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DRAMAT
3-miesięcznego Piotrusia 

POMÓŻMY!
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T ak, przyznaję: ekonomista ze mnie żaden, jak nie przy-
mierzając z Mandaryny szansonistka. Trudno zresztą, żeby 
było inaczej, skoro ekonomia opiera się przede wszystkim 
(ale nie tylko!) na matematyce, a z tym od zawsze było u 

mnie nie za zbytnio. Dręczony byłem w szkołach różnego szczebla 
przedmiotami, zawierającymi w nazwie słowo „ekonomia”, więc 
robiłem, co w mojej mocy, by zrozumieć i zapamiętać przynajmniej 
co dwudzieste słowo, które docierało do moich uszu i nawet, jeśli 
udawało mi się osiągnąć wynik zbliżony do zakładanego, to wcale 
nie znaczy, że dobrze na tym wyszedłem, zwłaszcza w długookre-
sowej perspektywie. Coraz mniej bowiem osób - z oczywistych 
powodów - pamięta, że za poprzedniego reżimu ekonomia dzieliła 
się na - nie wiem, jak to nazwać... - zwyczajną ekonomię, czyli 
taką, jak się należy, oraz na ekonomię polityczną socjalizmu, czyli 
taką, w której ekonomii było mniej niż na lekarstwo, za to polityki 
aż nadto. Która z tych ekonomii miała więcej wspólnego z eko-
nomią, udowodnił Polakom dopiero niejaki Leszek Balcerowicz, 
który zafundował nam bardzo brutalny w wielu przypadkach 
kurs utrzymywania się na powierzchni. Bywało naprawdę mało 
zabawnie, ale pomalutku jakoś wyszliśmy na ludzi. Może nie aż 
tak, że w dwie dekady dogoniliśmy czołówkę najbogatszych, ale 
w ogonie najbiedniejszych też się nie wleczemy.

Wracając jednak do tego, co napisałem na wstępie, 
systematycznie miewam problemy ze zrozumieniem 
procesów ekonomicznych, wprowadzanych przez 

kolejne ekipy, rządzące moim, a więc i Państwa krajem. Jeśli nie 
ogarniam czegoś w skali mikro, wtedy polegam jak na Zawiszy na 
uroczych paniach Monice i Kasi z biura rachunkowego. Mają one 
ze mną krzyż Pański, ale... trzeba mnie było spuścić ze schodów 
od razu, kiedy pojawiłem się w drzwiach. Jeśli natomiast nie 
pojmuję czegoś w skali makro - wtedy muszę zdać się na opinie 
ekspertów. Kłopotliwe jest jednak to, że nie wiem na których, bo 
opcja rządząca i opozycja mają swoich, każdy mówi co innego, a 
ja z braku wiedzy muszę opierać się na intuicji, która z ekonomią 
ma niewiele wspólnego.

Prawdę jednak mówiąc, to nie do końca jest tak, że ja w ogóle 
nic nie wiem o tej ekonomii. Wiem na przykład to, że nie powinno 
się wydawać więcej pieniędzy niż się ma, lub przynajmniej - w 
łagodniejszej wersji - nie pożyczać więcej, niż jest się w stanie 
zarobić, żeby oddać i po drodze nie umrzeć z głodu. Myślenie w 
kategoriach: jak się czegoś bardzo chce, to wszystko można - jest 

mi w zasadzie obce. Chyba, że idę z kolegami na piwo - wtedy 
pieniądze wypływają mi z kieszeni szerokim strumieniem. Pocie-
szające jest jednak to, że kiedy nic już w kieszeni nie mam, to nie 
zaciągam pożyczek, a gdybym nawet miał takie skłonności, to 
akurat za piwem nie przepadam, więc tak naprawdę nie ma o 
czym mówić...

Nie powiem jednak, że nie podobają mi się wszystkie za-
łożenia Nowego Polskiego Ładu, ogłoszonego w sobotę 
15 maja przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera 

Mateusza Morawieckiego. Wręcz przeciwnie: powiem, że one prawie 
wszystkie mi się podobają. Spokojnie, Panie i Panowie z niezjedno-
czonej opozycji, proszę tu nie buczeć, nie gwizdać i nie tupać. Wy 
wolicie być chorzy i biedni, a nie zdrowi i bogaci? Jak sobie chcecie: 
nikt wam tego nie zabroni, a już na pewno nie ja. Ja wolę mieć, 
niż nie mieć - chyba, że mówimy o kłopotach zdrowotnych i finan-
sowych. W Nowym Polskim Ładzie doceniam więc szczególnie te 
elementy, dzięki którym byłbym świetnie zaopiekowany przez służby 
medyczne, a pani Kasia z banku, która troszczy się o konto mojej 
firmy, uśmiechałaby się promiennie na mój widok. Chciałbym też 
nie musieć biegać po różnych urzędach, aby doprowadzić do szczę-
śliwego rozpoczęcia oraz zakończenia budowy mojego domostwa. 
Jako przyszły emeryt cieszyłbym się niezmiernie, gdybym nie musiał 
płacić podatku od swojego świadczenia. Przy okazji informuję, że 
mam też kilka innych zachciewajek, ale rozumiem, że nie wszystko 
naraz. Nie ma sprawy - jestem młody (duchem), mnie się nigdzie 
nie śpieszy, ja mogę poczekać...

Używam jednak trybu przypuszczającego, gdyż - przynajmniej 
póki co - są to tylko założenia, a nie żadne tam konkrety. A jak 
przyjdzie następna fala zarazy i wszystko odwołają? Co ja tu 
zresztą o zarazie, skoro nie mam zielonego pojęcia, czy to aby nie 
ja osobiście oraz miliony podobnych do mnie szarych żuczków 
będziemy musieli sfinansować te daleko przecież idące - jak na 
polskie standardy - udogodnienia? No, bo o tym, że ktoś jednak 
będzie musiał za to zapłacić, dyskutować chyba nie będziemy? 
Do przychylnie w większości nastawionej do założeń NPŁ opinii 
publicznej dość niemrawo przebija się bowiemnie taka już bardzo 
optymistyczna prawda, że przyjemności zawsze kosztują, a może 
się okazać, że jeśli nie zapłacimy za nie my, to zapłacą za nie nasze 
dzieci, a pewnie i wnuki. Co do mnie natomiast, to ja u swojej 
najukochańszej na świecie wnuczki Oliwki długów zaciągać bym 
nie chciał i wolałbym też, żeby ona ich po mnie nie spłacała.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor



Super Pojezierze Wałeckie nr 20 (1241) 19 maja 2021 r.4

3-miesięczny Piotruś urodził się 
w wałeckim szpitalu. Urodzony z 
komplikacjami, chory, został porzu-
cony przez matkę, która uciekła na 
Ukrainę. Jest sam w Polsce i znaj-
duję się pod opieką mieszkającej 
pod Wałczem rodziny zastępczej. 
Dla urzędów i instytucji, ze wzglę-
du na obowiązujące przepisy, 
chłopczyk w sensie prawnym nie 
istnieje, a co w tej chwili jest dla 
niego najważniejsze – nie posiada 
ubezpieczenia zdrowotnego. Mo-
żemy mu pomóc. Nawet musimy!

Piotruś urodził się w wałeckim szpi-
talu 27 lutego tego roku. Przyszedł 
na świat z niedotlenieniem i oceną 6 
pkt w skali Apgar. Ze względu na stan 
zdrowia, zaraz po urodzeniu został 
przetransportowany do szpitala w 
Koszalinie, a następnie do Gdańska. 
Zdecydowanie łatwiej jest przeżyć coś 
takiego mając przy sobie kochających 
rodziców, dziadków i innych bliskich. 
Piotr takiego szczęścia nie miał. 
Został w Polsce sam. Kobieta, która 
go urodziła (trudno w tym wypadku 
przechodzi słowo - matka) zostawiła 
chorego chłopczyka samego w obcym 
kraju. Bez dokumentów, bez nr PESEL. 
Wyjechała – jak ustalono -  do siebie, 
na Ukrainę. A może po prostu tam 
uciekła? Trudno ustalić, jak długo 
wcześniej mieszkała w Wałczu. Ani 
czym się zajmowała. Ale to właściwie 
niewiele zmienia w sytuacji malucha. 

Życie naznaczone
DRAMATEM I CIERPIENIEM

W międzyczasie USC w Wałczu 
sporządził akt urodzenia, z którego 
wynika, że ojciec dziecka jest nie-
ustalony. Niestety, ze względu na 
obowiązujące przepisy dziecku nie 
nadano numeru PESEL. Prawdopo-
dobnie matka przebywała w Polsce 
nielegalnie. Sąd w Gdańsku umieścił 
Piotra w niezawodowej rodzinie 
zastępczej, wskazanej przez PCPR w 
Wałczu, na czas toczącego się postępo-
wania, ponieważ matka nie odebrała 
dziecka ze szpitala. Rodzina zastępcza 
z terenu Gminy Wałcz chciała zgłosić 
chłopca do ubezpieczenia, jednak 
ZUS twierdzi, że aby maluch mógł 
być identyfikowany przez system, po-
winien posiadać PESEL, mieć numer 
paszportu lub kartę pobytu. Gmina, 
na terenie której mieszka rodzina za-
stępcza, może nadać numer PESEL, ale 
urzędnicy twierdzą, że to rodzina musi 
wykazać interes prawny i wskazać 
przepis prawa, na podstawie którego 
ma być nadany numer. Prawnik z 
Biura Rzecznika Praw Pacjenta twier-
dzi jednak, że to po stronie urzędu 
leży obowiązek wskazania przepisu, 
na podstawie którego gmina nada 
lub odmówi nadania numeru PESEL. 
Sytuacja wygląda na patową. Kontak-
towano się z ZUS, NFZ, dzwoniono 
do Rzecznika Praw Pacjenta i nikt 
nie wskazał im konkretnego przepisu 
prawa. 

Rodzina zastępcza w międzyczasie 
złożyła wniosek o rozszerzenie upraw-

nień i nadania jej upoważnienia do 
występowania w imieniu i na rzecz 
Piotrusia w sprawach związanych z 
jego leczeniem, zameldowaniem, 
nadaniem numeru PESEL i wystawie-
niem paszportu. Niestety, to wszystko 
trwa, a ponieważ dziecko musi być 
leczone i rehabilitowane, więc rodzina 
zastępcza płaci za wizyty. 

Sytuacja wygląda teraz tak, że dopó-
ki Sąd nie rozszerzy uprawnień rodziny 
zastępczej, nie może ona podjąć żad-
nych kroków prawnych. Ponadto po 
rozmowie z Ministerstwem Rodziny 
i Polityki Społecznej, a także z Dy-
rektor Ośrodka Adopcyjnego TPD w 
Warszawie (która zresztą boryka się z 
podobnym problemem) okazało się, 
że nie ma pewności, czy rozszerzenie 
przez Sąd uprawnień rodziny zastęp-
czej pozwoli na wystawienie chłopcu 
paszportu, ponieważ z uzyskanych 
informacji wynika, że może tego 
dokonać opiekun prawny, będący 
obywatelem Ukrainy. 

