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Drodzy Nasi Przyjaciele!
Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem Współpracy Międzyna-
rodowej przygotowują wystawę o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Planowany termin udostępnienia ekspozycji to druga połowa listopada. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, które z tego regionu 
trafiły na Ziemię Wałecką.
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, zdjęciami, doku-
mentami, przedmiotami - wszystkim co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić 
wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio w Muzeum Ziemi 
Wałeckiej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00  oraz niedzielę 
w godz. 11.00 - 15.00 w terminie do 15.10.2021 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 25 91
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺!!!
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Sam za bardzo nie wiem dlaczego, ale jest tak, że zmiany personalne 
na eksponowanych stanowiskach należą do grona tych, które od 
zawsze wywołują najwięcej emocji. Doświadczyłem tego również 
ostatnio, kiedy pisałem o zmianach na stanowiskach prezesów w 

TBS-ie i Wodociągach. Zebrało mi się parę szturchańców zapewne róów-
nież dlatego, że pozwoliłem sobie wyrazić żal z powodu odejścia faceta, 
którego szanuję i lubię. Już tylko dla porządku przypomnę jednak, że nie 
kwestionowałem prawa władz miasta do rozwiązania kontraktu z prezesem 
ZWiK Wojciechem Szalwachem, ani nie krytykowałem okoliczności tego 
wydarzenia. Wyraziłem jedynie swój żal w związku z odejściem prezesa i 
dałem wyraz nadziei, że jego następca - bez względu na to, kto nim będzie 
- okaże się lepszym zarządcą samorządowej spółki od swego poprzedni-
ka. Moim prywatnym zdaniem zasługi W. Szalwacha są niepodważalne i 
zamierzam przy tej opinii wytrwać, choćby miał być okładany jak Josua 
przez Usyka. Do znanych mi zarzutów wobec W. Szalwacha odnosić się 
natomiast nie zamierzam, gdyż dotyczyły one w dużej części inwestycji, 
realizowanej przez ludzi, z którymi byłem rodzinnie związany i z którymi 
nadal utrzymuję zażyłe i sympatyczne relacje, choć już nierodzinne. Kto 
wie, o kim i o czym piszę - ten wie, a kto nie wie, ten się tego ode mnie nie 
dowie. Na temat tej inwestycji oraz związanych z tym zarzutów oczywiście 
mam swoje zdanie, ale nie zamierzam go upubliczniać, gdyż gdybym to 
zrobił, natychmiast zostałbym posądzony o nierzetelność. I to bez względu 
na to, jakie jest to zdanie. Pozwolę sobie natomiast wyrazić swoją opinię 
na temat samej inwestycji, gdyż dotyczyła ona tak samo mnie, jak każde-
go mieszkańca Wałcza - ani mniej, ani więcej (może poza tym, że dobrze 
życzyłem inwestorom...). Ta opinia jest mianowicie pozytywna. Mnie, tak 
jak połowie Wałcza, ta inwestycja się podoba i gotów jestem polemizować 
z tymi, którym ona nie przypadła do gustu.

A skoro jesteśmy przy tym wątku, to o ile nie zgadzam się z negatywnymi 
opiniami, jednak je szanuję, gdyż każdy ma prawo mieć swoją ocenę. Każ-
dy może też - o ile odczuwa taką potrzebę - dzielić się nią (tzn. opinią) z 
innymi, również w przestrzeni publicznej. Moim zdaniem, de gustibus non 
disputandum est. Kompletnie jednak nie szanuję nie tylko opinii, ale też 
osób insynuujących, że coś tam było szemranego przy transakcji, zawartej 
pomiędzy ówczesnymi władzami Wałcza, a inwestorem. Tymczasem fakty 
są takie, że nieruchomość, o której mowa, nie od razu znalazła nabywcę. 
Przetarg był publiczny i mogł do niego stanąć każdy, kto chciał, czy też 
pisząc w mniej populistycznej, ale za to realniejszej wersji: mógł to kupić 
każdy, kogo było na to stać. I kupił, a nieruchomość stała się prywatna, czyli 
jej dalsze losy zależały już tylko od właściciela. Być może, gdyby kupił ją 
ktoś inny, zainwestowałby w utworzenie np. hotelu, klubokawiarni, domu 

schadzek czy schroniska dla bezdomnych hipopotamów, słowem - hulaj 
dusza, piekła nie ma. Ale kupił to gość, który miał na tę nieruchomość 
zupełnie inny pomysł. Mało tego: ten gość razem z drugim gościem okazali 
się do tego stopnia bezczelni, że go zrealizowali! No, i się zaczęło, bo kiedy 
nikomu niepotrzebna nieruchomość stała i niszczała - nie interesował się 
nią pies z kulawą nogą, ale kiedy znalazł się ktoś, kto w nią zainwestował, 
a jeszcze - o zgrozo! - umiał zarobić na tym pieniądze, wtedy odezwały 
się lamenty, i to bez mała takie, jakby miasto sprzedało Pałac Windsorów, 
gdyby przypadkiem go miało. 

Pominę litościwym milczeniem, kto te insynuacje nakręcał, bo nie o to 
chodzi. Chodzi o to, że trzeba się było zdecydować na zakup tej nierucho-
mości wtedy, gdy była ona wystawiona na sprzedaż, albo wybrać takie 
władze miasta, które nie chciałyby jej sprzedawać, tylko zainwestowałyby 
publiczne pieniądze w projekt, który zachwyciłby wszystkich. Stało się jed-
nak inaczej, a gdyby ktoś pytał o zdanie akurat mnie, to uważam, że w no-
wożytnej historii władz samorządowych Wałcza można bez najmniejszego 
wysiłku odnaleźć wiele, hmmm..., nazwijmy to: mniej roztropnych decyzji. 
Pragnę w tym miejscu grubą kreską podkreślić, że zależało mi na użyciu 
możliwie eleganckiego sformułowania, choć zdaję sobie sprawę, że mimo 
wszystko brzmi to może trochę obcesowo. Fakty są jednak takie, jakie są.

Odczuwam też potrzebę, aby uszczegółowić jeden wątek swojej 
opinii, związanej ze zmianą prezesów w miejskich spółkach. 
Będę się upierał przy ocenie, że przeprowadzanie konkursów na 

różne gminne stanowiska - poza wójtem i burmistrzem, gdzie są wybory 
bezpośrednie - mija się z celem. Słyszałem o niewielu przypadkach, kiedy 
beneficjentem takiego trybu naboru była osoba spoza bardzo wąskiego, 
bardzo często wręcz jednoosobowego grona faworytów. Słyszałem na-
tomiast o bardzo wielu przypadkach, kiedy konkurs wygrywał ten, kto 
miał wygrać i później świetnie dawał sobie radę. Powiem wprost: jeśli 
pracodawca upatruje zwycięzcy postępowania rekrutacyjnego w kimś, 
kto dobrą ma tylko przynależność - to oczywiście nic dobrego dla firmy, 
urzędu czy instytucji z tego nie wyniknie. Ale to, czy ów pomazaniec 
zostanie zatrudniony w drodze konkursu, z wolnej ręki czy jeszcze jakoś 
inaczej - absolutnie niczego nie zmienia. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo 
krzywdzące jest to dla ludzi, o których w słusznie minionych czasach mówiło 
się: dobry fachowiec, ale bezpartyjny; póki co jednak nikt nie wymyślił 
skutecznego mechanizmu, by się przed tym bronić, nad czym osobiście 
bardzo ubolewam. Jeśli jednak pracodawca chce zatrudnić swojego zna-
jomego, który jednocześnie zna się na robocie. Cóż, w końcu to on (czyli 
szef) bierze za to odpowiedzialność - więc czemu nie?

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.

27 września parafię greckokato-
licką w Wałczu odwiedził Władyka 
Wrocławsko-Koszalińskiej eparchii 
Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolic-
kiej w Polsce, biskup Wołodymyr 
(Juszczak).Okazją do tych duszpa-
sterskich odwiedzin był odpust w 
wałeckiej cerkwi - jest ona bowiem 
pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego, a na dzień 27 
września (14 września wg kalen-
darza gregoriańskiego) przypada 
to jedno z największych świąt w 
tradycji kościołów wschodnich (ka-
tolickich i prawosławnych).

Kult krzyża rozwinął się szczególnie 
w IV wieku. Wpływ na to miało od-

Odpust w cerkwi greckokatolickiej

nalezienie w 326 roku relikwii krzyża. 
Tradycja przypisuje odnalezienie drze-
wa krzyża na którym umarł Chrystus, 
matce cesarza Konstantyna Wielkiego 
- Helenie, która spełniając prośbę syna 
udała się do Jerozolimy i rozpoczęła 
poszukiwania tej relikwii. Według po-
dań, miejsce zakopania krzyża wskazał 
jej zacny starzec o imieniu Juda. 

Cesarzowa nakazała zburzyć zbu-
dowaną we wskazanym miejscu 
świątynię Wenus i rozkopać wzgórze. 
Po długiej i ciężkiej pracy odnalezio-
no trzy krzyże. Jednak nikt nie był 
wstanie wskazać tego, na którym 
ukrzyżowany był Chrystus. Legenda 
głosi, że drogą obok przechodził wła-
śnie kondukt pogrzebowy. Obecny 

podczas poszukiwań Patriarcha Jero-
zolimy Makary zatrzymał żałobników 
i zaczął kolejno dotykać krzyżami do 
zmarłego. Dwa pierwsze krzyże nie 
sprawiły nic nadzwyczajnego. Po 
tym, jak umarłego dotknięto trze-
cim krzyżem, wydarzył się cud. Ten, 
którego niesiono, by pogrzebać w 
ziemi, powrócił do życia. Świadkowie 
tego cudownego wydarzenia pragnęli 
pokłonić się Świętemu Drzewu Krzyża 
i chociaż go ujrzeć. Z uwagi na wielki 
tłum, Patriarcha stanął na podwyż-
szonym miejscu i podnosił Życio-
dajny Krzyż do góry - aby wszyscy, 
którzy przychodzą na Golgotę, mogli 
zobaczyć i oddać mu cześć. 

