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afał O. z miasta W., aktualnie mieszkaniec innego miasta,
ale o tym samym inicjale, wrócił z tygodniowego wyjazdu
w góry. Rafał nie zadowala się byle czym, więc nikogo
nie powinno dziwić, że na wypoczynek wybrał góry najwyższe, jakie są w tym kraju, bo co się przecież będzie rozdrabniał.
Odpoczął i złapał trochę kondycji, co mu się na pewno przyda.
Rafał nie zasiedzi się bowiem zbyt długo w swoim już na dobre i
na złe mieście W., gdyż lada dzień czeka go kolejny wyjazd. Znów
będzie się wspinał, choć tym razem w ogóle nie rekreacyjnie. Rafała
czeka trudna bitwa, w której stawką będzie jego zdrowie, a może
nawet coś jeszcze ważniejszego. Coś tak bardzo najważniejszego,
że dalej nie ma już nic.
Przez bodaj już dwadzieścia lat pracy Rafała w Pojezierzu zżyłem
się z nim bardzo. Nie dlatego, że jesteśmy warszawskimi ziomkami,
a nasze osiedla, z których wyemigrowaliśmy do Wałcza, leżą tak
naprawdę po przeciwnych stronach ulicy; fakt, że szerokiej i ruchliwej. Poznaliśmy się jednak dopiero w Wałczu, kiedy Rafał przyszedł
do redakcji - wtedy jeszcze mieszczącej się na ulicy Bydgoskiej,
spytać o pracę. Chyba mało kto wie, że na początku zapatrywałem
się na to sceptycznie i gdyby wtedy jeden gość potężnie nie zapił,
grzebiąc swoje szanse na etat - być może Rafała w Pojezierzu by
nie było. Opatrzność jednak najwyraźniej nade mną czuwała i
dziś z uśmiechem ulgi myślę czasem, jak bliski byłem popełnienia
największego błędu w moim kierowaniu tygodnikiem. Pojezierze
bez Rafała byłoby bowiem na pewno inne, niż jest, a może nawet
w ogóle by go nie było.
Rafał nakładem swojej ciężkiej pracy dziennikarskiej stał się w
Wałczu i powiecie człowiekiem-instytucją. Myślę, że znaleźć kogoś
kto nie wie, kim jest Rafał, byłoby bardzo trudno. Nie chcę przez
to powiedzieć, że jest pozbawiony jakichkolwiek wad, bo nikt nie
jest od nich wolny, ale katalog zalet, którymi się odznacza, jest
arcybogaty i przykrywa nimi nieliczne zawodowe niedoskonałości.
Ale nie za to najbardziej doceniam Rafała. Szanuję go ponad
wszystko inne za to, jakim jest człowiekiem. Kolejna ciekawostka
polega na tym, że mimo bardzo wielu lat, które upłynęły nam na
pracy niemal biurko w biurko, do niedawna mówiliśmy do siebie na
pan. Absurd, ale jakoś się na początku przyzwyczaiłem do tej formy
i tak już zostało. Dopiero całkiem niedawno po tym, jak tsunami
spustoszyło naszą firmę,przeszliśmy na ty na wódce w trzyosobowym gronie walczaków, którzy postanowili zawalczyć o tygodnik
i swoje w nim miejsce. Ania i Rafał wiedzieli jak jest trudno, że
na przyszłość tygodnika - o ile w ogóle ma być jakaś przyszłość!
- trzeba będzie bardzo ciężko zapracować. Zrozumiałbym, gdyby
wtedy postanowili odejść, ale... postanowili spróbować.

Rafał stał za mną murem w najtrudniejszym momencie mojego
zawodowego i prywatnego życia. Kiedy wydawało mi się, że nie
ma już czego zbierać, rozmowy z nim dały mi nadzieję, która do
dzisiaj nieśpiesznie zamienia się w wiarę, że to się jednak może
udać. Rafał ani przez moment nie pokazał mi, że waha się, co robić.
Od początku miałem pewność, że jeśli ja zostanę w Pojezierzu, to
Rafał zostanie ze mną, a ja bez niego nie podjąłbym się tej gry.
Nie napisałbym tego tekstu, gdyby Rafał sam nie poinformował
na swoim profilu o problemie, z którym się mierzy. Każdy dźwiga
swój krzyż inaczej - jeden gryzie się w samotności, inny woli temat
przegadać. Rafał zdecydował się na szczerość. Nie wiem, może jest
w tym coś z zawodowego skrzywienia? Ale na pewno nie było to
obliczone na zbieranie wyrazów współczucia i pocieszenia. Rafał
jest też mądrym facetem i wie, że w godzinie próby można liczyć
tylko na najbliższych i najbardziej zaufanych.
Rafale! Ja w Ciebie wierzę. Wierzę w Twoją siłę, rozsądek i determinację w walce o siebie. Przeżywałeś już w życiu różne trudne
momenty, z których wychodziłeś może nie zawsze silniejszy, ale
jednak zwycięski. Tak samo - jestem tego pewny! - będzie i tym
razem. Otaczają Cię fajni i życzliwi ludzie. Masz dla kogo żyć, kim
się cieszyć i o kogo troszczyć. Jeśli chodzi o pracę, to bez względu
na to, kiedy to nastąpi - masz gdzie wracać. Nie śpiesz się zanadto
- zaczekamy tyle, ile będzie trzeba. Twój D-Day nastąpi w piątek.
Czeka Cię twarda walka, ale każdy, kto Cię lubi i szanuje - o tych,
którzy Cię kochają nie ma nawet co wspominać - będzie tego dnia
razem z Tobą i spróbuje wesprzeć Cię dobrymi myślami i energią.
Jeśli nie pomożemy, to na pewno nie zaszkodzimy. Pomyśl: tyle
ludzi go pokonało, więc Ty, duży i silny facet, też dasz radę zwalczyć
tego wrednego sukinkota. Pamiętaj też, że jesteś w dobrych rękach.
Myśl pozytywnie, bo wszyscy i wszystko czekają tu na Ciebie: Twoi
najbliżsi, Tośka, pełne ryb rzeki i praca, którą lubisz.

W

takiej sytuacji, w jakiej znalazł się Rafał, jest teraz mnóstwo ludzi. To raczej nie przypadek, że zewsząd, dokąd
się obrócę, płyną smutne informacje: że ta, że tamten,
i tamci też... rak, rak, rak. Głównym problemem służby zdrowia
ciągle jest oczywiście Covid i nie będzie inaczej, dopóki nie uda
się ostatecznie okiełznać wirusa. W tym przypadku jest nadzieja,
bo w stosunkowo krótkim czasie udało się naukowcom opracować
szczepionki zapobiegające najpoważniejszym skutkom zarazy. Przy
okazji proszę: szczepcie się, dajcie sobie i innym szansę!
Na nowotwory niczego skutecznego wynaleźć się dotąd nie udało.
Tyle dobrego, że leczenie objawowe jest o wiele skuteczniejsze, niż
kiedyś. Stąd biorę wiarę, że Rafał jest w stanie pokonać tę górę.
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Skoro nie o miasto

Sesja absolutoryjna Rady Miasta
Wałcz, która rozpoczęła się 29
czerwca, została przerwana do
5 lipca. Druga część po godzinie
została przerwana do dnia następnego. W pierwszej części nie
udzielono burmistrzowi absolutorium i votum zaufania, co może
skutkować referendum. Druga
część zakończyła się wnioskiem o
odwołanie Przewodniczącego Rady
i wszystkich szefów komisji. Co
będzie się działo w trzeciej części i
czy wszyscy zostaną odwołani - w
chwili pisania tego tekstu jeszcze
nie wiadomo.
Burmistrz przedstawił liczący 140
stron raport o stanie gminy. Znalazła się w nim informacja, że mimo
pandemii, która skrajnie utrudniała
pracę, w Wałczu udało się zrealizować
i dokończyć szereg inwestycji. Radna
Bogusława Towalewska uznała, że
dokument jest zbyt obszerny, a mimo
to nie zawiera oceny burmistrza odnośnie do wydarzeń, jakie miały miejsce
w roku budżetowym oraz wniosków,
które zostały z nich wyciągnięte.
Zastrzeżenia miał również radny
Zdzisław Ryder, który odniósł się
do obietnic wyborczych Macieja
Żebrowskiego, które już powinny
być widoczne. Przypomniał też bulwersującą decyzję o zwolnieniu z
pracy byłej dyrektor WCK, czego
efektem był proces sądowy, ugoda i
wypłata odszkodowania. Wspomniał
o lawinowym wzroście zachorowań,
wywołanym strajkami kobiet, w
których uczestniczył burmistrz, oraz
o niszczejącym dworcu kolejowym,
którego nie udało się jeszcze przejąć.
- Początek roku to kolejna próba
przeprowadzenia spójnej, jasnej
wizji zagospodarowania śmieci –
kontynuował Z. Ryder. - Efekt to
chaos z odwołanymi przetargami, co
doprowadziło do podjęcia uchwały o
jednej z najwyższych stawek w Polsce.
Kolejna nietrafna decyzja dotyczyła
zawieszenia kursowania autobusów
na terenie gminy Wałcz bez powiadamiania wójta. Efektem było zerwanie
umowy z gminą wiejską Wałcz, utrata
dobrego wizerunku i niesmak. Później
następuje podwyżka cen wody, opłat
parkingowych o 100 procent. Rozpoczęcie sezonu letniego to decyzja
kierownictwa, by właśnie w tym czasie
prowadzić inwestycje w zakresie turystyki: Bydgoska i półwysep. Mówiąc
krótko: nie ten czas, nie ta chwila na
inwestycje. Na ostatnią chwilę wprowadzono uchwałę na temat rewitalizacji terenu przy Wojska Polskiego i
remontu „Tęczy”, co świadczy o braku
planowania. Popierany przez pana i
lokalną prasę Park Artsenał prowadzi
do tragicznych wydarzeń. Jesienią
burmistrz poinformował, że wystąpił o
dofinansowanie projektów z Funduszu
Inwestycji Lokalnych, płakał, że nie
uzyskał środków z tego programu.
O tych projektach dowiedzieliśmy
4

