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Uchodźca,
 czyli terrorysta?



Super Pojezierze Wałeckie nr 40 (1261) 6 października 2021 r.2



Super Pojezierze Wałeckie nr 40 (1261) 6 października 2021 r. 3

W poniedziałek wieczorem przeżyliśmy namiastkę końca świata. 
Trwało to wszystko raptem sześć godzin, podczas których 
ziemianie zamarli w bezruchu, przerażeni tak, jakby na naszą 
planetę zwaliły się połączone siły wszystkich plag egipskich, 

klęsk żywiołowych oraz tryliona bomb milard razy silniejszych od tej, 
która zniszczyła Hiroshimę. Zepsuł się Facebook i jego poboczności, czyli 
Instagram, Messenger i WhatsApp. Niewykluczone, że coś jeszcze, ale ja 
jestem na tyle niewsiąknięty w wirtualną nierzeczywistość, że nie wiem, 
co jeszcze ewentualnie padło. I nie będę kłamał, że mnie to zmartwiło, 
gdyż było wprost przeciwnie. Mnie te wszystkie Facebooki potrzebne są jak 
pijusowi kieliszek - jeśli jest, to nie ma problemu, ale nie jest warunkiem 
niezbędnym do tego, żeby się napić.

Cóż, z całą pewnością nie jestem ja krynicą mądrości i nawet nie chciałbym 
nią być, gdyż znam takich, którym nadmiar teoretycznej wiedzy pomieszał 
do cna w głowach. Wdzięczny jednak jestem losowi za to, ze nie pozbawił 
mnie umiejętności odróżniania ziarna od plew i nie zmącił myśli tak, bym 
zaczął oceniać innych po pozorach i po wyglądzie: po urodzie, wadze, 
ubiorze, itp. A zdumiewające jest to, jak wiele osób uważa np. panią 
Rozenek za mądrzejszą od pani Olgi Tokarczuk tylko dlatego, że ta druga 
nosi marlejowskie warkoczyki, a ta pierwsza rozpuszczone blond włosy... 
Zaznaczam przy tym, że nic nie mam do pani Rozenek - nie znam jej po 
prostu, więc nie potrafię ocenić jej intelektualnego potencjału, a fizycznie 
podoba mi się ktoś zupełnie inny i ona już nie musi, a nawet nie powinna. 
Może nawet mógłbym mieć na jej temat jakieś zdanie, ale gdyby nawet 
tak było, to nie widziałbym powodu, aby je głosić publicznie, bo po co? 
Państwo celebryci mają swoje życie, ja mam swoje i dzieje się w nim 
wystarczająco dużo, aby się na nim koncentrować.

Wiem, do czego służą i na czym polegają zalety platform społecznościo-
wych i internetowych komunikatorów, ale wydaje mi się, że - zwłaszcza 
w polskich realiach - ich zalety blakną przy wadach. Social media stały 
się bowiem ściekiem pełnym brudów, dzielącym Polaków na dwa wrogie 
obozy. Te przeciwstawne strony istniały zawsze, ale internety stały się 
idealną glebą do siania nienawiści, niepohamowanego hejtu, poniżania, 
lżenia i upokarzania tylko dlatego, że ktoś wyrasta ponad innych lub tylko 
inaczej niż inni o czymś myśli: nie jest wrogiem Żydów ani Murzynów, nie 
nawołuje do zamykania gejów w obozach pracy i ośmiela się krytykować 
lewackie albo prawackie ugrupowania. Przycupnięci za internetową ano-
nimowością ludzie uzewnętrzniają publicznie wszystko to, co mają w sobie 
najgorszego i szczycą się swoim plugastwem, swoją małością, podłością i 
głupotą. Pożywką dla nich stały się już nie tylko celebryckie skandale, ale 
z niepojętą rozkoszą, jak trzoda w błocie, nużają się w cudzych dramatach 

czy nawet tragediach. Za nic mają wstyd, nie znajdzie się w nich najmniej-
szy nawet okruch empatii. Jest tylko czysta, neandertalska nienawiść. Jeśli 
społecznościowe platformy powstały jako miejsce do wymiany poglądów 
pomiędzy ludźmi, to ja dziękuję za takich ludzi, ich poglądy, a w konse-
kwencji również za platformy. To znaczy - one w swoim założeniu miałyby 
być czymś bezcennie dobrym, ale znowu wyszło jak wyszło. Okazało się, 
że ludzie do tego nie dorośli. Czy kiedykolwiek dorosną? Gdybym na to 
pytanie miał odpowiedzieć dzisiaj - wyraziłbym swoje powątpiewanie. Ale 
ponieważ mam nadzieję, że jeszcze trochę pożyję - więc zostawiam sobie 
furtkę, przez którą może wpadnie mi w końcu trochę optymizmu. Póki 
co - tak długo, jak ważniejsze dla ludzi od sytuacji na granicy z Białorusią 
będą rozmiary biustu fotomodelek i nazywanie normalnych kobiet „gru-
bymi świniami” - takiej nadziei nie mam ani trochę.

Nie muszę sobie wyobrażać, jaki niepokój musiał wywołać u 
wielu użytkowników kilkugodzinny brak możliwości korzysta-
nia z Facebooka. Nie muszę, gdyż widziałem ten niepokój na 

własne oczy. To nerwowe skrolowanie ekranu, te podejrzliwe spojrzenia, 
rzucane na Bogu ducha winny modem. Po głębokim namyśle nazwałem 
mechanizmy, wiążące w łańcuch przyczynowo-skutkowy kilka elementów: 
nie ma Facebooka, czyli nie ma internetu i nie ma internetu, czyli nie ma 
spokoju. Obawiam się, że mnóstwo ludzi straciło kontrolę nad swoimi 
relacjami z internetem. Mówiąc inaczej, mnóstwo ludzi jest uzależnionych 
od dostępu do sieci - tyle, że jest to traktowane jako rodzaj dziwactwa (i 
nie dostrzega się w tym niczego złego), a nie jako normalny, regularny 
nałóg, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Ludzie budzą 
się i zasypiają ze smartfonem w rękach, gapią się w ekran wchodząc na 
jezdnię, szukają w internetach informacji i rozrywki, wysyłają sobie świą-
teczne życzenia, znajdują wskazówki, jak wykonać karmnik dla ptaków i 
porady, na której randce można już iść nowym partnerem czy partnerką 
do łóżka. Wieszają na fejsbukach zdjęcia z kuchni i z kibla, z kina i z altany 
na śmieci, w smokingach, albo bez majtek. Namiastka życia coraz bardziej 
zastępuje nam prawdziwe życie, a do upublicznienia zaczęło nadawać się 
wszystko lub prawie wszystko.

Ja nie mam z tym żadnego problemu. Publikuję i czytam to, co chcę i kiedy 
chcę. Kiedy zepsuł się Facebook, akurat oglądałem w nim czwartą bramkę 
dla Orła w meczu z Błękitnymi II Stargard. Fajnie było na to popatrzeć 
jeszcze raz, ale akcję w wykonaniu Huberta Górki najpierw widziałem na 
żywo, i wtedy podobało mi się o wiele bardziej. A kiedy film się urwał, 
wzruszyłem ramionami oraz powiedziałem do Zuckerberga, że mam go 
w... nosie. I bardzo mi z tym dobrze.

Reduktor
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Józef Wyczyński (1949-1952)
Stanisław Bogusz (1952-1954)
Jan Lemanowicz (1954-1976)
Antoni Harasimowicz (1976-1991)
Eudokia Terefenko (1991-1995)
Paweł Suski (1995-2002)
Henryk Kufel (2002-2017)
Ewa Wojdylak (2017-do chwili obecnej)

75 LAT PSS SPOŁEM WAŁCZ

25 września 1946 roku w 
wyniku połączenia ze spół-
dzielnią „Osadnik Polski” 
założona została Powszech-
na Spółdzielnia Spożywców 
„Społem” w Wałczu. Na 
czele 11-osobowej Rady 
Nadzorczej stanął Antoni 
Rozwadowski, a prezesem 
Zarządu został M. Micha-
łowski. 
Pół roku później liczba 

członków PSS „Społem” w 
Wałczu wynosiła już 327 
osób, aby po kolejnych 
trzech miesiącach wzrosnąć 
do 550 osób.
Pierwszy sklep spożywczy 

uruchomiony został przy ul. 
Kilińszczaków 44, a siedzi-
ba Spółdzielni mieściła się 
przy al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 5.
Pierwsze miesiące były 

bardzo korzystne dla rozwo-
ju PSS „Społem”. W 1947 
roku Spółdzielnia uruchomi-
ła 5 kolejnych sklepów spo-
żywczych i 1 przemysłowy. 
Powstały również pierwsze 
zakłady produkcyjne: roz-
lewnia piwa, wytwórnia wód 
gazowanych i rozlewnia 
octu. PSS „Społem” urucho-
mił także stację benzynową. 
W 1949 roku uruchomione 
zostały: masarnia, piekar-
nia i ciastkarnia, powstały 3 
sklepy mięsno-wędliniarskie 
i 5 kolejnych sklepów spo-
żywczych.
Warto podkreślić, że ten 

dynamiczny rozwój doko-
nywał się już w latach, w 
których państwo rozpo-
częło tzw. bitwę o handel, 
zmierzającą do likwidacji, 
a przynajmniej znacznego 

ograniczenia działalno-
ści prywatnych sklepów. 
W 1948 roku władze PRL 
przejęły także kontrolę nad 
ruchem spółdzielczym. 
Podobnie jak w całej Pol-
sce, upaństwowiony został 
majątek PSS „Społem” w 
Wałczu. Władze spółdzielni 
zostały podporządkowane 
strukturom centralnym.
Mimo tego, w grudniu 1949 

roku liczba członków wałec-
kiej Spółdzielni wynosiła już 
1712 osób, a w 20 sklepach 
i zakładach produkcyjnych 
pracowało 119 osób.
W 1960 roku klienci do-

konywali zakupów już w 46 
placówkach handlowych PSS 
„Społem” Wałcz. Spółdzielnia 
prowadziła ponadto restau-
rację „Centralna”, jadłodajnię 
„Popularna”, bar „Myśliwski”, 
a od 1957 r. również bar 
mleczny „Raduń”. W tym 
samym 1957 roku przejęta 
została rzeźnia.
1 lipca 1967 roku PSS 

