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N ie jestem najlepszy w dalszym ciągu i nic się pod tym wzglę-
dem od dziesiątków lat, a także od ubiegłego tygodnia nie 
zmieniło. Przy całej tej jednak swojej nienajlepszości staram 
się postępować - oczywiście w miarę swoich nader skromnych 

możliwości - tak, żeby bez większego wstrętu móc spojrzeć w lustro już 
nie przy goleniu (gdyż wyżej wymienionej czynności od pewnego czasu 
nie uprawiam), ale przy myciu zębów. Cudów się oczywiście nie spodzie-
wam, gdyż wiek, stres i tryb życia robią swoje, ale jak najstaranniej dbam 
o to, by w zwierciadle nie dostrzec odbicia twarzy kogoś, kim nigdy nie 
chciałbym być.

Tłumacząc sobie to, że zużywanie przeze mnie tlenu jest jednak jakoś 
uzasadnione, odwiedziłem w okresie tegorocznego Święta Zmarłych sporo 
ważnych dla mnie grobów w dwóch ważnych dla mnie miastach: Warszawie 
i Wałczu (podaję w kolejności tegorocznego odwiedzania, a nie alfabetycz-
nej i nie według hierarchii ważności) oraz w Wierzchowie. Spacerując po 
cmentarzach przyłapałem się na refleksji, że potrzebuję odwiedzić miejsca 
pochówku innych moich bliskich, gdzie nie zaglądałem od lat. Zapewne 
nie zrobię tego przy okazji kolejnego Święta Zmarłych, bo do tego czasu 
odległość między Wałczem i Warszawą raczej się nie zmniejszy, a więc 
znów zabraknie mi czasu, by pojechać wszędzie. Ale może szczęśliwy los 
powoli pojechać tu i ówdzie w ciągu roku, by odszukać trochę zapomniane 
nagrobki i pobiec myślami do tych, których nazwiska są tam wyryte. Bar-
dzo bym tego chciał - po to, by w jakimś sensie odnowić więzy, którymi 
onegdaj byliśmy złączeni.

W Święto Zmarłych z zakamarków pamięci wydobywają się różne wspo-
mnienia - nie zawsze smutne. W Warszawie przy grobie najukochańszej 
z moich ciotek Dziuni i niemniej kochanego wujka Ryśka przypadkiem 
spotkałem ich syna, zwanego Fredkiem. Teraz - głównie przez dzielącą 
nas odległość - kontaktujemy się głównie przez Messengera, ale kiedyś 
mieszkaliśmy w tej samej kamienicy. Przedstawiłem mu Agnieszkę i moją 
młodszą córkę, wysłuchałem kilku rodzinnych newsów, uściskałem go, 
lekko obezwładniony myślą, że może to już ostatni raz, i odjechałem. Ale 
w drodze do samochodu przypomniała mi się dość zabawna - jeśli oceniać 
ją z dzisiejszej prespektywy - historyjka. Działo się to w końcówce lat 60-
tych ubiegłego stulecia. Otóż Fredek i jego starszy brat Marek byli (Marek 
już nie żyje) ode mnie o kilkanaście lat starsi. Ja ośmio-, może dziewięcio-
latek, oni chłopaki po dwudziestce, jeszcze kawalerowie, bardzo ceniący 
sobie uroki życia. Dość niedaleko naszej kamienicy był (i jest do dzisiaj) 
duży park z czymś, co oni w tej Warszawie bardzo na wyrost nazywają 
jeziorkiem. Tak naprawdę jest to stawik, ale wystarczyło, żeby zrobić tam 
wypożyczalnię kajaków. Kierował nią kumpel Fredka i Marka, ich rówie-

śnik. Chłopaki wymyślili, jak w przyjemny sposób wykorzystać hangar na 
kajaki z pokoikiem socjalnym dla obsługi. Kilka razy wrócili stamtąd w dość 
opłakanym stanie, więc później kiedy się tam wybierali, Dziunia za każdym 
razem kategorycznie żądała, żeby zabierali mnie ze sobą. W jej zamyśle 
miałem tam zdaje się być dla moich kuzynów kimś w rodzaju przyzwoitki 
oraz wyrzutu sumienia sprawiającego, że jej synowie wrócą w domowe 
pielesze w stanie nie zanadto wskazującym. To okazało się skuteczne raz 
czy dwa, ale potem Fredek i Marek wymyślili, że wsadzą mnie do kajaka, 
odholują na środek stawiku i wrócą do hangaru, gdzie czekały już miłe 
dziewczęta i zapas niewyszukanych trunków. Aby zagwarantować sobie z 
mojej strony spokój, ubierali mnie w kapok (posiadałem już wtedy umie-
jętność długookresowego utrzymywania się na wodzie nawet bez kapoka), 
ale za to nie dawali mi wiosła. Odholowywany byłem do przystani dopiero 
po zakończeniu bankietu. Któregoś jednak razu impreza przeciągała się jak 
na mój gust trochę za bardzo, więc wcisnąłem kit użytkownikom innego 
kajaka, że utopiłem wiosło, jestem bardzo przestraszony i proszę, żeby 
mnie dociągnęli do pomostu.

Kiedy zacząłem się dobijać do drzwi, w środku zapanował lekki rozgar-
diasz, a kiedy zgromadzone tam towarzystwo obojga płci zobaczyło, kto 
im przerwał zabawę, zaszła poważna obawa, że nie ujdę z życiem. Udało 
mi się jednak zostawić pogoń za plecami nie tylko dzięki wrodzonej nóg 
chyżości, ale także dzięki niebyt skoordynowanym ruchom biegnących za 
mną osobników. Po kilkuset metrach przystąpiliśmy do negocjacji. Fredek 
i Marek obiecali, że mnie nie stłuką, ale w zamian za moje zobowiązanie, 
że nie pisnę ani słowa Dziuni i wujkowi Ryśkowi o tym, co widziałem w 
hangarze. Do domu wróciliśmy już w pełnej zgodzie, choć więcej mnie 
na kajaki ze sobą nie zabrali... Szkoda, ale za to dostałem od Fredka sło-
miankę z kolekcją przyczepionych do niej szpilkami pustych paczek po 
angielskich papierosach.

Później zawsze dobrze się dogadywaliśmy, nie tylko przy wspólnym stole, 
do którego czasem zasiadaliśmy - on, Marek i ja - przy okazji rodzinnych 
uroczystości. Jedliśmy, piliśmy, gadaliśmy. Głowy nie dam, ale wydaje mi 
się, że on tym naszym spotkaniem po latach też był trochę wzruszony. 
Dwa stare konie przy grobie, który nas jakoś łączy, bo razem - oczywiście 
w większym towarzystwie - odprowadziliśmy do niego najpierw wujka 
Ryśka, a potem Dziunię.

Ten rok pod względem liczby pogrzebów był dla mnie fatalny. Z jednej 
śmierci nie otrzepię się już nigdy, tragicznego zdarzenia na pewno nie 
zdołam choćby w minimalnym stopniu zracjonalizować.

Trzymajcie się jednak wszyscy Państwo, którzy w ostatnich miesiącach 
straciliście kogoś najbliższego. Bo trzeba dalej żyć, mimo wszystko...

Reduktor
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Podczas sesji Rady Miasta Wałcza, 
która odbyła się 26 października, 
głównym punktem obrad była 
uchwała określająca nowe stawki 
podatków od nieruchomości. Więk-
szością głosów radni przyjęli nowe, 
wyższe stawki. 

Do pierwszej dość kontrowersyjnej 
sytuacji doszło już podczas oma-
wiania sprawozdania burmistrza z 
działalności pomiędzy sesjami. Ma-
ciej Żebrowski chciał uzupełnić woje 
sprawozdanie, ale... nie pozwolił mu 
na to przewodniczący Rady. Maciej 
Goszczyński oznajmił, że dyskusja 
powinna tyczyć się wyłącznie treści 
sprawozdania, dołączonego do ma-
teriałów sesyjnych. 

Radni mieli szereg pytań do burmi-
strza, między innymi o regulację cen 
czynszu za lokale komunalne. Sprawę 
podniósł radny Tadeusz Gnojewski, 
który nie zgadzał się z tzw. zwyżką za 
lokale położone na parterze. Zawiło-
ści systemu tłumaczył prezes TBS-u 
Marek Pawłowski, wyjaśniając, że to 
prawo obowiązuje od dawna i wynika 
wprost z przepisów oraz uchwał Rady 
Miasta. Radni pytali również o ul. 
Domańskiego, która miała być po se-
zonie otworzona dla ruchu kołowego. 
Wbrew jednak zapowiedziom, ruch na 
Domańskiego nie został przywrócony 
na okres jesienno-zimowo-wiosenny. 
Jak wyjaśnił wiceburmistrz Adam Bier-
nacki, Komisja Bezpieczeństwa, w któ-
rej zasiada między innymi przewodni-
czący Rady Miasta Maciej Goszczyński, 
negatywnie zaopiniowała projekt. M. 
Goszczyński wyjaśnił, że jest to jedynie 
opinia, a ostateczna decyzja należy do 

Wałcz: podatki w górę!
władz miasta. Burmistrz wyjaśnił, że 
nie odstąpił od zamiaru okresowego 
otwarcia ul. Domańskiego dla ruchu 
kołowego, ma jednak wątpliwości, czy 
może to zrobić wbrew opinii Komisji 
Bezpieczeństwa. Zapewnił, że wystąpi 
o analizę prawną i w zależności od niej 
podejmie decyzję. 

Radni przyjęli sprawozdanie o stanie 
realizacji zadań oświatowych. Bur-
mistrz zdementował pogłoski, jakoby 
brał pod uwagę plan likwidacji jednej 
z wałeckich szkół podstawowych. 

Jak było do przewidzenia, najwięk-
sze emocje wywołał projekt uchwały 
w sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. Burmistrz wyjaśnił, 
że po spotkaniu z przedsiębiorcami 
wnosi autopoprawkę, obniżającą 
stawkę od budynków związanych z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej z proponowanych 24 złotych 
na 21,5 zł za metr kwadratowy. Pod-
kreślano, że stawki podatków nie były 
podnoszone od 8 lat. Obecna propo-
zycja zakłada podwyżki na poziomie 
20-30 procent po to, aby w przyszłych 
latach można było podnosić podatki 
o poziom inflacji. 