Po odnalezieniu Świętego Krzyża 

Św. Konstantyn rozpoczął budowę 
wielu świątyń. Około 335 roku zostały 
poświęcone: bazylika wybudowana 
obok Golgoty i groty grobu Jezusa, a 
także kaplica nad Grobem Chrystusa i 
inne budowle na miejscu Ukrzyżowa-
nia i Zmartwychwstania Zbawiciela. 
Dzień oświecenia 13 i 14 września 
corocznie był obchodzony uroczyście, 
a wspomnienie odnalezienia Św. Krzy-
ża zostało włączone w uroczystości 
świąteczne.

To na pamiątkę tego wydarzenia w 
dniu 14 (27) września obchodzone 
jest święto Podwyższenia Krzyża 
Pańskiego – Na ten dzień cerkiew 
zaleca post.

M. Syrnyk
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Od poniedziałku 8 listopada będzie 
można składać wnioski o dowody 
osobiste z drugą cechą biome-
tryczną. Odpowiednie rozwiązania 
techniczne zostaną wdrożone dzień 
wcześniej - ogłosili we wtorek 28 
września ministrowie Janusz Cie-
szyński i Paweł Szefernaker.

Odciski palców i odwzorowanie 
podpisu właściciela dowodu osobiste-
go - to nowe elementy, które wkrótce 
znajdą się w warstwach elektronicznej 
i graficznej wydawanych w Polsce 
dowodów osobistych.

Znamy termin
Zgodnie z ustawą - oficjalnie termin 

wdrożenia nowych dowodów osobi-
stych zostanie ogłoszony w komuni-
kacie Ministra Cyfryzacji oraz Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
co najmniej 14 dni przed dniem 
wdrożenia rozwiązań technicznych, 
określonym w tym komunikacie.

- Wiemy jednak, że wiele osób cze-
ka na tę informację, dlatego już dziś 
możemy oficjalnie poinformować, że 
rozwiązania techniczne umożliwiające 
wydawanie nowych dowodów osobi-
stych zostaną wdrożone w niedzielę 7 
listopada, co oznacza, że Polacy wnio-
ski o nowe dokumenty tożsamości 
będą mogli składać od poniedziałku 8 
listopada - poinformowali we wtorek 
28 września w Otwocku ministrowie 
Janusz Cieszyński - sekretarz stanu ds. 
cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i Paweł Szefernaker - se-
kretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Oficjalny, przewidziany ustawowo, 
komunikat zostanie ogłoszony nie-
bawem.

- Rozwiązania dotyczące nowych 
dowodów osobistych wynikają z 
dostosowania prawa polskiego do 
wymogów prawa unijnego. Nowe 
dowody będą wydawane na 10 lat dla 
osób powyżej 12. roku życia, ponie-

Nowe dowody osobiste
waż one będą składać odciski palców. 
Dla osób do 12. roku życia dowód 
będzie wydawany na 5 lat, bez pobie-
rania odcisków palców - przypomniał 
minister Paweł Szefernaker. - Nowe 
rozwiązania pozwalają odpowiednio 
zabezpieczyć dowody osobiste w 
świecie, w którym bardzo wiele do-
kumentów jest fałszowanych. Taka 
sama procedura jest przy wydawaniu 
paszportów. Obywatele są więc przy-
zwyczajeni do tej procedury - dodał 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Zmiany w dowodach osobistych 
to efekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2019/1157 
z 20 czerwca 2019 r. Dokumenty z 
odciskami palców i podpisem właści-
ciela miały być wydawane w Polsce 
od 2 sierpnia. Termin został jednak 
przesunięty z uwagi na zastrzeżenia 
co do bezpieczeństwa urządzeń do 
pobierania odcisków palców. 

- Rozwiązaliśmy ten problem - po-
wiedział minister Janusz Cieszyński. 
- Zapewniam: sprzęt, który będzie wy-
korzystywany, gwarantuje bezpieczeń-
stwo systemu teleinformatycznego, w 
którym będą czasowo gromadzone 
pobrane odciski oraz bezpieczeństwo 
systemu teleinformatycznego, słu-
żącego do personalizacji dowodów 
osobistych. Polacy nie muszą obawiać 
się o bezpieczeństwo swoich danych 
- dodał pełnomocnik rządu ds. cyber-
bezpieczeństwa.

Skanery już w gminach
Wszystkie skanery trafiły już do gmin 

- rząd dostarczył 7450 skanerów do 
2479 lokalizacji.

- Zależy nam na tym, aby samo-
rządowcy mieli pewność, że ten 
sprzęt funkcjonuje dokładnie tak, 
jak powinien funkcjonować, aby nie 
było żadnych problemów z obsługą 
obywateli - powiedział minister Ja-
nusz Cieszyński. - Dlatego obecnie 
realizujemy ostatnie testy z użyciem 

docelowych skanerów. 
W pierwszej połowie października 

rozpocznie się dostawa 335 stacji 
mobilnych urzędnika - to urządzenia, 
które umożliwią oddanie odcisków 
palców przez osoby, które nie będą 
mogły osobiście udać się do urzędu 
gminy.

W nowym dowodzie - poza odciska-
mi palców (w warstwie elektronicznej) 
i odręcznym podpisem właściciela do-
wodu (w warstwie graficznej) - będzie 
też kilka innych, dostrzegalnych na 
pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się 
m.in. oznaczenie państwa członkow-
skiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

Co, bardzo ważne, w związku z 
wprowadzeniem w Polsce nowych 
dowodów nie będzie konieczności 
obowiązkowej wymiany ważnych 
dokumentów. Z dotychczasowego 
dowodu będzie można korzystać do 
czasu, aż minie jego ważność.

Tylko w urzędzie
W związku ze zmianami w wyda-

waniu dowodów osobistych - od 
27 lipca nie ma możliwości złożenia 
online wniosku o nowy dokument 
tożsamości. Można to zrobić tylko w 
urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w 
których - ze względu na np. chorobę, 

niepełnosprawność - nie jesteśmy w 
stanie tego zrobić).

Po wprowadzeniu nowych doku-
mentów - składanie online wniosku o 
dowód będzie możliwe wyłącznie w 
przypadku dokumentu dla dzieci do 
12. roku życia. Od nich odciski palców 
nie będą pobierane.

Warto dodać, że Polska nie jest 
jedynym krajem Unii Europejskiej, 
który wydłużył termin wdrożenia 
nowych dowodów osobistych. Belgia, 
Bułgaria, Estonia, Łotwa, Rumunia, 
Słowacja i Słowenia - również otrzy-
mały od Komisji Europejskiej zgodę 
na wydłużenie terminu wprowadzenia 
nowych dokumentów.       Oprac. tc
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Nie można wykluczyć, że ostatnia 
sesja Rady Miasta Wałcza, która 
odbyła się 21 września, przebiegła 
sprawniej niż zwykle dzięki nowe-
mu, a właściwie, nowej prowadzą-
cej. Pod nieobecność przewodni-
czącego Macieja Goszczyńskiego 
sesję poprowadziła wiceprzewod-
nicząca Anna Ogonowska. Nie 
wszystkim się to pewnie podobało, 
ale całkiem skutecznie hamowała 
ona oratorskie, merytorycznie nie-
wiele wnoszące zapędy niektórych 
radnych, co należy jednak obiek-
tywnie ocenić na plus. 

Radni wysłuchali sprawozdań pre-
zesów spółek miejskich z działalności 
za 2020 rok. Anna Szymelfenig tłu-
maczyła między innymi, że niestety 
rosną ceny miału węglowego oraz 
ceny uprawnień na emisję CO2, jed-
nak mimo tych dodatkowych kosztów, 
do końca roku ceny ciepła się nie 
zmienią. Sprawozdania Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji, Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego i Zakładu 
Komunikacji Miejskiej przyjęte zostały 
przez Radę bez dyskusji.

Nieco więcej emocji pojawiło się 
przy omawianiu informacji w zakresie 
zaawansowania i realizacji inwestycji 
miejskich. Radni krytykowali między 
innymi budowę placu zabaw przy 
ulicy 1 Maja. Jak się okazało, plac 
zabaw w obecnej formie powstać nie 
może i konieczne jest wykonanie no-
wej dokumentacji. Radni dowiedzieli 

Wałkowanie MOSiR-u
się również, że jeśli nic się nie zmieni, 
to remont Kina Tęcza zakończy się we 
wrześniu przyszłego roku. 

Pierwszą uchwałą, która mocno 
podgrzała atmosferę, był projekt 
przekształcenia MOSiR w jednostkę 
budżetową. Wiceburmistrz Adam 
Biernacki uzasadniał to tym, że zmia-
na osobowości prawnej pozwoli na 
lepsze funkcjonowanie placówki. 
Powoływał się przy tym na zlecony 
audyt za lata 2010 – 2020, który ne-
gatywnie ocenił działalność MOSiR-u 
w zakresie gospodarki finansowej. 
Wnioski jakie kontrolujący zapisali 
w audycie, dotyczyły między innymi 
zmiany formy funkcjonowania. Zda-
niem wiceburmistrza, w takiej formie 
jak dotychczas MOSiR funkcjonować 
dalej nie może. 

