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Na duże gratulacje zasłużył zwycięzca pierwszej tury 
przedwczesnych wyborów burmistrza Tuczna Krzysztof 
Mikołajczyk. Rozmiary jego wiktorii robią wrażenie - 
tym bardziej, że jego najgroźniejszy konkurent, czyli 

pełniący obowiązki burmistrza Piotr Pierzyński, w czasie pełnienia 
swojego urzędu okazał się człowiekiem kompetentnym i zadziwia-
jąco  szybko wszedł w obce przecież dla siebie buty. Tym bardziej 
należy docenić sukces Krzysztofa Mikołajczyka. Warto jednak 
pamiętać, że wprawdzie do wygranej w pierwszej turze zabrakło 
K. Mikołajczykowi zaledwie 12 głosów, ale ta druga tura jednak 
się odbędzie i właśnie wtedy trzeba będzie postawić kropkę nad 
„i”. Owszem, prowadzenie K. Mikołajczyka jest tak wyraźne, że 
odwrócenie losów tych wyborów wydaje się prawie niemożliwe, 
ale... wiadomo, jak to czasem bywa z tym „prawie”.

Pomny wielu smutnych doświadczeń, związanych z wystę-
pami piłkarskiej reprezentacji Polski w dużych turniejach, 
nie obiecywałem sobie po niedawno rozpoczętych mistrzo-

stwach Europy zbyt wiele. Szczerze mówiąc, wahałem się nawet, 
czy poświęcić na oglądanie inauguracyjnego meczu Polaków dwie 
godziny. Do stracenia miałem nie tylko czas, ale i moje słabnące z 
roku na rok nerwy, a po obejrzeniu ostatnich sparingów polskich 
podopiecznych portugalskiego szkoleniowca Paulo Sousy wielkich 
nadziei robić sobie nie miałem prawa. No, ale wiadomo, jak to jest 
z kibicami: dopóki piłka w grze, to duch w nich może słabnąć, ale 
całkiem nie umiera nigdy, więc koniec końców odpaliłem sportową 
reżimówkę w internecie i pracę odłożyłem w kąt.

Nie powiem że to, co zobaczyłem, w jakikolwiek sposób mnie 
zaskoczyło, bo przez wiele lat był czas się przyzwyczaić do prze-
klętego scenariusza występów polskich orłów na mistrzowskich 
imprezach, przewidującego mecz otwarcia, mecz o wszystko i na 
pożegnanie mecz o honor. Po igrzyskach w Barcelonie w 1990 roku 
jeśli już reprezentacji Polski udało się awansować na Mundial lub 
Euro, to poza ćwierćfinałem osiągniętym w Mistrzostwach Europy 
we Francji w 2016 roku, nasz udział zawsze wyglądał tak samo i 
zawsze tak samo się kończył: wstydem i smutkiem.

Na obecne, przełożone o rok z powodu pandemii Euro, awan-
sowaliśmy bez większych problemów, ale grupę mieliśmy raczej 
słabą, a sporo fachowców twierdziło, że po zwiększeniu liczby 
biorących udział w europejskim czempionacie drużyn łatwiej było 
na ten turniej awansować, niż nie awansować. Można powiedzieć, 
że udział w Euro 2020/21 osiągnęliśmy w promocji. Tylko po co 
nam to było?

Nieszczęście naszej reprezentacji, zwieńczone porażką ze Słowacją, 

zaczęło się moim zdaniem od zwolnienia poprzedniego selekcjone-
ra Adama Nawałki. Można było o nim powiedzieć różne rzeczy, a 
dziwak i ekscentryk należą do określeń najłagodniejszych. Ale 5 lat 
temu wyszliśmy jednak z grupy i wcale nie tak bardzo przegraliśmy 
mecz o półfinał. Co więcej - mecze Polaków dało się oglądać! A 
potem wszystko się posypało. Kadrę objął Jerzy Brzęczek, którego 
lubił prezes PZPN Zibi Boniek i reprezentacja Polski zaczęła gasnąć w 
oczach. Brzęczek nie miał u piłkarzy żadnego autorytetu i do prezesa 
Bońka wreszcie dotarło, że z tej mąki chleba nie będzie. Ta reflek-
sja przebiła się jednak do głowy prezesa zdecydowanie za późno. 
Zwolnił Brzęczka dopiero pod koniec stycznia 2021 roku, kiedy lada 
moment miały się zacząć eliminacje kolejnego Mundialu, a pierwszy 
mecz na Euro reprezentacja miała zagrać już za pięć miesięcy. Bliżej 
mi nieznany jako trener Portugalczyk Sousa wziął więc tę robotę 
niejako z marszu. Nie mam pojęcia, jakim trenerem jest pan Sousa, 
ale choćby łączył w sobie najlepsze cechy Guardioli, Kloppa, Tuchela 
i Mourinho - moim zdaniem podjął się rzeczy niemożliwej. Nie da się 
bowiem z grona dwudziestu paru lepszych i gorszych zawodników - 
plus jednego wybitnego - podczas trzech niezbyt długich zgrupowań 
skleić przyzwoitego zespołu, grającego według autorskiego pomysłu 
szkoleniowca, którego ja zresztą nie widzę (tzn. nie widzę pomysłu, bo 
Sousę czasem pokazują w tv). A proszę też mi nie mówić, że pan Sousa 
przed objęciem posady selekcjonera znał choć trochę polski futbol, 
oczywiście poza Lewandowskim i ewentualnie paroma zawodnikami, 
których widział w lidze włoskiej. Może i widział, ale nie przyszło mu 
wtedy do głowy, że będą u niego grali...

Nie wiem jak Państwo, ale ja w poniedziałek zobaczyłem je-
denastu (plus zmiany) facetów, którym gra się ewidentnie nie 
kleiła. Spośród nich kilku wyglądało na zajechanych, a kilku do-
tychczasowych pewniaków - w tym Lewandowski - jest na moje 
nieprofesjonalne oko dość wyraźnie pod formą. I nie wygląda na 
to, jakby oni tej formy jeszcze nie mieli, tylko raczej jakby już jej 
nie mieli. Czy to jest ich wina? Nie sądzę. Przecież większość Sło-
waków też gra w niezłych klubach i oni się w rundzie wiosennej 
również nie lenili, a jednak wyglądali na tle Polaków jak Pendo-
lino przy osobowym do Stargardu. Czyli że można przygotować 
zespół? Okazuje się, że tak, ale... nie dotyczy to reprezentacji Polski, 
grającej pod okiem portugalskiego trenera, który nie zdążył się 
zorientować kto co umie i na jakiej pozycji powinien grać. Mnie 
to ciągle wygląda na szukanie czegoś po omacku, i tak naprawdę 
nie bardzo wiadomo czego.

W sobotę Polska zagra w Sewilli z Hiszpanią i naprawdę waham 
się czy to oglądać, gdyż bardzo nie lubię, jak silniejsi biją słabszych. 
Ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjąłem.

Reduktor
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Zdaniem mieszkańców głównie 
Zatorza, ale i innych rejonów 
miasta, zanieczyszczenia - w tym 
głównie pyły - jakie emituje firma 
Ozen są uciążliwe, a być może też 
szkodliwe. Od lat walczą o to, aby 
produkcja zakładu nie odbywała 
się kosztem okolicznych miesz-
kańców i środowiska. Sytuacja 
nie ulega ich zdaniem poprawie. 
Zaczęły się protesty i spotkania z 
mieszkańcami. 

Temat Ozenu stał się znów głośny po 
kolejnej awarii, która miała miejsce 12 
maja tego roku. Jak twierdzi wałeckie 
Starostwo, zdarzenie to nastąpiło w 
instalacji objętej pozwoleniami na 
emisję gazów i pyłów do powietrza, 
wydanymi przez Starostę Wałeckiego 
w roku 2010 oraz 2019. Kontrole 
Zachodniopomorskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środowiska 
(WIOŚ) nie wykazywały dotychczas 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
tej instalacji. Natomiast uciążliwości 
sprzed awarii, objęte poprzednimi 
kontrolami, pochodzą z instalacji do 
produkcji węgla drzewnego objętego 
zgłoszeniem instalacji. 

Protesty mieszkańców - przede 
wszystkim Zatorza, ale nie tylko - trwa-
ją nieprzerwanie już od kilku lat. Sta-
rosta Bogdan Wankiewicz doprowadził 
do przeprowadzenia w zakładzie kilku 
kontroli, które realizował Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska. Wy-
kazały one szereg nieprawidłowości 
i skutkowały nałożeniem na firmę 
mandatów, których wysokość wiele 
osób uważa za śmieszną. Firma została 

Dla czystości powietrza
bowiem ukarana dwukrotnie manda-
tami po 300 złotych...

- Problem jest poważny – ocenia sta-
rosta Bogdan Wankiewicz. - Starostwo 
ma jednak w tym przypadku mocno 
ograniczone możliwości działania. 
Tu decydującą rolę odgrywa WIOŚ 
i udało się wręcz wymóc na nich 
wcześniejsze kontrole. Wydaje się, 
że firma nie stosuje się do zaleceń 
pokontrolnych. Do tego firma złożyła 
raport oddziaływania na środowisko. 
Kontrole i analiza dokumentów wska-
zują na istotne rozbieżności pomiędzy 
raportem i stanem faktycznym. Co 
ważne, zanieczyszczenia, jakie są 
emitowane, nie pochodzą z instalacji 
do produkcji energii elektrycznej, ale z 
instalacji do produkcji węgla drzewne-
go. Firma musi zainstalować takie fil-
try, które wyeliminują te uciążliwości. 
Spotkaliśmy się wraz z burmistrzem 
z mieszkańcami, aby wypracować 
wspólne działania. Myślę, że wspól-
nie, przy współpracy z firmą, uda się 
wyeliminować uciążliwości.

***
7 czerwca odbył się protest zorga-

nizowany przez stowarzyszenie ZWA 
Aktywni, któremu liderują radny 
Rady Powiatu Roman Wiśniewski i 
radny Rady Miasta Piotr Romanowski. 
Podobno przed spotkaniem zrywano 
plakaty i rozdawano wprowadzające 
w błąd ulotki. Być może właśnie to 
sprawiło, że na proteście nie pojawiło 
się zbyt wiele osób.

