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Drodzy Nasi Przyjaciele!

Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem 
Współpracy Międzynarodowej przygotowują wystawę 
o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Kolejny raz „Covid” pokrzyżował nam plany - nowy 
termin udostępnienia ekspozycji to 19 czerwca. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, 
które z tego regionu trafiły na Ziemię Wałecką. 
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, 
zdjęciami, dokumentami, przedmiotami - wszystkim, 
co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio 
w Muzeum Ziemi Wałeckiej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00 oraz niedzielę w godz. 11.00 
– 15.00 w terminie do 29.04.2022 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 2591
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺
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Ludzie po świętach - nie tylko wielkanocnych - zazwyczaj 
tyją, a Pojezierze... wprost przeciwnie. Gabarytowo jeste-
śmy szczuplejsi, ale merytorycznie... wiadomo, że w takich 
okolicznościach padają zwyczajowe zapewnienia, że doło-

żymy wszelkich starań i takie różne inne ble, ble, ble. My żadnych 
deklaracji składać nie zamierzamy, bo dokładanie starań mamy w 
zakresie obowiązków, więc nie ma co ponadto strzępić języka, a w 
sumie to marnować papieru.

A skoro o tym mowa, to nasza liposukcja wiąże się właśnie przede 
wszystkim z papierem. Towar ów w czasie trzech - czterech miesięcy 
podrożał bez mała dwukrotnie, co nie mogło nie odbić się na kosz-
tach wydawania tygodnika. Odbiła się na nich również cena energii i 
paliwa, a tygodnika na rowerze przecież nie rozwieziemy. Z ogromną 
przykrością donoszę ponadto, iż nasze wynagrodzenia sromotnie 
przegrywają wyścig z dwucyfrową już inflacją, a przecież tak samo 
jak wszyscy inni musimy coś jeść, gdzieś mieszkać i w coś się ubrać. W 
całej tej arcytrudnej sytuacji, gdybym musiał odpowiedzieć na pytanie 
o to, gdzie szukać światełka nadziei, odpowiedziałbym, że nie wiem. 
Na razie intensywnie myślę, chodzę durny i chmurny, bo za dużo 
życia poświęciłem dla tej gazety, żeby ot, tak lekko rzucać ręcznikiem. 
Powalczymy i... zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, z czego utrzymuję 
się od ponad ćwierćwiecza, jest dla mnie czymś o wiele ważniejszym, 
niż zwykła praca i dowiodłem tego (przede wszystkim sam sobie) po 
wielekroć, jednak... są granice, których jako odpowiedzialny facet 
przekroczyć nie mogę. W sensie materialnym nie mam - i nawet nie 
muszę mieć - zbyt wiele, ale mam rodzinę, dla której chcę, a wręcz 
czuję się zobowiązany żyć i zarabiać. Tak zostałem wychowanyi tak 
mam zapleciony łańcuch genetyczny, a wiek już nie ten, żeby móc 
coś z tym zrobić.

Święta miałem takie, jakich chciałem i jakich życzyłem innym: 
spokojne. Może nie do końca, bo całe to przedświąteczne zamie-
szanie źle mi wpłynęło na układ nerwowy, ale generalnie chyba 

nie było źle. Mogłem pobyć z długo niewidzianą młodszą córką i jej 
facetem, wybraliśmy się z wizytą do mojej starszej latorośli i oczka w 
dziadkowej głowie, nacieszyliśmy się z odwiedzin Agnieszkowych dzie-
ciaków. Było co jeść i pić. Czego można chcieć więcej w tych strasznych 
czasach? Chyba niewiele. Jeśli już, to ja potrzebowałbym świadomości, 
że w braterskim, sąsiednim kraju nie ma wojny i nie giną ludzie. Tak 
naprawdę nie ma większego znaczenia: żołnierze czy cywile. Wszyscy 
oni powinni w spokoju i radości szykować się do nadchodzących świąt, 
które w obrządku greckokatolickim i kościele prawosławnym wypadają 
już teraz, w najbliższą niedzielę i poniedziałek. Wolałbym nie mieć 
świadomości, że na ukraińskie miasta i wioski spadają bomby i rakiety, 

że w oblężonym Mariupolu ludzie umierają z głodu i pragnienia, a w 
Buczy i wielu innych miejscach cywilna ludność zabijana jest strzałami 
w potylicę - tak, jak kilkadziesiąt lat temu ginęli moi rodacy z rąk tej 
samej ruskiej zarazy. Przyznaję, że używanie słowa: człowiek, w kon-
tekście Putina i jego narodu, przychodzi mi z coraz większym trudem... 
Swołocz, dzicz, bestie, mordercy - wszystko, co chcecie. tylko nie lu-
dzie, bo to w odniesieniu do nich i ich wojny brzmi zbyt groteskowo. 
Oczywiście - wierzę, że oni tę wojnę przegrają. Gdyby miało stać się 
inaczej - cały ten świat nie miałby żadnego sensu, bo on opiera się 
jednak na tym, że dobro zwycięża nad złem. Nie chciałbym jednak, 
żeby za to zwycięstwo przyszło Ukraińcom, a może i całemu światu, 
zapłacić cenę wyższą, niż koniecznie trzeba.

Nie odchodząc od tematu wojny, nawiążę do sportu. Interesuję 
się piłką nożną już od ponad pół wieku, ale gdyby ktoś jeszcze kilka 
dni temu zapytał mnie, PO CO właściwie ludzie grają w futbol, to 
miałbym poważny kłopot z udzieleniem odpowiedzi. Ale w telewizji 
obejrzałem najpierw mecz Dynamo Kijów - Legia Warszawa, a potem 
Szachtar Donieck - Lechia Gdańsk. Gwoli wyjaśnienia dla niekibiców: 
obydwa ukraińskie zespoły odbywają tournee po Europie, aby grając 
z różnymi klubami propagować pokój i wlać trochę radości do serc 
swoich rodaków - wojennych uchodźców. Obejrzałem więc te mecze 
ze ściśniętym gardłem i zrozumiałem: futbol jest PO TO.

Wspomniałem już o nadchodzących świętach w obrządkach 
i religiach wschodnich. W związku z tym chciałbym zwró-
cić się do moich braci Ukraińców. Życzę Wam rychłego 

zwycięstwa w wojnie, którą nie Wy rozpętaliście, ale w której to Wy 
składacie daninę z krwi i życia. Nie życzę Wam, byście byli dzielni 
- bo jesteście. Nie życzę Wam, byście byli ofiarni i niezłomni - bo 
jesteście. Nie życzę Wam, byście byli dumni - bo jesteście. Niech Wam 
jednak w walce towarzyszy świadomość, że jesteście fundamentem i 
nadzieją Europy i całego świata.

Składam Wam te życzenia jako zwyczajny Polak, jeden z mieszkań-
ców kraju, w którym schronienie przed bestialską wojną znalazły 
Wasze dzieci, żony, siostry i matki. Różnie między nami w przeszłości 
bywało i mam świadomość, że wielu moich rodaków nosi w sercach 
nierozliczone rachunki krzywd z przeszłości. Podobnie jest też u Was. 
Kiedyś przyjdzie czas, żeby o tym pogadać. Musimy to zrobić, bo 
jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom. Ale na razie są ważniejsze 
sprawy do załatwienia. Póki co, we własnym imieniu i w imieniu 
bardzo wielu Polaków deklaruję, że tak długo, jak Wy będziecie się 
bronić - my będziemy dbać o bezpieczeństwo Waszych najbliższych. 
A jeśli będzie trzeba - ramię w ramię z Wami staniemy naprzeciw 
naszego wspólnego wroga.

Zwyciężymy!

Reduktor
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Miała na imię Justyna, ale 
ponieważ jej rzucający się 
w oczy pokaźny i nie da się 
ukryć, że apetyczny – biust 
był jej wydatnym atutem, 
więc szybko została przemia-
nowana na Biustysię. Oprócz 
pięknych piersi, Biustysia 
cechowała się nieograniczoną 
wręcz głupotą, a przy tym 
sporym wyrachowaniem i 
megapodłością. 

Chociaż podobno ideały nie 
istnieją, to zdarzają się wyjąt-
ki i takim właśnie wyjątkiem 
był Wojtek. Karolinie, jego żo-
nie, zazdrościły co do jednej 
wszystkie znajome i koleżanki. 
Wojtek nie był wprawdzie ty-
pem przystojniaka, na widok 
którego panie od razu zdzierają 
majtki przez głowę, ma jednak 
w sobie to „coś”. Do tego jest w 
miarę wysoki (ponad 180 cm) 
niegruby, niegarbaty, z włosami 
bez większych ubytków. Do tego 
prezentuje dość ciekawe i dość 
specyficzne cechy charakteru.