- Ze względu na swój stan zdrowia, 
Piotruś pilnie potrzebuje teraz ubez-
pieczenia – mówi Marek Syrnyk z 
Fundacji Prosvita. - Bez dokumentów 
nie może tego dokonać żadna pu-
bliczna instytucja. A ubezpieczenia 
zdrowotnego potrzebuje, bo jest 
chory. A przede wszystkim dlatego, 
że jest bardzo wrażliwą i kruchą 
istotą. Na prośbę PCPR w Wałczu, 
ale i bez tej prośby również byśmy to 
zrobili, podjęliśmy się zorganizowania 

zbiórki: pomóżcie nam Państwo ubez-
pieczyć Piotrusia. Według informacji 
z PCPR chodzi o kwotę rzędu 5796 
zł. Musimy ją zebrać jak najszybciej. 
Prosimy o pomoc w rozwiązaniu sytu-
acji związanej z prawem do świadczeń 
zdrowotnych.

- Ubezpieczenie jest konieczne i cie-
szymy się, że w zebraniu potrzebnej 
kwoty wspiera nas fundacja Prosvita 
– mówi dyrektor wałeckiego PCPR 
Bożena Terefenko. - Kontaktowaliśmy 
się z konsulem Ukrainy w Gdańsku, 
który zobowiązał się szybko załatwić 
tymczasowe dokumenty. Ale ubez-
pieczenie potrzebne jest natychmiast. 
Nie wiemy, jak długo Piotruś zostanie 
w Polsce. Być może w grę będzie 
wchodziła zagraniczna adopcja. Z 
tego co wiem, skontaktowano się z 
rodziną matki Piotrusia. Jej siostra 
wyraziła chęć zajęcia się chłopcem. 
O tym zadecyduje jednak sąd i nie 
odbędzie się to szybko. Tymczasem 
Piotr wymaga leczenia i stałego nad-
zoru lekarskiego. Dlatego musi mieć 
ubezpieczenie.

Marcin Orlicki

PS. Wpłaty można dokonać na ra-
chunek Fundacji Prosvita: 34 2030 
0045 1110 0000 0411 1420 z do-
piskiem: Ubezpieczenie dla Piotra. 
Do momentu, w którym zamykali-
śmy to wydanie tygodnika, udało 
się zebrać ponad 3 tysiące złotych. 
Dużo, ale trochę jeszcze brakuje.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku - zarządzający Słupską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają drugi ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na 
własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

Nieruchomość gruntowa niezabudowana opisana powyżej, składająca się z trzech działek, położona jest w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo 
zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr 
KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej. Nieruchomość usytuowana jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia. 
Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu miejscowego nieruchomość zlokalizowana 
jest na terenie oznaczonym symbolem 3UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 175.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 
1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 29 
lipca 2021 r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 17.500,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2021r. w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz  
Pl. Wolności 1 o godzinie 11:00.

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

Zapraszamy do udziału w przetargu

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia (ha) Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Postąpienie minimalne (zł)

1. Nieruchomość składająca 
się z działek nr

5658/5
5658/6
5658/20

Klasyfikacja gruntu 
5658/5 - RIVb, RVI
5658/6 – RIVb
5658/20 – RIVa, RIVb, RV

0.9358 ha
0.9312 ha
2.3401 ha

Łączna pow.  
4.2071 ha

1.750.000,00 zł 175.000,00 zł
Termin wpłaty wa-
dium 29.07.2021 r.

17.500,00 zł
(nie mniej niż 1% ceny wywo-

ławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych)

Skąd trafił Pan do Wałcza?
- Bezpośrednio ze Szpitala Wojskowego SP 

ZOZ w Ełku gdzie pełniłem funkcję Zastępcy 
Komendanta.
W Wałczu, o czym nie wszyscy wiedzą, 
jest Pan jednak już od jakiegoś czasu.

- Ze względu na braki kadrowe farma-
ceutów, a jestem magistrem farmacji, pani 
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby 
Zdrowia skierowała mnie do pomocy 
ówczesnemu Komendantowi 107 Szpitala 
Wojskowego płk. Arturowi Bobrukowi. 
Zajmowałem się wtedy zaopatrzeniem Szpi-
tala w leki i wyroby medyczne. Po odejściu 
płk. Bobruka, których przyczyną były jego 
problemy zdrowotne, powierzono mi sta-
nowisko Komendanta Szpitala.
Wałcz jest dla Pana przystankiem w ka-
rierze, czy rozważa Pan związanie się z 
miastem na dłużej?

- Akurat wczoraj do Wałcza przeprowadziła 
się moja żona z dziećmi. Żona jest także 
farmaceutką i będzie pracować w szpitalnej 
aptece. Dlatego moja odpowiedź jest taka, 
że pragnę z Wałczem związać się na dłużej. 
Na jak długo, w tej chwili ciężko mi powie-
dzieć. Obowiązuje mnie trzyletni kontrakt. 
Co będzie po jego zakończeniu, pokaże 
czas. Być może kontrakt zostanie przedłu-
żony albo moi przełożeni skierują mnie 
do wykonywania obowiązków służbowych 
w innym miejscu. W każdym razie myślę 
bardzo poważnie o Wałczu i pozostaniu w 
nim na dłużej.
A co z Pana zastępcą, bo z tego co wiem, 
on również ma być czynnym wojsko-
wym? 

- W tej chwili w szpitalu są trzy etaty woj-
skowe: Komendant, Zastępca Komendanta 
ds. lecznictwa i Szef Logistyki. Ze względu 
na trwające poszukiwanie zastępcy – ofice-
ra wojskowego, do tej pory funkcję pełni 
były lekarz wojskowy Robert Sokołowski. 
Do kiedy będzie pełnił tę funkcję, zale-
ży od wydanej decyzji z Departamentu 
Wojskowej Służby Zdrowia i tego, kiedy 
znajdą odpowiedniego kandydata na to 

Chcę tu zostać na dłużej
Z nowym Komendantem 107 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Wałczu ppłk. Michałem Wawreszuk 

rozmawia Rafał Orlikowski. 

stanowisko. 
I tak oto dotarliśmy w naszej rozmowie 
do ważnej dla mieszkańców powiatu 
kwestii. Nie da się bowiem ukryć, że 
wśród mieszkańców pojawił się niepo-
kój. Bo skoro wszystkie stanowiska są 
znów, tak jak kiedyś, wojskowe, to może 
szpital ponownie stanie się dostępny 
wyłącznie dla wojska? Nie ma takiego 
niebezpieczeństwa? 

- Jeśli są takie obawy, to chciałbym od razu 
wszystkich uspokoić: nie ma takiego niebez-
pieczeństwa, że szpital będzie niedostępny 
dla ludności cywilnej. Oczywiście szpital 
spełnia funkcje zabezpieczenia medycznego 
Wojska Polskiego oraz jego sojuszników, ale 
na pewno do tego się nie ograniczy. Powiem 

więcej, planujemy nawet powiększenie oferty i procedur medycz-
nych dostępnych dla pacjentów.
Obecnie szpital działa w warunkach wymuszonych przez pan-
demię. Kiedy wróci do normalnej działalności?

- Szpital działa w warunkach pandemii, gdzie część oddziałów 
wydzielono do walki z wirusem SARS-CoV-2. Wszystko odbywa się 
w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Wojewodą 
zachodniopomorskim i ustalane jest według potrzeb. Ilość łóżek 
dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia 
lub zakażenia chorobą zakaźną, wywołaną wirusem SARS-CoV-2, 
zmniejsza się systematycznie. Tu ciężko jest mówić o konkretnych 
liczbach, bo jest to bardzo płynne i w chwili ukazania się tego tekstu 
może okazać się, że ilość będzie już inna, dlatego poprzestańmy na 
dość ogólnym stwierdzeniu, że liczba ta aktualnie maleje. Wracamy 
powoli do normalnego trybu pracy i do planowych zabiegów. Sądzę, 
że zainteresuje to mieszkańców najbardziej. Tych, którzy czekają na 
planowane zabiegi pragnę uspokoić, że systematycznie będziemy 
je uruchamiać.
Nie ma problemów z lekarzami?

- W całej Polsce brakuje lekarzy specjalistów i oczywiście robimy 
wszystko, aby pozyskać dodatkowych lekarzy. Wiele lat temu zlikwi-
dowano Wojskową Akademię Medyczną, która kształciła wojskową 
kadrę lekarską. Od kilku lat powrócono jednak do kształcenia leka-
rzy wojskowych na Kolegium Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Jego absolwenci są żołnierzami, oficerami 
i mamy zapewnienie, że trafią do nas na staż. Zresztą, problemy 
kadrowe nie ograniczają się tylko do lekarzy. Zapotrzebowanie na 
wykształconą kadrę pielęgniarską też jest duże. Niestety przedsta-
wicieli tego zawodu brakuje również na rynku pracy i to także jest 
problem ogólnokrajowy.
Czy planuje Pan jakąś reorganizację w szpitalu?

- Planuję przekształcenie oddziału okulistycznego w tak zwany 
oddział dzienny, na którym wykonywane będą planowe zabiegi 
okulistyczne oraz konsultacje dla szpitalnej Izby Przyjęć do godz. 
17:00. Po tej godzinie pacjenci będą kierowani do okolicznych 
szpitali, posiadających całodobowy dyżur.
Do przeprowadzenia jakich inwestycji przymierza się szpital?

- Na tę chwilę planowany jest remont Oddziału Wewnętrznego 
i Oddziału Zakaźnego. Do tego bardzo poważna inwestycja, która 
rozpocznie się w tym roku, polegająca na remoncie i modernizacji 
całej instalacji, zabezpieczającej naszą placówkę w tlen i inne gazy 
medyczne.
Dziękuję za rozmowę.
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W Tucznie trwa kampania przed 
poreferendalnymi wyborami bur-
mistrza. W jej toku ponownie odżył 
temat planowanej budowy bioga-
zowni w Marcinkowicach (a nawet 
dwóch), który doprowadził do 
zwołania referendum i odwołania 
byłego burmistrza Krzysztofa Hary. 
Tym razem pojawiły się zarzuty 
pod adresem nie tylko inwestora, 
ale również Starostwa, które ja-
koby nie wspierało mieszkańców 
Marcinkowic, a wręcz ukrywało 
przed nimi ważne informacje. 

- Przez te dwa lata, gdy organizo-
waliśmy referendum, walczyliśmy o 
dostęp do informacji o planowanych 
inwestycjach, które były przed nami 
skrywane, nikt z władz samorządo-
wych nie wsparł naszych działań 
– twierdzi radny Rady Miejskiej w 
Tucznie Marek Gajzler. - Ani – co 
oczywiste – Urząd Miasta, kierowany 
przez burmistrza Harę, ani Starostwo 
Powiatowe, w którym funkcję wice-
szefa pełni pani Jolanta Wegner, która 
deklarowała nieustannie wsparcie dla 
nas, a tak naprawdę nie zrobiła nic. Co 
więcej, pani Wegner razem ze starostą 
Wankiewiczem, skrywali w ostatnich 
miesiącach informacje o wniosku i 

Biogazownie - kości niezgody
później wydaniu pozwolenia na bu-
dowę pierwszej z biogazowni w Mar-
cinkowicach. Teraz twierdzą, że nic nie 
wiedzieli (pani Wegner), albo że „nie 
widział przeciwwskazań” (pan Wan-
kiewicz) co do budowy biogazowni. 