- Tu nie chodzi o liczbę protestu-
jących, ale o wskazanie problemu 
– mówi Roman Wiśniewski. - Pragnę 
zaznaczyć, że nasza akcja nie jest 

wymierzona w zakład i pracujących 
tam ludzi. Chodzi o to, aby zakład 
pracował normalnie, ale wyelimi-
nował uciążliwości, jakie emituje. 
Mieliśmy podobny problem swego 
czasu z zakładami zbożowymi, które 
emitowały nieprzyjemne zapachy. Tro-
chę to trwało, ale ostatecznie zakład 
dalej działa, a uciążliwości niemal cał-
kowicie wyeliminowano. My chcemy 
pokazać problem i skłonić władze do 
podjęcia konkretnych działań.

Kilka dni później, w czwartek 10 
czerwca, odbyło się kolejne spotka-
nie tym razem, zorganizowane przez 
burmistrza Wałcza. Obecny był na nim 
również starosta. 

- Nie ulega wątpliwości, że problem, 
z którym przyszło nam się zmierzyć, 
jest trudny i uciążliwy dla mieszkań-
ców naszego miasta – tłumaczy M. 
Żebrowski. - Pomimo tego, że jako 
burmistrz nie posiadam uprawnień 
pozwalających na wyegzekwowanie 
od spółki przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska w zakresie do-
tyczącym emisji gazów i pyłów, pod-
jąłem się niełatwej roli organizatora 
spotkania z mieszkańcami Osiedla 
Zatorze. W sprawach dotyczących 
mieszkańców miasta ważniejsza od 
właściwości organu, jest determinacja, 
a mnie jako burmistrzowi łatwiej jest 
o stymulację i koordynację pewnych 
działań. Już po pierwszych zgłosze-
niach mieszkańców, jeszcze w 2019 r., 
w temacie firmy Ozen spotkaliśmy się 
z panem Starostą w poszukiwaniu roz-
wiązań. Po tamtym spotkaniu byłem 
przekonany, że problem uda się szyb-
ko zażegnać, szczególnie, że już wtedy 

Zachodniopomorski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska przed-
stawił pierwsze zarzuty w stosunku do 
Firmy Ozen. Niestety, tak się nie stało i 
dziś wciąż mierzymy się z problemem. 
Podczas spotkania Starosta Wałecki 
przedstawił plan działań na najbliższy 
czas. Poinformował nas również, że 
wszczął postępowanie mające final-
nie doprowadzić do zastosowania 
przez zakład takich technologii, które 
ograniczą do niezbędnego minimum 
uciążliwości wiążące się z funkcjono-
waniem zakładu. Wedle przewidy-
wań Starosty, postępowanie to ma 
zakończyć się w ciągu najbliższych 2 
miesięcy. W wyniku tych działań ma 
powstać przestrzeń prawna, pozwa-
lająca WIOŚ na skuteczniejsze egze-
kwowanie od zakładu przestrzegania 
norm środowiskowych. Istotne dla 
mnie jest również to, aby mieszkańcy 
mieli jak największą wiedzę na temat 
postępu powyższych działań. Dlatego 
zaproponowałem, aby mieszkańcy ze 
swojego grona wyłonili przedstawicie-
li, którzy będą uczestniczyć w naszych 
spotkaniach w sprawie firmy Ozen. Na 
spotkaniu doszło do wyboru takich 
przedstawicieli. Środowe spotkanie 
pokazało, że wiodący ośrodek łącz-
nika, wsparcia dla mieszkańców oraz 
stymulacji działań na rzecz likwidacji 
uciążliwości jest potrzebny i tę rolę 
zamierzam konsekwentnie wypełniać.

raf

Od autora: Mimo wielu prób i 
obietnic kontaktu nie udało się po-
rozmawiać z kimkolwiek z Zarządu 
Firmy Ozen.
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Tuczno!
Składam Wam serdeczne podziękowania 
za tak licznie oddane na mnie głosy w wy-
borach burmistrza Tuczna, które odbyły 
się 13 czerwca, co przełożyło się na moje 
zdecydowane zwycięstwo w I turze. Do 
ostatecznego rozstrzygnięcia zabrakło za-
ledwie 12 głosów. 
Ten wynik jasno odzwierciedla, czym jest 
demokracja, i jak ważny jest każdy poje-
dynczy głos. Dlatego proszę Was, Drodzy 
Mieszkańcy, abyście w II turze równie licz-
nie poparli moją kandydaturę i zachęcili 
do tego innych.

Krzysztof Mikołajczyk

ogłoszenie płatne

Niewiele brakowało, aby wybory 
uzupełniające na burmistrza Tucz-
na rozstrzygnęły się w pierwszej 
turze. Krzysztof Mikołajczyk uzy-
skał imponujący wynik 909 głosów 
(z 1840 oddanych) co stanowiło 
49,4 procenta. W drugiej turze 
zmierzy się z aktualnie pełniącym 
obowiązki burmistrza Tuczna Pio-
trem Pierzyńskim. 

Wybory uzupełniające na stanowi-
sko burmistrza stały się konieczne po 
skutecznym, ubiegłorocznym referen-
dum, w którym mieszkańcy odwołali 
zarządzającego od wielu lat gminą 
Krzysztofa Harę. Do wyborów zgłosiło 
się czterech kandydatów: Krzysztof 
Mikołajczyk, Dariusz Kityński, Woj-
ciech Narel oraz pełniący obowiązki 
burmistrza Piotr Pierzyński.

Wybory były z powodu pandemii 
kilka razy przekładane. Ostatecznie ich 
termin został ustalony na 13 czerwca. 
Widać, że mieszkańcy podeszli do 
wyborów bardzo poważnie, bowiem 
frekwencja osiągnęła blisko 50 pro-
cent (dokładnie 48,5 proc.). 

Już spływające z pierwszych komisji 
wyniki uwidoczniły dużą przewagę 
Krzysztofa Mikołajczyka. Na drugim 
miejscu plasował się Piotr Pierzyński i 
taki wynik utrzymał się do końca. Wyni-
ki niedzielnych wyborów są oczywiście 

Zabrakło niewiele
na ten moment nieoficjalne do czasu 
kiedy nie ogłosi ich komisarz wyborczy. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
należy jednak przyjąć, że ostatecznie 
wygrał je K. Mikołajczyk, uzyskując 909 
głosów. Na drugim miejscu znalazł się P. 
Pierzyński, na którego zagłosowało 407 
osób. Tych dwóch kandydatów zmierzy 
się  w drugiej turze, która odbędzie się 
27 czerwca. Dwaj pozostali kandydaci 
uzyskali: Wojciech Narel - 306 głosów, 
a Dariusz Kityński - 218. 

- Przede wszystkim chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy obdarzyli mnie 
zaufaniem i oddali na mnie głos – mówi 
K. Mikołajczyk. - Chciałbym podzięko-
wać mojemu sztabowi wyborczemu za 
ogrom pracy, jaką wspólnie wykonali-
śmy. Podziękowania należą się również 
osobom spoza sztabu, które udzieliły mi 
jakże cennego poparcia. Są to m.in. wi-
cestarosta Jolanta Wegner, członek Za-
rządu Województwa Stanisław Wziątek 
i wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski. 
Niewiele zabrakło do tego, aby wybory 
rozstrzygnęły się w pierwszej turze. Jest 
to więc wynik dobry, by nie powiedzieć 
- spektakularny. Myślę, że jest to efekt 
pozytywnej, merytorycznej kampanii, 
jaką prowadziłem. Faktem jest, że kon-
kurenci nie zawsze do końca grali fair, 
ale starałem się nie reagować. I wydaje 
mi się, że mieszkańcy miasta i gminy 
Tuczno doskonale wyczuli, kto jest 

wiarygodny i autentyczny, a przez kogo 
przemawia fałsz. Oczywiście czeka nas 
teraz jeszcze dwa tygodnie intensywnej 
pracy. Ta dodatkowa kampania przed 
drugą turą będzie prowadzona w po-
dobnym, pozytywnym klimacie. Wiele 
zależy od wyborów uzupełniających, 
które odbędą się w przyszłą niedzielę. 
Chodzi o wybory uzupełniające do Rady 
z okręgu Miłogoszcz-Martew. Liczę na 
to, że startujący w nich były burmistrz 
ostatecznie zostanie pokonany. Miesz-
kańcy w głosowaniu już pokazali, że 
chcą powrotu do normalności.

- Wynik, jaki uzyskałem, uważam za 
bardzo dobry i dziękuję wszystkim, 
którzy na mnie głosowali – komentuje 
P. Pierzyński. - Proszę zwrócić uwagę, 
że w Tucznie pojawiłem się nieco po-
nad pół roku temu. Myślę, że praca, 
którą przez ten krótki stosunkowo 
okres włożyłem na rzecz gminy i jej 
mieszkańców, została wysoko oce-
niona. Na tyle wysoko, że pokonałem 
dwóch lokalnych kandydatów, którzy 
funkcjonują i są znani w środowisku 
od lat. Myślę, że mieszkańcy widzieli 
moje zaangażowanie, ale i skutecz-
ność w działaniu. W niedługim czasie 
udało się pozyskać 1,5 mln złotych 
na miejskie inwestycje. Kampania, 
jaką prowadziłem, była merytorycz-
na, i mimo ataków na moją osobę 
nie reagowałem i tak samo jak w 

pierwszej, tak i w drugiej turze nie 
będę prowadził kampanii negatywnej. 
Z zainteresowaniem czekam na uzu-
pełniające wybory, które odbędą się 
w przyszłą niedzielę. Od nich zależy 
kształt przyszłej Rady. Obawiam się, 
że jeśli wybory zakończą się wygraną 
odwołanego w referendum burmi-
strza, a w drugiej turze wygra mój 
kontrkandydat, to szanse na ułożenie 
poprawnych relacji na linii burmistrz 
– Rada będą niewielkie. 