- Wojtek na przykład potrafi 
świetnie tańczyć, ale ponieważ 
tańczyć nie lubi, więc... nie 
tańczy – wylicza Karolina. - Nie 
lubił też rodzinnych zlotów i 
spotkań, więc ograniczano je 
do minimum. A poza tym? Nie 
pił prawie wcale alkoholu, zaj-
mował się dziećmi, sprzątał po 
nich i po Karolinie w łazience. 
Odruchowo wrzucał ciuchy do 
pralki, dzieląc je bezbłędnie na 
białe i kolory. Mama nauczyła 
go zmywać po sobie, więc z tym 
również nie było problemu. Do 
tego widziałam że kocha mnie 
i dzieci. Jedyne, czego Wojtek 
nienawidził, to przymus. Niena-
widził wykazywania się inwencją 
i organizowania. Gdyby kazać 
mu pozmywać naczynia, to 
leżałyby brudne w zlewie przez 
wieki. Gdyby kazać mu umyć 
okna, nie tknąłby ich, choćby 
nie wpadał już przez nie naj-
mniejszy nawet promyk światła. 
Sam dobrowolnie od czasu do 
czasu je mył i bywało, że nawet 
w okresach okołoświątecznych. 
Wojtek nienawidził też jakich-
kolwiek dodatkowych fuch. 
Wolał nie zarobić, ale nie godził 
się z przymusem ich szybkiego 
wykonania. Do tego nie lubił 
dodatkowo się angażować. Wy-

Gdzie facet ma rozum?

starczało mu to, co zarobił, a że 
akurat zarabiał jak na wałeckie 
warunki świetnie plus to, co ja 
zarobiłam, a zarabiam więcej 
od niego, całkowicie nam wy-
starczało.

Karolina znała oczywiście 
większość kolegów i koleża-
nek Wojtka z pracy. Z kilkoma 
utrzymywała nawet dość zażyłe 
znajomości koleżeńskie. Jedna 
z nich, Bożenka, któregoś dnia 
zadzwoniła do niej, że chce 
pogadać. Dobrze, gdyby były 
wtedy same. Wieczorem siedzia-
ły już w obszernej kuchni nad 
butelką wina.

***
- Fajnie, że masz alkohol, bo na 

trzeźwo by mi to przez gardło 
nie przeszło – mówiła Bożena. 
- Wiesz, że z twoim chłopem 
wychowywaliśmy się w tej samej 
miejscowości. I wiesz, że ma 
tam sporo ziemi po rodzicach. I 
wiesz, że przy polu była wielka 
kupa ziemi, na której ustawili-
śmy kiedyś dla jaj wycięte litery 
z napisem HOLLYWOOD. Dlate-
go kiedy mówiłam do naszego 
wspólnego kumpla, że Wojtek 
ma kupę ziemi w Hollywood, on 
wiedział, o co chodzi. Problem w 
tym, że słyszała to też Biustysia. 
Dla niej Hollywood to Ameryka 
i koniec. Podpytała Grzesia, 
czy to prawda, że Wojtek ma 
nieruchomości w Hollywood, 
a ten to potwierdził. Ja też to 
potwierdziłam dodając, że są 
warte fortunę. Wiem, możesz 
mnie walić w ten głupi łeb, ale 
to przeze mnie ona zagięła parol 

na Wojtka. Zaczęła machać mu 
tymi cyckami przed nosem, przy 
każdej okazji. Postanowiła sama 
uszczknąć trochę z tej fortuny 
za oceanem. Próba odkręcenia 
wszystkiego spełzła na niczym. 
Radzę ci, obserwuj chłopa.

***
Po trzech tygodniach od tej 

rozmowy Wojtek siedział wie-
czorem w kuchni z Karoliną. 
Widać było, że coś go gryzie. 
W pewnym momencie wypalił 
bez żadnego wstępu, że chce 
rozwodu. Że się zakochał i już 
nie kocha Karoliny. Że liczy na 
jej zrozumienie, że każdy ma 
prawo do szczęścia. Ma nadzie-
ję, że ona nie będzie robiła mu 
problemów. Wkrótce on będzie 
chciał się wyprowadzić, ale na 
razie nie ma gdzie.

- Wszystko się we mnie zatrzę-
sło, ale spokojnie zapytałam, czy 
może jego zdaniem to ja mam 
się z dziećmi wyprowadzić pod 
most, żeby on mógł spokojnie 
gzić się w domu z Biustysią – 
opowiada Karolina. - Poczerwie-
niał z wściekłości, wykrzyczał, 
że zabrania mi nazywać Justynę 
Biustysią. Po czym już łagodniej 
spytał: ale co, naprawdę mogła-
byś się wyprowadzić? O mało 
nie rozbiłam mu dzbanka na 
łbie. Wyjaśniłam mu dobitnie, że 
po pierwsze w Wałczu cierpimy 
na niedostatek mostów, pod 
którymi mogłabym zamieszkać z 
dziećmi, a jeżeli nawet są, to nie 
zapewniają dość komfortowych 
warunków z uwagi na zbyt małe 
gabaryty. Poza tym mieszkanie 

jest po moich rodzicach i mowy 
nie ma, żebym się z niego ruszy-
ła. Powiedziałam mu również, że 
rozwód nie jest mi do niczego 
potrzebny i może nie liczyć na 
to, że dam mu go dobrowolnie. 
Poza tym poprosiłam, aby się 
zastanowił nad tym w kim lokuje 
uczucia. Odparł, że jest pewny 
swojej miłości do Justynki.

***
Z Biustysi i poniekąd z Wojtka 

nabijali się wszyscy w firmie. 
Nikt jednak nie uświadomił 
nieszczęśnika, że jego wybrance 
zależy wyłącznie na hektarach 
w Hollywood, a nie na nim 
samym. Owszem, Bożenka wy-
jaśniła mu ze szczegółami całą 
historię, ale Wojtek w nią nie 
uwierzył. Zwyczajnie nie chciał 
dopuścić do siebie myśli, że jego 
nowa miłość jest tak bezdennie 
głupia. 

A Biustysia realizowała swój 
cel z pełnym wyrachowaniem. 
Rozkochała w sobie faceta, co 
nie było trudne. Wiedziona 
własnym doświadczeniem zda-
wała sobie jednak sprawę, że 
kiedy już facet dostanie to, na 
czym mu najbardziej zależy, 
wtedy zaczyna się jej baczniej 
przyglądać, rozmawiać i słuchać. 
A zdawała sobie sprawę z tego, 
że każda rozmowa ujawni to, 
co miała w głowie, co zadziała 
zdecydowanie na jej niekorzyść. 
Jej poprzedni faceci szybko zwie-
wali od niej z dzikim krzykiem. 
Postanowiła tym razem nie po-
pełniać błędu, polegającego na 
dopuszczeniu do swoich wdzię-
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ków posiadacza połaci gruntów 
w Ameryce. Zapowiedziała 
więc Wojtkowi, że seks – tak, 
i to niebiański, ale dopiero po 
rozwodzie i po ślubie. Najpierw 
jednak postanowiła odseparo-
wać Wojtka od rodziny, domaga-
jąc się, aby natychmiast znalazł 
dla nich mieszkanie. 

- To był jej fundamentalny 
błąd – ocenia Karolina. - Bo 
gdyby znała charakter Wojtka 
wiedziałaby, że po pierwsze - 
on nienawidzi przymusu, a po 
drugie - nie cierpi załatwiania 
czegokolwiek. Gdyby to ona 
załatwiła mieszkanie i najlepiej 
przeprowadziła go do niego, 
wówczas może coś by z tego 
wyszło. Ale Wojtek sam nie 
załatwi niczego przenigdy. To 
zaznaczyło się głęboką rysą na 
ich wielkiej miłości. Do tego 
odwlekanie w nieskończoność 
tego, na co czekał, zaczęło go 
wreszcie irytować.

***
Bożenka z Karoliną omawiały 

sytuację każdego dnia. W końcu 

doszły do wniosku, że dłużej nie 
ma co czekać, bo w desperacji 
Biustysia pozwoli wreszcie na 
skonsumowanie związku. Lepiej 
będzie pozbyć się jej, zanim do 
tego dojdzie. I opracowały plan 
pozbycia się głupiej dziewczyny. 

Brat Bożenki był kierowcą TiR-
-a. W jego firmie pracowało kilku 
Ukraińców. Przyjaźnił się nawet z 
jednym z nich, Markiem. Facet 
był niesamowicie przystojny, 
śniady, z burzą gęstych, kruczo-
czarnych włosów, opadających 
mu na szerokie ramiona. Mógł z 
powodzeniem grać rolę Bohuna, 
pozbawiając angażu w „Ogniem 
i mieczem” Hoffmana Aleksadra 
Domogarowa. Znała go również 
Bożenka. To właśnie ona wpadła 
na szatański plan. Ponieważ 
Marko lubił szalone pomysły, 
więc zgodził się bez wahania.

- W naszej firmie od kilku 
tygodni też pracowało trzech 
Ukraińców – opowiada Bożena. 
- Namówienie ich do współpra-
cy okazało się bardzo łatwe. I 
tak któregoś dnia przyjechał do 

nas Marko. Na jego widok trzej 
Ukraińcy upadli na kolana i buch 
go w rękę całować i po piersiach 
się walić. Robili to tak, żeby 
całą tę akcję widziała Biustysia. 
Wywarło to na niej spore wra-
żenie. W końcu nie wytrzymała 
i podeszła spytać, kto to był. 
Usłyszała, że to Kniaź Marko, 
książę gruziński, właściciel po-
łowy kopalń uranu na Syberii. 
Co tu robi jako robotnik? Tego 
nie wiedzieli. Po kilku dniach 
Biustysia zobaczyła, że Marko 
rozmawia ze mną. Zaczęła wypy-
tywać, czy ten Marko faktycznie 
taki bogaty i co u nas robi jako 
zwykły robotnik. Wyjaśniłam 
jej, że troszkę musi się ukrywać, 
bo chcą go zmusić do jakiegoś 
małżeństwa, a po drugie liczy, 
że pozna tutaj kogoś, kto poko-
cha go takim, jaki jest, a nie za 
jego miliony dolarów. Biustysia 
natychmiast zechciała go poko-
chać. Z dnia na dzień oznajmiła 
Wojtkowi, że ich znajomość nie 
ma przyszłości. 