- W tym roku udało się nam zre-
alizować budżet bez zmiany stawek 
podatków - uzasadniał projekt M. 
Żebrowski. - Niestety przyszłoroczny 
plan finansowy stanie pod dużym 
znakiem zapytania, jeżeli nie podnie-
siemy tych stawek. Nadszedł najwyż-
szy czas, aby po 8 latach uregulować 
kwestię podatków i utrzymywać je na 
takim poziomie, jaki wymusza obecna 
sytuacji. Dzięki temu będziemy mogli 
spokojnie konstruować przyszłoroczny 
budżet.

W dyskusji część radnych zarzuciła 
burmistrzowi, że nie przeprowadził 
szerokich konsultacji z przedsiębiorca-
mi i nie zapytał o zdanie mieszkańców.

- Ja teraz państwa bardzo proszę, 
abyśmy zamknęli oczy i głosowali za 
przyjęciem tego projektu - mówiła 
Bogusława Towalewska. - Wina leży 
po stronie poprzedników i nie może 
być tak, że dziesięciolecia będą bez 
podwyżek. Oczekiwania mieszkańców 
i państwa są ogromne. Rozmawia-
liśmy o oświacie i zdementowano 
pogłoski, że jedna ze szkół nie zostanie 
zamknięta. Lecz pojawia się pytanie: 
czy utrzymamy te szkoły? Innych za-
dań jest również bardzo dużo. Przez 
wiele lat podatki nie były podnoszo-
ne, zagłosujmy więc za podwyżką, a 
w przyszłym roku pomyślmy, aby była 
ona na poziomie inflacji. Spoczywa 
na nas odpowiedzialność za budżet.

- Dzisiaj mówienie o tym, że nie-
zbędną koniecznością jest podniesie-
nie podatków w sytuacji, gdy inne 
opłaty lokalne są bardzo wysokie, 
jest zaburzeniem kolejności, która 
powinna mieć miejsce - mówił M. 
Goszczyński. - W mojej ocenie powin-
niśmy dążyć do tego, aby w pierwszej 
kolejności obniżyć wszystkie opłaty lo-
kalne, na które mamy wpływ, a wów-
czas możemy przystąpić do dyskusji 
na temat podwyższenia podatków. A 
nie odwrotnie.

Zaproponowana stawka w od-
niesieniu do gruntów związanych z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej - 98 groszy/m2 (z 79 groszy 
za m2). Pozostałe grunty, w tym pod 
budynkami mieszkalnymi, z 0,38 zł 
do 0,52 zł/m2. Budynki związane z 

prowadzeniem działalności gospo-
darczej z 19 zł/m2 podrożeją zgodnie 
z przyjętą autopoprawką do 21,5 zł/
m2. Budynki mieszkalne podrożeją z 
0,66 zł/m2 do 0,84 zł/m2. 

W przygotowanym do uchwały 
uzasadnieniu przytoczono przykłady 
obrazujące, o ile realnie więcej zapła-
cą mieszkańcy i przedsiębiorcy.

Przykładowe mieszkanie o pow. 
60 m2 wraz z udziałem w gruncie 
20 m2

- w roku 2021 było 47,00 zł po-
datku, w roku 2022 będzie 61,00 zł. 
Oznacza to wzrost o 14,00 zł, czyli ok. 
30 procent. 

Budynek mieszkalny o pow. 140 
m2 wraz z działką o pow. 805 m2

- w 2021 roku podatek wynosił 
399,00 zł, w roku 2022 wyniesie 
537,00 zł. Oznacza to wzrost o 138,00 
zł, czyli ok. 35 proc. 

Budynek związany z prowadzoną 
działalnością gospodarczą o pow. 
100 m2 na działce 3-arowej

- w 2021 roku podatek wyniósł 
2.137,00 zł, w roku 2022 wyniesie 
2.444,00 zł. Oznacza to wzrost o 
307,00 zł, czyli ok. 15 proc. 

Budynek związany z prowadzoną 
działalnością gospodarczą o pow. 
1318,55 m2 wraz z gruntami o pow. 
165.201 m2

- w roku 2021 podatek wyniósł 
155.561,00 zł, w roku 2022 wyniesie 
190.246,00 zł. Oznacza to wzrost o 
34.685,00 zł, czyli ok. 22 procent. 

Część radnych zarzuciła burmistrzo-
wi, że w drodze autopoprawki obniżył 
stawki jedynie dla przedsiębiorców, 
nie myśląc o mieszkańcach. Po dys-
kusji przystąpiono do głosowania. 
Większością głosów przyjęto stawki 
podatkowe w zaproponowanej wy-
sokości. 

far

Od autora: Zacznę może od spro-
stowania pewnych informacji, które 
pojawiły się podczas sesji. Otóż bur-
mistrz wygłosił emocjonalne, choć 
w swej treści trącące populizmem 
oświadczenie o tym, że nie zamierza 
likwidować żadnej szkoły podstawo-
wej. Co więcej: nie słyszał o podob-
nych pomysłach i nie ma pojęcia, 
skąd podobne spekulacje znalazły się 
w „Pojezierzu”. Odniósł się tym bez-
pośrednio do tekstu, którego jestem 
autorem. Ja jednak nigdzie w swoim 
tekście nie napisałem, że burmistrz 
chce likwidować którąś ze szkół pod-
stawowych. Co więcej: w tekście zna-
lazła się jasna informacja, że burmistrz 
chce zachować obecnie istniejącą sieć 
szkół. Natomiast odnosząc się do tego, 
czy były to wyssane z palca prasowe 
spekulacje, o których burmistrz nie 
miał pojęcia - przekopiuję jego własne 
słowa: „Nie wiem, kto o tym głośno 
mówi? (o likwidacji jednej ze szkół 
– dop. aut.) Ja o takiej propozycji 
słyszałem właśnie od jednej z radnych, 
która obecnie jest w opozycji.” 
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Wygląda więc na to, że burmistrz 

jednak słyszał o takiej propozycji. 
W tekście było zaś napisane, że to 
właśnie radni mówią o tym, że jest 
o jedną szkołę za dużo. Mało tego: 
nie mówi tego jedna radna, tylko 
kilkoro radnych (fakt, że część w 
nieoficjalnych rozmowach). Do tego 
również radni podkreślają, że mimo 
takiej konieczności nie ma szans, 
aby ktoś podjął podobną decyzję. 
Stąd wniosek jest następujący: szkoły 
zostają w obecnej liczbie, bo choć z 
ekonomicznego puntu widzenia nie 
do końca jest to uzasadnione, to z 
powodów społecznych i politycznych 
nikt nie odważy się podjąć decyzji o 
likwidacji. 

Tyle o szkołach. Dość wnikliwie 
starałem się śledzić dyskusję, którą 
wywołał radny Tadeusz Gnojewski. 
Myślę, że radny być może nie do 
końca jest świadomy, że jego inter-
wencja w kwestii tzw. zwyżek dla osób 
mieszkających na parterze zabrzmiała 
niedobrze, gdyż zbyt często podawał 
swój przykład jako osoby, która straci 
na podwyżce. Raczej nie tylko ja 
odebrałem to jako próbę działania 
radnego we własnej sprawie. Moim 
zdaniem, średnio to wyglądało. Dla 
pełnej jasności podkreślam, że nie 

posądzam Tadeusza Gnojewskiego 
o złą wolę - raczej widzę w tym 
emocjonalną i chyba nie do końca 
przemyślaną formę. Niemniej ci, 
którzy uznali, że radny na forum 
Rady występował również w swoim 
prywatnym interesie, mają w rękach 
poważny argument. 

Odniosę się też do sposobu prowa-
dzenia sesji przez nowego Przewodni-
czącego Rady i jego zastępczynię. Otóż 
jeśli chodzi o techniczną stronę prowa-
dzenia obrad w mojej ocenie zarówno 
Maciej Goszczyński jak i Anna Ogo-
nowska robią to lepiej od poprzed-
nika. A. Ogonowska prowadziła sesje 
w zastępstwie Przewodniczącego i w 
mojej ocenie wypadła doskonale. Być 
może raz czy dwa niepotrzebnie ode-
brała głos radnemu lub nie pozwoliła 
na kontynuowanie wypowiedzi, ale 
w ogólnej ocenie były to drobnostki. 
Jeśli chodzi o M. Goszczyńskiego, to 
samo prowadzenie sesji i przygoto-
wanie do niej też jest na wysokim 
poziomie i trudno mieć do tego więk-
sze uwagi. Jednak przy całej sympatii 
dla M. Goszczyńskiego ocena, że jest 
on obiektywnym przewodniczącym 
całej Rady patrząc na to co dzieje się 
na sesjach - jest trudna do obrony. 
Niestety daje się zauważyć nierówne 

traktowanie radnych, pozwalanie na 
wypowiedzi niezwiązane z porząd-
kiem obrad, o ile są one negatywne 
dla burmistrza lub kierownictwa 
miasta. O wiele łagodniej w zakresie 
swobody wypowiedzi traktowani są 
radni antyburmistrzowskiej koalicji. 
Z kolei blokowane są wypowiedzi 
pozytywne dla burmistrza, a radnym 
opozycji częściej odbierany jest głos – 
mimo, że ich wypowiedzi nie różnią 
się drastycznie od tych, jakie wcześniej 
czy później bez problemu wygłaszają 
radni większości. Mam świadomość, 
że pomiędzy większą częścią Rady, z 
której wywodzi się Przewodniczący, 
a burmistrzem, nie ma chemii. Ale 
z boku nie wygląda to najlepiej – 
zwłaszcza, kiedy na każdym kroku M. 
Goszczyński podkreśla swój obiekty-
wizm i deklaruje chęć współpracy z 
całą Radą. Mam jednak nadzieję, że 
wynika to z emocjonalnych reakcji 
na niektóre wypowiedzi radnych, z 
którymi oczywiście przewodniczący 
nie musi się zgadzać i z pewnością się 
nie zgadza. Z racji zajmowanej funkcji 
ma on możliwość ingerowania w to 
jak wygląda sesja i z tego po prostu 
korzysta. Źle byłoby, gdyby z pełną 
premedytacją dążył do „grillowania” 
burmistrza. 