się podczas sesji, co świadczy o tym,
że z Radą kompletnie nie rozmawia.
Byliśmy bardzo zdziwieni, że jedną z
tych inwestycji jest most czy kładka
nad Jeziorem Zamkowym. Mieszkańcy
oczekują czegoś innego: projektów
na drogi, budowy mieszkań komunalnych.
- Trudno odnieść się do zarzutów, bo
w większości są to pomówienia - zaczął
M. Żebrowski. - Zacznę od Funduszy
Inwestycji Lokalnych. Odbyło się spotkanie, na które zaprosiłem wszystkich
radnych po to, by pozyskać państwa
propozycje. Nie jest więc prawdą,
że nie rozmawiałem z radnymi. Były
tam też remonty ulic, ale skąd pan
może to wiedzieć, skoro nie pojawił
się pan na tym spotkaniu? Jeśli mowa
o kursowaniu autobusów, to dzisiaj
bym podjął taką samą decyzję. Była
to gremialna decyzja zespołu zarządzania kryzysowego, którą podjęliśmy
na początku pandemii. Z perspektywy
czasu łatwo jest oceniać. Chcieliśmy
latem inwestować w turystykę. Stwierdziliście, że się nie da, że to nie czas.
Szkoda, bo mieliśmy na to środki. W
nowym budżecie środków na to już
nie ma, za to znaleźliście pieniądze
na transmisje sesji w telewizji i orkiestrę. Można było przekierować je na
turystykę. Jeśli chodzi o Artsenał, to o
chorobie właściciela nie wiedział nikt i
nikt nie miał pojęcia, jak to się potoczy. Nadal uważam, że to było fajne
miejsce i coś takiego powinno mieć
swoją lokalizację nad Raduniem. Pan
to od razu bojkotował. Gdyby Strajk
Kobiet wydarzył się dzisiaj, też bym
wziął w nim udział i wspierał kobiety.
Dworzec to z jednej strony porażka,
ale z drugiej sukces, bo dostałem od
PKP informację, że możemy go przejąć
na dowolny cel na dobrych dla miasta
warunkach. Piłka jest teraz po stronie
PKP. Jeśli może pan to przyśpieszyć, to
chętnie z tej pomocy skorzystam, o co
wielokrotnie prosiłem.
W dalszej dyskusji przewijały się argumenty za i przeciwko burmistrzowi.
Ostatecznie większością głosów radni
zdecydowali o tym, aby drugi raz z
rzędu nie udzielić Maciejowi Żebrowskiemu votum zaufania.
W kolejnym punkcie radni przystąpili do omawiania sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z
wykonania budżetu.
- W zeszłym roku wydawało mi się,
że najtrudniejszy rok mam za sobą.
- mówił M. Żebrowski. - Strajki nauczycieli, zmiany w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi i początek
pandemii. Jednak jak się okazało to
rok 2020 był największym wyzwaniem, nie tylko dla mnie, ale również
dla państwa i wszystkich mieszkańców. Nie ma co ukrywać, trafiła mi
się bardzo trudna kadencja. Jestem
przekonany, że wraz z całym moim
zespołem zdaliśmy egzamin z odpowiedzialnego i stabilnego zarządzania
miastem. Nasze działania zaowocowały bardzo wysoką oceną Regionalnej

Izby Obrachunkowej, dotyczącą wykonania budżetu. Najlepszym dowodem na to jest nasze drugie miejsce,
zaraz za Kołobrzegiem, w rankingu
finansowym gmin miejskich Pomorza Zachodniego, gdzie jako jedyni
awansowaliśmy, i to o 4 pozycje w
porównaniu do roku poprzedniego.
Uważam, że zrobiliśmy wszystko, co
było możliwe, aby przez ten piekielnie
trudny rok przejść w taki sposób, aby
z jednej strony budżet miasta pozostał
zrównoważony i stabilny, a z drugiej
by ewentualne niedogodności w jak
najmniejszym stopniu dotykały samych mieszkańców. Liczę, że dyskusja,
która za chwilę się wywiąże, będzie
merytoryczna i oparta na faktach.
W trudnym czasie nie zabrakło nam
odwagi do podejmowania ważnych
decyzji. Zdajemy sobie sprawę, że
bez podniesienia podatków, tak jak
co roku robią to burmistrzowie miast
i gmin ościennych, przyszły budżet
miasta nie udźwignie kolejnych niezbędnych inwestycji. Ja, dla dobra
Wałcza, dla jego dynamicznego
rozwoju, jestem gotowy na podejmowanie niepopularnych decyzji.
Liczę, że i państwu tej odwagi nie
zabraknie. Odpowiedzialność, którą
wzięliśmy na swoje barki 3 lata temu,
to nie tylko działania w celu biernego
utrzymania się u władzy - to wspólny
cel i kierunek, w którym zmierzamy
jako miasto. Miasto, w którym warto
żyć, mieszkać, inwestować, uprawiać
sport i realizować marzenia.
Radni opozycyjni, m.in. wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Piotrowski,
przytoczyli jednak szereg argumentów
krytycznych wobec burmistrza. Nawet
radny Maciej Goszczyński, który zadeklarował co prawda, że zagłosuje za
udzieleniem absolutorium, zrobi to
wyłącznie dlatego, że w jego rozumieniu absolutorium winno odnosić się
ściśle do wykonania budżetu, a nie do
oceny działalności burmistrza. Bo jeśli
o to chodzi, radny również wymienił
szereg krytycznych uwag.
Radni przyjęli sprawozdanie finansowe. Podczas głosowania nad
udzieleniem absolutorium burmistrz
uzyskał co prawda 10 głosów poparcia, przy 6 głosach przeciwnych i 4
wstrzymujących się. Tyle, że w tym
głosowaniu liczy się bezwzględna
większość głosów, która przy Radzie
liczącej 21 radnych wynosi 11 głosów.
Dlatego drugi raz z rzędu burmistrz
absolutorium nie uzyskał.
Czym skutkuje dwukrotny brak
absolutorium i votum zaufania? Jest
to prostsza ścieżka do przeprowadzenia referendum. Czy radni się na to
zdecydują? W nieoficjalnych rozmowach mówią, że decyzja zapadnie
po zakończeniu sesji. Z kolei również
nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
powstała grupa, która zbiera podpisy
za przeprowadzeniem referendum w
celu odwołania... Rady Miasta.
***
Druga część sesji trwała zadziwiająco

Super Pojezierze Wałeckie nr 27 (1248) 7 lipca 2021 r.

krótko, bo tylko godzinę, była jednak
wręcz rewolucyjna.
Najpierw radni błyskawicznie uporali
się z uchwałami, które zostały z pierwszej części do wyczerpania porządku
obrad. Wówczas wiceprzewodnicząca
Rady Anna Ogonowska wystąpiła z
wnioskiem o rozszerzenie planu sesji.
Wygłosiła długie przemówienie, w
którym zarzuciła przewodniczącemu
Rady Pawłowi Łakomemu stronniczość podczas prowadzenia obrad.
Argumentowała, że zamiast prowadzić
obrady, P. Łakomy wciela się niemal
w rolę obrońcy Burmistrza i Urzędu.
Ponadto prowadzi sesje nieudolnie
i popełnia wiele błędów. Podczas
pierwszej części sesji absolutoryjnej
dopuścił do szkalowania radnych przez
kierownictwo Urzędu. Przewodniczący
był nieobecny podczas sesji, co - jak
tłumaczył - było spowodowane wyjazdem służbowym. Radna A. Ogonowska
pokusiła się jedak o weryfikację tego
usprawiedliwienia i z zebranych przez
nią informacji wynika, że P. Łakomy
nie brał na ten dzień ani delegacji, ani
urlopu. W konkluzji swojego wystąpienia wiceprzewodnicząca Rady złożyła
wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady. Dalej posypały się kolejne
propozycje do poszerzonego porządku
obrad. Radna wnioskowała o wybór
nowego przewodniczącego, ale też o
odwołanie przewodniczących Komisji
Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Komisji
Oświaty oraz Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Tym samym odwołani mieliby być przewodniczący tych komisji,
wywodzący się z grupy popierającej
obecnego burmistrza: Andrzej Ksepko,
Bartosz Ćmiel, Anna Korzeniewska i
Bożena Terefenko. Następnie złożone
zostały wnioski o uzupełnienie składów
komisji i wybór nowych przewodniczących. W niezmienionym składzie i
formie działałaby tylko komisja Spraw
Społecznych, której przewodzi Piotr
Romanowski.
Warto zauważyć, że wobec obecnych
przewodniczących nie padł żaden
zarzut, że źle wywiązują się z funkcji
przewodniczących.
Na koniec radny K. Piotrowski złożył
wniosek o przerwę w sesji do dnia
następnego i wniosek został przyjęty.
Far
Od autora: Rada najwyraźniej
konsekwentnie realizuje swój plan
osłabienia, a być może pozbycia
się obecnego burmistrza. Czy radni
zdecydują się na referendum? Jeśli
nie, to ich działania będą wyglądały
dość komicznie. A jeśli się zdecydują,
to nie da się ukryć, że sporo ryzykują.
Referendum bowiem jest jednak w
pewnym sensie loterią, a jego ewentualne niepowodzenie na pewno bardzo
wzmocniłoby burmistrza. Czas pokaże, na co zdecydują się radni, choć
ja będąc na ich miejscu chyba bym
jednak zaryzykował. Dlaczego? Bo
to jedyne działanie, będące logiczną
konsekwencją wcześniejszych decyzji

o, to o co chodzi?
o nieudzieleniu absolutorium i votum
zaufania. Czy wierzę w powodzenie
referendum? Na tę chwilę – nie, ale...
referendum to przecież rodzaj kampanii wyborczej i wiele może się zmienić.
Natomiast to, co wydarzyło się w
drugiej części sesji, nie jest dla mnie
jakimkolwiek zaskoczeniem. Zmiana
przewodniczącego i szefów komisji
miała się dokonać już wiele miesięcy wcześniej. Jest w sumie czymś
naturalnym, że większość Rady, odpowiadająca za kreowanie polityki
miasta, chce mieć realny wpływ na
jej kształtowanie. Stąd potrzeba
przejmowania władzy w komisjach
przez przedstawicieli większości. Czy
jest to niezbędne? Pewnie nie, ale polityka rządzi się swoimi prawami. Jeśli
natomiast chodzi o formę, to mam
mimo wszystko pewne zastrzeżenia.
Po pierwsze, wniosek o odwołanie
przewodniczącego i stawianie mu
zarzutów pod jego nieobecność były,
delikatnie mówiąc, sporym faux pas.
Przecież nic nie stało na przeszkodzie,
aby odroczyć sesję do dnia następnego (co się zresztą dokonało) i wówczas
odczytać wniosek. Po drugie, wnioski
o odwołanie szefów komisji bez podania jakichkolwiek powodów wyglądają trochę dziwnie. Pewnie inaczej by
to wyglądało, gdyby przed sesją ktoś

do nich podszedł i po ludzku z nimi
pogadał, mówiąc choćby coś takiego: słuchaj, nie mamy nic do twojej
pracy, ale przejmujemy Radę jako
większość i chcemy, aby przewodził
komisji ktoś z naszej grupy. Tak byłoby
bardziej elegancko. Z tego co wiem,

z przewodniczącymi nikt jednak nie
rozmawiał, więc było to dla nich spore
i niekoniecznie miłe zaskoczenie.
Jak to się skończy? Będę obserwował
całą tę sytuację z uwagą i ciekawością,
ale co do jednego jestem przekonany:
bez względu na to, w jakim rozwinie
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się to kierunku - z interesem miasta i
jego mieszkańców nie będzie to miało
wiele wspólnego.
Coraz częściej jednak zadaję sobie
pytanie: czy aby na pewno o miasto tu
chodzi? I coraz częściej odpowiadam
sobie – NIE.