Naczelnik Wydziału Architektury i 
Budownictwa Elżbieta Masło z którą 
rozmawialiśmy na ten temat w obec-
ności wicestarosty Jolanty Wegner, 
stawia sprawę jasno: nikt niczego 
nie ukrywał. Naczelnicy posiadają 
uprawnienia do wydawania decyzji 
z upoważnienia Starosty i bardzo 
często starostowie nie wiedzą o pro-
wadzonych postępowaniach. W tym 
wypadku było podobnie. Zarzuty, 
które są stawiane Starostwu czy bez-
pośrednio starostom, są bezzasadne, 
wręcz krzywdzące. 

- Starostwo wydało pozwolenie na 
budowę – tłumaczy E. Masło. - Wy-
dział rozpatrując wniosek postępuje 
ściśle według obowiązujących prze-
pisów. Przede wszystkim sprawdza, 
czy zostały złożone wszystkie nie-
zbędne dokumenty. Następnie w 
ściśle określonym przepisami zakre-
sie bada dokumenty pod względem 
merytorycznym. Jeśli wszystko jest 
zgodne z obowiązującymi przepi-
sami, organ, jakim jest Starostwo 

nie może – podkreślam: nie może, 
nie wydać decyzji o pozwoleniu na 
budowę. W przypadku biogazowni 
Marcinkowice warunki zabudowy 
wydawał burmistrz Mirosławca. 
Burmistrz umorzył postępowanie w 
sprawie wydania decyzji środowi-
skowej. Co to oznacza? Oznacza to, 
że burmistrz w wyniku prowadzo-
nego postępowania uznał, że nie 
ma potrzeby sporządzania raportu 
oddziaływania inwestycji na środo-
wisko uznając, że jest to instalacja o 
niewielkiej mocy. My ze swej strony 
nie możemy podważyć decyzji bur-
mistrza. Nie mamy też kompetencji 
usunięcia jej z obiegu prawnego. 
Dlatego podkreślam jeszcze raz: 
w sytuacji, kiedy inwestor złożył 
wszystkie niezbędne dokumenty, nie 
było możliwości, aby odmówić mu 
wydania pozwolenia na budowę.

***
- Sprawa była głośna medialnie, 

mówiły o niej prasa i telewizja – mówi 
M. Gajzler. - Dziwi więc postawa 
Starostwa, które nie uznało nikogo z 
sąsiadów za stronę w postępowaniu. 
Mimo, że we wcześniejszym postę-

powaniu w celu ustalenia warunków 
zabudowy burmistrz Mirosławca, 
który prowadził takie postępowanie, 
uznał sąsiadów za stronę. Nie wiemy, 
czy w efekcie Starostwo uzna kogoś 
za stronę. Protestujący posiadają też, 
nieprawomocny niestety, wyrok WSA, 
który może pozwolić na uchylenie 
warunków zabudowy dla biogazowni 
w Marcinkowicach.

Wicestarosta J. Wegner przyznaje, że 
to jest chyba główny problem. Naczel-
nik E. Masło tłumaczy jednak swoją 
decyzję tym, że instalacja w Marcinko-
wicach ma powstać w dużej odległości 
od najbliższych zabudowań. 

- Uznaliśmy, że stroną w tej sprawie 
jest jedynie inwestor – przyznaje E. 
Masło. - Instalacja jest niewielkiej 
mocy i nie wymaga uzyskania decyzji 
środowiskowej. Teren, na którym jest 
realizowana inwestycja, jest rozległy. 
Najbliższe zabudowania znajdują 
się dopiero w promieniu około 700 
metrów. Dlatego uznano, że nie ma 
podstaw, aby uznać sąsiadów za 
strony postępowania. Faktem jest, że 
jeden z mieszkańców złożył protest 
i postępowanie zostało wznowione. 
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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.

Biogazownie - kości niezgody
W chwili obecnej ponownie 
prowadzona jest analiza, czy 
uznać za stronę mieszkań-
ca Marcinkowic, który o to 
wnioskuje.

Jak się dowiedzieliśmy od 
sołtysa Marcinkowic Joanny 
Kluski – mężczyzna, który 
chce być uznany za stronę w 
tej sprawie działa niejako w 
interesie i za pełną aprobatą 
wszystkich mieszkańców Mar-
cinkowic. 

***
Okazuje się, że pojawił te-

mat kolejnej bioelektrowni, 
która podobno ma powstać 
w Marcinkowicach. Nieofi-
cjalnie mówi się, że nawet na 
tej samej działce, co opisana 
wyżej.

M. Gajzler tłumaczy, że 
najciekawsza jest ostatnia 

z inwestycji, realizowana 
przez spółkę Bioelektrownia 
Karbon. Według informacji, 
jakie podał radny, 16 kwiet-
nia miał zostać rozstrzygnięty 
przetarg na roboty budow-
lane.

- Nie wiemy, czy i kiedy 
podpisano umowę na do-
finansowanie z NFOŚiGW – 
tłumaczy radny - Nie wiemy, 
czy i kiedy wydano warunki 
zabudowy, czy i kiedy wystą-
piono (wydano) pozwolenie 
na budowę. Tymczasem in-
westor już podpisuje kon-
trakt na prawie 6 milionów? 
Nie mając pewności, czy 
dostanie w ogóle pozwole-
nie na jego realizację?! Nikt 
normalny nie ponosi takiego 
ryzyka!!! Znowu o czymś nie 
wiemy? Może w Starostwie 

są już jakieś dokumenty? A 
może pozwolenie już wy-
dano? Nawet nie wiemy, 
czego nie wiemy! Jesteśmy 
traktowani jak chłopi pańsz-
czyźniani, przypisani do 
ziemi i zdani na łaskę pana, 
który na tej ziemi zrobi, co 
uważa, nawet nas o tym nie 
uprzedzając. Panie Wankie-
wicz, Pani Wegner – macie 
tam jakieś dokumenty, czy 
znowu nic nie wiecie i nie 
widzicie przeciwwskazań, 
żeby zrobić, co chcecie? 10 
maja złożyłem do Starostwa 
zapytanie w tej prostej spra-
wie i do tej pory nie mam 
na nie odpowiedzi. Czy w 
tak ważnej, a prostej sprawie 
muszę czekać maksymalny, 
dopuszczalny termin 14 dni? 

Naczelnik Wydziału Ar-

chitektury i Budownictwa 
Elżbieta Masło wałeckiego 
Starostwa zapewnia jednak, 
że żadna firma posiadająca 
w nazwie słowo Karbon, nie 
złożyła wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę...

***
Temat budowy biogazowni 

wywołuje wielkie emocje nie 
tylko wśród mieszkańców 
Marcinkowic i gminy Tuczno. 
Warto przypomnieć, że rad-
ny Marek Gajzler startował 
do Rady Miejskiej Tuczna z 
list Komitetu Wyborczego 
Niezależni. Stowarzyszeniem 
Niezależni kieruje Jolanta 
Wegner. M. Gajzler z grupą 
Niezależnych (m.in. Miron 
Sudyn, Maria Świderska 
czy Krzysztof Mikołajczyk) 
działał w grupie referen-
dalnej, doprowadzając do 
odwołania poprzedniego 
burmistrza. Po referendum 
ich drogi się rozdzieliły. Nie-
zależni jako kandydata na 
burmistrza poparli Krzyszto-
fa Mikołajczyka, natomiast 
M. Gajzler zaangażował się 
po stronie Dariusza Kityń-
skiego i rozpoczął wojnę ze 
Starostwem, Starostą oraz 
wicestarostą Jolantą Wegner.

- Nie chcę komentować 
wypowiedzi radnego Marka 
Gajzlera – mówi J. Wegner. 
- Podczas ostatniej rozmowy 
powiedzieliśmy sobie jasno, 
że naszym kandydatem jest 
Krzysztof Mikołajczyk, a Ma-
rek Gajzler popiera Dariusza 
Kityńskiego. I rozstaliśmy 
się w zgodzie, prosząc, aby 
kampania prowadzona była 
merytorycznie i fair. Nasz 
kandydat z tego się wywiązu-
je. Natomiast bardzo krzyw-
dzące jest włączanie nas w 
brudną kampanię i stawianie 
wyssanych z palca zarzutów. 
Nic nie ukrywaliśmy, nicze-
go nie zatajaliśmy a zarzuty 

są niedorzeczne. Przecież 
sprawa jest na tyle głośna, 
że mamy świadomość, że 
zapewne każda z decyzji 
znajdzie się w sądzie.

- Dokonaliśmy rzeczy wiel-
kiej – mówi sołtys Marcinko-
wic, Joanna Kluska. - Baliśmy 
się tej inwestycji, przez to 
nie ufaliśmy poprzedniemu 
włodarzowi gminy, który był 
zbyt mocno związany z tą 
inwestycją. I w drodze refe-
rendum udało się go usunąć. 
Ale referendum to jedno, a 
kampania wyborcza to coś 
innego. Jest czterech kan-
dydatów i każdy zagłosuje 
na jednego z nich, zgodnie 
z własnym sumieniem. Tym-
czasem mam wrażenie, że 
staliśmy się znów elemen-
tem kampanii i to mi się nie 
podoba. Ja rozmawiałam 
z wicestarostą i osobiście 
nie mam jej nic do zarzu-
cenia. Jest oczywiste, że o 
wszystkim nie musi wiedzieć, 
a urząd działa w ramach 
prawa, czyli jeśli inwestor 
spełnia wszystkie wymogi, 
to nie można odmówić mu 
wydania decyzji. Może małe 
zastrzeżenie mam co do nie-
uznania naszego mieszkańca 
za stronę, ale wiem, że po-
stępowanie jest wznowione i 
być może będzie mógł dalej 
działać w naszym imieniu. 
Prawda jest taka, że nie 
chcemy tej inwestycji, bo 
się jej zwyczajnie boimy. 
Posiadam uzasadnienie WSA 
do wyroku, który jest dla nas 
korzystny. Proszę wybaczyć, 
ale nie podam, co jest w 
uzasadnieniu. Powiem tylko, 
że zdaniem prawników są 
podstawy do zaskarżenia 
decyzji o wydaniu warun-
ków zabudowy i na pewno 
będziemy zaskarżać decyzję 
burmistrza Mirosławca. 

far
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LISTY

Hulaj dusza...
R a c j o n a l n y 
ustawodawca 
nie szczędzi 
nam zmian. 
Od 1 czerwca 
wchodzą w 
życie przepisy 

o pierwszeń-
stwie pieszych 

wcho- dzących na pasy, a już 
od 20 maja wejdzie w życie zmiana 
reguł poruszania się dla kierujących 
hulajnogami, poruszających się na 
rolkach i deskorolkach itp. urządze-
niach. Od 20 maja urządzenia takie 
będą nosić nazwę  UTO (nie mylić z 
UFO), czyli Urządzeń Transportu Oso-
bistego dla pojazdów wspomaganych 
silnikami, oraz UWR dla Urządzeń 
Wspomagania Ruch, a hulajnogi elek-
tryczne pozostają osobną kategorią 
pojazdów. Hulajnogą co do zasady 
będą mogły poruszać się osoby po-
siadające uprawnienia takie, jak dla 
rowerów, czyli takie, które wykazały 
podstawową znajomość przepisów 
ruchu drogowego: posiadacze karty 
rowerowej oraz prawa jazdy kat. AM, 
A1, B1 oraz T, co ogranicza grupę 
legalnych użytkowników hulajnóg 
elektrycznych do osób, które mają co 
najmniej 10 lat. Osoby, które ukończy-
ły 18 lat - podobnie jak w przypadku 
rowerów - mogą korzystać z hulajnogi 
elektrycznej bez uprawnień. Dzieci, 
które nie mają jeszcze 10 lat, będą 
mogły jeździć na hulajnogach elek-
trycznych, ale wyłącznie w strefie 
zamieszkania i tylko pod opieką osoby 
dorosłej.