Druga tura wyborów burmistrzow-
skich odbędzie się za dwa tygodnie 
27 czerwca.                                Far

Od autora: Z całą pewnością wynik 
tych wyborów dla obu kandydatów, 
którzy weszli do drugiej tury, można 
oceniać w kategorii sukcesu. K. Miko-
łajczyk uzyskał świetny rezultat i był 
bardzo bliski rozstrzygnięcia już w 
pierwszej turze. Z kolei K. Pierzyński 
był do niedawna w Tucznie osobą 
praktycznie nieznaną. Tylko dzięki 
własnej pracy stał się na tyle popu-
larny i pozytywnie oceniany przez 
mieszkańców, że ostatecznie pokonał 
lokalnych kandydatów i wszedł do 
drugiej tury. Czy uda mu się nadro-
bić dystans do K. Mikołajczyka? Nie 
wiem, ale myślę, że nawet jeśli mu się 
nie powiedzie, to nie powinien czuć 
się jako przegrany...
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Do niecodziennego zdarzenia do-
szło podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej Tuczna. Sesja się nie 
dobyła z powodu... nieobecności 
radnych. Opozycja uważa to za 
kpinę i celowe działanie, aby nie 
dyskutować nad kontrowersyjnymi 
uchwałami. 

Sesja została zwołana przez pełnią-
cego obowiązki burmistrza Tuczna 
Piotra Pierzyńskiego i miała odbyć 
się 9 czerwca. Wydaje się, że najważ-
niejszą uchwałą było zobowiązanie 
burmistrza Tuczna „do podjęcia 
wszelkich możliwych działań w celu 
wstrzymania budowy bioelektrowni 
w miejscowości Marcinkowice do 
czasu zakończenia wszelkich proce-
dur administracyjnych, związanych z 
ustaleniem warunków zabudowy oraz 
pozwolenia na budowę, dotyczących 
tej inwestycji”.  Należy zaznaczyć, 
że projekt uchwały był projektem 
obywatelskim, popartym kilkuset 
podpisami. Sama uchwała miała zaś 
charakter intencyjny. 

Na sesję nie przyszło jednak sied-
mioro radnych, którzy weszli do 
Rady z komitetu wyborczego byłego 
burmistrza Krzysztofa Hary. Nie było 
quorum, a nawet gdyby udało się je 
uzyskać, brakowało przewodniczące-
go i jego zastępcy. Opozycja uważa to 
za skandal i celowe działanie. 

Na sesji nie byli obecni: przewod-
niczący Z. Kurkiewicz, jego zastęp-
ca P. Bartoszuk, M. Błażewicz, A. 
Mozelewski, D. Kriger, W. Szczęsna 
i P. Kowalisko. Jeśli chodzi o tego 
ostatniego, to nieoficjalnie mówi się, 
że jego nieobecność była wiadoma 
wcześniej i wiązała się z wyjazdem 
poza granice kraju. 

- Ja byłem inicjatorem tej sesji – 
mówi pełniący obowiązki burmistrza 
Piotr Pierzyński. - Odbieram to jako 
afront, ale nie w stosunku do mojej 
osoby, tylko do mieszkańców. Radni 
są reprezentantami mieszkańców i nie 
powinni o tym zapominać. Dlatego 
mam nadzieję, że nieobecni będą 
mieli wiarygodne usprawiedliwienie 
swojej absencji. Uważam, że powinno 
się rozmawiać na wszystkie tematy, 
nawet jeśli z różnych względów są 
one trudne.

Według P. Pierzyńskiego to, że sesja 
się nie odbyła, niesie za sobą okre-
ślone komplikacje dla mieszkańców. 

Kpina z demokracji?

Jedna z uchwał dotyczyła bowiem 
określenia wzoru wniosku o przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego. Bez 
tej uchwały MOPS nie będzie mógł 
tego dodatku przyznawać. Zdaniem 
burmistrza, mieszkańców wykluczo-
no więc z możliwości ubiegania się 
o ten dodatek. Planowano również 
dokonać zmian w budżecie, a przez 
niepodjęcie uchwały będą problemy 
z dowozem osób niepełnosprawnych 
na szczepienia. Problem będzie rów-
nież z uruchomieniem plaży miej-
skiej, bowiem brak podjętej uchwały 
uniemożliwia zatrudnienie ratownika. 
Jednym z punktów było zasięgnięcie 
opinii komendanta wojewódzkiego 
policji w sprawie likwidacji Straży 
Miejskiej w Tucznie.
***

Kolejną sesję zwołano na 15 czerw-
ca, czyli już po pierwszej turze wy-
borów. Co ciekawe, w porządku nie 
ma kilku kontrowersyjnych punktów, 

a przede wszystkim uchwały o bio-
gazowni. Jak udało się nieoficjalnie 
dowiedzieć, uchwała nie znalazła 
się w planie obrad, ponieważ jako 
wniosek obywatelski powinna odcze-
kać 3 miesiące. Z kolei jest też inna 
interpretacja, według której nie ma 
przeszkód, aby projekt znalazł się w 
porządku obrad, jest to bowiem ta 
sama sesja, która miała się odbyć 9 
czerwca i posiada ten sam numer. 
Tu zapewne będą musieli się wypo-
wiedzieć prawnicy. Oczywiście jest 
ewentualność, że burmistrz lub ktoś z 
opozycji będzie próbował wprowadzić 
projekt do porządku. Na tę chwilę 
(poniedziałek 14 czerwca) żadne 
decyzje jeszcze nie zapadły i trwają w 
tej sprawie rozmowy. Nie zmienia to 
faktu, że sesja zapowiada się ciekawie. 

Far

Od autora: Podobne wybiegi z 
absencją na posiedzeniach nie są 
czymś nowym i widywano to również 
w polskim parlamencie. Nie znaczy 
to oczywiście, że jest to zachowanie 
godne pochwały i naśladownictwa. 
Można jednak zrozumieć tych rad-
nych, którzy znaleźli się niejako mię-
dzy młotem a kowadłem. Głosowanie 
przeciwko uchwale postawiłoby ich 
w dość niekorzystnym świetle w sto-
sunku do mieszkańców. Głosowanie 
za projektem byłoby z kolei nielojal-
nością w stosunku do byłego burmi-
strza, z którego komitetu startowali. 
Oczywiście można też było wstrzymać 
się od głosu, ale to z kolei byłoby 

równoznaczne z oddaniem inicjatywy 
opozycji. Z drugiej strony, osobiście 
nie jestem do końca przekonany, czy 
w ogóle jest o co kruszyć kopie. Myślę, 
że projekt uchwały nieprzypadkowo 
znalazł się w porządku obrad sesji 
przed wyborami. Chodziło głównie 
o to, aby wywołać temat i dyskusję. 
Aby pokazać kto jest za, a kto prze-
ciw. Czyli... nieco propagandy przed 
wyborami. Bo umówmy się, że skutki 
prawne, jakie niesie taka uchwała, są 
niezwykle wątpliwe. 

O wiele ciekawiej zapowiada się 
najbliższa sesja. Tu z kolei może 
być zastosowanych kilka rozwiązań. 
Oczywiście najwięcej emocji będzie 
budziła uchwała o biogazowniach. 
Czy powinna się znaleźć w porządku? 
Nieoficjalnie wiadomo, że według 
zespołu prawnego wojewody będzie 
to ta sama sesja, co 9 czerwca, i 
uchwałą o biogazowniach powinna 
się bezapelacyjnie znaleźć w porządku 
obrad. Można ją próbować zgłaszać 
na sesji, wnosząc o rozszerzenie 
porządku. Ale można też temat prze-
milczeć, a następnie zgłosić problem 
do nadzoru wojewody. Jeśli wierzyć 
nieoficjalnym informacjom, może to 
być potraktowane jako naruszenie 
prawa. Czy może to stanowić podsta-
wę do złożenia wniosku o rozwiązanie 
Rady? Trudno to orzec, choć wiem, 
że kilka osób poważnie rozważa taki 
scenariusz uważając, że jest do dosko-
nały czas na przyspieszone wybory. 
O tym, jak się to wszystko zakończy, 
przekonamy się niebawem. 
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Od kiedy masz problemy z wagą?
- Nie jest tak, że byłam grubasem 

od dziecka, ale też nie byłam już 
jako dziecko nadmiernie szczupła. 
Powiedzmy, że jako dziecko byłam 
normalnej postury. Problemy zaczęły 
się w gimnazjum.
Na czym polegały?

- To było szereg nakładających się 
na siebie problemów. Jako nastolat-
ka byłam bardzo nieśmiała. Miałam 
wiele kompleksów, z którymi sobie nie 
radziłam. Doszło dojrzewanie, burza 
hormonów. Koleżanki zaczynały na 
poważnie chodzić z chłopakami. Ja 
z kolei nie potrafiłam z chłopakiem 
nawet normalnie rozmawiać. Miałam 
jakąś blokadę. To powodowało stresy, 
zamykanie się w sobie i siedzenie 
w domu. Byłam zakochana w kilku 
chłopakach z klasy czy szkoły, ale oni 
wybierali inne dziewczyny. Siedziałam 
w domu i powoli odcinałam się od 
znajomych.
Uciekałaś w naukę?

- Właśnie nie całkiem. Nigdy źle się 
nie uczyłam, ale nie byłam jakimś pry-
musem. Uciekałam w muzykę, książki 
i wiersze. Czytałam jakieś dołujące 
poezje, słuchałam muzyki i robiłam z 
siebie ofiarę, której nikt nie rozumie. 
A siedząc w domu nocami zaczynałam 
podjadać. Najpierw jakieś chipsy, 
paluszki, orzeszki czasem ciasteczka.
Waga zaczęła rosnąć?

- Zaczęła, ale delikatnie, do tego 
stopnia, że nie dostrzegałam tego. 
Dorastałam i zrzucałam to na karb 
tego, że staję się kobietą. Nabierałam 
kobiecych kształtów tyle, że gdzieś w 
okolicach trzeciej klasy gimnazjum 
zdałam sobie sprawę, że staję się dużą 
kobietą. Wtedy pierwszy raz zaczęłam 
się odchudzać.
Już wtedy zaczęły się problemy z 
rówieśnikami?

