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Zdecydował się Pan na start w 
wyborach na burmistrza Tuczna. 
Co było impulsem do podjęcia tak 
trudnej decyzji?

- Jak wiadomo, zaangażowałem się 
w prace grupy referendalnej. Myślę, 
że powody, dla których referendum 
zakończyło się powodzeniem, były 
dwa. Z jednej strony był to sprzeciw 
przeciwko budowie biogazowni, ale 
myślę, że wielu mieszkańcom po pro-
stu nie podobał się styl sprawowania 
władzy przez poprzedniego burmi-
strza. Ja oczywiście jestem przeciwny 
budowie biogazowni. Jestem przeciw-
ny prowadzeniu tak kontrowersyjnych 
inwestycji bez konsultacji z miesz-
kańcami. Ale też dostrzegam ogrom 
zła, jaki spowodował styl rządzenia 
odwołanego burmistrza.
Co Pan ma konkretnie na myśli?

- Proszę zobaczyć, jak polityka na 
szczeblu centralnym podzieliła pol-
skie społeczeństwo. Dziś często przy 
rodzinnym stole dochodzi do kłótni 
pomiędzy zwolennikami tej czy innej 
partii. Niestety, ten styl sprawowania 
władzy powielał poprzedni burmistrz. 
Dzielił społeczeństwo na „swoich” i 
przeciwników. „Swoi” mogli liczyć na 
wsparcie, pomysły „swoich” były re-
alizowane. Przeciwnicy, choćby mieli 
najlepszy pomysł, nie mieli szans na 
jego realizację. To jest najważniejsze 
zadanie, jakie widzę przed sobą, jeśli 
Mieszkańcy powierzą mi zaszczytną 
funkcję Burmistrza Tuczna. Przywró-
cenie jedności w społeczeństwie. 
Zakończenie z podziałami na „my” i 
„oni”, a zamiast tego działania ponad 
podziałami. Mam świadomość, że nie 
wszyscy mnie popierają, ale zapew-
niam, że jeśli będą mieli pomysły, 
które będą służyły mieszkańcom czy 
rozwojowi gminy, to nie będą odrzu-
cone tylko dlatego, że zgłaszają je moi 
przeciwnicy.
Mówi Pan o reaktywacji Klubu 
Sportowego Jedność Tuczno. Uda 
się tego dokonać?

- Jest to swego rodzaju symbol 
tego, o czym mówiłem powyżej. Klub 
Jedność rozpadł się z powodu podzia-
łów, z powodu braku jedności. Jego 
reaktywacja będzie miała z jednej 
strony wydźwięk wręcz symboliczny, 
ale z drugiej wymiar społeczny. Klub 
zaktywizuje wiele osób, pozwoli na 
wspaniałe spędzanie wolnego czasu, 
dostarczy sportowych emocji. Porosły 
wysoką trawą stadion miejski znów 
odżyje.
Nie da się pominąć tego tematu: 
co z biogazowniami?

- Oczywiście walczymy, aby ta inwe-
stycja nie powstała. Tyle, że robimy 
to w ramach obowiązującego prawa. 
Jestem w stałym kontakcie z Panią 
Sołtys Marcinkowic. Wiem, że jest już 
w posiadaniu uzasadnienia wyroku 
WSA, które jest dla nas korzystne i jest 
realna szansa na cofnięcie wydanych 
warunków zabudowy. 

Odbudować jedność
Rozmowa z Krzysztofem Mikołajczykiem, kandydatem na burmistrza Tuczna. 

Skąd zatem ataki na Pana i osoby 
z Panem współpracujące?

- Jest to przykre, tym bardziej, że 
angażowałem się w referendum, w 
sprawę biogazowni, a dziś pojawiają 
się jakieś absurdalne zarzuty, że coś 
ukrywamy, że czegoś się nie robi. 
Smutne, że pada to ze strony dotych-
czasowych kolegów, a nie przeciwni-
ków. Co gorsza, posuwają się oni do 
manipulacji. Kreują się na jedynych 
obrońców mieszkańców przed bioga-
zowniami, co dla wielu osób zaanga-
żowanych od 2 lat w walkę z budową 
biogazowni w Marcinkowicach jest 
wręcz obraźliwe. W rzeczywistości są 
to pozorowane działania, takie jak 
zbieranie podpisów pod petycją, które 
na pewno nie wstrzymają budowy 
biogazowni. Nie wiem, czy wymy-
ślili sobie taki pomysł na kampanię? 
Ale nie tędy droga. By powstrzymać 
budowę biogazowni potrzebne jest 
wykorzystanie wszystkich instrumen-
tów prawnych, i to robimy, i trzeba 
to podkreślić - z dobrym skutkiem. Ja 
trzymam się dalej ustaleń: kampania 
ma być uczciwa i prowadzona fair.
Ale atakuje Pana bezpośrednio nie 
kontrkandydat, ale członek jego 
sztabu. I szczerze mówiąc, coraz 
więcej ludzi zadaje sobie pytanie: 
na ile samodzielny będzie taki 
burmistrz, za którego mówią inni?

- Nie chciałbym tego komentować.
Tuczno to nie tylko miasto. Jakie 
ma Pan pomysły na Gminę?

- To jest bardzo złożony temat. Na-
sze małe miejscowości kryją w sobie 
ogromny potencjał ludzki. Są koła 
gospodyń, są stowarzyszenia, są też 
sołtysi i rady sołeckie. Niestety, to jest 
znów to, o czym mówiłem na wstępie. 
Część z nich była traktowana jako 
„swoi” i mogła liczyć na duże wsparcie. 
W tych miejscowościach coś się działo, 
realizowane były inwestycje. Inne, w 
których działacze traktowani byli jako 
przeciwnicy, często nie mogły liczyć 
na jakiekolwiek wsparcie. To należy 
zmienić. Sprawiedliwie podejść do 
rozdziału środków, tak, aby w każdej 
miejscowości realizować długo wycze-
kiwane inwestycje, czy to drogowe, 
czy wodno-kanalizacyjne, czy też inne, 
ważne dla mieszkańców.. Nawiążę 
współpracę ze wspólnotami mieszka-
niowymi na terenach wiejskich, ale 
oczywiście i miejskich. Wspólnie poszu-
kamy środków na remonty budynków 
wielorodzinnych, na zagospodarowanie 
terenu wokół. Wreszcie też, będę działać 
na rzecz wykluczenia komunikacyjnego.
Czy może Pan szerzej rozwinąć ten 
wątek?

- Wiele miejscowości pozbawionych 
jest dogodnego dojazdu, a nie każdy 
ma samochód i o tym nie zapominaj-
my. Dlatego mam pomysł uruchomie-
nia połączeń do Tuczna i na przystanek 
PKP za symboliczną złotówkę. Tak, 
aby każdy mógł przyjechać do Tucz-
na załatwić sprawy urzędowe, zrobić 

zakupy czy choćby odwiedzić rodzinę, 
a na przystanek PKP gdyby ktoś po-
trzebował wyruszyć w dalszą podróż.
Trudno nie pominąć takiego tema-
tu jak turystyka. Czy Tuczno może 
być gminą turystyczną i zarabiać 
na tym pieniądze?

- Tuczno ma ku temu ogromny po-
tencjał, tylko potrzebuje gospodarza, 
który to wesprze. Zresztą inwestycje 
w turystykę służą również mieszkań-
com Tuczna i okolic i o tym warto 
pamiętać. Konieczny jest kompleksowy 
remont plaży miejskiej. Remont pla-
nowy, z wybudowaniem niezbędnej 
infrastruktury, wkomponowanej w 
istniejące otoczenie. Ale też konieczny 
jest remont pozostałych kąpielisk, 
istniejących na terenie gminy. Myślę 
o zagospodarowaniu tzw. „dołka” w 
Tucznie. Aż prosi się o zrobienie na tym 
terenie parku rozrywki, jakiejś małej 
sceny, altan, parku zabaw dla dzieci. 
Mamy firmę zajmującą się architekturą 
krajobrazu i myślę, że pomogłaby w 
zaprojektowaniu zieleni i małej archi-
tektury, aby wyglądało to efektownie. 
Będę wspierać rozwój agroturystyki 
na terenie gminy. Pandemia sprawiła, 
że coraz więcej osób poszukuje miejsc 
do wypoczynku na terenie kraju. W 
sezonie w okolicznych agroturystykach 
próżno szukać miejsc, które rezerwo-
wane są już zimą. Dlatego myślę, że 
to dobry kierunek. Ze strony gminy 
na pewno konieczne będzie wsparcie, 
choćby w reklamie. Myślę, że warto 
nawiązać również współpracę z węd-
karzami. Warto pomyśleć o wsparciu 
w zarybieniach. Więcej ryb w naszych 
wodach to więcej turystów-wędkarzy, 
a to z kolei więcej pieniędzy w kiesze-

niach naszych mieszkańców. 
Budżet gminy zasilają przedsię-
biorcy. Jak widzi Pan współpracę 
ze środowiskiem biznesu?

- Wiele mówi się o pozyskiwaniu 
nowych inwestorów. Często przy 
tym zapomina się o już istniejących 
firmach. Ja właśnie skupię się na już 
istniejących firmach. Będę współpra-
cować z nimi, reagować na ich sygna-
ły. Stworzę im takie warunki, aby zain-
westowanie środków na terenie gminy 
uważali za dobrą decyzję. Proszę mi 
wierzyć, że przedsiębiorcy ze sobą roz-
mawiają. Jeśli jeden chwali warunki i 
współpracę z gminą, to inny pomyśli: 
a może ja również tu zainwestuję? 
To jest najlepsza reklama, skutkująca 
powstawaniem nowych firm i nowych 
miejsc pracy. Podejmę też działania 
zmierzające do zwiększenia udziału 
firm lokalnych w przedsięwzięciach 
realizowanych przez Gminę.
Na koniec wrócę do społeczników. 
Zapomnieliśmy wspomnieć o nie-
zwykle istotnej grupie, jaką jest 
Ochotnicza Straż Pożarna. 