5

Burmistrz zaprzysiężony
W Tucznie odbyła się 5 lipca uroczysta sesja, na której dokonano
zaprzysiężenia nowo wybranego
burmistrza Krzysztofa Mikołajczyka.
W sesji uczestniczyli członek Zarządu
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek,
wicestarosta wałecki Jolanta Wegner,
burmistrzowie: Mirosłąwca - Piotr
Pawlik i Człopy - Jerzy Bekker oraz
wójt gm. Wałcz Jan Matuszewski.
Odczytany został protokół Miejskiej
Komisji Wyborczej, informujący o wyborze K. Mikołajczyka na burmistrza.
Następnie złożył on ślubowanie.
- Szanowni mieszkańcy gminy Tuczno, serdecznie dziękuję za zaufanie,
jakim mnie obdarzyliście – mówił
świeżo zaprzysiężony burmistrz. Zapewniam was, że nie zawiodę
pokładanych we mnie nadziei. Dziękuję mieszkańcom, którzy na mnie
nie głosowali, ale idąc do wyborów
spełnili swój obywatelski obowiązek.
Postaram się podczas urzędowania
przekonać was do mojej wizji rozwoju
gminy Tuczno.
Burmistrz złożył też szereg podziękowań, skierowanych do rodziny,
przyjaciół, i sztabu wyborczego. Podziękował za udzielone wsparcie między innym Janowi Matuszewskiemu i
Stanisławowi Wziątkowi. Podziękował
również kontrkandydatowi, Piotrowi
Pierzyńskiemu za zarządzanie gminą
jako pełniący obowiązki burmistrza.
- Moja kadencja oznacza przede
wszystkim nowe otwarcie – kontynuował wystąpienie. - Nową jakość w
sprawowaniu urzędu burmistrza. To
otwarcie na potrzeby mieszkańców,
na współpracę ponad podziałami. Na
współpracę w atmosferze wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Łączy
nas jeden wspólny cel, a jest nim
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rozwój gminy Tuczno. Ten cel osiągniemy tylko wówczas, jeśli będziemy
szli razem. Moja kadencja będzie
budowana na fundamencie zgody i
porozumienia. Deklaruję współpracę
z radnymi.
Podziękowano uroczyście Piotrowi
Pierzyńskiemu za osiem miesięcy
kierowania gminą jak o pełniący
obowiązki burmistrza. P. Pierzyński w

krótkim wystąpieniu przedstawił to,
co udało się zrealizować podczas jego
urzędowania.
- Dokonał się wybór burmistrza, gospodarza gminy – mówił St. Wziątek.
- To wybór, który z jednej strony jest
świętem, a z drugiej wielkim zobowiązaniem. Zobowiązaniem, aby w
sposób sprawny realizować potrzeby
mieszkańców. Bo gmina to wspólnota
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mieszkańców. Miałem tę wielką przyjemność poznać już pana Krzysztofa
wcześniej. I zaimponował mi swoją
otwartością i życzliwością dla innych.
To spotkanie zaowocowało tym, że z
pełnym przekonaniem zapewniłem,
że zrobię wszystko, aby mu pomóc w
kampanii. I jak widać, to się udało.
W dalszej części były życzenia i
kwiaty dla nowego burmistrza. far

Śliska podłoga

Wszyscy myśleli, że to był fatalny, nieszczęśliwy
wypadek. Prawda jaka wyszła po latach okazała
się trudna do zrozumienia dla całej rodziny. Jak
siostra siostrze mogła coś takiego zrobić?
Agnieszka i Magda były siostrami niemal idealnymi. Rok różnicy pomiędzy starszą Agnieszką i
młodszą Magdą był na tyle mały, że obie traktowały
się nieomal jak bliźniaczki. Nie chodziły co prawda
do jednej klasy, ale Agnieszka zawsze czuwała nad
młodszą siostrą, a przerwy spędzały razem.
- Nie było między nami awantur o zabawki, a później o ciuchy czy inne gadżety – opowiada Agnieszka.
- Po szkole podstawowej poszłam do liceum. Rok
później dołączyła do mnie Magda. Obie skończyliśmy wałecką „dwójkę” w czasach jej świetności. Bez
problemu zdałyśmy maturę. Potem studia i tu nasze
drogi się rozeszły, ale tylko trochę. Studiowałyśmy
na różnych kierunkach, ale w jednym mieście, czyli
w Poznaniu. Mieszkałyśmy za to na jednej stancji,
razem z jeszcze jedną moją koleżanką z liceum.
Wszystko układało się doskonale i wydawało mi
się, że nic nie jest w stanie zmącić naszych relacji.
Bo ja kochałam swoją siostrę i zrobiłabym dla niej
wszystko.
Pasją obu dziewczyn był taniec. Kiedy przy jednym
z klubów studenckich zawiązał się zespół taneczny,
Agnieszka od razu się w nim znalazła. I zrobiła

wszystko, żeby również jej siostra mogła w nim
ćwiczyć i występować.
Zespół prowadził Dominik, zawodowy tancerz,
mający na swoim koncie spore sukcesy w tańcu
sportowym. Miał spore znajomości w świecie show
businessu, dlatego najlepsi tancerze występowali na
różnych imprezach, pojawiali się w teledyskach czy
programach telewizyjnych. Wiązało się to niekiedy
z niezłymi zarobkami, więc motywacja do podnoszenia swoich umiejętności była jeszcze większa.
***
Agnieszka była jedną z lepszych tancerek. Zanim
w zespole zjawiła się Magda, była ulubienicą Dominika. Niemal zawsze wybierał ją do występów.
Spędzali ze sobą po treningach sporo czasu. Ich
znajomość wyszła dość szybko poza relacje czysto
taneczne. Zostali parą i wcale się z tym nie kryli.
Kiedy Magda rozpoczęła studia, siostra załatwiła
jej możliwość treningu w zespole. Szybko okazało
się, że młodsza z dziewczyn nie ustępuje siostrze,
a w niektórych tańcach jest nawet od niej lepsza.
Magda zaczęła pojawiać się u boku siostry. To z
kolei nie podobało się wielu osobom w zespole,
które uważały, że obydwie siostry są faworyzowane
przez to, że jedna z nich jest dziewczyną trenera.
Ale mimo nieco gorszej atmosfery w grupie, nikt
nie zrezygnował.
Minął rok. Zespół przygotowywał się do ważnego

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.
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konkursu i treningi odbywały się wieczorami niemal
codziennie. Dominik wytypował trzy solistki, w tym
Agnieszkę i Magdę. Każda z nich miała zatańczyć
jedną solową partię. Trenowały osobno.
- Była to jedna z końcowych prób – opowiada
Agnieszka. - Ćwiczyliśmy skomplikowany układ, już
nie w obuwiu sportowym i dresie, ale w pełnym
stroju. Miałam na nogach wysokie szpilki. Dominik
miał mnie podnieść i wykonać coś w rodzaju piruetu z wyrzutem. Ćwiczyliśmy ten element setki razy.
Był trudny, ale niesamowicie efektowny. Dominik
mnie wyrzucił, w powietrzu wykonałam część obrotu, który miałam dokręcić po wylądowaniu. Tyle,
że po zetknięciu z parkietem nogi mi się rozjechały.
Z pełną siłą upadłam na parkiet i poczułam koszmarny ból w nodze i ręce. Natychmiast trafiłam
do szpitala. Okazało się, że ręka jest złamana, ale
znacznie gorzej prezentowała się noga. Miałam
skomplikowane złamanie w kostce. Zakończyłam
treningi. Przeszłam długą rekonwalescencję. W
tym czasie oddaliliśmy się od siebie z Dominikiem.
Mówił, że po prostu nie ma za wiele czasu, ale
czułam, że coś jest nie tak. Po trzech miesiącach to
Magda zaczęła rozmowę. Przepraszała, tłumaczyła,
że nie wie, jak to się stało, ale zakochała się w
Dominiku. Są parą, a do tego spodziewa się jego
dziecka. Co miałam zrobić? Kochałam siostrę, więc
jej wybaczyłam. Życzyłam jej szczęścia i obiecałam,
że jej pomogę, kiedy urodzi dziecko, żeby mogła
dokończyć studia.
***
Minęły kolejne dwa lata. Magda urodziła dziecko
i wyszła za mąż za Dominika. Małżeństwo nie było
jednak specjalnie udane. Magda liczyła, że uda jej
się utrzymać męża przy sobie w Wałczu. Jego z kolei
ciągnęło do dawnego życia.
- Byłam kiedyś u rodziców – wspomina Agnieszka.
- Weszłam do toalety. Moja siostra chyba tego nie
zauważyła, bo kiedy zadzwonił do niej telefon, wyszła do korytarza i stanęła dosłownie pod drzwiami
łazienki. Rozmawiała z jakimś mężczyzną. Robiła mu
- fakt, że po cichu, ale jednak - awanturę. Domagała
się zaległych alimentów. Mężczyzna tłumaczył się,
coś mówił. Na to moja siostra twardo stwierdziła,
że zwlekać to on mógł, zanim nie zrobił testów na
ojcostwo. Teraz albo będzie płacił, albo ona idzie
do sądu i komornika. To był dla mnie szok. Wynikało z tego, że dziecko nie jest Dominika! Magda
go oszukała. Pojechałam do niej wieczorem, żeby
o tym porozmawiać. Magda przyznała się, że zaszła
w ciążę z kimś innym.
Agnieszka mimo, że kochała siostrę, uważała, że
ta zrobiła straszne świństwo. Wahała się długo, co
ma zrobić, ale w końcu powiedziała Dominikowi, że
dziecko nie jest jego.
- Akurat byłam u rodziców, kiedy zadzwonił do
Magdy, że się wyprowadza i składa papiery rozwodowe – opowiada Agnieszka. - Ledwie się rozłączył,
wpadła do pokoju Magda. Nigdy nie widziałam jej
w takim stanie i takiej wściekłej. Zaczęła od wyzwisk.
W pewnym momencie nie wytrzymała i wykrzyczała
mi w twarz: mogłam więcej tego smaru rozlać, żebyś
nie tylko kulasy połamała, ale i język! Myślałaś,
że ten wypadek to był przypadek? Że sprzątaczka
źle starła podłogę? To ja cię załatwiłam i w ogóle
tego nie żałuję! Odebrałam ci miejsce w zespole,
odebrałam faceta i wcale mi ciebie nie żal! Cofnąć
tych słów już nie mogła. Okazało się, że wypadek
był zaplanowany. Doskonale znała nasz układ,
wiedziała, że Dominik jest perfekcjonistą i każda z
ewolucji na parkiecie ma ściśle określone miejsce.
Tam, gdzie miałam wylądować, posmarowała czymś
parkiet. Tak zakończyła się nasza siostrzana miłość.
Nie umiem jej tego wybaczyć...
Michał Gwdowski
7