Marko spotkał się z nią dwa 

razy. Chciała z nim jechać do 
Gruzji albo na Ukrainę, do 
którejkolwiek z jego posiadło-
ści. Podjechał pod nią swoim 
TiR-em. Nie wsiadła nawet, a 
po dwóch dniach zwolniła się 
z firmy.

- Wieczorem Wojtek siedział 
markotny w kuchni – opowiada 
Karolina. - Z głupia frant zapy-
tałam go, jak w końcu będzie z 
tym rozwodem i wyprowadzką. 
Był wyraźnie speszony. Coś tam 
gadał, że niczego takiego nie 
miał poważnie na myśli i chyba 
jakoś tak pochopnie się wygłu-
pił. Zależy mu, żeby do tego te-
matu w ogóle nie wracać. Prze-
praszał mnie tej nocy tyle razy, 
że mu łaskawie wybaczyłam 
dla świętego spokoju. Powiem 
tak: że Biustysia jest głupia, to 
wiadomo. Ale Wojtek chyba nie 
jest od niej o wiele mądrzejszy. 
O ile w ogóle jest mądrzejszy. 
W ogóle rozum u faceta mieści 
się w jakimś dziwnym miejscu. 
Gdzie? Na pewno nie w głowie...

Marcin Orlicki



Super Pojezierze Wałeckie nr 16 (1288) 20 kwietnia 2022 r.6

Choć nie zaliczam się do 
sympatyków rządzącej partii 
i często krytykuję jej poczy-
nania tym razem uważam, 
że działania na lokalnym 
podwórku zasługują na po-
chwałę. Cieszy mnie to, że do 
działaczy PiS dotarły racjonal-
ne argumenty, a to akurat nie 
jest oczywistość.

Cała historia zaczęła się jesienią 
ubiegłego roku. Teren Gminy 
Wałcz, jeden z najsłynniejszych 
odcinków umocnień Wału Po-
morskiego, pomiędzy dwoma 
jeziorami. Zaraz obok jezioro 
będące łowiskiem specjalnym, 
bardzo popularnym wśród węd-
karzy nie tylko z Polski, ale i 
zagranicy. W końcu zależy nam 
na rozwoju turystyki, w tym 
wędkarskiej. Dość zauważyć, 
że aby połowić na tym łowisku 
w sezonie, trzeba rezerwować 
stanowiska nawet z kilkumie-
sięcznym wyprzedzeniem. 

Aby dojechać do umocnień 

Plus dla posła
oraz nad jezioro, należy pokonać 
około 2-kilometrowy odcinek 
drogi leśnej. Droga od lat była 
udostępniona dla ruchu kołowe-
go i wszystko działało doskonale.

Dla pełnego obrazu dodam, 
że teren leży na granicy dwóch 
nadleśnictw. Najpierw jedno 
nadleśnictwo zlikwidowało par-
king, na którym zatrzymywali 
się odwiedzający fortyfikacje i 
generalnie historyczne miejsce. 
Dlaczego? Trudno powiedzieć.

Ważne, że konsekwencją likwi-
dacji parkingu było zamkniecie 
drogi dojazdowej przez drugie 
nadleśnictwo. Bo skoro nie 
ma parkingu, więc nadleśniczy 
uznał, że utrzymywanie drogi 
nie ma sensu. A co z łowiskiem 
na jeziorze? Właściciel i wędka-
rze zostali pozbawieni możliwo-
ści dojazdu. Żeby była jasność: 
specyfika łowienia karpi, a z 
tego słynie jezioro, wiąże się z 
koniecznością zabrania ogrom-
nej ilości sprzętu. To nie tylko 
wędki, kołowrotki, specjalne 

stojaki, elektroniczne systemy 
sygnalizujące brania czy pod-
bieraki. To również sterowane 
radiem łódki zanętowe, maty 
do mierzenia ryb, specjalne 
tzw. kołyski do przetrzymywania 
ryb, fotele, łóżka, kilogramy 
drobnego sprzętu oraz dziesiątki 
kilogramów przynęt i zanęt. Do 
tego często ponton lub niewielka 
łódka. Dwóch wędkarzy na dwu, 
trzydobową zasiadkę zajeżdżało 
albo busem albo sporym samo-
chodem osobowym z przyczepą. 

Zamknięcie dojazdu właściwie 
uniemożliwiało wędkowanie 
na jeziorze, a tym samym po-
zbawiało dzierżawcę dochodu. 
Jezioro dzierżawione jest od 
Wód Polskich, a jego dzierża-
wa obwarowana jest zapisami 
umowy. Najistotniejszym jest 
obowiązek dokonywania za-
rybień konkretnych gatunków 
ryb w ściśle określonej wadze. 
Jezioro to jednak nie akwarium 
i nie da się do jego zarybienia 
przynieść kilku rybek w słoiku 

lub foliowym woreczku. Ryby 
przeznaczone na zarybienie 
dowożone są ciężarówkami, wy-
posażonymi w zbiorniki wodne z 
systemami napowietrzania. Tyle, 
że taka ciężarówka również nie 
mogła nad wodę dojechać. 

Sytuacja wyglądała więc tak, 
że wskutek jednej decyzji o za-
mknięciu drogi wędkarze zostali 
pozbawieni możliwości wędko-
wania, a właściciel został pozba-
wiony dochodów. Do tego nie 
mógł realizować postanowień, 
wynikających z umowy z Woda-
mi Polskimi, czego konsekwencją 
mogło być wypowiedzenie umo-
wy. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że przygotowując łowisko 
właściciel poniósł duże nakłady 
finansowe: stawiając wygodne, 
duże pomosty, domek socjalny, 
zakupując łódki czy ogromne 
namioty. 

Kilka rozmów z nadleśniczym, 
jakie odbyli dzierżawcy, nie 
przyniosło rezultatu, a przede 
wszystkim zmiany decyzji. Pozo-
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Plus dla posła
stało czasochłonne dochodzenie 
swoich racji przed sądem lub 
zwinięcie interesu – mimo, że 
podobno wszystkim zależy na 
rozwoju turystyki w naszym 
regionie.

*** 
Ponieważ dzierżawca, a wła-

ściwie dzierżawcy (bo jest to 
małżeństwo), są od lat mo-
imi przyjaciółmi, znałem ich 
problem i starałem się jakoś 
pomóc. Najpierw pojawiło się 
ogłoszenie, zapraszające na 
dyżur poselski posła Czesława 
Hoca. Zadzwoniłem do Piotra 
Pierzyńskiego z pytaniem ,czy 
będzie szansa na spotkanie z 
posłem. Napomknąłem, czego 
dotyczy problem. Zaproszono 
nas na spotkanie, prosząc o przy-
gotowanie na piśmie krótkiego 
opisu sytuacji. 

Uczestniczyłem w tym spotka-
niu z posłem jako obserwator. 
Czesław Hoc zapoznał się z 
problemem. Widać było, że 
rozumie zagadnienie i specyfikę 
wędkarską. Zadał wiele pytań i 
wreszcie zapowiedział, że zaj-
mie się sprawą. Obiecał, że jeśli 
wygląda to tak, jak opisali dzier-
żawcy, postara się im pomóc. 
Zobowiązał się skontaktować z 
dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Pile.

Dalszy przebieg zdarzeń znam 
z relacji dzierżawców. Poseł 
jak obiecał, tak zrobił. Poprosił 
o wyjaśnienia szefa RDLP w 
Pile i otrzymał odpowiedź. Jak 
wyglądały rozmowy czy kore-
spondencja pomiędzy posłem 
a dyrektorem RDLP, tego nie 
wiem. Dość, że skutkowało to 
zaproszeniem dzierżawców na 
rozmowę z dyrektorem RDLP w 
Pile. Opowiadali, że rozmowa 
była bardzo konkretna i czuć 
było pozytywne nastawienie 
do wędkarzy i myśliwych jako 
osób, których obecność przynosi 

lasom korzyści. Obydwie grupy 
są np. w stanie szybko zauważyć 
pożar czy powiadomić o przy-
padkach dewastacji lasu. Prze-
ciwdziałają też kłusownictwu. 
Dyrektor zapewnił, że decyzja 
o zamknięciu drogi zostanie 
zmieniona. 

Po kilku, może kilkunastu 
dniach nadleśniczy zaprosił 
dzierżawców na spotkanie i 
poinformował, że droga nadal 
będzie udostępniana dla ruchu 
kołowego. 

