
prawną sukcesorką Z. Tuderka 21 
listopada 2012 roku - po drugiej turze 
wyborów uzupełniających - została 
Bogusława Towalewska. Nowa pani 
burmistrz miała zupełnie inną wizję 
relacji z Radą Miasta. O ile jeszcze 
kadencję w 2014 roku dokończyła 
bez większych zgrzytów, o tyle relacje 
z kolejną Radą Miasta praktycznie od 
samego początku układały się kiepsko. 
Część radnych postanowiła pokazać 
Bogusławie Towalewskiej, kto tak 
naprawdę rządzi w mieście, a że pani 
burmistrz na pasku Rady chodzić nie 
chciała i zamierzała realizować swoje 
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pomysły, więc eskalacja konfliktu była 
tylko kwestią czasu. Na domiar złego, 
niektórzy radni byli - najdelikatniej 
mówiąc - pod wyraźnym wpływem 
osób, które wprawdzie były już poza 
wałeckim samorządem, ale rozgry-
wały z B. Towalewską swoje walki.  I 
na przykład o corocznym absoluto-
rium Bogusława Towalewska mogła 
zapomnieć.

Napięcia i kryzysy pomiędzy Radą i 
Burmistrzem z każdym kolejnym mie-
siącem stawały się coraz poważniejsze, 
a że żadna ze stron nie była skłonna 
do ustępstw, więc w efekcie odbijało 
się to na mieście i mieszkańcach. Na 
pewno nie można mówić o tym, że w 
latach 2014 - 2018 nic się w Wałczu 
nie działo, ale trudno też oprzeć się 
wrażeniu, że przy choćby poprawnych 
relacjach można było zrobić jeszcze 
więcej.

Poprzednia kadencja kończyła się w 
fatalnej atmosferze. Z boku wyglądało 
to tak, jakby obie strony były ciągłą 
wojną zmęczone, ale też wystarczyło 
głośniejsze kichnięcie, aby doprowa-
dzić do kolejnego starcia.

***
W takiej atmosferze doszło do wy-

borów. B. Towalewska ubiegała się o 
reelekcję, ale po pierwszej turze stało 
się jasne, że Wałcz będzie miał nowe-
go burmistrza oraz że dojdzie na tym 
stanowisku do zmiany pokoleniowej. 
W drugiej turze znaleźli się kandydat 
PiS wicewojewoda Marek Subocz 

oraz zgłoszony przez ówczesnego 
posła Platformy Obywatelskiej Pawła 
Suskiego - Maciej Żebrowski. Mimo 
zaangażowania przez PiS w kampanię 
M. Subocza dużych sił i środków, z ry-
walizacji wyszedł zwycięsko kandydat 
niepisowski.

Zaraz po wyborach wydawało 
się, że nowy burmistrz będzie miał 
komfortową sytuację, dysponując w 
Radzie stabilną większością. Wyraźnie 
opozycyjni w stosunku do niego byli 
tylko radni PiS, co zresztą wydawało 
się zupełnie naturalne. M. Żebrowski 
mógł jednak liczyć - przynajmniej w 
najważniejszych głosowaniach - na 
poparcie pozostałych rajców. Wy-
dawało się, że Rada znowu będzie 
radzić, a burmistrz - rządzić. Ale te 
nadzieje nie trwały zbyt długo i w 
mijającej właśnie połowie kadencji 
wałczanie przeżywają powtórkę z 
rozrywki. Bardzo zresztą kiepskiej, 
nawiasem mówiąc...

***
Trzeba przyznać, że początek ka-

dencji Maciej Żebrowski rzeczywiście 
miał słaby. Doszło do wielu wpadek 
o różnym ciężarze gatunkowym, 
radni wytykali burmistrzowi kiepską 
decyzyjność oraz brak wizji rozwoju 
miasta. Nie bez znaczenia może być 
tu jednak fakt braku doświadczenia 
młodego burmistrza. Wszystko to jed-
nak w konsekwencji doprowadziło do 
tego, że niedługo po wyborach wśród 
radnych pojawiły się pierwsze głosy o 

ewentualnym referendum.
Całej sytuacji nie pomógł wybuch 

pandemii koronawirusa, która bez-
względnie odbiła się na finansach 
miasta i zaburzyła jego normalne 
funkcjonowanie. Bez względu jednak 
na to, czego chciał i co robił Burmistrz, 
Rada była najczęściej innego zdania. 
Chciała doradzać, ale jednocześnie nie 
przedstawiała żadnych konkretnych 
rozwiązań i merytorycznych uwag. 
Dość powiedzieć, że jedyne jak dotąd 
skwitowanie Maciej Żebrowski uzyskał 
w 2019 roku, kiedy tak naprawdę 
dotyczyło ono ostatniego roku rządów 
Bogusławy Towalewskiej... Rok temu 
Rada nie udzieliła już Burmistrzowi ani 
votum zaufania, ani absolutorium, a z 
nieoficjalnych, ale dobrze poinformo-
wanych źródeł słychać, że podobnie 
może być w tym roku.

***
Nijak ma się do tego fakt, że bur-

mistrz i jego ekipa popełniają teraz o 
wiele mniej błędów, niż na początku, 
ale w jednakowym stopniu popełnia 
je również Rada, która - pod na-
ciskiem tzw. opinii publicznej - na 
przykład tak długo debatowała nad 
ustaleniem stawek za wywóz śmieci, 
aż zostały one wywindowane do 
bardzo wysokiego pułapu. Niezrozu-
miałe jest również upieranie się Rady 
przy płaceniu telewizji kablowej za 
transmisje Sesji, podczas gdy przebieg 
obrad musi być udostępniany na 
żywo w internecie, za co już płacić nie 

trzeba. Albo blokowanie idei wpro-
wadzenia bezbiletowej komunikacji 
miejskiej - jest to wprawdzie pomysł 
zgłoszony jeszcze w poprzedniej ka-
dencji przez Bogusławę Towalewską, 
ale należy przypuszczać, że spotkałby 
się z przychylnym przyjęciem przez 
mieszkańców. Cóż, może właśnie na 
tym polega jego podstawowa wada? 

Wydaje się, że podobny efekt ma 
wywołać regularne przykręcanie 
finansowego kurka burmistrzowi, 
powodując w ten sposób brak sta-
bilności i możliwości swobodnego 
podejmowania decyzji. 

Wiele wskazuje na to, że pomiędzy 
Radą i Burmistrzem znów doszło do 
klinczu. W efekcie ani jeden, ani dru-
gi organ władzy samorządowej nie 
wypełnia efektywnie swoich funkcji, 
a dla nikogo nie jest chyba zagadką, 
kto na tym cierpi. Jestem przekonany, 
że nie tylko mnie to przeszkadza. 
Macieja Żebrowskiego jako burmi-
strza można oceniać różnie. Rada 
ma nie tylko prawo, ale i obowiązek 
dokonywać takiej oceny. Powinna 
jednak być również konsekwentna: 
jeśli ocenia burmistrza pozytywnie, 
to powinna pozwolić mu pracować, 
a nie blokować go na każdym kroku. 
Jeśli natomiast ocenia go negatywnie, 
to powinna podjąć kroki zmierzające 
do jego odwołania. A dlaczego tego 
nie robi? Moim zdaniem, z obawy 
o to, że przegra referendum. Anty-
burmistrzowscy radni nie są bowiem 
w ciemię bici i zdają sobie sprawę z 
tego, że przespali najlepszy moment 
do odwołania Macieja Żebrowskiego 
rękami wyborców. Wiedzą, że wa-
hadło niechęci i krytyki poczynań 
burmistrza Wałcza minęło już punkt 
krytyczny i zaczęło opadać jak powo-
dziowa fala na Bugu we Włodawie. 
Ludziom znudziło się już słuchanie czy 
czytanie o każdym potknięciu Macie-
ja Żebrowskiego - prawdziwym lub 
wyimaginowanym. Pytają po prostu: 
to dlaczego nic z nim nie zrobicie? 
Odpowiedź brzmi: bo przegrane przez 
opozycję referendum umocniłoby 
pozycję Macieja Żebrowskiego. To tu 
jest pies pogrzebany.

***
Nie, nie nawołuję do sielanki pomię-

dzy Radą i Burmistrzem. Domagam się 
za to normalności i stawiania interesu 
miasta oraz jego mieszkańców ponad 
partykularnymi interesami grup anty-
burmistrzowskich (proburmistrzow-
skich zresztą też). Domagam się też 
zaprzestania myślenia w kategoriach: 
nie zgodzimy się na to czy tamto, bo 
on na tym za dużo ugra. Hola, sza-
nowni Państwo Radni! To dla naszego 
dobra pracujecie, a nie przeciwko 
komuś, i nie wspomnę nawet, że za 
nasze pieniądze. Prosilibyśmy o tym 
pamiętać.