Na koniec kilka słów o podatkach. 
Przysłuchiwałem się dyskusji i zarzu-
tom, dotyczącym braku konsultacji. 
Chciałbym zobaczyć jak by one prze-
biegały zważywszy, że nikt nie lubi 
podwyżek. Na kompromis w takiej 
sytuacji raczej bym nie liczył. Myślę, 
że ciężar prowadzenia takich konsulta-
cji powinni przejąć też na siebie radni. 
To oni powinni rozmawiać ze swoimi 
wyborcami, a potem odpowiednio za-
głosować. Podwyżki stały się faktem, 
choć w ramach większościowej koalicji 
opinie na ten temat były różne. Zbyt 
długo przyglądam się wałeckiej scenie 
samorządowej, aby nie znać pewnych 
mechanizmów, obowiązujących przy 
tak ważnych głosowaniach. Przez 8 
lat propozycje burmistrzów, dotyczą-
ce podwyżki podatków, nie zyskały 
aprobaty Rady. Nie miejmy złudzeń: 
większość w Radzie mogła i tym razem 
zablokować podwyżki. Nie doszło do 
tego, bo istotnie 8 lat bez podwyżek 
przy stale rosnących kosztach i wy-
sokiej inflacji zmusiły do aktualizacji 
stawek. Gdyby nie było to ustalone, 
to takie głosowanie w normalnych 
warunkach prowadziłoby do zerwania 
koalicji, a śmiem twierdzić, że więk-
szość będzie dalej funkcjonowała w 
obecnym kształcie...
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Sąd nie przychylił się do wniosku 
władz Wałcza i odmówił wstrzy-
mania wykonania zaskarżonej 
uchwały o nieudzieleniu votum 
zaufania burmistrzowi Maciejowi 
Żebrowskiemu. 

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski 
zaskarżył uchwałę o nieudzieleniu 
mu votum zaufania. Powodem 
zaskarżenia uchwały był - zdaniem 
burmistrza - brak wymaganego pra-
wem uzasadnienia. Burmistrz wnosił 
o uchylenie uchwały w całości oraz o 
wstrzymanie jej wykonania do czasu 

Do przerwy 0-1

rozpoznania przez sąd.
- Wojewódzki Sąd Administracyjny 

odmówił wstrzymania wykonania 
uchwały – mówi przewodniczący 
Rady Miasta Wałcz Maciej Gosz-
czyński. - Oznacza to, że uchwała 
obowiązuje. Oczywiście sąd oceni 
ją podczas posiedzenia i jeśli uzna, 
że została uchwalona z naruszeniem 
prawa, to może ją uchylić.

- Sąd wskazał, że potencjalność po-
niesienia szkody nie może dotyczyć 
podmiotu trzeciego, to jest innego, 
niż osoba skarżącego - tłumaczy po-
wód odmowy wstrzymania uchwały 
burmistrz Maciej Żebrowski. - W tym 
wypadku, zdaniem sądu, ewentual-
na szkoda Gminy Miejskiej Wałcz, 
wywołana wykonaniem tej uchwały, 
nie może mieć znaczenia dla wstrzy-
mania jej wykonania. Ja od posta-
nowienia uchwały wywiodłem zaża-
lenie. Brak wstrzymania wykonania 
uchwały nie ma natomiast żadnego 
wpływu na wynik postępowania. 
Sąd wciąż będzie oceniał, czy Rada 
naruszyła prawo, czy też nie. 

Spór pomiędzy burmistrzem i 
Radą nie ogranicza się tylko do tego 
jednego wątku. Otóż część radnych 
skarżyła się, że nie mogli skorzystać 
z pomocy prawnej radców zatrud-
nionych w Urzędzie Miasta. Praw-
nicy jeden po drugim wyłączali się, 
zasłaniając się konfliktem interesów. 
W efekcie Rada musiała korzystać 
z pomocy zewnętrznej kancelarii, 
oczywiście za to płacąc. 

Burmistrz przesłał jednak do Prze-
wodniczącego Rady pismo, w któ-
rym wskazał radcę, mającego wspie-
rać prawnie Radę Miasta. 

- Tylko chyba zapomniał o tym 
powiedzieć samemu radcy - komen-
tuje Maciej Goszczyński. - Niestety, 
niedługo potem wpłynęło pismo 
właśnie od tego wskazanego przez 
burmistrza radcy, w którym infor-
muje, że wyłącza się i nie będzie 
obsługiwał prawnie Rady Miasta. 
W efekcie znów nie mamy praw-
nika, mimo, że Urząd Miasta ich 
zatrudnia. Coś takiego na pewno 
nie powinno mieć miejsca. W tej 
sytuacji postaramy się sami sporzą-
dzać pisma, aby nie narażać miasta 
na dodatkowe koszty. Oczywiście, 
może jednak zdarzyć się sytuacja, 
kiedy nie będziemy mieli wyjścia i 
zostaniemy zmuszeni do zatrudnie-
nia zewnętrznych prawników.     far
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28 października 2021 roku w 
ośrodku na Bukowinie podpisana 
została umowa, dotycząca budowy 
na terenie COS OPO Wałcz (daw-
ne korty sotarowe) treningowej 
hali wielofunkcyjnej dla różnych 
dyscyplin sportu. Koszt inwestycji 
- ok. 72 miliony złotych, termin 
realizacji - 22 miesiące. Halę wy-
buduje firma Budimex, a wyposaży 
ją Tamex.

W uroczystym podpisaniu umowy 
uczestniczyli m.in. wicewojewoda 
zachodniopomorski Tomasz Wójcik, 
starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, 
burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski, 
przedstawiciele Lasów Państwowych, 
Wojska, Policji i Państwowej Straży 
Pożarnej, a także dyrekcja i kierownicy 
działów ośrodka na Bukowinie.

Gospodarzem spotkania był dyrektor 
COS OPO Wałcz Zdzisław Ryder, który 
krótko przedstawił potrzebę wybudo-
wania obiektu.

- O powstaniu tej hali myślałem już 
w czasie, kiedy przed kilkunastu laty 
po raz pierwszy zostałem dyrektorem 
ośrodka - mówił Zdzisław Ryder. - Dzi-
siaj przyszedł czas, kiedy marzenia i 
plany zaczynają się urzeczywistniać.

Jak poinformował dyrektor, w przy-
gotowaniu koncepcji obiektu uczest-
niczył 5-osobowy zespół, złożony z 
pracowników ośrodka na Bukowinie. 
W tworzeniu planu hali brało jednak 
udział także 12 związków sporto-
wych, do których zespół zwrócił się 
o zgłaszanie swoich sugestii, doty-
czących urządzenia obiektu. Zostały 
one później przesłane do zespołu 
projektowego, a wiele z nich zostało 
uwzględnionych.

Zgodnie z umową, obiekt zostanie 
wybudowany w czasie 22 miesięcy. 
Koszt inwestycji wyniesie ok. 72 
milionów złotych. Hala powstanie 
w miejscu, gdzie funkcjonowały nie-
czynne od kilku lat sotarowe korty 
tenisowe.

Z ramienia COS OPO w Wałczu 
umowę podpisał dyrektor Zdzisław 
Ryder, a z ramienia wykonawcy – dy-
rektor Oddziału Budimex S.A. Mariusz 
Hurylski.

Wielka inwestycja na Bukowinie
Po podpisaniu dokumentów gości 

zaproszono na teren przyszłej budo-
wy, gdzie dokonano symbolicznego (i 

kolektywnego) wbicia łopat w grunt. 
Uroczystość zakończyła okoliczno-
ściowa modlitwa i błogosławieństwo, 

udzielone przez proboszcza parafii pw. 
św. Mikołaja ks. dr. Antoniego Badurę.

tc

26 października Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Wałczu włączyła się do 
Ogólnopolskiej  Akcji Charytatyw-
nej „Dzień Piżamy - Obudź w sobie 
Anioła”, organizowanej przez Fun-
dację „Gdy liczy się czas”. W tym 
dniu uczniowie i nauczyciele, soli-
daryzując się z chorymi dziećmi z 
oddziałów onkologicznych, przyszli 
ubrani do szkoły w swoje piżamy. 

Dlaczego piżama? Dla wielu chorych 
dzieci piżama stała się nieodłączną 
częścią codzienności. To, co dla więk-
szości związane jest z odpoczynkiem 
i spokojem, dla innych jest symbolem 
walki o zdrowie i życie. Akcja połą-

Do szkoły w piżamach
czona była ze zbiórką pieniędzy do 
puszek. 

- Z dumą stwierdzamy, że udało 
nam się zebrać 1988 złotych mówi 
Małgorzata Miszczak, jedna z or-
ganizatorek akcji. - Wszystkie datki 
zostały wpłacone na konto Fundacji 
„Gdy Liczy się Czas”. Mamy nadzieję, 
że zebrana kwota choć w małej części 
przyczyni się do stworzenia Ośrodka 
Rehabilitacji Dla Onkochorych Dzieci.

Kolejny raz uczniowie SP nr 2 udo-
wodnili, że mają wielkie serduszka.

Koordynatorami akcji były nauczy-
cielki: Małgorzata Miszczak i Grażyna 
Forysiewicz. 

oprac. tc
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Zaduszki to katolickie święto obcho-
dzone 2 listopada, dzień po Wszyst-
kich Świętych. Słowo „Zaduszki”, 
pochodzące od „Dnia Zadusznego”, 
można z grubsza przetłumaczyć jako 
„dzień modlitw za dusze”. W tym dniu 
ludzie odwiedzają cmentarze, aby za-
palić znicze i modlić się za dusze zmar-
łych, zwłaszcza tych, które są uważane 
za przebywające w czyśćcu. Jest to 
też dzień wspomnień. Wspominamy 
bliskich i znajomych. Spotykamy się 
rodzinnie i mamy wówczas okazje do 
rozmów o tych, którzy odeszli. Tak też 
było i u mnie. Rodzinne spotkanie wy-
wołało wspomnienia. Tym bardziej, że 
wnuki dojrzały do zadawania pytań, a 
wnuczka z zapałem rysowała drzewo 
genealogiczne. Pojawiły się zdjęcia, 
pytania, wspomnienia… Przyszły do 
mnie obrazy dziadków, teściów, kolegi 
Mariusza, z którym mieszkałem na 
studiach, kuzyna Krzyśka, który sam 
wybrał moment odejścia, Pani Jadzi 
z sądu i wielu innych osób. 

Najbardziej zaś poruszył nas przy 
tym rodzinnym spotkaniu wiersz 
mojej teściowej Ireny Kamińskiej, 
która spędziła kilka lat na zesłaniu 
w Kazachstanie. Wywieziono ją z ro-
dzinnego domu w Małej Niewiszce, 
gmina Wasiliszki, powiat Szczuczyn, 
województwo nowogródzkie (obecna 
Białoruś). Była wówczas kilkuletnią 
dziewczynką w wieku mojej wnuczki. 
Wiersz napisała oczywiście wiele lat 
później, ale wciąż wywołuje wzru-
szenie i pragnienie, byśmy nigdy nie 
musieli doświadczyć tego, co ona i 
inni zesłańcy. Oto on:

Polskie groby w Kazachstanie

Na dalekich stepach,
W głębi Kazachstanu, 
Są groby Polaków,
Jest grób mojej Mamy.