Podstawową trasą dla hulajnóg 
elektrycznych będzie droga dla ro-
werów albo pas ruchu dla rowerów. 
Jeśli wzdłuż drogi prowadzi droga dla 
rowerów, użytkownik hulajnogi ma 

obowiązek po niej jechać. Z jezdni 
osoba na hulajnodze będzie mogła 
korzystać tylko wtedy, gdy nie ma 
drogi albo pasa dla rowerów. Jest to 
jednak możliwe tylko wtedy, gdy na 
danej drodze maksymalna dozwolo-
na prędkość wynosi nie więcej, niż 
30 km/h. Jeśli dozwolona prędkość 
jest wyższa, korzystanie z jezdni jest 
zabronione i pozostaje chodnik. Po 
chodniku na hulajnodze elektrycznej 
będzie można jechać, jeśli nie ma 
drogi albo pasa ruchu da rowerów, 
a dozwolona na jezdni prędkość 
jest wyższa, niż 30 km/h. Przepisy 
ograniczą prędkość hulajnóg do 20 
km/h, z tym, że na chodniku tylko do 
prędkości pieszego, tj. ok. 6 km/h. 
Na chodniku oraz na drodze dla 
pieszych kierujący hulajnogą będzie 
miał obowiązek ustępowania pierw-
szeństwa pieszym i nie ma prawa 
utrudniać im ruchu. Na hulajnodze 
elektrycznej nie będzie wolno jeździć 
w stanie nietrzeźwości i po użyciu 
alkoholu, przewozić zwierząt, ładun-
ków lub innej osoby, ciągnąć innych 
pojazdów i osób, czepiać się innych 
pojazdów, jechać po jezdni obok 
innego uczestnika ruchu, jechać bez 
trzymania przynajmniej jednej ręki 
na kierownicy. Przy wyprzedzaniu ro-
werów, hulajnóg, użytkowników UTO, 
kolumn pieszych, motocyklistów, itp., 
kierujący hulajnogą będzie miał obo-
wiązek zachować odstęp nie mniejszy, 
niż 1 m. Zamiar skrętu będzie trzeba 
sygnalizować kierunkowskazem lub 
wyciągniętą ręką. Podobne zasady 
będą obowiązywać poruszających 
się tzw. UTO (Urządzenie Transportu 
Osobistego), np. deskorolką elektrycz-
ną, jednokołowcami elektrycznymi i 
innymi pojazdami, które mają silnik i 
pozwalają bez wysiłku przemieszczać 

się w warunkach miejskich ze znaczną 
prędkością. Kierujący tymi UTO będą 
mieli jednak zakaz korzystania z jezd-
ni. Jadąc UTO, będzie można korzystać 
z drogi dla rowerów (ale już nie z pasa 
dla rowerów wydzielonego z jezdni), 
a także z chodnika, przy ogranicze-
niach prędkości takich samych, jak w 
przypadku hulajnóg. Zmiany dotyczą 
też tych, którzy poruszają się na UWR 
(Urządzeniach Wspomagających 
Ruch), czyli na rolkach, deskorolkach 
czy monocyklach, czyli urządzeniach 
bez silnika. Będzie można się nimi 
poruszać bez ograniczeń wiekowych i 
bez uprawnień. Będzie  można jechać 
po chodniku, po drodze dla pieszych 
i po drodze dla rowerów, pamiętając, 
że obowiązuje ruch prawostronny. Nie 
wolno poruszać się po jezdni - ana-
logicznie jak w przypadku UTO. Nie 
będzie wolno jeździć pod wpływem 
alkoholu ani  przewozić zwierzęcia i 
ładunku. 

Zmiany dotyczą również zasad ru-
chu drogowego. Te będą zbliżone do 
zasad poruszania się rowerzystów. 
W strefie zamieszkania użytkownicy 
UWR będą mieli obowiązek ustę-
powania pieszym, ale mieć będą 
pierwszeństwo przed pojazdami. Poza 
strefą będą mogli przy przekraczaniu 
jezdni korzystać z przejazdów dla ro-
werzystów albo przejść dla pieszych. 
Zbliżając się do przejścia da pieszych, 
korzystając z UWR trzeba będzie za-
chować szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa pieszym znajdującym 
się na przejściu. Przepisy dadzą użyt-
kownikom hulajnóg elektrycznych te 
same przywileje, co rowerzystom na 
drogach rowerowych. Kierowca samo-
chodu, skręcając w drogę poprzeczną, 
będzie miał obowiązek ustąpić pierw-
szeństwa nie tylko rowerzyście jadą-

cemu na wprost, ale też osobom na 
hulajnogach, rolkach, itp.  Od 20 maja 
osoba na hulajnodze, kierujący DWR i 
UTO będą mieli możliwość legalnego 
przemieszczania się po drogach, a w 
razie wypadku będą traktowani tak 
jak inni uczestnicy ruchu drogowego.  
Wiele jednak zachowań sprzecznych z 
zasadami ruchu drogowego powodo-
wać będzie odpowiedzialność za wy-
kroczenia drogowe. Co za tym idzie, 
policji łatwiej będzie kontrolować te 
osoby i nakładać mandaty.  

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Za magazynem AUTO-ŚWIAT.pl
USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRA-
WO O RUCHU DROGOWYM ORAZ 
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW z dnia 
30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 720) 

Powietrze pachnie 
późną wiosną, lasem i 
solą. Czuć, że jesteśmy 
dziś daleko od domu. 
Tutaj, w małym mia-
steczku w wojewódz-
twie pomorskim nie 
słychać agresywnych 
dźwięków klaksonów, 
podniesionych głosów, 

łoskotu tramwaju, huku lądującego samolotu. 
Nawet moich kroków nie słychać, bo chwilę 
wcześniej zdjęłam buty. Kiedy rozstępują się 
drzewa, zostawiam go za sobą i zrywam się do 
biegu. Stopień za stopniem, chociaż ranię sobie 
stopy o metal, pędzę na złamanie karku. Piasek. 
Wiatr. Wielkie, wielkie morze. Biorę głęboki 
wdech. Uśmiecham się, trochę głupio pewnie, 
ale niewiele się liczy. Buty wypadają mi z dłoni. 
Bosymi stopami wbiegam do lodowatego 
Bałtyku i nogawki dresów, które na Sylwestra 
pożyczyłam od Moniki, przesiąkają wodą. On 
dołącza, chociaż powolniejszy, ostrożniejszy ode 
mnie - zdążył oczywiście podwinąć spodnie. 
Jest mniej narwany, to trochę dobrze, a tro-
chę źle. Ja ciągnę do przodu za rękę, a on ze 

stoickim spokojem ubezpiecza tyły. Zostanie nam 
po tej chwili rozmazane zdjęcie stóp zatopionych 
w wodzie.

Nad nami rozciąga się granatowe niebo. To 
niebo jest w zasadzie takie samo, ale zupełnie 
inne, niż w Warszawie. Przyglądam się niewyraź-
nej granicy pomiędzy skłębionymi chmurami po 
lewej, a rozgwieżdżoną połacią po prawej i zasta-
nawiam się dłuższą chwilę, czy to obłoki rozlewają 
się na granat, czy to granat spycha je dalej i dalej. 
Opadam na piasek. On obok. Tego wieczoru krąży 
między nami butelka Chardonnay za 16,99 zł, 
wybrana w zasadzie tylko z tego jednego powodu, 
że się ją odkręca, a nie odkorkowuje. Mogłam, jak 
się okazało, wziąć coś innego, bo on ma ze sobą - 
oczywiście! - multitoola. I kiedy ta butelka tak krą-
ży z rąk do rąk - jednych z miękką skórą i długimi 
paznokciami, drugich raczej szorstkich i mocnych - 
mamy sobie równocześnie do powiedzenia bardzo 
dużo i bardzo mało. Zupełnie zresztą nie pamię-
tam, o czym rozmawialiśmy. Trzymam się tylko 
poczucia, że te śladowe ilości słów, które unosiły 
się tego wieczoru w powietrzu, były ważne, ciężkie 
i prawdziwe.

Przestajemy mówić i zastygamy prawie w bez-
ruchu. Tylko moja dłoń przesypuje biały piasek z 

Pocztówka znad morza
miejsca na miejsce, a jego ziarenka wchodzą mi 
pod te nieszczęsne długie paznokcie. Miałam 
umówić się do Karoliny. Ciekawe, co u Karoliny 
i czy dogadała się z Przemkiem, i czy dostała 
pracę, i co w pracy u mnie, i czy to może byłby 
dobry pomysł gdyby… Odpływam wewnątrz 
własnej głowy, ale to w porządku. Nie ma pre-
sji. Najmniejszej.

Nie ma też Chardonnay, więc chwytam tę 
dłoń raczej szorstką i silną, i podnoszę się 
sprężyście. Do hotelu dotrzemy na raty, przy-
stając jeszcze, żeby odpowiadać na ważne 
pytania albo przyjrzeć się czemuś po drodze. 
Wrócimy pachnący późną wiosną, lasem i solą. 
Następnego dnia, leniwie skubiąc przyniesione 
do pokoju śniadanie, poczuję między kołdrą a 
prześcieradłem piasek i uśmiechnę się do sie-
bie, trochę głupio pewnie, ale niewiele się liczy. 
Gdyby to był film, właśnie teraz Jessie Were w 
tle śpiewałaby w akustycznej wersji piosenki 
„Alone”: Just wanna talk a little longer, so baby 
won’t you wanna stay a little later? ‚Cause I 
could watch you watch me forever.

