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Wielkim jestem fanem nowelizacji niektórych przepi-
sów, regulujących zasady ruchu drogowego. Bardzo 
jestem za tym, żeby dbać o bezpieczeństwo wszyst-
kich użytkowników dróg, dróżek i ścieżek wszelkiego 

rodzaju, po których poruszamy się nie „z buta” oraz chodników, 
po których - co sugeruje sama nazwa - chodzimy. Z tym, że w 
Wałczu (ale pewnie i w wielu innych miastach z podobnym ukła-
dem komunikacyjnym) - nie do końca. Ale o tym będzie potem.

Zaznaczam, że poniższe słowa dobieram przede wszystkim jako 
kierowca, gdyż samochodem poruszam się po ulicach zdecydo-
wanie częściej, niż pieszo, a rower zabrała mi w tym roku córka. 
Dla jasności: rower ów jest jej własnością, więc miała pełne prawo 
mi go odebrać, a uzasadniała swój czyn potrzebą dojeżdżania do 
pracy. Nie kwestionując prawa własności córki do omawianego 
jednośladu zauważam jednakowoż z lekkim rozżaleniem, że w 
zaistniałej sytuacji tym rowerem nie jeździ nikt: ani ja, gdyż pojazd 
jest zaparkowany na jej balkonie w mieście oddalonym od Wałcza 
o 400 kilometrów z lekkim okładem, ani ona, gdyż do pracy ma 
mniej więcej 15 kilometrów w jedną stronę. Nie jest to oczywiście 
problem nie do przeskoczenia, gdyż ludzie są w stanie pokonać 
rowerem o wiele dłuższe dystanse (nawet w garsonce i szpilkach), 
no, ale to nie jest ten przypadek. Porzucam jednak tę dygresję, 
gdyż ciągnięcie jej mogłoby doprowadzić do różnych powikłań, a 
poza tym chciałem przecież pisać o czymś innym.

Otóż jest dla mnie poza wszelką dyskusją, że na pieszych i rowe-
rzystów kierowcy muszą szczególnie uważać, gdyż jak jest dobrze, 
to jest dobrze, ale kiedy dochodzi do kolizji, to użytkownicy bu-
tów i rowerów zawsze są w gorszej sytuacji, gdyż nie chroni ich 
karoseria. Dobrze się stało, że przepisy zaczęły jeszcze bardziej 
wymuszać na kierowcach zwalnianie przed przejściami dla pieszych 
i zatrzymywanie się zawsze, kiedy pieszy ma zamiar wkroczyć na 
pasy. Z przyjemnością zauważam, jak wielu kierowców ten przepis 
respektuje. Idealnie jeszcze nie jest (i pewnie nigdy nie będzie), 
nadal zdarzają się niechlubne wyjątki, ale od ich wyłapywania i 
karania jest Policja.

Nowe przepisy dotyczą jednak również pieszych. Do ogólnej 
potrzeby zachowania szczególnej uwagi przed wejściem na pasy 
ustawodawca dodał bowiem zakaz używania podczas przechodze-
nia przez jezdnię korzystania z urządzeń, które mogą rozpraszać 
uwagę pieszego. W szczególności chodzi tu oczywiście o różnego 
rodzaju telefony komórkowe. Z moich prowadzonych zza kierow-
nicy obserwacji wynika jednak, że zachowania pieszych po wpro-
wadzeniu nowych przepisów zupełnie się nie zmieniły. Pal sześć, 
jeśli ktoś przechodzi przez jezdnię ze smartfonem przy uchu. Nadal 
jednak nie należy do rzadkości obrazek jakiejś pańci czy gostka, 
energicznie wkraczającego na pasy w trakcie pisania sms-a czy 

innego messengera. Taka osoba ma w nosie, czy nadjeżdża jakieś 
auto, czy nie i czy wchodząc znienacka na pasy wtargnie wprost 
pod koła. Bo on ma przecież prawo wejść na pasy w każdej chwi-
li, a kierowca musi się zatrzymać. Tymczasem to nie zawsze jest 
takie proste. Obrazek pierwszy, po wielekroć prawdziwy: pani stoi 
dobrą minutę na skraju chodnika, stukając intensywnie w ekran. 
Kierowca zatrzymuje się, stoi i czeka, aż w końcu zniecierpliwio-
ny rusza, a pani w tym momencie kończy pisać i nie podnosząc 
głowy wkracza na pasy. Auto zatrzymuje się z piskiem opon, z 
tyłu wpada na nie drugie, pani najspokojniej w świecie odchodzi, 
zerkając nawet nie na stłuczkę, tylko czy już dostała odpowiedź... 
Obrazek drugi, mrożący krew w żyłach: mama lub tata prowadzi 
wózek z bobasem, oddając się wyżej opisanym czynnościom. Moja 
pasażerka czasem mnie opieprza, że na różne sytuacje drogowe 
reaguję zbyt nerwowo, i ma rację. Przyznaję bowiem, że w nie-
których okolicznościach najchętniej wysiadłbym i potrząsnął za 
łokieć takim bezmyślnym delikwentem czy delikwentką. Żadne, 
nawet najlepsze przepisy nie zwalniają bowiem nikogo z obowiązku 
używania głowy; bez względu na to, czy prowadzi auto, czy wó-
zek. Do każdego użytkownika drogi powinno wreszcie dotrzeć, że 
ma on nie tylko określone prawa, ale i obowiązki, i nie tylko dla 
bezpieczeństwa własnego, ale też i innych powinien pamiętać, że 
jedne bez drugich nie działają tak, jak powinny.

Z tym, że w Wałczu rowerzyści jeżdżą po chodnikach, jestem 
od dawna pogodzony. Inaczej się tu po prostu nie da. Ludzie, 
zwłaszcza starsi, boją się jeździć po jezdniach i... mają ku temu 
powody. Ruch w mieście jest bowiem niemały, a zdecydowanie nie 
wszyscy kierowcy znają i stosują zasadę: szanuj bliźniego swego, 
nawet rowerzystę. Inna sprawa, że również nie wszyscy rowerzyści 
pamiętają o tak podstawowych przepisach, jak jazda blisko prawej 
krawędzi jezdni czy sygnalizowanie zamiaru skrętu odpowiednio 
wcześniejszym podniesieniem ręki. Bardziej jednak chodzi mi w 
tym momencie o rowerzystów chodnikowych, którzy szarżują 
między pieszymi jak narciarze slalomowi między tyczkami lub 
obrzucają stekiem niewybredności tych, którzy po prostu nie słyszą 
ich dzwonków (o ile rowerzyści w ogóle ich użyją!) i nie uciekną 
w popłochu pod ściany domów lub na krawężnik. Warto jednak 
pamiętać, że rowerzysta jest na chodniku gościem i w związku z 
tym musi on zachowywać się tak, by nie narazić na szwank tych, 
z myślą o których chodnik został wybudowany.