Zgrany turyst
Ilekroć za oknami robi się cieplej i
bardziej zielono - widomy to znak,
że za moment na internetowych
forach, portalach społecznościowych
rozwinie się znów dyskusja na temat
Wałcza jako miasta turystycznego.
Znów będą te same utyskiwania o
możliwościach, jakie daje nam lokalizacja, przyroda i z drugiej strony
o beznadziejności zarządzających
miastem, którzy owej szansy nie
potrafią wykorzystać.
Kiedy ponad 20 lat temu pojawiłem się w Wałczu - akurat z
początkiem sezonu turystycznego
- natrafiłem na burzliwą dyskusję o
podupadającym półwyspie Strączno. Szanowni Państwo, od 20 lat co
roku wałkowany jest ten sam temat!
Efekt? Półwysep jest zarośnięty i
niewykorzystany w ułamku procenta. Za to ilością tekstów, jakie zostały
na jego temat spłodzone, można
byłoby pewnie zawstydzić wydawców Encyklopedii Britannica.
Mieszkając w Wałczu obserwowałem powolne zamieranie tego
miasta. Mówimy, że turyści nie mają
wieczorami co robić. Z początkiem
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tego wieku w Wałczu można było
potańczyć w Pubie Bankowym,
Studio Jack, Kaabie, w Piwniczce,
od biedy nawet w Zamkowym. Dziś
po tych lokalach zostało wspomnienie. Dziś w Wałczu dominują banki
i „szmateksy” oraz kebaby. Piwka
można się napić w... jednym pubie,
jaki się ostał, czyli w Warce. Nie ma
Zatorzanki, Jasnej Górki, TheStylacji czy Ekstraklasy (podobno, ale
to nieoficjalna i niepotwierdzona
wiadomość, Ekstraklasa może będzie
przeniesiona do bunkra, czyli na
Jasną Górkę). Dziś tak naprawdę nie
ma miejsca, gdzie wieczorem można
pójść potańczyć. (swego czasu, dokładniej przed pandemią, można był
w Theatrze, ale czy się reaktywuje,
tego nie wie nikt). W sumie zostaje
Tawerna Pod Wieżą, a to chyba nieco za mało. Więc o jakich atrakcjach
mówimy? I proszę mi powiedzieć,
czy za ten stan odpowiadają władze? Czy może fakt, że lokale padły
z powodów ekonomicznych, bo było
zbyt mało klientów?
Idźmy dalej. Z folderów i filmów
reklamujących najsłynniejsze polskie

kurorty mamią nas widoki cudownych miejsc, z przemyślaną małą
architekturą, cudownie utrzymaną
zielenią. Jakieś ławeczki czy romantyczne altanki, ukryte wśród kwitnących krzewów i rabat kwiatów.
Pamiętam, jaka burza przetaczała się
przez Wałcz, kiedy za śp. burmistrza
Zdzisława Tuderka pojawiły się na
latarniach donice z wiszącymi pelargoniami. Były i ciekawe gazony,
i nasadzenia na terenach zielonych.
Przede wszystkim krzaki były równo
przycięte, a trawa przystrzyżona.
Jednym się to podobało, ale byli i
tacy, którzy uważali to za zbytek.
Utyskiwali, że są to pieniądze wyrzucone w błoto. Fakt, utrzymanie
zieleni kosztuje, ale...
Jak wygląda to dziś - każdy widzi.
Jeśli nie ma pieniędzy na strzyżenie
trawników, a kwiaty w gazonach
sadzą mieszkańcy i działające w
mieście stowarzyszenia – to najlepiej
pokazuje, jak traktowany jest ten temat. I paradoksalnie znów obawiam
się, że brud w mieście zawdzięczamy polityce. Bo ładnie utrzymana
zieleń, skoszone trawniki, kolorowe
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nasadzenia i generalnie estetyczny
wygląd miasta podoba się nie tylko
turystom, ale również mieszkańcom. Ci w związku z tym mogą zbyt
głośno chwalić włodarza miasta, a
pochwały - o zgrozo! - zamienić na
głosy w kolejnych wyborach. Lepiej,
aby profilaktycznie nie pozwolić się
wykazać burmistrzowi, a na sesjach
grzmieć o bałaganie, zarastających
trawniki chaszczach i braku kwiatów.
Z tych samych filmików i ulotek
największych kurortów przebijają
klimatyczne uliczki, knajpki, sklepiki.
Zachęcają one estetycznymi szyldami i reklamami do wejścia. Żadnych
furkoczących na wietrze, przyczepionych „trytytkami” do płotu, kraty
czy fasady domu ceratowych banerów. Nigdzie obdrapanych witryn,
oklejonych okien. W Wałczu również
swego czasu przygotowano uchwałę
porządkującą te kwestie. Uchwałę
odrzucili oczywiście radni. Powód?
Obawiali się, że będzie problem z
wywieszeniem banerów w najbliższych wyborach samorządowych...
Trudno to nawet skomentować.
Aby miasto zaistniało jako obiekt

tyczny refren
turystyczny, konieczna jest jego
promocja. Tu możliwości są szczerze
mówiąc nieograniczone. Są spoty
reklamowe, ale też o wiele skuteczniejsze wplecenie akcji popularnych
seriali w konkretne miejsca. Scenariusze są tak skonstruowane, że
zawierają „lokowanie produktu”,
czyli miejsc i atrakcji, jakie można zobaczyć. Przecież nic nie stoi
na przeszkodzie, aby taki Ojciec
Mateusz zamiast w Sandomierzu
i okolicach, czyli w województwie
świętokrzyskim, dział się w Wałczu i
powiecie wałeckim. Zapewniam, że
scenarzyści daliby radę. Problem jest
oczywiście jeden: taka promocja nie
odbywa się za darmo. Ile Sandomierz i władze województwa wydają
konkretnie na realizację Ojca Mateusza? Tego nie wiem, ale zakładam,
że nie są to małe pieniądze. W necie
znalazłem informację, że mowa jest
o kilkudziesięciu tysiącach złotych za
odcinek. Pamiętać jednak należy, że
„city placement” to jedna z najskuteczniejszych form reklamy. Nie
jest to więc wbrew pozorom dużo,
zważywszy, że tyle potrafi kosztować
kilkudziesięciosekundowy spot reklamowy, nadawany w dobrym czasie