- Działanie OSP wykracza daleko poza 
działalność ściśle związaną z bezpieczeń-
stwem. Oczywiście jest to najważniejszy 
element aktywności strażaków-ochot-
ników, ale nie wolno zapominać o 
ich działalności społecznej, sportowo 
-rekreacyjnej czy kulturowej. Strażacy 
włączają się w szereg działań na terenie 
Gminy. Chcę OSP mocno dofinansować. 
Dlatego jestem za likwidacją Straży 
Gminnej, która nie spełnia swojej roli. 
Zaoszczędzone w ten sposób około 100 
tysięcy złotych rocznie przeznaczyłbym 
na dofinansowanie OSP.
Dziękuję za rozmowę.Sfi
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P owiem tak: z wiekiem o wiele bardziej niż kiedyś uwraż-
liwiłem się na krzywdę, która dzieje się dzieciom. Może 
to zresztą nie tylko wiek chodzi, ale też o życiowe do-
świadczenia? Tego nie wiem, w każdym razie na moją 

listę filmów i książek, od których trzymam się w miarę możliwości 
jak najdalej, trafiły teraz utwory zawierające wątek cierpienia, 
doświadczanego przez dzieciaki. Zwłaszcza te najmłodsze, które 
ze strony dorosłych powinny liczyć na bezwarunkowe wsparcie 
oraz każdą możliwą i teoretycznie niemożliwą pomoc, ale czasem 
nie mogą.

Przed tygodniem moje wnętrzności splątane zostały w gordyjski 
supeł wiadomością o tym, co spotkało w bardzo jeszcze krótkim 
życiu malutkiego Piotrusia. Trudno mi sobie wyobrazić, co jeszcze 
gorszego mogło spotkać tego dzieciaczka. Okołoporodowe problemy, 
które przełożyły się na bardzo poważne - być może nieodwracalne 
- problemy ze zdrowiem, potem porzucenie przez matkę skutkujące 
tym, że maluch został sam jak palec w obcym kraju, wreszcie brak 
ubezpieczenia zdrowotnego i w efekcie utrudniony dostęp do opieki 
zdrowotnej... O problemach ze statusem prawnym nie ma nawet co 
wspominać, bo to jest bardziej problem dorosłych, niż dzieciaczka. W 
sumie jednak nic, tylko usiąść i płakać. No, i jakby tego wszystkiego 
było jeszcze mało, to przecież matka Piotrusia jest Ukrainką. Bo 
nawet nie chce mi się pisać, a nawet myśleć mi się nie chce o tym, 
jaki jest stosunek wielu moich rodaków do Ukraińców. Dlaczego? 
To jest temat na o wiele głębszą analizę od tej, którą ja byłbym w 
stanie przeprowadzić. I nie o to mi teraz chodzi.

W każdym razie kiedy wydawało się, że najsensowniej będzie 
załamać ręce i zapłakać nad losem Piotrusia, zaczął się ciąg fajnych 
zdarzeń, a moja wiara w ludzi zaczęła wracać. Może jeszcze po-
woli i w ograniczonym zakresie, ale jednak zaczęła. Oto bowiem 
w pomoc Piotrusiowi zaangażowały się różne polskie instytucje, 
włącznie z wałeckim PCPR-em, a Fundacja PROSVITA (której mam 
przyjemność być członkiem) zaczęła zbiórkę pieniędzy na ubezpie-
czenie maluszka. Włączyło się do niej mnóstwo instytucji i zwykłych 
ludzi, którzy wiedzą, co znaczy słowo: empatia. Dzisiaj, czyli w 
poniedziałek 24 maja, wiadomo już, że udało się zebrać całą po-
trzebną kwotę. Czapkę z głowy ściągam przed każdym, kto dołożył 
do całego tego przedsięwzięcia choćby najdrobniejszy okruch, że 
o cegiełce nawet nie wspomnę. I nie myślę tylko o pieniądzach, 
również o kwestiach organizacyjnych i wszystkich innych. A co 
do Piotrusia - mam nadzieję, że limit nieszczęść, które mogły go 
dostać, został wyczerpany przynajmniej na bardzo, bardzo długo, 

a najlepiej na zawsze. Bądź dzielny, mały wojowniku i nigdy się 
nie poddawaj. Musisz wierzyć, że najgorsze jest już za Tobą i teraz 
może być tylko lepiej.

Kilka dni później wstrząsnęło mną - jak chyba całą polską 
opinią publiczną - zabójstwo 11-letniego dziecka z Katowic. 
Przy okazji: wyrazy wielkiego szacunku należą się Policji, 

która bardzo sprawnie wytypowała 41-latka, podejrzewanego o 
dokonanie tej zbrodni. Niewiele jeszcze o tej sprawie wiadomo, 
ale ze skąpych informacji wynika, że ten mord może mieć w tle 
wątek seksualny, konkretnie - pedofilski.

Nie czas jeszcze na wyrokowanie: winny czy niewinny, a tym 
bardziej na karanie domniemanego sprawcy, choć z internetowych 
wpisów wynika, że gdyby 41-latek trafił w ręce opinii publicznej, 
zostałby natychmiast zlinczowany. Takie jest fatalne znamię naszych 
czasów: publika rwie się do sądzenia i wymierzania kary, najchęt-
niej na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Proszę mnie dobrze zrozu-
mieć - ja nie bronię sprawcy, i jeśli jest nim podejrzewany 41-latek, 
to bardzo chciałbym, aby został surowo ukarany. Ale no właśnie: 
jeśli. Bo na razie nawet oragany ścigania poruszają się w obszarze 
domysłów i domniemań. Tak, wiem: domniemany sprawca przy-
znał się do zamordowania 11-latka. O ile mnie jednak pamięć 
nie myli, przyznanie się do winy jest tylko dowodem w sprawie, i 
wcale nie musi być dowodem najważniejszym. Historia wymiaru 
sprawiedliwości zna bowiem bardzo wiele przypadków, kiedy ktoś 
brał na siebie cudzą winę. Z bardzo różnych zresztą pobudek: z 
miłości, pragmatycznego myślenia, zaburzeń psychicznych, itp. Na 
miejscu sędziego byłbym spokojniejszy, gdybym wydając wyrok 
mógł wziąć pod uwagę jak najwięcej niepodważalnych dowodów, 
świadczących o winie podsądnego. Czy podobnie będzie w tym 
przypadku? Nie wiem. Mam tylko nadzieję że sąd nie ugnie się 
pod presją opinii publicznej, o co przy tego typu sprawach wcale 
nie jest tak trudno. Sędzia - z całym szacunkiem dla wszystkich 
ludzi wykonujących ten zawód - jest przecież także człowiekiem. 
A skoro tak, to nie jest zupełnie wolny od niebezpieczeństwa 
ulegania presji społecznej. Nie żyje w szklanej bańce i docierają 
do niego różne sygnały, a więc im mniejsza presja - tym większa 
gwarancja sprawiedliwego osądzenia domniemanego sprawcy 
każdego przestępstwa, wyżej opisanego nie wyłączając.

Tego jednak, co dzieje się w mojej głowie kiedy myślę o tej 
sprawie, wolę nie przelewać na papier. Mówi się wprawdzie, że 
on zniesie wszystko, ale to nie musi być prawda...

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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CD. NA STRONACH 6-7

Zamęt z wałeckimi jeziorami wy-
wołała uchwała Rady Powiatu, 
ograniczająca do 30 KM moc silni-
ków, na których można pływać na 
jez. Raduń. To eliminuje z jeziora 
większe motorówki ale też - a 
może przede wszystkim - skutery 
wodne. Właściciele szybkich łodzi 
protestują. nie zgadzając się z 
decyzją. Zwolennicy mówią, że 
skutery mogą przenieść się na je-
zioro Zamkowe. Tyle, że jak widać z 
rozmów radnych miejskich podob-
ne ograniczenia do Radunia mają 
objąć również jezioro Zamkowe. 

Aby lepiej zrozumieć podłoże kon-
fliktu, warto cofnąć się do 2018 roku 
i pierwszego Festiwalu Dwóch jezior. 
Wówczas to jedną z atrakcji miały być 
wyścigi skuterów wodnych, rozgrywa-
ne w ramach eliminacji do mistrzostw 
Polski. Obowiązująca wówczas uchwa-
ła Rady Powiatu, ograniczająca do-
puszczalną moc silników, wyłączała 
możliwość organizacji zawodów na 
Raduniu. Ówczesna burmistrz Bogu-
sława Towalewska w przyspieszonym 
trybie wystąpiła do Rady Powiatu o 
zmianę uchwały i zwiększenie mocy 
silników dopuszczalnych na Raduniu 
i Rada przychyliła się do wniosku, 
podejmując stosowną uchwałę - tyle, 
że weszła ona w życie bodaj dwa dni 
po Festiwalu. To oznaczało, że nie 
można było legalnie przeprowadzić 
zawodów w planowanym terminie. 
Dlatego podczas pierwszego Festiwalu 
zawody odbyły się na jeziorze Zamko-
wym, gdzie nie obowiązywały żadne 
ograniczenia. Dopiero podczas drugiej 
edycji Festiwalu Dwóch Jezior w 2019 
roku wyścigi skuterów odbyły się na 
Raduniu, dostarczając wiele radości 
publice. Zawody zostały też bardzo 
wysoko ocenione przez zawodników, 

Dla kogo 
WAłeCKIe JeZIORA?

którzy uznali tę część Radunia (na 
wysokości promenady pomiędzy 
MOSiR-em i „Widokiem”) za jedno z 
lepszych miejsc, w których kiedykol-
wiek przyszło im rywalizować. 

Kolejny festiwal nie odbył się z po-
wodu pandemii. Zmieniona uchwała 
obowiązywała jednak dalej, przycią-
gając nad Raduń miłośników wod-
nych sportów motorowych. 

***
W lutym tego roku do Rady Powiatu 

wpłynęła petycja, w której jej sygna-
tariusze domagali się ponownego 
wprowadzenia ograniczeń, dotyczą-
cych mocy silników używanych w 
jednostkach pływających na Raduniu. 
Pismo zostało napisane na papierze 
firmowym COS OPO Bukowina, co 
jasno wskazywało, że to ośrodek był 
inicjatorem pisma. Poparli je m.in. 
Polski Związek Wędkarski, WOPR, 
kluby WTS Orzeł Wałcz i SMW Drako.

