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Wacie Państwo świadomość, że raptem za trzy miesiące zde-
cydowana większość z nas będzie się szykować, by zasiąść 
za Wigilijnym stołem? Owszem, rozumiem, że cała jesień 
jeszcze przed nami, że czwarta fala pandemii dopiero się 

rozkręca, że zatrważająco wiele osób zapada na inne śmiertelne choroby, 
ale świadomość upływającego z kosmiczną prędkością czasu jest absolut-
nie niefajna. Dopiero teraz, w ostatniej ćwiartce życia, zacząłem w pełni 
zgadzać się z tym, że im człowiek starszy, tym jego zegar tyka szybciej. Na 
wszelki wypadek informuję młodszego Czytelnika, że starsze modele ze-
garów i zegarków, takie nieelektroniczne, wydają rytmiczne dźwięki. Mało 
tego: żeby one wydawały te dźwięki, większość z nich trzeba nakręcać! 
Więc dlaczego je lubię? Bo w przeciwieństwie do różnych smartłoczów 
tamte mają duszę...

Nie o to jednak chodzi, żeby kogoś przekonywać do wymiany elektroniki 
na mechanikę. Czasu i postępu nie da się zatrzymać. Cały dowcip polega 
jednak na tym, żeby nie pozbywać się starego, jeśli to stare ciągle jest jare. 
Piję tu oczywiście do zmian, do których dojdzie w najbliższych tygodniach 
w miejskich spółkach w Wałczu, czyli w TBS-ie oraz w ZWiK. Z całą mocą, 
na jaką mnie stać podkreślam, że nie kwestionuję prawa władz miasta do 
obsadzania prezesowskich foteli w spółkach, ani nie upieram się przy tym, 
że szefowie tych spółek muszą być wybierani w drodze konkursu. Nie wiem 
wprawdzie, co mówi prawo, ale sądzę, że gdyby kazało ono przeprowadzać 
konkursy, to władze miasta by je przeprowadziły. Stawiam jednak węgiel 
brunatny przeciwko diamentom, że wygrałyby je (tzn. konkursy) te konkretne 
osoby, które władze miasta chciałyby umieścić na stanowiskach prezesów. W 
polskich - bo wcale nie tylko wałeckich - realiach konkursy są fikcją, a z tego 
wynika, że upieranie się przy nich jest hipokryzją, o którą wolałbym nie być 
posądzany. Zresztą... gdybym w wyniku jakiegoś niewytłumaczalnego kapry-
su losu to ja został szefem wielopoziomowej struktury (przed czym uchowaj 
mnie i innych, miłościwy Panie...), to życzyłbym sobie móc dobrać swoich 
najbliższych współpracowników według własnego uznania. Nie twierdzę, że 
dobierałbym ich według klucza towarzyskiego (i nie twierdzę, że tak dobiera 
ich burmistrz!), ale chciałbym móc to robić na własną odpowiedzialność.

Nie da się zarzucić Maciejowi Żebrowskiemu i jego ekipie, że po 
objęciu władzy dokonali skoku na spółki. W ciągu 3 lat zajdą raptem 
3 zmiany na stanowiskach prezesów.  Ustępujący szef TBS Marek 

Pawłowski odchodzi w sposób bardzo cywilizowany, żeby nie powiedzieć - 
modelowy. Od pewnego czasu nabył już uprawnienia emerytalne, uzgodnił 
z władzami miasta, że gotów jest sprzątnąć swoje biurko w kwadrans, jeśli 
jego przełożeni uznają, że nadeszła na to pora. Co więcej - zadeklarował, że 

przez czas jakiś będzie wdrażał do nowych obowiązków swojego następcę, 
o ile zajdzie taka potrzeba. I rzeczywiście, tak właśnie się stało. Nie zdradzę 
(mam nadzieję) żadnej tajemnicy pisząc, że w spółce zatrudniony jest już 
Mariusz Eysymont, który za kilka czy kilkanaście tygodni przejmie stery w 
TBS. O tym, że prędzej czy później Mariusz Eysymontt zostanie prezesem, 
szeptało się w mieście od długiego czasu, a z tego, że Marek Pawłowski 
wiecznie pracować nie będzie też nikt nie robił żadnej tajemnicy, więc co 
do mnie - to ja się w tej pokoleniowej wymianie prezesów nie doszukuję 
niczego nienormalnego (o konkursach już pisałem).

Nic konkretnego nie wiadomo natomiast o tym, kto zostanie 
następcą Wojciecha Szalwacha w Zakładzie Wodociągów i Ka-
nalizacji. O tym, że nad jego głową zbierają się czarne chmury 

mówiło się jednak systematycznie właściwie od chwili, kiedy burmistrzem 
Wałcza został Maciej Żebrowski. W kontekście tego, kto miałby zostać 
nowym prezesem ZWiK, padały różne nazwiska, z byłym posłem Pawłem 
Suskim włącznie. Ile w tym było prawdy - tego nie wiem, ale nad głową 
W. Szalwacha wisiał miecz i było tylko kwestią czasu, kiedy on spadnie. I 
ten czas właśnie nadszedł.

Preludium do tej zmiany było nieprzyjęcie przez Radę Nadzorczą ZWiK 
sprawozdania finansowego z działalności spółki, co nastąpiło kilka tygodni 
temu. Wiadomo było zresztą od dość dawna, że relacje prezesa z niektóry-
mi członkami Rady Nadzorczej nie są sielankowe. Wtedy jednak stało się 
oczywiste, że dni W. Szalwacha na stanowisku prezesa są policzone. Trudno 
przy tym zarzucić władzom miasta obcesowość w działaniu - na Walnym 
Zgomadzeniu wspólników (dla porządku dodam, że 100 proc. udziałów 
w spółce ma miasto) Wojciech Szalwach najpierw otrzymał absolutorium, 
a dopiero później (zaznaczam, że wiem to tylko z drugiej ręki) propozycję, 
z której poczuł się w obowiązku skorzystać.

O to, że W. Szalwach da sobie radę bez ZWiK, jestem spokojny. Ustępujący 
prezes całe swoje zawodowe życie związał z tą spółką, przeprowadził wiele 
projektów, włącznie z wartą grubo ponad 100 mln. zł kompleksową mo-
dernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wałczu, a to bynajmniej 
nie jest bułka z masłem. Jego dorobek najlepiej świadczy o tym, jakim jest 
fachowcem. Prywatnie nie znam W. Szalwacha zbyt dobrze, ale jestem 
pewny, że jest uczciwym i konkretnym facetem.

Zakładam, że władze miasta mają na to stanowisko kogoś jeszcze lepszego, 
gdyż inaczej doprawdy trudno byłoby doszukać się w tej wymianie sensu. 
Polityka? Wątpię, bo Wojciech Szalwach nie angażował się w polityczne 
spory, tylko robił to, za co dostawał pieniądze.Trudno powiedzieć, ale... 
szkoda gubić takich ludzi.

Reduktor
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.
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Ważą się losy wałeckiego Domu 
Wędkarza. Okręg Nadnotecki Pol-
skiego Związku Wędkarskiego nie 
jest w stanie utrzymać obiektu w 
dotychczasowej formie i chce nie-
odpłatnie przekazać dawne schro-
nisko wędkarskie miastu. Burmistrz 
chciałby utworzyć w tym miejscu 
Centrum Sportów Wodnych. Co na 
to Rada Miasta? Większość rajców 
jest sceptyczna...

Wałecki Dom Wędkarza, czyli schro-
nisko wędkarskie, został wybudowany 
ze składek wałeckich wędkarzy. For-
malnie jednak właścicielem obiektu 
jest Okręg Nadnotecki Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Pile. Spra-
wę dodatkowo komplikuje fakt, że 
grunt, na którym stoi budynek, jest 
własnością miasta, a PZW ma go w 
wieczystym użytkowaniu. 

Przynajmniej od kilkunastu lat PZW 
dzierżawiło obiekt, który de facto 
spełniał funkcję taniego hoteliku. Z 
wędkarzami natomiast budynek miał 
niewiele wspólnego. Pełnił jedynie 
funkcję siedziby dla kół wędkarskich. 
Można było tam również dokonać 
opłat za kartę wędkarską. Od kilku lat 
dzierżawcy z powodu fatalnego stanu 
technicznego obiektu zrezygnowali z 
dzierżawy. Dziś budynek przy ul. Orlej 
właściwie stoi pusty. Zaledwie dwa lub 
trzy pomieszczenia w piwnicy budyn-
ku nadal wykorzystują wędkarze. W 
dalszym ciągu można wykupić tam 
zezwolenia na połów ryb, a miłośnicy 
wędkowanie mają się gdzie spotkać i 
pogadać. 

PZW nie jest w stanie utrzymać 
obiektu w dotychczasowej formule 
jako schroniska wędkarskiego czy 
hotelu. Wymaga to ogromnych na-
kładów na remont. Stąd pojawił się 
pomysł nieodpłatnego przekazania 
obiektu miastu.

- Utrzymanie Domu Wędkarza przez 
Stowarzyszenie nie wchodzi już w ra-
chubę – mówi dyrektor Biura Okręgu 
Nadnoteckiego PZW Lidia Pirtań. - 
Szukaliśmy nowych dzierżawców, ale 
nie było chętnych. Nie oszukujmy się, 
obiekt wymaga kapitalnego remontu, 
a PZW nie jest w stanie go sfinanso-
wać. Tym bardziej, że utrzymanie go 
w dotychczasowej formie jako schroni-
ska czy hotelu było nieopłacalne. Nie 
jesteśmy w stanie spełnić wymogów, 
wynikających z kodeksu pracy. Wyna-
grodzenia osób, które trzeba byłoby 
zatrudnić do obsługi takiego obiektu, 
pochłaniałyby ewentualne wpływy, 
a obawiam się, że mogłoby to nie 
wystarczyć. Dlatego padła propozycja, 
aby nieodpłatnie oddać obiekt do 
Miasta. Budowali go ze swoich skła-
dek wałeccy wędkarze. Chcieliśmy w 
zamian za oddanie budynku za darmo 
zagwarantować im pomieszczenia. To 
jest chyba uczciwa propozycja. Jeśli 
miasto nie zdecyduje się na przejęcie, 
obiekt będzie wystawiony do sprzeda-
ży na wolnym rynku.

***
Burmistrz Maciej Żebrowski już jakiś 

Co z Domem Wędkarza?
czas temu wspominał o możliwości 
przejęcia budynku na ul. Orlej. Pla-
nował utworzenie w nim Centrum 
Sportów Wodnych. Pomysł pojawił się 
bodaj w ubiegłym roku i naatychmiast 
wywołał sporo emocji oraz spekulacji. 
Dość głośno mówiło się, że CSW mia-
łoby powstać tylko po to, by burmistrz 
mógł „swoim” (czyt. żeglarzom – dop. 
aut.) dać etat dyrektora czy kierowni-
ka. W tym kontekście padało nawet 
kilka nazwisk, w tym członka bliskiej 
rodziny burmistrza. Wydawało się, 
że pomysł upadł, ale jak się okazało 
- został tylko nieco odłożony w czasie 
i teraz nabrał realnego kształtu. Jest 
bardzo prawdopodobne, że na naj-
bliższej sesji (21 września) radni będą 
decydowali o tym, czy miasto jest 
zainteresowane przejęciem budynku 
nad jez. Zamkowym. 