antenowym. Niedużo, ale... W
wałeckich realiach jest to kwota niewyobrażalna. Obawiam się, że przez
rajców natychmiast przeliczona
byłaby na metry bieżące chodnika,
jaki mogą zrobić w swoich okręgach
wyborczych. Bo cel nadrzędny to
promocja siebie (vide wykupienie
dodatkowych transmisji sesji, które
i tak oglądać można darmo), a nie
promocja miasta (awantura o filmik
reklamowy, jaki zrobił burmistrz).
W efekcie Wydział Promocji nie ma
pieniędzy na ulotki reklamowe, nie
ma na publikacje, nie ma na promocję w mediach, nie ma na udział w
targach turystycznych. Nie ma nawet na głupie gadżety reklamowe,
jakie wręcza się turystom i gościom
odwiedzającym ratusz.
O jakiej turystyce więc mówimy?
Co w przypadku braku środków
może zrobić burmistrz? Oczywiście
może posłuchać jak daleko jesteśmy
za Szczecinkiem, Czaplinkiem czy
Połczynem.
Zacząć należy od kasy, a tej nie
będzie. Więc spokojnie, kolejne 20
lat będziemy co roku dyskutowali na
temat Strączna...
Marcin Orlicki
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Odzyskana matka
To był dla Michała szok. Przed
kościołem zobaczył swoją matkę,
która zostawiła go 15 lat temu
i zniknęła nie wiadomo gdzie.
Prawda o jej ucieczce okazała
się jeszcze boleśniejsza, niż mógł
przypuszczać.
Michał i Maciek są braćmi. Maciek
jest o 7 lat lat starszy i dziś ma 27 lat,
a Michał w sierpniu skończy 20. Ich
życie było bardzo skomplikowane.
Skomplikowało się dosłownie z dnia
na dzień, kiedyv ich matka. Michał
miał wtedy 5 lat i wtedy jeszcze nie
zdawał sobie sprawy z tego, co się
dzieje. Nie rozumiał, dlaczego mama z
nimi już nie mieszka. Kiedy był starszy
- od dziadków, rodziców ojca usłyszał,
że matka uciekła z innym mężczyzną.
Co prawda jego starszy brat ciągle powtarzał mu, żeby w to nie wierzył, ale
dzieciak uległ wpływowi dorosłych.
Matkę zaczął nienawidzić.
- Ojciec unikał tematu mamy – wspomina Michał. - Właściwie to nawet nie
były rozmowy, tylko bardziej jakieś
niedopowiedzenia. Kiedy byłem
mały słyszałem od niego, że mama
przestała nas po prostu kochać. A
kiedy byłem już starszy tłumaczył, że
matka wybrała inne życie. Czy z innym
mężczyzną? Nie jest pewny, ale sądzi,
że sama nie jest. Dziadkowie wyraźnie
nie lubili mojej matki. Nie zostawiali
na niej suchej nitki. Już kiedy byłem
starszy słyszałem od nich, jak to zaniedbywała ojca, jak zaniedbywała
nas. Dziadkowie wykreowali bez mała
obraz matki - potwora. Ja zazdrościłem kolegom tego, że mieli mamy.
Byłem wściekły, bo nie wiedziałem
co odpowiedzieć, kiedy ktoś pytał: a
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gdzie jest twoja mama? Co miałem
powiedzieć? Że nas zostawiła, że odeszła, że nie wiemy gdzie jest? Dlatego
kiedy mnie ktoś pytał, mówiłem, że
mama umarła. Bo wydawało mi się,
że dla mnie umarła. Jej obraz powoli
zacierał się w mojej pamięci.
***
Dla braci, a zwłaszcza dla Michała,
ojciec był niemal bogiem. Uwielbianym, stanowiącym wzór. Kiedy chłopak dorósł jeszcze bardziej doceniał
to, że ojciec samotnie ich wychowywał. Nie związał się z inną kobietą,
nie zafundował im zastępczej mamy.
Maciek nie pałał aż taką miłością do
ojca, jak jego młodszy brat. Nie chciał
jednak rozmawiać na ten temat. Kiedy
Michał pytał dlaczego jest momentami
tak obojętny wobec ojca, zawsze kończył rozmowę mówiąc, że jak przyjdzie
czas, wtedy mu powie. Ale lata mijały,
a on swojej tajemnicy nie zdradzał.
- Michał był zapatrzony w ojca –
tłumaczy Maciek. - Traktował go jak
bóstwo, jak superbohatera bez skazy.
Fakt, byłem mały, ale wiele widziałem
i wiele rozumiałem z tego, co działo
się w domu. I wiedziałem na pewno,
że ojciec święty nie był. Co prawda
nie wiedziałem dlaczego nasza mama
nas zostawiła, ale gdzieś wewnątrz
czułem, że prawda jest bardziej skomplikowana, niż mógł ją ogarnąć umysł
nastolatka. Widziałem natomiast jak
dziadkowie robią mojemu bratu wodę
z mózgu. Jak mu wmawiają, jakim potworem była nasza matka. Uwierzył w
to i mimo, że prosiłem, aby we wszystko nie wierzył, on nie brał moich słów
poważnie. W końcu zrezygnowałem
z wyjaśniania mu czegokolwiek. Nie
chciałem, żeby świat, w jaki uwierzył,

zawalił mu się ponownie. Może źle
zrobiłem, ale proszę pamiętać, że byłem młodym chłopakiem, który kochał
brata i chciał go chronić.
Jedno, na co obaj bracia nie mogli
narzekać, to był poziom życia. Ich
dziadkowie mieli od lat doskonale
prosperujący biznes, który później
przejął ich ojciec. Stać ich było na
wszystko i wszystko dostawali. Nie byli
jednak rozpuszczonymi gówniarzami.
Znali wartość pieniądza i wiedzieli, jak
ciężko się go zdobywa.
***
Najpierw zmarli dziadkowie. Ojciec
i tak wcześniej objął już firmę. Maciek
mu pomagał, pod tym kątem wybrał
zresztą kierunek studiów. W firmie
zatrudnienie miał znaleźć w przyszłości
również Michał. Mieli nią wspólnie
zarządzać. Dwa lata temu nagle zmarł
na zawał ojciec. Maciek został szefem
firmy, choć zgodnie z testamentem,
udziały dziedziczyli po połowie. Michał
sam scedował kierowanie biznesem
na brata, ponieważ jeszcze studiował.
- Przed śmiercią ojca planowałem
wziąć ślub z moją dziewczyną – mówi
Maciej. - Była w początkowym trymestrze ciąży. Śmierć pokrzyżowała
nam mocno plany, bo Michał niemal
wymusił na mnie, żebyśmy odłożyli ślub na rok. Przeżył śmierć ojca
bardzo i chciałem uszanować jego
żałobę. Chcieliśmy więc ślub wziąć po
roku, ale wtedy wybuchła pandemia.
Nawet chrzciny córki odłożyliśmy, aż
sytuacja z zachorowaniami się ustabilizuje. I tak dopiero na lipiec tego
roku ustaliliśmy termin chrztu. Chciałem, żeby rodzina była w komplecie.
Michał o tym nie wiedział, ale ja już
od kilku lat utrzymywałem kontakt z
mamą. Zaprosiłem ją do nas, chciałem, żeby poznała swoją wnuczkę.
***
Ojcem chrzestnym Mai został oczywiście Michał. Chrzest odbył się na
Dolnym Mieście.
- Po wszystkim wychodzę z kościoła
z bratem, jego żoną i jej siostrą, która
była matką chrzestną – opowiada
Michał. - Patrzę, a przed kościołem
stoi jakaś kobieta. Maciek do niej
podchodzi, witają się, a ja czuję, jak
robi mi się słabo. To była moja matka.
Ma łzy w oczach, mówi: syneczku... A
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we mnie wzbiera wściekłość. Nienawidzę cię - krzyczę i odchodzę. A brata
skrzyczałem za to, że ją tu zaprosił.
Dopiero wieczorem Michał wrócił do
domu. Nie-matka siedziała w kuchni
z bratem i jego żoną.
- Nie chciałem do nich podchodzić i
poszedłem prosto do swojego pokoju opowiada Michał. - Maciek przyszedł
do mnie po chwili i powiedział, że już
najwyższy czas, żebym wreszcie poznał
prawdę. Mówił, że nawet on nie znał tej
prawdy do końca, ale zanim ja skreślę
matkę ze swojego życia, powinienem
ją chociaż wysłuchać. Usiadłem więc
w kuchni i słuchałem opowieści, której
nie chciałbym nigdy usłyszeć. Matka
opowiadała, że wszystko zaczęło się po
ślubie. Ojciec miał chyba jakiś defekt,
być może cierpiał na chorobę psychiczną. Znęcał się nad nią, traktując
jako własność, z którą może zrobić, co
chce. Chciał pokazać, jak niewiele dla
niego znaczy, że jest gorsza, nie posiada
takiego jak on wykształcenia, jest głupia,
biedna i wszystko zawdzięcza jemu.
Podobno już wcześniej przejawiał takie
skłonności. Ukrywali to jego rodzice.
Matka wytrzymała z nim przez 12 lat,
bita i poniżana. W końcu zdecydowała,
że odchodzi. I wtedy do akcji włączyli
się dziadkowie. Zagrozili, że nie dostanie złotówki, że nie będzie miała za
co utrzymać dzieci. Zmusili matkę do
tego, żeby odeszła zostawiając dzieci
z ojcem. Dziadkowie dali matce za to
pieniądze, żeby mogła się urządzić.
Wysyłała setki listów pytając co z nami,
błagając o nasze zdjęcia. Nigdy nie dostała jakiejkolwiek odpowiedzi. Maciek
pokazał mi te listy. Znalazł je w piwnicy
u dziadków po ich śmierci. Nikt o tym
nie wiedział. Wtedy nawiązał kontakt z
matką. Dlaczego ojciec nie związał się z
inną kobietą? Jak się okazało, zabronili
mu tego dziadkowie. Mieli już pełną
świadomość, dotyczącą jego skłonności
i obawiali się, że jeśli zwiąże się z kolejną
kobietą, to nad nią też będzie się znęcał.
Bali się, że wyląduje w końcu w więzieniu. W ciągu jednego wieczora obraz
mojego uwielbianego ojca zmienił się
diametralnie. Dowiedziałem się, że był
potworem. Z kolei matka okazała się
ofiarą. Teraz mieszkamy wszyscy razem
i nadrabiamy stracony czas...
Michał Gwdowski

COŚ NA ZĄB

Schab ze szparagami

Ostatnio w mojej kuchni królowały szparagi. Co prawda chwilowo
mam kłopoty z ich nabyciem, ale może komuś uda się gdzieś jeszcze
je kupić. Gdyby tak, to z czystym sercem i gotowym na wyjątkowe
doznania podniebieniem polecam poniższy przepis.
Składniki:
• 500 g schabu bez kości,
• 2 łyżki oliwy,
• 1 cebula,
• 3 plasterki wędzonego boczku,
• 400 ml bulionu,
• 1/2 łyżeczki kurkumy,
• 1 łyżka sosu sojowego,
• 1 pęczek zielonych szparagów (ok. 10 sztuk),
• 1 łyżka posiekanego koperku,
• 1/3 szklanki śmietany 30%,
• po ok. 1 łyżce mąki pszennej i ziemniaczanej.
WYKONANIE
W garnku na oliwie podsmażyć pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz drobno
pokrojony boczek. Następnie wlać bulion, dodać kurkumę, sos sojowy
i zagotować.
Schab pokroić w szerokie na ok. 1 cm plastry i włożyć do gotującego się
bulionu. Po zagotowaniu przykrywamy garnek i utrzymujemy na wolnym
ogniu w lekkim wrzeniu przez ok. 1 godz.
W tzw. Międzyczasie odłamać grube końce szparagów. Resztę łodyg
opłukać i pokroić na plasterki, zachowując w całości główki.
Szparagi wrzucić do garnka ze schabem. Gotować przez 2 minuty, a następnie wlać śmietankę i dodać posiekany koperek. Zagotować.
Aby zagęścić sos, należy dodać do garnka przesiane przez sitko obydwie
mąki (na początek po pół łyżki każdej). Zagotować, a w razie potrzeby
dodać nieco więcej mąki.
Smacznego!