Przede wszystkim jednak jako różnego rodzaju użytkownicy 
dróg musimy pamiętać, że podstawą powinno być zacho-
wanie przynajmniej jako takiego rozsądku, gdyż zdrowy 

rozsądek pozwoli nam w konsekwencji pozostać zdrowymi na ciele 
i umyśle oraz bezpiecznie dotrzeć tam, gdzie się akurat wybraliśmy.

Reduktor
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Ten tekst „napisałem” właściwie w 
głowie, leżąc na oddziale bydgoskiej 
Kliniki Onkologii. Wiem, że mieszane 
odczucia wywołała kilka tygodni temu 
zamieszczona na moim profilu w por-
talu społecznościowym informacja o 
chorobie, z jaką przyszło mi się zmagać. 
Aby uniknąć niedomówień i wszelakich 
spekulacji - zacznę od wyjaśnień, doty-
czących takiego postępowania. 

Obserwuję od lat, w jaki sposób w 
Polsce traktowana jest choroba nowo-
tworowa. Nie chodzi mi tu oczywiście 
o służbę zdrowia i cały mechanizm 
leczenia, ale o traktowanie chorych 
na poziomie społeczeństwa. Być może 
zabrzmi to śmiesznie, ale w sposobie, 
w jaki traktujemy raka, dostrzegam 
nieprawdopodobne wręcz podobień-
stwo z książkami o Harrym Potterze i 
tym, jak w nich traktowany jest czarny 
charakter, czyli Lord Voldemort. W jaki 
sposób mówi się o Voldemorcie? Otóż 
nie wymienia się jego imienia, mówi 
o „sam wiesz kim” lub o „tym, któ-
rego imienia nie wolno wymawiać”. 
Jak ktoś słusznie zauważył, w książce 
strach przed imieniem potęguje strach 
przed postacią.

Z rakiem jest podobnie. Mówimy 
o nim szeptem albo wcale. Unikamy 
rozmów na ten temat, a nawet ludzie 
chorzy starają się wyeliminować mó-
wienie o raku czy nowotworze. Uwa-
żają, że nie jest to temat do rozmów, a 
co najwyżej do samotnych rozważań. 
To z kolei potęguje strach przed cho-
robą. Mówienie otwartym tekstem o 
raku jest w pewnym sensie działaniem 
terapeutycznym. Pozwala oswoić się 
z chorobą, traktować ją jak jedną z 
wielu przypadłości, na które cierpi 
człowiek. Nie łudźmy się: lęku przed 
rakiem całkowicie nie wyeliminujemy, 
ale przynajmniej w większości pozbę-
dziemy się paraliżującego lęku. Rak 
nie jest chorobą wstydliwą, dopaść 
może każdego i nie widzę powodu, 
aby kryć się z tym, że podjąłem z nim 
walkę. Co ciekawe, zaobserwowałem, 
że z chorymi na raka przestaje roz-
mawiać wielu bliskich i znajomych 
ludzi. Dlaczego? Nie wynika to wcale z 
faktu, że raptem przestają ciebie lubić. 
Zwyczajnie nie wiedzą, jak rozmawiać 
z chorym. Czy żarty, jakie powiedzą 
nie urażą chorego, czy tematy, jakie 
będą poruszane, nie zostaną przez 
niego źle odebrane. Wreszcie, nie 
potrafią rozmawiać wprost o chorobie. 
Widać wręcz, że męczą się i z uczuciem 
ulgi kończą rozmowę. Dlatego warto 
rozmawiać i oswajać się z chorobą.

***
Słysząc diagnozę: ma Pan/Pani 

guza - czujemy się tak, jakbyśmy 
dostali obuchem w łeb. Potem ocze-
kiwanie na wynik histopatologiczny 
i potwierdzenie (lub nie) złośliwości 
nowotworu. Tu wszystko odbywa się 
w głowie. Jednych ta informacja łamie 
całkowicie, inni muszą poukładać 
sobie wszystko w swojej głowie. Po-
dobno są i tacy, po których to spływa. 
Zazdroszczę im, choć tak do końca nie 
wierzę, że informacje o raku można 

Tekst terapeutyczny
przyjąć z chłodną obojętnością.

W każdym razie jest mniejszy czy 
większy szok. Po nim następuje coś, 
co można nazwać odepchnięciem od 
siebie fatalnej wiadomości. Przypo-
minamy sobie o iluś tam przykładach 
bliższych i dalszych znajomych, którzy 
przezwyciężyli chorobę. Staramy się 
sobie wmówić, że przecież w na-
szym przypadku będzie podobnie. 
Nie mieści się nam w głowie, że 
życie pisze nam scenariusz, w którym 
przyjdzie nam  zakończyć wędrówkę 
po tym ziemskim łez padole. Na ha-
sło Game Over nie jesteśmy jeszcze 
przygotowani. A tak szczerze mówiąc 
nie wiem, czy w ogóle można się na 
to przygotować. Do głowy wchodzi 
łatwo, że to jeszcze nie teraz, że na 
pewno uda się pokonać raka. Powoli 
jednak docierać zaczynają inne myśli. 
Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że 
przecież w podobnej sytuacji były 
wcześniej miliony ludzi, których no-
wotwór przedwcześnie zabrał z tego 
świata. Przecież oni też uważali, że to 
niemożliwe, aby to ich spotkało. Oni 
również znali wielu, którym udało się 
pokonać tą chorobę. A jednak sami 
przegrali. I to jest najgorszy z mo-
mentów. Zaczyna do ciebie docierać, 
że dopadła ciebie śmiertelna choro-
ba, z którą możesz jednak przegrać. 
Wtedy albo poddajesz się i czekasz, 
co przyniesie los, albo dochodzisz do 
wniosku, że trzeba walczyć. Zaczyna 
się czytanie w necie (odradzam!), 
szukanie najlepszych lekarzy. Potem 
huśtawka emocji od wyniku do wyni-
ku. Te wyniki mówią, na ile zaawanso-
wana jest choroba, na ile duży jest guz 
i jaki ma stopień złośliwości. Wreszcie 
czy są przerzuty, a jeśli są, to gdzie. 
Diagnostyka to okres pełen emocji, 
trudny do przejścia. Tu nieocenioną 
pomoc mogą okazać bliscy, ale jeśli 
sobie nie radzimy, to nie jest wstydem 
skorzystanie z pomocy fachowców, 
psychologów. Skoro decydujemy się 
walczyć, możemy wykorzystać każdą 
z dostępnych możliwości. 

Jest wiele osób, którym zawdzięczam 
wiele: od realnej pomocy po choćby 
psychiczne wsparcie. Wymienić ich 
nie jestem w stanie, w obawie, że 
mogę kogoś pominąć czy zbyt płytko 
opisać pomoc, jaką otrzymałem.  Jest 
wszakże jedna osoba, której nie jestem 
w stanie pominąć i której zawdzię-
czam to, że dziś mam jakieś szanse 
na pokonanie choroby. Tą osobą jest 
Bożena Terefenko, która kilka lat temu 
sama walczyła z rakiem. W ciągu kil-
kudziesięciu minut umożliwiła kontakt 
z rewelacyjnym lekarzem. Przez cały 
okres służyła pomocą w prozaicznych, 
czasem codziennych sprawach. Ale co 
ważne - w chwili, kiedy psycha zaczy-
nała mi siadać, wystarczył jeden tele-
fon, aby przestawiła moje myślenie 
z pozycji: rezygnacja, na tryb: walka. 
Tego się nie zapomina, ale niestety nie 
potrafię na razie znaleźć odpowied-
nich słów, aby we właściwy sposób 
podziękować za to, co dostałem.