„Społem” uruchomiła tzw. 
małą gastronomię, działa-
jącą w 3 nowych punktach: 
baro-kawiarnia „Biedronka” 
u zbiegu ul. Kilińszczaków 
i ówczesnej ul. Roli-Ży-
mierskiego, baro-kawiarnia 
„Danusia” naprzeciwko kina 
Tęcza oraz barokawiarnia 
przy ul. Szczęśliwej. Pod 
koniec lat 60-tych ub. Wie-
ku Spółdzielnia prowadziła 
41 sklepów, 10 zakładów 
produkcyjnych i 6 zakładów 
gastronomicznych.
W związku z reformą ad-

ministracyjną kraju, w 1975 
roku wałecka Spółdzielnia 
znalazła się w strukturach 

WSS Piła. Na początku lat 
80-tych, na fali przemian w 
kraju po utworzeniu NSZZ 
Solidarność, PSS „Społem” 
Wałcz ponownie się usamo-
dzielniła.
W 1988 roku pod szyldem 

„Społem” O/Wałcz działały 
42 sklepy spożywcze, 11 
sklepów przemysłowych i 4 
punkty sprzedaży drobno-
detalicznej. Stan zatrudnie-
nia w Spółdzielni wynosił 
501 osób.
Po zmianach ustrojowych 

w 1989 roku, w kraju na po-
czątku lat 90-tych ub. wieku 
pogorszył się klimat wokół 

ruchu spółdzielczego, który 
uważany był za relikt minio-
nej epoki.
Wałecki samorząd wypo-

wiedział w tym czasie umo-
wy najmu wszystkich lokali, 
dzierżawionych od miasta, 
i wystawił je na przetarg. 
W efekcie czynsze bardzo 
wzrosły. Zarząd Spółdzielni 
zdecydował się w tej sytu-
acji prowadzić działalność 

TROCHĘ HISTORII...

Poczet Prezesów Pss „sPołem” wałcz

marian michałowski (1946)
adolf Basel (1946-1947)
Kazimierz Leus (1947-1948)
robert Gorczyca (1948-1949)
Józef wyczyński (1949-1952)
stanisław Bogusz (1952-1954)
Jan Lemanowicz (1954-1976)
antoni Harasimowicz (1976-1991)
eudokia terefenko (1991-1995)
Paweł suski (1995-2002)
Henryk Kufel (2002-2017)
ewa wojdylak (2017-do chwili obecnej)

handlową jedynie w tych 
placówkach, które należały 
do PSS „Społem” oraz w 
nielicznych lokalach dzier-
żawionych. O ile na począt-
ku 1991 roku pod szyldem 
„Społem” działało 38 skle-
pów (31 spożywczych i 7 
przemysłowych), to pod ko-
niec tego roku pozostały już 
tylko 22 sklepy (17 spożyw-
czych i 5 przemysłowych), z 
tego 10 placówek stanowiło 
własność Spółdzielni, 5 było 
dzierżawionych od Wałec-
kiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, a 7 od MPGKiM. 
Zatrudnienie spadło do 230 

osób.
W kolejnych latach Spół-

dzielnia walczyła o byt, 
likwidując nierentowne 
placówki handlowe i zakłady 
produkcyjne oraz sprze-
dając lub wydzierżawiając 
niewykorzystane części ma-
jątku. Dzisiaj sieć sklepów 
PSS „Społem” Wałcz obej-
muje 6 placówek, w których 
pracuje 28 osób i 7 uczniów.
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ogłoszenie płatne

75 LAT PSS SPOŁEM WAŁCZ
Jak długo pracuje Pani w Pss 
„społem” wałcz?

- W Spółdzielni pracuję już 42 
lata, od początku w biurze. Więk-
szość tego czasu przepracowałam 
w kadrach, ale byłam też główną 
księgową i członkiem Zarządu. Od 1 
stycznia 2017 roku jestem Prezesem 
Zarządu.

Po likwidacji Gs tuczno, Pss 
„społem” w wałczu jest chyba 
ostatnią spółdzielnią, działającą 
na terenie naszego powiatu. co 
dziś zostało z lat waszej świet-
ności, kiedy byliście prawdziwą 
handlową potęgą na rynku, za-
trudniającą kilkaset osób?

- Teraz PSS Społem w Wałczu 
prowadzi wyłącznie działalność 
handlową. Po naszych zakładach 
produkcyjnych, usługowych czy 
lokalach gastronomicznych pozo-
stały jedynie piękne wspomnienia. 
Obecnie prowadzimy 6 sklepów, w 
których pracuje 28 osób i 7 uczniów. 
W porównaniu do dawnych czasów 
to może niewiele, ale cieszymy się, 
że od kilkunastu lat udaje nam się 
utrzymać tę skromną sieć, co w 
obecnych warunkach rynkowych, 
przy bardzo ostrej konkurencji - 

zwłaszcza ze strony marketów - jest 
zadaniem bardzo trudnym. Ale 
radzimy sobie.

Jakimi sposobami walczycie o 
Klienta?

- Trudno jest nam się przeciwstawić 
konkurencji ze strony marketów, 
gdyż my nie jesteśmy w stanie 
nawet zaopatrywać się w towary w 
takich cenach, w jakich oni je sprze-
dają... Pozostaje nam rywalizacja na 
innych polach. Przede wszystkim 
nasi Klienci nie są dla nas anonimo-
wi. My znamy ich potrzeby, wycho-
dzimy im naprzeciw, bardzo dbamy 
o to, aby proponować Klientom 
coraz szerszy asortyment towarów. 
Staramy się też utrzymać wysoki 
poziom obsługi, dbamy o wystrój 
i wyposażenie naszych placówek. 
W 2016 roku wprowadziliśmy 
program lojalnościowy „Społem 
znaczy razem”, w ramach którego 
klienci zbierają punkty, wymieniane 
później na bony towarowe. W 2020 
roku w naszych sklepach klienci 
zyskali na tym w sumie 27.660 zł. 
Od 2011 roku nasze sklepy działają 
w projekcie partnerskim GAMA, a 
to również wiąże się z określonymi 
korzyściami. Dzięki temu możemy 

zaproponować naszym Klientom 
zakup tzw. produktów własnych 
sieci GAMA. W tej chwili mamy ich 
w ofercie 63. Są to produkty tańsze 
od markowych, ale nieustępujące 
im jakością.

czy dzięki temu jesteście w stanie 
związać ze sobą Klientów?

- W 2020 roku w naszych skle-
pach miesięcznie zaopatrywało się 
51.805 klientów. Średnio dziennie 
obsługiwaliśmy 1996 osób. Powo-
dem do radości jest to, że te liczby 
rosną. Może nie bardzo szybko, ale 
jednak systematycznie przybywa 
nam Klientów.

czy pandemia miała duży wpływ 
na waszą pracę i wyniki finan-
sowe?

- Oczywiście, my również ją od-
czuliśmy, choć sądzę, że inne branże 
ucierpiały bardziej. Nam, mimo 
obostrzeń, udało się jednak wyjść 
z tego obronną ręką. W pierwszej 
fali pandemii odnotowaliśmy na-
wet wyraźny wzrost liczby klientów 
i obrotów. Myślę, że był to efekt 
tego, że ludzie postrzegali mniej-
sze sklepy jako bezpieczniejsze 
od wielkopowierzchniowych. W 

czasie drugiej fali klientów trochę 
ubyło, ale i tak zostało ich więcej, 
niż było przed pandemią. Dodam, 
że w czasie największych obostrzeń 
dowoziliśmy zakupy do domów 
naszych Klientów. Ta nasza akcja 
została przyjęta bardzo życzliwie, 
jako duże ułatwienie dla osób, które 
nie miały możliwości odwiedzać 
naszych placówek.

czy dzisiaj można powiedzieć, że 
wszystkie wasze placówki są już 
rentowne?

- Może nie wszystkie, ale najważ-
niejszy jest wynik finansowy całej 
naszej sieci sklepów. Walka o ren-
towność trwa, i to na wielu polach. 
Nasze marże są niewielkie, a koszty 
ciągle rosną. Ich gwałtowny wzrost 
dało się zaobserwować zwłaszcza 
podczas dwóch fali pandemii, kiedy 
musieliśmy dostosowywać nasze 
sklepy do rygorystycznych wyma-
gań służb sanitarnych, a środki typu 
maseczki, rękawice czy płyny do 
dezynfekcji były - zwłaszcza w po-
czątkowym okresie - bardzo drogie. 
Niestety, nie dało się tego uniknąć ze 
względu na bezpieczeństwo: zarów-
no naszych Klientów, jak i pracowni-
ków. Osobiście kładę też duży nacisk 
na szkolenia dla osób pracujących 
w naszych sklepach. Korzystamy z 
Akademii Umiejętności Eurocash, 
który jest zresztą naszym głównym 
dostawcą. Jestem przekonana, że 
dzięki szkoleniom nasz Klient jest 
obsługiwany bardziej profesjonalnie 
i w efekcie chętniej do nas wraca. Ze 
względu na pandemię, tych szkoleń 
było trochę mniej, ale już do nich 
wracamy i chcemy je kontynuować. 
Aby poprawić nasz wynik finansowy, 
podpisaliśmy też umowę z DPD, 
na mocy której 5 naszych sklepów 
zaczęło świadczyć usługi pocztowe i 
mogliśmy zacząć obsługiwać Klien-
tów również w niedziele.

co chciałaby Pani powiedzieć na 
koniec naszej rozmowy?

- Chciałabym serdecznie podzięko-
wać naszym partnerom handlowym, 
dostawcom i jednostkom samorzą-
dowym za dotychczasową współ-
pracę, a Klientom życzyć udanych 
zakupów w naszych sklepach.

rozmowa z ewą wojdylak, Prezesem Powszechnej spółdzielni spożywców „sPołem” w wałczu.
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czteroletni Natanek Kurzyk zma-
ga się z poważną wadą mózgu 
– malformacją chiari 1. Pomóc 
może operacja w Barcelonie, ale 
jej koszt wynosi około 120 tysię-
cy złotych.