BARAN (21.03. - 19.04.)
Barany poważnie podejdą do
swoich obowiązków. Dzięki temu
zyskają uznanie i odpowiednią
premię. Barany powinny korzystać
z zaproszeń na imprezy, które okażą
się bardzo miłe. Pod koniec tygodnia koniecznie trzeba odpocząć i
pozbyć się stresów.
BYK (20.04. - 22.05.)
W tym tygodniu Byki będą bardzo
wrażliwe na gesty i słowa, co oznacza
bez wątpienia, że mocno potrzebują
spokoju i odpoczynku. W miłości
bycza zazdrość wprowadzi nerwową atmosferę, a nie mają się czego
obawiać, ponieważ to Im sprzyja
powodzenie.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Optymizm Bliźniąt udzieli się
wszystkim. Powinny dzielić się
swoimi pomysłami i podążać za głosem serca. W miłości zapowiada się
dobra passa. Ktoś, kto do tej pory
był niedostępny, zwróci na Bliźnięta
swoją uwagę.
RAK (22.06. - 22.07.)
W sercach Raków królować będą
słońce, muzyka i lenistwo. Na nowe
obowiązki będą reagować bardzo
nerwowo. W weekend w końcu
będą mogły pomyśleć o sobie.
Odpoczną i zregenerują siły. W sobotę czeka Raki interesująca randka.
LEW (23.07. - 23.08.)
Lwy nie muszą bać się zakończyć
znajomości, które zabierają im
zbyt dużo energii. Nowi ludzie i

HOROSKOP

nowe emocje szybko zapełnią wolną
przestrzeń w Ich życiu. W miłości
potrzeby Lwów okażą się ważniejsze,
niż zaproszenie od ukochanej. Warto
skorzystać z urlopu i wyjechać gdzieś
tylko we dwoje...
PANNA (24.08. - 22.09.)
Wakacje w pełni, a Panny dopiero
teraz zorientują się, że to idealny czas
na odpoczynek. Nie powinny wahać
się dłużej niż trzeba, czy wyjechać.
Zakupy i porządki najlepiej zostawić
innym. Panny z pewnością będą się
dobrze bawić i poczują, że wiele
wspaniałych przygód wciąż jeszcze
jest przed nimi...
WAGA (23.09. - 22.10.)
pierwsza połowa tygodnia będzie
bardzo pracowita, Wagi pochłoną
obowiązki i sprawy zawodowe. Nie
ma co się jednak tym martwić, bo
weekend będzie sprzyjał spotkaniom
towarzyskim i dobrej zabawie. Wagi
muszą jednak uważać na swoje sekrety, bo ktoś może chcieć je wykorzystać
przeciwko Nim. Samotne Wagi wreszcie odważą się na flirt.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony powinny zainteresować się
tym, co rokuje szanse na awans i podwyżkę. Jowisz zapewnia Im powodzenie w finansach i sprawach zawodowych. Trzeba uwierzyć w swoje zalety
i śmiało wkraczać w nowe obszary. W
miłości nadchodzi dużo spokojniejszy
czas. Warto teraz zaplanować wspólne
zakupy, zacząć urządzać mieszkanie i
zadbać o wspólną wygodę.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
To dobry tydzień na ważne decyzje finansowe Strzelców. Szef i
współpracownicy popatrzą na Nie
życzliwie. W miłości zapowiada się
sympatyczne spotkanie. Jeśli Strzelce
pójdą za głosem serca, to wakacyjna
znajomość może przerodzić się w coś
poważniejszego. Może warto o tym
pomyśleć?
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Przed Koziorożcami doskonały tydzień. Wakacje dopiero się rozkręcają,
a One będą mieć mnóstwo energii do
zabawy i flirtów. W weekend życie
towarzyskie pochłonie je bez reszty.
Pod koniec tygodnia samotne Koziorożce mogą mieć szansę na intrygujące
spotkanie.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
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W pracy Wodniki muszą być bardzo
ostrożne i powinny wdawać się w
konflikty i biurowe intrygi. Nastał
najwyższy czas, aby odpocząć i
pomyśleć o sobie, a nie wiecznie
poświęcać się dla innych. Weekend
będzie sprzyjać miłym spotkaniom
i wyjazdom towarzyskim. Warto
z tego skorzystać i porządnie się
wylenić.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Ryby pociągają podróże, nawet te
krótkie. Pomyślą więc nad zmianą
planów zawodowych, aby wyrwać
się choćby na weekend. Warto posłuchać intuicji i zrobić to, co podpowiada Im serce. Domowe obowiązki
naprawdę mogą poczekać. W sobotę
Ryby mogą liczyć na dobrą zabawę i
ekscytującą randkę.
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Utrzymanie w o
Wałecki Orzeł utrzymał się w 4.
lidze. Z punktu widzenia kibica nie
było to utrzymanie ani lekkie, ani
łatwe, ani przyjemne. Przeciwnie:
było wywalczone ciężko i mozolnie,
a ligowy byt podopiecznych Marcina Łyjaka ważył się aż do ostatniej
kolejki, w której Orzeł na wyjeździe
pokonał zdegradowanego już Gryfa
Kamień Pomorski.
Gdzieniegdzie słyszę głosy: przecież
zajęliśmy 10 miejsce. Tak, ale gdyby
nie fartowny walkower w wysoko
przegranym na boisku meczu z Mechanikiem Bobolice, Orzeł miałby
nie 55, tylko 52 punkty i prawdopodobnie właśnie zapoznawałby się
z terminarzem rozgrywek w klasie
okręgowej. Nie w tym rzecz, czy
walkower był czy nie był zasłużony,
bo skoro Mechanicy wystawili do
gry nieuprawnionego zawodnika,
to nie ma o czym rozmawiać. Warto
jednak dodać, że na utrzymanie Orła
miała wpływ jedna godzina. Chodzi
o to, że w składzie boboliczan
znalazł się junior, który pomiędzy
meczami odpoczywał 47, zamiast
regulaminowych 48 godzin!
Zgodnie z regulaminem, z 4. ligi
miały spaść 4 zespoły plus tyle, ile
spadnie z 3. do 4. ligi zachodniopomorskiej. Według oficjalnego
komunikatu, 3-ligowego bytu nie
zdołały utrzymać Flota Świnoujście,
Gwardia Koszalin oraz Chemik Police, a to oznacza, że oprócz Sparty
Węgorzyno, Polonii Płoty, Gryfa

Kamień Pomorski i Iskierki Szczecin w przyszłym sezonie w klasie
okręgowej zagrają Lech Czaplinek,
Mechanik Bobolice i Rega Trzebiatów. Z okręgówki po rocznej banicji
wraca Pogoń Połczyn Zdrój.
Do 3. ligi awansowała Kluczevia
Stargard i kibice z tego miasta już
ostrzą sobie zęby na derbowe mecze
z Błękitnymi, którzy nie zdołali
uchronić się przed degradacją z 2.
ligi.
Jaki był ten dopiero co zakończony
sezon w 4. lidze? Przede wszystkim
bardzo wyrównany. Poza czołową
czwórką zespołów oraz zdecydowanymi outsiderami (Sparta Węgorzyno i Polonia Płoty), w środku
tabeli panował ogromny ścisk. Dość
powiedzieć, że po rozegraniu 40
kolejek pomiędzy MKP Szczecinek,
który ostatecznie zajął 5. miejsce, i
Lechem Czaplinek, który zakończył
rozgrywki na 17. lokacie, było zaledwie 12 punktów różnicy!
Czy Orzeł mógł grać o wyższe
cele? Kilka kolejek przed ligowym
finiszem, kiedy Orzeł był jeszcze na
8. miejscu, rozmawiałem z trenerem
Marcinem Łyjakiem. Szkoleniowiec
przestrzegał przed nadmiernym
optymizmem i mówił, że jego
podopiecznych czeka walka nie o
środek tabeli, tylko o utrzymanie. Te
słowa okazały się w 100 procentach
prorocze. Wtedy, kiedy inne zespoły
w pocie czoła ciułały punkty, Orzeł
przegrał kilka kolejnych spotkań i

4. liga
Wyniki ostatniej kolejki: Gryf Kamień Pomorski - Orzeł Wałcz 2-3,
Iskierka Szczecin - Darłovia Darłowo 5-1, Leśnik Manowo – Hutnik Szczecin
5-1, Vineta Wolin - Błękitni II Stargard 2-0, Mechanik Bobolice - Olimp
Gościno 2-1, Sokół Karlino - Rasel Dygowo 2-1, Wieża Postomino - Ina
Goleniów 2-0, Sparta Węgorzyno - Polonia Płoty 5-3, Lech Czaplinek Rega Trzebiatów 0-3, Biali Sądów - Kluczevia Stargard 1-2. Pauza: MKP
Szczecinek.
Tabela końcowa
1. Kluczevia Stargard
2. Vineta Wolin
3. Ina Goleniów
4. Leśnik Manowo
5. MKP Szczecinek
6. Hutnik Szczecin
7. Sokół Karlino
8. Błękitni II Stargard
9. Darłovia Darłowo
10. Orzeł Wałcz
11. Wieża Postomino
12. Olimp Gościno
13. Biali Sądów
14. Rasel Dygowo
15. Rega Trzebiatów
16. Mechanik Bobolice
17. Lech Czaplinek
18. Iskierka Szczecin
19. Gryf Kamień Pomorski
20. Polonia Płoty
21. Sparta Węgorzyno
Awans do 4. ligi
Spadek do klasy okręgowej
12