- Rada Powiatu jest władna do pod-
jęcia takiej uchwały – mówi sekretarz 
powiatu Zbigniew Wolny. - Petycja 
trafiła do komisji i dyskutowali nad nią 
radni, a następnie w formie uchwały 
trafiła na sesję, gdzie została jedno-
głośnie przegłosowana. 

Tuż przed sesją Rady Powiatu odbyła 
się sesja Rady Miasta. Poruszano na 
niej temat petycji i zaczęto rozmawiać 
na temat jeziora Zamkowego. Okazało 
się, że spora grupa radnych domaga 
się wprowadzenia takich samych ogra-
niczeń, jakie obowiązują na Raduniu. 
Burmistrz rozmawiał online z radnymi 
i miał w trybie pilnym „dołożyć” 
jezioro Zamkowe do uchwały, ogra-
niczającej moc silników używanych 
na Raduniu. Nie zgodził się jednak na 
to starosta, który stał na stanowisku, 
że jest to temat, który należy poddać 
dyskusji na komisjach. Dlatego – 
przynajmniej jak do tej pory - zakaz 

obowiązuje wyłącznie na Raduniu. 
Uchwała wywołała protesty sporej - 

jak się okazało - grupy mieszkańców 
Wałcza, którzy na jeziorze uprawiają 
sporty motorowodne. Odbyło się 
spotkanie na MOSiR-ze, na którym 
strony mogły przedstawić swoje racje. 

W petycji, która skutkowała wpro-
wadzeniem zakazu, podnoszonych 
jest wiele zarzutów, głównie dotyczą-
cych osób pływających na skuterach. 
Główne zarzuty to hałas, rozwijanie 
znacznych prędkości, co grozi kolizja-
mi z kajakami, oraz fale, które stwa-
rzają zagrożenie dla pływaków, ale też 
przeszkadzają wędkarzom. 

- Najsmutniejsze jest to, że nikt nie 
pytał nas o zdanie, tylko po cichu 
przepchnięto uchwałę – mówi Izabela 
Bodnar. - Moje dzieci popłakały się, 
bo nie dość, że zakaz obowiązuje na 
Raduniu, to słyszymy, że podobne 
ograniczenia mają być wprowadzo-
ne na Zamkowym. Boli nas to, że 
zostaliśmy niejako zaszufladkowani 
jako jacyś chuligani, rozrabiający na 
jeziorze na skuterach. Tymczasem 
my pływamy z dziećmi, spokojnie, 
a większą prędkość rozwijana jest 
tylko kiedy wiemy, że nikomu to nie 
będzie przeszkadzać. Jeśli ktoś pływa 
niebezpiecznie, zbyt szybko, to są 
przecież odpowiednie służby, które 
powinny reagować. Przecież nikt nie 
zabrania komuś jeździć samochodem 
tylko dlatego, że część kierowców 
łamie przepisy. Tymczasem w naszym 
przypadku zastosowano odpowie-
dzialność zbiorową. Z drugiej strony 
nie jestem do końca przekonana, czy 
skutery stanowią aż takie zagrożenie. 
Ja przynajmniej nie widziałam, aby na 
wodzie w mojej obecności doszło do 
jakiejś groźnej sytuacji. Myślę, że część 
zarzutów wynika z tego, że ludzie nie 
do końca rozumieją ten sport. Wi-
działam chłopaków na akrobacyjnych 
skuterach, którzy pływali koło mostu 
wiszącego. Ludzie z mostu nagrywali 
filmiki i widać było, że to się im po-
dobało. Ale faktycznie postronny widz 
mógł odebrać to jako „wariowanie” 
na wodzie. Tymczasem te skutery są 
tak skonstruowane, że na nich trzeba 
cały czas płynąć. Nie można się zatrzy-

mać, tak jak nie można zatrzymać się 
na rowerze czy motorowerze. Skuter 
musi być cały czas w ruchu i to dla 
osoby postronnej może wywołać 
jakieś negatywne skojarzenia. Ja z 
moją rodziną nie spotkaliśmy się z 
żadnymi negatywnymi reakcjami. 
Wręcz przeciwnie, wiele razy byliśmy 
proszeni o to, żeby kogoś przewieźć 
na skuterze. Reakcje po przejażdżce 
były zawsze fantastyczne i wiele osób 
zachęciliśmy do uprawiania tego 
sportu. Sprzęt robi się coraz bardziej 
dostępny i coraz więcej osób chce w 
ten sposób spędzać wolny czas. Jest 
to niewątpliwa atrakcja dla turystów. 
A ludziom, którzy zarzucają nam, że 
skutery hałasują powiem tak: z plaży, 
gdzie krzyczą taplające się w wodzie 
dzieciaki, dochodzi większy harmider, 
niż od skuterów.

- Sytuacja jest wręcz kuriozalna, a 
zarzuty pozbawione uzasadnienia – 
dodaje Krzysztof Kargol. - Sytuacja 
wygląda tak, jakby ktoś wprowadził 
zakaz wjazdu do miasta samochodów 
z silnikami powyżej 150 KM, bo mogą 
jechać za szybko i za bardzo hałasują. 
Mówi się o fali, jaką wytwarzają ło-
dzie, tyle, że fala nie zależy od mocy 
silnika, tylko od wielkości łodzi. Mówi 
się o hałasie. To tak, jakby zakazać po-
ruszania się po ulicach motocyklom, 
które wszak są niekiedy bardzo głośne. 
Czy kiedy ktoś jedzie pijany samocho-
dem, to od razu zamyka się drogę? Są 
przecież służby, które eliminują osoby 
niestosujące się do przepisów. Nie 
można stosować odpowiedzialności 
zbiorowej. Jeśli chodzi o wariowanie 
na wodzie, to zapewniam, że małą 
łódką z dopuszczonym 30-konnym 
silnikiem też można pływać w ślizgu, 
relatywnie szybko i narobić sporo 
bałaganu na wodzie. Mówi się, że 
przeszkadzamy trenującym na Radu-
niu kajakarzom. Jestem codziennie 
na Strącznie i tłoku to ja na wodzie 
nie widzę. My pływamy głównie w 
weekendy i pod warunkiem ładnej 
pogody. Kajakarze trenują niezależ-
nie od aury przez 7 dni w tygodniu. 
Więc bez przesady, aż tak mocno nie 
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wpływamy na treningi. Ja myślę, że 
można było znaleźć kompromis, ale 
niestety chyba zabrakło chęci. Czytam 
komentarze, oglądałem sesję i widać, 
że wiele osób nie ma pojęcia o tym, 
co piszą czy mówią. 

***
Do Starostwa wpłynęła kolejna 

petycja, podpisana przez Grupę Miło-
śników Sportów Motorowodnych. W 
piśmie podniesionych zostało sporo 
zarzutów wobec COS OPO. 

„Jezioro nie jest prywatne tylko 
publiczne i każdy z Nas powinien 
mieć do niego takie same prawo i taki 
sam dostęp. To przyjezdni powinni 
się dostosować do Mieszkańców, a 
jest zupełnie odwrotnie. Sportowcy z 
COS-u, którzy użytkują nasze jezioro, 
już wcześniej przejęli jego część za 
mostem wiszącym, w stronę Strączna, 
gdzie zostały wybudowane dla nich 
specjalne tory. Niestety sportowcy i 
tak wolą pływać w stronę miasta, niż 
korzystać ze swoich torów, które były 
ogromną inwestycją (ich budowa 
kosztowała bagatela 14 milionów 
złotych), ale wioślarze wraz ze swo-
imi trenerami wolą nadal pływać w 
okolicach wałeckich kąpielisk, między 
wędkarzami na kładkach na łódkach. 
Zmierzając dalej, jak to COS dba o 
interes publiczny naszego miasta, 
pobierając opłaty za wjazd na teren 
swojego ośrodka i parkowanie na jego 
terenie od naszych mieszkańców. Te-
raz każdy rodzic jadący z dzieckiem na 
basen musi ponosić dodatkowe koszty. 
(Dlaczego nikt nie pomyśli np. o „kar-
cie mieszkańca”, która zwolni z tychże 
opłat i pozwoli czuć się swobodnie 
„jak u siebie” - bo przecież to jest w 
części miasta, w którym na co dzień 
żyjemy. Na przykład taką kartę, jaką 
posiadają pracownicy COS z nume-
rem rejestracyjnym samochodu). Czy 
basen też jest miejscem użyteczności 
publicznej dla naszych Mieszkańców? 

Zazwyczaj kiedy się już tam udamy, 
otrzymujemy informację, że jest zare-

zerwowany dla sportowców i niestety 
musimy korzystać z jednego toru lub 
tylko z brodzika dla dzieci.

Nowo wybudowany stadion? Nie-
stety, kiedy chcemy na nim pobiegać, 
Pan ochroniarz informuje nas, że nie 
jesteśmy sportowcami COS-u i musi-
my opuścić ten teren. Czy obiekty i 
hale sportowe na terenie COS-u są dla 
NAS dostępne? Również nie. Pamię-
tacie Państwo czasy świetności plaży 

na Bukowinie która znajdowała się na 
terenie ośrodka? Najbardziej uczęsz-
czana przez mieszkańców plaża, bar 
obok plaży, ratownicy – gdzie to się 
wszystko podziało? Czy to też zostało 
zlikwidowane dla dobra publicznego? 
Właściwie co Mieszkańcom naszego 
miasta daje COS? Zastanówmy się. 
Proszę przemyśleć nasze argumenty i 
postawić się na naszym miejscu. My-
ślę, że większość nie zdecydowałaby 

się na zakup sprzętów motorowod-
nych, przewidując tak egoistyczne 
podejście do użytkowania lokalnych 
Jezior.

Nie chcemy podejmować walki, 
tylko szukać kompromisu i ustalić 
rozwiązanie, które będzie korzyst-
ne dla wszystkich stron. Możemy 
pływać po Jeziorze Raduń o okre-
ślonych godzinach w określonych 
miejscach - tak, aby nie kolidować 

Dla kogo wałeckie jeziora?CD. Ze STRONY 5
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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.

innym mieszkańcom, klu-
bom sportowym, żeglarzom 
i wędkarzom. (...)”