Natalia Chruścicka
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Barany powinny pamiętać, że nie 
każdy jest taki sam jak one i nie 
każdy lubi te same rzeczy. Jeśli chcą 
zrobić coś miłego dla bliskiej osoby, 
powinny kierować się preferencjami 
tych osób, a nie swoimi... 
BYK (20.04. - 22.05.)
Byki powinny trzymać się teraz jak 
najdalej od konfliktów, które ich 
nie dotyczą. Jeśli będą próbowały 
zostać rozjemcami, same źle na tym 
wyjdą. A najlepiej będzie, jeśli same 
nie będą prowokować zdarzeń, któ-
re mogą doprowadzić do poważnej 
różnicy poglądów. Cisza i spokój - w 
takim środowisku Byki poczują się w 
tym tygodniu jak ryby w wodzie...
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Zmiany w życiu Bliźniąt - nawet te 
wymuszone, a nie zaplanowane - 
mogą niespodziewanie okazać się 
dla nich prawdziwym błogosła-
wieństwem. Dlatego każdą oko-
liczność, która wzbudza ich obawy, 
niech spokojnie przeanalizują pod 
kątem kryjącej się w niej szansy. 
Niech jak najczęściej zadają sobie 
pytania o to, co mogą zyskać na 
zmianach i przed jakimi wyzwa-
niami stają? 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Ktoś będzie próbował przeszko-
dzić Rakom w ich drodze do celu 
i uniemożliwić jego osiągnięcie. 
Pod żadnym pozorem nie powinny 
na to pozwolić i muszą koniecznie 
powalczyć o swoje. Mars da im do 

tego siłę i energię. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Komunikatywność oraz pomysłowość 
Lwów przyniosą ciekawe efekty. 
W grę wchodzą nowe znajomości 
i obiecujące kontakty. W sercach 
Lwów i Lwic na dobre zagości maj. To 
dobry okres na nowinki towarzyskie 
i... łóżkowe!
PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny będą cieszyć się spokojnym 
i pełnym miłości tygodniem, który 
upłynie im pod znakiem silnych, po-
zytywnych emocji i czułości. Wenus 
będzie sprzyjać romantycznym chwi-
lom i gorącym, upojnym randkom... 
Jeśli nie zapomną o dyplomacji, czas 
sprzyjać będzie utrwalaniu dobrych 
kontaktów Panien w środowisku 
zawodowym, co zaowocuje zwięk-
szeniem popularności - nawet jeśli 
Panny są już mężatkami, a mężczyźni 
Panny - żonaci.
WAGA (23.09. - 22.10.)
W tym tygodniu Wagi będą pochło-
nięte układaniem planów, dotyczą-
cych ich kariery. Nie ma w tym nic 
złego, warto jednak zadbać o to, by te 
plany były realistyczne i już na etapie 
planowania byłoby dobrze zmierzyć 
siły na zamiary. W przeciwnym razie 
Wagi okażą się nierozważne i... źle na 
tym wyjdą.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
W pracy czeka Skorpiony w tym 
tygodniu sporo nieprzewidzianych 
sytuacji, na które nie będą umiały 
odpowiednio zareagować. Gwiazdy 

mówią, że najlepiej jeśli będą kiero-
wać się w takich przypadkach swoją 
intuicją. Wyjdą na tym lepiej, niż na 
szukaniu wskazówek w horoskopach...
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Być może Strzelce wybiorą się teraz 
w podróż. Obdarzone pozytywną 
energią, mocniej zaufają własnym 
- niemałym - możliwościom. Także 
problemy dnia codziennego Strzelce 
rozwiążą szybciej, gdy spojrzą na nie 
z szerszej perspektywy.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce będą teraz miały wyjąt-
kową skłonność do tego, by zacząć 
zazdrościć komuś tego, co ma, ale 
zawiść odbierze im radość z życia. 
Nie powinny jednak narzekać, bo 
same będą sobie winne. Zwłaszcza, 
że przy odrobinie wysiłku mogłyby 

Składniki:
• 1 kg młodych ziemniaków,
• pęczek szczypiorku z dymką,
• 8 ogórków konserwowych,
• pęczek koperku, 
• 200 g sera feta,
• 2 ząbki czosnku, 
• 4 łyżki majonezu,
• 2 łyżki jogurtu naturalnego,
• sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:
Ziemniaki ugotować, ostudzić i pokroić w dość drobną kosteczkę 
. Szczypior i koperek drobno posiekać. Ogórki pokroić w kostkę i 
odcisnąć sok. Ser feta również należy pokroić w kostkę. Czosnek 
przeciskamy przez praskę.
Wszystkie składniki mieszamy i... gotowe!
Przed podaniem najlepiej jest schłodzić sałątkę przez około 1 godzinę.
Smacznego ☺

Sałatka ziemniaczana
COŚ NA ZĄB

Sezon grillowy można oficjalnie uznać za otwar-
ty. W zwiąku z tym zachęcam do wypróbowa-
nia genialnie prostej w wykonaniu, a przy tym 
przepysznej sałatki ziemniaczanej, która świetnie 
uzupełni mięsne dania. Może też stanowić war-
tość samą w sobie, albo... posłużyć jako świetna 
zakąska. Namawiam!

same osiągnąć o wiele więcej od 
tego, komu zazdroszczą.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Wodniki w tym tygodniu nagro-
madzą w sobie duże pokłady żalu i 
złości, które – jeśli nie zareagują na 
to w porę - wybuchną niedługo ze 
zdwojoną siłą. Jedyna rada to spró-
bować oczyścić się ze złych emocji. 
Może zbawienna okaże się praca w 
ogródku?
RYBY (19.02. - 20.03.)
U Ryb w nadchodzących dniach moż-
liwe są niespodziewane wydarzenia 
i nagłe zwroty akcji, których finał 
bardzo je zaskoczy. Niech jednak 
nie nastawiają się do wszystkiego 
negatywnie, bo źle zapowiadające 
się wydarzenia mogą wyjś na Rybią 
korzyść...



Super Pojezierze Wałeckie nr 20 (1241) 19 maja 2021 r.10

4. liga
Wyniki kolejki z 12. maja: Orzeł Wałcz - Iskierka Szczecin 
3-2, Rasel Dygowo - Biali Sądów 4-2, Kluczevia Stargard - 
Vineta Wolin 1-0, Błękitni II Stargard - Gryf Kamień Pomorski 
3-2, Darłovia Darłowo - Mechanik Bobolice 6-1, Olimp 
Gościno - Wieża Postomino 2-4, Ina Goleniów - Polonia 
Płoty 2-3, Sparta Węgorzyno - Lech Czaplinek 1-7, Rega 
Trzebiatów - Leśnik Manowo 3-1, Hutnik Szczecin - MKP 
Szczecinek 1-3. Pauza: Sokół Karlino.

Wyniki kolejki z 15/16 maja: Leśnik Manowo - Orzeł 
Wałcz 1-1, Rega Trzebiatów - Ina Goleniów 1-0, Hutnik 
Szczecin - Olimp Gościno 4-0, MKP Szczecinek - Darłovia 
Darłowo 2-4, Lech Czaplinek - Błękitni II Stargard 1-1, Polo-
nia Płoty - Kluczevia Stargard 2-2, Wieża Postomino - Rasel 
Dygowo 1-2, Mechanik Bobolice - Sokół Karlino 1-2, Iskierka 
Szczecin - Biali Sądów 3-1, Gryf Kamień Pomorski - Vineta 
Wolin 1-2. Pauza: Sparta Węgorzyno.

1. Kluczevia Stargard 29 62 74-38
2. Vineta Wolin 29 62 71-22
3. MKP Szczecinek 30 52 77-49
4. Hutnik Szczecin 30 50 66-45
5. Ina Goleniów 30 49 63-47
6. Rega Trzebiatów 29 44 55-59
7. Olimp Gościno 30 43 56-60
8. Darłovia Darłowo 30 42 64-46
9. Leśnik Manowo 29 41 49-54
10. Sokół Karlino 29 41 48-56
11. Lech Czaplinek 29 40 46-38
12. Biali Sądów 29 40 49-59
13. Orzeł Wałcz 30 40 40-53
14. Mechanik Bobolice 30 40 63-64
15. Błękitni II Stargard 29 39 68-56
16. Rasel Dygowo 29 38 56-59
17. Wieża Postomino 30 38 58-57
18. Gryf Kamień Pomorski 30 34 50-56
19. Iskierka Szczecin 30 34 42-59
20. Polonia Płoty 30 26 43-98
21. Sparta Węgorzyno 29 18 37-91

5. liga
Grupa „mistrzowska”
Wyniki 23. kolejki: Korona Człopa - Calisia Kalisz Po-
morski 0-1, Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój 1-0, 
KP Drawsko Pomorskie - Zawisza Grzmiąca 7-0, Mechanik 
Turowo - Orzeł Bierzwnik 7-2.

1. Pogoń Połczyn Zdrój 21 55 80-22
2. Calisia Kalisz Pomorski 21 47 55-24

3. Olimp Złocieniec 21 44 59-31
4. KP Drawsko Pomorskie 21 42 70-31
5. Mechanik Turowo 21 36 42-30
6. Orzeł Bierzwnik 21 35 49-56
7. Korona Człopa 21 33 45-42
8. Zawisza Grzmiąca 21 31 65-63

6. liga
Wyniki kolejki z 15/16 maja: Sad Chwiram - Mirstal Miro-
sławiec 3-1, Santos Kłębowiec - Legion Strączno 5-0, Wspólni 
Różewo - Gryf Budowo 8-1, Bytyń Nakielno - Grom Giżyno 
4-4, Pionier 95 Borne Sulinowo - Kopanik Lubno 5-2, Sokół 
Suliszewo - Znicz Dzikowo 2-1, Błękitni Pomierzyn - Grom 
Szwecja 10-0.

1. Wspólni Różewo 18 46 75-20
2. Błękitni Pomierzyn 18 44 83-26
3. Sokół Suliszewo 18 39 58-26
4. Pionier 95 Borne Sulinowo 18 37 70-32
5. Santos Kłębowiec 17 35 52-26
6. Mirstal Mirosławiec 18 28 36-29
7. Grom Szwecja 18 24 40-51
8. Znicz Dzikowo 18 23 40-32
9. Bytyń Nakielno 17 23 35-38
10. Sad Chwiram 18 21 41-58
11. Gryf Budowo 18 16 24-64
12. Legion Strączno 18 10 26-85
13. Kopanik Lubno 18 8 25-62
14. Grom Giżyno 18 7 24-80

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 18. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Gryf Kamień Po-
morski 1-2, Olimp Złocieniec – Victoria Sianów 0-4, Kotwica 
Kołobrzeg - Lech Czaplinek 5-1, Sparta Gryfice - Mechanik 
Bobolice 4-2, Zryw Kretomino - STLA Szczecinek 2-0, Iskra 
Białogard - Darłovia Darłowo - mecz przełożony.