- Dom Wędkarza to obiekt położony 
nad samym Jeziorem Zamkowym, 
w miejscu idealnym do uprawiania 
wszelakich sportów wodnych, a osób 
uprawiających je w Wałczu nie brakuje 
– przekonuje burmistrz M. Żebrowski. 
- Oddanie go w ręce prywatne tylko 
dlatego, że wymaga nakładów, by-
łoby skrajną nieodpowiedzialnością. 
Szczególnie, że w naszym mieście 
mamy kilka klubów sportowych, ściśle 
związanych z wodą. Wałecka młodzież 
ze znaczącymi wynikami uprawia 
kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo 
oraz nowo rodzącą się dyscyplinę, 
czyli deski SUP. Swoją siedzibę w 
Miejskim Ośrodku Sporu i Rekreacji 
obecnie mają również smocze łodzie. 
Wszystko to sprawia, że na chwilę 
obecną wręcz istnieje konieczność 
utworzenia Wałeckiego Centrum 
Sportów, łączących zarówno MOSiR, 
jak i obecny Dom Wędkarza. Rolą 
miasta jest tworzenie warunków do 
uprawiania różnego rodzaju dyscyplin 
sportowych i to właśnie chcemy robić. 
Z jednej strony chwalimy się, że Wałcz 
jest miastem sportu czy mistrzów 
świata, a z drugiej nie inwestujemy 
w miejską infrastrukturę sportową. 
Chcemy to zmienić i dać szanse naszej 
młodzieży na treningi w godnych 
warunkach, które otworzą im drzwi 
do sportowej przyszłości. Kwota, o 
której mówimy, to wstępne szacunki 
do założeń budżetowych. Czy radni 
poprą nasz projekt? Oczywiście jeste-
śmy pełni nadziei, że tak się stanie. 
Przez lata niedofinansowany Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zamiast się 
rozwijać - niszczał. Dziś możemy to 
zmienić. Rada Miasta w najbliższym 
czasie stanie przed trudnymi wybora-
mi. Pierwszy z nich to Dom Wędkarza. 
Jeśli miasto nie wykorzysta szansy na 
zagospodarowanie tego terenu, to 
może się okazać, że podzieli on los 
terenów po byłej rzeźni czy mleczarni. 
Drugi zaś to MOSiR. Jeśli nie zmie-
nimy sposobu jego funkcjonowania 
i nie przekształcimy go w jednostkę 
budżetową, to MOSiR będzie wciąż 
niedofinansowanym, niszczejącym 
budynkiem. Bez jasnej deklaracji ze 
strony radnych nic się nie zmieni. 

Wciąż będziemy jedynie udawać, że 
tworzymy warunki dla wałeckiego 
sportu.

Na remont Domu Wędkarza oraz 
przekształcenie go w centrum sportu 
wladze miasta chciałyby wydać 5 
milionów złotych. Jest też pomysł, 
aby wędkarzy przenieść do budynku 
po byłym Gimnazjum nr 3 na ul. 
Sądowej, czyli po sąsiedzku. Czy się 
na to zgodzą?

***
Decydujący głos w tej sprawie należy 

do radnych, a konkretnie do rządzą-
cej w Radzie większości, która jest w 
opozycji do burmistrza.

- Mam szereg wątpliwości, jeśli 
chodzi o przejęcie Domu Wędka-
rza - przyznaje wiceprzewodniczący 
Rady Krzysztof Piotrowski. - Niesie 
to za sobą zobowiązania i nie wiem, 
czy miasto na to stać. Budynek jest 
mocno zniszczony i słyszy się nawet 
głosy, że taniej byłoby rozebrać go, 
bo remont  ma pochłonąć ogromną 
kwotę pięciu milionów złotych. Nie 
wiadomo, jak ma wyglądać za-
pewnienie innych pomieszczeń dla 
wędkarzy. Z tego co słyszę, miałoby 
to być zapisane w akcie notarialnym. 
To z kolei może w przyszłości mocno 
ograniczyć możliwości wykorzystania 
obiektu. Poza tym nie wiem, czy jest 
sens tworzyć kolejne centrum sportu. 
Od tego mamy MOSiR. Dublowanie i 
tworzenie kolejnego centrum sportów 
wodnych nie jest na tę chwilę najważ-
niejszym działaniem. 

- Nie widzę specjalnie sensu tworze-
nia kolejnego centrum sportu – mówi 
przewodniczący Rady Miasta Maciej 
Goszczyński. - Mamy MOSiR. Mówi się 
o utworzeniu kolejnego centrum, na 
bazie SP nr 5. Do tego nie można za-
pominać, że przecież w Wałczu mamy 
COS. Samo przejęcie obiektu na ul. 
Orlej wiąże się z kosztami remontu, i 
to ogromnymi. Budynek jest w stanie 
fatalnym i wielu twierdzi, że nadaje się 
tylko do rozbiórki. Tyle, że rozbiórka 
obiektu to również są koszty. Niejasna 
jest poza tym kwestia pozostawienia w 
budynku pomieszczeń dla wędkarzy. 
Reasumując, na tę chwilę jest w tej 
sprawie zbyt wiele niewiadomych. 
Nie uważam, abyśmy musieli się w 
tym wypadku spieszyć. Należy do-
kładnie przeanalizować problem, aby 
świadomie podjąć decyzję. 

- Na tę chwilę to nie jest problem 
miasta, tylko PZW - uważa Bogusła-
wa Towalewska. - Wędkarze nie są 
w stanie utrzymać obiektu i muszą 
rozwiązać problem. Chcą przekazać 
miastu obiekt, nadający się do kapi-
talnego remontu albo do rozbiórki. 
Tyle, że domagają się zapewnienia w 
nim pomieszczeń dla wędkarzy, a sami 
nie mają zamiaru partycypowania w 
kosztach remontu. Czyli miasto ma 
wyremontować obiekt i wykorzystać 
go tak, aby i wędkarze znaleźli w nim 
miejsce. To rodzi spore ograniczenia i 
myślę, że sensowniej byłoby przenieść 
wędkarzy do byłego Gimnazjum nr 3. 
Nie sądzę, aby jakikolwiek prywatny 

inwestor zdecydował się na zakup 
takiego obiektu z obciążeniem w 
postaci zapewnienia pomieszczeń 
dla wędkarzy. Przejęcie z wędkarzami 
uważam za błędne z punktu widzenia 
miasta. Z drugiej strony jest fajna 
działka, atrakcyjna lokalizacja i straszy 
na niej rozpadający się budynek. Aż 
prosi się, aby powstała tam restaura-
cja, kawiarnia z tarasem, może kilka 
pokoików na górze. Ale czy to jest rola 
miasta? To powinien robić prywatny 
przedsiębiorca. Nie widzę sensu w 
tworzeniu kolejnego centrum sportu. 
Mamy już na głowie MOSiR, który 
jest niedoinwestowany i wymaga re-
montu, co również pochłonie miliony. 
Dlatego jestem tu bardzo ostrożna. 
Poza tym obawiam się, że w całej tej 
sprawie może być drugie dno. Czas 
pokaże, czy tak jest. 

Odmiennego zdania są radni mniej-
szości proburmistrzowskiej. 

- Radni mniejszości są za przejęciem 
Domu Wędkarza, z kilku względów - 
mówi radna Anna Korzeniewska. - Po 
pierwsze, właścicielowi obiektu zależy 
na tym, aby budynek nie trafił w pry-
watne ręce, ponieważ funkcjonujące 
obecnie w Wałczu trzy koła węd-
karskie, zrzeszające około 2 tysiące 
wędkarzy, najprawdopodobniej stra-
ciłyby miejsce na swoje biuro. Jeżeli 
właścicielem obiektu zostanie miasto, 
to wędkarze nie zostaną pozbawieni 
swojego miejsca. Po drugie - Okręg 
Nadnotecki PZW chce przekazać ten 
obiekt nieodpłatnie lub za symbolicz-
ną cenę. Uważamy, jest to ogromna 
okazja, tym bardziej, że otwierają się 
nowe możliwości finansowania inwe-
stycji z funduszy unijnych. Po trzecie 
- oddać, czy sprzedać obiekt prywat-
nemu właścicielowi można zawsze. 
Mieliśmy już w Wałczu przekazanie 
w prywatne ręce byłej mleczarni, a 
jaki był tego efekt, każdy chyba wie. 
Oczywiście radni większości będą 
oponować, bo w Wałczu jest wiele 
obiektów, które wymagają inwestycji. 
Pieniędzy zawsze będzie za mało, ile 
byśmy ich nie mieli. Szkoda, że są w 
Radzie osoby, które cały czas narze-
kają i nie chcą, by miasto faktycznie 
się rozwijało.

- Ja osobiście jestem za przejęciem 
obiektu - mówi radna Bożena Terefen-
ko. - Ale pod pewnymi warunkami. 
Moim zdaniem wędkarze powinni 
zgodzić się na przeniesienie do Gim-
nazjum nr 3, aby dać pełną swobodę 
w przyszłym wykorzystaniu obiektu. 
Teren jest atrakcyjny i obawiam się, 
aby nie podzielił losów mleczarni czy 
rzeźni. Strasząca nad brzegiem jeziora 
ruina nie będzie dobrą wizytówką 
miasta. Dlatego skłonna jestem po-
przeć przejęcie. Na jaki cel mógłby 
zostać wykorzystany ten obiekt? O 
tym trzeba by rozmawiać. Ostatecznie 
zawsze można tak atrakcyjny teren 
sprzedać. 

Radni mieli zadecydować o przyszło-
ści Domu Wędkarza podczas sesji 21 
września, czyli już po zamknięciu tego 
wydania tygodnika.                     far
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Wałeccy radni otrzymali doku-
ment o nazwie „Wieloletni Plan 
Inwestycyjny na lata 2022-32”. 
Dokument zawiera propozycję 
około 60 inwestycji na łączną 
kwotę około 160 milionów złotych. 
Radni opozycyjnej w stosunku do 
burmistrza Macieja Żebrowskiego 
większości uważają jednak, że plan 
jest tylko swego rodzaju koncertem 
życzeń, w sporej części nierealnym 
do spełnienia. 

- Wieloletni Plan Inwestycyjny to 
prawie 60 zaproponowanych przez 
nas pozycji z różnych dziedzin życia 
w ramach 10-letniej koncepcji - tłu-
maczy burmistrz Maciej Żebrowski. 
- Przy jego tworzeniu dużą uwagę 
przywiązywaliśmy do nowej perspek-
tywy finansowej środków krajowych 
i unijnych. W nowej perspektywie 
większość środków będzie skierowana 
na działania proekologiczne i właśnie 
pod tym kątem dobieraliśmy inwesty-
cje turystyczne.

***
Takim działaniem proturystycznym 

miałaby być m.in. inwestycja o 
tajemniczo brzmiącej nazwie „Plac 
zabaw na drzewach”, zlokalizowana 
na parkingu przy Cmentarzu Wojen-
nym. Pierwszym skojarzeniem, które 
nasunęło się radnym większości, było 

Ambitny plan czy koncert życzeń?
że będzie to coś na kształt parku lino-
wego. Okazało się jednak, że chodzi 
jednak o coś zupełnie innego. 