Pierwsze objawy choroby pojawiły 
się, kiedy chłopiec miał dwa lata. 
Były to zachwiania równowagi, bóle 
głowy, chwilowa utrata przytomno-
ści oraz szereg innych symptomów, 
świadczących o chorobie. Nikt jed-
nak nie przypuszczał, że jest to spo-
wodowane wadą mózgu. Chorobę 
zdiagnozowano dopiero w kwietniu 
tego roku po badaniu rezonansem 
magnetycznym. Natanek dwukrotnie 
był na badaniach w Barcelonie w 
Instytucie Chiari. Tam zespół lekarzy 
podjął decyzję o szybkiej operacji, 
którą zaplanowano na 23 listopada. 
Niestety, jej koszt wynosi około 120 
tysięcy złotych, a to nie są wszyst-
kie wydatki, związane z leczeniem 
dziecka. Do tego dochodzi koszt 
leków, opatrunków, podróży i same-
go pobytu. Dlatego liczy się każda 
złotówka. 

Operacja nie wyleczy chłopca z 
choroby, ale usunie jej objawy i 

Natanek czeka 
na pomoc...

pozwoli na powrót do normalnego 
życia. Dziś Natanek nie może - tak, 
jak jego rówieśnicy - biegać, jeździć 
na rowerze czy normalnie się bawić. 
Towarzyszy mu ból, pojawiają się 
zawroty głowy, utrata równowagi i 
utrata przytomności.

Chłopiec stara się być dzielny. 
Często nie mówi nawet, że coś go 
boli. Dopiero po czasie przyznaje, że 
bolała go główka, ale nie mówił o 
tym, bo nie chciał martwić rodziców. 
Na co dzień chodzi do przedszkola, 
stara się żyć normalnie, tak samo, 
jak inne dzieci w jego wieku. Tyle, że 
nie zawsze jest to możliwe. Operacja 
może pomóc chłopcu w powrocie 
do większej sprawności. 

Rodzice proszą o pomoc w zbiórce 
funduszy na operację. Liczą się czas 
i każda złotówka. Pieniądze można 
wpłacać na konto Fundacji Siepo-
maga. Numer konta: 53 2490 1028 
3587 1000 0013 1037. W tytule 
przelewu należy podać: Darowizna 
Natan Kurzyk.

Pomóc można również przekazując 
fanty na licytację na rzecz Natanka. 
Wszystkie potrzebne informacje 
znajdują się na opublikowanym 
obok plakacie.
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wiele wskazuje na to, że pożar 
do którego doszło 18 września 
w tucznie, nie był przypadkiem. 
Przyczyny bada policja. 

Zdarzenie miało miejsce 18 września 
w nocy. Dokładnie o godzinie 00.23 
do Stanowiska Kierowania Komen-
danta Powiatowego PSP w Wałczu 
wpłynęło zgłoszenie o pożarze składo-
wiska odpadów z tworzyw sztucznych, 
zlokalizowanym w budynku magazy-
nowym o wymiarach 30 x 10 m w 
Tucznie przy ul. Dworcowej. 

Osoba zgłaszająca informowała 
również, że cały budynek objęty jest 
ogniem. 

- Na miejsce zdarzenia zadyspono-
wano 3 zastępy gaśnicze z JRG KP PSP 
Wałcz oraz 11 zastępów z Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gmin 
Tuczno, Człopa i Mirosławiec – mówi 
rzecznik PSP kpt. Marcin Kulczyk. - 
Po dojeździe pierwszych zastępów 
na miejsce zdarzenia, potwierdzono 
informacje wynikające ze zgłosze-
nia. Działania zastępów polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
podawaniu prądów wody w natar-
ciu na powstały pożar oraz obronie 
sąsiednich budynków i dokonaniu 
wymaganych prac rozbiórkowych. 
Na miejscu występowało silne zady-
mienie, strażacy pracowali w sprzę-
cie ochrony układu oddechowego. 
Działania strażaków były wspierane 
przez operatora koparko-ładowarki 
w fazie dogaszania pożaru. Na miej-
scu zdarzenia obecne były również 
patrole policji. Podczas pożaru nikt 
nie ucierpiał – nie było osób poszko-
dowanych. Działania straży pożarnej 
trwały łącznie przez 8 godzin i 36 
minut.

Jak poinformował burmistrz Tucz-
na Krzysztof Mikołajczyk odpady 
zgromadzone na terenie posesji są 
nieznanego pochodzenia i są to mię-

Pożar składowiska

dzy innymi części od samochodów, 
plastik, itp. Odpady są zgromadzone 
w pustostanach przy ulicy Dworcowej 
w Tucznie na terenach prywatnych. 
Gmina nie posiada wiedzy, skąd są 
odpady, w jakim czasie zostały tam 
zgromadzone, czy właściciel działki 
posiada zezwolenia na takie składo-
wiska oraz dlaczego teren nie jest 
zabezpieczony i oznaczony.

- Znamy oczywiście właściciela pose-
sji, na której doszło do pożaru – mówi 
K. Mikołajczyk. - Problem polega na 
tym, że przebywa on poza granicami 
kraju. Przesłaliśmy do niego pismo, 
aby uprzątnął teren pogorzeliska. Na 

razie pismo nie zostało skutecznie 
doręczone. Oczywiście będziemy się 
starali, aby je otrzymał. Jeśli chodzi o 
pożar, to nie ma na to dowodów, ale 
wydaje się, że odpady mogły zostać 
podrzucone na działkę. Raz jeszcze 
podkreślam, że są to tylko spekulacje, 
ale na posesji obok działała przetwór-
nia plastiku i nie można wykluczyć, 
że to stamtąd są odpady. Ktoś posta-
nowił się ich pozbyć i wiele wskazuje 
na to, że doszło do podpalenia, bo 
ogień wybuchł w kilku miejscach 
naraz. Przesłaliśmy również pismo 
do właściciela firmy zajmującej się 
przetwórstwem plastiku, aby uprząt-

nął zgromadzone na swoim terenie 
odpady.

Jak twierdzi burmistrz Tuczna, pro-
blem nielegalnych składowisk narasta. 
Do lasu lub na tereny mniej uczęsz-
czane trafiają odpady z remontów 
czy budowy. Wywożone są również 
opony, między innymi od maszyn 
rolniczych. 

Co z pogorzeliskiem na ul. Dwor-
cowej? Jeśli właściciel terenu go nie 
uprzątnie, to ewentualnością jest tak 
zwane wykonawstwo zastępcze: czyli 
gmina zleci uprzątniecie terenu, a 
kosztami obciąży właściciela. 

far
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To, co dzieje się na naszej wschodniej 
granicy, budzi przerażenie i sprzeciw. 
To już nie jest tylko upadek jakich-
kolwiek wartości. Nie mówię nawet 
o wartościach chrześcijańskich, ale 
humanitarnych, czysto ludzkich. 

Nie zamierzam komentować postę-
powania naszych władz, bo raz, że nie 
chcę się denerwować, a dwa, że nie 
umiem tego opisać i skomentować sło-
wami innymi, niż powszechnie uznane 
za wulgarne. Wreszcie po trzecie 
wierzę, że są instytucje, które zrobią 
to lepiej ode mnie. Jestem przekona-
ny, że komentarz do działań władz 
przeczytam kiedyś w uzasadnieniu 
do wyroku, skazującego dzisiejszych 
decydentów na wieloletnie więzie-
nie. Bo innej możliwości nie widzę. 
Za upodlenie bezbronnych ludzi, 
szukających u nas pomocy, ratunku i 
schronienia, za wywożenie dzieci do 
lasu, za ich strach i cierpienie - winni 
muszą ponieść karę. 

Ale przewiną rządzących jest też 
nakręcenie całej spirali strachu wobec 
uchodźców. Obudzenie w części spo-
łeczeństwa najgorszych instynktów, 
które potęgują nienawiść do uchodź-
ców. Przyzwolenie na agresję, w imię 
obrony wyimaginowanych wartości 
– mimo, że tak naprawdę chodzi o 
jedno: o słupki poparcia i wygranie 
kolejnych wyborów. 

Jeśli ktokolwiek miał jakieś wątpli-
wości, jak jako naród zachowywaliśmy 
się podczas wojny wobec Żydów, to 
idąc za propagandą dzisiejszych władz 
wobec uchodźców – zapewne pozbył 
się wszelkich wątpliwości i złudzeń. 
Pogromy w Jedwabnem, Radziłowie, 
Wąsoszu - to jest konsekwencja takich 
poglądów i zachowań. 

I to mnie najbardziej smuci, martwi 
i przeraża. To, że tak wielu moich ro-
daków żywi nienawiść do uchodźców. 
Posługują się przy tym argumentami, 
które są zwyczajnie nieprawdziwe, 
choć powszechnie powielane. Jak 
mawiał ksiądz Tischner, są trzy prawdy 
góralskie. W stosunku do uchodźców 
najczęściej powielana jest ta trzecia, 
czyli g... prawda. 

Nie lubimy muzułmanów czy też 
islamistów, a dowodzą tego naukowe 
badania. Tylko na jakiej podstawie ich 
nie lubimy? Przekazu, tego co o nich 
usłyszymy lub przeczytamy? Kto zna 
bliżej jakiegoś muzułmanina? Komu 
z nas muzułmanin wyrządził jakąś 
krzywdę? Mimo, że ich nie znamy, 

trzecia prawda góralska

mimo że nic nam nie zrobili, ale nie 
lubimy ich i się boimy. Bo przecież 
uchodźca to terrorysta...

Taki przekaz trafia do opinii publicz-
nej, która go bezkrytycznie przyswaja. 
A prawda jest taka, że uchodźcy spo-
tykają się z terroryzmem najczęściej 
jako jego ofiary. Często opuszczają 
swoje domy właśnie z jego powodu. 
Poza tym terroryści mają znacznie 
lepsze sposoby przedostawania się do 
krajów, gdzie chcą dokonać zamachu. 
Oczywiście, teoretycznie istnieje taka 
możliwość, że mogliby włączyć się 
do grupy uchodźców. Tyle, że jest to 
po pierwsze ryzykowne ze względu 
na niebezpieczną podróż, po drugie 
czasochłonne, i wreszcie po trzecie, 
osoby tak trafiające do Europy są 
najmocniej sprawdzane przez służby 
specjalne i to kilkukrotnie. Jak wynika 
z ustaleń służb wywiadowczych, ter-
roryści najczęściej przedostają się do 
Europy legalnie - na wizy studenckie 
lub turystyczne...

