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wróciła do domu!

Zdjęcie z powita-
nia wałeckiej multi-
medalistki olimpij-
skiej po powrocie z 
Igrzysk w Rio de Ja-
neiro w 2016 roku.

Jak wypadli wałeccy 
sportowcy w Tokio? 
Zapraszamy na str. 
10-11.
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Sejmowa większość zdaje się trzeszczeć w szwach. Używam 
sformułowania świadczącego o pewnej mojej ostrożności 
w szastaniu słowami, z których czasem trzeba się później 
w pąsach wycofywać, ale tyle już razy to, co miało być z 

całą pewnością białe, ostatecznie okazywało się czarne, że dostar-
czyłbym swoim antagonistom mocnego argumentu przemawiają-
cego za moją niereformowalnością, gdybym nie wyciągnął z tego 
wniosków. Słyszę więc te koalicyjne trzaski - i nie tylko ja je słyszę 
- liczę się jednak z tym, że to tylko taki pic na wodę i mydlenie 
oczu gawiedzi, do której sam siebie mam zaszczyt zaliczać. Może 
to tylko gierki są i przekomarzania, a w gruncie rzeczy wszystko 
jest już pomiędzy koalicjantami dogadane w najdrobniejszych 
szczegółach i każdy z nich znów przypomniał sobie o swoim miejscu 
w politycznym szyku.

Z mojego punktu widzenia najistotniejsze z tego, co w ostat-
nim czasie działo się na szczytach rodzimej władzy, było 
jednak zapowiedziane przez jednego z wicepremierów 

(☺☺☺) częściowe wycofanie się obozu rządzącego z chybionej 
(tu spodziewam się lawiny gratulacji w związku z użytym przed 
chwilą dyplomatycznym sformułowaniem) i wprowadzonej  w 
sposób bezceremonialny (tu też, jak wyżej) tzw. reformy wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie powoływania oraz funkcjonowania Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a także Krajowej Rady Sądow-
nictwa. Owszem, cieszę się, choć nie odczuwam w związku z tym 
żadnej satysfakcji. Tak już bowiem mam, że słów „a nie mówiłem” 
lub też „to było wiadomo od samego początku” używam nader 
niechętnie, a zjawisko tzw. Schadenfreude jest mi kompletnie obce. 
Unia Europejska nie jest moim wrogiem, a skoro w niej jako kraj 
jesteśmy, to musimy respektować obowiązujące w niej przepisy. 
Dyskusje na temat tego, co i jak należy zrobić, aby usprawnić 
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości pozostawiam fachow-
com. Jako niefachowca interesuje mnie jedynie zachowanie w RP 
trójpodziału władzy, czyli w tym konkretnym przypadku to, aby 
władza ustawodawcza nie przejmowałą kontroli nad władzą są-
downiczą. Zainteresowany jestem również tym, aby reformowanie 
systemu sądowniczego przebiegało zgodnie z obowiązującym w 
Polsce prawem (ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji) i nie 
pozostawało w sprzeczności z prawodawstem Unii Europejskiej, do 
której ja osobiście (gdyby oczywiście ktoś mnie o to pytał) ciągle 
bardzo chcę należeć. A gdyby ktoś pytał jeszcze o coś innego, 
to wolę z przynależności Polski do UE czerpać profity, niż płacić 
horrendalne kary, wynikające de facto z dyktatorskich ciągot i 
zapędów niektórych rodzimych polityków, i wcale nie chodzi mi 
tylko o prezesa Kaczyńskiego, bo nie tylko w Zjednoczonej (?) 
Prawicy, ale również po drugiej stronie sceny politycznej nie bra-

kuje polityków z rozhuśtanym ego i widocznym bez mikroskopu 
wodzowskim łańcuchem genetycznym.

Wracam do zgrzytów w koalicji. Wiążą się one - tak przy-
najmniej wynika z medialnych doniesień - z upartym 
stanowiskiem partii Porozumienie Jarosława Gowina, 

dotyczącym przepisów podatkowych, mieszczących się w planie 
nazywanym Nowy Polski Ład. Nawiasem i w dużym uproszczeniu 
mówiąc, w warstwie dotyczącej nowych inwestycji opiera się on na 
pieniądzach z Unii Europejskiej. NPŁ zawiera również projekt czę-
ściowego zreformowania systemu podatkowego, na czym miałaby 
skorzystać - według PiS - połowa Polaków. Luki w nowym systemie 
dostrzegli jednak politycy Porozumienia i żądają wprowadzenia do 
NPŁ swoich pomysłów. Gdyby PiS na to nie poszedł, grożą opusz-
czeniem koalicji. W tej sytuacji wybuch konfliktu był nieunikniony.  
Część obserwatorów życia politycznego wskazuje jednak na to, że 
prawdziwym powodem zaparcia się przez Jarosława Gowina jest to, 
że stanowiska w rządzie M. Morawieckiego zajmują ludzie, którzy w 
rokoszu, do którego doszło wewnątrz Porozumienia, stanęli po stronie 
tych, którzy chcieli odebrać partię J. Gowinowi. Rokosz okazał się nie-
udany, ale buntownicy nadal - mimo protestów J. Gowina - zajmują 
rządowe stanowiska. Co więcej, premier Morawiecki całkiem niedaw-
no zdymisjonował popieraną przez tytularnego lidera Porozumienia 
panią wiceminister, która skrytykowała podatkowe założenia NPŁ. W 
efekcie w rządzie są ludzie, których Porozumienie już nie popiera, a 
samo z siebie odwołać ich przecież nie może. Prezes Kaczyński waży 
sobie natomiast lekce umowę koalicyjną i udaje, że nie słyszy żądań J. 
Gowina o przestrzeganie jej zapisów. Hmmm... lata temu w podobnej 
sytuacji, kiedy duży też mógł więcej, były minister spraw zagranicznych 
Radosław Sikorski przytoczył powiedzenie: psy szczekają, a karawana 
jedzie dalej. Powiedzenie na pewno jest niezbyt eleganckie, ale za to 
sprawdza się w różnych konfiguracjach.

Konflikt podatkowy w ramach NPŁ może być więc tylko pre-
tekstem do walki o coś zupełnie innego. Z punktu widzenia 
niżej podpisanego, któremu losy Porozumienia i samego 

Jarosława Gowina są dość obojętne, ważniejsze są jednak podatki. 
Z tego co rozumiem wynika, że argumenty Porozumienia nie są 
całkiem pozbawione słuszności. A skoro tak - jeśli mogę pogrymasić 
- to wolałbym płacić mniej i mieć z tego więcej. Wynika z tego, 
że popieram Jarosława Gowina, jakkolwiek zaskakująco (również 
dla mnie samego!) by to zabrzmiało.

Nawet jednak jeśli Porozumienie wyjdzie z koalicji, nie będzie to 
miało wielkiego znaczenia dla układu sił politycznych, przynajmniej 
w tej kadencji. A w świetle wyników sondaży niewykluczone są 
nawet przedterminowe wybory, których PiS się ani trochę nie boi...

Reduktor
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To już dwadzieścia lat, odkąd 
jej nie ma. Wyrzucona jak śmieć 
na jednym z leśnych parkingów, 
gdzieś przy drodze na Wałcz i Piłę. 
Jej morderca od kilku ładnych lat 
cieszy się wolnością. Pan nauczyciel 
okazał się katem. 

Nawet nie wiem, kiedy minęło te 20 
lat. Pozostają obrazy i wspomnienia. 
Widzę ją roześmianą. Widzę, jak uta-
plana w błocie wraca z randki z moim 
kumplem. Randki, która okazała się 
wyprawą na pstrągi nad niewielką 
rzeczkę. Pamiętam jej wesele... nie, 
tego pamiętać nie chcę, bo tam był 
już on.

Jak to się zaczęło? Poznałem ją 
jakoś w drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych. Który to mógł być rok? 
Może 86, może 87? Przyjechała do 
niewielkiej miejscowości kilkanaście 
kilometrów od Wałcza, gdzie wtedy 
byłem na rybach. To była jakaś daleka 
kuzynka mojej ówczesnej dziewczyny. 
Ładna, choć może nie do końca w 
moim typie. Chociaż... gdyby nie była 
kuzynką dziewczyny, to kto wie? Sam 
wygląd to jedno. Liczył się też cha-
rakter, a ten mi pasował. Pełna życia, 
dowcipna i na luzie. Ze zdziwieniem 
dowiedziałem się, że jest po ciężkiej 
chorobie. Wygrała walkę z białaczką. 
Nie było po niej widać ani choroby, 
ani nadmiernego pieszczenia się ze 
sobą, co jest nagminną przypadłością 
ludzi, którzy przeszli ciężkie choroby. 
Łaziła z nami na ogniska, śpiewała do 
rana przy gitarze, piła piwo, wino, a 
jak było trzeba, to i wódkę. Razem z 
moją dziewczyną starły ręcznie worek 
marchwi na rewelacyjny bimber, który 
przepędzał im były pułkownik SB. 