Dyskusja przybrała nieco ostrzejszy 
ton podczas wymiany zdań pomiędzy 
wiceburmistrzem a wiceprzewodni-
czącym Rady Krzysztofem Piotrow-
skim. Radny chciał dowiedzieć się, 
czy w hangarach MOSiR-u nadal prze-
chowywane są żaglówki, należące do 
AKŻ czy też członków Stowarzyszenia 
Młodzi Wałcza. Początkowo burmistrz 
nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, 
ale w końcu zaprzeczył. 

- Pytałem dalej, czy żaglówki są na 
terenie MOSiR i czy na zimę znajdą 
się w hangarach – mówi K. Piotrow-
ski. - Ale na to już nie usłyszałem 
odpowiedzi.

Po dyskusji radni odrzucili projekt 
przekształcenia Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w jednostkę bu-
dżetową. 

Na czym miałaby polegać ta zmia-
na? Głównie na tym, że MOSiR, 
podobnie jak np. szkoły, posiadałby 
uchwalony na dany rok budżet. 
Ten budżet powinien wystarczyć 
na funkcjonowanie jednostki przez 
cały rok. Ewentualne wpływy, jakie 
wypracowałby w ciągu roku, byłyby 
przekazywane na rachunek miasta 
i nie zasilały dodatkowo (chyba, że 
radni podjęliby taką decyzję) MOSiR. 

Radni większością głosów odrzucili 
ten projekt. Już po sesji porozmawia-
liśmy o tym z kilkorgiem z nich. 

- O wielu rzeczach nie wiemy, albo 
dowiadujemy się o nich przypadkiem 
– mówi K. Piotrowski.  - O MOSiR-
-ze dowiedzieliśmy się, że jest plan 
remontu części hotelowej, ale mówi 
się też o dzierżawie hotelu, albo o 
utworzeniu jakiejś spółki. Tyle, że 
nie mamy żadnych konkretów. Czy 
dzierżawa hotelu miałaby nastąpić 
przed, czy po remoncie? Co to za 
spółka i czym miałaby zawiadywać? 
Na tę chwilę sytuacja w Ośrodku 
wygląda tak, że jest wydzierżawiona 
kuchnia i ograniczony personel. Jeśli 
wydzierżawiony zostałby również 
hotel, to rodzi się pytanie: po co 
miałby w takim razie być tam dy-
rektor? Przecież to mógłby przejąć 
jakiś wydział w Urzędzie Miasta. 
Przekształcenie w zakład budżetowy 
nam się nie podoba. Głównie z tego 
powodu, że dyrektor w tym układzie 

nie musi się starać o wypracowanie 
zysków. Dostaje budżet i szczerze 
mówiąc, nie musi nic robić. Jest pew-
ne, że na MOSiR trzeba dać większe 
środki, ale chcieliśmy porozumieć się 
z burmistrzem i dyrektorem, aby to 
powiązać w jakiś rozsądny sposób. Z 
jednej strony więcej pieniędzy, ale z 
drugiej zaangażowanie dyrektora w 
szukanie dodatkowych dochodów. 
Nie chodzi o to, aby dostarczać pie-
niądze na tacy, ale żeby zmotywować 
do działania.

Z porządku obrad zdjęty został pro-
jekt uchwały o utworzeniu Spółdzielni 
Socjalnej „Ważka”. Projekt ten wywo-
łał ogromne emocje i dyskusje już po 
sesji. O co w nim chodziło? Spółdziel-
nię Socjalną Ważka jako udziałowcy 
miały tworzyć Stowarzyszenie Młodzi 
Wałcza, Stowarzyszenie IDEA WAŁCZ 
oraz Miasto Wałcz. Spółdzielnia 
miałaby świadczyć dla mieszkańców 
m.in. usługi opiekuńcze i prowadzić 
ogrzewalnię.

Jak podnieśli na swoim inter-
netowym profilu Młodzi Wałcza: 
„(...)Radna Bogusława Towalewska 
jednocześnie zakwestionowała za-
sadność zaangażowania się miasta 
w tę inicjatywę. Czyli miasto ma nie 
angażować się w realizację zadań 
własnych? A jakie korzyści przynio-
słoby uruchomienie spółdzielni? 
Oszczędności w budżecie miejskim, 
utrzymanie kapitału finansowego w 
mieście zamiast opłacania zewnętrz-
nych dostawców, stworzenie miejsc 
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Wałkowanie MOSiR-u
pracy, integracja osób wykluczo-
nych, uzyskanie dotacji zewnętrznej 
na utworzenie stanowisk pracy i 
wsparcie pomostowe”.

Wywołana „do tablicy” radna B. 
Towalewska wyjaśniła, że: „Art.5.1 
ustawy o spółdzielniach socjalnych 
mówi, że dwie organizacje pozarządo-
we mające osobowość prawną mogą 
założyć spółdzielnię. Jeżeli Stowarzy-
szenie Młodzi Wałcza i Stowarzyszenie 
Idea pragną taką spółdzielnię założyć, 
to proszę to zrobić. Trzymam kciuki, 
życzę sukcesu w realizacji przedsta-
wionych w Waszym poście celów, a 
jako radna będę Was wspierała. Nie 
widzę natomiast żadnego meryto-
rycznego i ekonomicznego powodu, 
aby miasto Wałcz było członkiem 
spółdzielni”.  

W internetowej dyskusji prezes 
Stowarzyszenia Młodzi Wałcza przy-
pomniała, że Rada Miasta jeszcze w 
lipcu tego roku w formie uchwały 
wyraziła wolę utworzenia spółdzielni 
socjalnej i zapytała, co się zmieniło 
od tego czasu?

B. Towalewska wyjaśniła, że w 
czasie prac nad lipcową uchwałą nie 
poinformowano radnych o tym, że 
jakieś organizacje są zainteresowane 
utworzeniem spółdzielni socjalnej.

Stowarzyszenie Młodzi Wałcza wy-
jaśnili, na czym miałaby  polegać 
działalność spółdzielni. 

„Osoby prawne tworzą stowarzysze-
nie jako osobny byt. Coś na zasadzie 
Zakładu Aktywizacji Zawodowej. 
Spółdzielnia startuje w przetargach 
np. na zadania opiekuńcze ogłasza-
ne przez Urząd Miasta, pozyskuje 
klientów i musi się sama utrzymać. 
Miasto może zlecić zadania opiekuń-
cze i prowadzenie ogrzewalni takiej 
spółdzielni. Spółdzielnia będzie się 
ponadto ubiegać o dotacje na utwo-
rzenie stanowisk pracy i wsparcie 

pomostowe na początkową fazę 
działania. Także miasto nie utrzymuje 
spółdzielni. Zyski spółdzielni muszą 
być przeznaczone na cele statutowe”.

Po sesji pojawiło się sporo głosów, że 
głównym powodem zdjęcia uchwały 
z porządku obrad (co należy interpre-
tować jako sprzeciw większości Rady 
przeciwko angażowaniu się przez mia-
sto w tworzenie i działanie spółdzielni 
– dop. aut.) jest wejście do spółdzielni 
Stowarzyszenia Młodzi Wałcza. Jak 
wiadomo, pod takim szyldem star-
towali w wyborach burmistrz Maciej 
Żebrowski, jego zastępca Adam 
Biernacki i kilkoro radnych, pozosta-
jących teraz w proburmistrzowskiej 
opozycji w Radzie. Sami członkowie 
Stowarzyszenia zdają się potwierdzać 
tę teorię mówiąc, że podobno padło 
to niejako wprost podczas posiedzenia 
jednej z komisji. 

- Ja patrzę na to z nieco innego 
punktu widzenia – uważa wiceprze-
wodniczący Rady K. Piotrowski. - Pro-
szę sobie wyobrazić jak by to wyglą-
dało, gdyby Spółdzielnia wystąpiła 
o środki z Urzędu Miasta, o których 
przyznaniu decyduje pośrednio czy 
bezpośrednio burmistrz, będący jed-
nocześnie członkiem Spółdzielni jako 
Urząd Miasta. W takim przypadku 
burmistrz faktycznie decydowałby 
o przyznaniu środków sam sobie. 
Idąc dalej, równie niezręczne byłoby 
moim zdaniem, gdyby o takie środki 
wystąpiło Stowarzyszenie Młodzi 
Wałcza, z którym burmistrz jest ściśle 
związany. W takim przypadku Maciej 
Żebrowski decydowałby, czy przy-
znać środki swoim kolegom, a jeśli 
jest nadal członkiem Stowarzyszenia 
Młodzi Wałcza, to po części również 
samemu sobie. Tu oczywiście nie 
ma nic niezgodnego z prawem. Ale 
pewien niesmak, pewne niedomó-
wienia na pewno by się pojawiły. 

Myślę, że lepiej tego unikać. Wyja-
śniła to pięknie radna Bogusława To-
walewska. Jeśli stowarzyszenia chcą, 
to mogą założyć same spółdzielnię 
socjalną, bez konieczności uczestni-
czenia w tym przedsięwzięciu miasta.

Far

Od autora: - Obserwuję tu nieja-
ko dwa style sprawowania władzy. 
Pierwszy uprawiał burmistrz Zdzisław 
Tuderek, a kontynuowała go Bogusła-
wa Towalewska. Owszem, obydwoje 
nie pojawili się w Urzędzie Miasta z 
księżyca i posiadali swoje zaplecze 
polityczne. Ba, z tego właśnie zaplecza 
wywodziło się wielu pracowników, 
którymi obsadzono wiele stanowisk 
samorządowych, tych mniej czy 
bardziej eksponowanych. Tyle, że nie 
były to działania ostentacyjne i z całą 
pewnością nie służyły do promowania 
Stowarzyszenia poprzez osobę bur-
mistrza, ale też burmistrza poprzez 
działanie Stowarzyszenia. Za kadencji 
dwójki wspomnianych polityków 
grubą kreską oddzielona była dzia-
łalność samorządowa od społecznej, 
jaką każdy może prowadzić w ramach 
różnego rodzaju klubów, związków 
czy stowarzyszeń. 