- Wpłynęła do Starostwa 
petycja – potwierdza Z. Wol-
ny. - Prawnicy zastanawiają 
się, jak to potraktować, ale 
raczej większość jest za tym, 
aby nadać mu bieg. Dlate-
go zapewne trzeba będzie 
doprowadzić do spotkania 
zainteresowanych stron i 
próbować wypracować jakiś 
kompromis.

***
A co będzie z jeziorem Zam-

kowym?
- Spora część radnych była 

za tym, aby wprowadzić 
ograniczenia mocy silników 
również na Zamkowym – 
mówi radna Bogusława To-
walewska. - Jest irytujące, 
kiedy grupa pasjonatów chce 
narzucić swoją wolę innym, 

nie licząc się z nikim. Skutery 
są może fajne, ale dzień 
czy dwa. Ale przez całe lato 
słuchać ich ryku, siedząc w 
domu, nie jest fajne. Miesz-
kam na Dolnym Mieście 
blisko jeziora i wiem, o czym 
mówię. Osobiście jestem za 
zakazem.

- Pojawiają się głosy w na-
szej Radzie Miasta, dotyczące 
zakazu dla motorówek i sku-
terów wodnych na jeziorze 
Zamkowym – mówi burmistrz 
Wałcza Maciej Żebrowski. 
- Jednak ja nie podzielam 
tego zdania. Jezioro powinno 
być dla wszystkich. Warto 
natomiast pochylić się nad 
ewentualnymi regulacjami 
godzinowymi lub strefami. 
Temat na pewno należy szcze-
gółowo omówić i wysłuchać 
wszystkich stron. 

Marcin Orlicki

Od autora: Szczerze mówiąc 
ciekawi mnie, jak to wszystko 
się skończy, ale osobiście kibi-
cuję motorowodniakom. Dla-
czego? Bo te wspaniałe kajaki, 
które tak cichutko mkną po 
wodzie, sieją więcej spusto-
szenia w przyrodzie powiatu 
wałeckiego, niż spowodowa-
łaby nawet dziesięciokrotnie 
większa niż obecnie ilość 
skuterów. Proszę zauważyć, co 
dzieje się z rzekami i jeziora-
mi, znajdującymi się na trasie 
spływów. Płynących kajakami 
spływowiczów, patrząc na ich 
zachowanie trudno jest na-
zwać turystami. Bardzo często 
pijani, wulgarni, zaczepiają 
wędkarzy, wyrywają leżące 
drzewa, rwą będące pod 
ochroną kwiaty. Ptaki mają-
ce gniazda w nadbrzeżnych 
trzcinach mogą „liczyć” na 
radosne obrzucenie pustymi 

puszkami lub butelkami po 
piwie. Płakać się chce na 
widok rozbitych w gnieździe 
łabędzich jaj... Dlatego nie 
definiujmy na tej podstawie, 
co jest dobre, a co złe, bo 
akurat brak koni mechanicz-
nych wcale nie przekłada się 
na kulturę pływających. 

Ale to tylko moja osobista 
dygresja. Bardzo interesują 
mnie jednak inne kwestie. 
Otóż jezioro Raduń jest wodą 
płynącą. Fakt, obecnie w 
dalszym ciągu w księgach 
wieczystych właścicielem je-
ziora jest miasto Wałcz. Tyle, 
że wynika to z pomyłki. Lata 
temu zapomniano poddać 
dekomunalizacji kilku pol-
skich jezior, w tym Radunia. 
Faktycznie zaś właścicielem i 
zarządcą wody powinny być 
Wody Polskie i to one - jak 
pisze zastępca dyrektora - 
będą regulować kwestie for-
malne. Do tego czasu nie ma 
możliwości wyłonienia użyt-
kownika rybackiego jeziora. 
To znaczy... teoretycznie nie 
można, bo praktycznie jest 
on wyłoniony. Znów nie 
do końca formalnie, Miasto 
Wałcz, które jest wątpliwym 
właścicielem wody i zdaniem 
Wód Polskich nie powinno 
nią dysponować, przekazało 
jezioro w użytkowanie Okrę-
gowi Nadnoteckiemu PZW. 
Nie słyszałem, aby był ogło-
szony przetarg na wyłonienie 
użytkownika rybackiego, a 
jeśli nie był, to na Raduniu 
od 2018 roku nie wolno łowić 
ryb. To zaś powoduje dość ko-
miczną sytuację. PZW, które 
- jeśli wierzyć z-cy dyrektora 
Wód Polskich - użytkuje je-
zioro nielegalnie, podpisuje 
się pod petycją, która ma 
zakazać pływania skuterom. 
Owe skutery bardzo prze-
szkadzają wędkarzom, którzy 
łowią tu nielegalnie ryby. Dla 
potwierdzenia swoich słów, 

przesyłam odpowiedź Wód 
Polskich. 

Idźmy jednak dalej. Użyt-
kownik rybacki jest najważ-
niejszą osobą na jeziorze, 
ważniejszą – z całym sza-
cunkiem - niż dyrektor COS 
OPO, ponieważ prowadzi go-
spodarkę rybacką w oparciu 
o operat wodno-prawny na 
akwenie. Zważywszy na prze-
pisy, dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej, nie 
można gospodarstwu rybac-
kiemu ograniczyć mocy łodzi, 
jakimi np. będą rozstawiane 
sieci. Czyli uchwała Rady 
Powiatu jest do zaskarżenia, 
bo nie uwzględnia użytkow-
nika rybackiego. A co jeśli 
zawiąże się Stowarzyszenie 
Miłośników Sportów Moto-
rowodnych w Wałczu, wy-
startuje w przetargu i wygra 
go, stając się użytkownikiem 
rybackim? Ciekawy jestem 
co zrobi dyrektor COS OPO, 
kiedy wokół jego ośrodka 
pojawią się sieci rybackie, 
nad którymi nie można pły-
wać? Czy jest to abstrakcja? 
Więc proszę zobaczyć, jak 
wyglądają rejsy statkami po 
Mazurach. Właściciele białej 
floty nie dogadali się (czytaj: 
nie chcieli zapłacić tyle, ile 
chcieli użytkownicy rybaccy), 
więc pasażerskie statecz-
ki przez takie jeziora nie 
płyną. Kiedy dopływają do 
zamkniętego jeziora, turyści 
przesiadają się do autobusu 
i przewożeni są na koniec 
zamkniętego jeziora, gdzie 
wsiadają na drugi stateczek, 
którym kontynuują podróż.

Nie chodzi jednak o to, by 
robić sobie na złość. Chyba 
lepiej się dogadać i dojść do 
kompromisu. Nie popadaj-
my jednak w skrajności, bo 
ani kajaki nie są tak ciche i 
przyjazne środowisku, ani 
motorówki i skutery aż tak 
głośne...

Dla kogo wałeckie jeziora?
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Zachowek na sławnym przykładzie
Portal interneto-
wy „Onet” za-
mieścił tekst: 
„Od premie-
ry głośnego 
r e p o r t a ż u 
p r o g r a m u 

„Uwaga!” trwa 
nieustająca walka 

s y n a Krzysztofa Krawczyka 
o spadek po zmarłym ojcu. Sprawa 
jest o tyle skomplikowana, że muzyk 
przepisał cały majątek żonie Ewie i 
nie uwzględnił syna w testamencie. 
(...) Adwokat Krzysztofa Krawczyka 
juniora zapewnia, że pomimo nie-
uwzględnienia syna w testamencie, 

należy mu się zachowek. Zdradziła 
jego wysokość: „Jemu, jako osobie 
trwale niezdolnej do pracy, będzie 
przysługiwał zachowek w wysokości 
jednej trzeciej wartości spadku po 
ojcu”.

Przypomnieć trzeba, że w prawie 
spadkowym istnieje konstrukcja 
prawna zachowku. Pozwala ona na 
zachowanie części majątku przez 
najbliższych w przypadku testamentu 
przekazującego majątek na osoby 
spoza rodziny lub tylko na jedną, lub 
część z nich. Racjonalny (a jakże!) 
ustawodawca ograniczył tym samym 
możliwość swobodnego rozporządza-
nia naszym majątkiem po śmierci. 

Czego byśmy nie zrobili, i tak część do-
robku należy się naszym bliskim (choć 
często jakże dalekim, gdy piszemy te-
stament). Jak stanowi kodeks cywilny 
- małżonkowi, dzieciom, a w ich braku 
wnukom i rodzicom spadkodawcy 
należy się połowa (małoletnim i nie-
zdolnym do pracy 2/3) spadku, jaki 
by otrzymali z ustawy, gdyby zostali 
pominięci w testamencie. Przepis ten 
nie uwzględnia rodzeństwa. Owszem 
istnieje możliwość wydziedziczenia 
spadkobierców i tracą oni możliwość 
uzyskania zachowku, ale trzeba to 
skutecznie umotywować, powołując 
się na ich uporczywe postępowanie 
w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego wbrew woli 
spadkodawcy, popełnienie prze-
stępstwa przeciwko spadkodawcy 
lub jemu najbliższych i to przestęp-
stwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności, albo rażącej obrazy czci i 
wreszcie uporczywego niedopełniania 
względem spadkodawcy obowiązków 
rodzinnych. Trzeba też pamiętać, że 
spadkodawca sporządzając testament 
musi zawrzeć w nim oświadczenie 
o wydziedziczeniu. Nie jest też ono 
do końca skuteczne, bowiem spad-
kobiercy mają prawo zwalczać to 
oświadczenie o wydziedziczeniu w 
postępowaniu o stwierdzeniu nabycia 
spadku. 

Onegdaj sprawę zachowku badał 
Trybunał Konstytucyjny i uznał, iż 
jest to konstrukcja prawna zgodna 
z Konstytucją (sygnatura sprawy P 
56/11). Dawno to było, bo w 2013 
r., ale system zachowku jest w polskim 
prawie utrwalony i zapewne na długo 
pozostanie. 