Wpadła w oko mojemu przyjacielo-
wi. Zaprosił ją na romantyczny wypad 
na ryby. Ona w sukience mini, rajstop-
kach i bucikach na obcasie. Liczyła na 
spacer nad rzeczną łąkę, on zgodnie z 
obietnicą chciał jej pokazać, jak łowi 
się pstrągi. Wróciła umorusana błotem 
po pas. Nie była zła, choć z kumplem 
nigdy więcej na randce się nie spotka-
ła. Jednak najwyraźniej nie zaiskrzyło. 

Po jakimś czasie poznała innego 
mojego kolegę. To był już poważny 
związek. Myślałem, że skończy się 
ślubem, bo były i wizyty u rodziców, i 
podobno nawet jakieś ciche zaręczyny. 
I raptem dowiedziałem się, że już się 
nie spotykają. Szczerze mówiąc, tak 
do końca nawet nie wiem, co się stało. 
Na jakiś czas nasz kontakt się urwał. 

Pewnego dnia przyjechała w odwie-
dziny z nowym facetem, nauczycielem 
WF. Jakoś od początku nie przypadł 
mi do gustu. Mrukowaty, z bardzo 
dziwnym poczuciem humoru. Ale to 
nie mnie miał się podobać. Potem 
był ich ślub i wesele, na które byłem 
zaproszony. Wesele odbyło się w 
GS-owskiej knajpie w Jastrowiu (już 
nie istnieje). Potem na długo nasze 
kontakty się zerwały. Oni zamieszkali 
kilkadziesiąt kilometrów dalej. Byli-
śmy u nich z moją ówczesna żoną raz. 

Bestia
Spotkanie jak spotkanie. Jakiś alkohol, 
coś do zjedzenia i trochę pogaduszek. 
W sumie nie ma o czym pisać.

***
Nie wiedzieliśmy wtedy o tym, co 

działo się w czterech ścianach jej. 
Wiedziały o tym siostry i matka. On, 
pan nauczyciel, okazał się tyranem 
we własnym domu. Najpierw zaczęły 
się awantury, a potem dość szybko 
przeszedł do rękoczynów. 

Białaczka, którą przeszła, stanowiła 
problem. Lekarze przestrzegali ją 
przed ciążą. Mówili, że to spore ryzy-
ko, że organizm może nie wytrzymać. 
Jednak zaryzykowała i urodziła zdro-
wą córkę. On nie zrezygnował z bicia 
nawet w czasie ciąży. 

Dowiedziałem się już później, że 
rozważała rozwód. Ale w końcu się nie 
zdecydowała. Jakiś czas był spokój, 
ale jego charakter znów dał znać o 
sobie. Znów była bita. Chciała powie-
dzieć: dość i odejść. I wtedy zdarzył 
się wypadek. On wracał do domu 
okazją. Samochód, którym jechał, 
uderzył w ciężarówkę. Diagnoza była 
jednoznaczna: uszkodzony kręgosłup. 
Aby nie skończył na wózku konieczna 
okazała się endoproteza. Do tej lepszej 
musieli dopłacić. Ona łapała kilka 
etatów, zadłużyła się, ale udało jej 
się zebrać potrzebną sumę. Przeszedł 
operację. Przez jakiś czas musiał zostać 
na wózku. Okazało się, że z zawodem 
nauczyciela WF musi się pożegnać. 
Konieczne było przekwalifikowanie. 
Znów to ona zarabiała na jego studia 
i dojazdy na uczelnię. Przekwalifiko-
wał się na nauczyciela matematyki. 
Wrócił do szkoły, wstał z wózka i znów 
zaczął bić. 

Uratowała ją siostra, która weszła do 
ich domu akurat wtedy, gdy ciągnął ją 
po podłodze za sznur od żelazka, owi-
nięty wokół jej szyi. Gdyby nie siostra, 
pewnie by ją udusił. Pijany uciekł z 
domu. Ona spakowała rzeczy córki i 
wyniosła się wreszcie od swojego kata. 
Nie dała się przekonać, aby wróciła, 
nie uwierzyła w poprawę. On prosił, 
groził, błagał, wyzywał. Ot, niezrów-
noważony frustra,t do tego zazdrosny. 
Rozwiodła się i zamieszkała u rodziców.

Gdzieś po roku, może nieco później, 
poznała Piotrka. Troszkę od niej młod-
szy chłopak był totalnym przeciwień-
stwem jej męża. Przesympatyczny 
facet - pomyślałem o nim, kiedy go 
poznałem. Do tego kochał ją i jej 
córkę. Stali się parą. Po jakimś czasie 
wzięli ślub. Ona wreszcie była szczę-
śliwa, to było widać z daleka. Tamten, 
pan nauczyciel, był wściekły. Nie mógł 
sobie poradzić z tym, że ułożyła sobie 
życie. Z tym, że ma innego faceta, że z 
nim sypia. Że ten facet spędza więcej 
czasu z jego córką. Że ta córka zaczyna 
woleć go od swojego ojca. W głowie 
miał mętlik i narastającą chęć zemsty.

***
Pamiętam to jak dziś. Byłem na 

Dniach Tuczna. Wieczór, właściwie już 
po pracy. Odebrałem telefon. Dzwoni-
ła zapłakana moja żona. Powiedziała, 

że ona nie żyje, że znaleźli ją wyrzuco-
ną na parkingu leśnym przy trasie na 
Piłę i Wałcz. Podejrzewają, że to za-
bójstwo. Pierwsze co pomyślałem, to 
że ona lubiła jeździć okazjami. Może 
trafiła na jakiegoś dewianta i doszło 
do tragedii. Do głowy mi nie przyszło, 
jaka mogła być prawda. 

Reszty dowiedziałem się po kilku 
dniach w prokuraturze, a potem 
czytając relacje z procesu. Prokurator 
przyznał już następnego dnia, że 
zatrzymany został on, jej były mąż. 
Początkowo opowiadał jakieś niewia-
rygodne historie. Mówił, że spotkali 
się towarzysko, że pojechali na działki. 
Tam pili alkohol. W pewnym momen-
cie ona się zakrztusiła i przestała oddy-
chać. On się wystraszył, wywiózł ją na 
parking i tam zostawił. Nie wiedział, 
co robi. Potem przyszły wyniki sekcji 
zwłok. Ona była pobita, miała krwiaki 
w głowie, spowodowane biciem. To 
wykluczało towarzyskie spotkanie. 

Jaka była prawda? On nie mógł 
sobie poradzić z tym, że ona jest szczę-
śliwa. Postanowił ją ukarać. Mówił, że 
miało to być tylko nastraszenie. Wie-
dział, że ona lubi jeździć okazjami, ale 
wiedział też, że z nim nie wsiądzie do 
samochodu. Dlatego wynajął swojego 
byłego ucznia. Prokuratura ustaliła 
później, że były niejasne relacje po-
między nim i tym byłym uczniem. 
Jako dawny nauczyciel miał na niego 
jakiegoś haka. Nie jest to jednak 
dla ucznia jakąkolwiek okolicznością 
łagodzącą. To on zatrzymał się przy 
niej, proponując podwiezienie. Ona 
wsiadła, ale zamiast do domu skręcili 
w las i na działki. Tam on i jego uczeń 
bili ją i wyzywali. Siłą wlali dużą ilość 
alkoholu. Zaczęła mieć torsje, dusić się 
i w efekcie się udusiła. Ciało wywieźli 
i porzucili na parkingu.

***
Pogrzeb odbył się tuż przed komu-

nią jej córki. Dziewczynka nie była w 
stanie pogodzić się ze śmiercią mamy. 

Był jednak przy niej przez cały czas jej 
nowy tata. Owdowiał po kilku mie-
siącach od ślubu. Żal było na niego 
patrzeć. Opiekę nad wnuczką praw-
nie przejęli dziadkowie. Ojczym był 
jednak obecny w życiu dziewczynki 
i do tego stopnia go pokochała, że 
przyjęła jego nazwisko. Nie chciała 
mieć nic wspólnego z biologicznym 
ojcem, zabójcą mamy. 

Pisał do niej z więzienia. Trafił tam 
dzięki dobrym adwokatom tylko na 
9 lat. Od ponad dziesięciu jest już 
na wolności. Jego córka się z nim nie 
spotkała. 