Tomasz Chruścicki
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Do dwóch śmiertelnych wypadków 
doszło w niedzielę 9 maja na dro-
gach powiatu wałeckiego. 

Do pierwszego zdarzenia doszło oko-
ło godziny 10.00 na drodze krajowej 
nr 10 w okolicy miejscowości Nieradź. 
Na prostym odcinku drogi kierujący 
motocyklem 50-letni mężczyzna 
rozpoczął manewr wyprzedzania. Z 
nieustalonych jeszcze przyczyn mo-
tocykl uderzył w tył wyprzedzanego 
busa marki Peugeot. Mimo podjętej 
reanimacji motocyklista zmarł na 
miejscu. Kierowca busa był trzeźwy.

***
Drugie zdarzenie miało miejsce 

tego samego około godziny 22.00. 
Z informacji, jakie otrzymał dyżurny 
Państwowej Straży Pożarnej wynikało, 
że na drodze nr 177 pomiędzy Pie-
czyskami i Trzebinem (gmina Człopa) 
doszło do wypadku. Samochód oso-
bowy marki Renault z nieustalonych 
powodów zjechał z drogi i uderzył w 
drzewo. Skierowano tam dwa zastępy 
OSP Człopa oraz dwa zastępy JRG 

Czarna niedziela
Wałcz. Jak mówi rzecznik PSP Wałcz 
kpt. Marcin Kulczyk, po dotarciu na 
miejsce wypadku strażacy stwierdzili, 
że w samochodzie uwięzione są dwie 
osoby. Aby je wydobyć, konieczne 
okazało się rozcinanie blach przy po-
mocy sprzętu hydraulicznego. Jedna 
z uwolnionych osób została odwie-
ziona do szpitala. Niestety, nie udało 
się uratować młodego mężczyzny. 
Przybyły na miejsce lekarz stwierdził 
zgon. Policja i prokuratura prowadzą 
czynności mające na celu ustalenie 
przyczyn i przebiegu wypadku.

Jak się dowiedzieliśmy, kierujący po-
jazdem 27-letni mieszkaniec powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego miał we 
krwi ponad 2 promille alkoholu. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że kie-
rowca nie dostosował prędkości do 
panujących na drodze warunków, 
stracił panowanie nad pojazdem i 
uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu 
poniósł 37-letni pasażer, mieszkaniec 
powiatu wałeckiego. Kierowca został 
zatrzymany, a o jego dalszym losie 
zadecyduje sąd.                               r.

Firma OZEN Sp. z o.o. uroczyście 
przekazała trzy komplety odzieży 
ochronnej strażakom z OSP Szwe-
cja, Golce i Witankowo. Uroczy-
stość odbyła się 5 maja w siedzibie 
firmy w Wałczu.

Do firmy zgłosili się druhowie z OSP 
Szwecja z prośbą o dofinansowanie 
zakupu strojów ochronnych. Ponieważ 
firma OZEN od lat współpracuje z lo-
kalnymi jednostkami straży pożarnej, 
tak więc szybko zapadła decyzja o 
przychyleniu się do tej prośby.  

W ślad za apelem OSP Szwecja, 
Zarząd OZEN zdecydował o zakupie 
strojów także dla innych jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
naszego powiatu.  

- Ponieważ współpracujemy z lokal-
nymi ochotniczymi strażami pożarny-
mi, zapadła decyzja o zakupie sprzętu 
dla trzech jednostek: w Szwecji, 
Witankowie i Golcach - mówi czło-
nek Zarządu OZEN Sp. z o.o., Marek 

Prezent dla strażaków
Perczyński - Cieszymy się, że chociaż 
w ten sposób możemy wesprzeć 
strażaków.

Każda z jednostek otrzymała po 
jednym nowoczesnym komplecie 
ochronnym, na który składają się 
hełm oraz trzyczęściowy komplet 
odzieży. Koszt jednego kompletu to 
bez mała 5 tysięcy złotych. 

Strażacy przyznali, że otrzymany 
sprzęt jest jednym z najlepszych, 
jakie są dostępne na rynku. Daje 
ogromny komfort pracy, ale przede 
wszystkim zabezpiecza strażaka przed 
różnego rodzaju urazami, do jakich 
może dojść podczas akcji. Strażacy 
stwierdzili, że zakup takiego sprzętu 
leży poza możliwościami finansowy-
mi straży i pomoc ze strony OZEN-u 
jest nieoceniona. 

Po przekazaniu kompletów strażacy 
usłyszeli jednak życzenia, aby nowe 
stroje były wykorzystywane w akcjach 
jak najrzadziej...

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.

W Wałeckim Centrum Kul-
tury uruchomiony został 
Punkt Szczepień Powszech-
nych. O jego powstaniu po-
informowali na konferencji 
prasowej zorganizowanej 
4 maja starosta, burmistrz 
oraz wójt. Dwa dni później, 
6 maja, konferencję w tym 
samym temacie zorganizo-
wał wicewojewoda Marek 
Subocz. 

Starostwo zastrzegło, że 
konferencja nie jest uro-
czystym otwarciem, a ma 
służyć przede wszystkim po-
informowaniu mieszkańców 
o uruchomieniu punktu i 
zasadach, na jakich można z 
niego korzystać. W konferen-
cji uczestniczyli: starosta Bog-
dan Wankiewicz, wicestarosta 
Jolanta Wegner, burmistrz 
Wałcza Maciej Żebrowski, 
wójt gminy Wałcz Jan Matu-
szewski oraz komendant 107 
Szpitala Wojskowego ppłk 

Jeden punkt – dwa otwarcia
Michał Wawreszczuk.

- Dzisiejszy dzień jest szcze-
gólny, z dwóch powodów 
– rozpoczął starosta. - Roz-
poczęły się matury, a drugą 
ważną sprawą jest otwarcie 
Punktu Szczepień Powszech-
nych. Bardzo nam zależało 
na stworzeniu tego punktu, 
ponieważ ilość szczepień na 
terenie powiatu była niezado-
walająca. Chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy zaan-
gażowali się, aby ta inicjatywa 
doszła do skutku. Szczególnie 
dziękuję komendantowi 107. 
Szpitala Wojskowego, pod 
którego patronatem placów-
ka powstała. Mam nadzieję, 
że punkt spełni oczekiwania 
pacjentów, którzy będą przyj-
mowani w bardzo dobrych 
warunkach i przy bardzo do-
brej opiece. Dziękuję również 
wojsku, które deleguje do po-
mocy 6 żołnierzy. Liczymy na 
to, że do końca października 
zaszczepimy cały powiat.

O tym, że punkt jest wyni-
kiem wzorowej współpracy 
wielu podmiotów, mówili 
burmistrz Wałcza, wójt i ko-
mendant 107 Szpitala Woj-
skowego. 

- Dziękuję wszystkim, którzy 
pracowali przy powstaniu 

tego punktu – mówił ko-
mendant szpitala ppłk Mi-
chał Wawreszczuk. - Jest to 
bardzo dobrze wyposażona 
placówka. Mam nadzieję, 
że wszystko będzie prze-
biegać sprawnie, również 
dostawy szczepionek. Jest to 
wąskie gardło, lecz myślę, że 
otrzymamy tyle dawek, ile 
zamówimy.

W punkcie szczepieni będą 
przede wszystkim mieszkańcy 
powiatu wałeckiego, choć 
nieco tzw. slotów musiało zo-
stać przekazanych do ogólnej 
rejestracji. Dlatego z punktu 
korzystać będą również osoby 
spoza powiatu. 