Groby pewnie znikły,
Zrównały się z ziemią, 
Pokryły się darnią
I bujną zielenią.

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.

Zadusznie...
Może kiedyś w maju,
Bardzo wczesną wiosną,
Ptak gniazdo uwije,
Pisklęta urosną.

Ptaszki z gniazd wyfruną,
słowiki, skowronki
Głośno zaśpiewają,
Rozdzwonią się dzwonki.

To dzwonki kwiatowe,
Woń zapachu niosą,
Czasem właśnie dzwonią,
Za zmarłymi proszą.

By duszom zmęczonym
Bóg uchylił nieba, 
Dał wody źródlanej,
Niebiańskiego chleba.

Wszak głodne odchodziły
Ze łzą pod powieką,
Zostawiając dzieci 
Pod Bożą opieką.

Na grobach zostanie 
Zielona pokrywa,
Bez krzyża, bez znaku,
Że ktoś tam spoczywa.

Nikt ich nie odwiedzi
prócz dzikiego zwierza,
Świeczki nie zapłoną,
Nie będzie pacierza.

Deszcz rzęsisty spadnie 
Na trawy zielone,
By zakwitły kwiaty
Białe i czerwone.

I niebieskie dzwonki,
Które dzwonią czasem
Rano lub wieczorem
Pod brzozowym lasem.

A brzózki zielone
Rosnące w tym lasku
Szumią zmarłym do snu 
O wiosennym brzasku. 

Wtedy Polaków wywozili Rosjanie. 
Teraz białoruskie władze prowadzą 
antypolską politykę wobec naszych 
rodaków z Białorusi. Historia kołem 
się toczy i wciąż niewielu na niej się 
uczy...

 Cezary Skrzypczak
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Ostatnio na jednym z portali społecz-
nościowych prowadziłem ożywioną 
dyskusję z jednym ze zwolenników 
obecnej ekipy rządzącej na temat 
związków partnerskich. Mój roz-
mówca powielał dokładnie to, co 
przychodzi w codziennych iskrów-
kach z Nowogrodzkiej i jest później 
rozpowszechniane przez akolitów 
miłościwie nam panujących. Czyli 
mówiąc wprost - totalnie nie rozumiał, 
o co w związkach partnerskich tak 
naprawdę chodzi, sprowadzając je do 
legalizacji małżeństw jednopłciowych, 
adopcji dzieci przez gejów i lesbijki 
oraz propagowania ideologii LGBT, 
przy czym nie miał bladego pojęcia, 
na czym owa promocja miałaby pole-
gać. Według niego, głównie na nauce 
masturbacji przedszkolaków, bo takie 
coś do niego dotarło. 

Mam pretensję do kolejnych rządów, 
że przez ponad już 30 lat demokra-
cji... stop, chyba troszkę się zagalo-
powałem. Od 1989 do 2015 roku 
minęło jednak nieco mniej lat, a to, 
co mamy obecnie, ciężko jest uznać za 
ustrój demokratyczny, ze wszystkimi 
konstytucyjno-prawnymi szykanami 
jakie przewidziane są w naszym kraju. 

W każdym razie największe pretensje 
mam do Platformy, która miała, a 
jakże, przez osiem lat swoich rządów, 
pełną możliwość aby uregulować 
kwestie związków partnerskich. Cze-
mu tego nie zrobiła? Pewnie z tego 
samego powodu, co inne rządy. Z 
troski o słupki wyborcze i odpływ kon-
serwatywnej części elektoratu. Dziś, 
kiedy rządzi PiS, któremu mentalnie 
i światopoglądowo bliżej do średnio-
wiecza, nie ma co liczyć na zmiany. 

Partnerzy
Chyba, że na bardziej radykalne... 
I nie chodzi tu wyłącznie o rządzą-
cych. Ci, jak mówiłem, kierują się 
sondażami. Problem polega na tym, 
że to ich wyborcy tkwią mentalnie 
w mrokach wieków średnich. Choć 
może jeśli chodzi o średniowiecze, 
nie powinienem być aż tak krytycz-
ny w ocenie. Jednak była to kolejna 
epoka, która pchnęła świat do 
przodu. W architekturze przejście ze 
stylu romańskiego do gotyku można 
porównać z przejściem w fizyce ze 
statyki do dynamiki. Niestety, tego 
samego nie można powiedzieć o 
ostatnich latach rządów w Polsce. Te 
miast pchnąć nas do przodu niestety 
cofają w niemal każdej sferze życia 
od gospodarczej, przez społeczną, 
światopoglądową, polityczną i 
sądowniczą, na kompromitacji na 
arenie międzynarodowej kończąc. 
Jedyne, co poszło do przodu, do 
rozbuchany socjal, nepotyzm, kole-
siostwo, goebelsowska propaganda 
i wszechobecne kłamstwo. 

W takich warunkach trudno o 
rzeczową dyskusję o związkach 
partnerskich. Bo niby z kim? Z Kają 
Godek, czy może z chłopcami spod 
znaku falangi ONR czy narodow-
cami, a bardziej neofaszystami od 
niejakiego Bąkiewicza? Nie liczył-
bym na włączenie się do tej dyskusji 
Episkopatu i księży. Ci oczywiście 
rękami i nogami będą bronić się 
przed uznaniem związków partner-
skich. Bo jak to tak?  A gdzie kasa 
za śluby...? Co z tymi, którzy nie 
mogą, bo już kiedyś złożyli przysię-
gę przed ołtarzem? Na to znajdzie 
się wyjście, vide niejaki Kurski Jacek 

czy Marta de domo Kaczyńska.
Sprowadzenie dyskusji na temat 

związków partnerskich do poziomu 
par jednopłciowych jest daleko idącym 
nadużyciem. Jest wiele par heterosek-
sualnych czyli złożonych z kobiety i 
mężczyzny, które z różnych powodów 
nie decydują się na zawarcie związku 
małżeńskiego. Jedne zwyczajnie tego 
nie chcą, uważając, że papierek nie 
jest im do niczego potrzebny, a czasem 
wręcz szkodzi związkowi. Inne nie mogą 
tego zrobić z różnych - często prawnych 
- względów (na przykład problem z 
rozwodem w poprzednim związku albo 
choćby ciągnące się za jednym z part-
nerów długi, którymi nie chcą obciążać 
nowego współmałżonka). Inne nie de-
cydują się na ślub z powodów świato-
poglądowych czy nawet religijnych. Nie 
zmienia to jednak faktu, że takie pary 
są w świetle polskiego prawa osobami 
obcymi. To zaś bezpośrednio przekła-
da się na ogromne nieraz problemy w 
życiu codziennym. W związkach part-
nerskich, zarówno tych dwupłciowych, 
jak i jednopłciowych, chodzi przede 
wszystkim o regulacje prawne. I to te 
wpływające na nasze codzienne życie, 
a nie jakieś skomplikowane kwestie o 
charakterze zmian wręcz obyczajowych. 
O zapewnienie choćby możliwości 
wspólnego rozliczenia podatków, o 
możliwość wspólnego wystąpienia o 
kredyt hipoteczny... Regulowane mają 
być kwestie dziedziczenia, kwestie 
majątkowe. Co dzieje się choćby w 
związku partnerskim, który funkcjonuje 
na obecnych zasadach, kiedy jedno z 
partnerów nagle poważnie zachoruje? 
Otóż jego partner czy partnerka jest 
traktowana jak obca osoba. Lekarz nie 

ma prawa informowania o stanie 
zdrowia, nie mówiąc już o tym, że 
nie ma się jakiegokolwiek wpływu 
na kształt leczenia. Jeśli pacjent jest 
nieprzytomny, to w skrajnych przy-
padkach decyzje musi podejmować 
sąd. A jeszcze większe kuriozum jest 
w sytuacji, kiedy jeden z partnerów 
z różnych powodów nie mógł się 
rozwieść. To nic, że od kilkunastu 
lat żyje z inną kobietą. To nic, że od 
kilkunastu lat jego była żona żyje z 
innym mężczyzną. W świetle prawa 
to ona ma decydować o leczeniu, ona 
jest informowana o stanie zdrowia, 
ona decyduje, czy odłączyć małżonka 
od aparatury podtrzymującej życie i 
ona decyduje o miejscu oraz formie 
pochówku. A kochająca, dzieląca od 
kilkunastu lat życie partnerka nie ma 
nic do powiedzenia. 

Legalizacja związków partnerskich 
pomoże przede wszystkim parom 
dwupłciowym. Jednopłciowym oczy-
wiście też, ale dokładnie w takim 
samym zakresie, jak heteroseksual-
nym. Ani nie ułatwi drogi do zawarcia 
małżeństwa osób homoseksualnych, 
bo to coś zgoła innego i wymaga 
zupełnie innych regulacji prawnych. 
Nie otworzy drogi do adopcji dzieci 
przez gejów czy lesbijki i nie będzie 
promować ideologii LGBT. Skupi się na 
regulacjach prawnych, które dwojgu 
będącym ze sobą ludziom stworzy 
warunki prawne, pozwalające trakto-
wać ich jako rodzinę, czy też - jeśli ktoś 
ma problem z tym określeniem - jako 
parę z wszelkimi tego konsekwencjami 
prawnymi. Tylko tyle i aż tyle. I od tylu 
lat nikomu się to nie udało...

far

Wałeccy seniorzy po 2 latach prze-
rwy hucznie obchodzili Europejski 
Dzień Seniora. 

Co najmniej 200 członków Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Związku brało udział w 
obchodach swojego Święta.

Pierwsza część świętowania z ini-
cjatywy Wałeckiej Rady Seniora przy 
współudziale Urzędu Miasta i Staro-
stwa odbyła się 7 października. Była 
część oficjalna, życzenia i upominki, 
a na końcu poczęstunek. Wyróżnie-

Wesołe jest życie seniora
nie otrzymała przewodnicząca 
wałeckiego Oddziału PZERiI Irena 
Szperkowska, a podziękowania i 
upominki od Starosty otrzymały 
Panie: 90-letnia Stanisława Rode, 
Wacława Bittner oraz Helena Ła-
szewska.

na zaproszenie Okręgowego PZE-
RiI w Pile druga część obchodów 
odbyła się 16 października w Ho-
telu Gromada. W pięknie ustrojonej 
sali bawiliśmy się wraz z pilskimi 
seniorami bawiło się łącznie ponad 
220 osób.