1. Victoria Sianów 16 46 73-22
2. STLA Szczecinek 15 36 64-23
3. Zryw Kretomino 15 34 53-27
4. Iskra Białogard 14 25 57-31
5. Mirstal Mirosławiec 16 25 56-39
6. Mechanik Bobolice 15 19 40-55
7. Kotwica Kołobrzeg 16 19 38-52
8. Lech Czaplinek 16 16 29-47
9. Olimp Złocieniec 16 16 36-62
10. Gryf Kamień Pomorski 16 16 44-58
11. Sparta Gryfice 16 10 31-67
12. Darłovia Darłowo 15 7 30-68

Orzeł Wałcz - Iskierka Szczecin 3-2 (3-0)

Orzeł: Odolczyk - Dziekański, Wesołowski, Trzmiel (25’ Kancerski), Cerazy 
- Haraj, Popiołek, Burak, Bieńko (74’ Kowalczuk) - Suślik - Wegner (89’ 
Dybaczewski).
Bramki dla Orła: Wegner x 2 (4’, 40’), br. samobójcza (23’)

Leśnik Manowo - Orzeł Wałcz 1-1 (0-1)

Orzeł: Odolczyk - Kancerski, Dziekański, Hermanowicz, Cerazy - Haraj, 
Popiołek, Burak, Bieńko (75’ Stolarski) - Suślik - Wegner (86’ Kowalczuk).
Bramka dla Orła: Popiołek (3’).

Trochę szczęścia nie zaszkodzi

Środowy (12 maja) mecz Orła z 
Iskierką był arcyważny w kontekście 
walki obydwu drużyn o zachowa-
nie 4-ligowego statusu. Po bardzo 
kiepskiej rundzie jesiennej, w której 
szczecinianie byli głównie dostarczy-
cielami punktów dla innych drużyn, 
wiosną Iskierka prezentuje się już zu-
pełnie inaczej. Dość powiedzieć, że w 
poprzedzających przyjazd do Wałcza 
meczach rundy rewanżowej goście 

doznali tylko jednej porażki, więc 
podopieczni Marcina Łyjaka o punkty 
spokojni być nie mogli. Wałczanie 
wybiegli na boisko bez pauzującego 
za czerwoną kartkę w meczu z Vinetą 
Marka Hermanowicza, pauzującego 
za żółte kartoniki Dariusza Jurackiego, 
kontuzjowanego Macieja Michalika 
oraz chorego Przemysława Stolarskie-
go. Od pierwszej minuty zagrał za to 
wracający po kontuzji i egzaminach 

maturalnych Dominik Dziekański, a 
w podstawowej jedenastce pojawili 
się ponadto Bieńko i Haraj, którzy 
przyszli do Orła w przerwie zimowej. 
Od razu warto dodać, że wszyscy 
okazali się wartościowymi ogniwami 
swojej drużyny.

Wałczanie przyzwyczaili swoich 
oglądających jeszcze ten mecz zza 
ogrodzenia kibiców, że lepiej grają w 
drugich połowach. Tym razem było 
jednak odwrotnie – w pierwszych 45 
minutach Orzeł zdominował swoich 
rywali, grając szybko, z polotem i 
ambitnie. Poza bardzo składną akcją 
w 2 minucie gry, goście nie byli w 
stanie przeciwstawić się rozpędzonym 
gospodarzom. Pierwszy pokaz siły i 
skuteczności piłkarze Orła dali już w 
4 minucie. Pomocnik Iskierki prze-
rwał obiecującą kontrę miejscowych 
faulem na Haraju w środkowej strefie 
boiska. Gospodarze szybko wzno-
wili grę, piłka trafiła do Cerazego, 

który długim i bardzo precyzyjnym 
podaniem wprowadził w pole karne 
Wegnera, a ten z zimną krwią mocno 
uderzył przy dalszym słupku, nie 
dając szans na skuteczną interwencję 
bramkarzowi Iskierki.

W 9 minucie wykazujący wielką 
ochotę do gry Wegner przechwycił 
piłkę w okolicach pola karnego gości 
i strzelił z dystansu swoją słabszą lewą 
nogą, myląc się nieznacznie. Minutę 
później Popiołek popisał się znako-
mitym podaniem zewnętrzną częścią 
stopy do Wegnera, który mocnym 
strzałem sprawił sporo problemów 
bramkarzowi Iskierki. 

W 19 minucie golkiper gości inter-
weniując daleko poza polem karnym 
powstrzymał dobrą kontrę Orła. 
Gdyby nie to, dwóch zawodników 
gospodarzy miałoby przed sobą tylko 
bramkarza Iskierki.

W 23 minucie w niegroźnej sytuacji 
po wrzucie z autu obrońca Iskierki po-

zbywając się piłki zagrał tak 
niefortunnie, że kompletnie 
zmylił swojego bramkarza i 
piłka powoli wturlała się do 
bramki. Gol był kuriozalny, 
ale Orzeł prowadził już róż-
nicą dwóch trafień.

Miejscowi chcieli jednak 
więcej. W 31 minucie Suślik 
ładnie przyjął długie podanie 
od Jaworka, w swoim stylu 
przebiegł z piłką wzdłuż linii 
pola karnego mijając dwóch 
obrońców Iskierki i mocno 
strzelił – niestety, tuż obok 
bramki.

Trzy minuty później do 
prostopadłego podania wy-
startował Wegner, ale jego 
strzał w ostatniej chwili za-
blokowali obrońcy.

W 40 minucie bardzo do-
brze dysponowany Wegner 
przypomniał wszystkim, jak 
szybki i skuteczny ciągle po-
trafi być. „Diabeł” sprzątnął 
sprzed nosa piłkę bocznemu 
obrońcy Iskierki przy linii 
środkowej boiska i pomknął 
jak wicher lewym skrzy-
dłem, wyprzedził po drodze 
kolejnego zawodnika gości, 
w polu karnym położył „na 
zamach” następnego obrońcę 
i ze stoickim spokojem strzelił 
do siatki przy bliższym słupku 
bramki przyjezdnych. Za tę 
akcję należą się skrzydłowe-
mu Orła wielkie brawa.

Minutę później wałczanie 
mogli podwyższyć prowa-
dzenie, ale Suślik minimalnie 
nie sięgnął zagranej wzdłuż 
bramki piłki po ładnej akcji 
Popiołka z Cerazym.

Po zmianie stron piłkarze 
Orła nie zwalniali tempa. W 
48 minucie piłkę w środko-
wej strefie boiska wywalczył 
Bieńko i pobiegł z nią w kie-
runku bramki Iskierki, mając 
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Trochę szczęścia nie zaszkodzi

do wyboru dwóch wybiegających 
na czyste pozycje Suślika i Wegnera. 
Były piłkarz Mirstalu zdecydował się 
zagrać do tego drugiego, ale podanie 
okazało się minimalnie zbyt mocne i 
okazja przepadła.

A potem zaczął się nagle katastro-
falny okres gry Orła. W 53 minucie 
goście przeprowadzili dość groźną 
akcję, którą na chwilę przerwał Dzie-
kański, ale piłka trafiła do jednego z 
zawodników Iskierki, a ten uderzył z 
dystansu na bramkę. Strzał nie był 
zbyt mocny, jednak zaskoczył źle 
ustawionego Odolczyka i piłka wpadła 
do siatki za plecami bramkarza Orła.

Kilka minut później Orzeł był bliski 
strzelenia czwartej bramki, ale Wegner 
nie zdążył do zagranej wzdłuż bramki 
przez Cerazego piłki. A dwie minuty 
później goście mieli już do odrobienia 
tylko jedną bramkę. Po serii katastro-
falnych błędów wałeckich obrońców 
do piłki dopadł zawodnik Iskierki i 
drugi raz w tym meczu piłka wpadła 
„za kołnierz” Odolczyka.

W 68 minucie wydawało się, że cały 
dorobek Orła z 1. połowy zda się psu 
na budę, bo miejscowi sprokurowali 
rzut karny. Decyzja sędziego była dość 
kontrowersyjna, ale ostateczna. Na 
szczęście jednak Edwin Odolczyk w 

pełni zrehabilitował się za swoje dwie 
poprzednie niepewne interwencje. 
Bramkarz Orła idealnie wyczuł inten-
cje strzelca i obronił jedenastkę.

Goście nie rezygnowali z prób dopro-
wadzenia do wyrównania, ale piłkarze 
Orła już do końca meczu uniknęli 
poważniejszych błędów i zdołali utrzy-
mać jednobramkowe prowadzenie do 
ostatniego gwizdka.

- Ten mecz nie miał prawa wymknąć 
nam się spod kontroli – denerwował 
się prezes Orła Dariusz Baran. - My 
marnujemy swoje okazje, a przeciw-
nik wykorzystuje nasze błędy i robi 
się nerwówka. Sami jesteśmy sobie 
winni, że tak to wyglądało w drugiej 
połowie.

W sobotę Orzeł grał w Manowie i od 
3 minuty po bramce Daniela Popiołka 
prowadził 1-0. Niestety, gospodarze 
zdołali w 83 minucie doprowadzić 
do wyrównania po trafieniu byłego 
piłkarza Orła Konrada Romańczyka. 
Remis w Manowie z również walczą-
cym o utrzymanie Leśnikiem trzeba 
jednak uznać za wartościowy wynik. 

A już dzisiaj – w środę 19 maja o 
godz. 18.00 – Orzeł podejmować bę-
dzie MKP Szczecinek. Mecz odbędzie 
się z częściowym udziałem publiczno-
ści.                                               TC
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Marek jak mantrę powtarza cytat z 
Krolla, wygłaszany przez młodego 
Pazurę: żona przyjaciela w wojsku 
jest święta. Pomija co prawda 
słowo „w wojsku”, bo uznaje, że 
przyjaciel nie powinien tknąć przy-
jacielowi żony w żadnej sytuacji. 
Sam jednak boleśnie przekonał się, 
że nie każdy przyjaciel zasługuje 
na zaufanie. 

Marek pochodzi z dużego miasta, 
Dorota natomiast z małej, podwałec-
kiej wioski. Poznali się przypadkiem, 
kiedy Marek przyjechał tutaj na ryby. 
Zamieszkał wówczas w schronisku 
wędkarskim w Wałczu, ale większość 
czasu spędzał nad rzekami. Odpoczy-
wając któregoś dnia przy wiejskim 
sklepiku popijał piwko i jadł pęto 
kiełbasy z ciepłym jeszcze chlebem. 
Dorota pojawiła się z koleżanką. Koło 
sklepu działał skup grzybów, one przy-
taszczyły po pełnym koszu. Wysoka, z 
nogami do ziemi dziewczyna wpadła 
Markowi w oko. Zaczęli ze sobą roz-
mawiać. Potem Marek zaczął bywać w 
tej miejscowości częściej, z namiotem. 
Zimą wynajmował pokój, w którym 
spędzali z Dorotą coraz więcej czasu i 
nie rozmawiali o starożytnych filozo-
fach. W efekcie dziewczyna zaczęła 
naciskać na ślub. 