- Jednym z pomysłów, który znalazł 
się w 10-letnim planie inwestycyjnym 
miasta Wałcz, jest tzw. ścieżka w ko-
ronach drzew, to prawdziwy spacer w 
chmurach – wyjaśnia M. Żebrowski. 
- Dzięki takiej ścieżce można z bliska 
podziwiać naturę oraz poznać wiele 
przyrodniczych ciekawostek. To atrak-
cja nie tylko dla miłośników przyrody, 
ale również doskonała interaktywna 
lekcja biologii. W naszej ocenie teren 
położony przy Cmentarzu Wojennym 
jest pod ten projekt idealny. Na tra-
sie ścieżki planowane są miejsca na 
odpoczynek oraz punkty widokowe.

Spacer w koronach drzew byłby bez 
wątpienia atrakcją. Warto wiedzieć, 
że codziennie kursują z Zakopane-
go busy, wożące turystów na do 
takiej ścieżki, która znajduje się po 
słowackiej stronie. Burmistrz na ten 
cel zaplanował wydanie 1,2 miliona 
złotych. Jeśli wałecka ścieżka w koro-
nach drzew ma choć w małym stopniu 
upodobnić się do tej słowackiej, to 
zachodzi obawa, że zaplanowana 
kwota jest wielokrotnie za mała.

***
Na pewno wiele osób z zadowo-

leniem odebrało zapisanie w planie 
zagospodarowania Półwyspu Strącz-

no. Zaplanowano na ten cel kwotę 
18 milionów złotych. 

Jak tłumaczy burmistrz, Gmina 
Miejska Wałcz posiada już pełną doku-
mentację z pozwoleniem na budowę. 
Projekt zakłada m.in. wybudowanie 
domków letniskowych, portierni, 
toalet, pomostów, sieci wodno-kana-
lizacyjnej, branży elektrycznej, utwar-
dzenie ciągów pieszych, powstanie 
budynków gastronomicznych oraz 
budowę miejsca na ognisko. 

- Projekt jest kompleksowy i liczymy, 
że uda się go zrealizować – twierdzi 
M. Żebrowski. - Od lat mówi się, 
że perełka w postaci półwyspu jest 
niewykorzystana i niszczeje. Chcemy 
temu miejscu nadać nowe życie. Już 
dziś zgłaszają się do nas mieszkańcy z 
pomysłami na aktywne wykorzystanie 
tego terenu. Był pomysł na zlot mili-
tarny oraz duże eventy koncertowe. 
Na wszystko potrzeba środków oraz 
dobrej infrastruktury. Dlatego już dziś 
planujemy ujęcie tego projektu w wie-
loletnim programie inwestycyjnym.

- Projekt kompleksowego zagospo-
darowania półwyspu Strączno został 
wpisany jako jedno z zadań do Pol-
skiego Ładu – mówi przewodniczący 
Rady Miasta Maciej Goszczyński. 
- Lada dzień należy spodziewać się 
decyzji o tym, jakie projekty otrzymają 
dofinansowanie. Jeśli się uda, to na 

inwestycje mamy szansę dostać do 
95 procent dofinansowania.

***
Do programu Polski Ład została 

również zgłoszona budowa ścieżki 
rowerowej do Ostrowca. Co oznacza, 
że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy 
miasto zrealizuje wzięte na siebie 
zobowiązanie wybudowania 400, 
może 500 metrów dość łatwego od-
cinka trasy rowerowej. Gmina wiejska 
Wałcz skończy swój długi odcinek pod 
koniec października tego roku, Gmina 
miejska w tym roku chyba nawet nie 
zacznie budowy.

- Mogę zapewnić wszystkich niecier-
pliwych mieszkańców, że ścieżka do 
Ostrowca powstanie jeszcze w przy-
szłym roku, niezależnie od środków 
z Polskiego Ładu – zapewnia M. Że-
browski. - Zapytanie na opracowanie 
dokumentacji zostało zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Miejskiej Wałcz na początku 
listopada 2020 r. Umowny termin 
wykonania projektu określony został 
na 30 listopada 2021 r. Projekt uzyskał 
już wszystkie uzgodnienia od Wojsko-
wej Agencji Mienia.

Część radnych nie kryje zdziwienia i 
zapewnia, że przyjrzą się sprawie. Na 
początku roku deklarowali, że środki 
na ścieżkę przekażą, zwłaszcza, że 
wójt przystąpił do realizacji dłuższego 
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odcinka, leżącego na terenie Gminy 
Wałcz. Przyznają, że nie wiedzą, skąd 
wzięło się opóźnienie, zwłaszcza, 
że po stronie miasta jest niedługi 
i niezbyt kosztowny odcinek trasy 
rowerowej.

***
W mieście planowana jest również 

budowa miejsc dla kamperów. Wśród 
zadań inwestycyjnych znajdują się 
dwa, a nawet trzy takie obiekty. 
Pierwsza lokalizacja przewidywana 
jest przy okazji zagospodarowania 
półwyspu Strączno, druga na Byd-
goskiej koło miejskiej plaży. Trzecia 
lokalizacja nie została podana, więc 
zapytaliśmy o nią burmistrza. 

- Moda na kampery nigdy nie prze-
stanie istnieć – uważa M. Żebrowski. 
- Ludzie, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, cenią sobie niezależność i 
to, że każdego dnia mogą nocować 
w innym miejscu. Kamperowicze jak 
wszyscy turyści są różni. Jedni szukają 
ucieczki w ciszę i spokój, inni liczą na 
rozrywkę i dobrą zabawę. Planując 
dwa punkty kamperowe w mieście 
właśnie te potrzeby wzięliśmy pod 
uwagę i wyznaczyliśmy dwa punkty: 
jeden przy ul. Bydgoskiej, drugi zaś w 
okolicach MOSiR przy ul. Chłodnej. 
Dwie lokalizacje to więcej możliwości 
i krok w stronę stworzenia podwalin 
pod kolejny rodzaj turystyki, która 
dotychczas kojarzy się raczej z życze-
niami, a nie realnymi działaniami. 
Temu celowi służy zresztą więcej 
omówionych wyżej zamierzeń.

***
W dokumencie przekazanym rad-

nym jest również budowa plaży i przy-
stani na Dolnym Mieście. Również 
nad jeziorem Zamkowym po byłym 
Domu Wędkarza ma powstać Cen-
trum Sportów Wodnych. Mówi się, 
że powstaną tam również pomosty, 
do których mogą cumować łodzie. 

- Plaża i przystań z pomostami na 
Dolnym Mieście to jedna z naszych 
obietnic wyborczych i zamierzamy 
ją zrealizować – burmistrz rozwiewa 
wątpliwości. - Jest to inwestycja nieza-
leżna od Centrum Sportów Wodnych, 
całkowicie przeznaczona dla naszych 
mieszkańców i turystów.

W tej sytuacji musi paść pytanie, 
co dalej z MOSiR-em. Okazuje się, że 
w jednym z punktów zaplanowano 
remont budynku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Zaplanowano na 
to niebagatelną kwotę 10 milionów 
złotych. Niedawno mówiło się o likwi-
dacji MOSiR-u i połączeniu go z WCK.

- Lata zaniedbań i braku realnego 
dofinansowania doprowadziły do tego, 
że dziś budynek wymaga kapitalnego 
remontu – mówi M. Żebrowski. - W 
pierwszej kolejności MOSiR potrzebuje 
dostosowania do warunków przeciw-
pożarowych. Należy wykonać eksper-
tyzę budowlaną z uwagi na zły stan 
techniczny budynku, wyremontować 
i wyposażyć pokoje, wykonać w po-
kojach łazienki, a następnie wymienić 
instalację elektryczną oraz wodno 

– kanalizacyjną. Oczywiście już dziś 
szukamy środków zewnętrznych na ten 
cel. Podejmujemy starania i odwołuje-
my się do argumentacji wskazywanej 
już powyżej, celem przekonania do tej 
koncepcji Radnych Miasta.

***
To nie wszystkie inwestycje nad 

Raduniem. Burmistrz twierdzi, że z 
uwagi na postępującą degradację 
elementów drewnianych (donice, 
pergole) należy przemyśleć nowe 
zagospodarowanie terenów zielonych 
na promenadzie nad jeziorem Raduń. 

- Założeniem jest dostawienie no-
wych klombów, ławek, pergoli oraz 
nowych nasadzeń – wylicza burmistrz. 
- Dodatkowo należy wymienić plac 
zabaw, który ma być wizytówką na-
szego miasta.

Jeśli chodzi o poprawę estetyki 
miasta, to planowana jest również 
wymiana słupów ogłoszeniowych. 
Okazuje się, że jeden słup ogłoszenio-
wy kosztuje 40 tys. złotych. Z czego 
jest zrobiony?

- Słupy Citylighty, w skrócie CLP, to 
nośniki reklamowe, często wykorzy-
stywane w reklamie zewnętrznej w 
dużych miastach – wyjaśnia burmistrz. 
- Nowoczesna forma i estetyczny 
design tych nośników sprawia, że w 
elegancki sposób wtapiają się one 
w krajobraz miejskiej przestrzeni. 
Na chwilę obecną w mieście takich 
punktów mamy 13. Pomimo, że 
ich zarządcą jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej, to często odnotowu-
jemy przypadki indywidualnych, 
nieuzgodnionych z ZGK reklam, które 
nie zawsze wyglądają estetycznie, 
szczególnie, gdy mokną na deszczu 
lub rwą się pod wpływem wiatru. 
Słupy Citylight zapewnią porządek i 
ład. Plakaty zamknięte za pleksową 
szybą będą nie tylko estetyczne, ale i 

nie ulegną zniszczeniu.
Wśród planowanych inwestycji 

można jeszcze wymienić remont 
siedziby Muzeum Ziemi Wałeckiej i 
remont dworca PKP (o ile zostanie 
on przekazany miastu). Wpisane do 
programu są też remonty kilku ulic, 
montaż instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach użyteczności publicznej 
czy przebudowa i zagospodarowanie 
ryneczku.

***
- To jest dokument mało realny – 

ocenia wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Krzysztof Piotrowski. - Nie 
uwzględnia naszych możliwości fi-
nansowych i jest niemożliwy do 
wykonania bez dofinansowania. 
Nie ma wątpliwości, że część zadań 
dobrze byłoby zrealizować, tyle, że 
nie z naszymi finansami. Dla mnie to 
lista niespełnionych życzeń. Z drugiej 
strony mamy zaniedbane centrum, 
wizytówkę miasta, a planujemy wy-
dawać miliony na jakieś place zabaw 
w drzewach na obrzeżach.

- Ja bym powiedział, że ten doku-
ment to jedna fikcja, swego rodzaju 
koncert życzeń – twierdzi przewodni-
czący Rady Miasta Maciej Goszczyński. 
- My musimy dostosować plany do 

naszych możliwości i realiów, w jakich 
funkcjonujemy. Ten dokument wy-
daje się oderwany od rzeczywistości. 
Zastanawiam się nawet co do sensu 
tworzenia takich dokumentów. Nie 
zapominajmy, że w ciągu dziesięciu 
lat mamy dwukrotnie wybory. Nowi 
radni, nowi burmistrzowie mogą mieć 
inne pomysły, inne priorytety i opra-
cowany dziś plan mogą zwyczajnie 
wyrzucić do kosza. 