***

A kiedy już poukładałem myśli w 
głowie i podjąłem decyzję o walce 
- ze zdziwieniem odkryłem, co tak 
naprawdę jest w życiu ważne. Myśląc 
o tym, że choroba może mnie usunąć 
spośród żywych, niejako samoczynnie 
pojawiły się obrazy tego, czego mogę 
już nie doświadczyć. I wcale nie my-
ślałem o rzeczach wielkich. Wcale 
nie zależy mi na zdobyciu Nobla, czy 
choćby Pulitzera. Nie było mi żal, że 
moja fotka nigdy nie była w gronie 
faworytów do World Press Foto. Nie 
oczekiwałem milionów w Lotto. Więc 

czego jest mi żal? Patrząc na stojący na 
tarasie koszyk zastanawiałem się, czy 
jeszcze pójdę na grzyby. Nie wyobra-
żałem sobie, abym miał zakończyć 
przygodę z wędką. Pomyślałem o 
fajnych ludziach, jakich spotykałem w 
pracy. Tego też by mi brakowało. Naj-
bardziej zaś brakowałoby mi bliskich. 
Spacerów z żoną i psem po poligonie. 
Patrzenia, jak dorasta moja wnuczka. 

Właśnie o te z pozoru nic nie zna-
czące drobiazgi, które składają się 
na nasze życie, warto walczyć. Więc 
walczę...                                     raf
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Kamil Gmyz, różewianin, rocznik 
1994, pracownik firmy Power-Tech, 
razem z siostrą Patrycją dwa tygodnie 
temu zdobył Kazbek - jeden z trzech 
najwyższych szczytów Gruzji (5033,8 
m n.p.m., ale inne źródła podają 
5044 m n.p.m.).
Pasje: wspinaczka górska, sport  - 
zwłaszcza piłka nożna (czynny za-
wodnik Wspólnych Różewo), jazda 
na rowerze, sporty siłowe, podróże, 
motoryzacja (właściciel motocykla).
Idol: Jerzy Kukuczka.

Na spotkanie z Kamilem umawiam 
się w firmie Power-Tech. Skądinąd 
wiem, że są tu bardzo z niego dumni 
i szczycą się jego niedawnym osią-
gnięciem. Na początku rozmowy za-
strzega, że on jest typem ścisłowca, a 
w opowiadaniu zdecydowanie lepsza 
jest jego siostra, do której - jeśli zajdzie 
taka potrzeba - może w każdej chwili 
zadzwonić.

Ale on sam w zupełności wystarczył - 
oto jak z jego perspektywy wyglądała 
największa jak dotąd wyprawa wyso-
kogórska Kamila i jego siostry Patrycji.

Gruzja
wersja ekstremalna

Góry wysokie...
- Pierwszy raz pojechałem w góry 

z rodzicami i siostrą. Miałem wtedy 
6 lat. To były Karkonosze. Śnieżka, 
Śnieżne Kotły... sporo tego było. 
Wyjazdy z rodzicami trwały przez 
kilka lat, a potem... już nie chciałem 
z nimi jeździć, jak chyba większość 
nastolatków.

W góry wróciłem dzięki Patrycji - 
mojej siostrze, starszej ode mnie o 3 
lata. Od tej pory w góry jeżdżę prawie 
zawsze z nią. To od niej zaczęła się 
moja pasja. Pojechaliśmy razem w 
Tatry, weszliśmy na Rysy. One mnie 
nakręciły. Była też Świnica, Kozi 
Wierch, Orla Perć - najtrudniejszy 
i najniebezpieczniejszy znakowany 
szlak turystyczny w Polsce. Wtedy 
poczułem, że wspinanie się to coś dla 
mnie. Teraz w polskie góry chodzimy 
rzadziej. Półżartem mówimy, że wró-
cimy tam na starość...

Razem byliśmy też na górskich 
wyprawach w Rumunii oraz w Bośni 
i Hercegowinie, a 3 lata temu wybra-
liśmy się do Kazachstanu i Kirgizji. To 
właśnie tam pierwszy raz poczułem 

naprawdę różnicę ciśnienia, kiedy 
weszliśmy na przełęcz, położoną na 
wysokości ponad 4 tys. m n.p.m.

Dwa lata temu poniosło nas do Gru-
zji. Trochę pozwiedzaliśmy kraj, trochę 
pochodziliśmy po górach. Dotarliśmy 
do Kazbegi, czyli miasteczka, położo-
nego u stóp trzeciego najwyższego 
szczytu w Gruzji. To właśnie wtedy 
pojawił się pomysł wejścia na Kazbek, 
liczący 5033 m n.p.m. Postanowili-
śmy, że wrócimy tam za rok.

Oczekiwanie i przygotowania
- Niestety, nasze plany musieliśmy 

odłożyć, oczywiście przez pandemię. 
Przez cały poprzedni sezon nie było 
możliwości zorganizowania wyjazdu 
do Gruzji. Ale pomysł nie upadł, ten 
czas wykorzystałem na przygotowa-
nia, przede wszystkim na budowę 
kondycji i sprawności. Doszedłem 
do wniosku, że przy takim wysiłku 
bardziej od siły będę potrzebował 
wytrzymałości, więc zamiast trenin-
gu siłowego postawiłem na cardio, 
czyli bieganie plus jazda na rowerze. 
Zawsze lubiłem jeździć, ale w czasie 

przygotowań zwiększyłem często-
tliwość i wydłużyłem wyprawy do 
50 - 100 kilometrów od domu. Pra-
cowałem też nad poprawą ogólnej 
sprawności. Do tego kompletowanie 
sprzętu. Podstawa to oczywiście buty 
- muszą być wygodne i bezpieczne, 
dostosowane do wspinaczki. Ze mną 
jest problem, bo mam dużą stopę. 
Noszę rozmiar 47, a w wypożyczal-
niach są tylko do 46. więc musiałem 
kupić własne. Oprócz butów - bielizna 
termoaktywna z wełny merynosów, 
odzież wierzchnia na różne tempera-
tury, 2 pary rękawiczek, kominiarka, 
czapka, gogle albo okulary przeciwlo-
dowcowe, a do tego inne wyposaże-
nie, m.in. latarka czołowa + baterie, 
kask - w tym przypadku obowiązkowy, 
bo początkowo na Kazbek wchodzi się 
pomiędzy dwoma ścianami, z których 
odpadają kamienie, niekiedy napraw-
dę duże. Jeszcze trzeba mieć m.in. 
czekan, liny i uprząż, raki, itd. Łączny 
koszt całego ekwipunku wyniósł ok. 5 

CD. Na STrONIE 8-9
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tysięcy złotych plus do tego plecak, a 
w nim termos i jedzenie. W wysokich 
górach jeść się raczej nie chce, ale jeśli 
już, to trzeba brać to, co się lubi. A co 
ja lubię? Wziąłem przede wszystkim 
Twixy i Bounty oraz batony prote-
inowe. Przydają się też liofilizowane 
porcje obiadowe, a poza tym wujek 
załatwił nam wojskowe racje żywno-
ściowe. Plus telefon do zdjęć i firmowa 
flaga. Plecak ważył w sumie około 
27 kilogramów, a do tego dochodził 
jeszcze namiot, śpiwór i karimata.