Ten wyrok dla mnie to skandal. 
Rozumiem, że są paragrafy, ale one 
powinny uwzględniać cały kontekst 
zbrodni. To nie był menel, to nie była 
patologia w potocznym rozumieniu 
tego słowa. To był wykształcony fa-
cet, wykonujący zawód najwyższego 
zaufania społecznego. Nauczyciel. I 
ten człowiek tylko dla chorej zemsty 
wynajął swojego ucznia do tego, aby 
zamordować swoją byłą małżonkę. To 
nie był afekt, działanie w stanie sil-
nego wzburzenia, tylko zaplanowane 
w każdym calu działanie. Nie wiem, 
może faktycznie nie chciał zabić, 
choć tłukąc ją po głowie i wlewając 
do gardła na siłę alkohol musiał w 
swoim chorym umyśle brać taką 
ewentualność pod rozwagę. Chyba, że 
całkiem go zaślepiła chęć zemsty i w 
pewnym momencie przestał się liczyć 
z konsekwencjami. Tak czy inaczej, dla 
mnie jedyny sprawiedliwy wyrok w tej 
sprawie to dożywocie.

***
Sam nie wiem, kiedy minęło te 20 

lat. Życie toczy się dalej. Jej córka 
jest już dorosła i mieszka w Wałczu. 
Świat bez niej jest jednak smutniejszy. 
Zwłaszcza dla tych, którzy ją znali. Jest 
też smutniejszy z innego powodu: 
dlatego, że on nie poniósł kary takiej, 
na jaką zasługiwał. 

Marcin Orlicki
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Od 11 lipca w salach Muzeum Zie-
mi Wałeckiej dostępna jest nowa 
wystawa czasowa „Pieniądze to nie 
wszystko...”. Wystawa niezwykła, 
łącząca edukację ekonomiczną z 
sentymentalną podróżą do Wał-
cza okresu PRL i przełomu lat 90. 
Kanwą wystawy jest trudny czas 
galopującej inflacji i denominacji. 
Każdy Wałczanin był wówczas mi-
lionerem, a muzealnicy postanowili 
pokazać na co i gdzie można było 
te miliony wydać. 

Wystawa powstała dzięki zaanga-
żowaniu trzech niepowtarzalnych 
kobiet, które potrafiły zarazić muzeal-
ników entuzjazmem do szalonego po-
mysłu, jakim jest wystawa o ekonomii. 
Anna Chandoszko - pomysłodawczyni 
całego przedsięwzięcia, Monika Mu-
szyńska-Kujas i jej Fundacja „Planeta 
Kreatywna”, dzięki której możliwa 
jest realizacja projektu oraz Agniesz-

PIenIądZe 
to nie wszystko

ka Halama - autorka Kwadracików, 
które prowadzą widzów przez zawiłe 
ekonomiczne treści. Podróż w czasie 
do okresu PRL możliwa jest dzięki 
pasji kolekcjonerów, którzy udostęp-
nili swoje zbiory - Panowie Krzysztof 
Pukaczewski, Marcin Krężel, Wiesław 
Stelmach oraz Mateusz Lasoń. Do 
wnętrz wałeckich sklepów okresu PRL 
możemy zajrzeć dzięki uprzejmości 
wałeckiego PSS Społem, które w tym 
roku obchodzi 75. rocznicę powsta-
nia. Bankowość tego okresu możemy 
podejrzeć dzięki eksponatom użyczo-
nym przez Spółdzielczy Bank Ludowy 
oddział Wałcz, Bank Spółdzielczy w 
Czarnkowie oraz Spółdzielczy Bank 
Ludowy Oddział Złotów.

Wystawa jest jednym z elementów 
projektu Letnia Akademia Finansów, 
realizowanego przez Fundację „Plane-
ta Kreatywna” we współpracy z Na-
rodowym Bankiem Polskim w ramach 
projektu edukacji ekonomicznej.

ogłoszenie płatne

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrow-
ski zaskarżył do sądu uchwałę o 
nieudzieleniu mu votum zaufania 
na sesji absolutoryjnej. Powodem 
zaskarżenia jest brak uzasadnienia 
Rady do podjętej uchwały. 

Podczas sesji absolutoryjnej radni 
Rady Miasta Wałcza nie udzielili bur-
mistrzowi zarówno absolutorium, jak 
również votum zaufania. 

- Burmistrz zaskarżył uchwałę o nie-
udzieleniu votum zaufania – mówi wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta Wałcz 
Krzysztof Piotrowski. - Powodem 
zaskarżenia jest zdaniem burmistrza 
brak uzasadnienia do uchwały. Trudno 
się z tym zgodzić. Uzasadnienia nie 
było, bowiem w porządku znalazła 
się uchwała o udzieleniu votum za-
ufania. Dopiero w trakcie sesji radni 
podjęli decyzję o nieudzieleniu votum 
zaufania i decyzja uzasadniana była 
ustnie. Ale oczywiście burmistrz ma 
prawo do zaskarżenia uchwały. Do 
28 sierpnia musi zostać zwołana nad-
zwyczajna sesja Rady Miasta, na której 
należy podjąć stosowną uchwałę i 

Uchwała w sądzie
przekazać wyjaśnienia do sądu. Samo 
zaskarżenie nie rodzi jakichkolwiek 
konsekwencji.

Część radnych spekuluje, że bur-
mistrz zaskarżył uchwałę, ponieważ 
obawiał się, że zaraz po dwóch nie-
udzielonych absolutoriach i dwukrot-
nym nieudzieleniu votum zaufania 
pojawi się wniosek o zwołanie refe-
rendum w sprawie jego odwołania. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że na temat ewentualnego wszczęcia 
procedury referendalnej radni, któ-
rzy mają w Radzie większość będą 
jeszcze rozmawiać. Zdania są jednak 
podzielone i trudno przewidzieć, 
jaka decyzja ostatecznie będzie 
podjęta. 

far

Od autora: Wielokrotnie była już, 
mowa o tym, że jeśli większość rad-
nych w ślad za drugim nieudzieleniem 
absolutorium nie rozpocznie procedu-
ry referendalnej, oznaczać to będzie 
brak konsekwencji, a to, co dzieje się 
na linii burmistrz – radni większości, 
należy traktować jako teatrzyk by nie 

powiedzieć: cyrk. Radni większości ani 
trochę nie wyglądają na takich, którzy 
wiedzą, czego chcą. Z jednej strony nie 
podoba im się praca burmistrza, a z 
drugiej nie robią nic, by go odwołać. 
Przecież jeśli dwa lata z rzędu burmi-
strzowi nie udziela się absolutorium i 
votum zaufania – to musi oznaczać, że 
nie akceptuje się zarówno jego poli-
tyki, jak i działań. To z kolei powinno 
wymusić chęć zmiany burmistrza. 
Przepisy na to pozwalają, tyle, że z 
różnych powodów radni nie kwapią 
się do przeprowadzenia referendum. 
Ja rozumiem, że obawiają się niepo-

wodzenia, co wzmocniłoby pozycję 
burmistrza. Wiem też, że w chwili 
obecnej może być również brana pod 
uwagę obawa przed czwartą falą pan-
demii. To oczywiste, że w warunkach 
pandemii przeprowadzenie referen-
dum może być utrudnione i może to 
wpłynąć na wyniki. Tylko, że obecna 
sytuacja też wiecznie trwać nie może. 
Na współpracę władzy wykonawczej z 
uchwałodawczą w tej kadencji nie ma 
już chyba co liczyć. A że obecna sytu-
acja odbija się negatywnie na mieście 
i jego mieszkańcach? Cóż, tym gorzej 
dla miasta i mieszkańców...

Polub nas na FB
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Już prawie po żniwach...
Sierpień nie wszystkim kojarzy się z wakacjami - dla rolników to czas, kiedy kończą się zbiory zbóż. Żniwa wyglądają dziś zupełnie inaczej, niż jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu. nastał czas wielkich i super wydajnych kombajnów, które sprawnie zbierają plony z wielkich areałów. Czasy kilkuhektarowych 
gospodarstw, snopowiązałek (do których wiecznie brakowało sznurka), młockarni oraz morderczej, fizycznej pracy przy zbiorach odeszły już na za-
wsze w zapomnienie.
Jak żniwa wyglądają współcześnie? Przedstawiamy to na fotografiach, które wykonał nasz niezawodny przyjaciel - Marcin Madajczyk z Tuczna.
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Już prawie po żniwach...