Warto też wiedzieć, iż zachowek nie 
dotyczy tylko dziedziczenia testamen-
towego. Również przy dziedziczeniu 
ustawowym pojawia się ta konstruk-
cja, w myśl zasady: wszystkim po 

równo, przy czym oczywiście te po 
równo to według zasad dziedziczenia 
ustawowego. Na czym polega ten 
zachowek „ustawowy”? Pojawia się 
on wówczas, gdy uprawniony do za-
chowku nie może otrzymać zachowku 
od spadkobiercy. Wówczas może 
żądać od osoby, która otrzymała od 
spadkodawcy darowiznę doliczoną do 
spadku sumy pieniężnej potrzebnej 
do uzupełnienia zachowku, ale tylko 
w granicach wzbogacenia, będącego 
skutkiem tej darowizny. Jeżeli nato-
miast sam uprawniony do zachowku 
jest tym obdarowanym, to odpowiada 
tylko do wysokości nadwyżki ponad 
przysługujący mu zachowek. Proste 
- prawda? Przekładając na nasze: 
najczęściej do takich sytuacji docho-
dzi, gdy spadkodawca obdarowuje 
tylko część przyszłych spadkobierców, 
darując np. komuś mieszkanie, a 
„zapominając” o innych. Wówczas, 
nawet gdy nie ma testamentu, mają 
oni prawo żądać zachowku od ta-
kiej obdarowanej osoby, a gdy ten 
obdarowany jest też spadkobiercą 
uprawnionym do zachowku, tylko 
do wysokości należnego też jemu 
zachowku. Trzeba też pamiętać, że 
zachowek jest wyłącznie roszczeniem 
o zapłatę i nie można domagać się 
części spadku w postaci ruchomości, 
czy też nieruchomości. Oczywiście 
strony maja swobodę umów i gdyby 
doszły do porozumienia, to przy 
dziale spadku można dokonać spłaty 
zachowku innymi składnikami spadku, 
ale przed sądem można żądać tylko 
pieniędzy, odzwierciedlających war-
tość zachowku.

Oczywiście prasa żyje (nomen omen) 
spadkami po sławnych, ale jak się 
okazuje, regulacje dotyczące ich, 
dotyczą też nas. 

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

20 maja powitano w Wałczu czteroosobową rodzinę repatrian-
tów z Kazachstanu.

W spotkaniu uczestniczył wicewojewoda Marek Subocz oraz 
burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. Czteroosobowa rodzina przy-
była do naszego miasta na podstawie przepisów ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o repatriacji. Miasto Wałcz przeznaczyło dla 
nich lokal mieszkalny, który został zaadaptowany i wyposażony w 
ramach dotacji celowej w wysokości ponad 150 tysięcy złotych, 
pozyskanej przez Gminę Miejską Wałcz z Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

- Wszelkie koszty związane z ich powrotem do kraju poniosło pań-
stwo – zaznaczył wicewojewoda M. Subocz. - Te cztery ściany, dach 
nad głową to podstawa do rozpoczęcia nowego życia.

Od trzech lat w Wałczu mieszka także krewna repatriantów, którzy 
w środę przyjechali do miasta. Pani Irina przeniosła się z Kazachstanu 
do Polski trzy lata temu i pełniła podczas spotkania rolę tłumacza. 

- Witamy w Wałczu nową rodzinę repatriantów z Kazachstanu 
– mówił burmistrz M. Żebrowski. - Nie jest łatwo zacząć życie od 
początku, ale klimat naszego miasta i jego mieszkańcy na pewno 
pomogą im się szybko u nas zadomowić. Ja oczywiście służę pomocą, 
a tymczasem trzymam kciuki za dobry start. 

Niedługo pojawić się ma trzecia rodzina repatriantów z Kazachsta-
nu, na którą również czeka już przygotowane mieszkanie.                         

far

Na Ojczyzny łono
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LiSty

Państwo 
być może 
jeszcze pa-
miętają, ja 
też - cho-
ciaż usil-
nie pró -
buję za -
pomnieć - 
jak trudno 

było zdobyć termin na przerejestro-
wanie samochodu w Urzędzie Dziel-
nicy Praga Południe w Warszawie. 
Ponieważ cały proces zajął ładnych 
kilka miesięcy, wizytę należało 
potraktować śmiertelnie poważnie. 
Dobre rzeczy rzadko przecież przy-
trafiają się człowiekowi dwa razy.

Pojawiłam się w Urzędzie z już 
wydrukowanym i wzorowo wy-
pełnionym wnioskiem. W końcu 
prawnik, pomyślałam sobie, kiedy 
urzędniczka z uznaniem kiwnęła 
głową. Nie pierwszy i nie ostatni 
urzędowy formularz, jaki przyjdzie 
mi w życiu wypełnić. Wtedy jeszcze 
nie przypuszczałam, jak bardzo 
prawdziwe te słowa się okażą, i to 
już w ciągu najbliższych kilkunastu 
minut.

- Bardzo dobrze, pani Natalio, 
poproszę jeszcze tylko o dowód 
osobisty, żeby zweryfikować pani 
tożsamość.

- Dowodu osobistego akurat nie 
mam - odpowiedziałam z uśmie-
chem. - Złożyłam wniosek o wyro-
bienie nowego w państwa urzędzie, 
ale jeszcze nie jest gotowy. Może 
mogłaby pani zweryfikować moją 
tożsamość na podstawie prawa 
jazdy?

- Nie - odpowiedziała kategorycz-
nie urzędniczka, a ja poczułam, jak 
krew odpływa mi z twarzy.

Nie. Nie… Nie? Dziewięć miesięcy 
oczekiwania na termin, starannie 
przygotowany wniosek, wszystko 
dopięte na ostatni guzik, ja zwarta i 
gotowa zostać prawym obywatelem 
z samochodem według litery prawa 
mknącym po ulicach na blachach 
WY… NIE? Nie, bo przez atak 
hakerski skończyłam bez dowodu 
osobistego? NIE?

- NIE?
- Nie. Ale może ma pani przy sobie 

paszport?
To się nie dzieje, pomyślałam 

odrętwiała już całkiem ze stresu, 
podczas gdy moje usta wyrzuciły z 
siebie na wpół dowcipną, na wpół 
sarkastyczną uwagę, że prosto z 
urzędu dzisiaj wyjątkowo nie wy-
bieram się na lotnisko Warszawa 
Okęcie ani Modlin, w związku z 
powyższym... no nie, niestety, nie 
mam przy sobie paszportu. Mam za 
to coś lepszego! Wyciągam z portfe-
la kawałek plastiku - ów zastrzeżony 
dowód osobisty, złoty Graal urzęd-
niczy, przepustkę do ziemi obiecanej 
ludzi, którzy skutecznie załatwiają 
sprawy administracyjne. Wyjaśniam 
że wprawdzie ten kawałek plastiku 
jest zastrzeżony, to prawda, ale 

wciąż widnieje na nim mój adres i nu-
mer PESEL, więc może przy odrobinie 
dobrej woli wystarczy to za dowód, że 
ja to ja, ta sama, w tej samej średnio 
udanej fryzurze, z trochę za szerokim 
nosem i opadającymi kącikami oczu?

- Nie.
Nie pozostaje mi nic innego, jak 

wywiesić białą flagę i zabrać się stąd 
do pracy. Chyba, chyba żeby… złożyć 
przy okazji wniosek o paszport? Skoro 
już przepuszczono mnie przez drzwi, 
strzeżone przez stanowczego pana 
z listą petentów, w zasadzie grzech 
z tego nie skorzystać. Idę więc do 
punktu foto i za dwadzieścia polskich 
złotych robię sobie najgorsze zdjęcie 
w życiu - mam na nim podkrążone 
oczy, zmęczoną twarz i delikatnie 
przetłuszczoną grzywkę, no ale JA-
KIE TO MA ZNACZENIE, KIEDY DO 
WYGRANIA JEST PRAWO NIE TYLKO 
DO PRZEKRACZANIA GRANIC RELA-
TYWNIE SWOBODNIE, ALE I - JAK SIĘ 
OKAZUJE - DO PRZEREJESTROWANIA 
SAMOCHODU? Wypełniam wniosek, 
wciąż po prawniczemu bardzo do-
kładnie, i z kompletem dokumentów 
udaję się do kasy.

W okienku jest pani urzędniczka, 
przed panią urzędniczką terminal. Z 
szerokim uśmiechem witam się od 
progu i oznajmiam, że oto jestem tu 
po to, żeby opłacić wniosek paszpor-
towy. Uważne spojrzenie kobiety za 
szybą, jeszcze bardziej skrupulatne niż 
moje, kiedy próbowałam spisać odpo-
wiedzi na kolokwium z postępowania 
karnego (o ironio!), dostrzega trzyma-
ne przeze mnie tablice rejestracyjne. 

- Pani do Wydziału Komunikacji, a 
chce opłacać wniosek paszportowy?

- No i co z tego? - pytam i bardzo 
chcę brzmieć uprzejmie, ale uprzejmie 
nie brzmię, bo w środku składam 
się już wyłącznie z niedowierzania i 
irytacji, i tylko proporcje tych dwóch 
emocji się we mnie zmieniają.

- Bo może pani nie wie, co pani 
chce opłacić.

- Chciałabym opłacić wniosek pasz-
portowy. Bez zniżki. Kartą.

- Jak kartą, to nie u mnie. Mamy 
pandemię, proszę pani, więc w kasie 
płaci się tylko gotówką.

Nie wytrzymuję. Krew z twarzy 
odpłynęła mi już dwa okienka temu, 
a wskaźnik w mierniku absurdu prze-
suwa się niebezpiecznie na czerwone 
pole z napisem ZAWRÓĆ. Ponieważ 
jednak nie ma jak zawrócić, ja mam 
wniosek do opłacenia, a pani fatalny 
powód, pytam z absolutną powagą:

- I PANI ZDANIEM KORONAWIRUS 
SIĘ DO STUZŁOTÓWEK NIE PRZY-
KLEJA?

Ponieważ pani kategorycznie od-
mawia wdania się w dyskusję na ten 
temat i jeszcze bardziej kategorycznie 
odsyła mnie do stojącego na korytarzu 
wpłatomatu, ponownie wywieszam 
białą flagę i kieruję się do maszyny. 
Kątem oka rejestruję, że nie tylko 
wciąż nie ma kolejki do okienka, przy 
którym składa się wnioski paszpor-
towe, ale i pani urzędniczka z raczej 

Gdzie logiki brak
zaangażowaną miną bije rekord w 
Candy Crush. No zajebiście, myślę. A 
potem staję jak wryta, bo oto...