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

91
83
68
67
62
60
59
58
56
55
55
54
53
53
53
53
50
49
48
28
27

116-45
97-33
96-60
81-75
92-71
78-67
82-84
98-71
85-63
57-72
87-83
72-90
74-79
78-76
68-81
85-90
54-60
64-72
78-87
55-139
53-152

widmo spadku na dobre zajrzało w
oczy działaczom, trenerom i piłkarzom. O wszystkim zadecydował
ostatni mecz w Kamieniu Pomorskim, wygrany 3-2 dzięki dwóm
bramkom Jakuba Cerazego i jednym
trafieniu Pawła Wegnera.
Co złożyło się na to, że o 4-ligowy
byt Orła trzeba było drżeć do ostatniej kolejki? Jako punkt wyjścia do
próby analizy przyjmijmy stwierdzenie, że budowanie każdego zespołu
zaczyna się od defensywy. Zacznijmy
od pozycji bramkarza, na której w
zdecydowanej większości meczów
grał Edwin Odolczyk. Ciągle młody i
utalentowany golkiper miał tym razem trochę gorszy sezon i tej oceny
nie zmieniają nawet dwa obronione
w rundzie wiosennej rzuty karne,
dzięki czemu drużynie udało się
uratować kilka cennych punktów.
Pozycja bramkarza na pewno nie
była największym ze zmartwień trenera Łyjaka, ale trudno nie zuważyć,
że w poprzednim sezonie, a nawet
w rundzie jesiennej, zespół miał do
zawdzięczenia Odolczykowi więcej.
Ale słabsze sezony są w piłce czymś
normalnym
Czy jednak tylko na bramkarzu
Orła spoczywa odpowiedzialność
za dużą liczbę straconych bramek,
zwłaszcza w rundzie rewanżowej
sezonu 2020/21? Na pewno nie.
Odolczykowi zdecydowanie nie
ułatwiali zadania obrońcy, a skład
formacji defensywnej Orła był w tej
rundzie - poza Wojciechem Wesołowskim - wyjątkowo niestabilny.
Problemy na środku obrony zaczęły
się jednak już w chwili, kiedy na
odejście do MKP Szczecinek krótko
przed startem ligi zdecydował się
Jakub Jaworek. Spowodowało to konieczność przemeblowania formacji.
Jako obrońcy w ciągu sezonu grali:
Michalik, Dybaczewski, Wesołowski, Trzmiel, Hermanowicz, Juracki,
Riccio i Cerazy. O czterech ostatnich
można powiedzieć wszystko, tylko
nie to, że są obrońcami. Marek
Hermanowicz to urodzona szóstka,
nominalną pozycją Jurackiego jest
wprawdzie lewa obrona, ale nie
od dziś wiadomo, że ten świetny
skądinąd piłkarz ma więcej walorów
ofensywnych niż defensywnych i
lepiej czułby się jako wahadłowy w
ustawieniu z trójką stoperów - ale
Orzeł tak nie grał.
A skoro o środkowych obrońcach
mowa, to chwała Wesołowskiemu
za to, że w chwili, kiedy klub tego
potrzebował - odszukał w szafce
piłkarskie buty i wrócił na boisko.
Jako zawodnik radził sobie całkiem
przyzwoicie, a jako dobry duch
drużyny był wręcz bezcenny.
Nie wchodząc w kompetencje
trenera, na kibicowskie oko wydaje
się, że optymalną parę stoperów powinni tworzyć Dziekański i Trzmiel.
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Niestety, w rundzie wiosennej obydwaj panowie zbyt wiele razem nie
pograli, bo młody zawodnik Orła
miał sporo problemów ze zdrowiem,
a w maju zdawał maturę. Potem
długotrwała kontuzja wyeliminowała z gry do końca sezonu Trzmiela.
O lewych obrońcach była już
mowa, ale warto jeszcze do tego
wątku wrócić. Tak naprawdę bowiem Orzeł grał wiosną bez lewego
obrońcy. Poza Jurackim, trener z
konieczności wystawiał na tej pozycji
Cerazego lub Riccio i widać było, że
to miejsce nie jest dla nich.
Na drugim boku wiosną z kontuzjami walczył Michalik, który swoim
doświadczeniem i walecznością
nadrabiał naturalne braki szybkościowe. Drugim kandydatem do gry
na tej pozycji był młody Dybaczewski. Chłopak zapowiada się całkiem
nieźle, ale czeka go jeszcze sporo
pracy, by wyeliminować swoje braki, w tym przede wszystkim błędy w
ustawianiu się.
O skuteczności gry obronnej generalnie świadczy to, że w 40 meczach
Orzeł stracił aż 72 bramki, a mecze
„na zero z tyłu” zdarzały się bardzo
sporadycznie...
Zdecydowanie większe pole
manewru trener Marcin Łyjak miał
w linii środkowej. Poza meczami,
w których Marek Hermanowicz
musiał grać na środku obrony, to
właśnie od niego i Daniela Popiołka
zaczynało się wypełnianie protokołu
meczowego. Obydwaj panowie byli
zdecydowanie najlepszymi piłkarzami Orła w tym sezonie. Dobrymi
nabytkami okazali się pomocnicy:
Cezary Burak, Kacper Haraj i Dawid
Bieńko. Bardzo pracowitym i bardzo
wartościowym zawodnikiem jest
Wojciech Suślik, który wiosną z
konieczności występował jako najbardziej wysunięty do przodu gracz
Orła. Suślik napastnikiem - choćby
ze względu na swoje warunki fizyczne - raczej nie będzie, trudno za to
nie zauważyć jego dobrego wyszkolenia technicznego i umiejętnej
gry pomiędzy formacjami pomocy
i ataku. Skrzydłowi? W piłkarskim
rozwoju zatrzymał się niestety
Patryk Kowalczuk, a wiosną tylko
sporadycznie występował na boisku
doświadczony Przemysław Stolarski.
Chyba najczęściej grał wiosną na tej
pozycji Dariusz Juracki, ale paradoksalnie ten zawodnik robił z przodu
więcej, kiedy był nominalnym
lewym obrońcą. Podobnie rzecz się
ma z Jakubem Cerazym, który ma
problemy z grą obronną, ale za to
można sporo od niego oczekiwać
w grze do przodu. Jego największe
atuty to niezła szybkość, łatwość mijania rywali i dobrze ułożona lewa
noga w momencie strzału.
Największy problem Orła w
rundzie wiosennej to posucha w

ostatniej chwili
ataku. W zespole nie było klasycznej dziewiątki, czyli piłkarza, który
potrafiłby przyjąć i rozrzucić piłkę
na połowie rywala oraz miałby
nosa do strzelania bramek. Obowiązek ten spoczywał wyłącznie
na Pawle Wegnerze, który klasycznym napastnikiem na pewno nie
jest, choć skuteczności mógłby mu
pozazdrościć niejeden z 4-ligowców,
występujących na tej pozycji. Atuty
Diabła ujawniają się dopiero wtedy,
kiedy rozpędzony dostaje prostopadłe podanie za plecy obrońców i
wykorzystuje sytuację sam na sam z
bramkarzem. Wegner nie rozpychał
się ze stoperami i nie harował w
obronie - ale swoje zrobił. W sezonie
2020/21 strzelił 13 bramek, co
stanowi prawie 1/4 całego dorobku
Orła, wynoszącego 57 bramek. Nota
bene, to czwarty od końca wynik w
lidze...
A przy okazji - kolejni na liście
najskuteczniejszych byli pomocnik
Daniel Popiołek (10 bramek), skrzydłowy Jakub Cerazy (7) i obrońca
Dariusz Juracki (6).
Wiosną w klubie pojawił się Łukasz Grat, który zanotował wejście
smoka, strzelając w jednym meczu 3
bramki, ale na tym się dorobek tego
piłkarza skończył. Nie grał zresztą
później zbyt często, a jeśli już grał,
to piłka go raczej nie szukała...

w Wałczu lub w naszym powiecie
mieszkają i pracują, albo przynajmniej tu się urodzili. I to byłat
jedna z najważniejszych zalet tej
drużyny.

cowana została wspólna koncepcja
walki o utrzymanie. Na szczęście,
wszystko skończyło się dobrze i na
jubileusz 75-lecia przykrej niespodzianki udało się uniknąć.

Do różnicy zdań dochodziło zresztą
nie tylko pomiędzy piłkarzami. Nie
jest chyba dla nikogo tajemnicą, że
w pewnym momencie cierpliwość
stracił prezes Orła Dariusz Baran i
posada trenera Łyjaka wydawała
się mocno zagrożona. Na szczęście
przed przedostatnią kolejką doszło
do poważnej rozmowy pomiędzy
prezesem, trenerem i piłkarzami,
podczas której konflikty zostały przynajmniej złagodzone oraz wypra-

Co jednak będzie dalej z zespołem
Orła? W warstwie organizacyjnej
poprzedni sezon nie wyglądał źle.
Kibice szczegółów nie znają, ale nie
mówiło się głośno o zaległościach
wobec piłkarzy. Mimo kryzysu na
rynku gospodarczym, członkom
zarządu udało się zachować stabilizację finansową klubu. To na pewno
cieszy. Ale jak będzie wyglądał
zespół w kolejnym sezonie? Już
wiadomo, że do macierzystego MKS

Debrzno wraca Paweł Wegner. W
ciągu trzech lat gry w Orle Diabeł
wystąpił w 98 meczach, strzelając
43 bramki. Znalezienie jego następcy będzie dla działaczy dużym
wyzwaniem.
Czy ktoś jeszcze pożegna się z
klubem? Odejść może oczywiście
każdy, ale utrata innych kluczowych
dla wałeckiego zespołu zawodników
mogłaby być wyjątkowo bolesna.
A co z trenerem, który w pewnym
momencie zdawał się tracić cierpliwość? Czasu na szukanie uzupełnień,
a zwłaszcza wzmocnień zespołu nie
zostało wiele, bo nowy sezon rusza
już za kilka tygodni...
Tomasz Chruścicki