***
6 maja w Wałeckim Cen-

trum Kultury z dziennikarza-
mi spotkał się wicewojewoda 
zachodniopomorski Marek 
Subocz w towarzystwie wi-
cestarosty Jolanty Wegner i 
komendanta 107. Szpitala 
Wojskowego ppłk. Michała 
Wawreszczuka. Przekazane 
zostały te same informacje, 
których udzielono już dwa 
dni wcześniej. Wicewoje-
woda stwierdził, że nic nie 
wiedział o konferencji 4 maja 
i nikt go na nią nie zapraszał. 
Przyjechał 6 maja ponieważ 
tego dnia punkt formalnie 

rozpoczął działalność i za-
szczepiono w nim pierwsze 
osoby.                                 r

Od autora: Lepiej późno, niż 
wcale, choć to niewielka po-
ciecha dla wielu mieszkańców 
Wałcza i powiatu, którzy zmu-
szeni zostali do uprawiania 
nowej formy podróżowania 
- turystyki szczepionkowej. 
Zaznaczam jednak, że nie 
obwiniam o to samorzą-
dów, tylko system rządowy, 
który poza pompatycznym 
nazewnictwem niewiele ma 
wspólnego z logiką. Bałagan 
ze szczepieniami wpisuje 
się doskonale w krajobraz 
osiągnięć tego rządu na in-
nych polach. Zaczynając od 
zakupu śmigłowców, dronów, 
budowy setek tysięcy miesz-
kań, milionów samochodów 
elektrycznych, promów czy 
przekopu Mierzei Wiślanej, 
która miała być sfinansowana 
ze sprzedaży wydobytego 
bursztynu. Póki co, wydobyto 
go około 17 kg. To jest sukces 
na miarę tego rządu. Kwitnie 
jedynie propaganda sukcesu. 
Nie ma się co dziwić, że dwa 
razy otwierany jest ten sam 
punkt szczepień, skoro w 
Katowicach premier otwierał 
działające od dawna rondo...
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Prezes Zakładu Komunikacji Miej-
skiej w Wałczu potwierdził, że na 
99,9 procent miejski przewoźnik 
z dniem 1 czerwca zawiesi komu-
nikację autobusową na terenie 
Gminy Wałcz. Likwidacji mają ulec 
wszystkie kursy.

Temat wypłynął na ostatniej sesji 
Rady Miasta Wałcza. Podczas dyskusji 
na temat wprowadzenia w Wałczu 
darmowej czy też - jak mówią inni - 
bezbiletowej komunikacji burmistrz 
poinformował, że ZKM będzie jeździł 
wyłącznie na terenie miasta. Dotych-
czasowe kursy na terenie gminy wiej-
skiej zostaną zlikwidowane. Burmistrz 
przyznał, że kursy nie były do końca 
rentowne. 

- Była długa dyskusja na komisji od-
nośnie ZKM – mówił radny Krzysztof 
Piotrowski. - Mówiłem, że nie można 
dopuszczać do sytuacji, w której miesz-
kańcy Wałcza dopłacają do przejazdów 
mieszkańców gminy. Dziś burmistrz nas 
oświecił, że taka sytuacja ma miejsce. 
Kursy na gminie się nie bilansują i 
dopłacamy do nich. Ja chciałem się 
dowiedzieć, dlaczego w takim razie 
podjęto decyzję o wznowieniu komu-
nikacji na terenie gminy bez dopłat.

- Staraliśmy się na budżet patrzeć 
globalnie, a nie zerojedynkowo – tłu-
maczył wiceburmistrz Adam Biernac-
ki. - Patrzyliśmy choćby przez pryzmat 
edukacji. Do naszych, miejskich szkół 
chodzi sporo uczniów z terenu gminy. 
W ślad za nimi trafia do nas subwen-
cja. Myślę, że jednym z czynników 
decydujących o tym, że dzieci chodzą 
do naszych szkół jest to, że mogą do 
nich dojechać miejską komunikacją. 
Jej brak może spowodować odpływ 
uczniów i pieniędzy z subwencji. Nie 
wolno też zapominać o dojazdach do 
zakładów pracy, które mieszczą się w 
Wałczu, oraz o dojazdach na zakupy. 
Chcieliśmy sprawdzić, jak to będzie 
wyglądało w ogólnym rozrachunku. 

- Część linii gminnych jest rentow-
nych – mówił burmistrz Maciej Że-
browski. - Wpływy z biletów są wyższe 
z kursów gminnych, niż z miejskich. 
Utrzymaliśmy kursy z myślą o miesz-
kańcach, ale jednocześnie precyzyjnie 
je monitorowaliśmy. Uznaliśmy jed-
nak, że jeśli uruchamiamy darmową 
komunikację, to linie gminne powinny 
zostać zlikwidowane. Te autobusy, 

ZKM tylko po Wałczu

które obsługiwały gminę, zostaną 
przeniesione do Wałcza, aby zwięk-
szyć ilość połączeń w mieście.

- Pójście w kierunku darmowej 
komunikacji jest jedynym słusznym 
rozwiązaniem – ocenia prezes ZKM 
Cezary Balewski. - Wpływy z bile-
tów zmniejszyły się w porównaniu 
z rokiem 2019 o ponad 40 procent. 

Oczywiście ma w tym swój udział pan-
demia, zamknięte szkoły i to, że wiele 
firm pracuje zdalnie. Dochodzi też 
obawa mieszkańców o zdrowie, o to, 
aby się nie zarazić. Dlatego wiele osób 
obawia się korzystania z publicznej 
komunikacji. To jest zjawisko ogólno-
polskie. A jeśli mówimy o kursach na 
terenie gminy, to one może w pełni 

się nie bilansowały, ale nie było dużej 
straty. Ponieważ jednak zamierzamy 
iść w kierunku komunikacji bezbile-
towej, zapadła decyzja o likwidacji 
połączeń na terenie gminy Wałcz. 
Mogę powiedzieć, że na 99,9 procent 
z dniem 1 czerwca zlikwidowane będą 
wszystkie połączenia autobusów ZKM 
na terenie Gminy Wałcz.              far
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- Do opowiedzenia historii zain-
spirował mnie tekst z ostatniego 
Pojezierza - mówi Kamila R. - Tam 
bohater sądził, że znalazł majątek 
w znaczkach te zaś okazały się 
niewiele wartymi falsyfikatami. 
My z kolei myśleliśmy, że mamy 
jakieś dziecinne bazgroły po babci, 
a okazało się, że są to warte mają-
tek rysunki.

Rodzina Kamili R. trafiła do Wałcza 
ze wschodu, choć jej korzenie wywo-
dzą się z Poronina pod Zakopanem. 
Prababcia Kamili w chwili wybuchu 
drugiej wojny znalazła się we Lwo-
wie. Jej mąż, wzięty adwokat, szybko 
podpadł sowieckim okupantom. W 
efekcie - podobnie jak wielu Polaków 
- został zesłany na Syberię. Tam w 
nieludzkich warunkach pracował przy 
wyrębie tajgi. Niestety nie udało im 
się wydostać z łagru w czasie, kiedy 
formowana była armia Andersa. Z 
łagru wyszli dopiero w 1944 roku i 
trafili do 1 Armii Wojska Polskiego. 
Prapradziadek zginął w walkach o 
Berlin. Nie wiadomo, gdzie został 
pochowany. 

Prababcia wróciła po wojnie do Pol-
ski wraz ze swoim 12-letnim wówczas 
synem, czyli moim wujkiem, i 9-letnią 
córką, czyli moją babcią – opowiada 
Kamila. - Razem z grupą repatriantów 
trafili do Wałcza. Z tego co wiem, 
prababcie pracowała na początku 
jako akuszerka, a potem zaczęła uczyć 
w szkole. Zmarła nagle, kiedy moja 
babcia miała 16 lat. Opiekę nad prze-
jął jej starszy, żonaty już brat. Przed 
śmiercią prababcia odwiedziła tylko 
raz swój rodzinny dom w Poroninie. 
Był już zamieszkały przez obcych 
ludzi. Pozwolili jej pogrzebać na stry-
chu, gdzie ciągle walały się rzeczy po 
poprzednich właścicielach. Prababcia 
zabrała jakieś dokumenty, trochę 
ocalałych zdjęć i w teczce tekturowej 
kilka rysunków, zrobionych kredkami. 
Były to jakieś kwiatki, portrety dzieci 
i kobiet w góralskich strojach. Wzięła 
to, bo należało to do jej męża. Dostał 
to od kogoś w prezencie i chciał kiedyś 
oprawić. Prababcia przywiozła je do 
Wałcza i tak jak chciał mąż, oprawiła 
rysunki i powiesiła je na ścianie. 
Potem po śmierci prababci w tym 
domu mieszkali wujek z babcią. Wujek 
przeniósł się jednak po jakimś czasie 
na Śląsk, a babcia po uzyskaniu pełno-
letności została w domu sama. Udało 
jej się zachować dom. Potem wyszła 
za mąż i urodziła się moja mama. Ob-
razki wisiały przez cały czas w jednym 
pokoju, który był najpierw sypialnią 
prababci, a potem dziadków.