- To jest już element kampanii wybor-
czej – ocenia była burmistrz, obecnie 
radna Rady Miasta Bogusława Towa-
lewska. - Ten dokument nie posiada 
jakiejkolwiek mocy sprawczej. Wpi-
sano w niego listę życzeń, aby mówić 
później: my to wymyśliliśmy, my to 
chcieliśmy zrobić. Zapewne i tak z 
większości tych zadań nic nie wyjdzie. 
Na dziś konieczne jest inwestowanie w 
strefę i uzbrajanie kolejnych terenów, 
bo te po oddaniu do użytku obwodnicy 
są sprzedawane kolejnym inwestorom. 
Tereny uzbrojone w strefie już się 
kończą i tam powinny być kierowane 
środki, a nie na jakieś centra sportu. 
Wizytówką Wałcza jest centrum, które 
całkowicie zaniedbano na przestrzeni 
lat. Tu też trzeba pomyśleć o inwesty-
cjach. Poza tym opracowanie planu 
na dziesięć lat jest bez sensu, bo nowe 
rady i burmistrzowie mogą mieć zupeł-
nie inne pomysły na wydatkowanie 
środków z budżetu. 

Zgoła inaczej ocenia dokument 
radna z mniejszości popierającej 
burmistrza. 

- Planowanie to element sprawnego 
zarządzania – podkreśla Anna Ko-
rzeniewska. - Jeśli nie ma planu, to 
działania są chaotyczne i nie wiemy, 
jak zaplanować koszty i zasoby. A nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby następna 
Rada kontynuowała ten plan.       far
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
Barany cieszyły się życiem na całe-
go. Jesienny wiatr rozgonił czarne 
chmury i przywiał porcję dobre-
go samopoczucia, z czego warto 
skorzystać, wybierając się np. na 
spacer między kroplami deszczu. 
Byle w dobrym towarzystwie!
BYK (20.04. - 22.05.)
W nadchodzących dniach warto 
zatroszczyć się o zdrowie. I nie 
chodzi tylko o wyjęcie z szafy 
cieplejszych ubrań, ale o zrobie-
nie kompleksowych badań, bo 
uporczywy kaszel nie wróży nic 
dobrego. Licho nie śpi, a Covid 
ciągle jest groźny!
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Bliźniętom w najbliższym czasie 
gwiazdy będą sprzyjać na wszyst-
kich polach. W pracy szykują się do-
datkowe pieniądze, w domu druga 
połowa spojrzy na Was łaskawszym 
okiem, jeśli tylko zgodzicie się, że 
z wymianą kuchennych mebli nie 
można już dłużej czekać...
RAK (22.06. - 22.07.) 
Prognozy dla Raków nadal nie są 
najlepsze, ale osoby spod tego 
znaku powoli zaczną wychodzić 
z najgłębszego dołka. Pracy im 
przybędzie, ale jej efekty zaczną 
być widoczne od razu, a to wleje w 
serca Raków uzasadnioną nadzieję.
LEW (23.07. - 23.08.)
Gwiazdy widzą najbliższą przy-
szłość Lwów w zdecydowanie ja-

snych kolorach. Końcówka tygodnia 
w wymiarze towarzyskim przyniesie 
same sukcesy, o ile nie przeszarżu-
jecie ze spożywaniem określonych 
płynów. Nie warto tego robić, bo 
któryś z wieczorów może skończyć 
się bardzo miłym akcentem.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny będą mogły nadchodzące dni 
zapisać do udanych, o ile zapanują 
nad swoimi emocjami. Chłodna 
głowa przyda się przy podejmowa-
niu ważnych, strategicznych decyzji, 
które po pewnym czasie zaowocują 
dużymi sukcesami. Pamiętajcie: nie 
wszystko złoto, co się świeci!
WAGA (23.09. - 22.10.)
Huśtawka nastrojów zacznie się 
powoli uspokajać, a koniec tygo-
dnia przyniesie rozwiązanie kilku 
bardzo trudnych problemów, które 
leżały Wagom na sercu. Nie ozna-
cza to wprawdzie końca wszystkich 
kłopotów, ale z tymi, które jeszcze 
pozostaną, Wagi też sobie poradzą. 
Potrzeba tylko trochę czasu...
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony czeka teraz kilka dni 
stagnacji, co jednak wcale nie musi 
być takie złe. Wystarczy docenić to, 
co udało się im osiągnąć ostatnio i 
nie czekać na gwiadkę z nieba. Życie 
będzie się toczyć dość przewidywal-
nie, ale to znaczy, że na horyzoncie 
nie widać nowych kłopotów.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Życie Strzelców będzie teraz przypo-
minać rollercoaster, a jadąc na nim 

raz się jest na górze, a raz na dole. 
W dłuższej perspektywie ważniejsze 
od upadków okażą się wzloty i tego 
osoby spod tego znaku powinny się 
w najbliższym czasie trzymać.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Może trudno teraz będzie Kozioroż-
com w to uwierzyć, ale po burzy 
zawsze przychodzi spokój. Nadcho-
dzące dni zaczną się od silnych wy-
ładowań, ale za to później - pełna 
sielanka. W pracy czeka Koziorożce 
dobry okres, z czego bardzo zadow-
leni będą i współpracownicy, i szef.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Skoro teściowa szczęśliwie zakoń-
czyła już swoją wizytę, to Wodniki 
mogą sobie bez żadnych wyrzutów 
sumienia pozwolić teraz na odro-
binę luzu: piwo z kumplami albo 

SKłADNIKI
• 700 g fileta z indyka (można też użyć filet z kurczaka),
• 1 opak. szpinaku,
• 200 g sera feta,
• 2 łyżki masła,
• 1 cebula,
• 2 ząbki czosnku,
• 2 łyżki mąki,
• 2 jajka,
• bułka tarta,
• sól i pieprz do smaku.

WYKONANIE
Filet z indyka umyć, oczyścić i pokroić w plastry. Następnie delikat-
nie roztłuc, najlepiej wkładając go między folię, żeby nie poszarpać 
mięsa. Posypać solą i pieprzem, odstawić na 30 minut. 
Cebulę pokroić w drobną kosteczkę i podsmażyć na maśle, czosnek 
przecisnąć przez praskę. Chwilę smażymy i dodajemy szpinak, sma-
żymy do odparowania wody. Następnie dodajemy pokruszony ser 
feta, doprawiamy pieprzem i dusimy przez 5 minut. 
Na każdym płacie mięsa rozsmarowujemy przygotowany szpinak i 
zwijamy w roladki. Do masy jajecznej dodajemy trochę mleka, sól 
i pieprz. Roladki moczymy w jajku i bułce tartej, smażymy z każdej 
strony na złoty kolor. 

SMACZNEGO! ()

Roladki z indyka ze szpinakiem
COŚ NA ZĄB

Po dwóch odcinkach na słodko przyszedł czas, aby na talerzu 
położyć coś konkretnego. A że przy okazji pysznego i wykwint-
nego - to oczywista oczywistość. Do zwyczajnego zapchaj-
brzucha na pewno bym Was nie namawiała. A do poniższego 
namawiam gorąco :) 

shopping z przyjaciółkami. Ale 
domownikom też warto poświęcić 
trochę uwagi, żeby nie czuli się 
zaniedbywani
RYBY (19.02. - 20.03.)
Czy na pewno właśnie teraz musicie 
podejmować decyzję w sprawie 
zakupu nowego samochodu albo 
zaciągnięcia kredytu hipotecznego? 
Tydzień zwłoki Was nie zbawi, a 
Gwiazdy stanowczo odradzają teraz 
pakowanie się w kolejne zobowiąza-
nia finansowe. Zdecydowanie lepiej 
będzie usiąść, zrobić sobie kubek 
gorącej herbaty z cytryną i zsumo-
wać swoje aktywa i pasywa. Humor 
żeńskim Rybom poprawi zakup 
nowej sukienki, a wtedy plamy rdzy 
na drzwiach Waszego samochodu 
przestaną rzucać się w oczy...
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To już, to 
już! Ten 

magiczny 
sezon, w 
którym 
w sklepie 
radośnie 

prze-
platają 

się pierwsze 
znicze z pierwszymi ozdobami 
świątecznymi (nie żartuję, w 
dużych centrach handlowych są 
już czekoladowe Mikołaje). Już 
wolno zakopać się pod dwoma 
kocykami równocześnie i mru-
żyć oczy przy przepięknym, ale 
zdecydowanie za słabym świe-
tle świeczek zapachowych i tej 
jednej, jedynej w całym domu 
lampki, która rzuca ciepłe świa-
tło. Na kolanach niech wyląduje 
kot, książka, albo - jeszcze lepiej 
- jedno i drugie, chociaż w ten 
sposób zdecydowanie trudniej 
się czyta. Można już zedrzeć z 
okna folie odblaskowe, które 
chronią wnętrze przed nagrza-
niem się od słońca i rozkręcić 
kaloryfery. 

To czas puchatych skarpetek 
i odgłosu deszczu, który prze-
dziera się do mieszkania przez 
symbolicznie uchylone okno. Po 
trzydniowej ulewie piękne, złote 
liście zamienią się w chodnikową 
paciaję w bliżej nieokreślonym 
kolorze. Jasne, ale to nic, kiedy 
wystarczy tylko zadrzeć głowę i 
oberwać w środek czoła właśnie 
spadającym kasztanem! Do życia 
budzą się też lokalne kawiarnie, 
które z rozkoszą wsuną do ręki 
kubek herbaty to-go, dzięki cze-
mu błoto z kaloszy nie rozniesie 

się po całym wnętrzu lokalu. Pies 
może i odmówi długiego spaceru, 
bo w deszczu i wietrze to zimno, 
mokro, bez sensu, łaź sobie sam, 
ale to wszystko niewiele znaczy - 
mokre powietrze pachnie rześko, a 
to wiele wynagradza.

Jesienią można przestać udawać, 
że jest się wielkim sportowcem, 
albo wręcz przeciwnie - nastawić 
timer na lato i tydzień po tygodniu 
pracować na wymarzone bikini 
body, jeśli tylko jest komuś po-
trzebne. Jesień to czas, w którym 
ja przestaję włóczyć się po świecie 
i zamykam się w czterech ścianach 
po to, żeby naładować baterie 
społeczne przed zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia, 
kiedy nie ma, że nie, bo trzeba 

O czym się myśli jesienią
przyjechać i spróbować sałatki 
jarzynowej. W tym roku nie będzie 
takiej Wigilii jak zawsze i ja się na 
to nie czuję gotowa, więc chowam 
się pod kocem. Chowam się, głasz-
czę koty, szukam spokoju i myślę o 
rzeczach.