***
W powszechnym obiegu funkcjonu-

je zdanie: nie wszyscy muzułmanie 
to terroryści, ale wszyscy terroryści 
to muzułmanie. Jest to oczywista 
nieprawda. Terroryzm ma tradycję 
dłuższą, niż islam, choć religia była 
czasem wykorzystywana do uzasad-
nienia lub usprawiedliwienia aktów 

terrorystycznych.
Najpoważniejsze dane na temat 

terroryzmu opublikował w 2015 roku 
Europol. Oto lista udaremnionych i 
udanych ataków terrorystycznych: w 
2009 roku motywowane religijnie 1, 
pozostałe 293. W 2010 motywowane 
religijnie 3, pozostałe 246; w 2011 
- 0/174; w 2012 - 6/213; w 2013 - 
1/151 i w 2014 - 2/197. 

***
Powszechnie sądzi się, że uchodź-

cy popełniają więcej przestępstw. 
Tymczasem w raporcie niemieckiego 
Federalnego Urzędu Kryminalnego 
z listopada 2015 roku możemy 
przeczytać, że „uchodźcy popełniają 
czyny karalne tak samo rzadko lub 
tak samo często, jak obywatele Nie-
miec”. Z raportu wynika również, że 
liczba przestępstw dokonanych przez 
imigrantów wzrosła w 2015 roku w 
porównaniu do roku 2014 o 79%, 
podczas gdy liczba uchodźców wzro-
sła w tym samym czasie o 440%. Do 
podobnych wniosków doszła również 
policja w Holandii. Pod koniec 2015 
roku zastępca szefa tamtejszej policji 
Ruud Bik poinformował, że holender-
ska policja nie odnotowała wzrostu 
liczby przestępstw wraz z przybyciem 
uchodźców. 

Jak ta kwestia wygląda w Polsce? 
Statystyki policyjne nie wyodrębniają 

uchodźców, a w roku 2012 dokonano 
w naszym kraju 950.834 przestępstw, 
z czego cudzoziemców podejrzewano 
o popełnienie 2152 z nich. To nieco 
ponad 2 promile. Najliczniej popeł-
niali przestępstwa obywatele: Ukra-
iny, Niemiec, Litwy, Białorusi, Rosji, 
Rumunii, Armenii, Bułgarii, Gruzji i 
Czech. A najczęściej popełnianym w 
Polsce przez cudzoziemców przestęp-
stwem było prowadzenie pojazdu w 
stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego.

***
Kolejnym argumentem jest to, że 

uchodźcy zabiorą nam pracę. Z da-
nych demograficznych jednoznacznie 
wynika, że polskie społeczeństwo 
starzeje się i wymiera. Co roku ubywa 
z rynku pracy 230 tysięcy osób. Ktoś 
ich musi zastąpić. Ktoś musi pracować 
na powiększającą się rzeszę emerytów. 
Analitycy szacują, że do 2050 roku 
rynek pracy musi wchłonąć około 5 
milionów uchodźców/emigrantów. W 
innym przypadku gospodarce i syste-
mowi emerytalnemu grozi zapaść. Nie 
ma więc obaw o to, że zabraknie pracy.

***
Pojawiają się też inne argumenty, 

działające na wyobraźnię. Że muzuł-
manie mają dużo dzieci i zdominują 
czy - jak kto woli - zaleją Europę. Tu 
ciekawych danych dostarczają prze-
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bywające w Wielkiej Brytanii Polki. 
Nasze rodaczki mieszkające w Polsce 
rodzą przeciętnie 1,3 dziecka, nato-
miast Polki mieszkające w Wielkiej 
Brytanii 2,1 dziecka. Polki w Wielkiej 
Brytanii rodzą statystycznie najwięcej 
dzieci ze wszystkich mniejszości na-
rodowych, więcej nawet, niż kobiety 
pochodzące z krajów muzułmańskich.

Muzułmanie mają rzekomo zagrażać 
europejskim kobietom. Tu kolejna 
ciekawostka. Przed kryzysem emi-
gracyjnym w Europie żyło około 44 
milionów muzułmanów. To stanowiło 
około 6 procent europejskiej popula-
cji. Z badań wynikało, że Europejki 
- w tym Polki - nie czuły się wtedy 
zagrożone. Jak więc ten stan rzeczy 
może zmienić kilkaset tysięcy uchodź-
ców przybyłych w trakcie kryzysu? 
To po prostu kolejny mit, podsycany 
często wymyślonymi przykładami 
rzekomych gwałtów, dokonywanych 
na Europejkach. 

***
Często słyszy się, że nie pomagają 

uchodźcom nawet kraje muzuł-
mańskie, sąsiadujące z państwami, 
z których pochodzą uchodźcy. To 
kolejne kłamstwo. W 2015 roku do 
27 państw Unii Europejskiej przybyło 
ponad milion uchodźców z różnych 
części świata. W tym samym czasie w 
samym tylko Libanie zarejestrowano 

taką samą liczbę uchodźców z Syrii, 
a 2,5 miliona syryjskich uchodźców 
przyjęła Turcja. Jordańskie władze 
szacują, że żyje u nich niemal 1,5 
miliona Syryjczyków, z czego co drugi 
zarejestrowany jest jako uchodźca.

Wiele osób powołuje się na to, że 
uchodźców nie przyjmują bogate kraje 
Zatoki Perskiej. Tu znów dochodzi do 
przekłamania. Kraje Zatoki nie pod-
pisały po prostu umów międzynaro-
dowych, dotyczących uchodźców. To 
oznacza, że osoby przekraczające ich 
granicę nie dostają statusu uchodźcy i 
nie figurują w statystykach. Otrzymują 
oni zwykłe pozwolenie na pobyt i pra-
cę. I tak w Arabii Saudyjskiej przebywa 
około pół miliona Syryjczyków, ćwierć 
miliona w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, a dziesiątki tysięcy w Kata-
rze, Kuwejcie czy Omanie.

***
Musimy bronić chrześcijańskich war-

tości, inaczej grozi nam islamizacja - to 
kolejny argument na który odpowiem, 
zestawiając dwa przykłady. Pierwszy 
to chrześcijańska Polska. Ta, w której 
stawiamy pusty talerz przy wigilijnym 
stole dla zbłąkanego wędrowcy. Ta 
chrześcijańska Polska, w której Mary-
ja jest królową, a młodzi mężczyźni, 
jej rycerze (jak sami o sobie mówią) 
odmawiają różaniec. Ta Polska, która 
wyznając te wartości więzi pod strażą 
garstkę wynędzniałych, głodnych i 
wystraszonych uchodźców. Ta Polska, 
w której w imię wartości chrześci-
jańskich odmawia się tym ludziom 
pomocy, jedzenia, wody i lekarstw. 
W imię wartości patrzy się spokojnie, 
jak umierają. To jest ta Polska, gdzie 
wartości chrześcijańskie nie przeszka-
dzają wywieźć nocą do lasu małe, 
kilkuletnie dzieci. 

A z drugiej strony ten okrutny islam. 
I oto Iran, rok 1942, i blisko 40 tysięcy 
cywilów, w tym około 13-14 tysięcy 
dzieci, trafia na Bliski Wschód z Armią 
Andersa. Co robią ci „potworni” mu-
zułmanie? Nie pytają o wyznanie czy 
narodowość, tylko pomagają. Dają 
jedzenie, opiekę lekarską i schronie-
nie. Nie próbują przeciągnąć na islam. 
Wręcz przeciwnie - stwarzają warunki 
do tego, aby dzieci mogły wychowy-
wać się w swojej wierze. Niektóre idą 
tam do pierwszej komunii. W irań-
skich ośrodkach pomocy urządzane 
były szkoły, przedszkola oraz place 
zabaw dla młodszych dzieci. Opiekę w 
nich sprawowały polskie nauczycielki. 
Starszą młodzież kierowano do kilku 
szkół zawodowych, gdzie uczyły się 
krawiectwa, wiązania dywanów i in-
nych rzemiosł. Dla tysięcy dzieci był to 
jednak przede wszystkim okres odbu-
dowy własnych sił. Nikt nie pytał, czy 
państwo irańskie stać na taką pomoc. 
Nikt nie pytał, po co pomagać nie-
wiernym. Nikt nie wywoził polskich 
dzieci nocą poza granicę.

Może warto o tym pomyśleć? Może 
warto pomyśleć o tych wartościach, 
których chcemy bronić?

far
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- Nie chciałam być porównywana 
do pierwszej żony wojtka – zapew-
nia agnieszka. - Nie chciałam ich 
synowi zastąpić matki. Na każdym 
jednak kroku słyszałam od nowych 
teściów, że alicja we wszystkim 
była ode mnie lepsza. Prawda 
okazała się szokująca...

- Wojtka poznałam przypadkiem 
– opowiada Agnieszka -  Jechałam 
z koleżanką samochodem i pech 
chciał, że złapałyśmy gumę. Nie da 
się ukryć, że bardzo się spieszyłyśmy 
na spotkanie z ważnym klientem. 
Od tego zależało, czy nasza firma 
zdobędzie spore zamówienie, a nas, 
nie ukrywam, motywowała spora 
prowizja. Niestety okazało się, że 
w służbowym samochodzie nie ma 
narzędzi, a przynajmniej my nie po-
trafiłyśmy ich znaleźć. Nikt nie chciał 
nam pomóc, aż w końcu zatrzymał się 
właśnie Wojtek. Pogrzebał w bagażni-
ku naszego auta i ku naszej rozpaczy 
oznajmił, że zapasowego koła rów-
nież nie mamy. Kiedy jednak usłyszał, 
że spieszymy się na pilne spotkanie, 
obiecał nas podwieźć. Wykonałyśmy 
telefon do szefa, który kazał nam 
jechać. Samochód zostawiłyśmy na 
poboczu i ktoś z firmy miał pojawić 
się z drugimi kluczykami i kołem na 
zmianę. Na spotkanie zdążyłyśmy 

Prawie wdowiec
w ostatniej chwili. Wojtek, bo tak 
miał na imię kierowca, spodobał mi 
się od razu, z czego zwierzyłam się 
koleżance. Niestety nie miałyśmy 
czasu ani aby z nim więcej pogadać, 
ani porządnie podziękować, a on nie 
chciał nawet słyszeć o jakichkolwiek 
pieniądzach za podwózkę i zmarno-
wany czas. 