Oto wpłatomat, koronne osiągnię-
cie Polski Urzędniczej, Matki Boskiej 
Dzielnicowej, wpłatomat, który płynu 
do dezynfekcji nie widział wpraw-
dzie od momentu zejścia z taśmy 
produkcyjnej, ale chipsy (tak dedu-
kuję po okruszkach) widział najdalej 
piętnaście minut temu. No nic, mó-
wię do siebie w duchu, i zaczynam 
wprowadzać swoje dane osobowe. 
Idzie powoli, ale do przodu: imię, 
nazwisko, adres, kod pocztowy, ulica, 
miasto, liczba partnerów seksualnych, 
poglądy polityczne, ulubione żelki, 
data ostatniej mammografii, wskaż 
obrazki, na których widać przejście 
dla pieszych i pomódl się o przyjęcie 
wpłaty, przykładam telefon… PŁAT-
NOŚĆ ODRZUCONA. No oczywiście, 
jakie to naiwne z mojej strony, to 
przypuszczenie, że technologie świa-
ta zewnętrznego będą współgrać z 
wpłatomatem w Urzędzie Dzielnicy! 
Z irytacją sięgającą zenitu wklepuję 
jeszcze raz wszystkie możliwe dane, 
przykładam kartę płatniczą i JEST, 
UDAŁO SIĘ, ALE CZY TO MUSIAŁO 
BYĆ TAK SKOMPLIKOWANE I NIEHI-
GIENICZNE?!

Mam, zebrałam wszystkie potrzeb-
ne relikwie jak pieczątki pod kartą 
lojalnościową ulubionej pizzerii, i 
pani urzędniczka dalej jest pochło-
nięta parowaniem więcej niż dwóch 
tych samych rodzajów cukierków w 
jednym rzędzie, słowem: BINGO. 
Mknę jak gazela, siadam przy tym 
wolnym okienku, biorę głęboki wdech 
i wydech, bo oto w końcu uda mi 
się wreszcie odhaczyć chociaż jedno 
zadanie z checklisty „ograć polskie 
urzędy”. Pani w okienku cmoka, ale 
cmoka z zadowoleniem, więc i ja 
tak sobie cmokam, i przez moment 
patrzymy na siebie.

- Dobrze, wszystko się zgadza - mówi 
w końcu, a potem sięga po leżącą 
przed sobą tabelkę. - To jeszcze tylko.. 
na którą była pani umówiona?

Gdyby można było ten blat, ten stół, 
to krzesło i ten urząd wywalić w po-

wietrze, to ja bym to zrobiła. Ponie-
waż jednak nie można, siląc się na 
zachowanie choćby resztek spokoju 
informuję, że umówiona wprawdzie 
nie jestem, ale skoro i pani ma teraz 
chwilę, i ja mam wszystko co po-
trzeba, to może puścimy do siebie 
porozumiewawczo oczko i uznamy 
sprawę za załatwioną?

- PROSZĘ PANI, TO JEST URZĄD. 
TU SIĘ NIE PRZYCHODZI Z ULICY.

- ALE JAK SIĘ Z ULICY NIE PRZY-
CHODZI, TO CO JA MAM ZROBIĆ, 
ŻEBY PANI TAM PRZYSTAWIŁA TĘ 
PIECZĄTKĘ, O TĘ, CO LEŻY OBOK 
PANI TELEFONU?

- NALEŻY ZADZWONIĆ I SIĘ 
UMÓWIĆ, PROSZĘ PANI. TO SĄ 
PROCEDURY DLA MOJEGO I PANI 
BEZPIECZEŃSTWA.

Biorę gwałtowny wdech, a za-
raz po nim wydech, w ostatniej, 
desperackiej próbie zachowania 
spokoju. Krew w moich żyłach 
osiąga już temperaturę wrzenia, ale 
zdecydowanie nie w ten atrakcyjny i 
erotyczny sposób, o jakim czytałam 
w „50 twarzach Greya”.

- Czy mogłaby pani w takim razie 
podać do siebie numer wewnętrz-
ny?

- Czy pani sobie ze mnie kpi?
- Nie kpię - mówię i czuję, jak agre-

sja przelewa mi się we wszystkich 
komórkach ciała. - POWIEDZIAŁA 
MI PANI, ŻE TRZEBA ZADZWONIĆ, 
WIĘC JA BYM TERAZ CHCIAŁA 
ZADZWONIĆ, ŻEBY MNIE PANI 
WPISAŁA NA TĘ LISTĘ, KTÓRĄ PANI 
TRZYMA W DŁONI, A TO PO TO, 
ŻEBY PANI Z CZYSTYM SUMIENIEM 
MOGŁA PRZYSTAWIĆ PIECZĄTKĘ 
DO MOJEGO WNIOSKU, A POTEM 
ROZEJDZIEMY SIĘ W POKOJU.

- PANI... - bierze głęboki wdech 
urzędniczka, a jej telefon rozświetla 
pojedyncze, rozpaczliwe powiado-
mienie, że oto w aplikacji Candy 
Crush zregenerowały się już wszyst-
kie życia. - PANI JEST NIEMIŁA I 
JA PANI NIE BĘDĘ OBSŁUGIWAĆ. 
ŻEGNAM.

No krzyżyk na drogę!
Natalia Chruścicka
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Barany muszą trochę zwolnić tem-
po. W pracy nie powinny zawieszać 
sobie poprzeczki zbyt wysoko. 
Przeciwnie - byłoby lepiej, gdyby 
pozwoliły, aby sprawy potoczyły 
się własnym rytmem. Powinny być 
ostrożne w stosunku do osób spod 
znaku Bliźniąt, które mogą ich nie-
mile zaskoczyć.
BYK (20.04. - 22.05.)
Właśnie nadszedł okres podej-
mowania przez Byki świadomych 
decyzji i wyborów, poszukiwania 
własnych ścieżek i środków wyra-
żania siebie. Zapowiada się więcej 
towarzyskich atrakcji dla Byków, 
ale może im zabraknąć czasu na 
własne sprawy. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Wyjaśni się jakaś dawna zagadka, 
być może też nieprzychylna Bliź-
niętom osoba postanowi zmienić 
swoje zachowanie wobec nich. 
Osoby spod tego znaku powinny 
być jednak ostrożne w finansach 
lub podczas robienia zakupów, bo 
mogą o czymś zapomnieć lub się 
boleśnie pomylić. Za to w pracy ich 
starania zostaną w końcu zauważo-
ne i wynagrodzone .
RAK (22.06. - 22.07.) 
Tydzień będzie udany, ale planety ra-
dzą Rakom, aby uważały na zdrowie, 
wystrzegały się samochodowych wy-
ścigów i nie prowokowały sporów w 
sklepach. W powietrzu wisi kłótnia. 
Raki mogą jej jednak łatwo uniknąć, 

jeśli tylko ugryzą się w język. 
LeW (23.07. - 23.08.)
Przez cały tydzień szczęście będzie im 
sprzyjać, tylko w weekend ktoś może 
zaskoczyć Lwy swoimi pretensjami. 
Nie powinny jednak pozwolić popsuć 
sobie humoru. W miłości mogą teraz 
pozwolić sobie na spontaniczność i... 
cieszyć się wolnością póki mogą, bo 
wkrótce ktoś zarzuci na nie sidła i to 
na stałe!
PANNA (24.08. - 22.09.)
Nie przejmujcie się, drogie Panny, 
opiniami innych i róbcie to, co uwa-
żacie za słuszne. I tak zawsze znajdzie 
się ktoś, komu nie będą się podobać 
Wasze wybory. Zamiast martwić się 
na zapas, odważnie zabierzcie się za 
trudne sprawy. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Wagi nie powinny w najbliższych 
dniach przechodzić pod drabinami, 
powinny natomiast wystrzegać się czar-
nych kotów. Zapowiada się dla nich 
naprawdę ciężki tydzień, więc lepiej 
będzie nie kusić losu. Warto skorzystać 
z zaproszenia na ciekawe spotkanie, 
spacer czy kawę, albo samodzielnie 
zorganizować coś dla rodziny czy znajo-
mych. Nadarzy się okazja do zawarcia 
nowej przyjaźni, która wniesie w życie 
Wag więcej optymizmu. 
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony powinny zadbać o siebie, 
a nie powinny przejmować się tym, 
co w najbliższych dniach będą opo-
wiadać obce im osoby. Nie wszystkie 
plotki okażą się prawdziwe. Skorpiony 

niech spokojnie robią swoje, a wyjdą 
na tym najlepiej. W weekend warto 
pomyśleć o odpoczynku.
STRZeLeC (22.11. - 21.12.)
Strzelcom nie powinna umykać stara, 
sprawdzona zasada, że pozytywne 
myślenie to już połowa sukcesu. Jeśli 
się postarają, to przekonają kogoś do 
podjęcia decyzji, na której im zależy. 
Wywalczą podwyżkę lub zaległą pre-
mię, a być może nawet ktoś odda im 
stare długi. 
KOZIOROŻeC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce niech jak ognia unikają 
teraz konfliktów, bo będą na nich 
wychodzić jak Zabłocki na mydle. 
Samotne Koziorożce wykorzystają 
nadarzające się okazje do zawierania 
nowych znajomości. Jedna z nich 
może się okazać tą jedyną, długo 

SKłADNIKI:
Sos
• puszka pomidorów krojonych,
• łyżeczka masła,
• 1 łyżka pesto z bazylii,
• łyżeczka cukru, sól i pieprz do smaku.
Na maśle podsmażamy pomidory, dodajemy pesto i przyprawy. 
Smażymy chwilkę, aż woda lekko odparuje.
Roladki
• 500 g mięsa mielonego (u mnie karkówka),
• 3 ząbki czosnku,
• pęczek natki pietruszki,
• łyżeczka słodkiej papryki, pieprz i odrobina soli,
• 8-10 plastrów szynki szwarcwaldzkiej,
• kawałki sera żółtego (mozzarelli)
• 1 jajko.

Mięso mieszamy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, posiekaną 
natką i przyprawami. Dodajemy jajko i wszystko dokładnie wyra-
biamy, Formujemy małe roladki z kawałkiem sera w środku, każdą 
owijamy w plaster szynki.
Do naczynia żaroodpornego wlewamy wcześniej przygotowany sos, 
na którym układamy roladki.
Całość wkładamy do piekarnika na około 30 minut. Temperatura 
160 stopni, góra - dół. 
Ja podałam roladki z kaszą gryczaną i surówką z młodej kapusty, ale 
jeśli ktoś ma inny pomysł - niech zaufa swojej intuicji.