Super Pojezierze Wałeckie nr 32 (1253) 11 sierpnia 2021 r.8

Wiele razy pisałem o tym, że warto 
chyba zastanowić nad rozwojem 
turystyki wędkarskiej - jeśli na-
wet nie w samym Wałczu, to w 
powiecie. nie posiadamy dostępu 
do morza, zabytków na miarę 
Wawelu czy choćby nawet jakiegoś 
mniejszego, ale nie zbudowanego 
praktycznie od podstaw w czasach 
PRL-u zamku. dysponujemy nato-
miast dobrem bezcennym, czyli 
środowiskiem naturalnym. Lasy, 
czyste powietrze, jeziora i rzeki to 
potencjał, który należy wykorzy-
stać turystycznie.

Wiem, że zaraz pojawią się głosy o 
tym, że miasto czy generalnie samo-
rząd powinien tworzyć odpowiednie 
warunki, a konkretami zająć się 
powinni przedsiębiorcy. Jeśli jednak 
chodzi o wędkarstwo to obawiam się, 
że wsparcie samorządu jest konieczne. 
Na pewno na początkowym etapie, 
chociaż niekoniecznie finansowe. Ale 
o tym później. 

Jakiś czas temu szansę w wędkar-
stwie dostrzegł Szczecinek. Zauważyli 
tam, że obraz polskiego wędkarza od 
czasu, kiedy nad wodami widywało 
się panów w waciakach, gumofilcach, 
dzierżących pokrzywiony bambus w 
jednej ręce i dopalanego popularnego 

A może... jednak ryby?

w drugiej, znacznie się zmienił. Dziś 
wędkarstwo to sport zupełnie inny, a 
wędkarze przemierzają setki kilome-
trów na łowiska, gdzie są ryby. Dzi-
siejszy wędkarz zostawia pieniądze, a 
o to w sumie chodzi. 

Warunek jest jeden: musi być atrak-
cyjna woda i muszą być w niej ryby. 
Tylko tyle i aż tyle. Co ciekawe, dzi-
siejszy wędkarz nie jest nastawiony 
konsumpcyjnie. Za możliwość złowie-
nia rekordowej ryby śmiało godzi się 
z faktem, że na łowisku obowiązuje 
zakaz zabierania ryb (łowiska typu no 
kill) lub obowiązują ograniczenia, np. 

wymiary widełkowe. Oznacza to, że 
można wziąć np. jednego szczupaka 
w wymiarze pomiędzy 55-70 cm, a 
mniejsze i większe należy bezwzględ-
nie wypuścić (oczywiście po zmie-
rzeniu i zrobieniu pamiątkowej fotki, 
jeśli ktoś ma taką ochotę). Tego typu 
łowiska powoli zaczynają obfitować 
w okazy, ryb jest więcej, a to działa 
na wędkarzy jak magnes. Tyle, że ten 
proces należy zainicjować. 

Udało mi się porozmawiać z Mar-
cinem Gapką, który w Szczecinku 
jest odpowiedzialny za wędkarstwo. 
Powiedział mi, że w kierunku węd-

karstwa Szczecinek zwrócił się z kilku 
powodów. Miasto posiada warunki, 
wędkarstwo jest niewykorzystaną 
gałęzią turystyki, a dzięki wędkarzom 
można wydłużyć sezon. Szczecinek 
podpisał porozumienie z PZW i współ-
finansuje zarybianie dwóch jezior: 
Trzesiecko i Wilczkowo. Na ten cel 
przeznacza 80 tysięcy złotych rocznie. 
To jest już kwota, za którą można dość 
intensywnie dorybiać jeziora. Dla po-
równania: znalazłem raport zarybień 
Koła Wałcz Miasto za 2018 rok, w 
którym do 7 jezior (w tym Raduń) 
wsypano ryb za około 24 tys. złotych.

Oprócz dwóch jezior, Miasto Szcze-
cinek przejęło jezioro Wierzchowo i 
prowadzi na nim gospodarkę, w tym 
zarybienie. Niestety kwota, jaką to 
pochłania, nie jest znana. 

Szczecinek organizuje popularne w 
Polsce zawody wędkarskie, w tym ko-
mercyjne Trophy Szczecinek. Wpisowe 
w tych zawodach wynosi 1600 złotych 
od łodzi, w której jest dwuosobowy 
zespół. W 2018 roku, mimo wysokie-
go wpisowego, lista startowa została 
zamknięta w 17 minut, a rok później 
w około 27 minut. To pokazuje, jaką 
popularnością cieszą się te zawody. 

- Budżet tych zawodów wynosi 
około 250 tysięcy złotych, łącznie z 
wpisowym – tłumaczy M. Gapka. - 
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A może... jednak ryby?
Zawodnicy nie przyjeżdżają jednak 
tylko i wyłącznie na zawody. Przyjeż-
dżają trenować, poznawać łowisko, 
ale i rekreacyjnie łowić ryby, bo łowią 
ich sporo. W 2019 roku, a opieram 
się na informacji od hotelarzy, w 
Szczecinku w październiku i listopa-
dzie było niemal 100-procentowe 
obłożenie miejsc noclegowych, a 95 
procent zajmowali właśnie wędka-
rze. W 2019 roku, oprócz zawodów 
Trophy Szczecinek, organizowaliśmy 
również Mistrzostwa Europy Głucho-
niemych w wędkarstwie. Szacujemy, 
że zawodnicy i osoby towarzyszące 
tylko w czasie tych dwóch zawodów 
zostawili w Szczecinku około 500 ty-
sięcy złotych. Na pewno wydłużył się 
sezon turystyczny, a bilans pieniędzy 
zainwestowanych do zysków jest na 
pewno in plus.

Dlaczego Wałcz czy pozostałe po-
wiatowe samorządy miałyby nie za-
rabiać w podobny sposób? Czy jest to 
możliwe? Od kilku lat mój przyjaciel 
prowadzi łowisko na terenie Gminy 
Wałcz. Dzień łowienia kosztuje u niego 
100 złotych, jednocześnie na całym 
jeziorze (na kilku profesjonalnie przy-
gotowanych stanowiskach, z dużym 
pomostem, namiotem wojskowym, 
łóżkami, szafkami, itd.) może łowić 
około 20 wędkarzy. Brakuje miejsc 
w sezonie, a terminy rezerwuje się 
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 
Myślę, że Wałeckie Ryby na Fali, 
posiadające m.in. Zamkowe i Busino, 
również raczej nie dokładają do inte-
resu. To się po prostu opłaca.

Pewnie zaraz znajdą się malkontenci, 
domagający się precyzyjnych wyliczeń 
i biznesplanów. Nie ma możliwości 
wyliczenia, ile wędkarze zostawiają 
pieniędzy. O ile przedsiębiorcy wy-
najmujący miejsca noclegowe są w 
stanie stwierdzić, czy przyjechał do 
nich wędkarz, czy turysta rowerowy, 
o tyle w pozostałych miejscach jest 
to już trudne. W barze czy restauracji 
nikt przecież nie patrzy, czy za obiad 
płaci wędkarz, czy osoba, która trafiła 
tu przejazdem. Na stacji pana tankują-
cego do kanistra nikt nie pyta, czy leje 
paliwo do swojej łodzi, czy może do 
kosiarki aby skosić ogródek. W sklepie 
jest tak samo. 

Istotne jest to, że Wałcz i powiat 
wałecki znajdują się w odległości 
około 100 km od Poznania i Szczecina, 
czyli w odległości akceptowalnej do 
pokonania nawet na jednodniowy 
czy weekendowy wypad na ryby. 
Choć jeśli łowisko będzie obfitujące 
w okazy, ściągnie wędkarzy z innych 
rejonów Polski, a nawet Europy. Tak 
dzieje się dziś w Szwecji, gdzie na 
szczupaki, łososie, pstrągi czy lipienie 
jeżdżą wędkarze z całego kontynentu, 
w tym z Polski. To wręcz komiczne, 
kiedy wędkarze z Wałcza, mając u 
siebie tak niesamowite warunki, jadą 
za rybą poza granice kraju.

***
Czy coś z tym można zrobić?Tak, ale 

po pierwsze, konieczna jest zmiana 

naszej mentalności. Złowiona ryba 
ma dać przyjemność, a niekoniecznie 
już jakąś tam ilość rybiego białka. To 
oznacza, że złowione ryby wypusz-
czamy, ewentualnie w mocno ograni-
czonej formie zabieramy do bieżącej 
konsumpcji sztukę albo dwie. Po 
drugie, w początkowej fazie konieczne 
jest wsparcie zarybień ze strony samo-
rządu. To oczywiście musi się odbywać 
pod nadzorem ichtiologów, a wielkość 
i forma powinny być dostosowane 

do danego łowiska. Chodzi o to, aby 
uniknąć kretynizmów typu zarybianie 
sumem niewielkich zbiorników wokół 
Wałcza, jak i jezior w mieście. 