Agnieszka zdziwiła się, kiedy na-
stępnego dnia wieczorem zadzwonił 
jej telefon. Numeru nie znała i już 
miała odrzucić połączenie sądząc, że 
to kolejna propozycja pokazu garn-
ków lub kołder z wełny merynosów 
albo oferta fotowoltaiki. Okazało się 
jednak, że dzwonił Wojtek. Przypo-
mniał się, że to on je wczoraj pod-
woził i spytał, jak poszło spotkanie. 
Na koniec zaproponował spotkanie 
na kawie. Agnieszka chciała wiedzieć 
przede wszystkim to, skąd prawie 
przecież nieznajomy facet ma numer 
jej telefonu. Okazało się, że dyskret-
nie poprosił o niego jej koleżankę, a 
ta nie odmówiła. Później tłumaczyła, 
że nie miała oporów, aby to zrobić, 
bo raz, że Agnieszka była samotna, a 
dwa, że sama mówiła, że facet się jej 
podoba. I tak zaczęła się znajomość 
z Wojtkiem. 

Agnieszka już na pierwszym spotka-
niu dowiedziała się, że mężczyzna nie 
jest zainteresowany romansami i po-

ważnie myśli o życiu. Jest wdowcem 
i samotnie wychowuje 8-letniego 
syna, w czym pomagają mu jego 
rodzice, a głównie mama. O śmierci 
żony mówił niewiele i niechętnie. 
Podobno zginęła w jakimś wypadku 
za granicą i w Wałczu pochowano 
jedynie jej prochy.

***
Znajomość szybko się rozwijała. 

Michał, syn Wojtka, bardzo polubił 
Agnieszkę. Za to matka Wojtka za-
chowywała do niej chłodny dystans. 
Widać było, że jest to kobieta apodyk-
tyczna i zarówno mąż, jak i dorosły syn 
są pod jej dużym wpływem. Relacje 
Agnieszki i jej ukochanego mimo, że 
chłodne – były jednak poprawne i 
przede wszystkim rzadkie. 

W końcu Agnieszka i Wojtek po-
stanowili się pobrać i zamieszkali 
wspólnie. 

- Do ślubu wszystko było okej – 
twierdzi Agnieszka. - Za to zaraz po 
ślubie Barbara, choć mnie kazała 
mówić do siebie Basia, byle nie 
mamo, pokazała swoje prawdziwe 
oblicze. Zaczęło się od kolacji u 
nas. Podałam jakieś ciasto, które 
kupiłam. Moja teściowa skwito-
wało to stwierdzeniem, że Ala nie 
podałaby gościom kupnego ciasta, 
bo sama doskonale piekła. Prawda, 
Wojtuś, że Alunia piekła wspaniale? 
Poszukała potwierdzenia u syna, 
a on jej przytaknął i przyznaję, że 
trochę mnie tym zirytował. Potem 
się okazało, że nie potrafię tak jak 
Ala ubrać Michałka, nie umiem 
ubrać siebie, nie umiem też zadbać 
o męża. Teściowa, która wpadała 
do nas z wizytacją każdego dnia, po 
przeglądzie naszej lodówki uznałą, 
że nie umiem również robić zaku-
pów, a w dodatku jestem rozrzutna 
i wydaję na niepotrzebne rzeczy 
ciężko zarabiane przez jej syna pie-
niądze. Po pół roku byłam już tym 
zmęczona i zażądałam od Wojtka, 
żeby coś z tym zrobił. Niech poroz-
mawia z matką, żeby nie przyłaziła 
do nas codziennie, bo ja chcę mieć 
trochę prywatności. Ale on zrobił 
zrozpaczoną minę i oznajmił, że nie 
umie zabronić mamie odwiedzin. 
Bo mama tak mu pomagała przy 
Michałku, bo w sumie ona chce 
dobrze i to, co mówi, wynika nie ze 
złośliwości, tylko z troski. Myślałam, 
że trafi mnie szlag. Czyli matka, 
krytykując mnie na każdym kroku, 
okazywała troskę!? Porównywała 
mnie z pierwszą żoną Wojtka w 
celach wychowawczych, a nie po 
to, żeby zrobić mi przykrość? Dobre 
sobie... Ala najgorsze było to, że 
Wojtek nic z tym nie robił. Zdałam 
sobie sprawę, że jest całkowicie 
zdominowany przez matkę i zawsze 
zrobi to, co ona zechce. Powiedzia-
łam mu, że na dłuższą metę to jest 
nie do zaakceptowania i jeśli nic się 
nie zmieni, to będę musiała się z 
nim rozstać. Ten facet normalny w 
kontaktach z innymi ludźmi facet, 
pracujący na odpowiedzialnym 

stanowisku, w obecności matki zmie-
niał się w maminsynka. W faceta, 
mówiąc wprost, bez jaj. Po tym, jak 
zagroziłam mu rozstaniem, przez 
kilka tygodni, może ze dwa miesią-
ce, było lepiej. Widocznie jednak 
porozmawiał z matką, bo wyraźnie 
się uspokoiła. Ale kiedy uznała, że 
niebezpieczeństwo jest zażegnane, 
wszystko wróciło do normy.

***
Przesilenie nastąpiło w ciągu jed-

nego wieczora, ale złożyło się na 
nie wiele zdarzeń. Aga powiedziała 
wreszcie głośno: dość i postanowiła, 
że się wyprowadzi od męża. Ponieważ 
oznajmiła to w obecności Barbary, 
teściowa skwitowała to jadowitym 
komentarzem, że widocznie Agnieszka 
prawdziwie nie kochała jej syna, bo 
gdyby go kochała, to nie opuściłaby 
go nigdy. 

Agnieszka wypaliła wtedy, że wiązała 
się z Wojtkiem, a nie z jego mamusią, 
która jest dyktatorem w spódnicy. 
Nie wiedziała, że jej mąż ma matkę 
führera, która będzie we wszystko 
się wtrącać, o wszystkim decydować 
i wszystko krytykować. I tak zaczęła 
się ostra awantura, którą przerwał 
dzwonek do drzwi. 

- Poszła otworzyć moja teściowa – 
opowiada Agnieszka. - Usłyszeliśmy 
tylko jej krzyk: O Boże i a potem 
łoskot upadającego ciała. W drzwiach 
stała kobieta. Choć była nieco inaczej 
uczesana, poznałam ją od razu. Tak 
oto z martwych wstała Alicja, pierwsza 
żona Wojtka. Nawet nie pochyliła się, 
aby cucić zemdloną teściową, tylko 
przeszła nad nią bez emocji. Wojtek 
nie był w stanie wykrztusić z siebie 
ani słowa. Kobieta wręczyła mu jakieś 
dokumenty i wyszła.

Agnieszka pobiegła za nią. Po pół-
godzinie siedziały w Bamboo i roz-
mawiały. Okazało się, że Alicja nie 
zginęła w żadnym wypadku. Rozstała 
się z Wojtkiem, bo nie była w stanie 
dłużej wytrzymać z jego matką. On 
tak bardzo się bał powiedzieć mamie, 
że stracił przez nią żonę, że wolał 
wymyślić bajkę o wypadku i śmierci 
pierwszej żony. Zorganizował nawet 
fikcyjny pogrzeb, grzebiąc w urnie... 
popiół z pieca. Alicja zgodziła się na 
tę farsę, bo urządzała się za granicą i 
potrzebowała kilku lat na ogarnięcie 
swoich spraw. Po cichu wzięli też 
rozwód tak aby matka o tym nie 
wiedziała. 

- Owszem, na pewno nie było to do 
końca w porządku wobec ich syna – 
ocenia Agnieszka. - W końcu mały 
żył w przekonaniu, że jego mama 
umarła. Ale znałam Barbarę, więc... 
rozumiałam Alicję. A ja? Zrobiłam 
to, co powinnam zrobić już dawno: 
zabrałam swoje rzeczy i wyprowa-
dziłam się. Potem złożyłam pozew 
o rozwód. Alicja zabrała Michała ze 
sobą za granicę. A po miesiącu Woj-
tek przeprowadził się do rodziców, 
co pokazało, że podjęłam słuszną 
decyzję.

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

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

• Kupię wszystkie maszyny rolnicze, 
stan obojętny - nowsze, jak i stare do re-
montu. 726 473 812                         49/21k

• 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

KUPIĘ
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Przed sobotnim (2 października) 
meczem Orzeł potrzebował kompletu 
punktów. Po pierwsze, zespół, z któ-
rym przyszło się wałczanom mierzyć, 
czyli rezerwy Błękitnych, nie należy do 
potentatów 4-ligowych rozgrywek. Po 
drugie, w czterech ostatnich kolejkach 
zespół Orła zdołał wywalczyć tylko 
dwa punkty i jeśli chciał się na dobre 
zadomowić w górnej połowie tabeli, 
to inny wynik niż zwycięstwo nie 
wchodził w sobotę w grę.

Zasadniczym pytaniem było w jakim 
składzie przyjadą do Wałcza rywale. 
Ponieważ jednak pierwszy zespół 
Błękitnych tego samego dnia mierzył 
się z Kotwicą w Kołobrzegu, więc na 
wsparcie ze strony 3-ligowców rywale 
Orła liczyć nie mogli. W zespole gości 
zdecydowanie dominowała młodzież, 
którą wspierali tylko dwaj bardziej 
doświadczeni zawodnicy.

Drużyna Orła wybiegła na boisko 
osłabiona brakiem kontuzjowanych 
Marcina Resiaka i Cezarego Buraka 
(który prawdopodobnie w tej rundzie 
na boisko już nie wybiegnie) oraz 
ciągle leczącego długotrwałą kontuzję 
Wojciecha Suślika. Największym za-
skoczeniem była jednak nieobecność 
trenera Marcina Łyjaka. Oficjalnie 
mówiło się, że powodem jego absencji 
było podnoszenie kwalifikacji, a mniej 
oficjalnie - że szkoleniowiec Orła zbyt 
długo czekał na pieniądze z klubu i 
wreszcie stracił cierpliwość...