W tej sprawie zadziałali tak 
naprawdę poseł i dyrektor RDLP 
w Pile, który jak się okazuje, 
niedawno został powołany na 
to stanowisko. Powołanie nie 
mogło się odbyć bez akcepta-
cji rządzących i nie ma w tym 
nic nadzwyczajnego. Najważ-
niejsze jest to, że decydenci, 
czyli najpierw poseł, a potem 
dyrekcja lasów, wykazali się 
zrozumieniem dla racjonalnych 
argumentów przedsiębiorców. 

far
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Chyba nic nie wzbudza takich 
emocji, jak remonty dróg i 
chodników w Wałczu. Niektó-
rzy uważają, że większość rad-
nych robi je w swoich okręgach 
wyborczych, remontując drogi 
niekoniecznie najpilniej potrze-
bujące naprawy. Inni - chyba 
większość - z kolei twierdzi, 
że harmonogram jest efektem 
kompromisu i nie powinno się 
doszukiwać w tym głębszych 
podtekstów. Prawda wydaje 
się bardziej złożona.

Harmonogram remontów ulic 
w Wałczu nie jest czymś nowym. 
Powstał z inicjatywy ówczesnej 
burmistrz Bogusławy Towalew-
skiej bodaj w okolicach 2013 
roku. Jak wspomina B. Towalew-
ska prace nad harmonogramem 
trwały około pół roku. 

- Wymyśliłam to chyba na wła-
sne nieszczęście - przyznaje po 
latach B. Towalewska. - Powołany 
został zespół, w którym znaleźli się 
głównie radni i pracownicy mery-
toryczni Urzędu Miasta. Chodziło 
o stworzenie harmonogramu 
remontu ulic, który byłby wiążący 
na lata. Miało to służyć temu, by 
mieszkańcy wiedzieli, że ich ulica 
będzie przeznaczona do remontu 
w konkretnych latach. Potem 
były wybory i harmonogramem 
zajął się Maciej Goszczyński, któ-
ry zmienił go całkowicie. Potem 
były już tylko zmiany, bo każdy z 
radnych chciał realizacji inwestycji 
w swoim okręgu. Po zmianach 
w planie znalazły się moim zda-
niem wątpliwe inwestycje. Na 
przykład remont ulicy Królowej 
Jadwigi z dobrej na lepszą, bo 
tam akurat mieszkał radny Jacek 
Jarczewski. Ulica Żeromskiego 
zrobiona, bo tam mieszkał radny 

Siła większości
Andrzej Subocz. Nawet malutki 
chodniczek na Południowej był 
robiony dla ówczesnego radnego. 
W efekcie całkowicie zmienione 
zostały intencje, jakie przyświe-
cały stworzeniu harmonogramu. 
W moim zamyśle było robienie w 
pierwszej kolejności centrum, czyli 
wizytówki miasta i jednocześnie 
miejsca o największym natężeniu 
ruchu. W praktyce poszliśmy w 
peryferia, bo tam swoje okręgi 
mieli radni. W efekcie doszło 
do sytuacji, kiedy przy ostatnim 
domu, za którym jest już tylko 
łąka, mamy drogę z pięknego po-
lbruku, a centrum jest nietknięte. 
Szczęśliwe udało mi się przekonać 
obecną większość i jest szansa na 
remonty ulic w centrum, m.in. 
Tęczowej, Bankowej czy placu 
Zesłańców Sybiru.

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta radna Anna Korzeniewska 
sformułowała wprost zarzuty pod 
adresem radnych większości, 
że nie dopuszczają do realizacji 
innych inwestycji drogowych, niż 
„swoje”. Połączyła je wprost z 
miejscem zamieszkania radnych, 
a jako przykład podała Zaułek 
Chełmiński, gdzie mieszka radna 
Anna Ogonowska. A. Korzeniew-
ska zapowiedziała, że przygotuje 
projekt uchwały zlecający Komisji 
Rewizyjnej kontrolę przeniesienia 
pieniędzy z innych zadań na 
remont Zaułków Chełmińskich. 

Oto dane o zrealizowanych 
ważniejszych inwestycjach doty-
czących wałeckich ulic w latach 
2015 - 2020. Czy można przypi-
sać te inwestycje do konkretnych 
okręgów radnych większości? 

2015 rok - Osiedle Tysiąclecia. 
Tu sprawa nie jest jednoznaczna, 
bowiem nie jest o co prawda 
okręg, w którym radny mieszka, 

ale z którego kandyduje. Mowa 
o wiceprzewodniczącym Rady 
Krzysztofie Piotrowskim. 

2016 rok - inwestycja, realizo-
wana w ramach PPP (partnerstwo 
prywatno-publiczne) i remont 
całego osiedla Piastowskiego oraz 
- w ramach tego samego projek-
tu - ulic Sienkiewicza i Brackiej. 
Należący do ówczesnej większości 
w Radzie Andrzej Ksepko od lat 
zabiegał o remont dróg na osiedlu 
Piastowskim. W tym samym 2016 
roku wyremontowana została 
ul. Południowa (A. Pakulski), ul. 
Okrężna (przypisywana M. Gosz-
czyńskiemu) oraz ul. Słoneczna 
(A. Subocz). Wtedy też remontu 
doczekała się ul. 1 maja, chodnik 
na ul. Królowej Jadwigi i dokoń-
czony został remont dróg na os. 
Tysiąclecia.

2017 rok - remont ul. Żerom-
skiego (A. Subocz), Sądowej, 
(M. Minkowska) oraz Chłodnej, 
drogi wewnętrznej przy SP 4 oraz 
zagospodarowanie al. Tysiąclecia.

2018 rok - łącznik al. Zdobyw-
ców Wału Pomorskiego (Tadeusz 

Gnojewski), remont ul. Zbożowej, 
Piaskowej i Zaułka Chełmińskiego 
(A. Ogonowska).

2019 rok - kontynuacja remontu 
Zaułków, plus Brackiej i Sienkiewi-
cza oraz 3 maja (Zdzisław Ryder). 
Oprócz tego, remont uliczek przy 
Stadionie Miejskim i SP 4.

2020 rok - kontynuacja remon-
tu Zaułków, ul. 1 maja, Żabiej 
i Obrońców Westerplatte, przy 
czym ta ostatnia inwestycja to 
zadanie małe, za niespełna 20 
tys. złotych. 

Jak widać, przy wieku inwesty-
cjach można znaleźć analogie z 
miejscem zamieszkania konkret-
nego radnego. Chodzi najczęściej 
o radnych większości. Koalicjanci 
dysponują siłą do przeforsowania 
korzystnych dla siebie decyzji. 
Większość decyduje o obsadzeniu 
komisji i Prezydium Rady popiera-
nymi przez siebie radnymi. Decy-
duje o tym, które uchwały zostaną 
przyjęte, a które nie. Dokładnie 
tak samo jest z inwestycjami. Tak 
już jest, że duży może więcej.

- Dziś pani radna Anna Korze-
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Siła większości
niewka lamentuje nad harmono-
gramem - mówi B. Towalewska – 
Dziś jest to złe, że radni większości 
ustalili kolejność remontów, ale 
na początku kadencji większość w 
Radzie tworzyli radni popierający 
burmistrza, w tym radni klubu, 
do którego należy Anna Korze-
niewska. Co zrobili? Oczywiście 
przerobili harmonogram pod 
swoje potrzeby, wpisując do niego 
w moim odczuciu bezsensowne, 
a na pewno nie najpilniejsze in-
westycje. Ale wtedy to był dobry 
harmonogram, bo przez nich 
tworzony, a teraz jest zły, bo ktoś 
inny go zrobił.

- Harmonogram był przez dość 
długi czas martwym dokumentem 
- mówi przewodniczący Rady 
Maciej Goszczyński. - Zająłem się 
nim około 2015 roku. Wówczas 
z grupą radnych przejechaliśmy 
całe miasto i po długiej dyskusji 
ustaliliśmy, jak ma wyglądać 
kolejność remontu ulic. Przyjęty 
harmonogram był wynikiem 
kompromisu nawet wewnątrz 
radnych większości. Ja wiem, że 

przypisuje się pewne inwestycje 
konkretnym radnym. Może w 
poprzedniej kadencji było to 
bardziej zasadne. Obowiązywała 
wówczas ordynacja jednoman-
datowa, a okręgi były małe. Fakt, 
można było wówczas doszukiwać 
się jakichś zależności, choć zapew-
niam, że nie były aż tak istotne, 
jak można by sądzić. Obecnie, 
gdy miasto podzielone jest na trzy 
duże okręgi, ma to mniejsze zna-
czenie. Wałcz nie jest duży, a radni 
mieszkają w końcu w mieście i 
gdyby starać się unikać wszelkich 
niedomówień czy podejrzeń o 
stronniczość, to obawiam się, 
że nie zrealizowałoby się żadnej 
inwestycji. Tu dyskusja nie toczy 
się tak naprawdę o tym czy jest 
sens remontować konkretną ulicę, 
bo w mieście wiele ulic wymaga 
naprawy. Chodzi o to w jakiej 
kolejności dokonywać remontów 
i tu istotnie są różne zdania i 
mogą być osoby niezadowolone. 
Dysponując jednak określonymi 
środkami nie jesteśmy w stanie 
zrobić wszystkich ulic naraz. Ja 

na początku kadencji byłem w 
mniejszości. Harmonogram został 
wtedy całkowicie przerobiony. 
Mogłem się nie zgadać z tym, że 
ktoś przesunął pewne inwestycje, 
ale taka jest demokracja. Ktoś tę 
większość wybrał i to ona decy-
dowała o tym, jakie inwestycje 
robić. Potem doszło do zmiany 
większości i wróciliśmy do po-
przedniej wersji harmonogramu, 
który uważamy za lepszy. 