Zastanawialiśmy się, czy lepiej bę-
dzie wybrać się indywidualnie czy 
przez firmę, zajmującą się organizo-
waniem takich wypraw. Zdecydowa-
liśmy się na samodzielny wyjazd, bo 
po pierwsze - był dwa razy tańszy, 
a po drugie - nie byliśmy związani 
terminami. Firmy narzucają harmo-
nogram co do dnia, a jeśli nie trafisz 
z pogodą, to po prostu wracasz. My 
mieliśmy ten luz, że w oczekiwaniu na 
okienko pogodowe mogliśmy spędzić 
w obozie nawet tydzień.

W wyjeździe pomogła mi firma, 
w której pracuję, czyli Power-Tech. 
Któregoś dnia poszedłem do kuchni 
zrobić sobie kawę i spotkałem tam 
naszą szefową marketingu. W trakcie 
rozmowy opowiedziałem jej o swojej 
pasji i wyprawie na Kazbek. Pani Mag-
da powiedziała, że jest możliwość, aby 
firma dofinansowała to przedsięwzię-
cie. Przedstawiła temat pani dyrektor 
Lidii Woźnicy i po kilku dniach otrzy-
małem wiadomość, że mogę liczyć 
na wsparcie. Nie ukrywam, że bardzo 
mi się to przydało, bo dzięki temu 
mieliśmy z siostrą o wiele większy luz 
finansowy i w efekcie większą swobo-
dę działania. Ale z tego co wiem, nie 
jestem w mojej firmie wyjątkiem - na 
podobne wsparcie może liczyć każdy 
pracownik, który ma ciekawą, niety-
pową pasję. A oczekiwania firmy pod 
moim adresem nie były duże: koszulka 
z logiem, sesja fotograficzna z firmową 
flagą plus relacja na żywo.

Dwa tygodnie przed wylotem do 
Gruzji pojechałem we włoskie Alpy. 
Na wysokości 4 tysięcy stóp chciałem 
przygotować organizm do wysiłku, 
który mnie czekał. Tam widziałem 
szczyt Matterhornu. Do tego tematu 
wrócę na chwilę później.

atak
Do Gruzji wylecieliśmy w okresie, 

kiedy wszyscy pracownicy Power-
-Techu  korzystają korzystali z urlopu. 
Wstrzeliliśmy się idealnie. Ja zresztą 
prawie zawsze miałem szczęście do 
pogody w górach, tylko raz musiałem 
zmienić plany ze względu na warunki 
atmosferyczne.

Po przylocie do Tbilisi pojechaliśmy 
do Kazbegi, gdzie mogliśmy się prze-
spać. Wieczorem wyruszyliśmy do 
miasteczka poszukać w wypożyczal-
niach tego, co nam jeszcze brakowało 
i popytać o przewodników, z którymi 
mogliśmy pójść do bazy. Kazbegi 
leży na wysokości 1600 m n.p.m., a 
baza o ponad 2000 metrów wyżej. 
Ostatecznie zdecydowaliśmy się iść 
sami. Wyruszyliśmy do bazy rano i 
dotarliśmy do niej po 6,5-godzinnej 
wędrówce.

Co to jest baza? W sumie to stary, 
posowiecki budynek, gdzie kiedyś 
mieściła się radiostacja i stacjono-
wali pogranicznicy. Teraz zrobili tam 
coś w rodzaju schroniska, w którym 
można wynajmować kwatery, ale 
ze względu na warunki, które tam 
panują my z siostrą zdecydowaliśmy 
się rozbić namiot. Oprócz naszego, 
było ich tam około 30. Rotacja jest 
duża - w ciągu tygodnia około połowy 
namiotów znika, a w zamian przyby-
wają inne. Działa tam też Bezpieczny 
Kazbek - stowarzyszenie skupiające 
polskich ratowników górskich, którzy 
stacjonują w bazie i w razie potrzeby 
charytatywnie biorą udział w akcjach 
ratunkowych. Jednego z członków 
Bezpiecznego Kazbeku poznaliśmy już 
na lotnisku w Poznaniu przed wylotem 
do Gruzji. Okazało się, że lecimy w 
tym samym kierunku...

Co się robi w bazie? Siedzi się, 
przechodzi aklimatyzację, w czasie 
której trzeba pić 4 litry wody dziennie, 
rozmawia się z innymi wspinaczami o 
tym, jak wygląda wchodzenie na Ka-
zbek w tym roku. No i szuka się prze-
wodnika, bo na szczyt nie wchodzi się 
samemu. Z pierwszym umówiliśmy 
się na sobotę 17 lipca, a ponieważ do 
bazy dotarliśmy w środę, więc mieli-
śmy mieć 2 dni na aklimatyzację. W 
czwartek 15 lipca urządziliśmy sobie 
próbne wejście na 4100 metrów. 
Kiedy zeszliśmy, okazało się, że nasz 
przewodnik musiał zejść wcześniej na 
dół. O pomoc w szukaniu jego zastęp-
cy poprosiliśmy kogoś w rodzaju szefa 
tutejszych przewodników. Obiecał, że 
spróbuje. O 20 przyszedł do naszego 
namiotu i powiedział, że kogoś ma, 
ale albo na piątek, albo wcale. To 
było zaskakujące, ale postanowiliśmy 
z siostrą, że spróbujemy.

Pobudka była o 1 w nocy. Trzeba 
było iść do schroniska i zjeść tam 
śniadanie. Potem było pakowanie się 
i zakładanie uprzęży pod okiem prze-
wodnika. Wyruszyliśmy o 2 w nocy.

Co czułem? Podniecenie, ale i oba-
wę, czy organizm się nie zbuntuje. 
Nie czułem strachu - wierzyłem w 
siebie. Było trochę niepokoju, ale 
też coś w rodzaju euforii. To było dla 
mnie nowe doświadczenie: szedłem w 

góry pierwszy raz nocą, przy świetle 
czołówki...