Na pewno będą to kwoty znaczne 
i tu trzeba liczyć na zrozumienie 
ze strony radnych. Rozumiem, że 
trudno jest przeznaczyć pieniądze na 
ryby, których nie widać, zamiast na 
chodniczek. Ale może warto nawiązać 
współpracę pomiędzy samorządami 
po to, by sieć łowisk była przemyśla-

na? Tu łowiska karpiowe, gdzie indziej 
nastawione na ryby drapieżne. Być 
może jest szansa, aby na którymś z 
przepływowych jezior utrzymały się 
pstrągi czy trocie jeziorowe. To zaś 
gratka, która ściągnie wędkarzy z 
całego kraju. 

Konieczne jest jednak zrobienie 
pierwszego kroku. Niestety, na efekty 
trzeba by poczekać kilka lat, ale z całą 
pewnością warto. 

R.O. 
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Czy jako kibic jestem dumny z 
występu polskich sportowców na 
tegorocznych/ubiegłorocznych 
(niepotrzebne skreślić), dopiero 
co zakończonych Igrzyskach Olim-
pijskich w Tokio? Generalnie tak, 
aczkolwiek nie ze wszystkich. Ale 
na pewno jako kibic wałecki jestem 
dumny z występu mieszkającej w 
Wałczu kajakarki - Karolina naja 
wywalczyła bowiem w stolicy Japo-
nii dwa medale: srebrny i brązowy 
i jako posiadaczka już czterech w 
sumie olimpijskich krążków dołą-
czyła do elitarnego grona polskich 
multimedalistów olimpijskich. A że 
Paryż już za trzy lata, więc wszyst-
ko jeszcze może się zdarzyć!

Zacznę od omówienia występu 
zawodników, którzy mają niepodwa-
żalne związki z Wałczem. Nie tylko 
dlatego, że panie powinny cieszyć się 
szczególnymi względami, na pierwszy 

Igrzyska i... po Igrzyskach!
ogień idzie Karolina Naja. Mojego 
podziwu dla wyczynu urodzonej w 
Tychach sportsmenki nie mąci nawet 
to, że mam kłopot z odmianą jej 
nazwiska - nie wiem, czy powinie-
nem to robić, czy nie, bo właściciele 
nazwisk podchodzą do tego różnie, a 
stanowisko Rady Języka Polskiego jest 
jednoznaczne: odmieniać. Postanowi-
łem więc próbować używać nazwiska 
Pani Karoliny głównie w mianowniku, 
a dopiero jeśli okaże się to niemożli-
we – zastosuję się do wytycznych RJP.

To jednak dygresja i czas przejść do 
rzeczy. Do tej pory za jedynego ściśle 
związanego z Wałczem medalistę 
Igrzysk Olimpijskich uchodził Maciej 
Freimut, który w parze z Wojciechem 
Kurpiewskim wywalczył srebro w 
Barcelonie w 1992 roku. Pochodzący 
z Wąbrzeźna Maciek (pochwalę się, 
że znamy się od wielu lat) osiągał 
wprawdzie swój życiowy sukces jako 
zawodnik WLS Zawisza Bydgoszcz, 

nikt jednak nie kwestionował wałec-
kości znakomitego kajakarza, gdyż 
wcześniej pływał on w barwach 
wałeckiego Orła, a po zakończeniu 
kariery osiadł w mieście, w którym 
przez wiele lat budował swoją mi-
strzowską klasę.

Karolina Naja to trochę podobny 
przypadek. Kajakarka urodziła się i 
zaczynała swoją karierę w Tychach, 
potem kontynuowała ją w wałeckiej 
Szkole Mistrzostwa Sportowego, a 
teraz reprezentuje barwy Posnanii, 
gdzie latem przeniosła się z AZS AWF 
Gorzów. Faktem jest jednak, że K. Naja 
ma w Wałczu dom, jest związana z 
wałczaninem Łukaszem Woszczyń-
skim, tu wychowuje się ich syn. Nie 
wiem, czy warto nawet wspominać o 
tym, że znakomita kajakarka spędza 
w COS OPO na Bukowinie mnóstwo 
czasu, przygotowując się do startów w 
najważniejszych regatach kajakowych 
w kraju i na świecie, skąd przywozi 
kilogramy medali.

Z Igrzysk w Tokio przywiozła dwa: 
srebrny i brązowy, wywalczone w 
dwójce i czwórce. Obok Anny Puław-
skiej, z która płynęła w obydwu osa-
dach, została najbardziej utytułowaną 
polską zawodniczką, startującą w 
Igrzyskach w Tokio. Koniecznie trzeba 
dodać, że razem z dwoma brązowymi 
medalami, wywalczonymi wspólnie z 
Beatą Mikołajczyk-Rosolską na Igrzy-
skach w Londynie i Rio de Janeiro, 
pani Karolina ma już w dorobku 4 
olimpijskie krążki, co czyni ją jedną 
z najbardziej utytułowanych polskich 
sportsmenek i sportowców w historii 
Igrzysk Olimpijskich. Dość powiedzieć, 
że ustępuje pod tym względem tylko 
Irenie Szewińskiej (7 medali) i szer-
mierzowi Jerzemu Pawłowskiemu 
(5), a wywalczyła tyle samo krążków, 
co chodziarz Robert Korzeniowski i 
kolejny szermierz Witold Woyda.

Z takim dorobkiem wałecka kajakar-
ka mogłaby już spełniona zakończyć 
karierę, nikt chyba sobie jednak nie 
wyobraża, aby tak miało się stać. 
Igrzyska w Paryżu są bowiem już za 
3 lata (o ile pandemia pozwoli), a 
Karolina Naja wywalczyła do tej pory 
medale srebrny i brązowe. Czegoś tu 
wyraźnie brakuje? Cóż... jesteśmy 
prawie pewni, że Karolina Naja też 
tak uważa.

Tak, czy owak – bardzo dziękujemy 
za już!

Trzeba też dodać, że w brązowej 
osadzie pań popłynęła m.in. Justyna 
Iskrzycka, która również jest absol-
wentką SMS Wałcz. Zastąpiła ona 
w ostatniej chwili stanowiącą do 
tej pory mocny punkt tego składu 
kolejną absolwentkę SMS Katarzynę 
Kołodziejczyk, która krótko przed 
Igrzyskami przewróciła się na rowerze 
i złamała rękę.

Medalowe nadzieje wiązaliśmy 
również ze startem Wiktora Głazuno-
wa - wychowanka trenera Bogdana 
Hertela i absolwenta I LO z oddziałami 
SMS w Wałczu. Tym razem przyszło 

nam obejść się smakiem. Debiutu-
jący na Igrzyskach zawodnik zajął w 
konkurencji C-1 trzynaste miejsce, a 
startując w C-2 wspólnie z innym ab-
solwentem wałeckiej szkoły Tomaszem 
Barniakiem wywalczył siódmą lokatę. 
Tym razem jeszcze czegoś zabrakło, ale 
może już za 3 lata w Paryżu?

Inna absolwentka SMS Wałcz Ka-
tarzyna Boruch była rezerwową w 
wioślarskiej czwórce podwójnej, która 
wywalczyła w Tokio srebrny medal, a 
to oznacza, że też ma swój udział w 
tym wielkim sukcesie.

Płynąca w składzie wioślarskiej 
czwórki bez sternika pochodząca z 
Bornego Sulinowa absolwentka SMS 
Wałcz Olga Michałkiewicz, zajęła 6 
miejsce w finale A.

Ogólnie wyniki osiągnięte przez 
kajakarki i wioślarki oraz kajakarzy z 
wałeckim śladem w CV należy ocenić 
bardzo wysoko. Oczywiście na naj-
większe gratulacje zasługuje Karolina 
Naja, która zdobyła 2 z 3 medali, 
wywalczonych przez sportowców z 
wiosłami w rękach, a jeśli zestawić to 
z liczbą 14 medali, które zdobyli w 
Tokio reprezentanci wszystkich dys-
cyplin – wrażenie jest jeszcze większe. 
Nic więc dziwnego, że władze PKOl 
to właśnie wałecką kajakarkę uho-
norowały specjalnie, powierzając jej 
rolę chorążej polskiej reprezentacji 
podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk 
w Tokio.

Nic też dziwnego, że do powitania 
naszej multimedalistki przygoto-
wywały się starannie i Starostwo, i 
Urząd Miasta, ale także sąsiedzi z ulicy 
Nadjeziornej, przy której mieszkają 
K. Naja i Ł. Woszczyński z synem. Jej 
przyjazd do Wałcza spodziewany był 
we wtorek 10 sierpnia.