Mięsne roladki
COŚ NA ZĄB

Prosty i smaczny obiad, który dziś Państwu przedstawiam, 
wpadł mi w ręce w czasie krótkiego urlopu. Po powrocie 
do domu po prostu musiałam go wypróbować i muszę 
przyznać, że jest fenomenalny :) 

wyczekiwaną. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Może zdarzyć się tak, że Wodniki 
pokłócą się z kimś bardzo dla nich 
ważnym. Co wtedy?Schowaj dumę 
do kieszeni i nie wahaj się pierwszy 
wyciągnąć ręki na zgodę. A jeżeli 
będziesz z tym zwlekać, za chwilę 
może już być za późno. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
W uczuciach da znać o sobie wrażli-
wość Ryb. Jest ona czymś naprawdę 
wspaniałym, bo dzięki niej osoby 
spod tego znaku szerzej widzą świat, 
a zwłaszcza innych ludzi. Uczucia, 
emocje i wspomnienia będą w naj-
bliższych dniach szczególnie wpływać 
na decyzje, podejmowane przez 
Ryby. Wrażliwość to piękna cecha, 
ale... trochę rozsądku też nie zawadzi!
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4. liga
Wyniki kolejki z 19. maja: Orzeł Wałcz - MKP Szczecinek 
3-0, Vineta Wolin – Iskierka Szczecin, Biali Sądów - Mechanik 
Bobolice 2-0, Sokół Karlino - Wieża Postomino 5-2, Rasel 
Dygowo - Polonia Płoty 3-0, Kluczevia Stargard - Lech Czapli-
nek 3-0, Błękitni II Stargard - Leśnik Manowo 2-3, Darłovia 
Darłowo - Hutnik Szczecin 1-1, Olimp Gościno - Rega Trze-
biatów 1-1, Ina Goleniów - Sparta Węgorzyno 6-1. Pauza: 
Gryf Kamień Pomorski.

Wyniki kolejki z 22/23 maja: Hutnik Szczecin - Orzeł 
Wałcz 1-0, Sparta Węgorzyno - Olimp Gościno 3-2, Rega 
Trzebiatów - Darłovia Darłowo 1-1, MKP Szczecinek - Błękitni 
II Stargard 1-3, Leśnik Manowo - Kluczevia Stargard 2-10, 
Lech Czaplinek - Rasel Dygowo 0-4, Polonia Płoty - Sokół 
Karlino 3-3, Wieża Postomino - Biali Sądów 3-0, Mechanik 
Bobolice - Vineta Wolin 0-4, Iskierka Szczecin - Gryf Kamień 
Pomorski 2-2. Pauza: Ina Goleniów.

1. Kluczevia Stargard 31 68 87-40
2. Vineta Wolin 31 66 75-22
3. Hutnik Szczecin 32 54 68-46
4. MKP Szczecinek 32 52 78-55
5. Ina Goleniów 31 52 69-48
6. Rega Trzebiatów 31 46 57-61
7. Sokół Karlino 31 45 56-61
8. Leśnik Manowo 31 44 54-66
9. Darłovia Darłowo 32 44 66-48
10. Rasel Dygowo 31 44 63-59
11. Olimp Gościno 32 44 59-64
12. Orzeł Wałcz 32 43 43-54
13. Biali Sądów 31 43 51-62
14. Błękitni II Stargard 31 42 73-60
15. Wieża Postomino 32 41 63-62
16. Lech Czaplinek 31 40 46-45
17. Mechanik Bobolice 32 40 63-70
18. Iskierka Szczecin 32 36 44-61
19. Gryf Kamień Pomorski 31 35 52-67
20. Polonia Płoty 32 27 46-104
21. Sparta Węgorzyno 31 21 41-99

5. liga
Grupa „mistrzowska”
Wyniki kolejki z 22/23 maja: Mechanik Turowo - Korona 
Człopa 2-3, Orzeł Bierzwnik - Zawisza Grzmiąca 7-5, Pogoń 
Połczyn Zdrój - KP Drawsko Pomorskie 4-1, Olimp Złocieniec 
- Calisia Kalisz Pomorski 1-0.

1. Pogoń Połczyn Zdrój 22 58 84-23
2. Olimp Złocieniec 22 47 60-31

3. Calisia Kalisz Pomorski 22 47 55-25
4. KP Drawsko Pomorskie 22 42 71-35
5. Orzeł Bierzwnik 22 38 56-61
6. Korona Człopa 22 36 48-44
7. Mechanik Turowo 22 36 44-33
8. Zawisza Grzmiąca 22 31 70-70

6. liga
Wyniki kolejki z 22/23 maja: Grom Szwecja - Wspólni 
Różewo 2-1, Znicz Dzikowo - Santos Kłębowiec 4-1, Bytyń 
Nakielno - Sad Chwiram 1-6, Kopanik Lubno - Mirstal Mi-
rosławiec 3-3, Legion Strączno - Pionier 95 Borne Sulinowo 
0-9, Grom Giżyno - Błękitni Pomierzyn 2-3, Gryf Budowo 
- Sokół Suliszewo 0-6.

1. Błękitni Pomierzyn 19 47 86-28
2. Wspólni Różewo 19 46 76-22
3. Sokół Suliszewo 19 42 64-26
4. Pionier 95 Borne Sulinowo 19 40 79-23
5. Santos Kłębowiec 18 35 53-30
6. Mirstal Mirosławiec 19 29 39-32
7. Grom Szwecja 19 27 42-52
8. Znicz Dzikowo 19 26 44-33
9. Sad Chwiram 19 24 47-59
10. Bytyń Nakielno 18 23 36-44
11. Gryf Budowo 19 16 24-70
12. Legion Strączno 19 10 26-94
13. Kopanik Lubno 19 9 28-65
14. Grom Giżyno 19 7 26-83

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 19. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Olimp Złocieniec 
5-2, Sparta Gryfice - Zryw Kretomino 3-3, Gryf Kamień Po-
morski - Iskra Białogard 0-5, Lech Czaplinek - Victoria Sianów 
0-10, Mechanik Bobolice - Amator Kołobrzeg 5-3. Mecz STLA 
Szczecinek – Darłovia Darłowo przełożony.

1. Victoria Sianów 17 49 83-33
2. STLA Szczecinek 15 36 64-23
3. Zryw Kretomino 16 35 57-30
4. Mirstal Mirosławiec 17 28 61-41
5. Iskra Białogard 15 28 62-31
6. Mechanik Bobolice 16 22 45-58
7. Amator Kołobrzeg 17 19 41-57
8. Gryf Kamień Pomorski 17 16 42-62
9. Olimp Złocieniec 17 16 38-67
10. Lech Czaplinek 16 15 27-54
11. Sparta Gryfice 16 10 33-69
12. Darłovia Darłowo 15 7 30-69

Orzeł Wałcz - MKP Szczecinek 3-0 (1-0)

Orzeł: Odolczyk - Dziekański (90’ Kancerski), Hermanowicz, Wesołowski, 
Cerazy - Haraj (84’ Bieńko), Popiołek (90’ Dybaczewski), Burak (71’ Riccio), 
Juracki (74’ Kowalczuk) - Suślik - Wegner.
Bramki dla Orła: Daniel Popiołek (8’), 2 x Paweł Wegner (52’, 88’)

Hutnik Szczecin - Orzeł Wałcz 1-0 (0-0)

Orzeł: Odolczyk - Kancerski (65’ Dybaczewski), Hermanowicz, Wesołowski 
(80’ Bieńko), Cerazy - Haraj (65’ Kowalczuk), Popiołek, Burak, Juracki - 
Suślik - Wegner (75’ Riccio).

Raz na wozie, raz pod wozem

Dla wałeckiego Orła w tej rundzie 
łatwych meczów już nie będzie, 
ale środowe (19 maja) spotkanie z 
MKP Szczecinek miało być jednym 
z najtrudniejszych. Goście zajmowali 
bowiem przed tą kolejką 3 miejsce 
w tabeli i na pewno nie był to efekt 
przypadku, choć w rundzie jesiennej 
MKP grał poniżej swoich możliwości, 
a wyniki zdecydowanie nie powalały 

kibiców szczecineckiej drużyny na 
kolana.

W meczu z Orłem na boisko wybie-
gli od pierwszej minuty doskonale 
znani miejscowym kibicom Jaworek i 
Blachowski. Żaden z nich nie zaliczy 
jednak z pewnością środowej potyczki 
do największych sukcesów w karierze.

W wałeckiej drużynie zabrakło 
przede wszystkim Konrada Trzmiela, 

który złamał kość śródstopia i trze-
ba liczyć się z tym, że stoper Orła 
może już nie wrócić na boisko aż do 
końca sezonu. Szkoda, bo Trzmiel 
do momentu odniesienia kontuzji 
był wyróżniającym się zawodnikiem 
wałeckiej drużyny, a jego obecność 
na boisku ma ten dodatkowy plus, 
że „uwalnia” od konieczności grania 
w linii obrony Marka Hermanowicza, 
który zdecydowanie woli grać przed 
środkowymi defensorami.

Pierwsze minuty meczu z MKP upły-
nęły pod znakiem dwóch świetnych 
interwencji Edwina Odolczyka. Bram-
karz Orła już w 5 minucie z dużymi 
kłopotami obronił zmierzającą po 
rykoszecie pod samą poprzeczkę piłkę, 
a dwie minuty później po długim, pro-
stopadłym podaniu i błędzie stoperów 
Orła Odolczyk wyszedł zwycięsko z 
sytuacji sam na sam z Blachowskim.

W 8 minucie doszło do dwóch wy-

darzeń, które miały duży wpływ na 
przebieg całego meczu. Do ustawionej 
w narożniku boiska piłki podszedł 
Daniel Popiołek i podkręcił piłkę tak, 
że wpadła ona bezpośrednio do siatki 
bramki MKP. Podczas próby interwen-
cji bolesnej kontuzji żuchwy doznał 
bramkarz gości, który nie był w stanie 
kontynuować gry i konieczne okazało 
się wezwanie karetki. Na szczęście 
kontuzja okazała się mniej groźna i 
golkiper MKP wrócił po meczu do 
domu razem zresztą swojej drużyny.