Burmistrz Maciej Żebrowski przyjął 
zgoła odmienną strategię. Nie chcę jej 
oceniać i nie napiszę, czy uważam ją 
za lepszą czy gorszą. Pozostanę przy 
określeniu – INNA. Otóż niemal od 
początku swojej kadencji burmistrz 
promuje swoje zaplecze i nie tylko ja 
śmiem twierdzić, że dzięki swojej po-
zycji oraz możliwościom włącza je do 
działalności na styku z samorządem. 
Aby nie być gołosłownym - posłużę 
się przykładami. AKŻ, którego Maciej 
Żebrowski jest aktywnym członkiem, 
stał się jednym ze współorganizatorów 
Festiwalu Dwóch Jezior. O ile mnie 
pamięć nie myli, współorganizatora-

mi tej imprezy byli również Młodzi 
Wałcza. Z całą pewnością natomiast 
uczestniczyli oni w obchodach Ogól-
nopolskich Dni Olimpijczyka, orga-
nizując kawiarenkę olimpijską. Nie 
byłoby z tym zapewne większych 
problemów, gdyby wszystkie te dzia-
łania organizowane były ze środków 
własnych owych stowarzyszeń. Ale 
nie były. Stowarzyszenia korzystają ze 
środków publicznych. I tu dochodzimy 
do kluczowego pytania: kto decyduje 
o przyznaniu tych środków? Powiedz-
my to bardzo wyraźnie: fundusze tra-
fiają do stowarzyszeń z różnych (nie-
koniecznie samorządowych) źródeł i 
w różnej formie, ale opinia publiczna 
wie swoje: o przyznaniu środków 
decyduje wyłącznie burmistrz, który 
de facto rozdaje je swoim kolegom. 
Takie rzeczy mogą mieć miejsce, ale 
wcale nie muszą. A jak wytłumaczyć 
ludziom, że nikt ze stowarzyszenia 
Młodzi Wałcza na tym nie zarabia? 
Nie twierdzimy, że ktoś zarabia, ale 
ludzie i tak zwykle wiedzą „lepiej”. 

Jak tego uniknąć? Tu nie ma gotowej 
recepty. Pewnie byłoby najlepiej, 
gdyby burmistrz zaraz po wyborach 
wystąpił lub zawiesił swoje członko-
stwo we wszystkich partiach, stowa-
rzyszeniach, związkach zawodowych, 
a nawet religijnych. Tyle, że jest to 
postulat czysto utopijny, a na pewno 
zbyt daleko idący, i w efekcie docho-
dzi czasem do różnych anomalii.

Nie ma tu znaczenia, że takie sprzy-
janie „swojakom” odbywa się w ma-
jestacie prawa, bo chodzi tu przede 
wszystkim - jak napisałem na wstępie 
- o styl sprawowania władzy, czyli 
o coś, czego nie da się precyzyjnie 
zdefiniować. Ale na pewno chodzi o 
odsunięcie od siebie choćby cienia 
podejrzeń o nepotyzm czy kolesio-
stwo lub nieprzejmowanie się tym, 
co ludzie powiedzą...
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Mariusz (imię zmienione na prośbę 
bohatera tekstu - dop. aut.) chciał 
po prostu pomóc. I to nawet nie z 
własnej woli, ale na prośbę swojej 
małżonki. Zamiast jednak zyskać 
wdzięczność - wpakował się w 
koszmarne kłopoty. Zdecydował się 
o tym opowiedzieć, bo w podobnej 
sytuacji może znaleźć się dosłow-
nie każdy, i to niezależnie od płci...

Mariusz był przez kilka lat nauczycie-
lem w jednej z wałeckich szkół. Uczył 
przedmiotów ścisłych, a nauczycieli 
matematyki czy fizyki brakowało i 
brakuje nadal. Dlatego wydawało się, 
że jego przyszłość w szkole jest nie-
zagrożona i zapewne resztę swojego 
zawodowego życia spędzi w oświacie. 

Życie napisało jednak trochę inny 
scenariusz. Mariusz ożenił się, miał 
dzieci. Jedno z nich chorowało. Nie 
była to jakaś poważna wada czy 
choroba, wymagająca kosztownego 
leczenia lub drogiej operacji. Dziecko 
po prostu często zapadało na choroby 

górnych dróg oddechowych, do tego 
przyplątała się alergia, a to przerodzi-
ło się w astmę alergiczną. W sumie 
wszystko to były choroby, z których 
można wyrosnąć, ale lekceważyć ich 
też nie było można. W efekcie żona 
Mariusza spędzała więcej czasu opie-
kując się córką na zwolnieniach, niż w 
pracy. Pracodawca długo to tolerował, 
ale w końcu jej podziękował. I tak 
zachował si, by mogła sobie dorobić. 
W rodzinie zaczęło jednak dziać się 
kiepsko finansowo. Mariusz łapał 
różne korepetycje i nadgodziny, ale 
niestety to było ciągle za mało i trudno 
im było związać koniec z końcem. W 
efekcie podjął życiową decyzję: wziął 
roczny urlop, który oficjalnie należy 
się nauczycielom na podreperowanie 
zdrowia. W praktyce bywa z tym 
różnie. On na przykład chciał podre-
perować swoją sytuację finansową. 
Skorzystał z nadarzającej się okazji i 
zatrudnił się w niemieckiej firmie jako 
kierowca TiR-a. Poziom zarobków był 
w nowej pracy nieporównywalny do 

tego, co dostawał jako nauczyciel. 
Poziom życia gwałtownie się podniósł 
i po roku Mariusz już nie wrócił do 
szkoły. W nowym zawodzie wiodło 
mu się za to znakomicie. Zmieniał 
kilka razy firmy, za każdym razem 
otrzymując lepsze warunki i co za tym 
idzie - większe pieniądze. 

- To było na pewno kilkanaście lat 
temu – wspomina. - Od kilku lat 
nie uczyłem już w szkole, ale nadal 
miałem tam sporo kumpli. Nie mia-
łem za wiele okazji, żeby się z nimi 
spotykać, bo większość czasu spędza-
łem za kółkiem. Zresztą, kiedy już tu 
przyjeżdżałem, to chciałem spędzać 
czas z rodziną. Ale wyskoczyłem któ-
regoś wieczoru na piwko i spotkałem 
kumpla. Pracował najpierw w podsta-
wówce, potem przeniósł się do szkoły 
średniej. Gadaliśmy sobie i raptem 
spytał mnie, czy jak jeżdżę, to nie 
przywiózłbym mu jakiś tańszy dykta-
fon. Wtedy jeszcze komórki nie miały 
ich na wyposażeniu, a jeśli nawet, to 
tylko te najbardziej wypasione. Naj-

częściej spotykane były wówczas dyk-
tafony na małe kasetki. Już wchodziły 
cyfrowe, ale były dość drogie. Akurat 
wiedziałem to, bo woziłem przez jakiś 
czas sprzęt elektroniczny. Mogłem go 
kupić nieco taniej, niż w zachodnich 
sklepach, a już na pewno sporo taniej, 
niż wtedy kosztowały w Polsce. Więc 
spokojnie spytałem czy na taśmę, czy 
cyfrowy, i do czego. Byłem pewny, 
że do przygotowywania lekcji. To, co 
wtedy usłyszałem od kolegi, zmroziło 
mnie. Przytoczę tę rozmowę, bo żału-
ję, że nie wziąłem jej do serca. Otóż 
mój kolega wyjaśnił, że potrzebuje 
dyktafon dla swojego bezpieczeństwa. 
Widząc moją zdziwioną minę dalej 
wyjaśniał. Potrzebuję, żeby mieć w 
razie czego dowód – tłumaczył. Sta-
ram się unikać bycia sam na sam z 
uczniem, a już na pewno z uczennicą. 
Jak mają zaliczać jakieś zaległości czy 
poprawiać ocenę, to zawsze musi być 
kilka osób. A potem zadał mi pyta-
nie: co bym zrobił, gdyby panienka 
weszła po lekcji, kiedy nikogo już nie 

Lolita
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ma w klasie, i powiedziała, że albo 
jej stawiam tróję, piątkę czy o co jej 
tam chodzi, albo ona mnie załatwi: 
poszarpie bluzkę, potarga sobie włosy 
i wybiegnie z klasy z wrzaskiem, że się 
do niej dobierałem albo nawet chcia-
łem ją zgwałcić? Co, jeśli przed klasą 
będzie umówiona koleżanka, która 
potwierdzi jej słowa? Byłbym skończo-
ny... Byłem w szoku. Powiedziałem, że 
to chyba nie do końca tak by było, że 
trzeba to udowodnić. Kolega na to, 
że Wałcz jest mały i plotka pójdzie. 
Niezależnie od tego, jak sprawa się 
potoczy, on byłby skończony jako na-
uczyciel. Nikt go nie zatrudni w Wał-
czu, a opinia pójdzie zapewne dalej. 
Do tego jest mu potrzebny dyktafon. 
Żeby móc się obronić, mieć dowód, 
jak wyglądała rozmowa. Spytałem 
wtedy, czy młodzież byłaby do tego 
zdolna. Ze smutkiem pokiwał głową i 
stwierdził, że niektórzy z nich nie mają 
żadnych skrupułów... Przecież gdyby 
to nie było realne, on nie szukałby 
zabezpieczenia. Za tydzień przywio-
złem mu dyktafon, a o sprawie oraz 
rozmowie zapomniałem.