Kulminacja wałeckich obchodów 
nastąpiła 26 października w sali WSM. 
Impreza była częściowo sponsorowana 
przez wałecki PCPR, a wyjątkową hoj-
nością wykazało się również Starostwo.

Na uroczystości obecni byli starosta 
Bogdan Wankiewicz i burmistrz Wałcza 
Maciej Żebrowski, którzy obdarowali 
wszystkich obecnych na sali seniorów 
słodyczami i zapraszali do skoszto-
wania ufundowanego przez Starostę 
tortu.

Burmistrz wręczył na ręce przewodni-
czącej I. Szperkowskiej bukiet kwiatów, 
który następnie trafił do rąk obecnego 

na sali 83-letniego jubilata Leona 
Gradka.

Zaczynając od tego roku, członkowie 
PZERiI nagradzają swoich najbardziej 
zasłużonych członków tytułem „Senior 
Na Czasie”. Z rąk Starosty otrzymali go 
jako pierwsi Danuta Hofman, Ryszard 
Witkowski, Zbigniew Malec i Marek 
Grabowski.

Na imprezie w świetnej atmosferze 
bawiło się prawie 110 osób.

Imprezę uświetniła swoim występem 
Danuta Hofman.

Niezmordowani seniorzy bawili do 
późnych godzin nocnych.
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Myślał, że to nielegalna hodowla 
psów. Prawda okazała się inna. 
Kiedy pokonał nowe drzwi i wszedł 
do piwnicy zobaczył dwie osoby 
przykute łańcuchami do uchwytów 
wmurowanych w ścianach... 

Darek wytrwał w małżeństwie całe 
trzy lata, z czego i tak ostatni rok 
to była separacja. Niestety, jak się 
okazało, Iwona nie była kobietą jego 
życia. Gdyby niewierność mierzono 
liczbą ludzi to Iwona spokojnie byłaby 
Chinami. Zdradzała Darka na potęgę i 
to jeszcze zanim wzięli ślub. Obrączka 
bynajmniej nie wpłynęła na zmianę 
jej zachowania. Jak to często bywa, 
małżonek zwykle dowiaduje się o 
takich rzeczach dowiaduje się na koń-
cu. I tak było w przypadku Darka. W 
końcu jednak i jemu koledzy donieśli 
o tym, jak prowadzi się jego żona. 
Sugerowali, że może mieć problemy 
z wchodzeniem przez węższe i niższe 
drzwi, o które może zawadzać poro-
żem. Zdobycie dowodów niewierności 
małżonki nie nastręczyło specjalnych 
problemów. Niestety, właśnie wtedy 
okazało się, że Iwona jest w ciąży. 
Nie chciała się zgodzić na rozwód, 
a za ojca dziecka zgodnie z polskim 
prawem obligatoryjnie uznawany 
był Darek. Przez rok żyli jednak w 
separacji. Darek musiał poczekać 
na poród i dopiero wtedy wnieść 
sprawę o zaprzeczenie ojcostwa. Wy-
konane zostały badania DNA, które 
jasno dowiodły, że dziecko nie jest 
jego. To dało podstawy do rozwodu, 
który został orzeczony z winy mał-
żonki. Darek został jednak z niczym. 
Mieszkanie, którego wykup i remont 

Drakoński odwyk
sfinansował, było spadkiem po ciotce 
Iwony i należało wyłącznie do jego 
byłej. Co prawda sąd okręgowy pod-
czas rozwodu stwierdził, że w drodze 
postępowania cywilnego Darek może 
domagać się zwrotu części poniesio-
nych kosztów, ale on to odpuścił. 
Miał świadomość, że Iwona nie ma 
grosza, a poza tym wolał już nie mieć  
z nią żadnego kontaktu. Zamieszkał 
w dawnym mieszkaniu po dziadkach, 
które do tej pory wynajmował. Powoli 
je remontował.

***
Dom, w którym zamieszkał Darek, to 

była stara, poniemiecka kamienica. W 
dość dobrym stanie, bo lokatorzy dba-
li nie tylko o jej stan techniczny, ale 
i wygląd. Elewacja była odnowiona, 
klatki pomalowane, dach wymieniony 
kilka lat temu. Sąsiedzi znali się od 
lat i byli ze sobą mocno zżyci. Darek 
poznał wszystkich, przez lata odwie-
dzając dziadków. Lubili go, więc kiedy 
tam zamieszkał, szybko się zaaklima-
tyzował. Dom był jednopiętrowy. W 
jego klatce były trzy mieszkania na 
parterze i dwa większe na piętrze. Trzy 
pokoje i 70 metrów kwadratowych w 
zupełności wystarczało Darkowi. 

- Wyremontowałem w pierwszej 
kolejności łazienkę i kuchnię – opo-
wiada. - Potem zająłem się pokojami. 
Pomagali mi sąsiedzi. Okazało się, że 
Adam, który mieszka drzwi obok, zna 
się na elektryce i gazie. Pomógł mi z 
założeniem pieca w łazience. Wymie-
nił też całą instalację. Nie chciał za to 
nawet grosza, co w dzisiejszych cza-
sach prawie się nie zdarza. Zaprosiłem 
go z żoną na kolację. Wręczyłem mu 
wtedy prezent, profesjonalną wiertar-

kę akumulatorową, bo zwierzył się, że 
taka by mu się przydała. 

Mniej więcej po czterech miesiącach 
zaczęły się dziać dziwne rzeczy.

Najpierw zaczęło się walenie w rury. 
To działo o różnych porach. Czasem 
w dzień, czasem w środku nocy. Wy-
glądało to tak, jakby ktoś uderzał w 
rurę kubkiem albo metalową miską. 
Początkowo Darek nie dostrzegał w 
tym niczego, poza hałasem. Jednak po 
jakimś czasie zauważył, że to walenie 
ma jakiś rytm. Zaczął się zastanawiać. 
Były to trzy szybkie, krótkie stuknięcia, 
potem trzy długie, mocniejsze i znów 
trzy szybkie. W końcu prawda wyszła 
na jaw kiedy wpisał w wyszukiwarkę. 
Wujek google od razu wskazał na SOS 
wystukany alfabetem morsa. SOS 
to międzynarodowy sygnał wołania 
pomocy. 

- Ale kto mógł wzywać pomo-
cy? - opowiada Darek. - Na piętrze 
mieszkała pani Renata, nauczycielka z 
wieloletnim stażem, ze swoją 27 letnią 
córką. Agnieszka bardzo mi się podo-
bała. Poszła w ślady mamy i również 
zaczęła pracę w szkole. Zwierzyłem 
się im ze swojego odkrycia. Zaprosiły 
mnie na herbatę i okazały duże zain-
teresowanie. Przyznały, że same słyszą 
czasami to walenie w rury, ale nie 
wpadły na to, że ktoś wzywa pomocy. 
Ale kto? Agnieszka zażartowała, że 
pewnie szczury. Ciekawe było jednak 
to, że stukanie ucichło.

Za to po kilku dniach w środku nocy 
Darka obudził hałas. Wyraźnie słyszał 
jakieś głosy. To był krzyk, tyle, że 
jakby czymś stłumiony. Za moment 
nieco inny, cieńszy głos wołał pomocy. 
Darek był gotów przysiąc, że słyszał 

wołania na pomoc. Zniekształcone, 
stłumione, ale był przekonany, że się 
nie mylił. Kolejnej nocy był spokój, ale 
w następną znów obudziły go głosy, 
krzyki. Mimo, że tym razem nie słyszał 
wyraźnie wołania o pomoc, był już 
mocno zaniepokojony. Rano zwierzył 
się Adamowi, że nie spał kolejną noc, 
bo ktoś wołał pomocy. Darek nie 
potrafił ustalić, skąd wydobywa  się 
dźwięk. Mógł wydobywać się równie 
dobrze zza ściany, jak i z piwnicy czy 
wyższego piętra. Darek obawiał się, 
że w mieszkaniu któregoś z sąsiadów 
dzieje się coś złego. Bał się jakiejś 
przemocy domowej. Adam zapew-
niał, że zna tu wszystkich i nie jest to 
możliwe. Rozmawiał też z nauczyciel-
kami i one również mówiły, że znają 
w kamienicy wszystkich od lat i nie 
ma takiej możliwości, żeby w którymś 
mieszkaniu był problem z przemocą. 
Darek zaczął jednak zwracać baczniej-
szą uwagę na sąsiadów. 

- Byłem w piwnicy, ale niczego 
nadzwyczajnego tam nie zobaczy-
łem – opowiada. - Podsłuchiwałem 
pod drzwiami i też bez efektu. Za to 
w nocy głosy się powtarzały. Czasa-
mi było je słychać nawet w ciągu 
dnia. Czasem wyraźnie było słychać 
wołanie o pomoc, ale częściej były 
to po prostu stłumione krzyki. Ob-
serwacja jednak przyniosła pewne 
skutki. Otóż zauważyłem, że Adam 
lub jego żona schodzą do piwnicy 
niosąc garnki z jedzeniem. Do piwni-
cy jedzenie nosiła też Agnieszka lub 
jej matka. To dało mi do myślenia. 
Odwiedziłem znów piwnicę. Jedna z 
nich miała wstawione nowe, grube i 
porządne drzwi. Zza nich dochodziły 
jakieś odgłosy. Stało się dla mnie 
jasne: sąsiedzi mają jakąś nieko-
niecznie legalną hodowlę zwierząt. 
To zapewne psy. W nocy wyją, a ich 
głos czasem przypomina wołanie o 
pomoc. To jednak tylko złudzenie.

Darek uspokoił się trochę po swoim 
odkryciu. Po kilku tygodniach jednak 
nocne hałasy stały się już tak duże, 
że nie wytrzymał i zszedł do piwnicy. 
Głos zlokalizował bez problemu. Do-
bywał się zza nowych drzwi. Nie miał 
wątpliwości, że to człowiek, najpraw-
dopodobniej kobieta woła o pomoc. 
Próbował wyłamać drzwi, były jednak 
solidnie zamocowane. Za to hałas, jaki 
wywołał, na pewno usłyszały osoby 
zamknięte w piwnicy, bo zaczęły gło-
śniej krzyczeć. Darek miał klucze od 
swojej piwnicy. Wyciągnął wiertarkę 
i przewiercił zamek. W końcu udało 
mu się pokonać drzwi i wejście do 
piwnicy stanęło otworem.