***
Po przyjeździe do Wałcza pra-

babcia za grosze kupowała trochę 
porcelanowych figurek. Było tego w 
opuszczonych, poniemieckich domach 
sporo. Trafiały na bazary, dzieciaki 
handlowały nimi po domach. W 
efekcie prababcia zebrała całkiem po-
kaźną kolekcję figurek z miśnieńskiej 
porcelany. 

Bazgroły po pradziadku

- Wiedzieliśmy, że mają one sporą 
wartość – opowiada Kamila. - Dopóki 
jednak babcia żyła, stały sobie po 
prostu jako dekoracja. Na temat ob-
razków nie było wcale rozmowy. Dla 
mnie były to tylko dziecinne rysunki, 
z grubymi konturami. Podpis niewiele 
nam mówił, bo były to zawijasy, two-
rzące najpewniej litery SW. Z niczym 
nam się to nie kojarzyło. Uznaliśmy, że 
była to po prostu pamiątka prababci 
po mężu. Niewiele rzeczy po nim 
zostało, więc zatrzymała przynajmniej 
rysunki, które kiedyś dostał.

Po śmierci babci Kamila miała 
przenieść się do jej domu. Trzeba 
tam jednak było zrobić remont, a 
na niego niestety brakowało pienię-
dzy. Dlatego Kamila po rozmowie z 
rodzicami zdecydowała się sprzedać 
figurki. Pieniądze miały pójść w części 
na remont domu, a w części mieli je 
wziąć rodzice, aby dołożyć do wymia-
ny samochodu. Kamila zrobiła zdjęcia 
figurek i przesłała do kilku antykwa-
riatów, skupujących starą porcelanę. 
Odzew był spory, bo z jednej strony 
figurki były piękne, z drugiej zrobiła 
się na nie moda i antykwariaty liczyły 
na szybki oraz łatwy zarobek. 

Jeden z antykwariuszy miał za 
tydzień podróżować nad morze w 
celach służbowych. Zaproponował, 
że po drodze odwiedzi Wałcz i być 
może dobiją targu. Kamila zgodziła 
się, bo nie bardzo chciało jej się jeździć 
z kruchymi, porcelanowymi cackami. 

***
- Facet przyjechał o czasie – opowiada 

Kamila. - Obejrzał figurki i stwierdził, że 
są w lepszym stanie, niż sądził, dlatego 
możemy porozmawiać o cenie. Kiedy 
wszedł do sypialni obejrzeć pozostałą 
porcelanę, stanął w progu jak wryty. I 
bynajmniej nie figurki wywarły na nim 

takie wrażenie. Gapił się na wiszące na 
ścianie rysunki. Podszedł, spojrzał na 
nie z bliska i nawet już nie patrzył na 
porcelanę. Spytał, czy chcę sprzedać te 
rysunki. Zadeklarował, że jest w stanie 
zaproponować mi doskonałą cenę. Ja 
z kolei wiedziałam, że facet jest han-
dlarzem i na pewno nie da mi tyle, ile 
jest to warte. Dlatego powiedziałam, 
że nie mam zamiaru sprzedawać rysun-
ków. Dogadaliśmy się co do figurek, 
umówiliśmy się, że gość odbierze je 
za tydzień. Przed wyjściem poprosił, 
żebym przemyślała sprawę rysunków. 
Przy wyjściu powiedział, że dziwi się, 
że trzymam je w niezabezpieczonym 
miejscu. To mi dało do myślenia. Zdję-
łam rysunki ze ściany i przewiozłam je 
na wszelki wypadek do rodziców. U 
nich niemal zawsze był ktoś w domu, 
a do mnie dotarło, że te rysunki muszą 
być bardzo cenne.

Wieczorem Kamila przeczesała inter-
net. Rano wysłała zdjęcia rysunków 
do jednego z domów aukcyjnych. 
Odpowiedź była niemal natychmia-
stowa: spytali, czy może przywieźć 
rysunki, żeby ekspert potwierdził ich 

autentyczność. Ewentualnie ekspert 
może dojechać do niej, ale wówczas 
Kamila musiałaby ponieść część kosz-
tów wyceny. 

- Zapakowałam rysunki w jeden duży 
karton i pojechałam – mówi Kamila R. 
- Razem ze mną jako obstawa pojechał 
ojciec. Nadal nie wiedzieliśmy, jaki 
mamy skarb. Na miejscu zobaczyłam 
minę rzeczoznawców, którzy prawie 
rzucili się na rysunki. Stwierdzil ponad 
wszelką wątpliwość, że to oryginały, 
rysowane ręką Stanisława Wyspiań-
skiego. Dokonali wstępnej wyceny. 
Ich zdaniem, jeden rysunek warty jest 
kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Ceny dwóch innych na aukcji 
na pewno przekroczą 100 tysięcy, ale 
trzy pozostałe to już minimum 600-
700 tysięcy złotych za każdy, choć nie 
można wykluczyć, że któryś na aukcji 
osiągnie ponad milion. I tak wiszące 
od lat na ścianie rysuneczki okazały 
się prawdziwym skarbem. Już jednak 
nie wiszą. Spoczywają w bezpiecznej 
bankowej skrytce. Z roku na rok robią 
się coraz droższe...

Michał Gwdowski
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LISTY

Składniki:

• 300 ml ciepłego mleka,
• 500 g mąki,
• 11g suchych drożdży,
• 1 łyżeczka cukru,
• 1 łyżeczka soli,
• 4 łyżki oliwy z oliwek,
• 1 pęczek kopru,
• 1 główka czosnku,
• 200 g masła,
• 200 g sera.

Potrzebne będzie prostokątne naczynie do pieczenia o wymiarach 25/11 cm 

Przygotowanie:

Wlej ciepłe mleko do miski, dodaj drożdże i cukier, wymieszaj, przykryj folią 
spożywczą i odstaw na 10 min.

Po upływie tego czasu wymieszaj składniki i dodawaj powoli przesianą makę.
Włóż przygotowane ciasto do miski, dodaj oliwę i dobrze zagnieć. Następnie 

przykryj folią i odstaw na godzinę. 
W międzyczasie posiekaj koperek, czosnek przepuść przez praskę, dodaj 

masło i dobrze wymieszaj.
Ciasto rozwałkuj na cienką warstwę i posmaruj nadzieniem na całej po-

wierzchni. Zwiń ciasto w roladę. Przetnij wzdłuż na dwie części i zapleć 
warkocz, a następnie zlep końce.

Włóż powstałe ciasto do formy do pieczenia. Posyp po wierzchu startym 
serem żółtym, przykryj ręcznikiem i odstaw na 30 min. Następnie włóż formę 
na 30-35 min do nagrzanego do 180 stopni piekarnika.

Smacznego ☺

Czosnkowy chlebek

Za dzieciaka niewiele 
w moim życiu było 
ważniejszych rzeczy od 
książek. Jak dzisiaj pa-
miętam radość, która 
trzymała się mnie przez 
całe dnie po tym, jak 
rodzice niespodziewa-
nie przynosili na pre-
zent kolejną powieść 

albo kiedy udało mi się wyżebrać coś dla siebie 
w księgarni. Pochłaniałam wszystko jak leci: od 
Tolkiena po Grocholę, a potem sama siadałam 
do zeszytu albo komputera i próbowałam pisać 
po swojemu - niezdarnie, topornie, naiwnie, ale 
za to z wielkim zaangażowaniem. Podobno wy-
chodziło mi to jak na małolatę całkiem nieźle.

Nie do końca wiem, w którym to właściwie 
było momencie, ale przestałam czytać. Pamię-
tam że przy łóżku czekał na mnie stos książek 
do pochłonięcia po maturze, ale nigdy się 
za niego nie zabrałam. Utrzymanie uwagi na 
literach i znakach interpunkcyjnych stawało się 
coraz trudniejsze, aż w końcu jedyna literatu-
ra, z jaką się zderzałam (z konieczności), to ta 
prawnicza - kodeksy, podręczniki, komentarze, 
opracowania. Z bólem czułam, jak drętwieje mi 

mózg i ubożeje zasób słów. Potrafiłam wprawdzie 
bezbłędnie wytłumaczyć czym jest konosament czy 
subintabulat, ale zdolność budowania zdań, które 
płyną, malała wprost proporcjonalnie do ilości 
przyswajanej przeze mnie literatury pięknej.

Wciąż jednak wiedziałam, że książki kocham 
całym sercem, nawet jeśli nie byłam w stanie ich 
czytać. Regularnie wracałam do domu z naręczem 
nowych woluminów, zgarniętych z półki czytelni-
czej w supermarkecie, z księgarni na dworcu, ru-
chomej biblioteki, antykwariatu czy od znajomych. 
Moja kolekcja ledwie mieści się dzisiaj na ładnych, 
industrialnych półkach w moim mieszkaniu, cho-
ciaż większość tomów, które można tam znaleźć, 
nigdy jeszcze nie została otworzona. 