Czasem o takich bardzo poważ-
nych. Czy da się kogoś zastąpić? 
Czy są takie miejsca pracy, w 
których człowiek czuje się prawie 
zawsze szczęśliwy? Czy wolno jest 
ufać komuś tak od początku, bez 
dowodu? Czy dzieci lubią głaskać 
alpaki i czy głaskanie alpak to 
wystarczająca łapówka? Czy lepiej 
jest wyjść, czy wyprosić kogoś, 
żeby znaleźć potrzebne miejsce dla 
siebie? Czy nakarmić kota czwarty 
raz, kiedy tak bardzo płacze, że 

jest biedny, zabiedzony, zagło-
dzony?

Czasem o takich bardzo 
malutkich. Czy muszę szukać 
puchatych skarpet do pary, 
czy mogą być dwie różne? Czy 
herbatę zrobić z miodem, z 
syropem malinowym, z cytry-
ną, z imbirem, w kubku czy w 
filiżance, sypaną czy z torebki? 
Czy kot bardziej uroczo wygląda 
jako bochenek, kłębuszek czy 
na plecach?

W poniedziałki myślę też o 
tym, o czym napisać felieton. A 
że dziś zmarzły mi stopy, bo nie 
mogę znaleźć tych puchatych 
skarpetek, napiszę go o jesieni.

Trzymajcie się Państwo ciepło!
Natalia Chruścicka
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Sąd Najwyższy 
w trzyosobo -

wym składzie 
16 września 
uchyl i ł  po -
stanowienie 
tego sądu, wy-

dane z udzia-
łem sędziego z 

I z b y Karnej, powołanego 
na wniosek neo-KRS (Krajowa Rada 
Sądownictwa) wskazując, że skład 
sądu z udziałem takiej osoby jest 
nieprawidłowy!

Postanowienie to zapadło w Izbie 
Karnej SN w związku z rozpoznaniem 
przez Sąd Najwyższy zażalenia na 
orzeczenie SN wydane przez neo-
-sędziego (sygn. akt I KZ 29/21), 
oddalające wniosek o wznowienie 
postępowania. Jest to pierwsze orze-
czenie Sądu Najwyższego, którym 
uchylono postanowienie, wydane 
przez osobę z grupy tzw. nowych 
sędziów SN. Postanowienie jest bar-
dzo ważne, ponieważ Sąd Najwyższy 
potwierdził, że  nieprawidłowości 
w procesie powoływania sędziów z 
udziałem neo-KRS stanowią podstawę 
do kwestionowania orzeczeń, wyda-
wanych z udziałem takich sędziów.

W uzasadnieniu wyczerpująco SN 
wyjaśnił motywy swojej decyzji i 
dał wskazówki, jak należy stosować 
przepisy zarówno Konstytucji RP, jak 
i traktatów międzynarodowych w 
aktualnej, trudnej sytuacji prawnej, 
w jakiej znajduje się polskie sądow-
nictwo.

Sąd Najwyższy zastosował przeło-
mową uchwałę składu połączonych 
izb SN z 23 stycznia 2020 r. (BSA 
I-4110-1/20) pomijając przy tym 
„wyrok” Trybunału Konstytucyjnego 
Julii Przyłębskiej, wydany 20 kwietnia 
2020 r., dotyczący tej uchwały (U 
2/20). SN uznał, że orzeczenie to nie 
jest wyrokiem, gdyż zostało wydane 
przez organ, który nie jest sądem w 
rozumieniu prawa i nie wywołuje 
skutków z art. 190 ust. 1 Konstytucji 
RP (Orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego mają moc powszechnie obo-
wiązującą i są ostateczne). Wszystko 
przez to, że w składzie TK nie zasia-
dali prawidłowo wybrani sędziowie 
Trybunału, tylko sędziowie dublerzy. 
Sąd Najwyższy zastosował się również 
do zabezpieczenia TSUE i pominął 
przepisy ustawy o SN, które zakazują 
sędziom tego sądu badania zgodno-
ści z prawem powołania sędziego. 
Podkreślił przy tym, że „wyrok” TK 
Julii Przyłębskiej z 15 lipca 2021 r. 
dotyczący obowiązku stosowania się 
do środków tymczasowych wyda-
wanych przez TSUE (sprawa P 7/20) 
jest dotknięty taką samą wadą, jak 
wskazany powyżej wyrok w sprawie 
U 2/20 i sąd nie jest nim związany, 
mimo faktu jego opublikowania. Po-
wołując się na wyrok ETPCz w sprawie 
Reczkowicz p-ko Polsce Sąd Najwyższy 
potwierdził, że już sam fakt udziału 
w procesie powoływania w Polsce 

sędziów neo-KRS powoduje, że osoba 
powołana na urząd sędziego orzeka-
jąc w określonej sprawie nie stanowi 
niezależnego i bezstronnego sądu, 
ustanowionego ustawą w rozumieniu 
art. 6 ust. 1 EKPCz. SN zwrócił uwagę, 
że choć wyrok ETPCz dotyczył sędziów 
powołanych do Izby Dyscyplinar-
nej, działającej przy SN, to przecież 
taki sam tryb dotyczył pozostałych 
sędziów, powoływanych do sądów 
powszechnych jak i do Sądu Najwyż-
szego. Odnosząc się do zawieszonych 
przez TSUE przepisów zabraniających 
sędziom badania zgodności z prawem 
powołania sędziego, Sąd Najwyższy 
ocenił je w kontekście standardu art. 
6 ust. 1 EKPCz (prawo do rzetelnego 
procesu sądowego) i stwierdził, że pod 
groźbą sankcji grożących sędziemu za 
ich stosowanie, zabraniają prowadze-
nia ocen w zakresie, w jakim każdy 
sąd powinien ocenić, czy dany sąd 
rozpoznający sprawę jest niezawisłym 
i bezstronnym sądem, ustanowionym 
ustawą. Tym samym uniemożliwiają 
stosowanie art. 6 ust. 1 Konwencji, 
co jest niedopuszczalne i sprzeczne z 
prawem (art. 9 Konstytucji RP). Zda-
niem SN jest to zatem przykład usta-
wowego bezprawia. SN wskazał, że 
art. 91 ust. 2 Konstytucji RP nakłada 
na sędziów obowiązek odmowy sto-
sowania ustawy w wypadku kolizji z 
umową międzynarodową, ratyfikowa-
ną w drodze ustawowej. Skoro zatem 
sędziowie w procesie rozstrzygania 
określonej sprawy stwierdzą kolizję 
prawa krajowego z umową międzyna-
rodową, to mają wówczas obowiązek 
odmowy zastosowania tego przepisu. 

Jest to kolejny powód, z którego sądy 
powinny odstąpić od stosowania 
przepisów krajowych, które uznają za 
niedopuszczalne badanie spełnienia 
wymogów dotyczących niezawisłego 
i bezstronnego sądu, ustanowionego 
uprzednio na mocy ustawy.

Owszem, tekst jest nieco skompliko-
wany jak na felieton, ale wymagała 
tego waga sprawy. Postanowienie to 
nie zostało dostrzeżone przez media, 
co według mnie jest błędem. Jest to 
bowiem pierwsze orzeczenie Sądu 
Najwyższego, uchylające orzeczenie 
wydane z sędzią powołanym przez 
tzw. neo - KRS, czyli Krajową Radę 
Sądownictwa, powołaną w kontro-
wersyjny sposób i obsadzoną głównie 
przez  „sympatyków” partii rządzącej. 
Sprawą powoływania sędziów zajmo-
wał się już wielokrotnie Sąd Najwyż-
szy i Europejski Trybunał Sprawiedli-
wości. Instytucje te wskazywały, że 
sposób powoływania sędziów jest 
sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospo-
litej Polskiej i Traktatem Europejskim. 
Orzeczenia tych sądów wskazane 
są w uzasadnieniu postanowienia. 
Zainteresowanych odsyłam do niego 
poprzez link pod felietonem. Ostatnie 
wydarzenia w Parlamencie Europej-
skim i kwestia Plany Odbudowy są 
tego konsekwencją. 

Dlaczego to postanowienie jest waż-
ne? Ano dlatego, że otwiera drogę do 
kwestionowania składów sądów, w 
których zasiadają sędziowie powołani 
przez niekonstytucyjny neo-KRS. Kon-
strukcja jest prosta - sędzią może być 

tylko ta osoba, która została powołana 
na stanowisko w sposób prawidło-
wy. Jest to gwarancja bezstronności 
i niezawisłości, otoczona pewnym 
formalizmem. Brak takiego powo-
łania skutkować może uznaniem, że 
orzeczenia wydane przez sąd, w skła-
dzie którego zasiada taki sędzia, są 
nieważne. To zaś podważa stabilność 
orzecznictwa sądowego i powoduje 
niepewność prawa dla osób, które 
prowadziły spór sadowy, zakończony 
orzeczeniem. Nieprawidłowość zaś w 
obsadzeniu sądu skutkuje nieważno-
ścią postępowania.

Nie mają tu znaczenia kwalifikacje 
owych sędziów - nie sędziów. Za-
pewne większość z nich nie podlega 
wpływom rządzących i orzeka prawi-
dłowo. Chcąc zostać sędziami znaleźli 
się w takiej rzeczywistości prawnej i 
politycznej, jaką mamy. Tym niemniej 
w sądach ścierają się emocje oraz racje 
i trudno odmówić stronom tych po-
stępowań prawa do kwestionowania 
orzeczeń, skoro stan prawny daje taką 
możliwość. 

Nikt nie odmawia przecież rzą-
dzącym prawa do zmiany prawa, 
wystarczy zmienić prawo zgodnie z 
prawem...

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/
OrzeczeniaHTML/i%20kz%2029-21.
docx.html?fbclid=IwAR24igF9KQf4
bFuI8OKEbibruZKc48bcg6I5fi6Uxw-
7sys3oNTxyNg1QaRQ

Sąd, czy nie sąd?
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18 i 19 września na kortach COS 
OPO Bukowina oraz Wałeckiego 
Wojskowego Towarzystwa Teni-
sowego odbył się XVIII Turniej 
Tenisowy OCHRYM Pojezierze Cup, 
rozgrywany o Puchar Burmistrza 
Wałcza w kategorii mężczyzn oraz 
o Puchar Starosty Wałeckiego w 
kategorii kobiet.

Dość późny w tym roku termin 
rozgrywania jednej z najstarszych 
cyklicznych imprez sportowych w 
Wałczu sprawił, że organizatorzy i 
zawodnicy aż do sobotniego poran-
ka musieli drżeć o to, czy deszcz nie 
storpeduje zawodów. Padało jeszcze 
w nocy z piątku na sobotę, ale na 
dwie godziny przed planowanym 
rozpoczęciem gier niebo zlitowało się 
nad tenisistami, a dzięki intensywnym 
zabiegom Artura Ochrymowicza i 
Roberta Pacyka korty na Bukowinie 
- pięknie prezentujące się w nowej, 
poremontowej odsłonie - zostały w 
ekspresowym tempie doprowadzone 
do idealnego stanu. Stan placu gry 
WWTT przy ul. Mazowieckiej również 
nie budził żadnych zastrzeżeń i można 
było w komfortowych warunkach 
rozpocząć rywalizację.