***
- W środku świeciła się słaba żarówka 

– opowiada Darek. - Widać było jed-
nak wyraźnie. W piwnicy nie było nic. 
Gołe, odmalowane ściany. Na podło-
dze kafelki. Po  bokach materace a 
na nich dwie osoby. Młody, dwudzie-
stokilkuletni chłopak i dziewczyna w 
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Nie dajesz rady wszystkiego objąć 
rozumem? To rzeczywiście nie jest 
komfortowa sytuacja, ale pamiętaj, 
że nawet najtęższe umysły czasem 
zawodzą, a ciąg niefortunnych zda-
rzeń kiedyś musi się skończyć. Jeśli 
masz wannę, to napuść do niej 
gorącej wody i spróbuj się zrelak-
sować. Prysznic też jest dobry.
BYK (20.04. - 22.05.)
Rzadko kiedy gwiazdy są aż tak 
jednoznaczne, jak w Twoim przy-
padku w nadchodzących dniach. 
W pracy - kiepsko, finanse wołają 
o pomstę do nieba, ale za to w 
miłości... cóż, każdy by tak chciał, 
ale nie każdemu zdarzają się takie 
fazy. Nie zepsuj tego, bo będziesz 
długo żałować...
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Spróbuj w nadchodzącym czasie jak 
najczęściej schodzić z oczu domow-
nikom, bo Twój niewyparzony język 
może stać się źródłem poważnych 
problemów. Dodajmy, że zupeł-
nie niepotrzebnych i prostych do 
uniknięcia. Jeśli tylko odrobinę się 
postarasz, ciemne chmury szybko 
znikną z Twojego nieba.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Twój zapał i mocne postanowienie 
dokończenia rozgrzebanych spraw 
w pracy mogą okazać się niewy-
starczające, bo zaległości zebrało 
się całkiem sporo. Nie wahaj się 
poprosić o pomoc koleżanki lub 
kolegów i nie zawracaj sobie teraz 

głowy podejrzeniami, że wielu z nich 
tylko czeka na twoje potknięcie. W 
jakimś stopniu możesz mieć nawet 
rację, ale zdążysz pomartwić się tym 
później...
LEW (23.07. - 23.08.)
Nie mamy dla ciebie dobrych 
prognoz finansowych: czekają Cię 
naprawdę spore wydatki, a jeśli w 
porę nie zareagujesz na oczywiste 
symptomy nadciągającego nieszczę-
ścia, to tylko pogłębisz deficyt w 
portfelu. Z wdzięcznością przyjmij 
wsparcie ze strony bliskich i nie 
zapomnij im za to podziękować.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Niedawna randka okazała się 
udana? Więc może warto będzie 
poddać się biegowi wypadków i 
kontynuować tę tak miło rozpoczę-
tą znajomość? Ważne jest jednak 
również to, by nie przyśpieszać 
rozwoju zdarzeń i nie wysyłać zbyt 
ostentacyjnych sygnałów, że teraz to 
już naprawdę ty. W końcu znacie się 
dopiero od kilku tygodni...
WAGA (23.09. - 22.10.)
Przyda się teraz twoja umiejętność 
zachowania trzeźwej oceny rzeczy-
wistości. Pamiętaj, że nie wszystko 
złoto, co się świeci i pod pozorami 
czyjejś życzliwości może kryć się 
fałsz. O kogo chodzi? Tak naprawdę 
może chodzić o każdego, zwłaszcza 
w firmie. Ale poradzisz sobie z tym 
problemem.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Jeśli będziesz tygodniami podej-

mować każdą, nawet najprostszą 
decyzję, to nigdy nie zrealizujesz 
wyznaczonych sobie celów. Weź pod 
uwagę to, że w życiu oprócz zwy-
cięstw zdarzają się również porażki 
i strach przed nimi nie powinien 
cię paraliżować. Okazja do rewanżu 
pojawia się zazwyczaj szybko.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Jeśli dałeś radę wygrzebać się z nie-
dawnych kłopotów finansowych to 
znaczy, że głowę na karku nosisz nie 
tylko od parady. Ale nie zapominaj, 
że szczęście też ci w tym pomogło, a 
ono wcale nie musi trwać wiecznie. I 
nie popełniaj dwa razy tych samych 
błędów, bo cię na to nie stać.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Wrzuć na luz i zaszalej - tak po prostu 
spróbuj robić to, co lubisz, a nie to, co 

musisz. Całkiem możliwe, że to ci się 
spodoba i zechcesz robić to częściej.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Twoje podejrzenia okazały się 
nieuzasadnione? No i dobrze, więc 
czym się martwisz? Przestań zadrę-
czać siebie i swoją drugą połowę 
głupotami, zafundujcie sobie ro-
mantyczny wypad gdzieś do dobrej 
restauracji, gdzie będziecie tylko 
świece, krewetki i Wy.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Będzie teraz trochę słońca i trochę 
deszczu, ale szczęście można znaleźć 
w każdą pogodę, na przykład 
proponując komuś fajnemu miejsce 
pod swoim parasolem. Nie wmawiaj 
sobie, że czegoś ci brakuje, bo jeśli 
nawet, to tylko odrobiny pewności 
siebie. Ale to minie - przyrzekamy...

Drakoński odwyk
podobnym wieku. Ręce i nogi spętane 
łańcuchami, a one przymocowane do 
wmurowanego w ścianę uchwytu. 
Łańcuch był na tyle długi, że pozwalał 
na dojście do kabiny wykonanej z ma-
towego pleksiglasu. W kabinie muszla 
klozetowa, podłączona do kanalizacji. 
Chłopak i dziewczyna krzyczeli, żeby 
im pomóc, żeby ich uwolnić. Byłem 
w szoku. Chciałem iść na górę po 
telefon i wezwać policję. Kiedy się 
odwróciłem, w drzwiach piwnicy stali 
już Adam z żoną i Agnieszka z mamą. 
Powiedziałem, że wzywam policję, 
bo wiem, że to oni uwięzili tę parę 
w piwnicy. Oni na to, że nie jest, tak 
jak myślę, i należy mi się wyjaśnienie. 
Żeby najpierw ich wysłuchać, zanim 
zawiadomię policję. Kiedy zamykali-
śmy piwnicę, krzyk uwięzionej pary 
zamienił się w wycie. Wszedłem szyb-
ko do swojego mieszkania po telefon. 
Trochę się wystraszyłem. Bałem się o 
siebie, choć z drugiej strony znałem 
już sąsiadów i nie mieściło mi się w 
głowie, żeby byli zdolni do zrobienia 
komuś krzywdy. Chociaż... przykuta 
łańcuchami para świadczyła o czymś 

zgoła innym. Wszedłem do Adama. 
Była tam też Agnieszka z matką. Zaczę-
li opowiadać historię, niemieszczącą 
się w głowie.

Darek dowiedział się, że dziewczyna 
ma na imię Agata i jest... młodszą sio-
strą Agnieszki. Z kolei chłopak to Ro-
bert, syn Adama. Oboje byli parą już 
od czasów podstawówki. Miłość nie 
przeszła im w czasie liceum. Razem 
też poszli na studia. I wtedy zaczęły się 
problemy. Wpadli w imprezowe to-
warzystwo. Piwko, coś mocniejszego, 
potem skręt. Dość szybko sięgnęli po 
mocniejsze narkotyki. Potem była już 
równia pochyła. Oboje się uzależnili, 
wylecieli ze studiów. Zaczęło im bra-
kować kasy na narkotyki, więc zaczęły 
się kradzieże, dilerka. Towar, który 
dostali na handel, w sporej części sami 
zużyli, część im ukradziono, kiedy byli 
nieprzytomni. Za długi zaczęli ich ści-
gać handlarze. Zaczęły się problemy z 
prawem, jakiś wyrok, na szczęście na 
razie w zawiasach.

- Rodzice wysłali ich na przymusowe 
leczenie – opowiada Darek. - Ale szyb-
ko z niego uciekli. Agnieszka naćpała 

się tak, że wylądowała w szpitalu. 
Oboje organizmy mieli zniszczone. 
Niestety, nic do nich nie docierało. 
Wiele razy obiecywali odwyk, ale 
nie dotrzymywali słowa. W końcu 
któregoś dnia przyjechali do Wałcza. 
Brakowało im kasy. Rodzice byli na to 
przygotowani. Młodzi dostali środki 
nasenne. Kiedy się obudzili, byli już 
uwięzieni w piwnicy. Rodzice sami 
zafundowali im odwyk. Początkowo 
fizyczny głód narkotyków był nie do 
zniesienia. Agnieszka była przygoto-
wana do prowadzenia takiej terapii. 
Skończyła w tym kierunku studia 
podyplomowe. Zdobyła leki, jakie 
należało podawać w czasie odwyku. 
Przeszli najgorszy okres, który zbiegł 
się akurat z moim wprowadzeniem 
się do mieszkania po dziadkach. Tłu-
maczyli mi, że to jedyne skuteczne 
wyjście. Młodzi muszą być odizolo-
wani. Agnieszka w tym czasie prze-
prowadza z nimi terapię. Może jest 
to okrutne, zbyt radykalne, ale robią 
to dla dobra dzieci. Inaczej zwyczajnie 
albo któregoś dnia przedawkują, albo 
organizm nie wytrzyma. Jak mówili, 

wolą odwiedzać ich w piwnicy niż na 
Chrząstkowie.

Darkowi zostawili wolną rękę: albo 
im pomoże, albo zawiadomi policję. 
Jak się okazało, o lokatorach w piwni-
cy wiedzieli wszyscy pozostali sąsiedzi 
i nikt nie doniósł. 

Darek znów nie spał w nocy. Myślał, 
co ma zrobić. W końcu poinformował 
Adama i Agnieszkę, że nie zawiadomi 
policji. 

- Nie wiem, czy dobrze zrobiłem – 
przyznaje. - Co mnie przekonało? To 
że rodzice zrobiliby wszystko dla swo-
ich dzieci. Skoro ci uznali, że tylko tak 
drastyczne środki są w stanie pomóc, 
trzeba było im zaufać. Gdyby było 
jakieś inne wyjście, na pewno by z 
niego skorzystali. Cała ta historia ma 
jeszcze jeden wątek: zbliżyłem się do 
Agnieszki i zaczęliśmy się spotykać, 
a po jakimś czasie staliśmy się parą. 
Planujemy ślub, ale dopiero, kiedy 
jej siostra opuści piwnicę. Liczymy, 
że stanie się to niedługo, bo jak się 
okazało, ta szokowa terapia przynosi 
jednak skutki...