- Może nie miałam jeszcze pro-
blemów z powodu wyglądu i wagi. 
Wyobcowałam się z życia klasy, nie 
miałam koleżanek i tak byłam trakto-
wana. Jak powietrze. Mnie to w sumie 
pasowało. Nie musiałam odpowiadać 
na wiele niewygodnych pytań. Wra-
całam do domu, a tam zero ruchu, 

Życie w rozmiarze XXL
Jak wygląda świat widziany oczami osoby otyłej opowiada Dorota, w rozmowie z Marcinem Orlickim. 

tylko jedzenie.
Co na to mówili Twoi rodzice?

- Tu jest problem, bo zarówno moja 
mama, jak i mój ociec są osobami 
otyłymi. Oni nie widzieli w ogóle 
problemu. Jak zaczynałam mówić o 
swojej nadwadze, to mówili, żebym 
się nie przejmowała, bo po prostu 

mam taką budowę. Jak to ojciec mó-
wił: mam grube kości.
Mówiłaś, że już w gimnazjum za-
częłaś się odchudzać. Były efekty?

- Nie było żadnych efektów. Ale na 
czym polegało to odchudzanie? Zaczę-
łam robić jakieś przysiady, brzuszki, 
poskakałam trochę w swoim pokoju. 

Może minimalnie ograniczyłam jedze-
nie, ale tylko posiłki. Za to przekąski 
wcinałam jak maszyna. I waga rosła. 
Ciuchy zaczęły się „kurczyć”, a ja 
popadałam w coraz większą depresję.
Potem poszłaś do szkoły średniej. 

- Już jako „świnia”, „tucznik”, 
„wieprz” czy „wieloryb”. To zresztą 
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Życie w rozmiarze XXL
najdelikatniejsze określenia, jakie sły-
szałam pod swoim adresem. Chłopcy 
na przerwach głośno się zastanawiali, 
jak z kimś takim jak ja można upra-
wiać seks. Codzienne życie zaczęło mi 
sprawiać coraz większy problem.
Co masz na myśli?

- Idziesz do szkoły, ale nadmiernie 
się pocisz. Wchodzisz do szkoły, a 
bluzka pod pachami i pod piersiami 
jest mokra do potu. Widać ślady, które 
nie wyglądają ładnie. Nie pomagają 
dezodoranty. Organizm po prostu nie 
daje sobie rady z wysiłkiem. Miałam 
w torbie kilka bluzek na przebranie. 
Problemem jest też długie stanie, bo 
nogi bolą. Wiązanie butów nie jest 
proste, bo robisz to właściwie na 
bezdechu. Dwa zawiązane buty i jesteś 
mokra z wysiłku. To trzeba przeżyć, 
żeby zrozumieć. Widzisz fajne ciuchy, 
ale dla ciebie zaczyna już brakować 
rozmiaru. Zaczynasz się ubierać w 
jakieś suknie jak worki, bo tylko w 
to się mieścisz. Do tego dorabiałam 
jakiś hipisowski image, jakieś koraliki, 
łańcuszki, bransoletki. Byle tylko jakoś 
wyglądać.
Szkołę średnią udało Ci się skoń-
czyć?

- Tak, choć było to okupione ogro-
mem cierpienia. Złośliwe komentarze, 
problemy z normalnym funkcjonowa-
niem. No i dalej nie umiałam ogra-
niczyć jedzenia. Po szkole stanęłam 
przed dylematem: co robić dalej? 
Albo uczyć się dalej albo zacząć doro-
słe życie i szukać pracy. I jedno i drugie 
wiązało się ze zmianą środowiska, z 
wejściem między ludzi, z bezpośred-
nimi kontaktami. I to mnie przerosło.
Co wybrałaś: naukę czy pracę?

- Wybrałam ucieczkę. Wtedy była 
moja pierwsza próba samobójcza. 
Nałykałam się tabletek. Wyratowała 
mnie mama. Trafiłam do szpitala, 
a potem na oddział psychiatryczny 
w Poznaniu. Tam przeszłam tera-
pię. Pierwszy raz zaczęłam w siebie 
wierzyć. Udało mi się zrzucić kilka 
kilogramów. Wtedy postanowiłam, 
że muszę zacząć żyć samodzielnie. 
Zdecydowałam się na studia w Pozna-
niu. Rodzice wynajęli mi kawalerkę. 
Początkowo miałam nawet szukać 
pracy. Niestety, szybko okazało się, że 
na pracę nie mam co liczyć.
Dlaczego?

- Ze względu na wygląd. Gdzie mo-
głam znaleźć pracę? W jakimś pubie, 
knajpie czy kafejce. Może w sklepie. 
Tylko, że za barem liczy się wygląd. 
W sklepie liczy się sprawność, ale ja 
ze swoją tuszą nie nadawałam się do 
przenoszenia towaru, rozkładania na 
półkach. I znów szłam na zajęcia, po 
zajęciach do domu, książka i przeżu-
wanie. Nie chciało mi się gotować, 
więc telefon i na stole lądowała pizza. 
To, co udało mi się zrzucić w czasie 
terapii, poszło na marne. Zaczęłam 
tyć i znów pojawiło się przerażenie. 
Żyłam w przekonaniu, że jestem słaba, 

że nic mi nie wyjdzie. Na studiach wy-
trzymałam jednak rok. Kiedy zaczął się 
drugi, poszłam na zajęcia, ale miałam 
problemy z dojściem. Organizm był 
zbyt słaby.
Ile wtedy ważyłaś?

- Przy 169 cm wzrostu ważyłam 
115-118 kg. Nie jest to ekstremum, 
ale wystarczy, żeby zrujnować sobie 
życie. Ono znów przestało mieć dla 
mnie sens. Wmówiłam sobie, że nie 
mam szans schudnąć, mogę jedynie 
tyć, aż przestanę chodzić. Będę leżeć, 
jeść i wegetować, dopóki organizm 
nie powie: dość. Nie dałam rady i 
kolejny raz próbowałam się zabić. Po 
pierwszej próbie nie miałam dostępu 
do tabletek, a nie miałam na dość 
siły, żeby coś sobie załatwić, więc 
odkręciłam gaz. Któryś z sąsiadów 
wyczuł na klatce, wezwano straż i 
mnie odratowali. Ale kilka dni byłam 
nieprzytomna. Nie dość, że znów wy-
lądowałam w psychiatryku, to jeszcze 
straciłam mieszkanie. Wynajmujący 
wypowiedział umowę i specjalnie mu 
się nie dziwię. Mogłam wysadzić blok, 
a nie tylko zniszczyć jego mieszkanie.
Czy do rodziców dotarło wreszcie, 
że masz problem?

- Do nich to dotarło już po pierwszej 
próbie. Ale oni tego nie rozumieli i 
tłumaczyli, to jednak bardzo opacznie. 
Dla nich było niezrozumiałe, że można 
mieć dość własnego ciała, docinków, 
uwag, problemów, jakie niesie oty-
łość. Sami żyli z tym od lat i byli szczę-
śliwi. Psychiatrzy czy terapeuci mówili 
jedno, a oni i tak wiedzieli swoje. 
Trułam się, bo się nieszczęśliwie za-
kochałam. Potem przy drugiej próbie 
chyba coś do nich zaczęło docierać. W 
sumie dzięki nim trafiłam na grupową 
terapię, gdzie poznałam ludzi takich, 
jak ja. Wszyscy otyli zmagają się z tymi 
samymi problemami. Dzięki tej terapii 
powoli stanęłam na nogi.
Ile czasu Ci to zajęło? 

- Trwa do dziś, a zaczęło się 7 lat 
temu. Dzięki tym ludziom odkryłam 
rzeczy oczywiste, które po głębszym 
zastanowieniu są wręcz idiotyczne. 
Ludzie bardziej wstydzą się swojego 
ciała niż mózgu, a raczej jego braku. 
Tolerowana jest ładna idiotka czy 
przystojny idiota, a poza nawias 
wystawiani są przemili, inteligentni 
i wykształceni ludzie - tylko dlatego, 
że są otyli. Jeśli pracy szuka ładna 
dziewczyna i ma nawet gorsze CV od 
otyłej, to i tak wygra ładna. Zobacz ile 
ludzie wydają kasy na poprawę swojej 
urody, a jak mało na poprawę swojej 
wiedzy. Temu niestety sprzyja inter-
net, media. Kult sprawności, sylwetki, 
urody... Gwiazdy mówią o operacjach 
plastycznych, a małolactwo to naśla-
duje i tworzą plastikowe, puste lalki.
Jesteś przeciwniczką operacji pla-
stycznych?

- Ależ skąd. Tyle, że w uzasadnio-
nych przypadkach. Są osoby z defek-
tami, po wypadkach, operacjach. Dla 

tych osób operacja jest powrotem do 
normalności. Oni wstydzą się swoich 
wad na podobnej zasadzie, jak otyli 
swojego ciała. Dla nich operacja jest 
niezbędna dla dalszego życia. Są 
też osoby, które wręcz chorobliwie 
podchodzą do swojego ciała i nie 
pasuje im krzywy nos, małe piersi, 
czy odstające uszy. Ok, jeśli to ma 
poprawić komfort ich życia, to nie 
mam nic przeciwko temu. Ale szpi-
kowanie się jadem kiełbasianym, 
silikonem, wszczepianie jakichś 
implantów, usuwanie kości tylko 
po to, aby być piękniejszym niż jest 
się w rzeczywistości, jest trudne do 
zaakceptowania.
A osoby starsze robiące operacje 
aby zatrzymać postęp czasu?

- Nie jestem do tego przekonana. 
Choć z jednej strony to rozumiem, ale 
z drugiej myślę, że trzeba się nauczyć 
starzeć z godnością. Wieku nie da się 

oszukać. Widać po wielu celebrytkach 
jak wyglądają po operacjach: jedne 
jak monstra, inne śmiesznie. Ale w 
tym wypadku nie mówię katego-
rycznie nie. Bo potrzeba zachowania 
wyglądu może wynikać z psychiki.
Ile w tej chwili ważysz?