Między przyjaciółmi
- Miałem wtedy pieniądze – przyzna-

je Marek. - Prowadziłem z kumplem 
firmę obsługującą osiedla. Robiliśmy 
naprawy domofonów, oświetlenia, 
zmienialiśmy zamki w drzwiach, wsta-
wialiśmy wybite szyby. Generalnie 
byliśmy od wszystkiego, takie złote 
rączki. Czy się coś zepsuło czy nie, co 
miesiąc wpływała do nas kasa. Do 
tego handlowałem na giełdzie sprzę-
tem elektronicznym. Z jednej giełdy 
miałem więcej, niż niejeden zarabiał 
przez miesiąc. Dorota była ładna, na 
pewno gospodarna, wydawała mi się 
doskonałym materiałem na żonę. Dla-
tego postanowiłem się z nią ożenić. Po 
ślubie zamieszkaliśmy w Warszawie u 
moich rodziców. Początkowo miałem 
co prawda wynająć mieszkanie, ale 
niestety sytuacja się zmieniła. Giełda 
przestała działać, a my straciliśmy 
pracę jako konserwatorzy, bo znaleźli 
się lepiej ustawieni konkurenci. Przez 
jakiś czas staraliśmy się montować 
domofony, ale galopująca inflacja 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
sprawiła, że kupując materiały na 
jeden blok, po wykonaniu instalacji i 
odzyskaniu należności od lokatorów 
za pieniądze nie byliśmy nawet w sta-
nie kupić materiału na kolejny blok. 
Zlikwidowaliśmy firmę, bo nie było 
sensu tego ciągnąć na siłę. Handlo-

wałem jeszcze trochę na bazarku, ale 
nie było z tego za dużej kasy. Dorota 
z kolei nie mogła się dogadać z moimi 
rodzicami. Mieszkaliśmy w pokoiku o 
powierzchni 10 metrów w cztery oso-
by, bo urodziło nam się dwoje dzieci: 
starsza Ania i młodszy Jasiek. Wreszcie 
zdecydowaliśmy, że przenosimy się do 
jej rodziców pod Wałcz. Miałem tam 
pomysł na biznes. Rodzice przygoto-
wali nam strych z osobnym wejściem, 
ja dostałem komórkę na warsztat i 
zacząłem produkować spławiki.

***
Marka zaczęli odwiedzać na wsi 

koledzy z Warszawy. Prowadzili w 
okolicy duże interesy i bywali tu dość 
często. Była okazja do pogadania, 
wyskoczenia na ryby. Dowozili też 
Markowi materiał na spławiki, czasem 
zabierali gotowy towar i wstawiali do 
sklepów. Od jego teściów wynajmo-
wali niewielki domek, w którym się 
zatrzymywali. 

- Prawda jest taka, że oni wspierali 
nas finansowo – mówi Marek. - Robert 
i Janusz byli znacznie ode mnie starsi, 
ale wśród kumpli znad wody wiek nie 
ma znaczenia. Jak potrzebowałem 
mebli, żeby urządzić górę, przywozili 
wszystko i mówili, że kiedyś się rozli-
czymy. Kiedy wysiadł nam telewizor 
- było podobnie. Czasem, kiedy bar-

dzo potrzebowałem forsy, zostawiali 
mi kasę za spławiki, które dopiero 
wieźli do sklepów. Sami czekali na 
pieniądze, aż się sprzedadzą, a bywało 
nawet nieraz, że zostawiali mi więcej, 
niż dostawali za towar.

Robert w pewnym momencie zaczął 
przyjeżdżać częściej. Janusz załatwiał 
interesy na południu kraju, natomiast 
Robert wybrał trasy koło Wałcza. 
Oczywiście zatrzymywał się nadal w 
domku, wynajmowanym od teściów 
Marka. Coraz więcej czasu spędzał 
jednak z Dorotą. W sumie był od niej o 
blisko 20 lat starszy i na dobrą sprawę 
mógłby być jej ojcem. I jego zacho-
wanie początkowo Darek odebrał 
właśnie tak. Jeździł z nią na zakupy 
do Wałcza czy Piły. Najczęściej sporo 
do nich dokładał z własnej kieszeni. 
Potem, kiedy Dorota pożaliła się, że 
ma problemy z zębami, a nie stać jej 
na dentystę - jeździł z nią do Wałcza 
do stomatologa i zapłacił za całość. 
Teść Marka dałby się za niego pokro-
ić, bo Robert oddał mu w prezencie 
swojego starego Forda Sierrę, a sam 
kupił sobie Toyotę. Dorota dostawała 
od niego ciuchy i perfumy, a dzieci 
zabawki. Marek nie widział w tym nic 
niepokojącego. Ot, starszy kolega po-
maga jemu i jego rodzinie w trudnych 
czasach... W tym, że wizyty u dentysty 
potrafiły trwać nawet po kilka ładnych 
godzin, też nie wydawało się Markowi 
podejrzane. Bo co mogli robić? Pew-
nie biegali po sklepach, albo siedzieli 
w jakiejś knajpce na kawie... 

***
Aż pewnego dnia Dorota z Rober-

tem wyjechali coś załatwić. Marek 
jak zwykle siedział w warsztaciku 
i kleił spławiki. Tym razem jednak 
Dorota nie wróciła na noc, a Robert 
nie odbierał telefonu. Marek siedział 
z dziećmi sam, zastanawiając się, co 
się stało. 

- Przyjechali po dwóch dniach – 
mówi Marek. - Powiedzieli, że się 
kochają i chcą być razem. Nogi się 
pode mną ugięły. Myślałem, że może 
teściowie coś powiedzą, że staną po 
stronie rodziny, ale Robert ich zwyczaj-
nie kupił. Stwierdzili, że nie zamierzają 
się wtrącać, ale ich zdaniem Robert za-
gwarantuje Dorocie lepszą przyszłość. 

Kazali się Markowi wynosić. Marek 
wrócił do rodzinnego miasta, a Robert 
z Dorotą kupili domek niedaleko Wał-
cza i zamieszkali w nim z dziećmi Do-
roty i Marka. Po rozwodzie z Markiem 
Dorota liczyła na ślub z Robertem. 
Byłaby to dla niej gwarancja stabil-
ności. Żona Roberta była jednak na 
tyle sprytna, że nie dała mu rozwodu. 

- Sytuacja była paradoksalna – 
uśmiecha się złośliwie Marek. - Robert 
nie mieszkał z żoną, tylko z Dorotą, i 
miał z nią nawet dziecko, ale przez 
blisko 20 lat nie udało mu się roz-
wieść. A kiedy w tym roku zmarł, jego 
spadkobierczynią okazała się prawo-
wita małżonka. Teraz moja była żona 
się procesuje, bo nie ma z czego żyć...

Michał Gwdowski
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

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

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

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

• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termomo-
dernizacji, 2 systemy ogrzewania (gaz, 
ekogroszek). Zadbany ogród pow. 0,40 
ha. Atrakcyjna lokalizacja.  Kontakt: 
606 930 408                  1/19ll

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

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

• www.tuczno24.pl                        28/21r

• 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. 
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

Wałcz, ul. Kr. Jadwigi 3, tel. 781 415 765
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O tym, że gniew zdradzonej ko-
biety jest gorszy niż wojna, a w 
napędzanych gniewem emocjach 
jest ona połączyć ze sobą wszystkie 
drzemiące w niej żywioły – wie 
doskonale każdy mężczyzna, któ-
ry idąc w towarzystwie swojej 
kobiety, nieostrożnie zbyt długo 
zawiśnie wzrokiem na odsłoniętych 
nogach obcej pani. Jest to jednak 
niczym w porównaniu z chłodną 
i przeprowadzoną z pełnym wy-
rachowaniem zemstą, jakiej do-
konała pewna czterdziestoletnia 
wałczanka. 

Alina i Karol byli małżeństwem od 
ponad 10 lat. Są rówieśnikami, pozna-
li się  w liceum, i wtedy krótko ze sobą 
chodzili po raz pierwszy. Potem, kiedy 
Karol poszedł na studia do Poznania, 
rozstali się, ale po powrocie do Wałcza 
młody przedsiębiorca znów zawrócił 
w głowie Alinie. Po roku pobrali się i 
patrząc z boku wydawać by się mogło, 
że byli doskonałym małżeństwem. 
Wkrótce zaczęły się jednak pierwsze 

Zemsta smakuje na zimno
problemy. Jako świeżo poślubiona 
małżonka Alina raptownie zapadła na 
szereg dolegliwości, które uniemożli-
wiały jej wykonywanie obowiązków 
zawodowych sprzedawczyni. Karol 
wychodził z założenia, że żadna praca 
nie hańbi, a skoro żona nie posiada 
innego wykształcenia - byłoby do-
brze, gdyby pracowała w sklepie. Już 
jako żonie prywatnego biznesmena 
Alinie wydawało się to jednak uwła-
czające, dlatego postawiła na swoim 
i zrezygnowała z pracy w sklepie 
odzieżowym.

- W sumie nie kruszyłem o to kopii 
– przyznaje Karol. - Żona została w 
domu, więc pomyślałem, że jest to 
doskonała okazja do powiększenia 
rodziny. O dzieciach rozmawialiśmy 
wcześniej wielokrotnie, ale mijały 
miesiące, a żona w ciążę jakoś nie 
zachodziła. W końcu postanowiłem, 
że pójdziemy do lekarza. Zanim 
poszliśmy, żona oznajmiła mi, że już 
była się przebadać i problem leży 
po jej stronie. Wymagane jest długie 
leczenie, ale lekarz daje jej szansę. 

Zaczęła łykać jakieś tabletki, ale nie 
interesowałem się ani tym co to za 
leki, ani tym, na co mają pomóc.

Dopiero po kilku latach Karol przy-
padkiem odkrył, że żona przez cały 
czas potajemnie zażywała środki 
antykoncepcyjne. A kiedy się rozwo-
dzili wiedział również, że nie miała 
jakichkolwiek problemów z zajściem 
w ciążę, tylko po prostu nie chciała 
mieć dzieci. Niestety, przez ponad 10 
lat zapomniała mu o tym powiedzieć. 

Brak dzieci nie był jednak jedynym 
problemem. Karola zaczęło denerwo-
wać to, że jego żona całymi dniami 
nic nie robi. Nie zajmuje się domem, 
nie gotuje obiadów. Spędza czas na 
koleżankach, telewizji i zakupach.

- Właściwie jej jedyną życiową pasją 
były zakupy – mówi Karol. - Fakt, zara-
białem nieźle, ale bez względu na to, 
ile pieniędzy bym do domu przyniósł, 
wydałaby bez najmniejszego proble-
mu każdą złotówkę. Na rzeczy zbęd-
ne, niepotrzebne lub takie, którymi 
chciała zabłysnąć przed znajomymi. 
Ciuchy musiała mieć wyłącznie firmo-

we i to nie z wałeckich sklepów, ale 
z butików w Poznaniu, Szczecinie czy 
Gdańsku. Tam najczęściej jeździłem 
służbowo i tam szalała po sklepach. 
Kiedy zacząłem jej ograniczać kasę, 
zaczęły się wymówki, fochy, nawet 
próby szantażu. A kiedy powiedziałem 
jej, że jeśli chce więcej kasy, to niech 
po prostu ją sobie zarobi, wpadła w 
histerię. Z roku na rok otwierałem 
coraz szerzej oczy, nie mogąc w swojej 
żonie dostrzec tej dziewczyny, w której 
się zakochałem. Prawda była taka, że 
powoli się w niej odkochiwałem.

