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Jeśli ktoś z Państwa ma tak, jak ja, to znaczy, że guzik Go interesuje 
Festiwal Piosenki Eurowizji. Mnie on nie interesuje w zasadzie 
od zawsze, a szczególnie od czasu, kiedy wygrał go Austriak o 
imieniu, którego nie pamiętam. Pamiętam natomiast, że był  

(Austriak, a nie Festiwal) starannie wystylizowany na kobietę, poza 
jednym szczegółem: nie ogolił się. Nie wiem, czy także na nogach lub 
w innych miejscach, w których każda lubiąca uchodzić za zadbaną 
pani pozbywa się owłosienia, w każdym razie omawiany Austriak 
(a może Austriaczka?) miał zarost na twarzy. I to nie taki, jaki bywa, 
kiedy po trzech dniach picia facet boi się sięgnąć po żyletkę, tylko taki 
całkiem solidny i widoczny. Podkreślam przy tym, że nie obwiniam się 
o brak tolerancji, gdyż zaczęło mi to przeszkadzać dopiero, kiedy to 
zobaczyłem, a przedtem ani później nie przeszkadzało i nie przeszka-
dza mi to ani trochę. W każdym razie od tego czasu straciłem resztki 
zainteresowania Eurowizją. Oglądałem to w życiu może ze trzy razy i 
trzy razy mi się to nie podobało, więc nie znajdywałem powodu, żeby 
się zmuszać po raz czwarty.

W sobotę też nie znalazłem, ale zostałem do tego poniekąd zmuszony, 
gdyż wieczorem chciało mi się poleżeć na kanapie. Kanapa jest w tym 
samym pokoju (czasem nie bardzo wiedzieć czemu nazywanym salo-
nem, a to jest co najwyżej salonik) co telewizor, a Eurowizję koniecznie 
chciała obejrzeć jedna z moich domowniczek, żywo zainteresowana 
występem reprezentacji Ukrainy. Zazwyczaj to ja zawłaszczam pilota, 
ale tym razem machnąłem ręką, bo a niech tam raz sobie smarkata 
poogląda to, co chce. Zaznaczam, że domowniczka jest małoletnim, 
utalentowanym wokalnie uchodźcą z Ukrainy rodzaju żeńskiego. 
Uchodźca zirytował mnie wprawdzie zdziwieniem, że „to i Paliaki spi-
wajo na Eurowizji?” (zapis fonetyczny), ale nie dałem się sprowokować. 
Może i na za dużo jej pozwalam, ale lubię swojego uchodźcę. No i ona 
siedziała przed telewizorem wpatrzona jak sroka w ikonę, a ja rzucałem 
czasem uchem w kierunku głośnika, a skoncentrowałem się tylko na 
występach ukraińskiego zespołu i polskiego śpiewaka. Uważam, że 
zarówno Ukraińcy, jak i nasz reprezentant wypadli całkiem przyzwocie 
na tle zdecydowanej większości wykonawców z innych krajów. Na 
tym moje zainteresowanie Festiwalem uznałem za wyczerpane i nie 
czekając na głosowanie poszedłem spać. Nasz domowy uchodźca ani 
jednak myślał pójść w nasze ślady. Kiedy  szedłem do sypialni, tkwił jak 
zahipnotyzowany przed odbiornikiem i kombinował, jak by tu wysłać 
swój głos sms-em, bo coś tam nie chciało pyknąć. Uznałem, że się nie 
znam, nie orientuję, zaspany jestem i we wszystkim uchodźcy wyręczać 
jednak nie będę. Nawet małoletniego, utalentowanego wokalnie i płci 

To tylko Eurowizja...

Reduktor

żeńskiej. Niech sobie uchodźca radzi.
Nie wiem, czy sms w końcu poszedł, czy nie, ale rano uchodźca spał 

jak zabity do południa, a ja bez zdziwienia wyczytałem w sieci infor-
mację, że Eurowizję wygrali Ukraińcy. Polak zajął 12. miejsce. Myślę, 
że gdyby Ukrainę reprezentował na Festiwalu chór stowarzyszenia - z 
całym szacunkiem - głuchoniemych, to też by wygrał, bo wiadomo, 
jakie mamy czasy. Podkreślam jednak, że zwycięski zespół moim zda-
niem bardzo dobrze zaśpiewał fajną, melodyjną piosenkę i w tym, że 
wygrał, nie ma żadnej lipy. Nie podzielam natomiast opinii, że 12. 
miejsce Polaka było sukcesem, bo wnuk słynnego śpiewaka operowego 
Wiesława Ochmana też sroce spod ogona nie wypadł. Gdyby przegrał 
tylko z Ukraińcami - nie byłoby sprawy. Ale tak w ogóle to uważałem, 
że nie ma o co kruszyć kopii, bo to przecież tylko Eurowizja...