- Ja mówiłem jasno, jakimi 
kryteriami powinno się kierować 
przy wyborze kolejności remon-
tów - mówi Andrzej Ksepko. - W 
pierwszej kolejności drogi, gdzie 
nie ma nawierzchni. W drugiej 
kolejności ulice obciążone du-
żym ruchem. W trzeciej uliczki 
wokół jezior czy miejsca, gdzie 
występuje ruch turystyczny. W 
tym ostatnim kontekście można 
się zastanawiać, czy lepiej zrobić 
Zaułki Chełmińskie właściwie 
wyłącznie dla mieszkańców, czy 
np. ulicę Wileńską, którą tłumy 
idą nad jezioro. Faktem jest, że 
totalna opozycja w stosunku 

do burmistrza ustala kolejność 
remontów. Można doszukiwać 
się, że chcą zrobić coś u siebie 
w okręgu. Ale weźmy choćby 
ulicę Chopina, gdzie ostatnio jest 
ogromne natężenie ruchu. Stara-
łem się o remont tej ulicy. W tym 
samym okręgu są też Bogusława 
Towalewska, Marek Giłka, Maciej 
Goszczyński i Alfred Mikłaszewicz, 
czyli radni większości. Droga zaś 
została wpisana do realizacji po 
2023 roku, czyli właściwie nie 
wiadomo kiedy. 

- Mam świadomość, że wszyst-
kich zadowolić się nie da - podsu-
mowuje M. Goszczyński. - Ważne 
jest to, że mimo trudności finan-
sowych i generalnie trudnych cza-
sów udało nam się w ciągu tych 
kilku lat obowiązywania planu 
wykonać naprawdę ogromną ilość 
remontów. To widzą mieszkańcy, 
a dostrzegają też konsekwencję 
większości Rady w realizacji in-
westycji drogowych. Wiedzą, że i 
na ich ulicę, chodnik czy parking 
też znajdziemy środki i to zreali-
zujemy.                                  far
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Jest szósta rano. Cała Warszawa 
wydaje się jeszcze spać, chociaż za 
oknem powoli robi się już jaśniej, i 
tylko ja siedzę przed jasnym ekra-
nem monitora, a pod ręce garną mi 
się dwa wyjątkowo stęsknione koty. 
Wczoraj w nocy wróciłam z Wałcza, 
chociaż kiedyś powiedziałabym „z 
domu”.

Pod ręką futerko wibruje mi chyba z 
rozbawieniem, jakby czarny kleks na 
kolanach chciał mi powiedzieć, że tam 
dom twój, gdzie koty twoje.

A ja nie wiem, chociaż bardzo bym 
chciała jakoś to sama ze sobą wyja-
śnić.

Kiedyś sprawa była zupełnie prosta. 
Mieszkałam z rodzicami i dom był w 
domu na Chopina, w którym miesz-
kało nas już kolejne pokolenie. Dom 
miał jedno piętro, ogród, w którym 
kiedyś trawa została eksterminowana 
na skutek odchwaszczania, a do tego 
wielkie okno tarasowe, przez które 
można było zajrzeć do środka i zoba-
czyć, jak ktoś łazi z kubkiem herbaty 
w dłoni czy tarmosi psa za uchem.

Nawet kiedy pojechałam na studia 
(chociaż tak bardzo nie mogłam się 
doczekać, aż starzy zostawią mnie 
w końcu z walizkami w wynajętym 
pokoju w Poznaniu, żebym mogła 
rozpocząć Nowe, Dorosłe Życie), dom 
wciąż był w Wałczu. Wpadałam co 
dwa tygodnie po słoiki z ogórkami z 
piwnicy, ciasto u babci i dotknięcie 
dłonią środkowej linii, czyli powrót 
do życiowego centrum. W Poznaniu 
mieszkania były różne, kilka ich było, 
cieplejszych i chłodniejszych, i nawet 
jeśli dużo wysiłku włożyłam w to, 
żeby móc powiedzieć o nich „dom”, 
to Dom jako hasło wciąż kojarzył 
mi się z Chopina. Ale tak to bywa w 
życiu, że mięsień niećwiczony zanika, 
więc i moje coraz rzadsze wizyty połą-
czone z gorączkowymi próbami ułoże-
nia sobie życia w innych miejscach na 
ziemi powodowały, że odklejałam się 
od Wałcza coraz bardziej.

Myślę sobie o tym wszystkim z kilku 
powodów. Po pierwsze - Wałcz, który 
oglądałam ze wszech stron przez ostat-
nich kilka dni, wydaje mi się jakiś taki 
obcy. Wjeżdżam i wyjeżdżam z nawiga-
cją, bo pod moją nieobecność wyrosła 
tu dorodna obwodnica i McDonalds. 
Inna jest kostka brukowa na Bukowinie 
i inna jest gastronomiczna mapa miasta. 
Jeziora są wprawdzie takie same, ale 
infrastruktura wokół nich już zupełnie 
nie. Z niedowierzaniem stałam na dzikiej 
plaży i spoglądałam w górę na bardzo 
estetyczne osiedle Widok, które pachnie 
nowością i prestiżem, a stała tam prze-
cież za moich czasów pachnąca moczem i 
piwem bardzo malownicza ruina. Miasto 
idzie do przodu, to świetnie, i robi to już 
bez mojego udziału.

I nawet dom na Chopina nie jest już 
mój, i przestał taki być gdzieś pomię-
dzy jedną wizytą a drugą, aż trudno się 
zorientować.

Po drugie - moje mieszkanie w War-
szawie redukuje się właśnie do sterty 
kartonów ustawianej za szafą, i te 
kartony powoli przestają się już tam 
mieścić. Kilka tygodni i zmienię znów 
nazwę i numer ulicy, a także kod pocz-
towy, i tylko nazwa miejscowości (dzięki 

Odmieniam „dom” przez 
przypadki i czasy

Bogu!) zostanie ta sama. Odkleiłam 
się od Wałcza, a teraz odrywam się od 
kolejnego miejsca, o którym lubiłam 
myśleć, że jestem u siebie. Wszystkie 
moje panieńskie rytuały muszę pose-
gregować na „do zatrzymania” i „do 
wyrzucenia”.

„Do zatrzymania”: leniwe niedziel-
ne poranki, które rozlewają się na 
popołudnie, które przywiozłam ze 
sobą jeszcze z Wałcza, znoszenie coraz 
to nowych książek, praca z kanapy, 
mleko 2% w lodówce, układanie Tatr z 
poduszek na kanapach i łóżku.

„Do wyrzucenia”: sikanie z kotem 
na kolanach przy otwartych drzwiach, 
codzienne jedzenie śniadań w łóżku, 
robienie prania dopiero wtedy, kiedy 
skończą się czyste majtki, samo-
dzielnego decydowania o wystroju i 
wyposażeniu mieszkania, spanie przy 
zamkniętym oknie.

Jest już siódma rano. Budzi się War-
szawa, więc ja też wstaję, żeby zacząć 
kolejny dzień przejściowy przed prze-
prowadzką. Drogi Wałczu! Pod moją 
nieobecność do Ciebie przyszło nowe, 
a teraz puka i do mnie. Wszędzie do-
brze, ale w domu będzie najlepiej.

Natalia Chruścicka
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Święta Wielkanocne są 
ruchome. Inne święta 
mają stałe terminy. 
Można rzec - termin 
rzecz święta. Tak 
też jest w prawie. 
Dotrzymywanie ter-

minów to obowiązek 
uczestników postępo-

w a ń karnych, administracyjnych 
czy też cywilnych. Sprawę opartą na uchy-
bieniu terminu rozpatrywał 30 marca Sąd 
Najwyższy. Prokurator Generalny zaskarżył 
skargą nadzwyczajną prawomocny wyrok za-
oczny, na mocy którego doszło do zasądzenia 
nadmiernych odsetek od pożyczki, zawartej 
pomiędzy osobami fizycznymi. Wydając za-
skarżony wyrok zaoczny, Sąd Rejonowy nie 
uwzględnił obowiązujących w dacie wydania 
wyroku przepisów, ograniczających wysokość 
prawem dopuszczalnych odsetek. Wynikało 
to zapewne z konstrukcji prawnej wyroku 
zaocznego, który sąd wydaje, gdy pozwany 
nie wdaje się w spór. Sąd przyjmuje wówczas 
za zasadne twierdzenia powoda. Ten zaś po 
otrzymaniu wyroku zaocznego ma prawo 
wnieść sprzeciw i kwestionować twierdzenia 
powoda. Podobnie było w tej sprawie. To, że 
zasądzone odsetki stanowiły aż trzykrotność 
odsetek maksymalnych sprawiał, że Sąd 
Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nad-

zwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził 
rażące naruszenie przepisów prawa. Jednak 
Sąd Najwyższy uznał, że to rażące narusze-
nie prawa nie jest wystarczającą przesłanką 
uchylenia prawomocnego wyroku w ramach 
kontroli nadzwyczajnej.