Do rozgrywek w kategorii męż-
czyzn zgłosiło się 14 zawodników. 
W pierwszej rundzie zdecydowanie 
dominowali faworyci, wśród których 
byli m.in. 3-krotny zwycięzca wałec-
kiego turnieju Tomasz Dłużak z Piły, 
wałczanie Artur Ochrymowicz, Robert 
Pacyk i Artur Jaroszewicz (który wrócił 
do rywalizacji w OPC po kilkuletniej 
przerwie, spowodowanej ciężką 
kontuzją) oraz debiutujący w naszym 
turnieju Piotr Zwoliński - trener i wła-
ściciel szkoły tenisa ziemnego z Nakła. 
Najbardziej zacięty i emocjonujący 
mecz w tej fazie rozgrywek stoczyli 
Krzysztof Ksepko z Pawłem Dąbrow-
skim. Po rozegraniu dwóch setów był 
remis i o zwycięstwie w meczu musiał 
zdecydować tzw. duży tie-break do 10 
punktów. Wyraźnie rozstrzygnął go na 
swoją korzyść K. Ksepko.

- Ja mimo porażki i tak się cieszę, bo 
nie byłem przecież faworytem w tym 
meczu - mówił P. Dąbrowski. - To, że 
udało mi się urwać Krzysztofowi seta, 
uważam za swój sukces.

W ćwierćfinale z T. Dłużakiem zmie-
rzył się natomiast syn Pawła - Adam 
Dąbrowski. Nastoletni wałczanin 
walczył dzielnie i w drugim secie 
przysporzył faworytowi trochę pro-
blemów. Ostatecznie zszedł z kortu 
pokonany, ale ze swojego występu 
mógł być zadowolony.

W pierwszej rundzie zacięty opór 
rozstawionemu M. Jaroszewiczowi 
postawił Tomasz Niewulski, który 
miał kilkuletnią przerwę w uprawianiu 
tenisa, ale po powrocie na kort szybko 
nadrabia zaległości. Mecz z fawory-
tem wprawdzie przegrał, ale pokazał, 
że nikomu łatwo skóry nie sprzedaje.

W ćwierćfinałach najbardziej emo-
cjonujący pojedynek stoczyli Robert 
Pacyk i kolejny wałczanin Łukasz 
Tomaszewski. Ten drugi nie wyko-

Do czterech razy sztuka
rzystał wielkiej szansy na awans do 
półfinału. Rozpoczął mecz bardzo 
dobrze i wygrał pierwszego seta, a 
w drugim R. Pacyka dopadły skurcze 
nogi, które mocno ograniczyły jego 
możliwości poruszania się. Łukasz w 
tym momencie zagubił się jednak i 
zamiast dokończyć mecz na swoich 
warunkach, zaczął się śpieszyć i popeł-
niać coraz więcej błędów. Na to tylko 
czekał jego rywal, który rozstrzygnął 
na swoją korzyść najpierw drugiego 
seta, a potem tie-break i trochę nie-
spodziewanie - również dla siebie 
- wywalczył awans do półfinału. Ze 
względu na pogłębiające się dolegli-
wości, już w nim jednak nie wystąpił.

W ten sposób R. Pacyk otworzył 
awans do finału A. Ochrymowiczowi, 
który w ćwierćfinale wygrał „trener-
ski” pojedynek z P. Zwolińskim.

Trudniejszą drogę do decydującego 
meczu miał T. Dłużak, który w półfi-
nale musiał się sporo namęczyć, by 
pokonać M. Jaroszewicza. Ten półfinał 
dostarczył widzom wielu tenisowych 
wrażeń, gdyż obydwaj godni siebie 
rywale dysponują bardzo bogatym 
wachlarzem umiejętności.

Jak zwykle pasjonujący był również 
niedzielny finał. Znów można było 
mówić o dobrze znanym scenariuszu, 
gdyż A. Ochrymowicz i T. Dłużak spo-
tkali się w decydującym o zwycięstwie 
w wałeckim turnieju meczu już po raz 
czwarty z rzędu. Z trzech poprzednich 
pojedynków zwycięsko wychodził 
T. Dłużak, ale tym razem nadszedł 
czas rewanżu. Spotkanie stało na 
znakomitym poziomie, a jego losy 
ważyły się aż do ostatniej wymiany. 
Lepiej mecz zaczął wałczanin, który 
popełniał w 1. secie bardzo mało 
błędów, grał agresywniej od swojego 
rywala, który z kolei nie potrafił wejść 
w swój normalny rytm. Tę partię 
wynikiem 6-4 rozstrzygnął na swoją 
korzyść A. Ochrymowicz. W drugim 
secie T. Dłużak zaczął grać lepiej i do 
stanu 3-2 na korzyść pilanina gra była 
bardzo wyrównana. W tym momencie 
trzykrotny zwycięzca OPC przełamał 
serwis A. Ochrymowicza, a ten z 

kolei zaczął od tego momentu grać 
zbyt nerwowo i mimo kilku okazji nie 
zdołał nadrobić strat. Set zakończył się 
wynikiem 6-3 dla T. Dłużaka.

Rozstrzygająca partia była bardzo 
wyrównana, a wiele wymian ciągnęło 
się w nieskończoność. Pilanin zwalniał 
i podnosił piłkę licząc na to, że jego 
starszego rywala opuszczą w końcu 
siły. Stało się jednak dokładnie na 
odwrót i w końcówce tej partii to T. 
Dłużaka zaczęły łapać kurcze. Walczył 
do końca, ale A. Ochrymowicz jest 
zbyt doświadczonym tenisistą, by 
wypuszczać takie okazje z rąk - decy-
dującego seta wygrał 6-3 i po kilku 
latach niepowodzeń wreszcie znów 
został zwycięzcą turnieju OCHRYM 
Pojezierze Cup. Zgromadzeni wokół 
kortu kibice rzęsistymi oklaskami 
podziękowali obydwu tenisistom za 
stworzenie znakomitego widowiska.

***
Trochę mniej emocji było w tym 

roku w kategorii kobiet. Do rywalizacji 
zgłosiły się tylko cztery tenisistki, które 
grały systemem każda z każdą. Główną 
faworytką była wielokrotna zwycięż-
czyni turnieju Marlena Ochrymowicz, 
ale równie wysoko stały akcje Julii 
Sierhej - młodej i bardzo utalentowanej 
tenisistki, szlifującej umiejętności w 
Szkole Tenisa OCHRYM. Nie bez szans 
na zwycięstwo w turnieju były również 
Nikolett Abraham oraz Anna Ksepko.

Wiele wyjaśnił mecz pomiędzy 
głównymi faworytkami. Marlena 
Ochrymowicz przegrała pierwszego 
seta 4-6 z Julią Sierhej i wobec dolegli-
wości zdrowotnych, które utrudniały 
jej grę, postanowiła skreczować w tym 
spotkaniu oraz wycofać się z turnieju.

Ten fakt w niczym nie umniejsza 
sukcesu młodej zwyciężczyni turnie-
ju OCHRYM Pojezierze Cup, która 
jest notowana w pierwszej setce 
najlepszych polskich zawodniczek w 
swojej kategorii wiekowej. Julia bez 
kłopotów pokonała w sobotę zarów-
no N. Abraham, jak i A. Ksepko i już 
bez emocji oglądała kolejne mecze 
z udziałem swojego trenera i innych 
zawodników.

Mecz o drugie miejsce pomiędzy 
A. Ksepko i N. Abraham zaczął się w 
sobotę, ale z powodu zapadających 
ciemności musiał zostać dokończony 
następnego dnia. Spotkania z udzia-
łem A. Ksepko nigdy nie kończą się 
szybko. Nie inaczej było i tym razem, 
ale ambicja i cierpliwe przebijanie 
piłki na drugą stronę tym razem nie 
wystarczyły do pokonania bardzo 
mocno grającej przeciwniczki i zdo-
bywczynią drugiego miejsca została 
Nikolett Abraham.

W uroczystym zakończeniu turnieju 
i wręczeniu nagród dla najlepszych 
tenisistek i tenisistów wzięli udział 
wiceburmistrz Wałcza Adam Biernacki 
oraz zastępca prezesa Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych Zbigniew 
Butryński.

- Cieszę się ze swojego zwycięstwa, 
ale najbardziej jestem zadowolony z 
tego, że turniej kolejny raz okazał się 
świetną imprezą - mówi po imprezie 
właściciel Szkoły Tenisa OCHRYM Ar-
tur Ochrymowicz (szkoła jest od 2 lat 
partnerem tytularnym turnieju - dop. 
aut.). - Atmosfera była jak zwykle 
świetna, myślę, że poziom sportowy 
również i jestem przekonany, że za rok 
będzie jeszcze lepiej.

Przez cały turniej w pobliżu kortu 
dymił obsługiwany z wielką wprawą 
przez M. Ochrymowicz (dziękujemy 
bardzo!!!) grill z pysznymi daniami, 
a głównym punktem sobotniego 
spotkania integracyjnego była kon-
sumpcja tortu, ufundowanego i upie-
czonego przez właścicielkę Cukierni 
„Jagódka” Jadwigę Ziombek. Jest 
nadzieja, że w przyszłym roku zoba-
czymy ją już w gronie zawodniczek.

Sponsorami XVIII Urnieju Teniso-
wego OCHRYM Pojezierze Cup byli: 
Urząd Miasta Wałcz, Urząd Gminy 
Wałcz, Starostwo Powiatowe w Wał-
czu, Power-Tech, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, 
Victoria Cymes, Fabryka Czekolady w 
Tucznie oraz producent wyciskanych 
soków owocowych Berries Polska w 
Wierzchowie.

Tomasz Chruścicki
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Orzeł Wałcz - Flota Świnoujście 1-1 (0-0)

Orzeł: Edwin Odolczyk - Vincenzo Riccio, Wojciech 
Wesołowski, Marek Hermanowicz, Marcin Resiak 
(21’ Maciej Michalik) - Hubert Górka, Cezary Bu-
rak (83 Kacper Haraj), Damian Gałosz (30 Konrad 
Trzmiel), Daniel Popiołek, Jakub Cerazy - Patryk 
Kowalczuk.

Bramka dla Orła: Jezierski (sam.) - (90’ + 5).

Zapewne wielu wałeckich kibiców czekało na  
sobotnie wydarzenie, jakim miał być kolejny mecz 
Orła w czwartej lidze - tym razem z Flotą Świno-
ujście, czyli drużyną, która jeszcze niedawno grała 
przez siedem sezonów w pierwszej lidze. Popularni 
Wyspiarze, przez niektórych uważani za władców 
Pomorza Zachodniego, to znana marka - zespół, 
który pobyt na obecnym poziomie piłkarskich roz-
grywek traktuje zapewne tymczasowo. Mecz z Flotą 
dla starszych kibiców miał być też  sentymentalnym 

Bohater był tylko jeden
powrotem do czasów spotkań tych drużyn na trze-
cioligowych boiskach. 

Późne wrześniowe popołudnie i chłodny wiatr 
przypomniały wszystkim zebranym na trybunach, 
że jesień nadchodzi nieubłaganie i niestety trzeba 
już pamiętać o zabraniu z domu cieplejszych ubrań.

Faworytem w tym meczu na pewno nie byli 
gospodarze - nawet jeśli z wyjazdu do Postomina 
przywieźli przed tygodniem jeden punkt, a w środę 
na boisku w Różewie pokonali Wspólnych w meczu 
Pucharu Polski 1-2.