Później jednak - tak jak wszyscy inni - dowiedziałem się, jak wyglą-
dało głosowanie. Zdaje się, że na tym Festiwalu nie można głosować 
na przedstawicieli swojego kraju, czyli np. ja nie mogłem głosować na 
Ochmana. Punkty w krajach, które biorą udział w Eurowizji, przyznają 
też jurorzy. No i wyszło tak, że Polacy dali komplet (12) punktów 
Ukraińcom, a Ukraińcy Polakowi ani jednego (na wszelki wypadek: 
0), tzn. ukraińska publiczność głosowała na Polaka, a jurorzy - nie.

Nie powiem - przez moment zrobiło mi się przykro, ale... tylko przez 
moment, bo to przecież tylko Eurowizja, festiwal kiczu i tandety. Teraz 
(tzn. w poniedziałek), mam to już głęboko w nosie. Ale to ja - bo temat 
zrobił się gorący. Wielu Polaków dało upust swojemu niezadowoleniu 
na fejsbukach, instach i innych tiktokach, a Ukraińcy pokapowali się, 
że wyszło niefajnie i zaczęli się tłumaczyć. Wypowiedziała się na ten 
temat jedna pani z ukraińskiego jury, ba! - głos zabrał nawet ambasador 
Ukrainy w Polsce, plus parę innych, ważnych osób. Wszyscy oczywi-
ście podkreślają, jak bardzo są wdzięczni za to, co Polacy robią teraz 
dla Ukraińców i gdyby to tylko od nich zależało, to do takiej sytuacji 
nigdy by nie doszło...

No... nie wiem. W sumie naprawdę nie ma o czym mówić, ale kiedy 
patrzyłem w sobotę na swojego małoletniego, wokalnie utalentowa-
nego uchodźcę płci żeńskiej, który gdyby tylko mógł to wszedłby do 
telewizora i sprzedał duszę diabłu, żeby wygrał Ukrainiec - nie wierzę 
w te zapewnienia. Gdyby Eurowizję z jakichś powodów powtórzo-
no - wynik byłby dokładnie taki sam. Ja to nawet w jakiejś mierze 
rozumiem, bo wiele razy miałem okazję przekonać się, jak Ukraińcy 
kochają swoją ojczyznę.

I nie mam im tego za złe. Przeciwnie - między innymi dzięki temu 
na dom, w którym mieszkam, nie spadają dziś ruskie bomby i rakiety.
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Sytuacja z wałeckim kinem 
Tęcza zaczyna przypominać 
przysłowiowy czeski film: 
„nikt ni nie wie”. Nie wia-
domo jak będzie wyglądać 
projekt, a co za tym idzie - jak 
ostatecznie będzie wyglądać 
kino. Nie jest znany kosztorys, 
a co za tym idzie - nie wia-
domo, ile ostatecznie będzie 
kosztować inwestycja. Nie 
wiadomo, kiedy remont się 
rozpocznie - o ile w ogóle się 
rozpocznie. Nie wiadomo też 
kiedy może się zakończyć, 
ale wiadomo, że terminu we 
wrześniu tego roku na sto 
procent nie uda się dotrzy-
mać. Wreszcie - co wydaje się 
najważniejsze - nie wiadomo, 
czy radni dołożą brakującą do 
remontu kwotę, a jeśli nie 
dołożą, to co będzie z całą 
inwestycją? Wiadomo tylko, 
że kino jest wyburzone...

Sam remont kina to jedynie 
część o wiele większej inwestycji, 
tzw. rewitalizacji rejonu ulic Byd-
goskiej i Wojska Polskiego. Fakt, 

Czeski film w „Tęczy”
że najbardziej kosztowna, ale 
jednak tylko część. Pod nazwą 
„rewitalizacja” kryje się kilka 
zadań, w tym zagospodarowanie 
terenu w rejonie ulic Bydgoskiej 
i Wojska Polskiego, zarówno z 
przodu, jak i z tyłu budynków 
kina Tęcza i Wałeckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W ramach za-
dania ma zostać dobudowana 
winda do budynku WSM. Do 
tego dochodzi remont kina i wy-
gospodarowanie  pomieszczeń, 
które wstępnie miały służyć 
organizacjom pozarządowym. 