Sąd Najwyższy wskazał, że choć stwier-
dzone rażące naruszenie prawa stanowiło 
oczywistą podstawę dla zaskarżenia wyroku 
zaocznego, ale pozwany uczynił to dopiero 
po upływie prawem przewidzianego termi-
nu, któremu uchybił w sposób przez siebie 
zawiniony. Kontrola nadzwyczajna nie może 
natomiast służyć przywracaniu utraconych 
z własnej winy terminów. Celem jej jest 
bowiem zapewnienie zgodności orzecznic-
twa sądów powszechnych i wojskowych z 
Konstytucją RP.

Dlatego nawet w przypadku wystąpienia 
rażącego naruszenia prawa, Sąd Najwyższy w 
ramach kontroli nadzwyczajnej musi ustalić, 
czy konieczność poszanowania zasady demo-
kratycznego państwa prawa urzeczywistnia-
jącego zasady sprawiedliwości społecznej 
przemawia bardziej za uchyleniem wyroku 
zapadłego z rażącym naruszeniem prawa, 
czy też priorytet należy przyznać zasadzie 
pewności prawa i wynikającej z niej ochronie 
powagi rzeczy osądzonej. Sąd Najwyższy 
podkreślił konieczność podchodzenia z 
należytym respektem do ochrony powagi 

Termin to... termin
rzeczy osądzonej, czemu służy kierowanie 
się zasadą proporcjonalności, zakładającej 
w szczególności konieczność ważenia racji 
konstytucyjnych przy dokonywaniu roz-
strzygnięć.

Uchylenie wadliwego orzeczenia w ramach 
kontroli nadzwyczajnej - również takiego, 
które wydane zostało z rażącym naruszeniem 
prawa - możliwe jest jedynie wtedy, gdy 
istnieją ku temu konstytucyjnie uzasadnione 
racje. Muszą one zostać w sposób wyczerpu-
jący przedstawione przez skarżącego, to jest 
uzasadniać odstąpienie od ochrony powagi 
rzeczy osądzonej, w szczególności ze względu 
na konieczność urzeczywistnienia zasad spra-
wiedliwości społecznej. W tym przypadku 
Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że to 
strona procesu musi zadbać o swoje prawa 
i postępować zgodnie z przepisami, regulu-
jącymi terminy procesowe.  

Warto więc pamiętać, że dotrzymywanie 
terminów to rzecz święta a samo rażące 
naruszenie prawa nie wystarczy, aby uchy-
lić prawomocny wyrok w ramach kontroli 
nadzwyczajnej, czyli poprzez złożenie skargi 
nadzwyczajnej. 

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Sygn. akt  Sądu Najwyższego I NSNc 247/21

Trudno zrozumieć
Wojna na Ukrainie, 
której zakończenia 
oczekują zapewne 
wszyscy normalni 
ludzie na świecie 
spowodowała, że 
Święta Wielkanocne 

obchodziłem dłużej. 
Można powiedzieć: ty-

dz ień po tygodniu. Najpierw w 
szerszym gronie, z rodziną, ze święconką - 
przy tradycyjnym stole, zastawionym, jak 
to zwyczajowo bywa, nadmiarem jadła. 
Po siedmiu dniach już bardziej indywi-
dualnie, z myślami o greckokatolickich i 
prawosławnych Ukraińcach, którzy przez 
tragedię,  która ich dosięgła, nie mogą 
być u siebie, nie mogą być z własnym 
mężem, ojcem, bratem. Nie poczują 
rodzinnego, świątecznego spokoju, nie 
przytulą się do bliskich mężczyzn, bo albo 
już zginęli, albo jeszcze walczą z okrutnym 
najeźdźcą. 

Na początku wojny wielcy politycy 
głosili opowieści o jedności z Ukrainą, o 
pomocy, którą szykują Stany Zjednoczone, 
Unia Europejska, o sankcjach, które po 
nałożeniu na Rosję miały zniechęcić agre-
sora do mordowania bezbronnej ludności. 

Po dwóch miesiącach od najazdu wojsk 
rosyjskich już widać, jak są realizowane 
obietnice, na ile zapowiedź bycia razem 
przeciwko Putinowi jest przestrzegana.

Niedawno słyszałem księdza Adama Bo-
nieckiego, gdy opowiadał historię kobiety, 
która mimo, że była matką latorośli, nie 
chciała już żyć. Zostawiła listę z wykazem 
tych, do których zwracała się o pomoc 
i jej nie uzyskała, co w konsekwencji  
doprowadziło do tragedii. Ksiądz Boniecki 
mówił, że najgorsze, co mogłoby go spo-
tkać, to znaleźć się na tej liście. 

Nie mam pojęcia czy prezydent Woło-
dymyr Zełenski ujawni kiedyś wykaz tych, 
do których kierował bezskuteczne prośby 
o konkretne wsparcie. Jeżeli jednak taka 
lista by powstała, to pewnie mogła być 
różnie nazwana. Jak? Nie będę sugerował 
- może niech czytający ten tekst odpowie-
dzą sobie na to pytanie sami. 

Nigdy nie dowiem się, ile spośród 
ponad dwustu zabitych dzieci przeżyłoby 
wojnę, gdyby z Europy na ziemię ukraiń-
ską dojechały czołgi i doleciały samoloty. 
Wiem natomiast, że być może opłacalne 
ekonomicznie, ale trudne do zrozumienia 
są decyzje w kwestii niemożliwości zrezy-
gnowania przez Polskę z zakupu od Putina 

skroplonego gazu petrochemicznego, czy 
też przez inne kraje gazu ziemnego bądź 
ropy, a także kontynuowanie przez eu-
ropejskie koncerny handlu z Rosją. Takie 
podejście możnych tego świata powoduje 
(jak oficjalnie podano), że na uzbrojenie 
Ukrainy od rozpoczęcia wojny Unia Euro-
pejska przeznaczyła niecałe trzy procent 
kwoty wydanej w tym samym czasie przez 
kraje członkowskie na zakup surowców z 
Rosji. Czyli - jeden miliard euro Ukrainie, 
a trzydzieści pięć Putinowi. 

Na niesmaczny żart zakrawa krytykowa-
nie przez jedną ze stacji telewizyjnych (tę 
od szkiełka) firm, które nie wycofały się z 
rosyjskiego rynku, a zaraz potem zmusza-
nie widzów do oglądania reklamy jednej 
z takich firm - tej z branży budowlano-
-ogrodowej.

Jakże inaczej w kontekście przywołanych 
przykładów wybrzmiewają – przynajmniej 
dla mnie - słowa papieża Franciszka o 
współodpowiedzialności za to, co spotyka 
naród ukraiński. Osobiście, dużo mniej od 
wyrażanych przez papieża myśli rozu-
miem ich krytykę, płynącą z ust polskich 
duchownych.

Marek Pawłowski
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Zupa krem z kalafiora
Święta i... po świętach. Na całe 
szczęście - chciałoby się powiedzieć, 
bo my - ze szczególnym uwzględnie-
niem układu trawiennego też mamy 
prawo odpocząć. W związku z tym, 
mam dzisiaj dla Was coś łatwego w 
przygotowaniu i nieobciążającego 
dla żołądka. Miłego odpoczynku i... 
smacznego!

SkładNIkI

• pół kalafiora,
• 2 ziemniaki,
• 1 cebula,
• 2 ząbki czosnku,
• 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej,
• szczypta imbiru,
• sól i pieprz do smaku,
• 5 łyżek śmietany 30%,
• 500 ml bulionu,
• 2 łyżki masła,
• sezam bądź kminek lub np. mielone 

orzechy do udekorowania zupy.

Wykonanie:

Masło roztapiamy, dodajemy drobno po-
siekaną cebulę, czosnek przeciśnięty przez 
praskę i ziemniaki pokrojone w kostkę. 
Smażymy, aż wszystko ładnie się zarumieni. 

Podlewamy bulionem, dodajemy różyczki 
kalafiora, wsypujemy gałkę, imbir, pieprz 
i sól, gotujemy na wolnym ogniu. Gdy 
kalafior zmięknie, dodajemy śmietankę i 
blendujemy. Posypujemy ziarenkami. 

Smacznego!!!