Nasz przewodnik okazał się bardzo 
ambitny. Razem z nami wyszło na 
pewno 5-6 innych grup, które mogą 
się składać z maksymalnie 3 osób 
plus obowiązkowy przewodnik. Nasz 
narzucał takie tempo, że w którymś 
momencie Patrycja nawet się zbun-
towała i powiedziała, żeby trochę 
odpuścił. Na szczycie byliśmy chyba 
jako druga grupa tego dnia. Ale zanim 
dotrze się na szczyt, po wyjściu z bazy 
do wysokości 4100 m n.p.m. idzie się 
po kamieniach. Są tam ścieżki, ale 
widać je tylko w ciągu dnia, w nocy 
to po prostu labirynt.

Potem zaczyna się lodowiec. Zakłada 
się raki, przewodnik spina wszystkich 
liną i pod górę idzie jako pierwszy, a 
podczas chodzenia jako ostatni. Na 
pierwszy rzut oka teren wygląda na 
równy, ale to niebezpieczne złudze-
nie, bo w rzeczywistości pełno jest 
tam głębokich szczelin, w które łatwo 
jest wpaść, ale a bardzo trudno się 
z nich wydostać. Nachylenie stoku 
sięga chwilami 70 proc., ale idzie się 
oczywiście zakosami.

Idzie się tak do wysokości 4900 m 
n.p.m. i dopiero wtedy jest przerwa 
we wspinaczce. Tam pierwszy raz zo-
baczyliśmy nasz szczyt - Kazbek.

Tu zaczyna się prawdziwa zabawa: 
15 kroków i trzy minuty przerwy na 
wyrównanie oddechu. Powietrze jest 
bardzo rzadkie. 1 oddech na dole 
równa się 5-6 oddechom na tej wy-
sokości i dopiero wtedy organizm do-
staje tyle tlenu, ile potrzebuje. Tu już 
nie było żartów, ale... daliśmy radę.

Szczyt
- Na szczycie znaleźliśmy się dokład-

nie o 10.05. Pogoda świetna, troszkę 
wiatru, ale przejrzystość powietrza 
znakomita. Widzieliśmy Elbrus, ale o 
wchodzeniu na tę górę na razie można 
zapomnieć, bo leży po rosyjskiej stro-
nie, a w tym momencie wydawanie 
wiz jest wstrzymane. Po wejściu wy-
konałem sesję zdjęciową, dla siebie i 
dla firmy. Wszystko to trwało ok. 10 
minut, potem zaczęło się schodzenie.

Co czułem? Myślałem, że będę się 
bardziej cieszył, ale kiedy chwilę od-

począłem, od razu poczułem niedosyt, 
bo mogłem iść wyżej, ale już nie było 
gdzie...

Schodzić mieliśmy spokojniej, ale 
nasz przewodnik chyba tak nie potrafił 
i mocno nas poganiał. Zeszliśmy na 
dół w dwie godziny. 

Nasz przewodnik razem z nami 
wszedł na Kazbek 82. raz. My za-
płaciliśmy mu 450 euro, więc łatwo 
można policzyć, że zarabia na tym 
całkiem niezłe pieniądze, zwłaszcza 
jak na gruzińskie warunki.

Turystyczne dopełnienie
- Po zejściu do bazy położyliśmy się 

na dwie godziny spać, potem posi-
liliśmy się racjami wojskowymi. W 
sobotę rano wyszliśmy z bazy do mia-
steczka. Marzyliśmy przede wszystkim 
o tym, żeby się wykąpać, bo na górze 
jest z tym kłopot, szczególnie dla 
dziewczyn. Gdyby nie bielizna z wełny 
merynosa, która pochłania zapachy, 
to nie byłoby za wesoło...

Nie śpieszyło się nam szczególnie 
do Polski i zostaliśmy w Gruzji jeszcze 
przez kilka dni. Siostra była tam już 
trzeci raz, a ja drugi, ale to piękny 
kraj i cieszę się, że mogliśmy poznać 
go jeszcze lepiej. Szczególne wrażenie 
zrobiło na nas słynne Batumi nad Mo-
rzem Czarnym - przepiękne, drugie co 
do wielkości miasto w Gruzji. Batumi 
w realu wygląda jak z pocztówki, 
przedstawiającej jakiś kuwejcki kurort 
- na pierwszy rzut oka widać, że inwe-
stowane są tam ogromne pieniądze. A 
odwiedza je mnóstwo Rosjan... Potem 
samolot z Tbilisi do Polski i powrót 
do pracy.

Plany na przyszłość
- Ja jeszcze w tym roku na pewno 

mam w planach Gerlach. Tym razem 
pójdę sam, bo siostra uznała, że dla 
niej to za duże przewyższenia i za 
długie pionowe skały, które trzeba 
pokonać. Zimą wybieram się na kurs 
turystyki wysokogórskiej, chciałbym 
też skończyć kurs wspinaczki skałko-
wej. Co potem? Mont Blanc, możliwe, 
że Matterhorn, który widziałem już z 
daleka, no, i marzy mi się Kilimandża-
ro. Wysokich gór nie brakuje...

Wysłuchał: Tomasz Chruścicki
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Dyskusja, jaka przetoczyła się przy 
okazji absolutorium dla włodarza 
Miasta w kwestii trudności, które 
napotykali w swojej pracy poprzed-
nia i obecny burmistrz - przypo-
mniała mi czasy, w których funkcjo-
nował burmistrz Zdzisław Tuderek. 
Niestety bywało, że on także nie 
miał już lekko z niektórymi rad-
nymi. W kadencji 2006 - 2010 
ujawniła się grupa radnych, która 
potrafiła nierzadko kwestionować 
pomysły ojca Miasta. Ustawodawca 

wprowadził w życie w 2002 roku 
bezpośrednie wybory burmistrzów, 
a jednocześnie utrzymał organ sta-
nowiący, składający się z radnych 
- też bezpośrednio wybieranych. 
Zatem należało liczyć się z tym, że 
człowiek wybrany na burmistrza, 
który nie był i nie jest faworytem 
rajców, prędzej czy później będzie 
w różny sposób krytykowany, wła-
śnie przez tych rajców. 

Skoro przywołałem byłego bur-

mistrza śp. Zdzisława Tuderka to 
warto przypomnieć, że w sierp-
niu, konkretnie dziewiętnastego, 
minie dziewięć lat od jego śmierci. 
Pozostał na stałe w pamięci wielu 
wałczan. Dobrze by było, gdy-
by chociaż niewielu wśród tych 
wielu zechciało upamiętnić postać 
nauczyciela, wychowawcy, samo-
rządowca, społecznika, jakim był 
Zdzisław Tuderek. Reduktor we 
wstępniaku w sierpniu 2017 roku 
wspominając Zdzisława Tuderka z 

okazji 5. rocznicy śmierci napisał, 
że o burmistrzu myślimy jako o 
człowieku z krwi i kości, a nie jako 
o postaci z pomnika, i dlatego prę-
dzej czy później się go doczekamy: 
i On, i my. CZAS SPEŁNIĆ PRZEPO-
WIEDNIĘ REDUKTORA.