Na ten cel przeznaczono około 
6,5 miliona złotych, przy czym 
radni dali wyraźnie do zrozumie-
nia, że jest to kwota w pewnym 
sensie graniczna. Składają się 
na nią 4 mln zł dofinansowa-
nia i około 2,5 mln zł wkładu, 
wniesionego przez miasto. Jeśli 
inwestycja będzie kosztowała 
więcej, to radni dali do zrozu-
mienia, że nie dołożą środków. 
Dziś wiadomo już z całą pew-
nością, że inwestycja będzie 
droższa. O ile? Tego dokładnie 
nie wiadomo, ale nieoficjalnie 

padają kwoty rzędu 11, 13, a 
nawet 15 milionów złotych. Co 
w takim razie będzie z kinem? 
Zdania są podzielone...

***
Maciej Żebrowski, burmistrz 

Wałcza: - Nie wyobrażam sobie, 
żeby w mieście powiatowym nie 
istniało kino. O tym, czy jest ono 
potrzebne, jednoznacznie wy-
powiedzieli się nasi mieszkańcy, 
kiedy podejmowaliśmy decy-
zję o jego remoncie. Wałeckie 
Centrum Kultury pełni funkcję 
kulturalną: spektakle, koncerty, 
kabarety czy DKF i naprawdę jest 
tego sporo. Połączenie w jednym 
gmachu tych dwóch instytucji: 
WCK i kina zawsze będzie ro-
dziło problemy organizacyjne, 
dlatego podjęliśmy decyzję o 
jego remoncie. My, czyli kie-
rownictwo Urzędu, mieszkańcy 
i radni. Jak kino powinno wy-
glądać? To raczej oczywiste: 
kino powinno spełniać wszystkie 
najwyższe standardy, dotyczące 
nie tylko komfortu i wygody, ale 
również bezpieczeństwa. Takie 
właśnie były nasze założenia, 

które będziemy realizować. Jeśli 
Rada Miasta zdecyduje się na 
niezwiększenie w razie potrzeby 
środków na ten cel, to stracimy 
ponad 4 mln. zł dofinansowania 
na jego remont, a także na całą 
rewitalizację zaplecza oraz osie-
dla Wojska Polskiego. Spłycamy 
ten projekt do kina, a to przecież 
znacznie bardziej rozbudowana 
koncepcja rewitalizacji. Oczy-
wiście koszty inwestycyjne są 
niezwykle ważne, ale tu chodzi 
o coś więcej. Wałcz musi się 
rozwijać pod każdym względem, 
zarówno inwestycyjnym, jak 
i kulturalnym. Po tylu latach 
stagnacji naszym mieszkańcom 
po prostu się to należy. 

Maciej Goszczyński, prze-
wodniczący Rady Miasta 
Wałcz: – Mamy spory problem, 
a zbyt mało wiarygodnych i 
konkretnych informacji, aby 
wyrobić sobie na ten temat wła-
sne zdanie. W moim odczuciu 
władze miasta podeszły do tej 
inwestycji chyba nieco na od-
wrót. Najpierw należało poznać 
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Czeski film w „Tęczy”
projekt, kosztorys i zapewnić 
sobie finansowanie, a dopiero 
później rozbierać kino. Tymcza-
sem stało się na odwrót. Naj-
pierw wyburzono kino - tylko, 
że nie wiemy, ile ostatecznie ta 
inwestycja będzie kosztować. Ja 
mam poważne obawy, że takie 
działanie miało postawić rad-
nych przed faktem dokonanym 
i wymusić niejako przyznanie 
dodatkowych środków. W tej 
materii jest zbyt wiele znaków 
zapytania, aby móc zająć jakieś 
ostateczne stanowisko. Komisja 
Rewizyjna, która przeprowa-
dzała kontrolę inwestycji, na 
najbliższej sesji będzie prosić o 
podjęcie uchwały o zawieszenie 
kontroli. Nie jest w stanie jej 
przeprowadzić, ponieważ nie 
uzyskała większości dokumen-
tów, o jakie prosiła. Nie dostała 
nawet dokumentu potwierdza-
jącego, że marszałek zgadza się 
na zmianę terminu realizacji 
inwestycji. Oczywiście jestem za 
kinem, ale nie za te pieniądze. 
Choć szczerze mówiąc znów 
nie wiem za jakie, bo padające 
kwoty są nieoficjalne. Jesteśmy 
jednak w takiej sytuacji, że 
mamy wyburzone kino. Jeśli 
nie rozpoczniemy inwestycji, to 
i tak komuś będziemy musieli za 
to zapłacić.