Mecz z Flotą miejscowi rozpoczęli od prób przepro-
wadzania swoich akcji prawą stroną. W 3 minucie 
Górka oddał silny strzał na bramkę gości, po którym 
piłka trafiła niestety w boczną siatkę. Później gra 
toczyła się przez większość czasu w środkowej strefie 
boiska. Zawodnicy obydwu drużyn zachowywali się 
tak, jakby był to ich ostatni mecz w sezonie, a remis 
satysfakcjonował i jednych, i drugich. 

W 18 minucie Marcin Resiak próbował wyprzedzić 

szarżującego zawodnika Floty, by odebrać mu piłkę 
i raptownie bez udziału rywala upadł na trawę, 
zwijając się z bólu. W efekcie nowy nabytek Orła, 
który bardzo dobrze wprowadził się do zespołu i 
bez kłopotu wypełnił lukę po Dariuszu Jurackim, 
przy pomocy kolegów z drużyny opuścił boisko. 
Zabandażowane udo prawej nogi wskazywało, że 
Resiak doznał poważnej kontuzji mięśniowej. Na 
placu gry zastąpił go Maciej Michalik i wyprzedza-
jąc fakty trzeba napisać, że był to udany występ 
doświadczonego obrońcy Orła. 

W 28 minucie Odolczyk wyłapał silny strzał 
zawodnika Floty, oddany po szybkiej i składnej 
akcji gości. Minutę później pech znów dał o sobie 
znać, kiedy poturbowany Gałosz nie był w stanie 
kontynuować gry. Wielka szkoda, bo pozyskany z 
Lecha Czaplinek pomocnik od początku sezonu jest 
silnym punktem wałeckiego zespołu. W jego miejsce 
na boisku zameldował się wracający do formy po 
długiej kontuzji Trzmiel.

W 39 minucie Wyspiarze bliscy byli objęcia pro-
wadzenia. Po składnej akcji, w czasie której wypro-
wadzili w pole obrońców Orła, efektowną paradą 
niebezpieczeństwo pod swoją bramką zażegnał 
Odolczyk. 

Dwie minuty później bramkarz Orła najpierw po-
pełnił błąd, wypuszczając piłkę z rąk po niegroźnym 
strzale gości, by za chwilę naprawić go wybiciem 
piłki poza linię końcową. 

W 44 minucie Cerazy oddał strzał na bramkę Floty, 
ale nieznacznie się pomylił.

Kilka chwil później żywiej zabiły serca wałeckich 
kibiców. Po akcji Kowalczuka wydawało się, że piłka 
trafiła w rękę jednego z obrońców Wyspiarzy, a po-
nieważ sytuacja miała miejsce w polu karnym, więc 
trybuny - podobnie zresztą, jak piłkarze Orła - zażą-
dały karnego. Sędzia był jednak odmiennego zdania 
i kazał grać dalej, a za chwilę zaprosił zawodników 
obydwu drużyn na odpoczynek do szatni.

W pierwszej połowie piłkarzom Floty sprzyjał wiatr, 
ale na pewno nie tylko on sprawił, że prezentowali 
się lepiej od gospodarzy. Nie na tyle jednak dobrze, 
by przełożyło się to na zdobycz bramkową. Drugą 
połowę gospodarze rozpoczęli od ataku, znów za-
kończonego strzałem Górki. Po początkowym zrywie 
Orła inicjatywę przejęli na kilka minut Wyspiarze. A 
potem znów do głosu doszli miejscowi.

W 56 minucie Cerazy zdecydował się na próbę 
dryblingu. Popis skrzydłowego Orła trwał jednak 
krótko i zakończył się stratą piłki. 

Za chwilę zawodnicy Orła przeprowadzili kontrę. Z 
piłką w pole karne Floty wpadł Cerazy, ale zamiast 
oddać bezpośredni strzał na bramkę, wybrał - jak 
się okazało - gorsze rozwiązanie, czyli podanie do 
Kowalczuka, który zresztą nie doczekał się piłki, bo 
przechwycili ją obrońcy gości. 

W 59 minucie aktywnie grający Kowalczuk zde-
cydował się na strzał na bramkę Wyspiarzy, który 
nieznacznie minął spojenie słupka i poprzeczki. 

W 64 minucie Cerazy oddał soczysty strzał z na-
rożnika pola karnego, po którym piłka trafiła w ręce 
bramkarza Floty. 

W 69 minucie sędzia podyktował rzut wolny 
z lewej strony z odległości około 20 metrów od 
bramki Odolczyka. Zawodnicy Orła protestowali, że 
faulu nie było, ale sędzia nie zmienił decyzji. Jeden 
z piłkarzy Floty wrzucił piłkę w pole bramkowe w 
okolice bliższego słupka, a Michał Stasiak strzałem 
głową umieścił ją w siatce bramki bezradnego w tej 
sytuacji Odolczyka. 

Po objęciu prowadzenia przez Wyspiarzy gospoda-
rze próbowali znaleźć pomysł na doprowadzenie do 
wyrównania. W 72 min Michalik dobrze dośrodko-
wał w pole bramkowe, ale zabrakło tam któregoś z 
jego kolegów, który skierowałby piłkę do siatki gości.

W 75 minucie Michalik przeciął podanie do 
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Pomierzyn - Orzeł Bierzwnik 2-3, Lech Czaplinek 
- Iskra Pomień 5-4.

1. Orzeł Bierzwnik 6 14 17-4
2. KP Drawsko Pomorskie 6 13 17-5
3. Gavia Choszczno 6 13 11-5
4. Olimp Złocieniec 6 12 19-9
5. Sarmata Dobra 6 12 14-6
6. Zorza Dobrzany 6 11 15-8
7. Lech Czaplinek 6 11 12-13
8. Piast Chociwel 6 9 10-10
9. Ina Ińsko 6 8 8-10
    Korona Człopa 6 8 8-10
11. Błękitni Pomierzyn 6 7 10-10
12. Calisia Kalisz Pomorski 6 6 10-10
13. Światowid 63 Łobez 6 6 8-14
14. Drawa Drawno 6 3 9-17
15. Iskra Pomień 6 0 10-27
16. Sparta Węgorzyno 6 0 8-28

Klasa okręgowa
Wyniki 4. kolejki: Kopanik Lubno - Grom Giżyno 
5-1, Wspólni Różewo - Sokół Suliszewo 3-0, Bytyń 
Nakielno - Znicz Dzikowo 4-2, Sad Chwiram - Drze-
wiarz Świerczyna 6-2, Błękitni Ostrowice - Santos 
Kłębowiec 2-2, Mirstal Mirosławiec - Grom Szwecja 
4-0. Pauza: Legion Strączno.

1. Znicz Dzikowo 4 9 16-9
2. Wspólni Różewo 4 9 13-3
3. Santos Kłębowiec 4 7 11-6
4. Grom Szwecja 4 7 5-7
5. Sad Chwiram 4 7 12-7
6. Sokół Suliszewo 4 6 12-7
7. Drzewiarz Świerczyna 4 6 11-13
8. Błękitni Ostrowice 3 4 7-4
9. Kopanik Lubno 4 3 6-7
10. Grom Giżyno 3 3 6-15

11. Mirstal Mirosławiec 3 3 5-8
12. Bytyń Nakielno 4 3 6-16
13. Legion Strączno 3 3 7-15

1. PLO
Wyniki 6. kolejki: Sparta Gryfice - Gryf 
Kamień Pomorski 5-0, Oldboje Bruskowo 
Wielkie - Lech Czaplinek 4-4, Jesion Trans Old-
boje Tychowo - Amator Kołobrzeg 3-2, Victoria 
Sianów - Mechanik Bobolice 7-5, Zryw Kreto-
mino - Mirstal Mirosławiec oraz Oldboje Iskra 
Białogard - STLA Oldboje Szczecinek – mecze 
przełożone. Pauza: Olimp Złocieniec.

Wyniki 7. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Old-
boje Iskra Białogard 2-1, Amator Kołobrzeg 
– Victoria Sianów 0-5 (mecz zakończony po 20 
minutach z powodu zdekompletowania zespołu 
Amatora), Lech Czaplinek - Jesion Trans Oldboje 
Tychowo 1-6, Gryf Kamień Pomorski - Oldboje 
Bruskowo Wielkie 1-6, Olimp Złocieniec -  Sparta 
Gryfice 7-2. Mechanik Bobolice - Zryw Kreto-
mino – mecz przełożony. Pauza: STLA Oldboje 
Szczecinek.

1. Victoria  Sianów 6 18 34-7
2. Olimp Złocieniec 6 15 22-9
3. Oldboje Bruskowo Wielkie 7 13 29-12
4. Oldboje Tychowo 7 12 19-20
5. Lech Czaplinek 6 10 14-15
6. Zryw Kretomino 4 9 10-5
7. STLA Oldboje Szczecinek 5 9 18-5
8. Mirstal Mirosławiec 6 9 15-24
9. Gryf Kamień Pomorski 6 6 13-21
10. Mechanik Bobolice 6 6 16-22
11. Sparta Gryfice 7 6 16-35
12. Amator Kołobrzeg 7 3 12-28
13. Oldboje Iskra Białogard 5 0 6-21

4. liga
Wyniki 8. kolejki: Orzeł Wałcz - Flota Świ-
noujście 1-1, Błękitni II Stargard - Darłovia 
Darłowo 2-2, Chemik Police - Vineta Wolin 0-7, 
Sokół Karlino - Gwardia Koszalin 0-0, Rasel Dy-
gowo - Leśnik Manowo 1-3, Biali Sądów - Olimp 
Gościno 3-0, MKP Szczecinek - Zefir Wyszewo 
6-0, Pogoń Połczyn Zdrój - Ina Goleniów 1-2, 
Jeziorak Szczecin - Hutnik Szczecin 2-5, Wieża 
Postomino - Dąb Dębno 3-4.

1. Dąb Dębno 8 24 31-14
2. Gwardia Koszalin 8 20 11-0
3. Flota Świnoujście 8 18 16-2
4. Biali Sądów 8 17 24-10
5. Hutnik Szczecin 8 17 25-11
6. Vineta Wolin 8 16 23-5
7. Orzeł Wałcz 8 14 14-8
8. MKP Szczecinek 8 11 21-12
9. Jeziorak Szczecin 8 10 12-17
10. Darłovia Darłowo 8 9 12-16
11. Olimp Gościno 8 9 8-22
12. Wieża Postomino 8 9 17-15
13. Chemik Police 8 9 19-27
14. Błękitni II Stargard 8 8 16-23
15. Leśnik Manowo 8 8 12-14
16. Sokół Karlino 8 7 9-12
17. Ina Goleniów 8 6 14-29
18. Rasel Dygowo 8 6 10-22
19. Zefir Wyszewo 8 5 10-25
20. Pogoń Połczyn 8 1 8-28

5. liga
Wyniki 6. kolejki: Korona Człopa - Calisia 
Kalisz Pomorski 2-2, Światowid 63 Łobez - 
Olimp Złocieniec 0-2, Zorza Dobrzany - Sparta 
Węgorzyno 4-3, Piast Chociwel - Ina Ińsko 1-0, 
Drawa Drawno - Gavia Choszczno 1-4, KP Draw-
sko Pomorskie - Sarmata Dobra 0-2, Błękitni 

jednego z piłkarzy Floty i zapobiegł 
utracie drugiego gola, gdyż adresat 
podania wybiegał już na czystą pozy-
cję strzelecką.