Mam niewątpliwą przyjemność 
i szczęście rozmawiać od czasu do 
czasu z Panią Stefanią Ludwiczak. 
Jest to osoba, która znajduje się w 
coraz węższym gronie społeczeń-
stwa, potrafiącym bezgranicznie 
i bezinteresownie myśleć dobrze 
o innych ludziach. Jak ona umie 
pielęgnować pamięć o ich dobrych 
uczynkach, wyszukiwać działania, 
które mogą być drogowskazem 
dla tych, którym egoizm przesłonił 
ludzkie wartości... Pani Stefania 
bardzo często i bardzo ciepło 
wspomina nieżyjącą Annę Topolską. 
Osobę, która bezdyskusyjnie kojarzy 
się z pomocą ludziom. Tytuły Czło-
wieka Roku w Wałczu, Społecznika 
Roku w konkursie Jacka Kuronia 
to jedynie cząstka jej wyróżnień. 
Można powiedzieć, że marzeniem 
Pani Stefanii jest wykonanie czegoś, 
co uwieczni nietuzinkowych ludzi. 
Jako przykład, że można tak zrobić  
wskazuje pobliski Skrzatusz, gdzie 
swoją mieszkankę, społeczniczkę, 
sanitariuszkę, „anioła opatrzności” 
Panią Helenę Sadowską uhono-
rowano poprzez nazwanie jej 
imieniem jednej z ulic. W Wałczu 
pomysłem niech będzie na przykład 
ustawienie modnych obecnie ławek 
z postaciami bohaterów. Jedna z 
siedzącym Zdzisławem Tuderkiem 
mogłaby znaleźć się na placu Wol-
ności, a druga z Anną Topolską w 
okolicach dawnego sklepu przy ul. 
Okulickiego, w którym to handlo-
wano sprowadzanymi z Holandii 
ciuchami i w ten sposób zdobywa-
no pieniądze dla osób potrzebują-
cych pomocy. 

Nie ukrywam, że liczę na podjęcie 
takiej inicjatywy przez osoby, które 
przez wiele lat współpracowały z 
wymienionymi postaciami. Nie-
wątpliwie ogromną przyjemnością 
byłoby usiąść na takiej ławce i 
powspominać dyskusje ze Zdzisła-
wem Tuderkiem, chociażby o piłce 
nożnej. Zapewniam, że podczas 
tych rozmów piłka nie zawsze była 
najważniejsza...

Marek Pawłowski

Pora Ich upamiętnić 
LISTY DO rEDaKCjI
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HOrOSKOP
BaraN (21.03. - 19.04.)
Pogoda popsuje humor Baranom, 
które zaplanowały właśnie teraz 
swoje wakacje. Nie dajcie się 
jednak pogodzie, to jest najlepszy 
czas na odpoczynek. Zajmijcie się 
sobą, znajdźcie czas na przyjem-
ności. Samotne Barany będą teraz 
odważnie patrzeć w przyszłość. 
Nie bójcie się, bo miłość czeka 
za rogiem.
BYK (20.04. - 22.05.)
Byki odkryją, że lubią swoją pracę, 
a szef wcale nie jest taki zły. Ich 
pracowitość zostanie w końcu do-
ceniona. Towarzysko też będą roz-
chwytywane, a znajomi docenią ich 
poczucie humoru i urok osobisty. W 
miłości będzie czas się zastanowić, 
czy Byki dobrze ulokowały swoje 
uczucia. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Bliźnięta nie powinny teraz brać 
na siebie więcej, niż będą w stanie 
udźwignąć. Ktoś poprosi je o przy-
sługę, która może okazać się ponad 
ich siły. Ten tydzień będzie sprzyjał 
nowym, ciekawym znajomościom, 
a jedna z nich może okazać się tą 
jedyną.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Raki dopadnie przemęczenie, 
brak sił, osłabienie i niechęć do 
wszystkiego. Powinny przestać być 
zbyt drobiazgowe, nie martwić się 
więcej, niż trzeba, a ryzykowne 
plany warto spróbować sprytnie 
zrzuć na barki kogoś bardziej 

doświadczonego. Raki zapragną 
przygód, ale powinny uważać, aby 
nie przegapić kogoś, komu na nich 
naprawdę zależy.
LEW (23.07. - 23.08.)
Nadchodzi czas Lwów. Wszystkie ich 
plany i wyzwania nabiorą tempa i 
zakończą się powodzeniem. Nawet ich 
wrogowie będą patrzeć na nie z sza-
cunkiem i uznaniem. W miłości będzie 
to czas romantycznych spacerów nad 
brzegiem morza.
PaNNa (24.08. - 22.09.)
Panny powinny wprowadzić w swoje 
życie trochę pozytywnego zamiesza-
nia. W tym tygodniu powodzenie im 
sprzyjać, a ich wewnętrzna energia 
będzie je pchać do przodu. W miło-
ści nadal dobra passa. W weekend 
także nie usiedzą spokojnie na jed-
nym miejscu.
WaGa (23.09. - 22.10.)
Ambitne plany Wagi zrealizują tak 
szybko, jak sobie tego życzą. To,  z 
czego dawniej musiały zrezygnować, 
teraz okaże się możliwe do zdobycia. 
Warto wykorzystać ten tydzień do 
realizacji swoich marzeń. W miłości 
spokój i harmonia.
SKOrPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony powinny zaufać swojej 
intuicji a wszystko potoczy się po 
ich myśli. Warto teraz spróbować 
załatwić sprawy, które do tej pory 
były poza zasięgiem. Nie należy 
przegapić dobrego pomysłu, który 
podsunie Skorpionom jakaś młoda 
osoba. Tydzień będzie sprzyjać mi-

łosnym zauroczeniom.
STrzELEC (22.11. - 21.12.)
Trudno będzie Strzelcom odpędzić 
znajomych, którzy zobaczą w nich 
dobrego doradcę i przyjaciela. W pra-
cy powinny być ostrożne, bo ludzie, 
którzy już raz zawiedli, znowu zawalą 
ważną sprawę. W weekend czas na 
gorące randki, które rozgrzeją serca 
Strzelców. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Dzięki przyjaciołom świat stanie 
się piękniejszy, a problemy dużo 
mniejsze. Ten tydzień będzie sprzyjać 
podróżom i dobrej zabawie. Warto  
z tego skorzystać i zrelaksować się. 
Partnerzy Koziorożców będą teraz 
bardziej zazdrosne, ale nie warto 
dostarczać im powodów.