Długo szukałam sposobu na to, żeby oszukać 
swój mózg, który męczył się i frustrował przy każ-
dym ćwiczeniu uwagi, jakim było czytanie książki. 
Oświecenie przyszło całkiem niedawno. Co, jeśli 
ktoś inny będzie mi te książki czytał?

Krok pierwszy - podcasty. Krótka, niezobowiązu-
jąca forma. Dwadzieścia minut opowiadania o rze-
czach, które są nowe i ciekawe, ale nie stanie się 
nic złego, jeśli popłynę i na kilka minut stracę kon-
centrację. Zaczęłam od Kryminatorium, podcastu 
przybliżającego najbardziej wstrząsające i zagadko-
we zbrodnie z naszego ojczystego podwórka. Krok 

Z całą czułością i cierpliwością

COŚ NA ZĄB

drugi - kiedy podczas sprzątania czy spacerów 
nauczyłam się raczej aktywnie spędzać słowo 
mówione, przeszłam do audiobooków.

To nie tak, że mój sukces jest na tyle spekta-
kularny, że mogę się nim tak od razu zachły-
snąć, ale rzeczywiście powróciłam do książek. 
Wygląda na to że skutecznie, choć wciąż jeszcze 
uważnie obserwuję siebie i swoją zdolność do 
utrzymania uwagi na snujących się akapitach. 
Podchodzę do siebie z dużą łagodnością, jak 
sportowiec, który powoli wraca do wyczynu. 
Wybieram takie teksty, które ze mną rezonują 
najsilniej, żeby upewnić się, że moja uwaga 
będzie kierować się ku nim samoistnie. Głaszczę 
się po głowie i chwalę za każdą przyswojoną 
książkę.

Krok trzeci, czyli ten cudowny dotyk papieru 
i zapach farby drukarskiej, jest jeszcze przede 
mną. Czekam na niego cierpliwie i nie spieszę 
się zanadto. Baza audiobooków w subskrybo-
wanym przeze mnie serwisie jest gigantyczna, a 
przerwa czytelnicza bardzo długa.

Ale wracam. Robię dla siebie coś dobrego, z 
całą czułością i cierpliwością. I Państwu też to 
serdecznie polecam.

Natalia Chruścicka

Kiedy wyciągam z piekarnika chlebek czosnkowy, cała 
rodzina zbiega się do kuchni. Temu aromatycznemu wy-
piekowi nie oprze się żaden łakomczuch... Gwarantuję!
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Pieszy ma zawsze rację
Zbliża się Mię-
dzynarodowy 
Dzień Dziec-
ka, który jak 
w i a d o m o 
wszem i wo-
bec, przypada 

na 1 czerwca. 
Może nie z tej 

okazji, ale z innej, tego dnia 
wchodzą w życie przepisy dotyczące 
nowych zasad poruszania się pieszych 
na pasach. Pisałem o tym w felietonie 
z marca tego roku, ale ważkość sprawy 
powoduje, że warto to przypomnieć. 
Pieszy wchodzący na przejście będzie 
musiał ustąpić pierwszeństwa tylko 
tramwajowi, a wszelkie inne pojazdy 
muszą ustąpić pierwszeństwa jemu. 
Zatem trzeba pamiętać, że piesi będą 
mieli pierwszeństwo już przed wej-
ściem na pasy. Z przepisu wynika, iż 
„kierujący pojazdem, zbliżając się do 
przejścia dla pieszych, jest obowiąza-
ny zachować szczególną ostrożność, 
zmniejszyć prędkość tak, aby nie na-
razić na niebezpieczeństwo pieszego 
znajdującego się na tym przejściu albo 
na nie wchodzącego i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu, znajdującemu się 
na tym przejściu, albo wchodzącemu 
na to przejście”. Natomiast pieszy 
nie będzie mógł korzystać z telefonu 

lub innego urządzenia elektronicz-
nego „w sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości obserwacji 
sytuacji na jezdni, torowisku lub 
przejściu dla pieszych”. Po uchwale-
niu tych zmian rozpętała się dyskusja 
na łamach prasy motoryzacyjnej. 
Jedni głoszą prawdę o pieszych jako 
„świętych krowach”, inni chwalą, że 
dążymy do modelu skandynawskiego 
i twierdzą, że zmiana poprawi bez-
pieczeństwo na pasach. Jak to zwykle 
bywa, każda zmiana przynosi nowe 
doświadczenia. Z całą pewnością 
trzeba - i to natychmiast! - przebu-
dować swoje nawyki. Wprowadzony 
przepis, w razie wypadku na przejściu 
dla pieszych, stawia kierowcę w sytu-
acji raczej przegranej. Bo to on ma 
zachować szczególną ostrożność i ma 
obowiązek zmniejszyć prędkość przed 
przejściem tak, by mieć zdolność do 
zatrzymania pojazdu w razie wejścia 
pieszego na jezdnię. Oczywiście 
uważamy, że wypadki co do zasady 
zdarzają się innym, a nie nam, ale jak 
każda zasada i ta ma wyjątki. Zatem 
by uniknąć odpowiedzialności, trzeba 
się do nowych przepisów stosować. 
Czyli, widzę przejście dla pieszych i 
osoby nieopodal przejścia - to noga 
z gazu zdjęta obowiązkowo. Warto 
zacząć trenować już teraz, bo do 1 

czerwca zostały tylko dwa tygodnie, 
by wyrobić sobie nawy:k przejście dla 
pieszych - noga z gazu.

Co do pieszych, a każdy z nas nim 
jest (nawet kierowca), to przypomnieć 
trzeba, że z kodeksu drogowego 
nie znikają podstawowe zasady ich 
obowiązujące, które stanowią, że 
zabrania się wchodzenia na jezdnię 
bezpośrednio przed jadący pojazd, 
w tym również na przejściu dla 
pieszych, spoza pojazdu lub innej 
przeszkody ograniczającej widoczność 
drogi. Wynika z tego, że pieszy nie ma 
bezwzględnego pierwszeństwa przy 
wchodzeniu na jezdnię. Warto o tym 
pamiętać. Do tego wchodzi w życie 
zakaz posługiwania się telefonem 
lub innym tego typu urządzeniami 
w czasie wchodzenia na przejście 
dla pieszych i poruszania się na nim 
(grozi za to mandat). Kierowca będzie 
miał problem z oceną, czy pieszy ma 
zamiar wejść na przejście dla pieszych 
i dlatego ustawodawca wprowadza 
obowiązkowe zmniejszenie prędko-
ści samochodu przed przejściem. To 
zmniejszenie prędkości powinno być 
takie, by pozwoliło na zatrzymanie sa-
mochodu w razie wejścia pieszego na 
przejście. Pieszy zaś ma być ostrożny, 
nie może korzystać z telefonu, ani nie 
ma prawa wtargnąć niespodziewanie 

na jezdnię. Przytaczając za praktyka-
mi: to, że kogoś widzę nie znaczy, że 
ten, kogo widzę, widzi mnie. Najlepiej  
nawiązać kontakt wzrokowy z kierow-
cą i upewnić się, że nas widzi i dopiero 
wchodzić na jezdnię. W przeciwnym 
przypadku warto poczekać - kilka 
sekund nas nie zbawi, a w starciu z 
samochodem raczej szans nie mamy.

Swoją drogą, racjonalny ustawo-
dawca dążąc do ochrony zdrowia i 
życia pieszych dał doskonały oręż 
protestującym wszelkiej maści. Już nie 
trzeba będzie chodzić po przejściach, 
wystarczy uzewnętrzniać zamiar wej-
ścia. W jaki sposób? Wymyślcie!