***
Minęło kilkanaście lat. Bezpośredni 

wpływ na dalszą historię miało kilka 
zdarzeń, dziejących się mniej więcej w 
tym samym czasie. Przede wszystkim 
był to wybuch ogólnoświatowej pan-
demii. W Polsce lockdown, zdalne na-
uczanie w szkołach. Mariusz natomiast 
uległ wypadkowi w pracy. Pomagał 
w rozładunku towaru, kiedy z wózka 
widłowego spadła paleta. Ustawione 
na niej skrzynki złamały Mariuszowi 
podudzie i zmiażdżyły jego stopę. 
Dostał odszkodowanie, ale na kilka 
tygodni został wyłączony z pracy. 
Spędzał ten czas w domu w Wałczu. 

Sylwia, żona Mariusza, przyjaźniła 
się z Agatą, sąsiadką mieszkającą pię-
tro wyżej. Agata samotnie wychowy-
wała 14-letnią córkę. Sylwia, mama 
prawie już dorosłej nastolatki, miała 
ten etap za sobą, więc jej doświadcze-
nie bywało chwilami bezcenne. 

- Zdalne nauczanie dawało się 
wszystkim solidnie we znaki – opo-
wiada Mariusz. - Sylwia opowiadała 
mi, z jakimi problemami boryka się 
sąsiadka. Jej córka zupełnie nie radziła 
sobie z matematyką. Problemy miała 
już przy stacjonarnym nauczaniu, a 
przy zdalnym było tylko gorzej. Nie 
stać jej było na korepetycje dla córki. 
Sama z kolei nie była w stanie jej 
pomóc, bo na matematyce, jak sama 
mówiła, znała się jak żaba na tranzy-
storach.  To Sylwia zaproponowała, 
żebym może spróbował jej pomóc. 
W końcu uczyłem kiedyś matematyki, 
znam się na tym, a w dodatku siedzę 
w domu. Przejść piętro wyżej byłem 
w stanie. Zadeklarowałem, że mogę 
spróbować, ale cudów nie obiecuję. 
Żona pobiegła z radosną nowiną do 
sąsiadki. Ta za chwilę przyszła z córką 
dogadać szczegóły. Wtedy Moniczkę 
zobaczyłem pierwszy raz. Małolata 
wyglądała spokojnie na 18 lat, a mia-

ła – przypomnę - 14. Bardzo ładna, 
może jak dla mnie nieco zbyt wyzy-
wająco ubrana, ale pomyślałem, że 
pewnie do szkoły by tak nie chodziła. 
Wydawała się sympatyczna. Umówili-
śmy się na następny dzień zaraz po jej 
lekcjach. Zdalne nauczanie kończyła 
po 13.00 i kilkanaście minut później 
już u niej byłem. Zacząłem sprawdzać 
poziom jej wiedzy. Powiedzmy tak: 
okna można było mieć otwarte na 
oścież. Orłem nie była i nie było nie-
bezpieczeństwa, że wyfrunie. Mówiąc 
szczerze, braki miała koszmarne. 

Mariusz zaczął z dziewczyną codzien-
ne, regularne lekcje. Zanim przeszli do 
bieżącego programu, aby nadrobić za-
ległości musiał cofnąć się do materia-
łu, przerabianego we wcześniejszych 
klasach, i to nie jednej i nie dwóch. 
Po kilku dniach nauki Mariusz zaczął 
dostrzegać pewne niepokojące rzeczy. 
Nie podobało mu się, że Monika jest 
coraz bardziej wyzywająco ubrana. 
Kiedy za pierwszym razem powitała 
go w długiej koszuli, z rozpiętym do 
ostatniego guzika dekoltem, spod 
którego widać było koronkowy sta-
nik - pomyślał, że dziewczyna jest na 
luzie, bo siedzi w domu. W kolejnych 
dniach sytuacja się powtarzała. Ko-
szulka na ramiączkach, zbyt luźna, 
ciągle opadała to z jednej, to z drugiej 
strony, prawie odsłaniając biust. Ma-
riusz zauważył, że dziewczyna celowo 
siada tak, by ramiączko opadło - niby 
przypadkiem. Zwrócił jej uwagę, ale 
spodziewanej reakcji, Mariusz się nie 
doczekał. Przeciwnie - dziewczyna 
była wyraźnie zadowolona, bo zdo-
była namacalny dowód, że jej wysiłki 
zostały zauważone. 

- Rozmawiałem o tym z żoną – 
opowiada Mariusz. - Prosiłem, żeby 
delikatnie pogadała z Agatą na temat 
zachowania i ubioru córki. Sylwia 
obiecała, że tak zrobi. Najwyraźniej 
jednak nie przyniosło to spodziewa-
nego rezultatu. Być może Agata po 
prostu to zbagatelizowała. Nie przy-
puszczałem, że prawda jest zgoła inna. 
Zamiast poprawy, robiło się coraz 
dziwniej. Na korepetycjach Monika 
zaczęła mnie po prostu uwodzić, już 
nie tylko strojem, ale także słownie. 
Jakieś dwuznaczne uwagi, sugestie, 
że jej się podobam, że lubi dojrzałych 
mężczyzn, pytania czy ona się mnie 
podoba i jak bym chciał ją zobaczyć? 
Zareagowałem ostro. Zagroziłem, 
że zakończymy korepetycje, bo jej 
zachowanie jest nieakceptowalne. Po 
powrocie opowiedziałem wszystko 
żonie. Byłem zdecydowany, że więcej 
nie będę tej gówniarze pomagał. Syl-
wia poszła z nimi pogadać. Wróciła i 
zaczęła tłumaczyć małolatę, że to po 
prostu taki głupi wiek, kiedy nastolat-
ka przemienia się w kobietę. Poza tym 
miał to być według mojej żony mło-
dzieńczy bunt, no i efekt wychowania 
bez ojca i szukania męskiego wzorca. 
W każdym razie Sylwia zapewniła 
mnie, że dziewczyna będzie się zacho-
wywać poprawnie i poprosiła mnie, 

żebym nie rezygnował. Obiecałem, 
że spróbuję, ale zapowiedziałem, że 
jeszcze jedna dwuznaczna sytuacja i 
nikt mnie tam więcej nie zobaczy. Po-
szedłem na kolejne zajęcia. Normalnie 
ubrana Monika zachowywała się tym 
razem nienagannie. 

***
NBormalna nauka trwała przez kilka 

dni. Mariusz z zadowoleniem mówił, 
że odkąd jego uczennica zaczęła się 
normalniej zachowywać, to i z mate-
matyką radziła sobie znacznie lepiej.

A potem wydarzenia potoczyły się z 
energią alpejskiej lawiny.

- Poszedłem do niej jak co dzień – 
wspomina Mariusz. - Przywitała mnie 
normalnie. Powiedziała, że robi sobie 
capucino z ekspresu i może mam na 
coś ochotę. Poprosiłem o kawę. Za-
częliśmy zajęcia i... Obudziłem się po 
ponad dwóch godzinach, siedząc dalej 
przy stole. Bolała mnie głowa. Monika 
powiedziała, że poszła do toalety, a 
kiedy wróciła, ja spałem. Pomyślała, 
że jestem zmęczony, dlatego mnie 
nie budziła. Było to wszystko bardzo 
dziwne. Wróciłem do domu i opo-
wiedziałem żonie o tym zdarzeniu. 
Zasugerowałem, że wygląda to tak, 
jakby gówniara dosypała mi do kawy 
nasennego, bo w jednej chwili urwał 
mi się film. Żona zbagatelizowała całą 
tę sprawę. Może kawa z ekspresu była 
zbyt mocna i „pogryzła” się z lekami, 
jakie brałem? Ale po kilku dniach 
okazało się, że kawa nie miała z tym 
nic wspólnego. 

Wieczorem do ich mieszkania wpa-
dła Agata. To nie była ta sama miła 
sąsiadka, ale wściekła, rozwrzeszczana 
baba, która wyzywała Mariusza od 
samego progu. Darła się, że Mariusz 
zgwałcił jej córkę. Monika nie ma 
jeszcze piętnastu lat i ona tego tak nie 
zostawi. Widząc zdziwienie na jego 
twarzy, rzuciła na stół zdjęcia. 

- Na fotografiach byłem ja, w łóżku 
z Moniką – mówi Mariusz. - Nie pozo-
stawiało to jakichkolwiek wątpliwości. 
Ona nago, ja nago. Przyglądałem się 
zdjęciom kompletnie zszokowany. Po 
chwili zauważyłem w nich coś dziw-
nego. Były robione tak, że co prawda 
nie było wątpliwości, że to ja, jednak 
twarzy, a dokładniej oczu, nie było 
dokładnie widać. Miałem pewność, 
że zdjęcia zostały zrobione, kiedy 
usnąłem. Sądziłem, że dziewczyna 
podała mi jakiś środek, może nawet 
coś w rodzaju tabletki gwałtu, i stałem 
się bezwolny. Agata zostawiła zdjęcia 
i wybiegła odgrażając się, że następ-
nego dnia ona idzie z tym na policję, 
a ja zgniję w kryminale. Sylwia była 
w szoku. Ważne, że mi wierzyła, bo 
na bieżąco jej o wszystkim mówiłem.