SKłAdNIKI:
• 165 g zimnego masła,
• 250 g mąki pszennej,
• 45 g cukru pudru,
• 1 jajko.
WYKONaNIE  
Masło kroimy w kostkę, dodajemy pozostałe składniki i wyrabiamy ciasto. 
Zawijamy w folię spożywczą i odstawiamy na 45 minut do lodówki. 
NaDzIENIE:
• 1250 g wiśni,
• 1 laska wanilii,
• 1 cytryna,
• 100 g cukru,
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej.
Wiśnie wkładamy do szerokiego garnka, dodajemy ziarna z wanilii, skórkę 
z cytryny oraz 100 g cukru. Wszystko razem gotujemy. Odparowujemy 
część soku, dodajemy 2 łyżeczki soku z cytryny i dosładzamy do smaku. 
Dodajemy mąkę ziemniaczaną i podgrzewamy, aby zagęścić nasze na-
dzienia. Potem odstawiamy do wystudzenia. 
Formę smarujemy masłem i obsypujemy bułka tartą. Ciasto rozwałkowu-
jemy i wykładamy połowę  do przygotowanej formy, wyklejamy ranty 
tak, aby wystawały ponad brzeg. Nakłuwamy ciasto widelcem, podsy-
pujemy kaszą manną i wykładamy nadzienie. Na górę dajemy pozostałe 
ciasto i sklejamy ze sobą. Na wierzchu smarujemy roztrzepanym jajkiem 
z dodatkiem 1 łyżeczki mleka. Możemy też posypać brązowym cukrem. 
Delikatnie nacinamy ciasto i pieczemy 40 - 45 minut w nagrzanym do 
175 stopni piekarniku na najniższej półce.

SMaCzNEGO! ()

Tarta „Wiśniowe Marzenie”
COŚ NA ZĄB

Rzadko piekę coś „na słodko”, ale to ciasto jest szybkie, łatwe i... 
bardzo, bardzo smaczne :) 

WODNIK (20.01. - 18.02.)
Wodniki sięgną po większe wpływy, 
a nawet po władzę. Mają też szansę 
na zdobycie nowych źródeł gotówki, 
bo ich pomysły okażą się naprawdę 
dobre. Grozi im jednak zaniedbanie 
spraw domowych, a partnerzy będą 
się z tym czuć źle.
rYBY (19.02. - 20.03.)
W pracy Rybom opłaci się teraz roz-
mawiać o podwyżce i wycenić swoje 
umiejętności na trochę więcej, niż 
do tej pory. Niektóre sprawy mogą 
się jednak przeciągać i opóźniać. 
Nie warto się tym zamartwiać, po-
nieważ koniec tygodnia przyniesie 
relaks i odprężenie. Przed Rybami 
czas namiętnych romasów i gorą-
cych flirtów.
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CD. Na STrONIE 12

LISTY

Słyszeli 
już o tym 
chyba 
wszyscy 
- Repre-
zentacja 
Norwegii 
w plażo-
wej piłce 
ręcznej 

kobiet została ukarana grzywną w 
wysokości 1500 euro za to, że jej 
zawodniczki w czasie mistrzostw 
Europy w plażowej piłce ręcznej 
kobiet miały na sobie krótkie 
spodenki zamiast dołu od bikini. 
Kara finansowa ma tu wymiar raczej 
symboliczny, a leżący u jej podstaw 
problem raczej prominentny.

Europejska Federacja Piłki Ręcznej 
(EHF) poinformowała o nałożeniu 
kary w wysokości 150 euro na 
każdą z zawodniczek z powodu 
„niewłaściwego stroju”. W komuni-
kacie EHF możemy przeczytać, że 
zawodniczki grały w szortach, które 
są „niezgodne z regulacjami doty-
czącymi strojów sportowców opi-
sanymi w regulaminie gry w piłkę 
ręczną plażową Międzynarodowej 
Federacji Piłki Ręcznej”. Norweżki 
nie wyskoczyły jednak z tą jakże, 
jak się okazuje, istotną zmianą ni 

z gruszki, ni z pietruszki. Wydarzenie 
to poprzedzone zostało wysłaniem 
pisma z prośbą o wyrażenie zgody 
na założenie szortów zamiast kusych 
majtek. Zgody takiej nie udzielono, 
tak samo jak nie wyłożono żadnych 
argumentów, które uzasadniać miały-
by konieczność grania w odsłaniają-
cym stroju.

Nie chodzi o 150 euro, oczywiście. 
Norweska Federacja Piłki Ręcznej 
(NFH) zapowiedziała, że zapłaci karę. 
Na wypadek, gdyby w ich śwince 
skarbonce skończyły się drobne, w 
kolejce do uregulowania należności 
ustawiła się już całkiem długa lista 
feministek i feministów, ze znaną wo-
kalistką Pink na czele. Taka postawa 
solidarności wobec sportsmenek, któ-
re nie czują się w obowiązku świecić 
tyłkiem przed kibicami i fanami spor-
tu na świecie, jest dla mnie szalenie 
budująca. NFH w kolejnym budują-
cym komunikacie zapewniło też, że 
jest dumne ze swoich zawodniczek 
za to, że miały odwagę powiedzieć 
„dość” i będzie wspierać je w walce o 
zmiany zasady ubioru.

Problem niektórym wydaje się być 
błahy, co poniekąd rozumiem - no 
bo dlaczego miałoby kogokolwiek 
obchodzić, co kobiety mają na sobie, 
kiedy uprawiają sport, dlaczego same 

zawodniczki miałyby robić z tego takie 
wielkie halo? Tego rodzaju niewygod-
ne świństwa i świństewka patriarchal-
nego świata bardzo łatwo jest przecież 
sprowadzić do absurdu, a w osobach, 
które głośno sprawę komentują, tym 
łatwiej wzbudzić poczucie zażenowa-
nia, że w ogóle zastanawiają się nad 
takimi pierdołami.

No ale skoro ten problem to 
zwykła bzdurka, to dlaczego media 
społecznościowe z popularnym 
Instagramem na czele cenzurują 
wpisy influencerów, którzy zajmują 
stanowisko pro-norweskie w tej 
sprawie? We wpisach znanych osób 
pojawiają się zestawienia żeńskich 
i męskich strojów zawodników tych 
samym dyscyplin sportowych, a dla 
koncernów medialnych okazuje się 
to być wystarczająco ważkim powo-
dem, żeby takie konta zablokować, 
ewentualnie po prostu ograniczyć 
możliwość ich wyświetlania.

Mamy dwudziesty pierwszy wiek, 
w trakcie którego mierzymy się z 
problemami takimi jak wynalezienie 
skutecznego leku na raka, terrafor-
macja Marsa, represje za wschodnią 
granicą i, oczywiście, rodzaj odzienia 
na tyłkach dziewczyn, które świetnie 
grają w piłkę.

No błagam, czy naprawdę musimy 

się zabierać za lepszy świat od d..y 
strony?

Natalia Chruścicka

Od d..y strony
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ZUS odbiera, sąd oddaje
Pewien przedsię-
biorca obłożony 

pracą zatrud-
nił był pra-
cownicę na ? 
etatu. Miała 
ona elastyczny 

czas pracy rozli-
czany tygodnio-

w o  i dokonywała rozliczeń 
kontraktów służby zdrowia. Okazało się, 
że jest w ciąży. W związku z tym przeszła 
na urlop macierzyński, a później wycho-
wawczy. Świadczenie było wypłacone 
przez ZUS. Ten po kilku latach doszedł 
jednak do wniosku, że umowa o pracę 
zawarta z pracownicą była fikcyjna i 
miała służyć uzyskaniu tych świadczeń. 
Decyzją wydaną w 2020 r. ZUS uznał, 
że pracownica od 24 czerwca 2015 r. 
nie podlega ubezpieczeniom emery-
talnemu, rentowemu, chorobowemu 
i wypadkowemu jako pracownik u 
płatnika składek - owego przedsiębior-
cy. W uzasadnieniu poza ustaleniami 
faktycznymi organ rentowy twierdził, 
że sfera ubezpieczeń społecznych należy 
do sfery publicznej, co zobowiązuje 
go do podejmowania odpowiednich 
kroków, zmierzających do eliminowa-
nia niepożądanych społecznie sytuacji, 
godzących w poczucie sprawiedliwości 
społecznej.