Mimo, że mecz rozpoczął się w 
samo południe, mimo tej nietypowej 
pory na trybunach pojawiła się dość 
spora grupa kibiców. Trzeba od razu 
powiedzieć, że piłkarze obydwu dru-
żyn nie dostarczyli widzom zbyt wielu 
emocji. Zwłaszcza na początku mecz 
toczył się w dość ospałym tempie i 
głównie w środkowej strefie boiska. 
Sytuacji, które mogłyby choć odrobinę 
podnieść kibicom ciśnienie, było jak 
na lekarstwo.

Pierwszą składniejszą akcję gospoda-
rze przeprowadzili dopiero w 11 mi-
nucie, ale obrońcy Błękitnych zdołali 
w decydującym momencie zażegnać 
niebezpieczeństwo i bramkarz przy-
jezdnych nie musiał interweniować.

A kilka minut później Orzeł już 
prowadził. Akcja nie zapowiadała się 
zbyt groźnie. Rzut z autu na wysokości 
pola karnego gości wykonał Michalik, 
który za moment otrzymał zwrotne 
podanie i dośrodkował w pole karne 
Błękitnych. Obrońcy wybili piłkę zbyt 
krótko, trafiła ona pod nogi Damiana 
Gałosza, który przyjął futbolówkę na 
pierś i uderzył z powietrza. Po drodze 
piłka odbiła się jeszcze od któregoś z 

Najlepszy był wynik
orzeł wałcz - Błękitni II stargard 4-2 (3-1)

orzeł: Edwin Odolczyk - Vinzenzo Riccio, Wojciech Wesołowski, Marek Herma-
nowicz, Maciej Michalik – Jakub Cerazy (82’ Kacper Haraj), Daniel Popiołek, 
Konrad Trzmiel (78’ Patryk Dybaczewski), Damian Gałosz, Hubert Górka (84’ 
Maciej Pawlisz) - Patryk Kowalczuk (78’ Karol Kowalik).

Bramki dla orła: Damian Gałosz x 2 (16 i 29’), Patryk Kowalczuk (34’), Hubert 
Górka (58’).

obrońców i wpadła do siatki przy słup-
ku. Było to premierowe trafienie dla 
Orła pozyskanego z Lecha Czaplinek 
pomocnika.

W 21 minucie goście omal nie do-
prowadzili do wyrównania. Obrońcy 
Orła popełnili kardynalny błąd, wy-
mieniając podania w pobliżu swojej 
bramki i do piłki dopadł napastnik 
gości. Piłkarz ze Stargardu ominął 
wybiegającego z bramki Odolczyka i 
choć „wypędził się” w boczny rejon 
pola karnego, ale miał już przed sobą 
praktycznie pustą bramkę. Uderze-
nie okazało się jednak zbyt lekkie i 
zmierzającą do siatki futbolówkę w 
ostatniej chwili sprzed linii bramkowej 
wybił Hermanowicz.

Do piłkarzy Orła dotarło chyba w 
tym momencie, że mecz sam się nie 
wygra, grali już uważniej z tyłu i od 
czasu do czasu niepokoili przyjezd-
nych kontrami. W 26 minucie Gałosz 
przeprowadził rajd przez pół boiska, 
ale kiedy składał się do strzału - stracił 
piłkę.

Największe niebezpieczeństwo dla 
bramki Odolczyka groziło miejscowym 
po stałych fragmentach gry. W 27 
minucie po dokładnej centrze z rzutu 
rożnego piłka poszybowała tuż nad 

poprzeczką bramki Orła.
Ale trzy minuty później w roli 

głównej znów wystąpił Gałosz. Akcja 
Orła zaczęła się od przejęcia piłki na 
swojej połowie przez Vinzenzo Riccio. 
Obrońca Orła zagrał na wyprzedzenie, 
minął jednego z piłkarzy Błękitnych i 
podał do Górki, a sam pobiegł na lewą 
stronę, gdzie doczekał się zwrotnego 
zagrania. Riccio podniósł głowę i do-
kładnie podał do krytego „na radar” 
Gałosza, a ten wbiegł z piłką w pole 
karne i płaskim strzałem przy dalszym 
słupku ze stoickim spokojem pokonał 
bramkarza Błękitnych.

A za kolejne 4 minuty goście prze-
grywali już trzema bramkami. Po 
przebijance w środkowej strefie boiska 
Popiołek zagrał na prawe skrzydło w 
kierunku Kowalczuka. Wydawało się, 
że podanie bez trudu przejmie obrońca 
gości, ale będąc już w posiadaniu piłki 
piłkarz ze Stargardu przewrócił się, na 
co tylko czekał Kowalczuk. Ofensywny 
gracz Orła wbiegł w pole karne, zwo-
dem oszukał bramkarza i z 3 metrów 
posłał piłkę do siatki. Piłkarze Błękit-
nych próbowali przekonać arbitra, 
że Kowalczuk faulował obrońcę, ale 
sędzia okazał się nieczuły na ich argu-
menty i kazał rozpocząć grę od środka.

Ponieważ bronić raczej nie było już 
czego, goście rzucili większe siły do 
ofensywy, a zadowoleni z wysokiego 
prowadzenia piłkarze Orła zaczęli im 
w końcówce pierwszej połowy pozwa-
lać na zbyt wiele. 

Pierwszy sygnał ostrzegawczy miał 
miejsce w 40 minucie, kiedy po skład-
nej akcji napastnik Błękitnych groźnie 
strzelił w światło bramki, ale na 
szczęście Odolczyk czujnie przeniósł 

futbolówkę nad poprzeczką. Bramkarz 
Orła dobrze spisał się również w 43 
minucie, kiedy po kolejnej dobrej 
akcji jeden z ofensywnych piłkarzy 
Błękitnych mocno strzelił, jednak 
piłka wpadła prosto w ręce dobrze 
ustawionego Odolczyka.

Tuż przed przerwą goście dopięli 
jednak swego. Po kolejnym dobrze 
wykonanym rzucie rożnym piłka 
spadła wprost na głowę młodego 
Frankowskiego, a ten tylko dopełnił 
formalności.

Po zmianie stron mecz toczył się 
znów pod dyktando gospodarzy, choć 
tempo nadal nie było oszałamiające. 
Jako pierwsi groźniej zaatakowali 
goście, którzy w 57 minucie przepro-
wadzili atak, zakończony dobrą centrą 
i celnym strzałem głową, ale Odolczyk 
poradził sobie z tym bez większego 
problemu.

Riposta Orła była jednak natychmia-
stowa. Celnym, długim podaniem z 
własnej połowy w kierunku wysoko 
ustawionego Górki popisał się Gałosz. 
Pomocnik Orła w walce o piłkę wyko-
rzystał swoją siłę fizyczną i przepchnął 
obrońcę, a potem podholował futbo-
lówkę przez kilka kroków i posłał ją do 
siatki obok bezradnego bramkarza.

Miejscowi nie powiedzieli jednak 
jeszcze ostatniego słowa i mieli kilka 
okazji do podwyższenia wyniku. W 
59 minucie grający w sobotę bez 
fajerwerków Popiołek spróbował 
sytuacyjnego strzału z woleja, ale źle 
trafił w piłkę i zagrożenia nie było.

W 61 minucie goście przeprowadzili 
ładną akcję. Prostopadłe podanie 
trafiło do napastnika Błękitnych, który 
przyjęciem zwiódł obrońcę Orła i moc-
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Pomorski 3-0, Piast Chociwel - Olimp Złocieniec 
4-2, Drawa Drawno - Sparta Węgorzyno 3-1, KP 
Drawsko Pomorskie - Ina Ińsko 1-1, Błękitni Pomie-
rzyn - Gavia Choszczno 0-3, Lech Czaplinek - Sarma-
ta Dobra 1-1, Iskra Pomień - Orzeł Bierzwnik 2-2.

1. Gavia Choszczno 8 19 16-5
2. Orzeł Bierzwnik 8 18 22-8
3. Sarmata Dobra 8 16 18-8
4. Piast Chociwel 8 15 18-15
5. Olimp Złocieniec 8 15 22-13
6. KP Drawsko Pomorskie 8 14 18-8
7. Zorza Dobrzany 8 14 18-9
8. Lech Czaplinek 8 12 15-17
9. Korona człopa 8 11 12-13
10. Ina Ińsko 8 10 10-12
11. Calisia Kalisz Pomorski 8 9 15-14
12. Błękitni Pomierzyn 8 7 11-16
13. Drawa Drawno 8 7 13-19
14. Światowid 63 Łobez 8 6 9-21
15. Iskra Pomień 8 4 15-31
16. Sparta Węgorzyno 8 0 12-35

a-klasa
wyniki 6. kolejki: Wspólni Różewo - Legion Strącz-
no 10-0, Grom Szwecja - Santos Kłębowiec 0-2, 
Bytyń Nakielno - Grom Giżyno 2-0, Sad Chwiram 
- Sokół Suliszewo 2-3, Mirstal Mirosławiec - Drze-
wiarz Świerczyna 3-3, Błękitni Ostrowice - Znicz 
Dzikowo 3-2. Pauza: Kopanik Lubno.

1. wspólni różewo 6 12 23-6
2. Sokół Suliszewo 6 12 18-11
3. santos Kłębowiec 6 10 13-7

4. Błękitni Ostrowice 5 10 13-8
5. sad chwiram 6 10 17-11
6. znicz Dzikowo 6 9 19-15
7. mirstal mirosławiec 5 7 9-11
8. Drzewiarz Świerczyna 6 7 16-19
9. Grom szwecja 5 7 5-9
10. Kopanik Lubno 5 6 9-7
11. Bytyń Nakielno 6 6 10-19
12. Grom Giżyno 5 6 9-17
13. Legion strączno 5 3 7-28

1. PLo
wyniki 9. kolejki: Mechanik Bobolice - STLA 
Szczecinek 1-5, Lech Czaplinek - Zryw Kretomino 
0-3, Gryf Kamień Pomorski - Victoria Sianów 3-1, 
Olimp Złocieniec - Oldboje Tychowo 3-4, Sparta 
Gryfice - Oldboje Bruskowo Wielkie 2-6, Amator 
Kołobrzeg - Oldboje Iskra Białogard 1-3. Pauza: 
Mirstal Mirosławiec.