- 82 kg i powoli dalej chudnę. Od 
7 lat jestem na terapii, a 6 lat mam 
dietę i profesjonalne odchudzanie. 
Zrzuciłam przez ten czas ponad 40 
kg i nie było to proste. Początkowo 
chudłam, potem znów tyłam. Były i 
załamania, i płacz. Otyłość jest choro-
bą i nie jest prosto z nią walczyć. Od 
2-3 lat systematycznie chudnę. Przede 
wszystkim w tym czasie skończyłam 
studia. Wyszłam za mąż i mieszkam 
z mężem w Poznaniu. Skończyłam 
psychologię i pomagam takim otyłym 
dziewczynkom, dziewczynom i kobie-
tom, jaką sama byłam.
Dziękuję za rozmowę.
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LISTY

Jest tu, 
przyznaję, 
ckl iwie i 
r o m a n -
t y c z n i e 
o s t a t n i -
mi czasy. 
Chc i a ł a -
bym za-
p e w n i ć , 

że dzisiejszy materiał to będzie dla 
odmiany sztandarowy przykład 
tekstu, w którym obiema nogami 
stoję mocno na ziemi, ale - no 
cóż - nie zamierzam nikogo okła-
mywać. Opowiem więc dzisiaj o 
najszczerszej miłości, jaka mnie w 
życiu spotkała.

Pamiętam, jak odebrała mi dech 
już w pierwszej sekundzie po tym, 
jak ją zobaczyłam. Nie śniło mi się 
jeszcze wtedy, że będzie mi dane 
nazwać się tą szczęściarą, która 
zabierze ją ze sobą do domu, ale 
można przecież pomarzyć, prawda? 
Tamtego dnia jeszcze wszystko mo-

gło się wydarzyć. Wiadomo, że dobre 
pierwsze wrażenia to jeszcze żadna 
gwarancja i czasem rozczarowanie 
pojawia się niemal tak szybko, jak 
zachwyt. Zrobiłam więc to, co każda 
młoda, niedoświadczona dziewczyna 
zrobiłaby na moim miejscu - zadzwo-
niłam do taty i poprosiłam, żeby dał 
znać, czy warto się w ten związek 
angażować.

Na moje oko oczywiście wszystko 
było w porządku, ale miałam już na 
koncie więcej niż jedną rozczarowują-
cą relację, więc ograniczone zaufanie 
do własnej opinii było wskazane. Po 
krótkiej wymianie zdań zgodziliśmy 
się co do jednego. Nie ma sensu o 
praktyce rozmawiać w teorii, a o 
atutach w oparciu o korzystnie wyka-
drowane zdjęcia. Trzeba się spotkać, 
najlepiej w ciągu tygodnia, i zaufać 
opinii kogoś odrobinę bardziej do-
świadczonego.

Tydzień później z drżącym sercem i 
duszą na ramieniu pokonywałam pół 
Polski z nadzieją, że ta druga randka 

Papierowa rocznica
rzeczywiście będzie udana, ale za to 
bez żadnej pewności, jedynie z do-
brym przeczuciem. Wiedziałam, że 
wszystko może się wydarzyć, a emocji 
lepiej niepotrzebnie nie podkręcać. 
Nie powstrzymało mnie to przed zało-
żeniem najbardziej wyjściowego dresu 
i kupieniem specjalnie na tę okazję 
nowej czapki (tata, nie wiedzieć cze-
mu, spodziewał się mnie w kapeluszu 
z tasiemką i sukience z falbankami). 

Kiedy ja utknęłam pomiędzy jedną 
przesiadką a drugą, przejęta i zestre-
sowana, ojciec już się z nią poznawał. 
Wstyd przyznać, ale zajrzał jej pod 
podwozie, zanim jeszcze mnie się to 
udało (no, ale pochodzę w prostej linii 
od największych bajerantów, jakich 
województwo mazowieckie wypuściło 
w świat, więc w zasadzie nie powin-
nam być zdziwiona). Jeszcze zanim 
udało mi się wysiąść na właściwej sta-
cji, dostałam ten upragniony telefon 
z litanią pochwał, przetkaną jednym 
czy dwoma drobnymi zastrzeżeniami.

No i dobra, no i świetnie. Czyli 

małżeństwo.
Tak jak powiedziałam, świętujemy 

w tym tygodniu pierwszą rocznicę. 
W ciągu tych dwunastu miesięcy 
okazało się, że moja niunia miała 
na sobie dużo makijażu kiedy się 
poznałyśmy (i zderzak, i błotnik 
były kiedyś czerwone, a nie żółte), 
chłodnica kolejnej rocznicy to nie 
doczeka, ale… No i co z tego? Co z 
tego, skoro za każdym razem, kiedy 
przesuwam dłonią po jej boku, czuję 
ten sam gwałtowny ścisk wzruszenia 
w klatce piersiowej? Co z tego, skoro 
marzyłam o niej od lat i zdecydo-
wałyśmy się na relację na dobre 
i na złe? Co z tego, kiedy nawet 
najbardziej paskudny, frustrujący 
dzień przestaje być nie do zniesie-
nia, kiedy spędzamy razem czas?

Co z tego, skoro nikogo i niczego 
jeszcze tak nie kochałam, jak mojej 
Barchetty?

Sto lat, Włoska Księżniczko...
Natalia Chruścicka

Najem korzystniejszy
Wiele osób in-
westuje teraz w 
nieruchomo-
ści, bo NBP 
nie daje na-
wet utrzymać 
wartości pie-

niądza na loka-
tach bankowych, 

sztucznie obniżając 
stopy procentowe pomimo narasta-
jącej inflacji. Inwestorzy przeznaczają 
nieruchomości na wynajem, by zyski-
wać więcej niż w banku, na włożonych 
w lokale pieniądzach. Tu zaś na prze-
szkodzie stał fiskus, bowiem urzędy 
skarbowe stosownie do swoich po-
glądów, pomijając przy tym naszego 
racjonalnego przecież ustawodawcę, 
w zależności od ich położenia (a może 
innych czynników) raz taki wynajem 
traktowały, jako działalność gospo-
darczą, a innym razem przyjmowały 
jako działalność pozagospodarczą. 
Wiadomym skutkiem takiej interpre-
tacji była różnica w opodatkowaniu. 
Przy działalności wpada się w system 

uwzględniający koszty, przychód i 
dochód oraz uzależniony od tego 
podatek, do tej pory nawet 32%. 
Przy wynajmie prowadzonym poza 
działalnością gospodarczą można ko-
rzystać z ryczałtu, który wynosi 8,5% 
przy przychodzie do 100.000 zł, i 
12,5 % powyżej tej kwoty, ale bez 
możliwości uwzględniania kosztów 
ponoszonych w związku z wynajmem. 
Spór zaś zasadzał się na ocenie tego, 
czy najem ten, zwłaszcza przy np. kilku 
wynajmowanych mieszkaniach, miał 
być traktowany jako owa działalność 
gospodarcza, czy też nie. Na kanwie 
jednego z takich sporów Najwyższy 
Sąd Administracyjny wydał uchwałę 
w składzie 7 sędziów, która powin-
na ujednolić orzecznictwo sądów 
administracyjnych. Te do tej pory 
orzekały w podobnych sprawach 
różnie. Raz brały stronę podatnika, a 
innym razem orzekały korzystnie dla 
fiskusa. NSA w uchwale stwierdził, 
że „Przychody z najmu, podnajmu, 
dzierżawy, poddzierżawy oraz innych 
umów o podobnym charakterze są 

zaliczane bez ograniczeń do źródła 
przychodów wymienionego w art. 
10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że 
stanowią składnik majątkowy mienia 
osoby fizycznej, który został przez nią 
wprowadzony do majątku związanego 
z wykonywaniem działalności gospo-
darczej.” 

Tyle i aż tyle uchwalił NSA. Co to 
oznacza dla zwykłego podatnika? Otóż 
to, że to on decyduje o tym, czy chce 
prowadzony przez siebie wynajem 
zaliczyć do działalności gospodarczej, 
czy też nie, i to on o tym decyduje, a 
nie urzędnik skarbowy. Oczywistym 
jest też to, że w pewnych przypadkach 
wprowadzenie lokali do działalności 
gospodarczej będzie korzystne z uwagi 

na koszty, a w innych będzie to zbęd-
ne, bo ryczałt będzie bardziej opła-
calny. Cóż na to fiskus? Czas pokaże, 
bo jak to zwykle bywa, nadal będzie 
decydował urzędnik, ale w razie skargi 
na decyzję podatkową do sądu, fiskus 
powinien stać na straconej pozycji. 
Dla tych, którzy lubią mieć bezpieczna 
perspektywę warto polecić interpre-
tację podatkową, o którą powinni się 
zwrócić, wskazując na tę jakże istotną 
dla nas uchwałę NSA. Dlaczego z kolei 
dla nas ważną? Dlatego, że wskazuje 
na to, iż to podatnik decyduje, a nie 
urzędnik. Czyli - obywatel górą!