Wieczorem Sylwia poszła do Agaty. 
Wróciła wręcz zdruzgotana. Jak się 
okazało, sąsiadka była skłonna nie 
wnosić oskarżenia, ale... domagała się 
za to 100 tysięcy złotych. Dokładnie 
na tyle wyceniła rzekome zgwałcenie 
córki. Miała czekać na decyzję do rana 
i jeśli nie dostanie kasy, gotowa była 

iść na policję. Mariusz zadzwonił do 
przyjaciela adwokata. Ten ocenił, że 
sprawa jest poważna i jeśli są zdję-
cia, to może być problem i to duży. 
Chyba, że uda się dowieść, że zdjęcia 
są nieautentyczne, że ktoś przy nich 
manipulował, składał je w jakimś 
programie graficznym.

- Wtedy przypomniałem sobie o 
kumplu, dyktafonie i rozmowie, jaką 
przeprowadziliśmy kilkanaście lat 
temu – mówi Mariusz. - Akurat ten 
kolega doskonale znał się na kompute-
rach i teraz ja do niego zadzwoniłem, 
prosząc o pomoc. Przyjechał późną 
nocą i zabrał zdjęcia. Co prawda 
wolałby oryginały w formie elektro-
nicznej, a nie odbitki, ale obiecał, że 
postara się zrobić co w jego mocy. 
Zadzwonił do mnie o 4.00 nad ranem. 
Pojechałem zaraz do niego, bo i tak 
z nerwów nie spałem. Poskanował 
zdjęcia i pokazywał mi je na kompie. 
Według niego, były wykonane telefo-
nem i można będzie ustalić właściciela 
telefonu. Są w każdym razie na pewno 
autentyczne, nie ma śladu ingerencji, 
obróbki czy montowania. Wychodziło 
na to, że leżę i beknę za coś, czego 
nie zrobiłem. Na co mój kumpel z 
tajemniczym uśmiechem zapewnił, że 
niekoniecznie. Owszem, policja może 
ustalić właściciela telefonu, ale on 
może mi go wskazać od razu. Pokazał 
powiększenie przeszklonej szafki, a w 
niej odbicie kobiety, robiącej zdjęcie. 
Widać i kobietę, i łóżko, i mnie z Mo-
niką na tym łóżku. Autorką fotografii 
była... Agata. Matka robiła zdjęcie 
córki, leżącej w łóżku z facetem! Nie 
miałem wątpliwości, że to wszystko 
było chore ukartowane. Dosypały mi 
do kawy jakiegoś świństwa i zrobiły 
zdjęcia. Wiedziały, że mamy pieniądze 
i chciały nas zwyczajnie wykorzystać. 
Rano Agata pojawiła się u nas z 
tryumfalnym uśmiechem na twarzy. 
Była pewna, że zaraz dostanie kasę. 
Czekaliśmy na nią razem z żoną, 
która specjalnie nie poszła do pracy. 
Mieliśmy włączone dwa dyktafony w 
telefonach. Wyjaśniłem Agacie spo-
kojnie, że żadnych pieniędzy od nas 
nie dostanie, a jeśli zaraz się stąd nie 
wyniesie, to my sami zadzwonimy na 
policję. Początkowe zdumienie szybko 
zamieniło się we wściekłość. Widać 
było, że bardzo liczyła na tą kasę. 
Zagroziła, że prosto od nas pójdzie 
na policję. Na to tylko czekałem. 
Wręczyłem jej powiększenie fotografii, 
na której było widać ją, jak fotografuje 
mnie śpiącego i swoją córkę. Poprosi-
łem, żeby jak już będzie na tej policji, 
to niech im pokaże i to powiększenie. 
Jej wyrazu twarzy nie zapomnę do 
końca życia. Po dwóch tygodniach 
obie się dokądś wyprowadziły. Jak 
się później okazało, zalegały z ratami 
za kredyt na mieszkanie i bank stracił 
ciepliwość. Pieniądze faktycznie były 
im potrzebne, ale czy to jest wy-
starczający powód, żeby próbować 
niszczyć komuś życie...? 

Marcin Orlicki

Lolita
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- Pani Natalio 
- Paweł po-

kręcił gło-
wą i wbił 
we mnie 
spojr ze -
n i e  t a k 

r o z c z a -
r o w a n e , 

że mogłabym 
przysiąc, że przeniosłam się właśnie 
w czasie do wieku nastoletniego 
i stoję przed własną matką. - Czy 
pani naprawdę chciałaby ze mną 
utrzymywać regularną, bliską, dłu-
goterminową znajomość?

Jest tak: mam 27 lat i po kilku mie-
siącach konsekwentnego ignorowa-
nia pobolewania, które dotyka mo-
ich pleców, w poprzednią niedzielę 
budzę się z szeroko otwartymi ocza-
mi oraz mocnym przeświadczeniem, 
że oto znajduję się na własnym łożu 
śmierci. Podniesienie się graniczy z 
cudem, a podniesienie ręki jest już 
poza strefą najbardziej dzikich fanta-
zji. W akompaniamencie litanii prze-
kleństw przewracam się na drugi bok 
i przez zamknięte drzwi podejmuję 
negocjacje z dwójką kotów, próbując 

im wytłumaczyć, że wcale nie są tak 
głodne, jak może im się wydawać, a 
w kuwecie na bank znajdzie się jeszcze 
trochę żwirku nadającego się do wy-
korzystania. Na próżno. Miniaturowe 
drapieżniki drą ryja z zaangażowaniem 
tak wielkim, że większym od mojego 
bólu, więc dramatycznie zsuwam się z 
łóżka i brnę, brnę powoli to do łazien-
ki, to do kuchni.

Uczucie, jakby lewa łopatka plano-
wała odkleić się do reszty i rozpocząć 
własne, niezależne życie na Maledi-
wach, w otoczeniu pięknych i opa-
lonych mężczyzn oraz w akompania-
mencie drinków z palemką nie opusz-
cza mnie do wieczora. Wtedy pojawia 
się K., bohater w moim domu, a na 
dźwięk raczej nienormowanej prośby 
i on staje jak wryty, zastanawiając się 
chyba, czy przypadkiem rozmowie nie 
przysłuchuje się policja. Ostatecznie 
jednak ulega moim przedśmiertnym 
błaganiom. Nie bez oporów moral-
nych (ale pewnie z delikaaatną przy-
jemnością, spowodowaną faktem, 
że ostatnio byłam straszną zołzą) w 
końcu wciska mi kolano w sam środek 
kręgosłupa i trzyma tak długo, aż nie 
przestanę wierzgać.

Mam przyjaciół z Wołomina
Proceder się powtarza, ale przynosi 

ulgę prawie taką samą, jak dodatkowa 
para rąk do pomocy, która oporządzi 
wciąż awanturujące się koty. Posta-
nawiam pogodzić się z faktem, że 
ciało przed trzydziestką to już słabsze 
możliwości metabolizowania alkoho-
lu, trudności z zasypianiem, pobole-
wające stawy i rozdzierający, piekielny 
ból kręgosłupa, który z powodzeniem 
robiłby jako najbardziej wymyślne 
tortury za najcięższe grzechy świata, i 
ostatecznie kapituluję - jak stary czło-
wiek umawiam się do fizjoterapeuty.

- Pani Natalio? - pan Piotr szturcha 
mnie słownie i szturcha mnie ręcznie 
w łopatkę, i o ile pierwsze łatwo jest 
zbyć milczeniem, to przy drugiej czyn-
ności krzyczę głośno coś, co rymuje się 
ze słowem „murwa”. - Chce pani, czy 
pani nie chce?

- Nie chcę - mówię z pełnym zde-
cydowaniem oraz łzami w oczach, 
niezachwiana w poczuciu, że pan Piotr 
to syn murwy, a ponadto sadysta, 
który fizjoterapeutą został wyłącznie 
po to, żeby słuchać okrzyków bólu. - 
W ogóle nic nie chcę mieć z panem 
wspólnego: ani teraz, ani nigdy. Pan 
jesteś świnia i sadysta.

Po namyśle dodaję jeszcze to, co 
powtarzam dentystom przed każ-
dą wizytą, tak na wszelki wypadek:

- I mam znajomych w prokuratu-
rze, więc pan sobie lepiej uważaj!

Pan Piotr z rozbawieniem uśmie-
cha się szeroko i wygląda po 
pierwsze jak człowiek, który czer-
pie wielką przyjemność ze swojej 
pracy, a po drugie jak człowiek, 
który nie pierwszy raz słyszy tego 
rodzaju pogróżki. Próbuję zdecy-
dować czy uświadomić go, że mam 
również znajomych w Wołominie 
(jeden z nich jest filmowcem, a 
drugi florystą, a żaden nie jest 
mafiosem, ale to nie ma teraz 
większego znaczenia).

- A nie myślała pani o tym, żeby 
się tak po prostu przestać streso-
wać? Zaraz by puściło.

Zrywam się z krzesła jak zdrowy 
człowiek i już na końcu języka 
mam kolejnych kilkanaście in-
wektyw, kiedy w końcu do mnie 
dociera TO: Wstałam! Sprężyście 
jak gazela!!!

Może i syn murwy, ale jaki sku-
teczny!