1. Victoria Sianów 8 24 52-10
2. Oldboje Bruskowo Wielkie 9 19 44-18
3. STLA Szczecinek 8 15 31-11
4. Oldboje Tychowo 8 15 23-23
5. Olimp Złocieniec 8 15 29-22
6. Zryw Kretomino 6 13 13-5
7. Lech Czaplinek 8 10 14-25
8. Mechanik Bobolice 8 9 21-30
9. mirstal mirosławiec 7 9 16-30
10. Sparta Gryfice 8 6 18-41
11. Oldboje Iskra Białogard 8 6 16-28
12. Gryf Kamień Pomorski 7 6 16-32
13. Amator Kołobrzeg 9 4 13-31

4. liga
wyniki 10. kolejki: orzeł wałcz - Błękitni II 
stargard 4-2, Chemik Police - Flota Świnouj-
ście 3-4, Sokół Karlino - Darłovia Darłowo 3-1, 
Rasel Dygowo - Vineta Wolin 0-7, Biali Sądów 
- Gwardia Koszalin 4-2, MKP Szczecinek - Leśnik 
Manowo 3-2, Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp 
Gościno 2-3, Jeziorak Szczecin - Zefir Wyszewo 
3-2, Wieża Postomino - Ina Goleniów 2-1, Dąb 
Dębno - Hutnik Szczecin 3-2.

1. Dąb Dębno 10 30 37-17
2. Flota Świnoujście 10 24 23-5
3. Gwardia Koszalin 10 23 20-5
4. Vineta Wolin 10 22 32-5
5. Biali Sądów 10 21 29-13
6. Hutnik Szczecin 10 18 27-14
7. orzeł wałcz 10 17 19-13
8. MKP Szczecinek 10 17 28-15
9. Jeziorak Szczecin 10 14 18-20
10. Wieża Postomino 10 13 19-16
11. Olimp Gościno 10 12 12-28
12. Sokół Karlino 10 10 12-15
13. Chemik Police 10 10 24-33
14. Darłovia Darłowo 10 10 15-21
15. Leśnik Manowo 10 9 15-18
16. Błękitni II Stargard 10 8 18-30
17. Ina Goleniów 10 6 15-34
18. Rasel Dygowo 10 6 11-36
19. Zefir Wyszewo 10 6 14-30
20. Pogoń Połczyn Zdrój 10 4 12-32

Klasa okręgowa
wyniki 8. kolejki: Korona człopa - Światowid 
63 łobez 2-0, Zorza Dobrzany - Calisia Kalisz 

no strzelił z kilkunastu metrów, jednak 
Odolczyk znów był czujny.

W 67 minucie miejscowi „siedli” 
na obrońców gości presingiem. Piłkę 
wywalczył wracający do wysokiej for-
my Trzmiel, który zagrał do Gałosza, 
a ten idealną centrą obsłużył Górkę. 
Jakim cudem piłkarz Orła posłał piłkę 
obok słupka, pozostanie chyba jego 
tajemnicą...

Kilka minut później kolejny raz 
przymierzył z dystansu Popiołek, a 
trzy minuty później uderzeniem z 
kilkunastu metrów wymianę podań z 
Popiołkiem i Górką zakończył Dyba-
czewski, ale w obydwu przypadkach 
efektu bramkowego nie było.

W ostatnich minutach powtórzył się 
schemat z końcówki pierwszej poło-
wy – goście większymi siłami dążyli 
do zmniejszenia rozmiarów porażki, 
a piłkarze Orła grali już z mniejszym 
zaangażowaniem. W efekcie w 87 mi-
nucie po - jakżeby inaczej! - kolejnym 
rzucie rożnym rezerwowy Przybylski, 
po kilku nieudanych próbach wybicia 
piłki przez obrońców gospodarzy, 
wepchnął futbolówkę do siatki i ustalił 
wynik meczu.

Kibice mieli prawo być zadowoleni: 
spędzili dwie godziny na świeżym 
powietrzu przy ładnej, jesiennej 
pogodzie, a mecz - choć niezbyt 
porywający - zakończył się pewnym 
zwycięstwem ich drużyny.

- Graliśmy już lepsze mecze w tej 
rundzie, które kończyły się stratą 
punktów - podsumował prezes Orła 
Dariusz Baran. - Nie pozostaje nic 
innego, jak cieszyć się ze zwycięstwa 
i myśleć o wywiezieniu jak najkorzyst-
niejszego wyniku ze Szczecina, gdzie 
w najbliższą sobotę zagramy z sąsia-
dującym z nami w tabeli Hutnikiem.

tomasz chruścicki
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HorosKoP
BaraN (21.03. - 19.04.)
Spoglądanie wstecz i narzekania 
niewiele dają, ale już wyciąganie 
wniosków na przyszłość może Ci 
się bardzo przydać. Pod warun-
kiem, że nie dasz się ponieść emo-
cjom, bo wtedy o powtórkę błędu 
będzie wyjątkowo łatwo...
BYK (20.04. - 22.05.)
Świat może być piękny, choć nie 
zdarza się to może zbyt często. 
Pewnie trudno Wam będzie w to 
uwierzyć, ale zdarzają się również 
życzliwi, bezinteresowni ludzie. 
Cała sztuka polega na tym, żeby 
ich nie przegapić, bo jeśli zostaną 
urażeni, to drugi raz z rzędu mogą 
już nie przyjść z pomocą.
BLIŹNIĘta (23.05. - 21.06.)
Bliźnięta powinny w najbliższych 
dniach uważać, by ich dobre serce, 
a chwilami nawet łatwowierność 
nie zostały przez kogoś wykorzysta-
ne przeciwko nim. Naprawdę warto 
będzie dwa razy się zastanowić, 
zanim pożyczycie komuś gotówkę 
lub zgodzicie się, by Wasz partner 
towarzyszył Waszej najlepszej przy-
jaciółce na firmowej imprezie...
raK (22.06. - 22.07.) 
Raki czeka wyjątkowy, pełen 
głębokich i raniących serce zdarzeń 
okres. Wszystko, co będzie można 
w tej sytuacji zrobić, to zachować 
tyle rozsądku, ile się tylko da.
Lew (23.07. - 23.08.)
Może zdarzyć się tak, że Lwy będą 
musiały zaryczeć pełnym głosem, 

aby przypomnieć otoczeniu o swoim 
istnieniu i miejscu w hierarchii. Ro-
bienie dobrej miny do złej gry bywa 
dobre, ale musi też mieć swoją 
granicę. Przekroczenie jej narazi Was 
na trudne do naprawienia szkody. 
Aha, i jeszcze jedno: szczepienie na 
Covid-19 może tylko pomóc.
PaNNa (24.08. - 22.09.)
Tak, to jest Wasz czas! Czas na 
zadbanie o siebie, czyli o zdrowie, 
tężyznę fizyczną i wygląd. Ale przy-
mierzając się do zakupów wymarzo-
nych butów pamiętajcie, że przez 
internet obuwia nie da się przy-
mierzyć, a zwracanie nietrafionego 
asortymentu bywa dość kłopotliwe. 
No, i rodzimi handlowcy też muszą z 
czegoś żyć!
waGa (23.09. - 22.10.)
Będzie bardzo, bardzo ciężko, ale 
nawet najtrudniejsze dni w życiu 
zawsze mijają. Czasu i niektórych 
zdarzeń nie da się cofnąć, jednak 
pamiętajcie, że nadzieja zawsze 
gaśnie ostatnia. Słońce zaświeci 
również dla Was i może stanie się to 
szybciej, niż myślicie.
sKorPIoN (23.10 - 21.11.)
Może będzie to ostrzeżenie trochę 
na wyrost, ale... nowe znajomości 
wcale nie muszą powodować kon-
sekwencji na całe życie, a uskrzy-
dlone emocjami Skorpiony mogą 
nie chcieć o tym pamiętać. Nie w 
tym rzecz, żeby nie angażować się w 
nowe związki, ale w tym, by nie ska-
kać na głowę do nieznanej wody...

strzeLec (22.11. - 21.12.)
Życie może teraz odrobinę podkrę-
cić obroty, ale nie warto martwić 
się tym na zapas, bo z całego tego 
lekkiego zamieszkania może wynik-
nąć parę fajnych rzeczy. Podwyżka? 
Awans? Niewykluczone...
KozIoroŻec (22.12. - 19.01.)
Każda passa kiedyś się kończy, i 
te najlepsze niestety również. Tak 
wynika ze statystyk i najlepsze, co 
Koziorożce będą mogły w takiej sy-
tuacji zrobić, to pogodzić się z losem 
i poczekać, aż los znowu się odwró-
ci. A jest to pewne, jak 2x2=4.
woDNIK (20.01. - 18.02.)
Może to będzie tylko miłe, senty-
mentalne spotkanie po latach, a 
może zwiastun czegoś poważniej-
szego, ale jeśli nie widziana od lat 

Kebabowe pierożki
coŚ Na zĄB

Dla odmiany dzisiaj polansuję wam przepis na coś konkretniejszego, czego smaku z pewnością długo nie 
zapomnicie. Ja spróbowałam raz i bardzo chętnie do tego wracam! a więc - do dzieła!

sympatia spotka Was w mieście i 
zaprosi na kawę - głęboko się za-
stanówcie, zanim odmówicie. Jeśli 
Wasz stały związek ma się świetnie, 
to przecież nic nie musi się zdarzyć. 
Ale jeśli jest kiepsko, to właściwie... 
dlaczego nie?
rYBY (19.02. - 20.03.)
Chyba najwyższy czas oprzytom-
nieć i sprawdzić, czy przypadkiem 
wasze wydatki nie są większe od 
dochodów. Owszem, łazienka od 
dawna prosiła się o remont, ale czy 
na pewno trzeba się decydować na 
najdroższe kafelki tylko dlatego, żeby 
koleżanka pękła z zazdrości? Spo-
śród tych trochę tańszych też można 
wybrać coś efektownego, a jeśli 
zostanie trochę pieniędzy, to może 
wystarczy na nową umywalkę?

sKłaDNIKI
ciasto
• 1 kg mąki pszennej typ 450,
• 10 dag świeżych drożdży,
• 500 ml mleka,
• 100 g masła,
• 1 jajko,
• 1 łyżka cukru,
• 1 łyżeczka soli,
• 1 łyżka przyprawy do ziemniaków.