Marcin Orlicki
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Przed sobotnim (30 października) 
meczem z Sokołem Karlino jedyną 
niewiadomą dla kibiców Orła była 
liczba strzelonych gościom bramek. 
Pomimo, że dotychczasowa rywali-
zacja tych drużyn była bardzo wy-
równana, a mecze zazwyczaj zacięte, 
to w tym sezonie różnica w prezento-
wanych na boisku umiejętnościach, a 
przede wszystkim dorobek punktowy 
i miejsce w tabeli zdecydowanie 
wskazywały, kto będzie w tym meczu 
faworytem. Gości jednak w żaden 
sposób lekceważyć nie było można, 
choć zespół z Karlina, prowadzony 
przez doświadczonego trenera Mi-
rosława Skórkę, jeszcze w tej rundzie 
rozgrywek nie zaznał smaku wygranej 
na wyjeździe. 

Mecz rozpoczął się od zdecydowa-

Orzeł powyżej Sokoła
Orzeł Wałcz - Sokół Karlino 2-1 (2-1)

Orzeł: Tomaszewski - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Cerazy, - Suślik, Trzmiel, 
Popiołek, Gałosz, Kowalczuk (86’ Haraj) - Górka (90’ Kowalik) 

Bramki dla Orła: Damian Gałosz (14’) i Konrad Trzmiel (32’)

nych ataków wałeckiej drużyny. Już 
pierwsza akcja Orła zaraz po pierw-
szym gwizdku sędziego świadczyła o 
tym, że piłkarze Orła chcieliby szybko 
objąć prowadzenie. W 6 minucie 
Patryk Kowalczuk zdecydowanie 
wbiegł w pole karne, ale bramkarz i 
zawodnicy gości zablokowali prowa-
dzoną przez niego przy nodze piłkę. 
Chwilę później akcja szukającego gry 
Damiana Gałosza przerwana została 
faulem. W 8 minucie po główce Hu-
berta Górki piłka trafiła do Gałosza, 
ale obrońcy Sokoła zażegnali niebez-
pieczeństwo. Za chwilę Górka oddał 
strzał, po którym piłka poszybowała 
ponad bramką. W 11 minucie Woj-
ciech Suślik podał piłkę do Górki i 
natychmiastowy strzał w wykonaniu 
najskuteczniejszego strzelca wałeckiej 

drużyny sprawił bramkarzowi gości 
sporo problemów. 

Napór gospodarzy rósł z każdą 
upływającą minutą. W 12 minucie 
Kowalczuk po akcji prawą stroną i 
próbie dośrodkowania wywalczył rzut 
rożny. W 13 minucie Jakub Cerazy z 
rzutu rożnego posłał piłkę w stronę 
dalszego słupka bramki wprost pod 
nogi Vinzenzo Riccio, ale strzał wałec-
kiego obrońcy, oddany z odległości 2 
metrów od bramki, obronił bramkarz 
Sokoła. 

Wysiłki piłkarzy Orła zostały uwień-
czone w 14 minucie. Po kolejnym rzu-
cie rożnym piłkę na linii pola karnego 
przejął Konrad Trzmiel i podał do 
Górki, a ten prostopadłym podaniem 
uruchomił Riccio, który spod linii 
końcowej zagrał płasko w pole bram-
kowe. Tylko na to czekał Gałosz, który 
bez przyjęcia sprytnym, technicznym 
strzałem posłał piłkę do siatki. 

Cytując klasyków można powiedzieć, 
że ten gol gospodarzom po prostu się 
należał, bo solidnie na niego zapraco-
wali. Ale goście wcale nie zamierzali 

wywiesić białej flagi. W 20 minucie 
gościom udała się jedna z nielicznych 
prób wyprowadzenia piłki ze swojej 
połowy. Wydawało się, że obrońcy 
Orła bez problemów szybko zlikwidują 
zagrożenie po lewej stronie boiska, 
ale dość niespodziewanie oddali piłkę 
zawodnikowi gości, który za chwilę 
strzałem z pola karnego umieścił ją w 
siatce Macieja Tomaszewskiego, któ-
ry zastępował w tym meczu Edwina 
Odolczyka.

Zaskakujące wyrównanie wyraźnie 
uskrzydliło drużynę z Karlina, która za-
częła coraz śmielej atakować bramkę 
Tomaszewskiego. W 24 minucie jeden 
z piłkarzy Sokoła bez problemu wbiegł 
z piłką w pole karne, by po chwili 
stracić ją na rzecz obrońców Orła. W 
30 minucie Daniel Popiołek przypo-
mniał sobie i kibicom, że uderzenie 
z dystansu jest jego dużym atutem i 
popisał się  mocnym strzałem z około 
30 metrów, po którym piłka zatrzęsła 
poprzeczką bramki gości.

Dwie minuty później gospodarze 
znów jednak prowadzili. Piłkę z autu 
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4-1, Błękitni Pomierzyn - Calisia Kalisz Pomorski 1-1, 
Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec 3-1, Iskra Pomień 
- Sparta Węgorzyno 1-1, Orzeł Bierzwnik - Ina Ińsko 
3-0, Sarmata Dobra - Gavia Choszczno 0-3.

1. Gavia Choszczno 12 31 24-7
2. Orzeł Bierzwnik 12 23 31-15
3. KP Drawsko Pomorskie 12 23 30-15
4. Zorza Dobrzany 12 23 27-12
5. Piast Chociwel 12 22 26-20
6. Olimp Złocieniec 12 21 30-20
7. Sarmata Dobra 12 21 27-18
8. Lech Czaplinek 12 19 24-21
9. Calisia Kalisz Pomorski 12 17 27-18
10. Ina Ińsko 12 17 17-17
11. Korona Człopa 12 12 18-27
12. Światowid 63 Łobez 12 12 20-29
13. Błękitni Pomierzyn 12 11 18-25
14. Drawa Drawno 12 7 16-39
15. Iskra Pomień 12 6 19-40
16. Sparta Węgorzyno 12 1 18-49

Klasa A
Wyniki 10. kolejki: Sad Chwiram - Wspólni Róże-
wo 2-1, Mirstal Mirosławiec - Legion Strączno 7-1, 
Grom Szwecja - Grom Giżyno 4-1, Santos Kłębowiec 
- Sokół Suliszewo 1-1, Błękitni Ostrowice - Kopanik 
Lubno 1-3, Drzewiarz Świerczyna - Znicz Dzikowo 
2-1. Pauza: Bytyń Nakielno.

1. Sokół Suliszewo 10 22 28-13
2. Sad Chwiram 10 19 25-18
3. Wspólni Różewo 9 18 31-12
4. Błękitni Ostrowice 9 16 26-12
5. Drzewiarz Świerczyna 9 16 23-20

6. Santos Kłębowiec 9 14 18-12
7. Znicz Dzikowo 10 13 31-27
8. Grom Giżyno 9 12 17-28
9. Grom Szwecja 9 11 12-22
10. Mirstal Mirosławiec 9 10 21-23
11. Bytyń Nakielno 9 9 13-24
12. Kopanik Lubno 9 9 16-16
13. Legion Strączno 9 6 11-45

1. PLO
Wyniki 13. kolejki: Gryf Kamień Pomorski 
- Mirstal Mirosławiec 1-5, Lech Czaplinek - 
Mechanik Bobolice 2-1, Olimp Złocieniec - STLA 
Szczecinek 4-0, Sparta Gryfice - Iskra Białogard 
2-1, Oldboje Bruskowo Wielkie - Zryw Kretomino 
3-3, Oldboje Tychowo - Victoria Sianów 3-0. 
Pauza: Amator Kołobrzeg.

1. Victoria Sianów 12 31 68-16
2. STLA Szczecinek 12 24 45-19
3. Oldboje Bruskowo Wielkie 12 24 51-23
4. Oldboje Tychowo 12 24 37-30
5. Olimp Złocieniec 12 21 37-33
6. Mirstal Mirosławiec 11 21 39-36
7. Zryw Kretomino 11 20 33-18
8. Lech Czaplinek 12 14 22-38
9. Iskra Białogard 12 13 24-35
10. Mechanik Bobolice 12 12 28-47
11. Sparta Gryfice 12 9 24-60
12. Amator Kołobrzeg 12 7 22-40
13. Gryf Kamień Pomorski 12 6 24-59

Do zakończenia rundy jesiennej pozostał mecz 
Zryw Kretomino – Mirstal Mirosławiec, który 
zostanie rozegrany 5. listopada.

4. liga
Wyniki 14. kolejki: Orzeł Wałcz - Sokół Karlino 
2-1, Rasel Dygowo - Chemik Police 5-0, Biali 
Sądów - Błękitni II Stargard 2-0, MKP Szczecinek 
- Flota Świnoujście 3-3, Pogoń Połczyn Zdrój - 
Darłovia Darłowo 1-4, Jeziorak Szczecin - Vineta 
Wolin 2-4, Wieża Postomino - Gwardia Koszalin 
1-0, Dąb Dębno - Leśnik Manowo 1-3, Hutnik 
Szczecin - Olimp Gościno 2-0, Ina Goleniów - 
Zefir Wyszewo 1-1.

1. Dąb Dębno 14 37 45-21
2. Flota Świnoujście 14 34 44-9
3. Gwardia Koszalin 14 32 33-8
4. Vineta Wolin 14 32 44-9
5. Biali Sądów 14 27 37-20
6. Hutnik Szczecin 14 25 34-17
7. Wieża Postomino 14 25 28-16
8. Orzeł Wałcz 14 24 29-19
9. MKP Szczecinek 14 22 36-23
10. Jeziorak Szczecin 14 17 26-33
11. Darłovia Darłowo 14 16 21-30
12. Olimp Gościno 14 16 15-33
13. Chemik Police 14 16 31-46
14. Ina Goleniów 14 13 20-38
15. Leśnik Manowo 14 12 21-31
16. Rasel Dygowo 14 12 20-48
17. Sokół Karlino 14 11 18-29
18. Błękitni II Stargard 14 9 24-40
19. Pogoń Połczyn Zdrój 14 7 17-47
20. Zefir Wyszewo 14 7 15-41

Klasa okręgowa
Wyniki 12. kolejki: Korona Człopa - Piast 
Chociwel 2-4, Drawa Drawno - Zorza Dobrzany 
1-3, KP Drawsko Pomorskie - Światowid 63 Łobez 

Orzeł powyżej Sokoła
w pole karne gości wrzucił Cerazy. 
Piłka przez chwilę krążyła w szesnastce 
Sokoła jak we flipperze, aż w końcu 
środkowy obrońca przyjezdnych podjął 
próbę wybicia futbolówki jak najdalej 
od swojej bramki. Trafił jednak wprost 
w wysuniętą nogę Trzmiela, a piłka za-
miast daleko w polu, wylądowała przy 
bliższym słupku bramki Sokoła obok 
kompletnie zaskoczonego bramkarza.