***
Właśnie wtedy w jego firmie poja-

wiła się Iwona. Karol zatrudnił ją na 
próbę, bo brakowało mu w firmie 
kogoś, kto będzie pilnował finansów. 
Iwona okazała się doskonałym pra-
cownikiem i mimo młodego wieku - 
miała 32 lata - po dwóch miesiącach 
niepodzielnie rządziła już finansami 
całej firmy. Karol przeprowadzał aku-
rat pewną restrukturyzację w firmie, 
więc musiał sporo czasu spędzać z 
młodą pracownicą. Jeździła z nim 
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Zemsta smakuje na zimno
również do kontrahentów oraz do 
filii firmy w Bydgoszczy i Gorzowie. 
Iwona okazała się ciepłą, niezwykle 
inteligentną, ale też na swój sposób 
dowcipną dziewczyną. Lubiła się 
śmiać, bawić, była otwarta i była tego 
typu człowiekiem, że gdziekolwiek się 
pojawiała, wywoływała na twarzach 
uśmiech. Karol powoli zaczynał być 
pod jej urokiem. Iwona w żadnym 
razie go nie prowokowała, nie starała 
się uwieść szefa. Po prostu była dla 
niego miła, w naturalny sposób, bez 
żadnych podtekstów. 

- I to było zupełnie coś innego od 
tego, co od dziesięciu lat miałem w 
domu – mówi Karol. - Zamiast cią-
głych narzekań, szantaży, domagania 
się kasy i rozmów wyłącznie o tym, 
co ona musi kupić i w jakim ciuchu 
byłoby jej do twarzy , ewentualnie 
jakie kosmetyki się jej skończyły, sły-
szałem raptem o książce, którą Iwona 
przeczytała i jaką MI poleca. Kiedy 
jechaliśmy w delegację i wieczorem 
w hotelu siedzieliśmy na kolacji czy 
przy drinku, rozmawialiśmy i o poli-
tyce, i o gospodarce. Rozmawialiśmy 
o filmach, literaturze i wielu innych 
sprawach, takich normalnych, życio-
wych. Nigdy nie słyszałem od Iwony 
złego słowa na koleżanki czy kolegów 
z pracy, nie podjudzała na nikogo, nie 
mówiła, kto co mówi na mój temat. 
Do tego była ładna, pełna życia i... 
cóż poradzę, że się w niej zakochałem.

Karol dość długo ukrywał swoje 
uczucie, ale Iwona pierwsza to wy-
czuła. Postawiła sprawę jasno: nie 
pasuje jej rola kochanki szefa. Nie 
chce się ukrywać, spotykać gdzieś po 
motelach, żeby się żona nie dowie-
działa. Jeśli mają spróbować ze sobą 
być, to w pełni jawnie, a czy z tego 
związku coś trwałego się urodzi - czas 
pokaże. Karol uznał, że jest to uczciwe 
postawienie sprawy. Oznajmił żonie, 
że chce się rozwieść. Alina wpadła w 
szał i zapowiedziała, że rozwodu nie 
dostanie. Kiedy jednak przykręcony 
został kurek z kasą - doszła do wnio-
sku, że może coś na tym ugrać. Męża 
może nie zachowa, ale niech chociaż 
ma gdzie mieszkać i parę złotych na 
wydatki, zanim znów się ustawi. I tak 
za mieszkanie i 100 tysięcy złotych 
zgodziła się na rozwód. W dalszym 
jednak ciągu nie wiedziała dlaczego 
jej mąż wniósł pozew o rozwód. 
Nie wiedziała nic o Iwonie ale kiedy 
zobaczyła ich na ulicy roześmianych i 
szczęśliwych - postanowiła, że zrobi 
wszystko, żeby to szczęście zniszczyć. 

***
Karol już spotykał się z Iwoną, 

zanim sąd oficjalnie rozwiązał jego 
małżeństwo. Poznał jej ojca, z którym 
szybko znaleźli wspólny język. Mama 
Iwony zmarła na wylew 10 lat wcze-
śniej i od tego czasu Janusz był sam. 
Prowadził z przyjacielem niewielką 
firmę usługową i całkiem nieźle mu 
się wiodło. Poza tym był zapalonym 

myśliwym i większość wolnego czasu 
spędzał w lesie. Co prawda niewiele 
strzelał, ale za to robił świetne zdjęcia. 
Z córką miał doskonały kontakt i ufał 
jej wyborom. Nie marudził, że Karol 
to rozwodnik, że jest o blisko 10 lat 
starszy. Dla niego najważniejsze było 
to, że widział, że Karol kocha jego 
córkę, szanuje ją i jest dla niej dobry. 

- Nie wiedziałem, że jeszcze przed 
rozwodem Alina prowadziła szeroki 
wywiad na temat mojej partnerki – 
mówi Karol. - Faktem jest, że miała 
trochę znajomych w mojej firmie, ale 
w końcu przez tyle lat była żoną szefa 
i właściciela. Szybko więc dowiedziała 
się, że Iwona jest moją partnerką i że 
mieszkamy razem. Potem, kiedy już 
się rozwiodłem, zaczęliśmy myśleć 
poważnie o ślubie. Specjalnie się z 
tym nie spieszyliśmy, ale w końcu 
powiedzieliśmy sobie: tak. Było to 
niemal rok po rozwodzie i zbiegło się 
z cudowną wiadomością - Iwona spo-
dziewała się dziecka. Miałem zostać 
wreszcie ojcem.

Iwonie i Karolowi urodziła się córka. 
Stała się dla nich oczkiem w głowie, 
a dziadek Janusz na punkcie małej 
zwariował. Minęło może pół roku i 
Iwona pierwsza zauważyła zmianę u 
swojego ojca. Zaczął się jej zdaniem 
dziwnie zachowywać. Zaczął kupować 
eleganckie ciuchy, chodził do fryzje-
ra, dbał o paznokcie. Do tego znikał 
gdzieś wieczorami. W końcu Iwona 
spytała go wprost i usłyszała to, czego 
się domyślała. Jej ojciec spotykał się z 
jakąś kobietą. 

- Ojciec był przesłodki, kiedy o tym 
mówił – opowiada Iwona. - Z jednej 
strony wstydził się, a z drugiej nie 
wiedział, jak na go zareaguję. Chyba 
obawiał się, że będę miała coś prze-
ciwko temu. Uspokoiłam go, powie-
działam, że bardzo się z tego cieszę i 
że to już najwyższy czas, żeby znalazł 
sobie kogoś na stałe. Przez całe życie 
nie może przecież być sam. Widać 
było, że to, co mówię sprawiło mu 
ulgę. Zorientowałam się z czasem, że 
ta kobieta, z którą tata się spotyka, 
to nie jest przelotna znajomość. Co 
prawda nie poznaliśmy jej, bo mówił, 
że jest na to za wcześnie, ale widzia-
łam, że owinęła go sobie wokół palca. 
Był na każde wezwanie i na każde jej 
skinienie. Ale też wyraźnie odmłod-
niał i nabrał chęci do życia, co było 
na pewno dużym plusem.

***
Życie toczyło się swoim rytmem do 

czasu, kiedy któregoś wieczoru Janusz 
zaprosił córkę z mężem i oznajmił im, 
że planuje wziąć ślub. Samo to nie 
byłoby może niczym dziwnym, ale że 
jego narzeczona jest w ciąży i Iwona 
będzie miała brata – już tak. 

- Szczerze mówiąc nie wiedzieliśmy, 
co o tym sądzić – mówi Karol. - Ja-
nusz był po pięćdziesiątce, ale jego 
przyszła żona była znacznie młodsza, 
bo ledwie przekroczyła czterdziestkę. 

Nie zmienia to faktu, że z tego, co 
mówił Janusz wynikało, że była to 
jej pierwsza, a co za tym idzie dość 
ryzykowna ciąża. Teść miał świado-
mość, że do porodu jego wybranka 
może leżeć w domu lub szpitalu, a już 
na pewno będzie musiała się bardzo 
oszczędzać. Doszło jednak wreszcie 
do długo oczekiwanego zapoznania. 
Przygotowaliśmy kolację. Zdębiałem, 
kiedy wszedł Janusz z... Aliną, czyli 
moją byłą żoną! Pierwszy raz w życiu 
coś zimnego przeleciało mi po krzyżu 
i nie wiedziałem, co mam powiedzieć. 
Alina udawała zaskoczoną naszym 
spotkaniem. Nie mniej zaskoczony był 
Janusz na wieść o tym, że matka jego 
dziecka była moją żoną. Ja natomiast 
wiedziałem, że nie jest to przypadek. 
Że ta wredna żmija ma w tym jakiś 
swój cel...

***
Dość szybko wyszło na jaw, że przy-

puszczenia Karola były jak najbardziej 
słuszne. Jego była małżonka owinęła 
sobie jego teścia wokół paluszka. 
Najpierw wmówiła mu, że rozstała 
się z Karolem, bo ją bił. Potem na-
opowiadała niestworzonych rzeczy 
o hazardzie, narkotykach, długach 
u szemranych typów. Janusz zerwał 
z zięciem kontakt i starał się przeko-
nać córkę do tego, by pomyślała o 

rozwodzie. 
- Oczywiście nie chciałam o tym 

słyszeć – mówi Iwona. - Starałam się 
z kolei z Karolem odwieść go od ślubu, 
ale było za późno. Ojciec stracił dla 
tej baby głowę. Jestem przekonana, 
że wlazła mu do łóżka i potrafiła tak 
nim zakręcić, że nie myślał logicznie. 
Wzięli ślub, a kiedy urodziła mu syna, 
zupełnie zwariował. Szczerze mówiąc 
sądziliśmy, że może syn nie jest ojca 
i po cichu zrobiliśmy badania DNA. 
Potwierdziło się jednak, że ojcem 
Bartusia jest mój tata. Potem okazało 
się, że dom, który był wcześniej prze-
pisany na mnie, jakimś cudownym 
zbiegiem okoliczności został zapisany 
na Bartusia i jego matkę. Ojciec mó-
wił, że to zabezpieczenie dla nich, 
gdyby wcześnie umarł. Mnie zapisałby 
mieszkanie, ale... mam się rozwieść z 
Karolem. W ciągu półtora roku ta baba 
skłóciła mnie z ojcem, a mojej córce 
odebrała dziadka. Z Karolem ojciec 
też nie rozmawia. Nie mamy już nic, 
bo wszystko ojciec przepisał na swoją 
żonę i syna. Któregoś wieczoru, kiedy 
staraliśmy się z ojcem porozmawiać 
i znów skończyło się awanturą, ona 
podeszła pod drzwi i powiedziała, 
że to dopiero początek. Że za karę za 
nasz romans zniszczy nasze rodziny...

Michał Gwdowski
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