W 81 minucie nastąpiło zamiesza-
nie w polu karnym bramkarza Floty, 
szybko jednak opanowane przez Wy-
spiarzy. W końcowych fragmentach 
meczu, kiedy wałecki zespół nie miał 
już nic do stracenia, do ataków na 
bramkę Floty systematycznie włączał 
się Odolczyk. W 86 minucie bramkarz 
Orła omal nie zaliczył asysty - z linii 

środkowej zagrał piłkę w pole karne 
gości, ta odbiła się i trafiła do Popioł-
ka, który oddał ładny, ale nieskutecz-
ny strzał na bramkę Floty. 

Odolczyk robił mnóstwo zamieszania 
w polu karnym Floty, ale pokonać 
swojego vis’a’vis nie zdołał.

W samej końcówce gra stawała się 
coraz ostrzejsza, w czym celowali 
piłkarze Floty. Po jednym z kolejnych 
fauli zawodnik gości otrzymał drugą 
żółtą kartkę i Wyspiarze kończyli mecz 
w dziesiątkę. 

Rozstrzygająca dla wyniku okazała się 
94 minuta meczu, kiedy piłka opuściła 
boisko po odbiciu się od zawodnika 
przyjezdnych. Piłkę do egzekwowania 
rzutu rożnego ustawił sobie Cerazy. Jego 
lewa noga już nie raz doprowadzała 
do euforii kolegów z drużyny i kibiców 
Orła. Identycznie stało się i tym razem. 
Skrzydłowy Orła zakręcił piłkę tak, że 
za chwilę znalazła się ona w bramce 
gości, a sędzia od razu odgwizdał koniec 
meczu. Radość wśród zawodników Orła 
oraz obserwujących na stojąco końców-

kę meczu kibiców była tak wielka, że 
już nikt nie zastanawiał się, czy piłka 
wpadła do siatki bezpośrednio po ude-
rzeniu z rzutu rożnego, czy po drodze 
ktoś ją dotknął. Ostatecznie w protokole 
sędziowskim jako autor samobójczego 
trafienia zapisany został Błażej Jezier-
ski, ale bohater był tylko jeden: Jakub 
Cerazy. Dzięki niemu Orzeł zremisował 
mecz, czyli osiągnął wynik, w który 
jeszcze przed ostatnim rzutem rożnym 
chyba nikt już nie wierzył...

Marek Pawłowski
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Renata nie mogła się pogodzić 
z tym, że „dziewczyna” jej syna 
jest o 9 lat od niego starsza. Uwa-
żała to za przesadę, aby dorosła 
kobieta umawiała się na randki z 
gówniarzem.

Renata jest przekonana, że ta kobieta 
opętała jej syna. Marek spotykał się 
wcześniej z kilkoma dziewczynami i 
wszystko było w jak najlepszym po-
rządku. Różne to były związki, mniej 
czy bardziej udane, wszystkie jak to w 
tym wieku kończyły się góra po kilku 
miesiącach. Marek właśnie rozpoczął 
drugi rok studiów i Renata wolała, 
żeby bardziej skupił się na nauce. Ale 
kiedy przyjeżdżał do Wałcza czuła, że 
coś się w jego życiu wydarzyło. Świad-
czyły o tym ukradkowe rozmowy 
telefoniczne czy szybko urywane po-
łączenia, kiedy wchodziła do pokoju. 

- Nie zwierzył mi się, ale odgadłam, 
że w jego życiu wydarzyło się coś waż-
nego – mówi Renata. - Marek teraz 
był... inny. Inaczej chodził, patrzył, 
nawet mówił.  Matka po prostu czuje 
takie rzeczy. Byłam pełna obaw, bo 
skoro zwlekał tyle czasu, żeby mi o 
swojej nowej dziewczynie powiedzieć, 
a nawet ją ukrywał, to musiało z nią 
być coś nie tak. Obawiałam się, że 
może ta dziewczyna ma jakieś pro-
blemy z prawem i ściągnie na niego 
kłopoty. Może obraca się w złym 
towarzystwie, może to jakieś środowi-
sko przestępcze? Wreszcie obawiałam 
się, że może po prostu jest z nim już 
w ciąży.

Renata wróciła z siłowni, na którą 
od kilku miesięcy zaczęła regularnie 

Dziewczyna nie dla syna
chodzić po pracy. Ten moment na 
rozmowę wybrał Marek. Oznajmił, że 
ostatnio kogoś poznał. Renata wypa-
liła, że nie ostatnio, bo spotyka się z 
nią przynajmniej od trzech miesięcy 
i ona jako matka zastanawia się, co z 
nią jest nie tak, skoro ją ukrywa. Pije, 
jest uzależniona od narkotyków, rzu-
ciła studia? Może jest z nim w ciąży?

- Powiedział, że nie pije, nie pali i 
prowadzi zdrowy tryb życia – Renata 
relacjonuje rozmowę z synem. - Nie 
jest z nim w ciąży. Nie jest też niele-
galną imigrantką. Nie studiuje, to fakt, 
bo pracuje. 

- Jak to: pracuje? - zdziwiła się Re-
nata. - To nie poznałeś jej na uczelni? 
Lekko się rumieniąc Marek wyjaśnił, że 
jego dziewczyna studiowała na AWF, 
ale skończyła go już jakiś czas temu. 

- Czyli, że ta kobieta mogłaby być 
moją koleżanką? - Renata nie posia-
dała się z oburzenia.

Marek spokojnie odparł, że jego ko-
bieta jest od niego starsza tylko o 9 lat.

- Ale to znaczy, że kiedy ona szła do 
pierwszej klasy, ciebie jeszcze na świe-
cie nie było! – wyliczała matka. - Kiedy 
ty nadal chodziłeś do podstawówki, 
ona już studiowała! 

Dla niej to była przepaść.
***

Zaczęły się trudne rozmowy. Renata 
tłumaczyła synowi, że Iza, bo tak mia-
ła na imię jego miłość, to już dojrzała 
kobieta. Myśli o założeniu rodziny, 
zapewne o dzieciach. Przekonywała 
syna, że on jest jeszcze dla niej dzie-
ciakiem. Studiuje na drugim roku i na 
tym powinien skupić. W jaki sposób w 
razie czego będzie w stanie utrzymać 

rodzinę, ewentualne dziecko? Zanim 
dorośnie do roli ojca, Iza spotka kogoś 
odpowiedzialnego, w swoim wieku, a 
Marek przeżyje rozczarowanie. 

- Marek nie widział w tym wszystkim 
problemu – mówi Renata. - Mówił 
z roziskrzonymi oczami, że Iza jest 
cudowna. Wspiera go, zachęca, po-
maga w nauce. Prosił, żebym dała jej 
szansę. Zapewniał, że ją polubię, bo 
nie sposób jej nie lubić. Uważał, że 
jestem przeciwna ich związkowi, bo 
jej nie znam. Wybuchnęłam, że nie 
przekonam się, bo nie chcę jej znać 
i uważam, że z tego związku nic nie 
będzie.

Marek obraził się na matkę i nie 
zerwał znajomości z Izą. To wiedziała, 
bo gdyby tak było, przyjeżdżałby do 
domu. Od ponad miesiąca jednak nie 
pojawiał się w Wałczu. Renata była 
wściekła, a całą złość czuła głównie do 
owej nie znanej sobie kobiety. 

Kiedy zastanawiała się, co robić, 
zauważyła ogłoszenie. W jednej ze 
szkół prowadzone były warsztaty z ae-
robiku. Prowadzić je mieli instruktorzy 
spoza Wałcza i zamiast godziny zajęć, 
jednorazowo były aż trzy, z krótkimi 
przerwami. 

- Zapisałam się na zajęcia i zapła-
ciłam za karnet – opowiada Renata. 
- Zajęcia były kapitalne. Co prawda 
wysiłek fizyczny potężny, ale radocha 
potem wprost nie do opisania. Czu-
łam się po nich świetnie. Najbardziej 
lubiłam zajęcia z Bellą, tak kazała na 
siebie mówić jedna z instruktorek. 
Młoda, koło trzydziestki, bardzo 
ładna i sympatyczna dziewczyna. 
Chyba na drugich zajęciach usiadła 

koło mnie i rozmawiałyśmy przez 
chwilę. Spytałam, ile ma lat. Powie-
działa, że 29, czyli tyle samo, co Iza 
mojego syna.

- Spytałam ją wprost – opowiada 
Renata. - Co taką kobietę jak ona 
mogłoby pociągać w dużo młod-
szym mężczyźnie, chłopaku niemal? 
Przyznałam się, że o to pytam, bo 
mój syn zakochał się w kobiecie w jej 
wieku. Bella wyznała, że swego czasu 
była w związku z rówieśnikiem, który 
słysząc, że jest w ciąży, dał nogę. 
Ona niestety poroniła. Potem była ze 
starszym mężczyzną, ale ten wpędził 
ją tylko w kompleksy. Przyznała, że 
teraz spotyka się z kimś młodszym i 
on jest najbardziej dojrzały i odpo-
wiedzialny z nich wszystkich. Kocha 
go i uważa, że dorosłość nie jest 
kwestią metryki. Wtedy coś mnie 
tknęło. Przecież Bella to mogło być 
zdrobnienie od Izabelli! Czyżby to 
była dziewczyna mojego syna? To 
byłoby coś nieprawdopodobnego. 
Ale Marek mówił, że Iza skończyła 
AWF, więc coraz bardziej zaczęłam 
podejrzewać, że to może być ona. 
Nie spytałam jej o to od razu. Dopie-
ro po ostatnich zajęciach poprosiłam 
ją o rozmowę. Pokazałam jej zdjęcie 
Marka. Nie musiała nic mówić, bo 
wystarczyło tylko spojrzenie, żebym 
wiedziała, że to ona. Co miałam 
zrobić? Zaprosiłam ją do domu. To 
ona uświadomiła mi, jak wspaniałym 
facetem jest mój syn. Dzięki niej po-
czułam dumę, bo przecież to ja go 
wychowałam. Chyba jakoś pogodzę 
się z tym, że mi go ukradła...

Michał Gwdowski
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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

• 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

• ZATRUDNIĘ EMERYTÓW JAKO PO-
MOC W PRALNI WODNEJ W WAŁCZU, 
tel. 518 245 080                             38/21p

• ZATRUDNIĘ RENCISTÓW, EMERY-
TÓW. PRACA NA MYJNI W WAŁCZU. Tel. 
518 245 080                                   38/21p

• Udzielę korepetycji - matematyka, 
szkoła podstawowa 502 370 101    40/21n

• ZNISZCZ PARTIE www.artur-glowacki.
pl                                                      38/21r

• Kotka 2 miesiące i kocurek 3 miesiące 
szukają domów, samodzielne, korzystają z 
kuwety, odrobaczone. Tel. 605 161 221               
                                                          37/21p

• 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.

NIERUChoMoŚCI

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

nauka

ZLECANIE oGŁoSZEń

PRACA

RÓŻNE

CZEKAją NA LUDZI
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