Do zakończenia pierwszej połowy 
gospodarze mieli przewagę, ale nie 
zdołali wypracować klarownych sytu-
acji do podwyższenia prowadzenia. W 
37 minucie Popiołek z rzutu wolnego 
trafił piłką w mur, a w 40 minucie 
Kowalczuk przeprowadził rajd prawą 
stroną, w którym minął kilku piłkarzy 
gości i znalazł się w polu karnym, ale 
na nic więcej nie pozwolił mu bram-
karz Sokoła, który spokojnie wybił 
piłkę. Pierwsza połowa zakończyła się 
po nieskutecznym rozegraniu rzutu 
wolnego przez piłkarzy Orła. 

Druga część meczu rozpoczęła się 
od prób szybkich akcji zawodników 
Orła, z którymi dobrze radzili sobie 
jednak piłkarze z Karlina. W 52 mi-
nucie Popiołek obsłużył podaniem 
Górkę, ale ten strzelił obok słupka. 
Po upływie kwadransa od zmiany 
stron Orzeł oddał inicjatywę gościom, 
którzy rozgrywali piłkę w środkowej 
strefie boiska, nie stwarzając jednak 
większego zagrożenia pod bramką 
Tomaszewskiego. W 67 minucie bram-

karz Orła bez problemu wyłapał strzał 
zawodnika z Karlina. W 69 minucie 
uderzenie Popiołka z 18 metrów oka-
zało się niecelne, podobnie jak dwie 
minuty później strzał Górki. W 74 mi-
nucie Gałosz zakończył akcję strzałem. 
Odbita piłka wróciła w pole karne, ale 
tam przechwycili ją obrońcy Sokoła. 
W 75 minucie po rzucie rożnym eg-
zekwowanym przez Cerazego i dwóch 
zagraniach głową w wykonaniu piłka-
rzy Orła piłkę wyłapał bramkarz gości. 
W 76 minucie na strzał z 18 metrów 
zdecydował się wracający po kontuzji 
do swojej optymalnej formy Suślik, 
ale piłka przeleciała nad poprzeczką. 

W 85 minucie w niezłej sytuacji zna-
lazł się przed bramką gości Górka, ale 
jego strzał obronił bramkarz Sokoła. 
Ostatnią akcję meczu przeprowadzili 
gospodarze, lecz kończący kontratak 
strzał bez problemu wyłapał bramkarz 
drużyny gości. 

Oceniając drugą połowę meczu 
trzeba napisać, że nie dostarczyła ona 
widzom zbyt wielu emocji. Zawod-
nicy Orła bez problemów utrzymali 
korzystny wynik z pierwszej połowy i 
w ten sposób o kolejne trzy „oczka” 
powiększyli swój już niemały dorobek 
punktowy, a że nie strzelili tylu bra-
mek, na ile liczyli rozochoceni kibice? 
Trudno, w tym meczu najważniejsze 
były punkty...

Marek Pawłowski
Fot. Kaja Rodzik, FB Orzeł Wałcz
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Zielone risotto
COŚ NA ZĄB

Lubicie risotto? Ja przepadam i namawiam do posmakowa-
nia wszystkich, bo jest to danie pożywne i zdrowe, a przy-
rządzone według zaproponowanego dziś przepisu wcale nie 
wymaga zbyt wiele czasu, ani nie pustoszy portfela. Dajcie 
się namówić - z pewnością nie pożałujecie!

SKłADNIKI
• 400 g ryżu do risotto,
• 500 g fileta z kurczaka,
• 2 cebule,
• 2 marchewki,
• 3/4 szklanki zielonego groszku,
• 2 ząbki czosnku
• 150 ml wina białego wytrawnego
• 1 litr bulionu
• 2-3 łyżki oliwy
• 4 łyżki masła
• 2 łyżki sosu sojowego
• pęczek natki pietruszki
• sól i pieprz do smaku

WYKONANIE
Cebulę kroimy w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewamy oliwę, 
dodajemy cebule i podsmażamy kilka minut. Następnie doda-
jemy oczyszczone i pokrojone mięso z kurczaka. Smażymy około 
10 minut. Następnie dodajemy obraną i pokrojoną w talarki 
marchewkę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Smażymy, aż 
warzywa będą miękkie . Dodajemy masło, a kiedy się rozpuści 
dodajemy ryż i smażymy kilka minut (aż ziarenka ryżu staną się 
przeźroczyste). Wszystko podlewamy białym winem i pozosta-
wiamy do wchłonięcia przez ryż, od czasu do czasu mieszając. 
Zmniejszamy płomień i stopniowo dodajemy bulion (ja dodaję 
po jednej chochelce). Przykrywamy pokrywką i gotujemy. Około 
10 minut przed końcem gotowania dodajemy zielony groszek 
i posiekaną pietruszkę. Na koniec dodajemy sos sojowy, sól i 
pieprz. Wyłączamy palnik i odstawiamy na 5 minut, żeby ryż 
wchłonął nadmiar płynu.

SMACZNEGO! ()

Twoje 
mieszkanie 

znałam 
lepiej, 
niż swo-
je. Wie-
działam, 

którędy 
przepełznąć 

po podłodze, 
żeby eksplorować fascynujący 
tył telewizora i równocze-
śnie nie przewrócić kwiatków 
na śmiesznych, metalowych 
stojakach. Potrafiłam obliczyć, 
ilu taboretów potrzebuję, żeby 
skonstruować trochę chybotli-
wą, ale bardzo praktyczną wie-
żę. Pod telewizorem w małym 
pokoiku znajdowały się najcen-
niejsze dla mnie skarby - książki 
o dinozaurach, myśliwych, o 
psach, ale też pudełeczko z 
kredkami i ołówkami. No i sam 
telewizor nie był bez znaczenia, 
bo zawsze można było oglądać 
Animal Planet i bajki do oporu. 
W małym pokoiku wyśniłam 
swoje najbardziej kolorowe, 
najbezpieczniejsze sny. Czasem 
zdarzały się i koszmary, ale wte-

dy zawsze mogłam Cię obudzić. 
Wstawałaś zawsze bez wyrzutów i 
przynosiłaś mi szklankę kompotu. 
Do dzisiaj wierzę, że to magicz-
ny napój, dobry na wszystkie 
smutki. Tego lata, kiedy Cię już 
zabrakło, nagotowałam cały gar 
kompotu z truskawek i wyjada-
łam z niego jeszcze ciepłe owoce 
palcami. Zawsze mi pozwalałaś.
W kuchni do ściany przytwier-

dzona była waga z naklejkami 
przeróżnych ptaków. Na lodówce 
stał rożen - prezent, który wspo-
minałaś z największym senty-
mentem, pamiątka po uczniach, 
a w dodatku jeszcze przedmiot 
odpowiedzialny za najlepszego w 
moim życiu pieczonego kurczaka 
z idealnie przyrumienioną skórką. 
Długi stół ustawiony przy ścia-
nie to miejsce, w którym widzę 
Cię jak żywą. Masz w dłoniach 
długopis, którym wypełniasz 
kolejne krzyżówki-jolki. Czasem 
i ja dostawałam swoje. Siedzia-
łyśmy wtedy obok siebie, obie 
skoncentrowane. Ty - ekspertka, 
ja - głównie zadawałam pytania. 
Wydawaliście mi się wtedy z 
dziadkiem najmądrzejsi na świe-

Miejsca, przedmioty, ludzie
cie. U Ciebie wolno było czasem 
się nie myć wieczorem, co dla 
kilkuletniego dziecka było nie-
małą atrakcją, a plecak do szkoły 
zawsze ciążył od upchniętych po 
brzegi kanapek, zawijanych w 
papier przy tym samym długim 
stole.
Kilkuletnia ja, rozłożona z ksią-

żeczkami na miękkim dywanie w 
małym pokoiku, jeszcze przecież 
nie wiem, że za kilka lat przepro-
wadzisz się naprzeciwko mnie. 
Razem z Tobą pojedzie kilka 
rzeczy, które tak bardzo kojarzą 
mi się z Tobą z czasów, kiedy po 
lekcjach można było schować się 
bezpiecznie na Twoim trzecim 
piętrze. Kilkuletnia ja jeszcze nie 
wie, że za kilkanaście lat padnie 
pytanie, co z tych rzeczy chciała-
bym zatrzymać na pamiątkę, bo 
Ciebie już przecież nie ma.
Chciałabym drewnianą rzeźbę 

żurawia, którą dostałaś od kogoś 
w prezencie, a którą nigdy nie 
wolno było się bawić (co oczy-
wiście nie oznacza, że tego nie ro-
biłam albo że nie będę robić tego 
teraz). Chciałabym drewniane, 
proste, ręcznie robione ozdoby 

do zawieszenia na choince ra-
zem z czekoladowymi bomb-
kami (takie zawsze wisiały na 
Twojej). Chciałabym kryształ z 
Twojej kolekcji, jakikolwiek, w 
jakimkolwiek kształcie. Chcia-
łabym nie musieć podejmo-
wać jeszcze takich decyzji, ale 
to akurat sprawa, która nie 
zależy już zupełnie od nikogo 
- ani od lekarzy, ani od pana 
Boga, ani nawet od Ciebie.
A jeśli już muszę decydo-

wać, to chciałabym, żeby ktoś 
zamknął w butelce to poczucie 
miłości i bezpieczeństwa, które 
nieodmiennie kojarzy mi się z 
Tobą i z Twoim domem. Tylko 
odrobinę, tylko tyle, żeby w 
chłodne, jesienne wieczory i 
w promienne letnie poranki 
móc poczuć zapach herbaty 
i świeżo pieczonego ciasta i 
pamiętać, że ja też mogę dla 
kogoś być kimś takim, kim Ty 
byłaś dla mnie.
Tęsknię. Niezmiennie.

Natalia Chruścicka
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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

• Mieszkanie do wynajęcia, 44 m2 ume-
blowane, 3 piętro. Tel 603 190 175   44/21l

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

• Zatrudnię pracowników (panów) na 
Stację Paliw w Wałczu. 507 074 042       
                                          43/21p

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

• www.artur-glowacki.pl                 46/21r

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

• 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. 

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

NIErUcHOMOŚcI

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

NAukA

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

KUPIĘ

PRACA

dOradZTWO BUdOWLaNE

rÓŻNE
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