I na koniec jeszcze, a’propos ostat-
nich orzeczeń Europejskiego Trybuna-
łu Sprawiedliwości, przytoczę cytat z 
par. 8 i 9 Konstytucji: „Konstytucja jest 
najwyższym prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje 
się bezpośrednio, chyba, że Konsty-
tucja stanowi inaczej. Rzeczpospolita 
Polska przestrzega wiążącego ją pra-
wa międzynarodowego.” Niektórzy 
mimo to nadal twierdzą, że „nie mają 
unijnego płaszcza i co mi zrobicie?”, 
jednocześnie wyciągając rękę po unij-
ne pieniądze. Taka to filozofia Kalego.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Dosłownie zachłyśniesz się wol-
nością, wynikającą z rozluźnienia 
ograniczeń epidemiologicznych, na 
co wskazuje sekstyl Marsa do Urana. 
Zyski postanowisz zainwestować w 
nieruchomości, remonty lub upra-
wę ogrodów.
BYK (20.04. - 22.05.)
Nów w Twoim znaku sprzyja leni-
stwu i miłości. Zamiast obiecywać 
sobie, że nadrobisz zaległości, 
niczym się nie martw. Dla Byków 
pozostających w stałych związkach 
nastąpi czas wzmacniania ich relacji. 
Wszystko będzie toczyło się dobrze, 
poczują się szczęśliwe i spełnione. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Nadchodzi czas nowych możliwo-
ści. Może również pojawić się lub 
umocnić już istniejąca miłość. To 
również czas głębokiej i szczerej 
przyjaźni. Ale kariera i pieniądze 
same się nie zrobią i musisz ich w 
tym tygodniu pilnować.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Potrzebujesz więcej czasu na odpo-
czynek i relaks. Randka, spacer czy 
kawa w parku okażą się dobrym 
planem na weekend. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Możesz żyć chwilą. Pomogą Ci w tym 
wpływy z Twego wnętrza. Warto iść 
na randkę, zamiast ciągle rozmawiać 
o przyziemnych problemach. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
To czas ważnego wydarzenia, w 
które możesz wejść totalnie, ufając 

jemu i sobie. Słuchaj głosu serca. 
Samotne Panny będą szukać kogoś, 
przy kim będą mogły poczuć się 
swobodnie, kto nie będzie ich oceniał.
WAGA (23.09. - 22.10.)
To czas, kiedy zakończysz jakąś trud-
ną sprawę I będziesz wreszcie mógł 
cieszyć się i bawić. Korzystaj z tej 
chwili najlepiej, jak potrafisz, byle z 
głową, żeby potem czegoś nie żało-
wać. Jeśli jesteś w związku, to zamiast 
organizować atrakcje dla znajomych, 
wybierzcie się gdzieś tylko we dwoje.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
W miłości wielkie powodzenie! Nabie-
rzesz apetytu na randki, nawet mimo 
wielu zawodowych i rodzinnych obo-
wiązków. Nawet samotne Skorpiony 
będą teraz optymistyczne. Sprawy 
zawodowe Skorpionów też będą się 
układały bardzo dobrze.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Nadchodzi czas, w którym uświado-
misz sobie ogromną potrzebę dziele-
nia się. Możesz również świętować, 
cieszyć się i bawić. Pomoc dla kogoś 
pomoże również Tobie. Strzelcy-sa-
motnicy, zwłaszcza ci z pierwszej de-
kady znaku, mają dobry czas na nowe 
miłe znajomości – w szczególności z 
Wodnikiem lub Bliźniakiem. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Dostaniesz jakąś ważną informację. 
Nie martw się na zapas, bo wszystko 
ma swój sens i cel. Jeśli będziesz 
mieć problem z dokonaniem wyboru, 
posłuchaj głosu serca. Samotne Kozio-
rożce będą nieufne wobec nowych 

znajomości czy flirtów. Zajmiesz się 
raczej życiem domowym i rodzinnym, 
niż bieganiem na randki.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Pojawi się w Twoim życiu głęboka 
świadomość siebie i innych. To rów-
nież czas dzielenia się z innymi. Śmiało 
dzwoń I szukaj okazji do pogadania. 
Każdy będzie chciał poznać Twoją 

opinię na temat różnych wydarzeń.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Czas przyjmować dary, które niesie 
życie. Zdecydowanie będzie to czas 
świętowania i cieszenia się każdą 
chwilą. Jowisz w Twoim znaku po-
może Ci nawiązać kolejne ciekawe 
znajomości, szczególnie jeśli jesteś 
Rybą z pierwszej dekady znaku.
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Orzeł Wałcz - Lech Czaplinek 2-2 (0-1)

Orzeł: Odolczyk - Michalik (30’ Dziekański), Wesołowski, Trzmiel, Cerazy - 
Juracki, Popiołek, Burak (89’ Bieńko), Riccio - Suślik - Wegner (75’ Grat).

Bramki dla Orła: Trzmiel (57’), Wegner (67’).

Remis z niedosytem
Mecze Orła z Lechem Czaplinek 
zawsze traktowane są jako „małe 
derby”. Nie inaczej było w sobotę 8 
maja, ale stawką tego spotkania był 
tym razem nie prestiż, tylko ligowe 
punkty, tak bardzo potrzebne oby-
dwu zespołom w walce o utrzymanie 
w 4. lidze. Niestety, po ostatnim 
gwizdku sędziego trochę więcej po-
wodów do zadowolenia mieli goście, 
choć oni też mieli swoje okazje, aby 
wywieźć z Wałcza 3 punkty.

Wbrew temu, do czego piłkarze Orła 
przyzwyczaili swoich kibiców (kolejny 
mecz oglądali zza ogrodzenia, ale 
według wszelkich znaków na niebie 
i zimie, już przedostatni raz w tej 
rundzie), tym razem to gospodarze 
lepiej weszli w to spotkanie. Wałczanie 
zaczęli czwórką obrońców, z Cerazym 
po lewej stronie, a na prawej pomo-
cy znów wystąpił Juracki. Najbliżej 

bramki Lecha zagrał Wegner, a za 
jego plecami miał operować Suślik. 
Niestety, z trybun obserwował to 
spotkanie Marek Hermanowicz, który 
po czerwonej kartce w meczu z Vinetą 
został zawieszony na trzy kolejki.

Już w 4 minucie przed niezłą szansą 
na objęcie prowadzenia stanął Juracki, 
który ładnie wyszedł w powietrze do 
centry w wykonaniu Suślika, ale piłka 
po uderzeniu głową pomocnika Orła 
dość wyraźnie minęła słupek bramki 
Lecha.

Na kolejną sytuację bramkową trze-
ba było poczekać aż do 23 minuty. 
Wtedy ładnie wymienili między sobą 
piłkę Popiołek i Wegner, ale strzał z 
dystansu w wykonaniu tego pierw-
szego poszybował ponad poprzeczką.

Dwie minuty później miejscowi 
przeprowadzili kolejną kombinacyj-
ną akcję, zakończoną sytuacyjnym i 
niestety niecelnym strzałem Wegnera.

Po kolejnych dwóch minutach z 
rzutu rożnego dośrodkował Popiołek, 
a walkę o piłkę w polu karnym wygrał 
Trzmiel. Niestety, obrońca Orła nie był 
już w stanie dokładnie pokierować 
strzału głową i piłka przeleciała nad 
poprzeczką.

Trudno powiedzieć, żeby wałczanie 
grali jakiś wielki mecz, ale jeszcze 
słabiej – oprócz gry w obronie – pre-
zentowali się w tym okresie goście, 
którzy poi raz pierwszy zatrudnili 
Odolczyka dopiero w 33 minucie, 
kiedy wrzucona z lewej strony piłka 
przeleciała nad głowami Wesołow-
skiego i Trzmiela, ale strzał z woleja 
w wykonaniu jednego z zawodników 
Lecha okazał się słaby i bramkarz Orła 
złapał go bez najmniejszego kłopotu.

Później trudno było znaleźć okazję 
do opisania ciekawszej akcji w wyko-
naniu którejkolwiek z drużyn. Gra to-
czyła się w dość ślamazarnym tempie, 
często dochodziło do nieporozumień, 
a nieliczne próby prostopadłych za-
grań padały łupem obrońców.

Mecz nabrał rumieńców w ostatnim 
fragmencie pierwszej połowy. Fatalna 
dla gospodarzy okazała się 42 minuta. 
W wydawało się niegroźnej sytuacji 

goście wyrzucali piłkę z autu. Trafiła 
ona pod nogi Patryka Kowalczyka, 
który nie bardzo wiedział, co z nią 
zrobić, aż w końcu zdecydował się 
dośrodkować w pole karne. Okazało 
się jednak, że wysoko lecąca futbo-
lówka ku zaskoczeniu wszystkich, a 
przede wszystkim Odolczyka, leci w 
światło bramki. Kiedy bramkarz Orła 
zdecydował się interweniować, było 
już za późno i piłka wpadła za kołnierz 
Odolczykowi, grzęznąc w bocznej 
siatce Orła. Uśmiechnięty od ucha do 
ucha Kowalczyk nie ukrywał schodząc 
do szatni że ostatnim, o czym myślał, 
było uderzenie na bramkę, ale prowa-
dzenie Lecha stało się niestety faktem.