COŚ Na ZĄB

HOROSkOP
BaRaN (21.03. - 19.04.)
Choć nie wszystko będzie proste, odniesiesz 
sukces. Dewizą niech staną się rozwaga 
i spokój. To, co osiągniesz teraz, będzie 
fundamentem na lata. To dobry czas, by 
szczerze porozmawiać z otaczającymi cię 
ludźmi, postawić wyraźną granicę między 
oczekiwaniami, jakie mają wobec ciebie 
bliscy i koledzy z pracy, a twoimi własnymi 
potrzebami.
BYk (20.04. - 22.05.)
W tym tygodniu najwięcej zależy od ciebie. 
Odniesiesz sukces dzięki sile wewnętrznej. 
Ale nie wymagaj od siebie przesadnie 
wiele. Zainwestuj teraz w swoją pasję czy 
talent, na których rozwój nie miałaś/łeś cza-
su. Nabierzesz nowej energii, pozbędziesz 
się kompleksów. Zaufaj intuicji.
BLIŹNIĘTa (23.05. - 21.06.)
Nadchodzą wyzwania. Odważnie reaguj 
na zmiany, bo nowe sytuacje przyniosą 
szanse na spełnienie marzeń. Moc będzie 
z tobą. Samotne bliźnięta zaskoczy seria 
nieoczekiwanych zauroczeń. Poza tym 
już od maja Jowisz będzie cię wspierał w 
świetnej organizacji spraw codziennych.  
Rak (22.06. - 22.07.) 
Twoje atuty – intuicja i inteligencja emo-
cjonalna – pozwolą ci ominąć pułapki i 
zakończyć ten tydzień z tarczą! Podejmuj 
decyzje z większym rozmysłem. Awans 
lub samodzielność zawodowa pokażą, 
że oprócz blasków nowej sytuacji istnieją 
również cienie. Raki żyjące w związkach 
będą wodzone na pokuszenie. Zachowaj 

ostrożność i zdrowy rozsądek. Dla romansu 
nie warto ryzykować utraty tego, co już masz. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Możesz odważnie przyśpieszyć kroku. Po-
dejmuj wyzwania, zmieniaj to, co może 
być lepsze. Twoje codzienne życie stanie się 
źródłem harmonii i bezpieczeństwa. Może 
czekać cię pasmo sukcesów, tylko nie działaj 
lekkomyślnie.
PaNNa (24.08. - 22.09.)
Wchodzisz w pomyślny okres. Możesz liczyć 
na energię Plutona, która sprzyja życiowym 
zmianom. Patrz na swoje cele i marzenia 
długodystansowo. Dobrze rozkładaj siły i 
rozglądaj się na wszystkie strony, a szczęśli-
wie dotrzesz do celu. Miłość przyjdzie, ale 
nie z tej strony, z której jej wypatrujesz.
WaGa (23.09. - 22.10.)
W tym tygodniu będziesz pod opieką Jowi-
sza – twojego dobroczyńcy. Skorzystaj z jego 
pomocy, wyprostuj to, co się poplątało, i 
śmiało ruszaj w dalszą drogę. Masz wiele do 
wygrania, ale i stracenia. Bądź więc rozsądny, 
ale odważnie podejmuj wyzwania, jakie na 
ciebie czekają. To się opłaci.
SkORPION (23.10 - 21.11.)
Zakończ stare wątki, które cię obciążają. 
Czujnie reaguj na szanse! Będziesz iść przez 
świat pewniej niż do tej pory, ale nie bę-
dzie to oznaczało rozpychania się łokciami. 
Wręcz przeciwnie – odkryjesz, że miłość oraz 
dobroć dla siebie i innych to najcenniejsza 
waluta. Samotne skorpiony będą przyciągać 
jak szalone! Wybieraj z głową, by nie prze-
gapić prawdziwej miłości.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Cierpliwie twórz rzeczy trwałe. One dadzą 
ci poczucie bezpieczeństwa. Dostaniesz 
szansę na dokonanie korzystnych zmian. 
Przerwiesz rutynę. Być może twoje hobby 
stanie się sposobem na życie. Poszerzaj 
horyzonty, dużo czytaj, podróżuj...
kOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Ostrożność w pierwszej połowie tygodnia 
uchroni cię przed pułapkami. Później mo-
żesz pozwolić sobie na więcej. Przyszedł 
moment, by zadbać o siebie. Sprawiaj 
sobie przyjemności i bądź asertywny. Po-
trzebujesz oddechu i własnego rozwoju. 
Zainwestuj w siebie!
WOdNIk (20.01. - 18.02.)
Czeka cię przyjemny spokój, ale nie zabrak-
nie też okazji do konstruktywnych zmian. W 
drugiej połowie tygodnia ogranicz rozmach 
w działaniu. Uchyli się przed tobą furtka do 
pełniejszego, bardziej wartościowego życia. 
Musisz tylko ruszyć z miejsca, wyrwać się z 
rutyny, która od lat cię ogranicza. Wyjedź 
gdzieś, zapisz się do szkoły, zainwestuj w 
swoją pasję. Warto!
RYBY (19.02. - 20.03.)
Pomyśl o podróżach – krótszych i całkiem 
dalekich. Odkryjesz własne, nieznane do-
tąd drogi, być może rozpoczniesz zupełnie 
nowy etap w życiu. To dobra wiadomość. 
Nabierz odwagi! Gwiazdy stoją teraz po 
twojej stronie. Nawet jeśli czujesz się sa-
motna, daj sobie jeszcze chwilę. Pod koniec 
tygodnia układ planet zwiastuje poznanie 
kogoś naprawdę wartościowego.
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Piłkarze wałeckiego Orła spra-
wili sobie i swoim kibicom 
kiepski prezent wielkanocny, 
przegrywając w Wielką Sobotę 
na swoim boisku z Wieżą Posto-
mino 1-3. Co gorsza, była to po-
rażka całkowicie zasłużona, bo 
to goście - mimo, że miejscowi 
jako pierwsi objęli prowadze-
nie - w przekroju całego meczu 
okazali się drużyną lepszą.

Wieża Postomino to rywal 
dla Orła zawsze niewygodny, z 
którym o punkty nigdy nie jest 
łatwo bez względu na to, gdzie 
rozgrywany jest mecz. Jesienią 
wałczanie zdołali wywalczyć z 
Wieżą remis i wśród zgroma-
dzonych w sobotę na trybu-
nach kibiców można było przed 
pierwszym gwizdkiem sędziego 
usłyszeć opinię, że podobny wy-
nik nie byłby dla gospodarzy zły.

Trener Orła Marcin Łyjak zde-
cydował się posadzić na ław-
ce rezerwowych Wojciecha 
Wesołowskiego, by znaleźć 
miejsce dla dwóch defensyw-
nych pomocników: Damiana 
Gałosza i Cezarego Buraka. Parę 
środkowych obrońców tworzyli 
wracający po karencji za żółte 
kartki Marek Hermanowicz oraz 
Konrad Trzmiel. Grającego na 
szpicy Bartosza Wesołowskiego 
wspomagać mieli grający na 
skrzydłach Jakub Cerazy i Patryk 
Kowalczuk, a za rozgrywanie 
odpowiadał Daniel Popiołek. 
Można powiedzieć, że skład 
bliski optymalnego.

W sobotę w Wałczu było sło-
necznie i wiosennie, ale prowa-
dzenie gry utrudniał porywisty 
wiatr, który w pierwszej połowie 
był sprzymierzeńcem gości. Po 
opadach deszczu nawierzchnia 
boiska była już w lepszym sta-
nie, niż w meczu z Jeziorakiem 
dwa tygodnie temu, ale nadal 
utrudniała przeprowadzanie 
kombinacyjnych akcji.

Od pierwszego gwizdka sędzie-
go dało się jednak zauważyć, że 
zespół gości nie jest zlepkiem 

Wielkosobotni dyngus
Orzeł Wałcz - Wieża Postomino 1-3 (0-0)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Hermanowicz, Trzmiel, Resiak - Kowalczuk 
(80’ Pawlisz), Popiołek (80’ Wesołowski), Gałosz, Burak, Cerazy (80’ 
Kowalik) - Wojciechowski.

Bramka dla Orła: samobójcza (63’)

przypadkowych piłkarzy, któ-
rzy spotykają się dwie godziny 
przed meczem. „Wieżowcy” 
sprawiali naprawdę solidne wra-
żenie: byli szybcy, silni fizycznie 
i nieźle wyszkoleni technicznie. 
Nie grali bardzo wyrafinowane-
go futbolu, ale skutecznie utrud-
niali rozgrywanie swoich akcji 
gospodarzom, a po odbiorze 
piłki bardzo szybko przechodzili 
od obrony do ataku. Grający pod 
wiatr zespół Orła miał poważne 
problemy z przedostawaniem się 
pod bramkę gości, a ci w pierw-
szych 45 minutach wyprowadzili 
kilka bardzo groźnych ataków. 
Już w 8 minucie przyjezdni 
przeprowadzili składną akcję 
środkiem boiska, zakończoną 
zagraniem na prawe skrzydło i 
płaską wrzutką pomiędzy Odol-
czyka i linię obrony. Na szczęście 
żaden z gości nie zdołał zamknąć 
akcji, a niebezpieczeństwo zaże-
gnał wybijając piłkę wślizgiem 
na róg Vinzenzo Riccio.

Po kilku minutach postominia-
nie wysokim presingiem wymu-
sili błąd na wyprowadzających 
piłkę zawodnikach Orła, po 
czym wymienili kilka podań i za-
kończyli akcję celnym i mocnym 
strzałem na bramkę Odolczyka. 
Golkiper gospodarzy popisał się 
jednak efektowną, a co ważniej-
sze - skuteczną robinsonadą.

W 21 minucie po kolejnym 
błędzie przy wyprowadzaniu 
piłki niebezpieczeństwo pod 

swoją bramką zażegnał Trzmiel, 
który klatką piersiową zgrał piłkę 
do Odolczyka.