Ogólnie w całym sezonie 2020/21
w barwach Orła wystąpiło 25
zawodników. Tylko w jednym meczu
wystąpił ściągnięty w awaryjnym
trybie za pauzującego po czerwonej
kartce Odolczyka bramkarz Lisowski. Najwięcej, bo 39 meczów, ma
na koncie Daniel Popiołek, który
przebywał na boisku łącznie przez
3510 minut.
Co dobrego można jeszcze powiedzieć o piłkarzach Orła w minionym
sezonie? Na pewno to, że zdarzyło
im się niewiele meczów, w których
przeszli obok gry. O żadnym zawodniku nie da się napisać, że wynik
był dla niego sprawą drugorzędną.
Były oczywiście i takie mecze, o
których chciałoby się jak najszybciej
zapomnieć, ale wynikało to raczej
z różnicy umiejętności czy braku
szczęścia, a nie wiązało się z cechami
wolicjonalnymi.
W końcówce sezonu doszło niestety do konfliktów pomiędzy niektórymi zawodnikami, co dawało
się zauważyć na boisku. Przyczyn
napiętej atmosfery można szukać
w deficycie punktów w ostatniej
części sezonu. Nie będzie nazwisk,
bo nie o piętnowanie kogokolwiek
chodzi - zwłaszcza, że wynikało to
z ambicji piłkarzy, którzy nie chcieli być postrzegani przez kibiców
jako ci, którzy doprowadzili do
spadku klubu do okręgówki. Tym
bardziej, że w zespole znakomitą
większość stanowili piłkarze, którzy
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Horror w windzie
O tym, że walka konkurujących ze
sobą firm bywa bezpardonowa,
wiadomo nie od dziś. Marcin G.,
przedsiębiorca z Wałcza, na własnej skórze przekonał się, do czego
może być zdolny walczący o dobre
zlecenie desperat, aby wyeliminować rywala.
Marcin G. prowadzi swoją firmę od 8
lat. Jest uznawany za solidnego wykonawcę w swojej dziedzinie. Ponieważ
jego branża jest specyficzna (nie chce
jej ujawnić, aby uniknąć identyfikacji)
Marcin G. wykonywał zlecenia niemal
w całej Polsce. Jego firma specjalnie
nie ucierpiała na pandemii, choć na
pewno brakowało normalnych kontaktów biznesowych.
G. pilnie śledził ogłoszenia o przetargach i któregoś dnia trafił na anons
o zleceniu wprost stworzonym dla
swojej firmy. Duży przetarg i poważne pieniądze pozwoliłyby mu zyskać
naraz więcej, niż w całym najlepszym
dla jego firmy roku. Wyglądało na
to, że trafia się szansa na nawiązanie
długotrwałej współpracy z dużym
samorządem. Marcin G. pobrał dokumenty przetargowe. Chciał złożyć
je osobiście i w tym celu wybrał się
w podróż.
Spora część przedsiębiorców składa
swoje oferty przetargowe ostatniego
dnia i do tego tuż przed upływem
terminu, określonego w zamówieniu
publicznym. Dlaczego tak się dzieje?
Jak mówi Marcin G., zdarzają się
nieuczciwi urzędnicy, którzy potrafią
otworzyć oferty przed czasem i podać
zaprzyjaźnionej firmie zaproponowane przez konkurencję ceny. To pozwala
na złożenie lepszej, zawierającej niższe
stawki oferty. Zgłoszenie swoich cen
tuż przed upływem terminu nie daje
już takiej możliwości, bo nawet jeśli
rywale poznają ceny, to jest już za
późno, żeby zareagować.
- Ja złożyłem swoją ofertę mniej więcej 25 minut przed upływem terminu
– opowiada Marcin G. - Dowiedziałam
się, że jak dotąd jest to jedyna oferta,
jaka wpłynęła na przetarg, który mnie
interesował. Byłem z tego zadowolony, ale niestety krótko. W drzwiach
urzędu minąłem się bowiem z Andrzejem Z., właścicielem konkurencyjnej
firmy spod Łodzi. Jest nas niewielu w
tej branży i w większości znamy się
lub przynajmniej jesteśmy w stanie
rozpoznać się. Czasem zdarza się, że
jeśli jedna firma nie jest w stanie zdążyć z realizacją swoich zleceń, to żeby
nie stracić klientów proponuje drugą.
Ja sam kilka razy polecałem kogoś i
na zasadach rewanżu realizowałem
czyjeś kontrakty. Ale Andrzej Z. był
inny. Nie współpracował z nikim i
nie utrzymywał żadnych kontaktów z
firmami z branży. Nie był też specjalnie lubiany. Co prawda nic złego mi
nigdy nie zrobił, ale ja też za nim nie
przepadałem. A teraz przynajmniej
wiedziałem, że mam konkurenta.
***
Ponieważ Marcin G. nie ufał Andrze14

jowi Z., postanowił, że na otwarcie
ofert i ogłoszenie wyniku przetargu
pojedzie osobiście. Ponieważ jednak
posiedzenie komisji przetargowej
było zaplanowane na 8.30 rano, nie
byłby w stanie dotrzeć o tej porze pod
Wrocław. Wolał więc wyjechać dzień
wcześniej, przespać się, stawić się na
przetarg i po ogłoszeniu wyników
wrócić do Wałcza.
- Pojechałem w sumie wcześniej –
mówi Marcin G. - Pomyślałem, że
powłóczę się po Wrocławiu, zjem
kolację, może wypiję jakieś piwo w
którymś z pubów. Najpierw jednak
pojechałem zameldować się w hotelu, w którym przez internet zrobiłem
rezerwację. W hallu natknąłem się
na Andrzeja Z. Skinęliśmy sobie głowami na powitanie. Byłem pewien,
że też przyjechał na otwarcie ofert.
Widocznie zależało mu na tym mocno.
Zostawiłem swoje rzeczy w hotelu,
odświeżyłem się i poszedłem na miasto. Zjadłem kolację, posiedziałem
w pubie, wypiłem trzy czy cztery
piwa i około dwudziestej drugiej
wróciłem do hotelu. Stanąłem przed
windą. Obok stanęła kobieta, około
trzydziestki. Ubrana w kostium robiła
wrażenie jakiejś pani prezes, może
manager. Była dość ładna, choć to jest
zwsze rzecz gustu. Weszła ze mną do
windy i okazało się, że jedzie na piętro
niżej. Ja miałem pokój na ostatnim
piętrze. W pewnym momencie winda
zatrzymała się. Dziś wiem, że kobieta
sama ją zatrzymała, ale wtedy nie
zwróciłem na to uwagi. W każdym
razie kobieta pobladła i zaczęła krzyczeć, że się dusi. Rozszarpywała bluzkę
wokół szyi, rozsupływała apaszkę.
Byłem tak zaskoczony, że kompletnie
nie wiedziałem, co zrobić. Kobieta

krzyczała, że ma klaustrofobię i atak
paniki. Prosiła, a właściwie błagała,
żeby jej pomóc. Złapałem za telefon,
ale w windzie nie było zasięgu. Kobieta tymczasem wpiła się do krwi
swoimi paznokciami w moją lewą
dłoń i prawe przedramię. Miałem
krwawe rany na ręce i dłoni, poczułem
spory ból. Ale kobieta sprawiała wrażenie, jakby nad sobą nie panowała.
Raptem winda ruszyła. Zatrzymała się
na jej piętrze i kiedy tylko drzwi się
otworzyły, kobieta wybiegła z niej z
krzykiem na ustach. Jak długo byliśmy
uwięzieni w windzie? Dziesięć, może
15 minut. W takich sytuacjach czas
biegnie inaczej. Okazało się później,
że faktycznie winda stała między piętrami przez 11 minut.
***
Rano obudziło Marcina pukanie
do drzwi. Kiedy otworzył, zobaczył
mundurowych. Kazali mu się ubrać i
pójść z nimi. Kiedy pytał o co chodzi,
nie chcieli nic wyjaśnić mówiąc, że
wszystkiego dowie się na miejscu.
W komendzie usłyszał, że jest podejrzany o próbę gwałtu. Policjanci
pobrali od niego odciski palców i
próbki DNA. Zaczęli zadawać pytania, z których wynikało, że Marcin G.
zablokował windę i usiłował zgwałcić
jadącą z nim kobietę. Kobieta zgłosiła
się na policję w nocy, miała zrobioną
obdukcję i zabezpieczone ślady biologiczne sprawcy pod paznokciami.
- Policjanci pokazali mi film z monitoringu hotelu – mówi Marcin G. - Widać było na nim, że kobieta wybiega z
windy, jakby uciekała. Miała rozpiętą
bluzkę, zwisającą z ramienia apaszkę.
Muszę to uczciwie przyznać, że rzeczywiście wyglądała na ofiarę napaści.
Potem policjanci spytali, skąd mam
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zadrapania na rękach. Zrobiło mi
się wtedy gorąco i zgodnie z prawdą
powiedziałem, że to ta kobieta mnie
podrapała. Opowiedziałem im o jej
ataku paniki z powodu klaustrofobii,
ale wydawało mi się, że mi nie uwierzyli. Ponieważ atak nie był szczególnie brutalny, a ja nie miałem nigdy
wcześniej problemów z prawem, więc
wypuścili mnie po południu z PODZ.
Policjanci zażądali jednak, żebym nie
wyjeżdżał z Wrocławia do następnego
dnia. Zdawałem sobie sprawę z tego,
że mam spory problem. Wieczorem
usłyszałem pukanie do drzwi. Byłem
pewny, że to policja, a tymczasem w
drzwiach stał Andrzej Z. Oznajmił,
że wie o moich problemach. Co
prawda wygrałem przetarg, ale w
zaistniałych okolicznościach raczej
nie będę mógł go zrealizować. Jeśli
sam wycofam swoją ofertę, to tak
się składa, że on zna kobietę, która
mnie oskarżyła i może nakłonić ją do
wycofania zawiadomienia o próbie
gwałtu. Wtedy do mnie dotarło, że
padłem ofiarą ustawki. Powiedziałem
Andrzejowi Z., że muszę przemyśleć
jego propozycję i dam mu znać. Kiedy
wychodził zaznaczył, że mam mu dać
odpowiedź w ciągu godziny., Od razu
zadzwoniłem na policję. Okazało się,
że policjanci sami doszli do jakichś
ustaleń, które stawiały całą sprawę
w zupełnie innym, korzystnym dla
mnie świetle. Nie wiem jakie działania podjęli, ale następnego dnia
około południa dowiedziałem się, że
wszelkie podejrzenia wobec mnie są
już nieaktualne. Odetchnąłem z ulgą,
ale na własnej skórze przekonałem
się jak niewiele trzeba, żeby zniszczyć
człowieka.
Marcin Orlicki

FILIGRANY

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

•

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.
vailland, jednofunkcyjny z zasobnikiem
ciepłej wody, używany, stan bardzo dobry.
cena do uzgodnienia. wałcz, tel. kon.
502346989.

•

•

NIERUCHOMOŚCI

PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do
adaptacji, podpiwniczony. Po termomodernizacji, 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
Zamienię mieszkanie komunalne w
Wałczu 62,6 m2 na kawalerkę w bloku z
ogrzewaniem z miasta lub gazowym. Tel.
667 951 834
29/21l

•
•

RÓŻne

• www.tuczno24.pl
•

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

28/21r

tel. 67

349 46 44
505 345 558

PRACA

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

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

Zlecanie ogłoszeń

15 lat

Zlecenia na ogŁoszenia i re•klamy
ramkowe oraz ogŁosze-

pośrednictwo, zarządzanie, wycena,
kredyty, ubezpieczenia

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.
				
Dziękujemy za skorzystanie z
naszych usług!

Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477
www.furman24.pl
nieruchomosci@r-man.pl

Wałcz, ul. Kr. Jadwigi 3, tel. 781 415 765

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chruścicki oraz dziennikarze i współpracownicy.
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 zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do
ich skracania i opatrywania tytułami.
Nie odpowiadamy za treść reklam i
ogłoszeń.
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