Natalia Chruścicka
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Czas może zacząć pracować na 
korzyść Baranów, jeśli one swoją 
cierpliwością zechcą dać mu szan-
sę. Nie ma sensu w najbliższych 
dniach podejmować ryzykownych 
decyzji, bo prawdopodobieństwo, 
że okażą się trafione, jest znikome.
BYK (20.04. - 22.05.)
Byki w najbliższym okresie po-
winny liczyć przede wszystkim na 
siebie - pomoc ze strony świata 
nie nadejdzie. Ale spokojnie: 
macie w sobie wystarczająco dużo 
energii, by zmierzyć się ze wszyst-
kimi przeciwnościami losu. Nie 
przegapcie spotkania w połowie 
przyszłego tygodnia!
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Jeśli nie w nadchodzący weekend, 
to nawet gwiazdy nie wiedzą kiedy 
będzie lepszy czas na zacieśnia-
nie relacji w związkach Bliźniąt. 
Uśmiech, dobre słowo i kieliszek 
dobrego wina są w stanie sprawić 
cuda, choćby się wydawało, że 
wszystko już stracone.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Nadchodzące dni zapowiadają się 
dla Raków bardzo pracowicie i nie 
ma wyjścia - trzeba się rzucić w 
wir pracy, która sama się nie zrobi, 
a zaniedbanie jej może przynieść 
opłakane i niemożliwe do odwró-
cenia konsekwencje.
LEW (23.07. - 23.08.)
Lwy muszą liczyć się z tym, że 
passa nieprzerwanych i błyskotli-

wych sukcesów powoli się kończy. 
Pora więc przestać liczyć na uśmiech 
fortuny i wziąć się na serio do może 
i nudnej oraz mało spektakularnej, 
ale za to solidnej pracy. Tylko w ten 
sposób Wasze notowania u przeło-
żonych nie zaczną spadać na łeb i 
szyję...
PANNA (24.08. - 22.09.)
W nadchodzących dnia uwaga 
Panien powinna skupić się na życiu 
domowym. Odkładane od lata 
generalne porządki w garażu czy 
umycie drzwi na taras może nie 
należą do najprzyjemniejszych z 
wachlarza Waszych obowiązków, ale 
później będzie sobie można pozwo-
lić na odrobinę relaksu. Z naciskiem 
na „odrobinę"...
WAGA (23.09. - 22.10.)
Gwiazdy nie mają dla Wag zbyt 
wielu pocieszającyh informacji - 
końca kiepskich dni w Waszym życiu 
na razie nie widać. Za pocieszające 
można uznać co najwyżej to, że 
sytuacja się nie pogorszy, a to już 
przecież coś...
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Zapomnieliście o urodzinach part-
nera/partnerki? Upsss... Cóż, trzeba 
będzie pomyśleć, jak to naprawić. 
Bukiet kwiatów albo para skarpetek 
na przeprosiny mogą tym razem 
nie wystarczyć. Warto pomyśleć o 
wspólnym wypadzie w jakieś miłe 
miejsce...
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Ufff... po dynamicznych wydarze-

niach sprzed tygodnianadchodzi 
wreszcie czas miłego zwolnienia 
tempa. Strzelce będą miały więcej 
niż zazwyczaj okazji do takiego spę-
dzania wolnego czasu, jak najbar-
dziej lubią...
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
To jeszcze nie koniec dobrej passy 
z ostatnich dni, ale teraz nie chodzi 
o pracę, a bardziej o życie towarzy-
sko-uczuciowe. Drugim połowom 
Koziorożców też się coś od nich 
należy, a jeśli ich nie mają, to lepszej 
okazji, by ja lub ich pozyskać długo 
nie będzie.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Zadbajcie o zdrowie swoje i Waszych 
najbliższych, bo z gwiazd można 
wyczytać niepokojące sygnały, a 
i pogoda jest już jednoznacznie 

SKłADNIKI
• 1 wędzona pierś z kurczaka,
• 1 puszka kukurydzy,
• 1 por (biała część),
• 200 g sera żółtego,
• 3 łyżki majonezu,
• 3 łyżki jogurtu naturalnego,
• pęczek szczypiorku,
• sól i pieprz do smaku.

WYKONANIE
Ser żółty ścieramy na tarce, kurczaka kroimy 
w drobną kostkę, por kroimy w piórka, 
kukurydzę odsączamy z zalewy i dodajemy 
do pozostałych składników. Jogurt miesza-
my z majonezem, doprawiamy. Na koniec 
dodajemy drobno posiekany szczypiorek, 
mieszamy i gotowe. 

SMACZNEGO! ()

Sałatka z wędzonym kurczakiem
COŚ NA ZĄB

Jestem fanką różnistych sałatek i mam 
nadzieję, że przynajmniej niektórzy z 
Was podzielają moje upodobania, a in-
nych będę próbować do nich przekonać. 
Takie niby nic potrafi być prawdziwą 
orgią smaku, który wprawi Wasze pod-
niebienia w stan prawie niebiańskiej 
ekstazy. Nie wierzycie? Więc spróbujcie!

przeziębieniowa, a czwarta fala 
pandemii dopiero nabiera rozpędu. 
Jeśli zaplanowaliście spacer po lesie 
- nie rezygnujcie z niego, ale nie 
zapomnijcie o kaloszach i przeciw-
deszczowej pelerynie. Licho nie śpi!
RYBY (19.02. - 20.03.)
Spodziewajcie się w najbliższych 
dniach wielu propozycji szalonych 
imprez w gronie sympatycznych lu-
dzi. Warto z nich skorzystać, bo życie 
ucieka, a powtórki nie będzie! Ale 
odrobina zdrowego rozsądku jeszcze 
nikomu nie zaszkodziła, więc pamię-
tajcie, że nieważne ile i co - ważne z 
kim. Przebudzenia po wczorajszych 
szaleństwach potrafią być kłopotli-
we, a niektórych wyczynów nie da 
się drugiej połowie wytłumaczyć. 
Więc czy na pewno warto?
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Ci, którym ZUS 
wypłaca zasiłki 

chorobowe, 
mac ie r zyń -
s k i e ,  a l b o 
przyznał im 
r e n t ę  l u b 

wcześnie j szą 
emeryturę, mogą 

m i e ć problem ze snem. To, 
że otrzymują te świadczenia wcale 
nie oznacza, że one im się należą. 
ZUS może bowiem zażądać ich zwro-
tu, i to z odsetkami, naliczonymi od 
ich wypłaty, a nie od wydania decyzji 
o zwrocie. Będzie miał też ułatwienia 
w egzekucji komorniczej w takiej 
sprawie. Ma na to 5 lat, bo tyle wy-
nosi okres przedawnienia tego typu 
roszczeń. Wynika to z nowelizacji art. 
85 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, która weszła w życie 
we wrześniu.

ZUS, odmiennie niż do dnia wejścia 
w życie tej zmiany,  będzie mógł 
żądać odsetek od nienależnie po-
branych świadczeń za okres sprzed 
wydania decyzji o nienależnym 
pobraniu świadczeń, tj. od dnia 
wypłaty świadczenia uznanego za 
nienależne, a nie jak obecnie - od 
dnia uprawomocnienia się decyzji. 
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 
84 ust. 1, odsetki są naliczane od 
dnia następującego po dniu wypłaty 
świadczenia do dnia spłaty. Jest to 
znacząca zmiana dla tych, którzy po-
brali nienależne świadczenie. Trzeba 

mieć na uwadze to, że ZUS może 
wydać decyzję np. po 4 latach od 
wypłaty świadczenia. Postępowanie 
odwoławcze w sprawie takiej decyzji 
też może potrwać długo. Natomiast, 
jeśli dana osoba zapłaci należność w 
terminie wskazanym przez ZUS, to 
nie będzie on mógł naliczać odsetek 
za okres od dnia przypadającego po 
dniu wydania decyzji do dnia spłaty. 
Dotychczas ZUS wydając decyzje 
o zwrocie nienależnie pobranych 
świadczeń  wskazywał, że kwotę wy-
nikającą z decyzji należy zwrócić na 
konto ZUS w terminie jednego mie-
siąca od dnia doręczenia tej decyzji. 
ZUS nie miał podstawy prawnej do 
naliczania odsetek za okres sprzed 
wydania decyzji.

Problemem jest to, że przepis nie 
jest skierowany tylko przeciwko oso-
bom, które wyłudzają świadczenia, 
ale wobec wszystkich, którzy np. 
złożyli wymagane dokumenty i uzy-
skali świadczenie w przekonaniu, że 
im się należy, a ZUS po czasie dojdzie 
do wniosku, że jednak nie.

Z tej zmiany wynikają kolejne kom-
plikacje dla nas - petentów ZUS-u. 
Może bowiem dochodzić do tzw. 
hodowania odsetek, czyli przedłu-
żania wydania decyzji o zwrocie nie-
należnego świadczenia do ostatniej 
chwili przed upływem 5-letniego 
terminu przedawnienia. Podjęcie 
postępowania przed upływem tego 
terminu powoduje jego przerwanie 
i biegnie na nowo. Podobnie jest 

z decyzjami podatkowymi. Innym 
niebezpieczeństwem jest to, że może 
wykształcić się praktyka wypłacania 
świadczeń na wniosek i późniejsza ich 
weryfikacja pod względem zgodność 
z przepisami. Przecież ZUS jest w tej 
sytuacji bezpieczny. 

Patrząc zaś na to, że ZUS jest de fac-
to instytucją państwową, zastanowić 
się trzeba, czy nasz ulubiony racjonal-
ny ustawodawca się nie pogubił, bo 
przeoczył zasadę zaufania obywateli 
do państwa, wyartykułowaną w art. 
2 z Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dopóki ktoś nie podważy 
tej zmiany przepisu w drodze skargi 
konstytucyjnej, to my będziemy mu-

sieli być mądrzejsi od ZUS-u. Mam 
obawy, czy to się uda :)...