Piłkarze Orła nie okazali się mini-
malistami i nie zadowolili się jedno-
bramkowym prowadzeniem. Bardzo 
ładną akcję przeprowadzili w 16 
minucie Popiołek z Suślikiem. Popu-
larny „Mały” obsłużył dokładnym 
podaniem swojego młodszego kolegę, 
a ten uderzył w pełnym biegu bez 
przyjęcia na bramkę gości i pomylił 
się bardzo niewiele.

W 22 minucie goście wyprowadzili 
groźną kontrę, ale Odolczyk 
interwencją poza polem kar-
nym przerwał akcję MKP. 
Kilka minut później Wegner 
zakręcił obrońcami przyjezd-
nych, ale jego strzał przeleciał 
obok słupka.

W 39 minucie gracze Orła 
przeprowadzili kolejną groź-
ną akcję. Popiołek zagrał 
długą piłkę z rzutu wolnego 
do Jurackiego, który strzelił 
mocno z woleja z 25 metrów, 
ale nieznacznie się pomylił.

Pierwszą połowę mocnym 
akcentem zamknęli jednak 
goście. W 41 minucie po 
wrzutce w pole karne z pił-
ką minęło się 3 piłkarzy 
Orła, a nadbiegający piłkarz 
MKP zamknął akcję mocnym 
strzałem w krótki róg, który 
sprawił sporo problemów 
Odolczykowi.

W pierwszej połowie gra 
była dość wyrównana, z 
lekkim wskazaniem na Orła. 
Miejscowi atakowali groźniej 
i stwarzali sobie więcej oka-
zji strzeleckich, więc wynik 
można było uznać za spra-
wiedliwy.

Dość podobnie gra wyglą-
dała po zmianie stron. Goście 
nie rezygnowali z szukania 
okazji do wyrównania, ale 
gospodarze dążyli do strzele-
nia drugiej bramki i osiągnęli 
swój cel w 52 minucie. Piłkę w 
środku pola wywalczył Suślik, 
który ruszył z nią na bramkę 
MKP. Jego szarżę przerwali 
obrońcy gości, ale napastnik 
Orła zdołał jeszcze podać na 
lewą stronę do Jurackiego. 
Doświadczony gracz Orła 
zagrał mocną, szybką wrzutkę 
do wbiegającego Wegnera, 
a ten uprzedzając obrońcę 
głową zmienił tor lotu piłki 
i pokonał kompletnie zasko-
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Raz na wozie, raz pod wozem
czonego bramkarza gości.

Kilka minut później Popiołek bił dwa 
rzuty rożne z rzędu. Po drugim blisko 
powodzenia był Wegner, ale zabrakło 
mu niewiele, by zakończyć strzałem 
dośrodkowanie lecące wzdłuż bramki 
MKP.

W 58 minucie po błędzie Dziekań-
skiego groźnie zaatakowali goście, 
ale niebezpieczeństwo w samą porę 
zażegnał Hermanowicz.

Pięć minut później piłka po raz trzeci 
wylądowała w siatce MKP – po rzucie 
wolnym Hermanowicz zgrał piłkę 
głową do Wegnera, a ten umieścił ją 
w siatce, ale sędzia słusznie zasygnali-
zował pozycję spaloną i gola nie uznał.

W 69 minucie goście przeprowadzili 
długą akcję, podczas której wymie-
nili kilkanaście podań i zakończyli ją 
strzałem, pewnie obronionym przez 
Odolczyka.

W końcówce meczu przyjezdni 
pogodzili się już ze stratą punktów, a 
miejscowi wykorzystywali każdą oka-
zję do próby podreperowania swojego 
dorobku bramkowego. W 87 minucie 
dobrym podaniem do Suślika popisał 
się wprowadzony niedawno na boisko 
Kowalczuk. Atakujący Orła jak to ma w 
zwyczaju przebiegł z piłką przy nodze 
wzdłuż szesnastki mijając po drodze 
dwóch obrońców, ale jego strzał oka-
zał się zbyt słaby i trafił prosto w ręce 
bramkarza MKP.

Wynik meczu ustalił w 88 minucie 
Wegner w klasyczny dla siebie sposób. 
„Diabeł” wystartował do zagranej 
pomiędzy obrońców przez Popiołka 
piłki i pewnym strzałem pokonał 
bramkarza gości.

Za postawę w środowym meczu 
na pewno trzeba wyróżnić Odolczy-
ka, który kilka razy uratował skórę 
swoim kolegom i wreszcie zagrał na 

poziomie, do którego przyzwyczaił 
wałeckich kibiców. Na słowa uzna-
nia zasłużył również po raz kolejny 
Popiołek, który nie tylko popisał się 
przepiękną bramką typu „stadiony 
świata”, strzeloną bezpośrednio 
z rzutu rożnego oraz asystą, ale 
był prawdziwym mózgiem swojego 
zespołu, świetnie regulując tempo 
gry i popisując się wieloma długi-
mi, dokładnymi podaniami. Przede 
wszystkim za skuteczność znów należy 
pochwalić Wegnera, który po dość 
niemrawym początku rozkręcał się z 
każdą minutą meczu i w efekcie zano-
tował na swoim koncie kolejny dublet. 

Bardzo aktywny był również Suślik, 
a Hermanowicz zagrał na swoim 
normalnym, czyli dobrym poziomie. 
Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak 
dodać, że pozostali piłkarze Orła 
również wnieśli swój wkład w cenne 
zwycięstwo nad groźnym zespołem 
ze Szczecinka.

Niestety, bez zdobyczy punktowej 
wałczanie wrócili w sobotę 22 maja 
z wyjazdu do Szczecina. Pierwsza 
połowa meczu z Hutnikiem zakoń-
czyła się wynikiem 0-0 i wtedy można 
było jeszcze myśleć o wywiezieniu 
przynajmniej jednego punktu ze sto-
licy województwa. Po zmianie stron 

gospodarze zdołali jednak pokonać 
Odolczyka i utrzymali korzystny dla 
siebie wynik do końcowego gwizdka.

W środę 26 maja piłkarze Orła 
zagrają w Bobolicach z miejscowym 
Mechanikiem. Będzie to okazja do 
starcia plamy na honorze, bowiem w 
rundzie jesiennej wałczanie doznali 
z „mechanikami” klęski na własnym 
obiekcie, przegrywając 0-5. A najbliż-
szy mecz na stadionie przy ul. Wojska 
Polskiego czeka ich już w sobotę 29 
maja, kiedy o godz. 16.00 podej-
mować będą kolejny zespół z czuba 
tabeli – Regę Trzebiatów.

T. Chruścicki
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Zdbice po raz kolejny gościły 
uczestników Surwiwału Wałeckie-
go. Organizatorzy przygotowali 
ekstremalną trasę, super ekstre-
malne przeszkody. Jak się okazało 
22 maja ekstremalna była także 
pogoda. 

Organizatorem rajdu był tradycyjnie 
Adrian Szczechowski oraz Roni Klocu z 
Athletic Gym & Fitness. Imprezę finan-
sowo wsparła Gmina Wałcz. Na starcie 
stanęło blisko 500 spragnionych biegów 
zawodników. Jak mówią organizatorzy, 
nie było województwa, którego repre-
zentanci nie startowaliby w biegu.

ekstremalne bieganie
Dla uczestników przygotowano trasę 

o długości około 8 km. Na niej zloka-
lizowanych było 25 przeszkód sztucz-
nych oraz przynajmniej tyle samo 
naturalnych. Zawodnicy, którzy nie 
pokonali którejś przeszkody, musieli 
pokonać dodatkową pętlę o długości 
500 metrów, a to oznaczało, że sporo 
uczestników pokonało znacznie więk-
szy dystans. Najtrudniejszą przeszkodą 
okazał się tzw. multiring.

- Nie jest nigdy tak, że dogodzi 
się wszystkim – mówi Adrian Szcze-
chowski. - Przy ogromie pozytywnych 
komentarzy było również kilka ne-
gatywnych. Niestety jeden z zawod-

ników „elity”, czyli najmocniejszej 
grupy, widział się już w roli zwycięzcy, 
bowiem był najwyżej w rankingach. 
Niestety przegrał z przeszkodami, ale 
winy zamiast w sobie, upatrywał w 
organizatorach. Wielu zawodników 
straciło opaski elity, bo nie poradzili 
sobie z którąś z przeszkód, ale jak 
mówili, działało to na nich mobilizu-
jąco. Obiecali że za rok przygotują się 
jeszcze lepiej.

Organizatorzy musieli oczywiście 
spełnić szereg obostrzeń wynikających 
z pandemii. Przeszkody były dezynfe-
kowane, a startujących podzielono na 
mniejsze grupy (fale). 

- Nasza gmina wreszcie zaczyna żyć 
po pandemii – mówi wójt Jan Matu-
szewski. - Organizacyjnie impreza stała 
na najwyższym poziomie, co podkre-
ślali startujący zawodnicy. Trasa była 
przygotowana profesjonalnie. Z tego, 
co widziałem, przeszkody sprawiały 
niektórym zawodnikom sporo proble-
mów, ale nikt nie obiecywał, że będzie 
łatwo. Do tego ostatnie fale biegły 
w deszczu, burzy i gradzie. Pogoda 
okazała się więc również ekstremalna 
i spowodowała, że kilku zawodników 
wycofało się. Jestem przekonany, że 
przyszłoroczna edycja będzie jeszcze 
lepsza.                                         far
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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

• Sprzedam wiszący kocioł gazowy c.o. 
Vaillant, jednofunkcyjny, z zasobnikiem 
ciepłej wody, używany, stan bardzo dobry. 
Cena do uzgodnienia. Wałcz, tel. kont. 
502 346 989                                    21/21s

• Sprzedam piec centralnego ogrzewa-
nia na drewno z pompą obiegową i sterow-
nikiem, używany, stan bardzo dobry.Cena 
do uzgodnienia. Wałcz, tel. kont. 502 346 
989                                                 21/21s

• 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

• Zatrudnię pracowników na Stację 
Paliw w Wałczu, tel. 507 074 042   21/21p

•  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.

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

PRACA
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