Farsz 
• - 500 g pieczarek,
• 2 cebule dymki,
• 1 papryka czerwona,
• puszka kukurydzy,
• 500 g piersi z kurczaka,
• 200 g sera żółtego,
• 4 łyżki ketchupu,
• łyżka przyprawy gyros,
• łyżka papryki słodkiej,
• sól i pieprz do smaku.
Dodatkowo jedno jajko do posmarowania gotowych pie-
rożków.

wYKoNaNIe

ciasto: W misce umieszczamy drożdże, łyżkę cukru i mleko. Mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia.
Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy przyprawy, jajko, roztopione masło i rozczyn z drożdży. 
Wyrabiamy ciasto, a następnie pozostawiamy do wyrośnięcia na około  godzinę. 

Nadzienie: Pierś z kurczaka oczyszczamy, kroimy w drobną kostkę, przyprawiamy. Następnie smażymy na rumiany 
kolor. Pieczarki kroimy w plasterki, cebulę w drobną kostkę i razem smażymy na patelni. 
Ser ścieramy na tarce o grubych oczkach. 
Wszystkie składniki mieszamy razem w miseczce.  

Ciasto rozwałkowujemy (nie za cienko), wycinamy kółka szklanką, w środek wkładamy łyżkę farszu i zlepiamy brzegi. 
Na koniec smarujemy roztrzepanym jajkiem. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni i pieczemy przez ok. 25 min. do 
zarumienienia.
smaczNeGo! ()
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Włączam sen-
tymentalny 

kawałek i 
w mojej 
g ł o w i e 
z n ó w 
siedzę za 

k i e r o w -
nicą Fabii, 

zaparkowanej 
na poznańskiej Wildzie, gdzieś na 
ulicy Traugutta. Silnik i światła wy-
łączone, a latarnie uliczne świecą, 
wyciągając cienie z nierówności 
falującej kostki brukowej. Zabawne, 
myślę, że tamta ulica była zawsze 
tak krótka, a jednak przy odrobinie 
uporu zawsze udawało mi się zna-
leźć miejsce parkingowe. To jedna 
z tych rzeczy, którymi mój obecny 
dom nie może się pochwalić.

Mój obecny dom jest tak blisko 
Twojego domu, że czasem widuję 
Cię na rondzie Wiatraczna, zawsze 

takiego samego - jesteś w połowie 
nieobecny, a w połowie zakochany 
we własnym samochodzie i wydaje 
mi się, że poznaję po ruchu warg, jak 
szepczesz do niego coś pieszczotliwie. 
Może to zupełnie głupie, po prostu 
takiego Cię pamiętam i jakkolwiek 
usilnie bym próbowała, zawsze w 
mojej głowie pozostaniesz bez zmian.

Myślę o Tobie czasami, ale już nie 
z tym samym sentymentem, który 
powodował kiedyś, że serce wyskaki-
wało mi z piersi jak karta płatnicza z 
portfela na widok wyprzedaży. Teraz 
zastanawiam się, czy jesteś w lepszym 
miejscu, niż byłeś wtedy. Czy udało 
Ci się odkopać rzeczy, które kiedyś 
głupio, idiotycznie, lekkomyślnie 
upchnąłeś w sobie kolanem? Czy kie-
dy widzisz ładny zachód słońca, to się 
cieszysz, czy tylko bezmyślnie pstry-
kasz zdjęcie? Śmiejesz się na filmach? 
Dławią Cię w gardle sentymentalne 
piosenki, takie jak ta w moich głośni-

element folkloru praskiego
kach? Dzwonisz do mamy? Jeździsz 
na działkę? Rozmawiasz z Krzyśkiem?

Byłam przekonana, że moim obo-
wiązkiem jest być na wyciągnięcie 
ręki po to, żebyś nie wywrócił się na 
ten głupi ryj, kiedy zrobi się gorzej. Ile 
razy słyszałam to wyświechtane „jak 
coś, to po prostu się odmelduję z tego 
świata, no big deal”. Dla mnie był big, 
dziękuję bardzo. Ale żyjesz, według 
wszelkich znaków na niebie i ziemi 
żyjesz, choćby w stanie wegetatyw-
nym, nie wiem, bo nie rozmawiamy 
przecież, żyjesz, bo przemieszczasz się 
czasem po Wiatraku samochodem i 
nie ma znaczenia jak wysoko zawie-
szonym, bo zawsze patrzysz trochę z 
góry, choćbyś nie miał powodu. Żyjesz 
wciąż, chociaż puściłam Twoją rękę i 
poszłam zająć się sobą, tak jak pan 
Bóg przykazał.

Zastanawiam się czy jest sens ob-
stawiać, czy Twoje losy rzeczywiście 
potoczą się tak tragicznie, jak sam 

twierdzisz. To nie moja sprawa, 
tak myślę, zaangażowanych w nią 
było przecież całkiem sporo osób. 
Była braterska miłość, chociaż 
przyszywana, kilkoro kolegów, 
przyjaciółki, był też rudy kot. Chy-
ba tych kotów jest teraz więcej. I 
dobrze, naprawdę dobrze, że koty 
Ci się darzą! 

Niemniej, chociaż już praktycznie 
zupełnie obcy, stałeś się dla mnie 
elementem folkloru na Wiatracz-
nej, tak jak elementem folkloru 
były długie rozmowy przez telefon 
- ja w samochodzie na Wildzie, Ty 
w samochodzie na Pradze. Przez 
rondo przejeżdżam codziennie, 
dwa razy dziennie i mimochodem 
szukam wzrokiem znajomych ta-
blic rejestracyjnych. I jeśli kiedyś 
mi znikniesz, na dłużej, to pomyślę 
sobie, że wywróciłeś się w końcu 
na ten głupi ryj i naprawdę się 
zmartwię.          Natalia chruścicka

Wiadomo,  że 
S e j m  w y p u -

ścił ze swoich 
p r a w n y c h 
trzewi kolej-
ny produkt 
f o r s o w a n y 

przez rząd jako 
sukces - szumnie 

z w a - ny Polskim Ładem, 
zmieniający sposób opodatkowania 
Polaków. Zza kotary z chichotem 
wygląda nasz ulubiony, racjonalny 
ustawodawca, z góry wiedząc, że nie 
wszystko złoto, co się świeci. Cały 
produkt szybkiej legislacji liczący kil-
kaset stron, a procedowany w Sejmie 
przez klikanaście dni, trafi teraz do 
Senatu. Ład ten jednym da, a innym 
zabierze, zapewne mając na względzie 
nadchodzące nieuchronnie wybory. 

Tymczasem uprzejmie donoszę o pew-
nych pozytywach, dotyczących składki 
zdrowotnej - otóż ustawodawca nasz 
łaskawy uwzględnił postulaty prakty-
ków i postanowił wydłużyć termin do 
rozliczania składki zdrowotnej do 20 
dnia każdego miesiąca zamiast pierwot-
nie planowanego 10, czy też 15 dnia. 
Dlaczego to istotne? Dlatego, że składka 
nie będzie już ryczałtowa, a liczona od 
dochodu, a ten trzeba ustalić za miesiąc 
poprzedni, by wyliczyć składkę. Ta ła-
skawość nie zmienia jednak tego, więk-
szość przedsiębiorców będzie obciążona 
dodatkowym obowiązkiem składania 
comiesięcznej deklaracji do ZUS-u o 
wysokości dochodu i wyliczonej skład-
ki, nie mówiąc już o tym, że nie będą 
mogli odliczyć składki od dochodu. 
Uderza to zwłaszcza w jednoosobowe 
firmy,  niezatrudniające pracowników, 
bowiem do tej pory przedsiębiorcy ci co 
do zasady płacili składki zryczałtowane, 
liczone od stałej podstawy. Gwoli przy-
pomnienia: obecnie osoby prowadzące 

działalność gospodarczą płacą składkę 
zdrowotną w stałej kwocie 381,81 zł 
miesięcznie. Większość tej kwoty odli-
czają od podatku. Polski Ład likwiduje 
odliczenie od podatku, a podstawa li-
czona będzie od dochodu. Przedsiębior-
cy na skali podatkowej zapłacą 9 proc. 
dochodów, a dla tych, którzy korzystają 
z liniowego PIT, składka wyniesie 4,9 
proc. dochodu. Natomiast przedsię-
biorcy odprowadzający ryczałtowy 
podatek od przychodów będą mieli 
składkę zróżnicowaną, uzależnioną od 
przychodów. Mogą też składkę wyliczyć 
na podstawie przychodu z zeszłego 
roku i płacić zaliczkowo przez cały rok 
w tej samej wysokości. Z Polskiego 
Ładu wynika jednak, że oni także będą 
musieli składać deklaracje. Ustalone są 
nowe zasady oskładkowania na cele 
zdrowotne tzw. osób współpracujących 
(członków najbliższej rodziny). Za nie  
przedsiębiorca będzie płacił stałą skład-
kę zdrowotną, nie odliczy jej jednak od 
swojego podatku. Będzie to dodatkowe 
obciążenie.

Cel niezwykle szlachetny, jak się wy-
daje - wsparcie dla publicznej służby 
zdrowia. Tylko, że jeśli do dziurawego 
worka wsypie się piach, to jak za 
wierszem dla dzieci Juliana Tuwima: 
„Idzie Grześ przez wieś, worek pisaku 
niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem 
sypie się za Grzesiem.” Grześ potem 
zawracał, zbierał ten piasek i sypał 
do worka, który był dziurawy i tak 
wkoło (chciałoby się rzec - Macieju). 
Wychodzi na to, że składka to ten 
piasek, a Grześ to służba zdrowia. 
Prościej byłoby powiedzieć: dopóki 
się nie załata worka (czytaj: służby 
zdrowia), dopóty to sypanie w nią 
składek nic nie da. 

Zdrowia wszystkim życzę!
cezary skrzypczak

adwokat, mediator

w worek (dziurawy)
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