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

https://www.prawo.pl/kadry/zwrot-
nienaleznego-swiadczenia-od-kiedy-
zus-moze-zadac-zaplaty,510774.html
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-
-dziennik-ustaw/system-ubezpieczen-
-spolecznych-16831915/art-84?_ga-
63108.1432740955.1632732694-
-1092158031.1632732694#xd_
co_f=ZWQ5NGY3YjItN2Q0Yy00N-
GQ3LTg2MmQtZDk5ZWNiZTA0Y-
zU4~

Dostałeś? Więc oddaj!
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3-2, Sarmata Dobra - Błękitni Pomierzyn 3-1, Gavia 
Choszczno - KP Drawsko Pomorskie 2-0, Ina Ińsko 
- Drawa Drawno 1-1, Olimp Złocieniec - Zorza Do-
brzany 1-0, Calisia Kalisz Pomorski - Światowid 63 
Łobez 5-1, Piast Chociwel - Sparta Węgorzyno 4-3.

1. Orzeł Bierzwnik 7 17 20-6
2. Gavia Choszczno 7 16 13-5
3. Olimp Złocieniec 7 15 20-9
4. Sarmata Dobra 7 15 17-7
5. KP Drawsko Pomorskie 7 13 17-7
6. Piast Chociwel 7 12 14-13
7. Zorza Dobrzany 7 11 15-9
8. Lech Czaplinek 7 11 14-16
9. Calisia Kalisz Pomorski 7 9 15-11
10. Ina Ińsko 7 9 9-11
11. Korona Człopa 7 8 10-13
12. Błękitni Pomierzyn 7 7 11-13
13. Światowid 63 Łobez 7 6 9-19
14. Drawa Drawno 7 4 10-18
15. Iskra Pomień 7 3 13-29
16. Sparta Węgorzyno 7 0 11-32

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

1. Sad Chwiram 5 10 15-8
2. Znicz Dzikowo 5 9 17-12
3. Wspólni Różewo 5 9 13-6

4. Sokół Suliszewo 5 9 15-9
5. Grom Szwecja 4 7 5-7
6. Santos Kłębowiec 5 7 11-7
7. Błękitni Ostrowice 4 7 10-6
8. Drzewiarz Świerczyna 5 6 13-16
9. Kopanik Lubno 5 6 9-7
10. Mirstal Mirosławiec 4 6 6-8
11. Grom Giżyno 4 6 9-15
12. Bytyń Nakielno 5 3 8-19
13. Legion Strączno 4 3 7-18

1. PLO
Wyniki 8. kolejki: STLA Szczecinek - Mirstal 
Mirosławiec 6-1, Oldboje Bruskowo Wielkie 
- Olimp Złocieniec 9-4, Victoria Sianów - Lech 
Czaplinek 7-0, Zryw Kretomino - Amator Koło-
brzeg 0-0, Oldboje Iskra Białogard - Mechanik 
Bobolice 3-4. Mecz Jesion-Trans-Oldboje Tycho-
wo - Gryf Kamień Pomorski przełożony. Pauza: 
Sparta Gryfice.

1. Victoria Sianów 7 21 41-7
2. Oldboje Bruskowo Wielkie 8 16 38-16
3. Olimp Złocieniec 7 15 26-18
4. STLA Szczecinek 7 12 26-10
5. Oldboje Tychowo 7 12 19-20
6. Zryw Kretomino 5 10 10-5
7. Lech Czaplinek 7 10 14-22
8. Mechanik Bobolice 7 9 20-25
9. Mirstal Mirosławiec 7 9 16-30
10. Sparta Gryfice 7 6 16-35
11. Gryf Kamień Pomorski 6 6 13-21
12. Amator Kołobrzeg 8 4 12-28
13. Iskra Białogard 7 3 13-27

4. liga
Wyniki 9. kolejki: Dąb Dębno - Orzeł Wałcz 
3-1, Hutnik Szczecin - Wieża Postomino 0-0, Ina 
Goleniów – Jeziorak Szczecin 0-3, Zefir Wyszewo 
- Pogoń Połczyn Zdrój 1-2, Olimp Gościno - MKP 
Szczecinek 1-4, Leśnik Manowo - Biali Sądów 
1-1, Gwardia Koszalin - Rasel Dygowo 7-1, Vineta 
Wolin - Sokół Karlino 2-0, Darłovia Darłowo - 
Chemik Police 2-2, Flota Świnoujście - Błękitni 
II Stargard 3-0.

1. Dąb Dębno 9 27 34-15
2. Gwardia Koszalin 9 23 18-1
3. Flota Świnoujście 9 21 19-2
4. Vineta Wolin 9 19 25-5
5. Biali Sądów 9 18 25-11
6. Hutnik Szczecin 9 18 25-11
7. Orzeł Wałcz 9 14 15-11
8. MKP Szczecinek 9 14 25-13
9. Jeziorak Szczecin 9 13 15-17
10. Darłovia Darłowo 9 10 14-18
11. Chemik Police 9 10 21-29
12. Wieża Postomino 9 10 17-15
13. Leśnik Manowo 9 9 13-15
14. Olimp Gościno 9 9 9-26
15. Błękitni II Stargard 9 8 16-26
16. Sokół Karlino 9 7 9-14
17. Ina Goleniów 9 6 14-32
18. Rasel Dygowo 9 6 11-29
19. Zefir Wyszewo 9 5 11-27
20. Pogoń Połczyn Zdrój 9 4 10-29

Klasa okręgowa
Wyniki 7. kolejki: Iskra Pomień - Korona 
Człopa 3-2, Orzeł Bierzwnik - Lech Czaplinek 

Kolejne Mistrzostwa Polski za 
zawodniczkami oraz zawodnikami 
Korony i kolejne złote medale przy-
jechały do Wałcza! Joanna Szlędak 
została Mistrzynią Polski młodzi-
czek, a Marcin Zaręba zdobył złoty 
medal w XI Mistrzostwach Polski 
No Gi Jiu Jitsu.

W Jedwabnie na Mazurach odbyły 
się w dniach od 20 do 26 września 
Mistrzostwa Polski Młodziczek i Mło-
dzików w boksie. Wśród niemal 200 
uczestników znalazła się dwójka wał-
czan. Oliwier Araszewski zajął w turnie-
ju 5. miejsce, przegrywając po równej 
walce z późniejszym mistrzem Polski. 

Nie zawiodła pokładanych w niej 
nadziei aktualna wicemistrzyni Europy 
Joanna Szlędak, która mimo silnie 
obsadzonej wagi potwierdziła, że jest 
numerem 1 w Polsce w swojej katego-
rii wagowej i wiekowej. Mieszkająca 
w Człopie zawodniczka, która sprawiła 
niemałą niespodziankę zdobywając 
jako jedyna Polska srebrny medal 
tegorocznych Mistrzostw Europy w 
Sarajewie, miała w Jedwabnie trud-
ne zadanie. Musiała sprostać presji 
i oczekiwaniom oraz potwierdzić, 
że wywalczenie tytułu wicemistrzyni 
Europy nie było dziełem przypadku.

- Asia wykonała w Jedwabnie kawał 
świetnej roboty – komentują trenerzy 
Korony Zbigniew i Łukasz Butryńscy. 
- Dzięki swojej pracowitości i ambicji 
zrobiła w ostatnim czasie niesamowite 
postępy. Przez wakacje praktycznie nie 
miała odpoczynku, bo najpierw miała 
ciężkie przygotowania do startu w 
Mistrzostwach Europy, a po powrocie 
z Sarajewa zaczęła już myśleć o kra-

Mistrzowska Korona
jowym czempionacie, przed którym, 
jak pokazuje wynik, też osiągnęła 
optymalną formę.

Joanna Szlędak w swojej pierwszej 
walce w Jedwabnie pokonała przed 
czasem rywalkę z Kalisza. O wiele 
trudniejsze zadanie czekało ją w fina-
le, w którym przyszło jej skrzyżować 
rękawice z zawodniczką gospodarzy 
Mają Skwiot. Po najładniejszej walce 
mistrzostw wypełniona po brzegi sala 
musiała przeżyć zawód, gdyż sędzio-
wie nie mieli żadnych wątpliwości, 
przyznając zwycięstwo na punkty 
reprezentantce wałeckiej Korony. 
Dzięki temu klub może się w tym 
roku poszczycić już czwartym złotym 
medalem Mistrzostw Polski!

***
W miniony weekend zawodnicy 

Korony byli również obecni w podpo-
znańskim Luboniu, gdzie odbywały się 
XI Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu. 
W imprezie, w której udział brało 
kilkuset (!) zawodników, walczyło też 
kilku reprezentantów Korony. Znako-
mitą formę pokazał zwłaszcza Marcin 
Zaręba, który zdobył złoty medal w 
kategorii Masters, nie dając szans 
swoim rywalom. Bardzo dobrze spisał 
się też Olaf Ludwiczak, który pokonał 
3 przeciwników. Niestety jego kate-
goria wagowa była jedną z najliczniej 
obsadzonych i do miejsca na podium 
zabrakło mu jednej wygranej. 

Cieszy postawa wciąż rozwijającej się 
sekcji parterowej w wałeckiej Koronie, 
która mimo niespełna roku działal-
ności, z kolejnej imprezy przywiozła 
kolejne medale, w tym z najcenniej-
szego kruszcu.

Oprac. tece
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Przeżyjmy to jeszcze raz...
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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                             39/21p

• ZATRUDNIĘ RENCISTÓW, EMERY-
TÓW. PRACA NA MYJNI W WAŁCZU. Tel. 
518 245 080                                   39/21p

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

• ZNISZCZ PARTIE www.artur-glowacki.
pl                                                      39/21r

• Kotka 2 miesiące i kocurek 3 miesiące 
szukają domów, samodzielne, korzystają z 
kuwety, odrobaczone. Tel. 605 161 221               
                                                          39/21p

• 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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