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Uchwała NSA II FBS 1/21 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/do-

c/6D9B8E83C1
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Świat Baranów znów stanie się pięk-
ny. Przyjaciele przyjdą z pomocą, 
a One śmiało po nią sięgną. Przed 
Baranami dobry czas na podróże, 
które mogą zaowocować w fajne, 
trwałe znajomości. Partnerzy Bara-
nów będą teraz o Nich bardziej za-
zdrośni. I nie bez powodów, bo na 
horyzoncie może pojawić się ktoś...
BYK (20.04. - 22.05.)
Byki nie powinny uciekać przed no-
wymi wyzwaniami oraz przekładać 
spraw i planów. Nadszedł czas w 
którym nawet najwięksi wrogowie 
docenią potencjał Byków. Wiara w 
siebie może wiele zmienić. W miło-
ści czas na niezapomniane randki, 
namiętność i chwile wzruszeń.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Dla Bliźniąt nadszedł czas na upo-
rządkowanie ważnych spraw i 
zaległości. Jeśli będą teraz twardo 
stąpać po ziemi, los zacznie im 
sprzyjać. Warto podjąć starania, do-
tyczące podwyżki bądź awansu. W 
miłości nadchodzi okres szalonych 
flirtów i romansów! 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Wenus sprawi, że wszyscy zaczną 
do Raków częściej dzwonić i prosić 
o rady. Muszą jednak pamiętać, aby 
pilnować własnych interesów. Raki 
będą mieć teraz powodzenie w mi-
łości. Weekend to czas odpoczynku 
we dwoje i romantycznych randek. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Przed Lwami otworzą się drzwi, 

umożliwiające spełnienie podróżni-
czych marzeń. Niech nie odkładają 
wyjazdów na później. Niedługo 
pojawi się szansa na zdobycie no-
wych zapasów gotówki. W weekend 
zapowiada się fajny czas z partnerem.
PANNA (24.08. - 22.09.)
W nadchodzących dniach trudno 
będzie Pannom odpędzić się od zna-
jomych, oczekujących rad i pomocnej 
dłoni. Nie warto zbyt długo rozpa-
miętywać zdarzeń z przeszłości - czas 
pójść naprzód. W miłości Panny będą 
czuć się niezdecydowane, a nawet 
przewrażliwione.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Wagi powinny teraz częściej zaglądać 
do swojego wnętrza, gdzie odnaj-
dą spokój i równowagę. Powinny 
poświęcić więcej czasu na spacery 
i odpoczynek. Pomimo ciężkiego 
emocjonalnie okresu stoi przed nimi 
szansa na znalezienie pracy, która za-
cznie je satysfakcjonować. W miłości 
spokój, a nawet rutyna. Nie ma w tym 
nic złego, jeśli... nie trwa za długo.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony będą bardzo optymistycz-
nie nastawione do świata. Wszystko 
zacznie się układać po ich myśli, o 
ile tylko zaufają swojej intuicji. Warto 
wykorzystać dobry czas na załatwienie 
wszystkich zaległych spraw. Tydzień 
będzie sprzyjać miłosnym zaurocze-
niom z udziałem Skorpionów. 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Czas wprowadzić w życie trochę 
pozytywnego zamieszania. Strzelce 

powinny zapisać się na kurs, siłownię 
lub cokolwiek innego, co sprawi im 
przyjemność. Czeka je teraz okres to-
warzyskich spotkań, miłych wypadów i 
ciekawych dyskusji. W weekend zanosi 
się na gorąco-romantyczne chwile.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce odkryją, że niektóre obo-
wiązki naprawdę sprawiają im przy-
jemność. Zadziwią przełożonych 
pracowitością i zaangażowaniem. 
Mars obdarzy Je poczuciem humoru 
i rozświetli urokiem osobistym, obok 
którego nikt nie przejdzie obojętnie. 
W miłości warto się zastanowić, czy 
aktualne wybory są rzeczywiście trafne. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Czas na odpoczynek i regenerację 
sił. Nie warto robić nic ponad swoje 
siły. Wodniki powinny zająć się sobą, 

SKłADNIKI:
• 400 g piersi z kurczaka,
• 1 jajko,
• 1 łyżeczka musztardy,
• 2 łyżki ketchupu,
• 1 łyżka mąki pszennej,
• pęczek natki pietruszki.
WYKONANIE  
Pierś kroimy w drobną kostkę. Natkę kroimy drobno, razem z 
pozostałymi składnikami mieszamy na gładką masę i dodajemy 
do kurczaka.
Wykładamy łyżką na kształt kotlecików na rozgrzaną i natłusz-
czoną patelnię.

SKłADNIKI NA SURÓWKĘ:
• główka młodej kapusty,
• 2 marchewki,
• 1 jabłko,
• pęczek koperku,
• 4 łyżki oleju,
• 2 łyżki soku z cytryny,
• 1 łyżeczka cukru,
• sól i pieprz do smaku.
WYKONANIE
Kapustę szatkujemy. Dodajemy startą na grubych oczkach mar-
chew i jabłko. Skrapiamy sokiem z cytryny i całość doprawiamy 
solą, pieprzem i cukrem.

Smacznego!

Kotleciki z kurczaka
COŚ NA ZĄB

Pyszne, kolorowe kotleciki z dodatkiem świeżej, letniej 
surówki.

wybrać się na zasłużony urlop. Ktoś, 
kto jest winien Wodnikom przysługę,  
teraz okaże się bardzo pomocny. 
Samotne Wodniki będą teraz mieć 
dobry okres na zawieranie nowych 
znajomości. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
Ryby powinny uważnie obserwować 
wszystkie wydarzenia oraz kontrolo-
wać związane z tym emocje i uczucia. 
To, co wcześniej wydawało się nie 
do zdobycia, teraz będzie na wycią-
gnięcie ręki. Jowisz będzie sprzyjać 
zakupom i udanym transakcjom. 
Warto wykorzystać ten dobry czas 
na maksa. Jeżeli Ryby liczą na flirt, 
powinny rozejrzeć się wokół siebie, 
bo na horyzoncie pojawi się ktoś 
młody duchem lub z ciekawymi 
zainteresowaniami.
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4. liga
Wyniki kolejki z 12. czerwca: Olimp Gościno - Orzeł 
Wałcz 4-2, Ina Goleniów - Błękitni II Stargard 0-9, Sparta 
Węgorzyno - Kluczevia Stargard 0-9, Rega Trzebiatów - Ra-
sel Dygowo 1-2, Hutnik Szczecin - Sokół Karlino 3-2, MKP 
Szczecinek - Biali Sądów 3-2, Leśnik Manowo - Vineta Wolin 
1-1, Lech Czaplinek - Gryf Kamień Pomorski 0-2, Polonia 
Płoty - Iskierka Szczecin 0-6, Wieża Postomino - Mechanik 
Bobolice 5-4. Pauza: Darłovia Darłowo.

1. Kluczevia Stargard 36 81 104-41
2. Vineta Wolin 36 75 86-28
3. Ina Goleniów 36 65 89-50
4. MKP Szczecinek 37 60 86-64
5. Hutnik Szczecin 36 58 74-56
6. Leśnik Manowo 36 57 66-69
7. Orzeł Wałcz 37 52 52-64
8. Błękitni II Stargard 36 52 89-66
9. Olimp Gościno 36 51 68-78
10. Rasel Dygowo 36 50 68-64
11. Biali Sądów 36 49 63-71
12. Darłovia Darłowo 36 49 77-55
13. Wieża Postomino 37 48 75-59
14. Sokół Karlino 36 47 66-79
15. Rega Trzebiatów 36 47 58-69
16. Lech Czaplinek 36 46 51-51
17. Gryf Kamień Pomorski 36 44 68-77
18. Mechanik Bobolice 36 43 72-85
19. Iskierka Szczecin 36 43 57-66
20. Polonia Płoty 37 28 50-123
21. Sparta Węgorzyno 36 21 42-126

5. liga
Grupa „mistrzowska”
Wyniki ostatniej kolejki: Korona Człopa - KP Drawsko 
Pomorskie 1-3, Orzeł Bierzwnik - Olimp Złocieniec 1-4, 
Mechanik Turowo - Calisia Kalisz Pomorski 1-4, Zawisza 
Grzmiąca - Pogoń Połczyn Zdrój 1-6.

Tabela końcowa
1. Pogoń Połczyn Zdrój 25 67 103-27
2. Calisia Kalisz Pomorski 25 53 69-31
3. Olimp Złocieniec 25 52 66-34
4. KP Drawsko Pomorskie 25 49 77-38
5. Korona Człopa 25 40 58-50
6. Orzeł Bierzwnik 25 38 60-75

7. Mechanik Turowo 25 37 50-51
8. Zawisza Grzmiąca 25 32 75-86

6. liga
Wyniki kolejki z 12/13 czerwca: Sad Chwiram - Legion 
Strączno 7-2, Kopanik Lubno - Znicz Dzikowo 0-1, Wspólni 
Różewo - Błękitni Pomierzyn 2-1, Mirstal Mirosławiec - Gryf 
Budowo 5-0, Santos Kłębowiec - Grom Giżyno 4-4, Pionier 
95 Borne Sulinowo - Grom Szwecja 5-0, Sokół Suliszewo - 
Bytyń Nakielno 7-0.

1. Błękitni Pomierzyn 24 59 98-32
2. Wspólni Różewo 24 58 95-30
3. Sokół Suliszewo 24 55 88-34
4. Pionier 95 Borne Sulinowo 24 53 107-38
5. Santos Kłębowiec 24 43 70-44
6. Mirstal Mirosławiec 24 36 56-40
7. Sad Chwiram 24 34 70-70
8. Znicz Dzikowo 24 33 54-48
9. Grom Szwecja 24 30 46-68
10. Bytyń Nakielno 24 25 41-65
11. Kopanik Lubno 24 16 40-75
12. Gryf Budowo 24 16 26-93
13. Grom Giżyno 24 14 39-107
14. Legion Strączno 24 11 34-120

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 20. kolejki: Mirstal Mirosławiec - STLA Szczecinek 
0-3, Darłovia Darłowo - Lech Czaplinek 8-0, Mechanik Bobo-
lice - Zryw Kretomino 1-2, Sparta Gryfice - Olimp Złocieniec 
2-3, Amator Kołobrzeg - Gryf Kamień Pomorski 7-0, Iskra 
Białogard - Victoria Sianów 3-2.

1. Victoria Sianów 20 55 95-27
2. Zryw Kretomino 20 47 70-33
3. STLA Szczecinek 20 45 77-27
4. Iskra Białogard 20 40 79-40
5. Mirstal Mirosławiec 20 28 64-52
6. Mechanik Bobolice 20 23 49-70
7. Amator Kołobrzeg 20 22 48-60
8. Olimp Złocieniec 20 19 44-81
9. Lech Czaplinek 19 18 30-71
10. Gryf Kamień Pomorski 20 17 45-75
11. Sparta Gryfice 19 16 46-75
12. Darłovia Darłowo 20 14 43-79

Korona Człopa - KP Drawsko Pomorskie 1-3 (1-2)

Korona: Koperek - Grobel (46’ Mleczko), Truszkowski (77’ Mrozek), Bar-
basiewicz, Pogocki (70’ Wójcik), Matwiejuk, Kamieniak (46’ Góralski), 
Federowicz, Borowczyk, Kijo, Mularczyk.
Bramka dla Korony: Kijo ('8)

Gorzkawy smak grilla
Ostatni mecz sezonu 2020/21 klasy 

okręgowej pomiędzy Koroną Człopa i 
KP Drawsko Pomorskie toczył się tak 
naprawdę „o pietruszkę”. Gospodarze 
nie mogli już poprawić swojej pozy-
cji w tabeli nawet, gdyby pokonali 
wyprzedzający je zespół KP Drawsko. 
Nie znaczy to jednak, że był to mecz 
przyjaźni - obydwie drużyny miały 
ochotę zakończyć sezon zwycięstwem.