Dwie minuty później lechici mogli 
podwyższyć prowadzenie, ale ich 
strzał z rzutu wolnego przeleciał tuż 
obok słupka.

Wałczanie próbowali doprowadzić 
do wyrównania jeszcze przed prze-
rwą. W 45 minucie Suślik przebiegł z 
piłką kilkanaście metrów wzdłuż linii 
pola karnego, mijając po drodze 3 
obrońców, ale jego strzał zablokował 
czwarty defensor Lecha.W doliczonym 
czasie 1 połowy Dziekański, który w 
30 minucie zmienił kontuzjowanego 
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4. liga
Wyniki kolejki z 8. maja: Orzeł Wałcz - Lech Czaplinek 
2-2, Biali Sądów - Gryf Kamień Pomorski 2-1, Sokół Karlino – 
Iskierka Szczecin 1-0, Rasel Dygowo - Mechanik Bobolice 2-2, 
Kluczevia Stargard - Wieża Postomino 0-2, Błękitni II Stargard 
- Polonia Płoty 6-0, Darłovia Darłowo - Leśnik Manowo 1-3, 
Olimp Gościno - MKP Szczecinek 3-1, Ina Goleniów - Hutnik 
Szczecin 0-2, Sparta Węgorzyno - Rega Trzebiatów 0-4. Pauza: 
Vineta Wolin.

1. Vineta Wolin 27 59 69-20
2. Kluczevia Stargard 27 58 71-36
3. MKP Szczecinek 28 49 72-44
4. Ina Goleniów 28 49 61-43
5. Hutnik Szczecin 28 47 61-42
6. Olimp Gościno 28 43 54-52
7. Biali Sądów 27 40 46-52
8. Mechanik Bobolice 28 40 61-56
9. Leśnik Manowo 27 40 47-50
10. Sokół Karlino 28 38 46-55
11. Rega Trzebiatów 27 38 51-58
12. Lech Czaplinek 27 36 38-36
13. Darłovia Darłowo 28 36 54-43
14. Orzeł Wałcz 28 36 36-50
15. Błękitni II Stargard 27 35 64-53
16. Wieża Postomino 28 35 53-53
17. Gryf Kamień Pomorski 28 34 47-60
18. Rasel Dygowo 27 32 50-56
19. Iskierka Szczecin 28 31 37-55
20. Polonia Płoty 28 22 38-94
21. Sparta Węgorzyno 28 18 36-84

5. liga
Grupa mistrzowska
Wyniki kolejki z 8/9 maja: Korona Człopa - Orzeł Bierzw-
nik 5-0, Mechanik Turowo - KP Drawsko Pomorskie 1-1, 
Zawisza Grzmiąca - Olimp Złocieniec 0-4, Pogoń Połczyn 
Zdrój - Calisia Kalisz Pomorski 2-1.

1. Pogoń Połczyn Zdrój 20 55 80-21
2. Calisia Kalisz Pomorski 20 44 54-24
3. Olimp Złocieniec 20 41 58-31
4. KP Drawsko Pomorskie 20 39 63-31
5. Orzeł Bierzwnik 20 35 47-49
6. Mechanik Turowo 20 33 35-28
7. Korona Człopa 20 33 45-41

8. Zawisza Grzmiąca 20 31 65-56

6. liga
Wyniki kolejki z 8/9 maja: Znicz Dzikowo - Wspólni Różewo 
0-1, Kopanik Lubno - Santos Kłębowiec 6-0, Grom Szwecja - 
Bytyń Nakielno 4-1, Legion Strączno - Sokół Suliszewo 0-6, 
Mirstal Mirosławiec - Pionier 95 Borne Sulinowo 2-1, Grom 
Giżyno - Sad Chwiram 0-6, Gryf Budowo - Błękitni Pomierzyn 
0-4.

1. Wspólni Różewo 17 43 67-19
2. Błękitni Pomierzyn 17 41 73-26
3. Sokół Suliszewo 17 36 56-25
4. Pionier 95 Borne Sulinowo 17 34 65-30
5. Santos Kłębowiec 16 32 47-26
6. Mirstal Mirosławiec 17 28 35-26
7. Grom Szwecja 17 24 40-41
8. Znicz Dzikowo 17 23 39-30
9. Bytyń Nakielno 16 22 31-34
10. Sad Chwiram 17 18 38-57
11. Gryf Budowo 17 16 23-56
12. Legion Strączno 17 10 26-80
13. Kopanik Lubno 17 8 23-57
14. Grom Giżyno 17 6 20-76

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki kolejki z 8/9 maja: Oldboys Darłovia - Mirstal Miro-
sławiec 3 -5, Victoria  Sianów - Amator Kołobrzeg 6 -0, Olimp  
Złocieniec - Gryf Kamień Pomorski 2- 5, Mechanik Bobolice 
- Oldboje Iskra Białogard 1-3, Lech Czaplinek - Sparta Gryfice 
- mecz przerwany przy  wyniku 1 - 1  z uwagi na zasłabnięcie 
na boisku i zgon piłkarza Sparty (wynik nieujęty w tabeli).

1. Victoria  Sianów 15 43 69-22
2. STLA Szczecinek 14 36 64-21
3. Zryw Kretomino 14 31 51-27
4. Oldboje Iskra Białogard 14 25 57-31
5. Mirstal Mirosławiec 15 25 55-37
6. Mechanik Bobolice 14 19 38-51
7. Olimp  Złocieniec 15 16 36-58
8. Amator Kołobrzeg 15 16 33-51
9. Lech Czaplinek 14 15 27-41
10. Gryf Kamień Pomorski 15 13 42-57
11. Oldboys Darłovia Darłowo 15 7 30-68
12. Sparta Gryfice 14 6 26-64

Remis z niedosytem
Michalika, przedarł się pra-
wym skrzydłem i dośrodko-
wał wzdłuż linii końcowej. 
Niestety do nikogo Chwilę 
później Dziekański stanął 
przed możliwością poprawki 
i dokładnie podał do wbie-
gającego Cerazego, ale lewy 
obrońcy Orła w sytuacji sam 
na sam strzelił wprost w 
wybiegającego bramkarza 
Lecha.

Drugą połowę lepiej zaczęli 
goście. Już minutę po wzno-
wieniu gry groźny strzał z 
dystansu w ich wykonaniu 
zatrzymał się na poprzecz-
ce bramki źle ustawionego 
Odolczyka. Pięć minut póź-
niej po rzucie rożnym dla Orła 
strzał Jurackiego zablokowali 
obrońcy, a odbitą piłkę prze-
chwycili pomocnicy Lecha. Po 
szybkiej kontrze strzał jedne-
go z piłkarzy gości zablokował 
Dziekański, a próbę ponowie-
nia akcji przez przyjezdnych 
zakończyła się strzałem w 
boczną siatkę.

W 57 minucie miejscowi 
cieszyli się z wyrównania. Po 
wrzutce z głębi pola Riccio 
przytomnie zagrał głową 
do Trzmiela, a wbiegający 
obrońca również głową umie-
ścił piłkę w siatce.

Cztery minuty później na 
mocne kopnięcie piłki w 
kierunku bramki Lecha zde-
cydował się Cerazy. Wyszedł 
z tego kolejny w tym meczu 
centrostrzał, ale dobrze tego 
dnia broniący bramkarz Le-
cha był na posterunku. Rów-
nie skutecznie golkiper gości 
obronił w 63 minucie strzał 
Popiołka z dystansu.

Cztery minuty później go-
ście wyprowadzali piłkę spod 
własnej bramki, jednak wyso-
ki pressing zawodników Orła 
sprawił, że piłka trafiła do 
Popiołka, który dokładnym, 
prostopadłym podaniem 
wprowadził w pole karne We-
gnera, a ten mierzonym strza-
łem w długi róg wyprowadził 
swój zespół na prowadzenie.

Po zdobyciu drugiej bramki 
gospodarze poczuli się swo-
bodniej, a ich akcje zaczęły 
się zazębiać. W 72 minucie 
po strzale Popiołka z rzutu 
wolnego piłka trafiła w mur. 
Kilka minut później Suślik w 
pełnym biegu minął obroń-
cę i znalazł się oko w oko z 
bramkarzem gości. Niestety, 
w momencie oddawania 
strzału pomocnik Orła tracił 
już równowagę i zwycięsko 
z tego pojedynku wyszedł 
Rechtziegiel. Po kolejnej mi-
nucie bramkarz Lecha ratując 
swój zespół przed stratą gola 

zderzył się ze słupkiem. Na 
szczęście Rechtzegielowi nic 
groźnego się nie stało i mógł 
wrócić do gry. W 78 minucie 
uderzenia z woleja spróbował 
Juracki, ale piłka poszybowa-
ła wysoko nad bramką gości.