Siatkarskie rozczarowanie
O nadziejach, związanych z wystę-

pem na Igrzyskach polskiej drużyny 
siatkarzy, której kapitanem był pocho-
dzący z Wałcza Michał Kubiak, pisa-
łem sporo dwa tygodnie temu, tuż po 
rozpoczęciu w Tokio rywalizacji w tej 
dyscyplinie. W medal dwukrotnych - z 
rzędu, bo w sumie trzykrotnych - mi-
strzów świata, wierzyli chyba wszyscy: 
kibice, działacze, trenerzy, a przede 
wszystkim sami zawodnicy. Bodaj naj-
lepsza (przynajmniej w teorii) drużyna 
w historii polskiej siatkówki miała 
wreszcie zdjąć ciążącą od lat na re-
prezentacji Polski klątwę olimpijskich 
ćwierćfinałów. Rywalizację w grupie 
Polacy zakończyli na 1. miejscu, z 
jedną porażką na koncie, poniesioną 
w inauguracyjnym meczu z Iranem. W 
meczu o awans do strefy medalowej 
Polska trafiła na Francję, która z grupy 
wyszła psim swędem, na 4. miejscu. 
Wydawało się, że łatwiejszej drogi po 
medal nie mogliśmy sobie wymarzyć. 
Ale... znów się nie udało – przegrali-
śmy 2-3, nie nawiązując w tie-breaku 
żadnej walki z rywalami.

Miałem okazję śledzić reakcje na 
boiskowe wydarzenia Małgorzaty 
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Igrzyska i... po Igrzyskach!
Glinki, która przyjechała do Wałcza 
w odwiedziny do dzieciaków, biorą-
cych udział w Siatkarskich Wakacjach, 
współorganizowanych przez fundację, 
założoną przez tę najwybitniejszą 
polską siatkarkę. Mecz oglądaliśmy 
grupowo na telebimie, ściągniętym 
do Wałcza przez Urząd Miasta i Sta-
rostwo. Pani Małgorzata od połowy 
czwartego seta była już kłębkiem 
nerwów, najwyraźniej czując, co się 
w Tokio święci. Oglądała transmisję 
przeważnie na stojąco, często od-
wracała wzrok od ekranu, nie chcąc 
patrzeć na stłamszonych Polaków. 
Cóż, porażki są wpisane w sport tak 
samo, jak zwycięstwa, ale my, kibice, 
zdecydowanie wolimy oglądać te 
pierwsze. Żal było jednak patrzeć na 
naszych siatkarzy, którzy po ostatniej 
piłce chowali twarze w dłoniach. 
Niektórzy płakali. Niestety, stało się - i 
tego już nie zmienimy.

Te Igrzyska i medal na nich miały być 
ukoronowaniem pięknej kariery repre-
zentacyjnej Michała Kubiaka. Niestety 
– medalu nie było, a zaprezentowanie 
pełni umiejętności przez kapitana 
reprezentacji uniemożliwiła kontuzja. 
Przykro było patrzeć na wychowanka 
UKS Liliput Wałcz, który przeważnie 
przyglądał się poczynaniom swoich 
kolegów zza boiska, a kiedy już się na 

nim pojawiał – wyraźnie się męczył. 
Do zdobywania medali nie wystarcza 
jednak sama ambicja i charakter 
wojownika – potrzebne jest jeszcze 
zdrowie.

Trudno dziś powiedzieć, czy Michał 
Kubiak powalczy jeszcze o medal w 
Paryżu. Prawda jest taka, że znajduje 
się już zdecydowanie bliżej końca, niż 
początku swojej kariery. Ale... kapitan 
reprezentacji już wiele razy udo-
wadniał, że nie ma dla niego rzeczy 
niemożliwych. Lepiej więc spokojnie 
poczekać na rozwój wypadków - na 
to, co będzie z tą reprezentacją w 
ogóle, a z jej kapitanem w szczegól-
ności. Tak na moje oko – jeśli ciągle 
będzie potrzebny, to jest szansa, gdyż 
Michał Kubiak jest walczakiem nad 
walczakami.

Miłe niespodzianki
Dla mnie najprzyjemniejszymi nie-

spodziankami w kategorii: występy 
polskich sportowców na IO w Tokio 
2021 były medale wywalczone przez 
chodziarza Dawida Tomalę oraz zapa-
śnika Tadeusza Michalika.

Najpierw o złotym chodziarzu. Przy-
znam się, że konkurencja chodu spor-
towego przez swoją nienaturalność 
nigdy nie znajdowała się w centrum 
mojej uwagi. Znałem zaledwie kilka 

nazwisk polskich chodziarzy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 4-krotnego 
mistrza olimpijskiego Roberta Korze-
niowskiego oraz mojego kolegi ze stu-
diów, o którym zdaje się, że pisałem 
już kilka razy. O istnieniu Dawida To-
mali dowiedziałem się dopiero, kiedy 
zdobył złoto w Tokio. Nadrabiając luki 
w swojej o nim wiedzy przeczytałem, 
że onegdaj rzucił był on chodzenie w 
kąt (o ile to jest w ogóle możliwe...), a 
żeby opłacić swój udział w obozie, za-
trudnił się na budowie. Szacunek mój 
dla pana Dawida wzrósł w związku z 
tym natychmiast i niewyobrażalnie, a 
przypomniała mi się też mimochodem 
historia Adama Małysza, który zanim 
został świetnym skoczkiem, pracował 
jako dekarz. Może w przypadku D. 
Tomali będzie podobnie?

Podobnie niewiele wiedziałem o 
zapaśniku Tadeuszu Michaliku, a po 
zdobyciu przez niego olimpijskiego 
brązu okazało się, że gdyby Igrzyska 
odbywały się w pierwotnym terminie, 
czyli w 2020 roku, to T. Michalik w 
ogóle by do Tokio nie pojechał, gdyż 
akurat przechodził dwie operacje ser-
ca... Jak mocny trzeba mieć charakter, 
żeby po czymś takim w ogóle wrócić 
na matę? A już zdobycie medalu 
igrzysk to dla mnie w tych okolicz-
nościach czysta abstrakcja. Wyrażając 

niniejszym swoją radość i podziw 
pozostaję przy nadziei, że lekarze 
opiekujący się naszym zapaśnikiem 
wiedzą, co robią.

Lekka i długo, długo nic
Sportowi statystycy pieją z zachwytu, 

że reprezentanci Polski wywalczyli w 
Tokio aż 14 medali, czyli najwięcej na 
Igrzyskach w XXI wieku. To niewąt-
pliwie powód do radości, zmąconej 
jednakowoż świadomością, że aż 9 
krążków z tego dorobku przypadło w 
udziale lekkoatletom, 2 kajakarkom 
i po 1 wioślarkom, żeglarkom oraz 
zapaśnikowi. W sumie tylko 5 dyscy-
plin. Ogromne brawa dla lekkoatle-
tów (miałem wszakże lekki niedosyt 
po występie P. Małachowskiego w 
dysku, P. Liska w tyczce oraz naszych 
kulomiotów...) i wszystkich medali-
stów, ale co z innymi dyscyplinami? 
Dlaczego nic nie zwojowaliśmy w 
koszykówce 3x3, siatkówce plażowej, 
kolarstwie, tenisie i na innych arenach, 
gdzie również mogliśmy powalczyć o 
medale? 

Czas na analizy i wyciąganie wnio-
sków jeszcze nie przyszedł. Teraz jest 
pora na odpoczynek, a po nim – po-
czątek operacji pod kryptonimem 
Paryż 2024.