Krzysztof Panek, który po porażce 
Korony z Calisią zmienił na ławce 
trenerskiej zwolnionego Radosława 
Bączyka, miał przy ustalaniu składu 
na mecz z KP szerokie pole manew-
ru. Piłkarze, których desygnował 
do pierwszej jedenastki, mieli za 
zadanie pokazać się z jak najlepszej 
strony przed sporą grupką kibiców, 
która zasiadła na trybunach stadio-
nu w Człopie. I trzeba przyznać, że 

pierwszy okres tego meczu wyglądał 
dla gospodarzy bardzo obiecująco. 
Miejscowi grali szybko i pomysło-
wo, zdominowali środek pola, a na 
bramkę gości sunął atak za atakiem. 
W linii pomocy pierwsze skrzypce 
grali Matwiejuk i Federowicz, a ataki 
Korony napędzał wszędobylski Mular-
czyk. Obrońcy gości z trudem radzili 
sobie z powstrzymywaniem składnych 
akcji Korony, rozgrywanych z wyko-
rzystaniem całej szerokości świetnie 
przygotowanego boiska.

Ukoronowanie dobrej gry miej-
scowych przyszło już w 8. minucie. 
Obrona Korony zlikwidowała próbę 
ataku drawszczan. Piłka znalazła się 
przy nodze doświadczonego Przemy-
sława Truszkowskiego, który popisał 
się swoim firmowym zagraniem, 
czyli długim, prostopadłym poda-

niem spod swojego pola karnego w 
kierunku wybiegającego zza pleców 
obrońców któregoś z ofensywnych 
graczy Korony. Tym razem był to 
Mateusz Kijo, który przerzucił piłkę 
nad próbującym interweniować na 
16 metrze bramkarzem KP Drawsko, 
a następnie skoczył wyżej od stopera 
gości i głową skierował piłkę do siatki.

Miejscowi nie spoczęli na laurach i 
kontynuowali szturm na bramkę prze-
ciwnika. Po rajdach lewą stroną w wy-
konaniu Mularczyka dwukrotnie bliski 
szczęścia był Federowicz. Pomocnik 
Korony w pierwszym przypadku z 
kilkunastu metrów posłał piłkę trochę 
ponad spojeniem słupka z poprzecz-
ką. Jeszcze lepszą okazję popularny 
„Chińczyk” miał chwilę później, kiedy 
po dobrym, prostopadłym zagraniu 
Borowczyka w polu karnym piłkę 
przejął Kijo i podał do stojącego na 
5. metrze Federowicza. Pomocnik 
Korony miał już przed sobą tylko roz-
paczliwie rzucającego się w kierunku 
słupka bramkarza KP, ale „chińczyk” 
uderzył zbyt blisko środka bramki i 
golkiper zdołał zatrzymać futbolówkę.

To mógł być przełomowy moment 
meczu, bo gdyby Korona wyszła na 
dwubramkowe prowadzenie, to go-
ście straciliby nadzieję na osiągnięcie 
korzystnego wyniku, a na pewno 
grałoby się im o wiele trudniej. A po 
upływie 20 minut obraz meczu zu-
pełnie się zmienił. Gospodarze jakby 
stracili rozpęd, natomiast przyjezdni 
coraz częściej wyprowadzali szybkie 
kontry. Jedna z nich zakończyła się 
strzeleniem wyrównującej bramki. 
Gracze Korony w dużej sile zapędzili 
się pod bramkę KP, ale pozwolili 
odebrać sobie piłkę, z którą lewym 
skrzydłem ruszył napastnik gości. 
Towarzyszyło mu zaledwie dwóch 
piłkarzy w białych koszulkach, ale 
to w zupełności wystarczyło do wy-
manewrowania obrońców Korony, a 
akcja zakończyła się strzałem do pustej 
bramki w wykonaniu Terleckiego.

Miejscowi po tym wydarzeniu na 
długo stracili koncept. Nie można im 
zarzucić braku zaangażowania, ale ich 
akcje przestały się zazębiać i kończyły 
się najczęściej niecelnym podaniem 
lub skuteczną interwencją obrońców 

KP. Warto przy okazji dodać, 
że mecz był ogólnie dość 
ostry, choć to goście celowali 
w nieczystych zagraniach. 
Sędzia nie był jednak skory 
do karania piłkarzy kartkami.

W 36 minucie KP Draw-
sko objęło prowadzenie. 
Kolejna szybka akcja lewym 
skrzydłem zakończyła się 
centrą spod końcowej linii 
na dalszy słupek. Piłka leciała 
długo, ale jej lotu nie zdołali 
przeciąć ani Koperek, ani 
Barbasiewicz, więc czekający 
na 5. metrze Terlecki nie 
miał większych problemów 
z umieszczeniem futbolówki 
w siatce przy tzw. krótkim 
słupku.

Jeszcze przed zmianą stron 
Koperek popisał się świetną 
interwencją w sytuacji sam 
na sam z Terleckim kiedy 
wydawało się, że piłka nie-
uchronnie zatrzyma się w 
siatce Korony.

Trener Panek dokonał w 
przerwie dwóch zmian, 
wpuszczając na plac m.in. 
szybkiego Góralsk iego. 
Wprawdzie akcje Korony 
nabrały tempa, ale ze stwa-
rzaniem sytuacji strzeleckich 
ciągle był kłopot.

W 65. minucie doszło do 
zdarzenia, które powinno 
było odwrócić losy tego me-
czu. Do zagranej przez Mu-
larczyka prostopadłej piłki 
wystartowali bramkarz KP i 
Borowczyk. Obaj zderzyli się 
i upadli na murawę. Sędzia 
uznał, że faulowany był w tej 
sytuacji pomocnik Korony, a 
ponieważ przed nim nie było 
już żadnego zawodnika KP, 
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Gorzkawy smak grilla
więc konsekwencją tego orzeczenia 
musiała być czerwona kartka dla gol-
kipera gości. KP nie miał zmiennika 
na tej pozycji, więc do bramki wszedł 
młody rezerwowy z pola.

W tej sytuacji goście maksymalnie 
zagęścili szyki obronne, więc stwarza-
nie okazji do strzału szło miejscowym 
jeszcze trudniej. Zastępca bramkarza 
KP nie miał zbyt wielu okazji do in-
terwencji, a z tymi strzałami, które 
do niego doleciały, poradził sobie 
całkiem nieźle. Inna rzecz, że poza 
dwoma wyjątkami, piłka szybowała 
w sam środek bramki...

Na domiar złego sędzia popełnił 
w 90. minucie błąd, dyktując rzut 
wolny dla KP z okolic linii środkowej. 
Wrzucona „na aferę” piłka spadła 
idealnie na głowę Terleckiego, który 
bez problemu umieścił ją w siatce, 
kompletując tym samym wprawdzie 
nie klasyczny, ale jednak hat-trick.

Tuż po wznowieniu gry Mularczyk 
uciekł prawemu obrońcy i obsłużył 
idealnym dośrodkowaniem wbiega-
jącego na 6. metr Góralskiego. Nie-
stety, obchodzący w sobotę urodziny 
napastnik Korony nie sprawił sobie 
prezentu i w niewytłumaczalny spo-
sób posłał piłkę obok słupka.

Kończący sezon mecz stał na cał-
kiem dobrym poziomie, a Korona nie 
była gorszym zespołem od swojego 
sobotniego rywala i w sprzyjających 
okolicznościach mogła się pokusić na-
wet o zdobycie trzech punktów. Stało 
się jednak inaczej i pomeczowy grill z 
pewnością smakował miejscowym nie 
tak, jak powinien...

T. Chruścicki,
fot. Andrzej Mączyński

Sukces trampkarzy Orła
Drużyna rocznika 2006 i mł. SKS Orzeł Wałcz wygrała ligę trampkarzy C1 w koszalińskiej grupie I. 
Młodzi piłkarze z rozegranych 14 meczów wygrali 12 i tylko dwa razy ulegli Pogoni Połczyn Zdrój. Co złożyło się na ten sukces? Solidni bramkarze, najlepsza 
obrona w lidze (najmniej straconych bramek), waleczna pomoc, duża skuteczność w ataku (szczególnie Michała Briegmana, który zdobył 25 bramek), mało 
urazów, oraz duża liczba zawodników z młodszych roczników - to główne zalety wałeckiego zespołu.
A tworzą go: Wiktor Sosnowski, Mikołaj Raczyński, Kewin Czubek, Maciej Dziekański, Jakub Moskwa, Kornel Kowalski, Miłosz i Wiktor Owczarkowie, Michał 
Briegman, Jonasz Godlewski, Oskar Głowacki, Filip Kulikowski, Kacper Posadowski, Kamil Karpiński, Jakub Hultan, Jakub Jankowiak, Bartłomiej Leśniewski, Jeremi 
Obiegałko, Jakub Nowacki, Aleksander Wiśniewski i Maciej Skrętowicz oraz przyjaciele drużyny: Jakub Pińkowski i Oleg Sołtan. Trenerem jest Piotr Dziekański.
Drużyna, trener oraz rodzice dziękują za wsparcie: Gminie Miejskiej Wałcz, Starostwu Powiatowemu w Wałczu, Gminie Wiejskiej Wałcz, COS OPO Wałcz, dyrekcji 
Szkół Podstawowych nr 1 i nr 5 oraz sponsorom, którymi są: Albor, Układanie Kostki Brukowej P. Stolarski, Firma Karol J. Kałucki, Autonaprawa Prendeccy, Usługi 
Hydruliczne - D. Morawski, Victoria Cymes, Bar ToTu, Aga-Com, Agencja Ubezpieczeniowa Wł. Czacho/I. Liputi  Zakład Lakierniczy L. Kisilewicz - bez pomocy 
których ten sukces nie byłby możliwy. 
W najbliższym czasie drużyna SKS Orzeł Wałcz będzie reprezentować nasz region na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Tatry Cup 2021 w Zakopanem w 
dniach 26.06. - 01.07.2021.
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W tej historii jest roman-
tyzm pierwszych gladia-
torów, miłość, zdrada i 
niewierna kobieta. I stare 
jak świat przysłowie: gdzie 
dwóch się bije...