Kiedy wydawało się, że 
miejscowi bez większych 
kłopotów przynajmniej utrzy-
mają jednobramkowe pro-
wadzenie, doszło do niewy-
tłumaczalnego zdarzenia. W 
83 minucie jeden z piłkarzy 
Lecha wyrzucał aut z wy-
sokości pola karnego Orła, 
piłka doleciała do bliższego 
słupka bramki Odolczyka, 
gdzie powstało gigantyczne 
zamieszanie. Żaden z obroń-
ców i pomocników Orła nie 
potrafił wybić futbolówki w 
Pole. Trafiła ona do Sobola, a 
ten nie namyślając się zagrał 
wzdłuż bramki gospodarzy. 
Akcję na dalszym słupku za-

mykał Gałosz, który dopełnił 
tylko formalności.

Minutę później zapachniało 
już prawdziwym dramatem. 
Goście przeprowadzili bo-
wiem bliźniaczą akcję, zakoń-
czoną w identyczny sposób 
jak minutę wcześniej, ale 
skórę miejscowym uratował 
boczny arbiter, który zasygna-
lizował spalonego.

Aż do końca miejscowi pró-
bowali rozstrzygnąć mecz 
na swoją korzyść, ale ich 
pomysły ograniczyły się do 
wrzucania piłki „na aferę” 
pod bramkę Lecha, a z takimi 
zagraniami wysocy obrońcy 
gości radzili sobie bez więk-
szych problemów i mecz 
zakończył się remisem, z 
którego bardziej cieszyli się 
przyjezdni.

- Najważniejsze jest jednak 
to, że nie straciliśmy punk-
tów, a to, czy powinniśmy się 

z tego reminu cieszyć czy nim 
martwić, dopiero się okaże 
– ocenił trener Orła Marcin 
Łyjak. - Jeśli nie potrafisz  
wygrać, to musisz przynaj-
mniej zremisować, a to dzisiaj 
też nie było takie pewne. O 
pierwszej połowie w naszym 
wykonaniu najlepiej było-
by zapomnieć. Była chyba 
najgorsza od chwili, kiedy 
zostałem tutaj trenerem. W 
drugiej połowie zagraliśmy 
o wiele lepiej i pokazywał to 
wynik. Niestety, w końcówce 
przytrafił nam się kolejny 
błąd po stałym fragmencie 
gry, na co zresztą uczulałem 
zespół. Gdybyśmy mieli te 
dwa punkty więcej, to nasza 
sytuacja w tabeli wyglądałaby 
o wiele lepiej, bo różnice są 
minimalne. Trudno, stało się, 
ale na pewno nie zwiesimy 
głów i będziemy walczyć o 
zwycięstwo w każdym meczu.

- Nie potrafię zrozumieć, jak 
mogliśmy tak zagrać, szcze-
gólnie w pierwszej połowie – 
zgodził się z trenerem prezes 
Dariusz Baran. - A kiedy już 
zaczynało to wszystko jakoś 
wyglądać, straciliśmy głupią 
bramkę. Bardzo szkoda tych 
punktów, ale nic już z tym 
nie zrobimy. Mam nadzieję, 
że takie mecze jak dzisiejszy 
już się w tej rundzie nie po-
wtórzą, bo margines błędów 
coraz bardziej się zawęża.

Najbliższy mecz czeka pił-
karzy Orła już dzisiaj, czyli 
w środę 12 maja. Wałczanie 
podejmą na swoim stadionie 
Iskierkę szczecin, która po 
fatalnej rundzie jesienną, 
wiosną spisuje się bardzo 
dobrze i w dotychczasowych 
meczach doznała tylko jednej 
porażki. Mecz odbędzie się 
bez udziału publiczności.

Tomasz Chruścicki
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Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej zdecydował się dokończyć 
przerwane z powodu II fali pan-
demii rozgrywki klasy okręgowej 
(5. liga) z podziałem drużyn na 
walczącą o awans ósemką i tak 
samo liczną grupą bojącą się o 
uniknięcie spadku. Efektem tego 
zabiegu jest m.in. fakt, że po po-
dziale Korona Człopa nie bardzo 
ma o co grać, bo ani spadek, ani 
awans podopiecznym Radosława 
Bączyka nie grożą.

Rozgrywki w grupie mistrzowskiej 
Korona zaczęła od wysokiej porażki 
(0-5) na wyjeździe z walczącą o 
awans do 4. ligi Pogonią Połczyn. 
Wprawdzie chyba nikt nie postawił 
wielkich pieniędzy na korzystny wynik 
Korony w Połczynie, ale rozmiary tej 
przegranej na pewno nie nastrajały 
zbyt optymistycznie.

Znacznie bardziej w zasięgu „koro-
niarzy” był ich sobotni (8 maja) rywal 
- Orzeł Bierzwnik. Przyjezdni uzbie-
rali co prawda w dotychczasowych 
meczach trochę więcej punktów od 
miejscowych, ale za to pojawili się w 
Człopie w przetrzebionym składzie, a 
w dodatku na pierwszy rzut oka widać 
było, że kilku zawodników Orła lata 
piłkarskiej świetności ma już dawno 
za sobą. W zespole gospodarzy co 
prawda także wystąpiło dwóch bardzo 
doświadczonych piłkarzy, ale akurat 
i Przemysław Truszkowski i Paweł 
Borowczyk byli w sobotę jednymi z 
najjaśniejszych postaci na boisku, a 
dzielnie sekundował im trochę młod-
szy Zbigniew Matwiejuk.

W składzie Korony trudno było 
zresztą doszukać się słabych punktów. 
Miejscowi niemal od początku spra-
wiali na boisku dużo lepsze wrażenie 
od gości i zagadka polegała nie na 

Bilans jest na zero...

tym, czy mecz wygrają, tylko w jakich 
rozmiarach.

Festiwal strzelecki rozpoczął w 22 
minucie Wojciech Kamieniak, który 
pokonał słabo dysponowanego bram-
karza Orła. Bramką „do szatni” popisał 
się w doliczonym czasie 1. połowy 
Borowczyk i trzeba przyznać, że dwu-
bramkowe prowadzenie miejscowych 
było jak najbardziej zasłużone.

Trzy minuty po zmianie stron przy-
tomnym, sytuacyjnym strzałem z pola 
karnego akcję gospodarzy zakończył 
Kacper Pralicz. Piłka po drodze nabra-
ła jeszcze dziwnej rotacji i skiksowała 
przed bramkarzem Orła, który dalszy 
jej lot i lądowanie w siatce oglądał w 
pozycji klęczącej.

Wysokie prowadzenie sprawiło, że 
miejscowi grali już bez żadnego ob-
ciążenia psychicznego, z rozmachem 
i na pełnej fantazji. Przychodziło 
im to tym łatwiej, że obrońcy Orła 
popełniali sporo błędów, ustępując 
piłkarzom Korony, szybkością i kondy-
cją, a w większości przypadków także 
umiejętnościami czysto piłkarskimi. 
Kolejne gole były więc tylko kwestią 
czasu. Miejscowi strzelili ich dwa, a 
autorem obydwu był Łukasz Góral-
ski. Były zawodnik Orła Wałcz i Sadu 
Chwiram najpierw dwie minuty po 
wejściu na boisko przytomnie dobił do 
siatki odbitą przez bramkarza piłkę, 
a w 75 minucie ustalił wynik meczu 
mocnym uderzeniem pod poprzeczkę 

z kilkunastu metrów.
Trener Bączyk w trakcie meczu wpu-

ścił na boisko wszystkich zawodników, 
których miał do dyspozycji i trzeba 
przyznać, że zmiennicy - zwłaszcza 
Góralski - też zostawili po sobie dobre 
wrażenie.

W ostatnim kwadransie goście spra-
wiali wrażenie pogodzonych z losem 
i nie podejmowali prób strzelenia 
choćby honorowej bramki. Prawdę 
mówiąc, w całej ekipie z Bierzwnika 
najlepsze wrażenie sprawiały trzy 
zasiadające na ławce rezerwowych 
panie, bardzo dobrze prezentujące się 
w swoich zdecydowanie niepiłkarskich 
strojach.

TC, fot. Andrzej Mączyński
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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

• Największe policyjne malinki są na 
WWW.TUCZNO24.PL                       20/21r

•  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. 
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