Tomasz Chruścicki
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HOROSKOP
BARAn (21.03. - 19.04.)
W pracy Barany muszą dopilnować 
wszystkiego osobiście, bo tylko 
wtedy unikną kopotów. Nadarzy się 
okazja, by zarobić większe pienią-
dze - jeśli będą stanowcze, wszystko 
ułoży się po ich myśli. 
W miłości ktoś będzie oczekiwał 
deklaracji i odpowiedzi na trudne 
pytania - więcej jednak zyskają, 
przemilczając pewne kwestie.
BYK (20.04. - 22.05.)
Bykom marzy się wakacyjny odpo-
czynek, ale zaległe sprawy nie po-
zwolą im teraz odpocząć. W pracy 
nadchodzi czas ważnych decyzji, od 
których będzie zależna przyszłość 
Byków. W sprawach sercowych po-
czują się osamotnione i zaniedbane.
BLIŹnIĘTA (23.05. - 21.06.)
Czas zwolnic tempo i pozwolić sobie 
na chwilę odpoczynku. Bliźnięta 
powinny w tygodniu pozałatwiać 
zaległe sprawy, bo na weekend ich 
przyjaciele szykują miłe atrakcje i  
zabawę. W miłości Bliźnięta staną 
się zaborcze, ale powinny uważać, 
bo to nie wróży nic dobrego.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Raki będą mieć szansę uświado-
mienia sobie wielu rzeczy. Warto 
przełożyć na później męczące 
sprawy, na które przyjdzie jeszcze 
odpowiedni czas. 
W tym tygodniu planety zalecają 
przeznaczyć więcej pieniędzy na 
różne przyjemności, bo Rakom 
należy się odpoczynek. W miłości 

staną się kapryśne i niezadowolone.
LeW (23.07. - 23.08.)
Lwy pokażą teraz na co je stać i jak ła-
two potrafią postawić na swoim. Nowe 
propozycje ze strony szefa mogą im 
się bardzo opłacić, więc warto się nad 
nimi dobrze zastanowić. Odwiedziny u 
znajomych będą sprzyjać plotkom i... 
nowym znajomościom.
PAnnA (24.08. - 22.09.)
Panny znajdą się w centrum konfliktu. 
Szybko zorientują się, kto im sprzyja i 
gdzie znajdą wsparcie. W rozstrzyga-
niu sporów i niedomówień powinny 
kierować się intuicją. W miłości samot-
ność będzie Pannom doskwierać, ale 
telefon do adoratora sprzed lat okaże 
się kiepskim pomysłem.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Nadchodzi czas wewnętrznej walki. 
Wagi muszą zdecydować się, czy 
warto walczyć z samym sobą. Wy-
starczy, że zaczną kreować swoją 
rzeczywistość tak, jak tego chcą, a 
okaże się, że wszystko jest możliwe. 
W miłości nadchodzą romantyczne 
chwile. Wenus skłoni partnerów Wag 
do odgadywania ich próśb i życzeń. 
SKORPIOn (23.10 - 21.11.)
Nie wahajcie się, Skorpiony, wyco-
fać ze spraw, które są męczące i nie 
przynoszą wam korzyści. Czasami krok 
wstecz pozwala lepiej przyjrzeć się 
sytuacji i w efekcie odnieść większe 
korzyści. W miłości osoby spod tego 
znaku poczują się pewniejsze siebie, 
a to będzie owocowało w namiętne 
flirty i romanse.

STRZeLeC (22.11. - 21.12.)
Jeśli Strzelce nie mają dzieci, a bar-
dzo ich pragną, to teraz jest na to 
duża szansa. Natomiast jeżeli mają 
pociechy, to powinny poświęcić im 
więcej czasu i uwagi. W miłości będą 
teraz pod wpływem silnych emocji. 
Nie powinny jednak podejmować 
pochopnych decyzji, bo to zdecydo-
wanie nie jest dobry moment. 
KOZIOROŻeC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce poczują się wyczerpane. 
Powinny znaleźć czas na odpoczy-
nek i relaks, bo bardzo go teraz 
potrzebują. Powinny zachować dużą 
ostrożny i nie wierzyć na słowo we 
wszystkie obietnice, bo ktoś będzie 
chciał wykorzystać ich dobre serce. 
W miłości będzie im jednak sprzyjać 
powodzenie, warto więc wybrać się 
na romantyczna randkę.

SKłAdnIKI:
• 2 opakowania ciasta francuskiego,
• 25 g pasty pomidorowej,
• szczypta oregano,
• 200 g sera żółtego,
• pęczek pietruszki,
• 30 g masła,
• 1 jajko.
• 
WYKOnAnIe  
Jeden płat ciasta francuskiego rozkładamy na blacie i smarujemy pastą 
pomidorową, następnie posypujemy oregano. Ser żółty ścieramy na 
tarce i rozkładamy równomiernie na cieście. Pietruszkę drobno siekamy 
i dokładamy do reszty składników. Teraz przykrywamy drugim płatem 
ciasta i dobrze dociskamy.
Przekrajamy ostrym nożem wzdłuż (pionowo), następnie nacinamy w 
przeciwnym kierunku (poziomo) na 2 cm paski. Masło roztapiamy i 
smarujemy nim nasze paluszki. Następnie odrywamy jedną część, kła-
dziemy na drugą, przyciskamy długą wykałaczką i zwijamy w spiralkę. 
Tak przygotowane paluchy smarujemy roztrzepanym jajkiem i wkładamy 
do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 25 minut.

SMACZneGO! ()

Paluszki z ciasta francuskiego
COŚ nA ZąB

Tym, co mam dzisiaj do zaproponowania, być może zanadto się nie 
najecie, ale za to zostanie Wam w ustach smak bliski niebiańskiej 
rozkoszy. Zdecydowanie polecam do kieliszka białego, wytrawnego 
wina. no, może dwóch...

WOdnIK (20.01. - 18.02.)
Wodniki muszą skupić się teraz na 
sobie i na swoim zdrowiu. Najlepiej 
będą odpoczywać we własnym 
domu lub ogrodzie. Nie powinny 
przejmować się złośliwymi komen-
tarzami, bo ktoś może poczuć się 
po prostu zagrożony z powodu 
postępów, jakie robią. Wodniki nie 
mogą dać się zawrócić z obranej 
drogi. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
Będzie tak, jak Ryby lubią najbar-
dziej - wszyscy będą liczyć się z ich 
zdaniem i prosić o dobre rady. W 
ich życiu pojawi się partner, który 
może im bardzo pomóc. Niech się  
tym cieszą, ale nie powinny obiecy-
wać, że dla tej miłości zmienią całe 
swoje życie. Na poważne decyzje 
przyjdzie czas później.
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Cd. nA STROnIe 12

LISTY

Niby mie-
liśmy już 

zostać w 
domu 
- K., na 
moje 
wyraźne 

życzenie, 
pozbawił 

wino korka i 
rozlał je do ostatnich dwóch kielisz-
ków, które przetrwały jego próby 
zmywania, a ja wyciągnęłam nogi 
na balkonowej leżance i wlepiłam 
spojrzenie w praską panoramę. Po-
goda była bardzo taka sobie. Raczej 
chłodno niż ciepło, deszcz to siąpił 
delikatnie, to znikał. 

K. cierpi jednak czasem na 
syndrom niespokojnych nóg, a ja 
od kilku tygodni trzymałam z tyłu 
głowy malowniczą miejscówkę pod 
Warszawą, więc w reakcji na po-
wtarzające się marudzenie „gdzieś 
bym wyszedł” odstawiam w końcu 
nienapoczęty jeszcze kieliszek wina 
i chwytam za kluczyki do Barchetty. 
Nikt jeszcze nie umarł od spaceru 
nad rzeką, prawda?

Nikt jeszcze nie umarł od spaceru 
nad rzeką, prawda? - powiedzia-
łam do siebie pół godziny później, 
kopiąc w oponę permanentnie 

unieruchomionego samochodu, któ-
rego misa olejowa właśnie dokonała 
żywota na polnej drodze piętnaście 
minut od granic administracyjnych 
miasta stołecznego Warszawa. Z roz-
goryczeniem przypomniałam sobie, 
że wszystkie moje życiowe nieszczęścia 
zaczynały się od tego, że dawałam 
się namówić na coś, do czego sama 
średnio byłam przekonana. Gdybym 
tylko została na tym cholernym balko-
nie i piła białe wytrawne jak pan Bóg 
przykazał…

Nie ma co płakać nad rozlanym ole-
jem, pomyślałam, chociaż w środku 
każda komórka mojego ciała skręcała 
się w niemej frustracji. K. wsiadł w 
taksówkę, żeby zdobyć samochód z 
hakiem holowniczym i potencjałem 
do ruszenia 1050 kg żółtej blachy i 
miłości z podmiejskiej, szutrowej dro-
gi, a ja zostałam sam na sam ze sobą 
na najbliższych kilka godzin.

Przespacerowałam się wałem i 
zeszłam w pobliże Wisły.

Otworzyłam i zamknęłam czytnik 
ebooków. Powtórzyłam tę sekwencję 
jakieś osiem razy.

Weszłam na allegro i sprawdziłam 
ceny mis olejowych, oleju i filtrów.

Wróciłam na wał, do samochodu, 
na wał, do znaku symbolizującego po-
czątek miejscowości, do samochodu, 

obok, pod samochód, żeby obejrzeć 
śmiercionośny kamień i uśmierconą 
miskę.

O ile prostsze byłoby moje życie 
(w którym nierozwiązany pozostaje 
wciąż problem posiadania przeze 
mnie dwóch lodówek, w tym jednej 
głównie sprawnej, ale czasem nie), 
gdybyśmy raz w życiu odpuścili sobie 
przygodę i zostali w domu!