Od decyzji tej pracownica wniosła 
odwołanie do Sądu Okręgowego w Czę-

stochowie. Ten zmienił decyzję ZUS w 
całości i ustalił, iż ta pracownica podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom: emery-
talnemu, rentowemu, chorobowemu i 
wypadkowemu od 24 czerwca 2015 
r. zgodnie z zawartą umową o pracę. 
Utrzymanie decyzji w mocy oznacza-
łoby konieczność zwrotu uzyskanych 
przez kilka lat świadczeń. Takie sprawy 
zdarzają się często i u nas. Zasadne jest 
pytanie: czy ZUS ma możliwość kwestio-
nowania umowy o pracę? Zapewne w 
skrajnych przypadkach tak, ale nie może 
tego czynić w sposób dowolny. 

Sąd częstochowski dał temu wyraz 
w uzasadnieniu, którego fragmenty 
warto przytoczyć. Otóż: „klauzule 
(współżycia społecznego) nie stanowią 
w tradycji myśli prawniczej uprawnień 
organu państwa do zmiany przepisów 
na korzyść tych organów. Gdyby takie 
uprawnienia przypisać państwu (ZUS), 
to prawo w zakresie jego przewidy-
walności i konkretności nie istnieje, a 
kompetencje organu mogą być swo-
bodnie kreowane. (...) Umowa o pracę 
była wykonywana, a jej treść w żadnym 
elemencie nie była sprzeczna z ustawą. 
(...) Stan niezdolności do pracy (...) 
nie był pozorny. System ubezpieczeń 
społecznych wbrew twierdzeniom ZUS 
opiera się na nieekwiwalentności świad-
czeń w relacji do składki. W systemie 
ubezpieczeń ryzyka zdarzeń, nawet te o 
większej przewidywalności wystąpienia 

zdarzenia, dają co do zasady prawo do 
świadczeń i objęcia ubezpieczeniami 
społecznymi. (...) Należy podkreślić, iż 
pod pojęciem pozorności w rozumie-
niu ZUS kryje się zawarcie umowy o 
pracę na krótko przed ziszczeniem się 
ryzyka ubezpieczeniowego. Praktyki 
orzecznicze ZUS sytuują się w logice 
obrony Skarbu Państwa, ale nie speł-
niają nawet dyspozycji pojęcia wad 
oświadczenia woli z Kodeksu cywilnego. 
(...) Oznaczają one także naruszenie 
zasady legalizmu wynikającej z unij-
nej zasady rządów prawa. W sferze 
prawa prywatnego oznacza ona, iż co 
nie jest zakazane jest dozwolone dla 
obywatela - ubezpieczonego. Zasada 
swobody pracy i swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej umożliwiają 
zawarcie umowy o pracę pomiędzy za-
interesowanym i odwołującym. Z kolei 
formuła ta w optyce organu nakazuje 
działanie odwrotnee „co nie jest dozwo-
lone jest zakazane dla organu państwa”. 
Mimo tego zakazu, uprawnienia ZUS są 
kreowane ze sfery prawa prywatnego 
jako uprawnienie do stosowania klauzul 
sprawiedliwościowych czy możliwości 
powoływania się na wady oświadczenia 
woli stron stosunków prywatnych. (…) 
Jeśli umowa o pracę jest wykonywa-
na, to nie jest pozorna. (...) ZUS, jak 
i Sąd nie ma normatywnych podstaw 
oceny dopuszczalności, racjonalności 
zatrudniania pracowników, badania ich 

kwalifikacji i przyznawanego im wyna-
grodzenia, zważywszy, iż w momencie 
ubezpieczenia jako podmiot specja-
listyczny dysponujący odpowiednim 
aparatem, ZUS przyjął i akceptował 
składkę obliczoną od zakwestionowanej 
umowy. (...) Artykuł 22 Konstytucji, de-
finiujący zasadę swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej, sprzeciwia się 
tego rodzaju praktykom oraz wszelkim 
pytaniom organu państwa (ZUS) o 
celowość zatrudniania pracowników 
przez przedsiębiorców. Zgodnie z art. 9 
i art. 91 Konstytucji oraz art. 4 ust. 3 i 
art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
prawa podstawowe Unii Europejskiej 
mają charakter praw bezpośrednio 
stosowalnych. (...) Praktyki ZUS wprost 
naruszają zasadę rządów prawa i dobrej 
administracji. Uznając zatem, iż nie 
istnieją żadne normatywne podstawy 
do uznania pozorności czy niezgodności 
z prawem zawartej między stronami 
umowy o pracę, a decyzja narusza art. 
2, art. 22 w zw. z art. 8 Konstytucji oraz 
ww. zasady podstawowe Unii Europej-
skiej, orzeczono w trybie art. 47714 § 
2 k.p.c.”.

Link do orzeczenia: https://sip.lex.
pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/
orzeczenia-sadow/iv-u-410-20-wy-
rok-sadu-okregowego-w-czestocho-
wie-523214969

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

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

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

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

• Sprzedam wiszący kocioł gazowy 
c.o. Vaillant, jednofunkcyjny, z zasobnikiem 
ciepłej wody, używany, stan bardzo dobry. 
Cena do uzgodnienia. Wałcz, tel. kont. 502 
346 989                                            32/21s

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

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

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu 
czynne jest od godz. 1300 w czwartki przy 
ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzi-
bie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie 
prowadzenia robót budowlanych mogą 
korzystać osoby prywatne po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel. 
693-770-576                                    31/21u

• Wynajmę: odkurzacz piorący marki 
Santoemma Sabrina 60 zł/doba, młot wy-
burzeniowy DeWalt 32 kg 50 zł/doba, oraz 
zagęszczarkę Belle 60 kg 50 zł/doba. Tel. 
784 578 877 32/21u

• 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.
dZIękUjEmy Za SkOrZySTaNIE Z 
NaSZych USŁUG!

OGłOSZENIA dROBNE FILIGraNy

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
Kontakt: 602 590 376
Tekstów niezamówionych nie zwra-
camy. Zastrzegamy sobie prawo do 
ich skracania i opatrywania tytułami. 
Nie odpowiadamy za treść reklam i 
ogłoszeń.

SPrZEdam

NIErUchOmOŚcI

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

USŁUGI

ZLEcaNIE OGŁOSZEń
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