Pierwszą groźniejszą akcję 
piłkarze Orła przeprowadzili do-
piero w 23 minucie. Po wrzutce 
Gałosza piłka trafiła do Cera-
zego, ale strzał skrzydłowego 
gospodarzy obronił bramkarz 
Wieży.

Na tym emocje w pierwszej 
połowie dobiegły końca, a po 
zmianie stron gospodarze wyszli 
z takim nastawieniem, jakby 
w przerwie wypili magiczny 
napój. Już w 47 minucie Resiak 
dośrodkował piłkę z lewej strony, 
minął się z nią Wojciechowski, 
ale do futbolówki dopadł Gałosz 
i mocno strzelił. Bramkarz odbił 
uderzenie wprost pod nogi Ko-
walczuka, który po rękach golki-
pera Wieży umieścił futbolówkę 
w siatce. Niestety, sędzia bramki 
nie uznał, bo skrzydłowy Orła 
był na spalonym.

W 53 minucie celnym poda-
niem do Popiołka popisał się 
Gałosz. Piłka trafiła na słabszą 
lewą nogę pomocnika Orła, 
który oddał strzał, ale po odbiciu 
się od nogi obrońcy futbolówka 
przeleciała tuż obok słupka na 
rzut rożny. Po jego wykonaniu 
mocnym, ale trochę zbyt wyso-
kim strzałem popisał się Resiak.

W 60 minucie Popiołek ob-
służył precyzyjną „zawiesiną” 
Wojciechowskiego, który strzelił 
z woleja ponad bramką.

W 63 minucie miejscowi ob-
jęli wreszcie prowadzenie. Rzut 
rożny z prawej strony wykonał 
Resiak. Lewonożny obrońca Orła 
dokręcił piłkę tak, że ta wpadła 
do bramki Wieży. Przyczynił się 
do tego jeden z zawodników 

gości, który dotknął piłkę i osta-
tecznie gol uznany został jako 
samobójczy.

Tuż po wznowieniu gry Orzeł 
miał doskonałą okazję do pod-
wyższenia prowadzenia. Szybką 
kontrę z lewej strony przeprowa-
dził Cerazy, który dokładnie do-
grał do Popiołka, a ten uderzył 
bez przyjęcia z kilkunastu me-
trów. Niestety, bramkarz Wieży 
spisał się bez zarzutu. To mogła 
być decydująca akcja meczu...

Na tym zakończył się najlepszy 
fragment gry Orła w sobotę, a 
do głosu doszli goście. W 67 
minucie mieli oni rzut rożny. Po 
dokładnej centrze i strzale głową 
piłka po rękach Odolczyka trafiła 
w słupek, a bramkarz Orła tak 
nieszczęśliwie próbował ratować 
sytuację, że wepchnął futbolów-
kę do siatki.

Zaledwie 8 minut później go-
ście już prowadzili. Ich szybką 
akcję prawą stroną zakończył 
celnym strzałem przy dalszym 
słupku wprowadzony na boisko 
zaledwie dwie minuty wcześniej 
rezerwowy. A w 83 minucie 
przyjezdni ustalili wynik meczu, 
posyłając piłkę do siatki głową 
po kolejnym rzucie rożnym.

Wałczanie próbowali przy-
najmniej zmniejszyć rozmiary 
porażki. Pod bramkę Wieży 
przy stałych fragmentach gry 
dwukrotnie wybrał się nawet 
Odolczyk, jednak nie przynio-
sło to powodzenia. Najlepszą 
okazję do strzelenia kontaktowej 
bramki miał w 86 minucie Ga-
łosz, który wykorzystał niepo-
rozumienie w szeregach gości, 
ale uderzenie pomocnika Orła 
przeleciało nad bramką.

TC
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aUTO-TRaNS WałCZ

ul. Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41

10. Chemik Police 26 39 59-61
11. Olimp Gościno 26 32 38-54
12. Darłovia Darłowo 26 30 37-47
13. Rasel Dygowo 26 29 43-69
14. Błękitni II Stargard 26 29 53-65
15. Ina Goleniów 26 25 41-68
16. Jeziorak Szczecin 26 23 43-73
17. Leśnik Manowo 26 23 33-55
18. Sokół Karlino 26 23 31-56
19. Pogoń Połczyn 26 12 29-89
20. Zefir Wyszewo 25 12 25-62

klasa okręgowa
Wyniki 21. kolejki: Calisia kalisz Pom. 
- korona Człopa 3-0, Olimp Złocieniec - 
Światowid 63 Łobez 1-1, Sparta Węgorzyno 
- Zorza Dobrzany 0-2, Ina Ińsko - Piast Choci-
wel 0-0, Sarmata Dobra - KP Drawsko Pom. 
3-4, Orzeł Bierzwnik - Błękitni Pomierzyn 
0-0, Iskra Pomień - Lech Czaplinek 1-2, Gavia 

Choszczno - Drawa Drawno 3-0 (w.o., 
Drawa Drawno wycofała się z rozgrywek 
po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 21 46 41-17
2. Zorza Dobrzany 21 43 50-24
3. Calisia Kalisz Pom. 21 41 61-27
4. Lech Czaplinek 21 39 44-28
5. Sarmata Dobra 21 37 41-31
6. Piast Chociwel 21 36 45-28
7. KP Drawsko Pom. 21 35 46-31
8. Olimp Złocieniec 21 35 49-33
9. Orzeł Bierzwnik 21 34 41-31
10. Ina Ińsko 21 26 30-31
11. korona Człopa 21 24 38-42
12. Błękitni Pomierzyn 21 20 28-53
13. Światowid 63 Łobez 21 17 32-50
14. Iskra Pomień 21 14 32-68
15. Sparta Węgorzyno 21 9 24-61
16. Drawa Drawno 21 10 22-69

4. liga
Wyniki 26. kolejki: Orzeł Wałcz - Wieża 
Postomino 1-3, Jeziorak Szczecin - Dąb 
Dębno 0-0, Pogoń Połczyn Zdrój - Hutnik 
Szczecin 2-3, MKP Szczecinek - Ina Gole-
niów 3-3, Biali Sądów - Zefir Wyszewo 
2-0, Rasel Dygowo - Olimp Gościno 1-1, 
Sokół Karlino - Leśnik Manowo 3-3, 
Chemik Police - Gwardia Koszalin 2-1, 
Błękitni II Stargard - Vineta Wolin 0-2, 
Flota Świnoujście - Darłovia Darłowo 3-0.

1. Vineta Wolin 26 68 69-12
2. Flota Świnoujście 26 62 83-20
3. Gwardia Koszalin 25 51 52-16
4. Dąb Dębno 26 49 60-41
5. Biali Sądów 26 46 59-37
6. MKP Szczecinek 26 45 70-46
7. Wieża Postomino 26 44 46-30
8. Hutnik Szczecin 26 42 55-35
9. Orzeł Wałcz 26 40 50-40

WYNIkI I TaBELE
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• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 250 
m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do adaptacji, 
podpiwniczony. Po termomodernizacji, 2 sys-
temy ogrzewania (gaz, ekogroszek). Zadbany 
ogród pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja. 
Kontakt: 606 930 408                                1/19ll

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu czynne 
jest od godz. 1300 w czwartki przy ul. Dąbrow-
skiego 2/1w Wałczu w siedzibie SIG. Z porad 
bezpłatnych w zakresie prowadzenia robót bu-
dowlanych mogą korzystać osoby prywatne po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji 
- tel. 693-770-576                                    31/21u

• Zlecę prace remontowo-budowlane w 
Wałczu i okolicy: wyburzenia przygotowanie 
mieszkań do remontu drobne prace budowlano 
naprawcze. Dla osób wynagrodzenie adekwat-
ne do umiejętności, dla firm ryczałt. Zaintere-
sowane osoby lub firmy proszę o kontakt. Tel. 
573 740 418                                            16/22ub

• Malowanie, szpachlowanie, prace wykoń-
czeniowe, docieplenia, zabudowa z płyty G/K. 
Tel. 797 818 995                                  20/22ub

• ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I rEkLAMy 
rAMkOWE OrAZ OGŁOSZENIA 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

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chruścicki 
oraz dziennikarze i współpracownicy.
adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 78-600 
Wałcz, al. Zdobywców Wału Pomor-
skiego 15, tel. 602 590 376. E-mail: 
tygodnik@pojezierze.com.pl.
kontakt: 602 590 376
Tekstów niezamówionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do ich skracania 
i opatrywania tytułami. Nie odpowiadamy 
za treść reklam i ogłoszeń.

NIErUCHOMOŚCI

dOrAdZTWO BUdOWLANE

USŁUGI BUdOWLANE

ZLECANIE OGŁOSZEń
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Z okazji 30 - lecia działalności Agencji Handlowej BAZA

życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów, dalszego dynamicznego rozwoju, 
odkrywania nowych perspektyw dla firmy oraz satysfakcji zawodowej.

Dziękujemy za stworzenie miejsca, w którym możemy pracować i rozwijać 
się w przyjaznej, rodzinnej atmosferze, przyczyniać się do rozwoju  firmy 
i realizować osobiste cele.

Niech ten piękny Jubileusz będzie dla nas wszystkich źródłem siły i inspiracji 
do dalszej wspólnej pracy.

        Pracownicy
     Agencji Handlowej BAZA i marketu „Mrówka”