Jest już ciemno i późno, kiedy K. 
pojawia się z Audi. Oboje pakujemy 
się pod podniesioną Barchettę, żeby 
usunąć spod niej kamień, który prze-
ważył szalę, a potem zamocować linkę 
do holowania. Po drodze okazuje się, 
że według inżynierów mój samochód 
to raczej z tych, które po uszkodzeniu 
trzeba kopnąć i zostawić w rowie, 
bo miejsc do przymocowania haka 
w zasadzie nie ma. Nad głowami 
kłębią się nam ciemne chmury, a w 
końcu – oczywiście! - spada deszcz. 
Nogi ślizgają się w błocie, kiedy, 
prężąc wszystkie mięśnie, wypychamy 
samochód na stabilniejszy kawałek 
gruntu. Wszystko boli, jest zimno, ner-
wowo, frustruje świadomość, że do 
końca szczęśliwego rozwiązania wciąż 
bardzo, bardzo daleko. I jeszcze droga 
pod dom, w trakcie której modlę się, 
żeby opony, które nienawidzą mo-
krego, i hamulec, który bez pomocy 

funkcjonującego układu jezdnego 
funkcjonuje tak sobie, pozwoliły mi 
nie wjechać w tym sercu burzy w 
zderzak holującego mnie auta.

Do domu wchodzimy dobrze po 
północy. Rzygam ze stresu, ale tylko 
raz, więc w zasadzie się nie liczy. W 
końcu, po kilku nerwowych rundach 
po mieszkaniu, ciężko opadam 
na kanapę. Rozjeżdżającym się ze 
zmęczenia spojrzeniem przesuwam 
wreszcie po K., który, siedząc obok 
i palcami odrywając niewielkie 
kawałeczki chlebka gruzińskiego ze 
spokojem pyta, czy zrobić mi herba-
tę i… dociera do mnie.

Szkoda samochodu, tak. Szkoda 
pieniędzy, które wydam na napra-
wę, jasne. Szkoda niedzielnego, let-
niego wieczoru, oczywiście. Ale czy 
liczy się dziś w nocy cokolwiek poza 
tym, że dobrze, tak bardzo dobrze 
jest mieć obok siebie kogoś, kto w 
sytuacji podbramkowej sprawdza 
się tak samo jak wtedy, kiedy życie 
codzienne wygląda jak wyjęte z ka-
talogu? Ktoś miał chyba na to dobre 
słowo… Partner.

Zasypiam spokojnie. Wszystko 
inne się jakoś załatwi.

natalia Chruścicka

Sprawy niematerialne
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Mandaty mocno w górę
Nadchodzi to, 
co zdawało się 

od dłuższego 
c z a s u  n i e -
u c h r o n n e . 
Rząd projek-
tuje zmiany w 

kodeksie dro-
gowym i kodek-

s i e wykroczeń, podwyż-
szając wysokość mandatów. Zmiany 
mają wejść w życie od 1 grudnia 
tego roku. Chciałoby się powiedzieć: 
hulaj dusza, bo piekła (póki co), nie 
ma, ale nie radzę igrać z bezpieczeń-
stwem na drogach. Zmiany, jakie nas 
czekają to podwyższenie maksymalnej 
wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 
tys. zł.  Zwiększona zostanie wysokość 
grzywny, którą można nałożyć w po-
stępowaniu mandatowym - do 5 tys. 
zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń 
- do 6 tys. zł. Wprowadzony zostanie 
mechanizm, uzależniający usunięcie 
z konta kierowcy punktów karnych 
za naruszenie przepisów ruchu dro-
gowego od uregulowania mandatu. 
Dodatkowo punkty będą kasowane 
dopiero po upływie 2 lat od dnia 
zapłaty. Ma to usprawnić ściągalność 
mandatów. Za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego kierowca będzie 
mógł dostać nawet 15 punktów kar-
nych, obecnie maksymalna liczba to 
10 pkt. Ubezpieczyciele otrzymają 

dostęp do danych i dostosowanie 
stawek ubezpieczeń komunikacyjnych 
do historii wykroczeń kierowcy oraz 
otrzymanych przez niego punktów 
karnych. Przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości o ponad 30 km/h będzie 
skutkowało minimalnym mandatem 
w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie 
od tego, czy naruszenie zostało 
stwierdzone w obszarze zabudowa-
nym, czy też poza tym obszarem. 
Jeśli sprawca ponownie popełni 
takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to 
zostanie ukarany grzywną nie niższą, 
niż 3 tys. zł. Minimalna grzywna za 
nieprawidłowe zachowanie względem 
pieszego (np. wyprzedzanie na przej-
ściu dla pieszych, omijanie pojazdu, 
który zatrzymał się w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie 
mniej, niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 
lat sprawca ponownie popełni takie 
naruszenie, to kara grzywny wyniesie 
nie mniej, niż 3 tys. zł. W przypadku 
realnego zagrożenia bezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia pieszego, sąd bę-
dzie mógł dodatkowo orzec zakaz pro-
wadzenia pojazdów. Urząd Skarbowy 
będzie mógł zaliczyć zwrot podatku 
na poczet nieopłaconego mandatu 
karnego. Takie rozwiązanie ma na 
celu zwiększenie nieuchronności kary 
i egzekucji grzywien, nakładanych za 
popełnione wykroczenia drogowe. 
Mandat za wykroczenia na pieszych 

wyniesie najmniej 1,5 tys. zł. Jeśli 
dojdzie do recydywy w ciągu dwóch 
lat do zdarzenia, kara wzrośnie do 
3 tys. zł. Uszkodzenie mienia przez 
sprawcę (np. szkoda parkingowa), 
będzie karane mandatem w wysokości 
1,5 tys. zł. Za wykroczenia na prze-
jazdach kolejowych sprawcy zapłacą 
nawet 30 tys. zł. Mandatem do 3000 
zł będzie można zostać ukaranym 
m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu, wyprzedzanie pojazdu na 
przejściu dla pieszych, na którym ruch 
nie jest kierowany, lub bezpośrednio 
przed tym przejściem, naruszanie za-
kazu jazdy po chodniku lub przejściu 
dla pieszych, prowadzenie auta pod 
wpływem alkoholu lub środków dzia-
łających podobnie. W przypadku nie-
wskazania osoby, której powierzono 
pojazd w oznaczonym czasie, grozić 
będzie mandat karny w wysokości na-
wet 8000 zł. Za prowadzenie pojazdu 
niedopuszczonego do ruchu grozić bę-
dzie grzywna od 1000 zł do 30 000 zł. 
Jeżeli zaś kierowca od razu zdecyduje 
się zapłacić mandat, otrzyma 10 proc. 
bonifikatę. Zmiany przewidują też 
wsparcie dla osób pokrzywdzonych 
w wypadkach drogowych. Prokurator 
będzie musiał złożyć wniosek do sądu 
karnego o przesłanie odpisu prawo-
mocnego wyroku do sądu cywilnego 
wraz z żądaniem wszczęcia postę-
powania w sprawie renty dla osób, 

które utrzymywał pokrzywdzony. 
Sąd cywilny będzie mieć 14 dni na 
to, by przyznać rodzinie tymczasowe 
świadczenie na zapewnienie kosztów 
utrzymania - nie będzie ono mogło 
być niższe, niż połowa minimalnej 
emerytury (obecnie to byłaby kwota 
ok. 625 zł miesięcznie) i będzie wy-
płacane do momentu wydania wyroku 
zasądzającego rentę. Zarówno renta, 
jak i świadczenie, będą zwolnione z 
podatku dochodowego.

Zmiany są zapewne słuszne. Jednak-
że moim zdaniem  tego typu regulacje 
byłyby zbędne, gdyby waloryzację 
mandatów oparto na jakimś wskaźni-
ku, np. minimalnym czy też średnim 
wynagrodzeniu. Skokowe podwyżki 
rodzą zaś pytanie, czy podwyżka ta 
jest wzorowana na podwyżce wyna-
grodzeń dla polityków? Złośliwie do-
dam, że ostatnio wszystko jakoś nam 
drożeje, ale mandaty mają zdrożeć 
najbardziej, choć inflacja jest „tylko” 
5-procentowa. Z tą ostatnią zaś nikt 
nie walczy, a premierowi nawet się 
ona podoba. Tylko nam topnieją 
oszczędności i możemy mieć kłopot, 
by zebrać pieniądze na te nowe man-
daty. Cóż, póki co, mamy wyjście: 
trzeba jeździć zgodnie z przepisami.

Szerokości!

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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