Łukasz i Patryk są rówieśni-
kami i najlepszymi kumplami 
od najmłodszych lat. Miesz-
kają w niewielkiej miejscowo-
ści koło Wałcza. Ich rodziny 
są od lat zaprzyjaźnione. 
Zarówno jedni, jak i drudzy 
prowadzą gospodarstwa rol-
ne, ale mają też inne biznesy. 
Co prawda obie rodziny nie 
narzekały nigdy na brak pie-
niędzy, ale chłopaki nie byli 
finansowo rozpieszczani. Od 
małego pomagali rodzicom 
w pracy, z jednej strony po-
znając wartość pieniądza, a z 
drugiej ucząc się, że aby coś 
mieć, trzeba ciężko pracować. 

Już jako nastolatkowie różnili 

W klatce
się od swoich kolegów. Nie 
chodziło nawet o to, że się 
wywyższali - nie zadzierali 
nosa, nie uważali się za kogoś 
lepszego. Po szkole najchętniej 
grali w piłkę albo chodzili 
na ryby nad jeziorko. Latem 
spędzali wolny czas na dzikim 
kąpielisku. Jednak bardziej niż 
koledzy przykładali uwagę do 
swojego wyglądu. Dbali nie 
tylko o fryzury i ciuchy, mod-
ne i dobrych firm. Pamiętali 
także o wizytach u dentysty, 
nosili aparaty na zębach. Ale 
też dbali o sylwetki, kondycję, 
opaleniznę.

Co warto jeszcze dodać, 
żeby dopełnić charakterysty-
kę ich postaci? Obaj doskona-
le się uczyli, a naukę trakto-
wali bardzo poważnie. Obaj 
mieli sprecyzowane plany na 
przyszłość. Łukasz chciał po 
maturze iść na studia rolni-
cze. Interesowała go przede 

wszystkim hodowla zwierząt. 
Z kolei Patryk był zapalonym 
wędkarzem. Chciał skończyć 
Instytut Rybactwa Śródlą-
dowego w Olsztynie, a po 
zdobyciu wykształcenia my-
ślał o założeniu hodowli ryb. 
Najbardziej prawdopodobne 
wydawały się karpie, choć 
Patryka bardziej pociągały 
sandacze i pstrągi.

Obaj realizowali swoje pla-
ny konsekwentnie i do końca. 
Łukasz skończył SGGW, a Pa-
tryk IRŚ. Wrócili po studiach 
do domów, chcąc realizować 
swoje zamierzenia. 

***
- Studia spowodowały, że 

rzadziej się widywaliśmy – 
przyznaje Łukasz. - Chociaż 
dzwoniliśmy do siebie, nie 
było to jednak to samo, co 
kiedyś. Chyba dlatego nie 
wiedzieliśmy, że obaj zaczę-
liśmy startować do tej samej 

dziewczyny.
Anita mieszkała w tej samej 

miejscowości, co chłopaki. 
Uchodziła za najładniejszą w 
wiosce, choć nieco zmaniero-
waną. Nie był to typ pustej 
panienki z napompowanymi 
jak glonojad wargami, która 
nie zwraca uwagi na to, ja-
kim samochodem jeździ jej 
chłopak, pod warunkiem, 
że jest to Porsche lub przy-
najmniej BMW albo Audi. 
Anita była ładna i doskonale 
zdawała sobie z tego spra-
wę. Była też inteligentna, 
oczytana i bardzo cwana. W 
chłopakach mogła przebierać 
jak w ulęgałkach. Zdecydo-
wanie jednak na pierwszych 
miejscach jej prywatnej listy 
rankingowej byli Łukasz z 
Patrykiem. Obaj przystojni, z 
bogatych domów i z planami 
na przyszłość. Anita miała 
jednak z nimi jeden problem: 
nie wiedziała, którego wybrać. 
Dlatego dopóki byli na stu-
diach, spotykała się z obydwo-
ma. Kiedy jednak wrócili do 
domu, w konsekwencji tego 
braku zdecydowania okazało 
się, że i jeden i drugi roszczą 
sobie prawo do nazywania 
Anity swoją dziewczyną. 

- Może gdybyśmy na spo-
kojnie pogadali, to jakoś 
doszlibyśmy do porozumie-
nia – mówi Patryk. - Przede 
wszystkim odkrylibyśmy, że 
to Anita była w stosunku do 
nas nieuczciwa. To ona wy-
korzystywała fakt, że rzadko 
udawało nam się przyje-
chać do domów z naszych 
uczelni razem. Dzięki temu 
swobodnie mogła udawać 
dziewczynę raz jednego, raz 
drugiego. Niestety, kiedy 
prawda wyszła na jaw emocje 
wzięły górę i złapaliśmy się z 
Łukaszem za łby. Zaczęliśmy 
robić wyrzuty sobie, a nie 
Anicie. A skąd niby mieliby-
śmy wiedzieć, że chcemy się 
wiązać z tą samą dziewczyną? 
Owszem, w czasie naszych 
rozmów ani ja czy Łukasz nie 
ukrywaliśmy przed sobą, że 
w czasie wizyt w domu spo-
tykaliśmy się z Anitą, ale oby-
dwaj sądziliśmy, że chodzi o 
spotkania czysto koleżeńskie.

***
Kiedy okazało się, że obaj 

zakochali się w tej samej 
dziewczynie, to Anita miała 
dokonać wyboru. Tyle, że 
dziewczyna nie do końca 
chciała się określić. Już póź-
niej przyznała się, że nie była 
w stanie wykalkulować, co jej 
się będzie bardziej opłacało. 
Czy wiązać się z przyszłym 
hodowcą drobiu, czy może 
jednak większe pieniądze 
będą z ryb? W końcu dziew-

czyna przyznała się, że nie jest 
w stanie dokonać wyboru, bo 
obu kocha jednakowo. 

- I tu zaczął się kolejny pro-
blem – mówi Łukasz. - Nie 
umieliśmy się dogadać i żaden 
z nas nie chciał odpuścić. Dziś 
się z tego śmiejemy, ale wtedy 
obaj byliśmy w jakiejś po-
mroczności jasnej. Kiedy Anita 
oznajmiła, że powinniśmy się 
o nią pojedynkować, zamiast 
ją wyśmiać, pójść razem na 
piwko i więcej sobie nią gło-
wy nie zawracać, my jak dwa 
koguty zaczęliśmy zastanawiać 
się, jaki to ma być pojedynek. 
W końcu wymyśliliśmy walkę 
w klatce. Żadnych reguł. Ten, 
który opuści klatkę o własnych 
siłach, zdobędzie Anitę. Głu-
pie to było, dziś to rozumie-
my. Ale o czym myśleliśmy 
wtedy, tego nie wiem.

***
Walka miała odbyć się za 

miesiąc. Ten czas obaj prze-
znaczyli na treningi. Sędzio-
wać miał ich koleś z Wałcza. 
On też przygotował klatkę. Na 
polu stanęło kilka wkopanych 
słupków, obciągniętych leśną 
siatką. Żaden z pochłoniętych 
treningami rywali nie zwracał 
uwagi na częste pojawianie się 
u nich Pawła, czyli przyszłego 
sędziego. On zaś podejrzanie 
dużo czasu spędzał z Anitą. 

W końcu doszło do walki. 
Panowie podeszli do tematu 
bardzo ambitnie i solidnie 
się poobijali. Wygrał Łukasz. 
Poobijany Patryk leżał na 
deskach, a Łukasz wyszedł z 
klatki jako tryumfator. Jakież 
było jednak jego zaskoczenie, 
kiedy Anita zamiast rzucić się 
mu na szyję - oświadczyła, że 
obydwaj są niepoważni i nie 
ma zamiaru spotykać się z 
żadnym. Po tygodniu odkryli, 
że spotyka się z... Pawłem. 

- Jak skończyła się ta histo-
ria? – opowiada Łukasz. - Z 
Patrykiem szybko się pogo-
dziliśmy i nadal jesteśmy 
kumplami. Nie wiemy, co 
Paweł naopowiadał Anicie, 
ale ona wyszła za niego za 
mąż. Dziś, a minęło od tego 
czasu cztery lata, są już po 
rozwodzie. Ona ma z nim 
trójkę dzieci i problemy ze 
ściąganiem alimentów od by-
łego męża. Pracuje w jednym 
z wałeckich sklepów. My z 
Patrykiem również zmienili-
śmy stan cywilny. Patryk ma 
już nawet rocznego synka, 
my z żoną spodziewamy się 
potomstwa w sierpniu tego 
roku. O tamtej historii moż-
na powiedzieć tyle, że gdzie 
dwóch się biło, tam trzeci 
skorzystał. Tylko Anita chyba 
jednak straciła...

Marcin Orlicki
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

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

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

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

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

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

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

• www.tuczno24.pl                        28/21r

• Zatrudnię pracowników na Stację 
Paliw w Wałczu, tel. 507 074 042   26/21p

• Przyjmę do pracy przy produkcji. 
Praca dwuzmianowa, od poniedziałku do 
piątku. Kontakt: 735 078 036          27/21p

• Firma zatrudni panią do sprzątania 
klatek schodowych na terenie Wałcza. 
788 458 148                                   26/21p

• Wdowiec, 70 lat, mieszkanie, samo-
chód - pozna uczciwą panią. Tel. 574 570 
648                                                26/21m

• ZLEcENIa Na oGŁoSZENIa I rE-
KLamy ramKoWE oraZ oGŁoSZE-
nia dRobne, które mają ukazać się w 
najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze 
Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 16.00 do 
poniedziałku poprzedzającego nowe 
wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać 
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  

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

MaTRYMoniaLne
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