Krzysztof Piotrowski, wice-
przewodniczący Rady Miasta 
Wałcz: – Kino oczywiście jest 
potrzebne, ale nie za takie pie-
niądze. I nie jest to wyłącznie 
moje zdanie, ale podziela je 
wielu mieszkańców, z którymi na 
ten temat rozmawiałem. Nie jest 
to inwestycja pierwszej potrze-
by. Padają kwoty, 11 a ostatnio 
nawet 13 milionów złotych. 
Moim zdaniem bez sensu było 
łączenie tego w jedno zadanie. 
Rewitalizację można było prze-
prowadzić etapowo, z  własnych 
środków. Podobnie remont kina. 
Należało go przeprowadzić tak, 
aby spełniało warunki przeciw-
pożarowe. Do tego oczywiście 
remont toalet. Samo kino miało 
klimat i warto było go zachować. 
Ja w każdym razie będę prze-
ciwny tej inwestycji w obecnej 
formule, jeśli jej faktyczny koszt 
przekroczy 10 milionów złotych. 
Skąd wziąć na to pieniądze? Brać 
kredyt i zadłużać miasto? 

Bożena Terefenko, radna 
Rady Miasta Wałcz: - Kino jest 
potrzebne i co do tego chyba 
nikt nie ma wątpliwości. Nie 
można zapominać, że Tęcza 
to również część historii tego 
miasta. To jest często kwestia 
sentymentu, a ciężko jest to 
momentami przeliczyć na pie-
niądze. Zawsze byłam i jestem 
zdania, że jak coś robić, to robić 
to dobrze. Pech tej inwestycji 
polegał na tym, że rozpoczęto 
ją w okresie, kiedy wybuchła 
pandemia, a potem wszystko 
gwałtownie zaczęło drożeć. 
Kończymy w dzisiejszej inflacji. 
Jest oczywiste, że kosztów z 
2020 roku nie da się utrzymać. 
Dlatego zagłosuję za kinem. Jeśli 
z tego zrezygnujemy, to nie ma 
pewności, że będzie nas stać na 
tą inwestycję w przyszłości.

Anna Korzeniewska, radna 
Rady Miasta Wałcz: – Kino 
powinno być i to niezależne od 
WCK. Pojawiły się problemy z 
dokumentacją, co przedłużyło 
całość inwestycji. Do tego docho-
dzi inflacja, podwyżki kosztów. 
Tyle, że nie można za to obwiniać 
burmistrza, co stara się robić 
część radnych, wykorzystując to 
politycznie. Wszystko drożeje i z 
tym, że  ta inwestycja również 
będzie droższa, musimy się liczyć. 
Znam jednak zbyt mało szcze-
gółów, aby jasno i precyzyjnie 
odnieść się do samej inwestycji. 
Czekam na odpowiedź na wiele 
pytań ze strony burmistrzów, 
wówczas będę mogła świadomie 
podjąć decyzję, jak głosować. W 
każdym razie ja nie wyobrażam 
sobie Wałcza bez kina. 

Jolanta Wegner, wicestaro-
sta wałecki: – Jestem zwolen-
niczką kina, ale nie w takiej roz-
budowanej wersji. Wolałabym, 
aby kino przeszło swego rodzaju 
lifting. Remont polegający na 
odnowieniu toalet, dostosowa-
niu obiektu do wymogów prze-
ciwpożarowych, ale z zachowa-
niem niepowtarzalnego klimatu. 
Pamiętam, jak na festiwalu 
Filmu i Sportu reżyser Janusz 
Zaorski podkreślał niesamowity 
klimat kina Tęcza. Rozmawiałam 
z nim i proszę mi wierzyć, że Tę-
cza mu się niezwykle podobała. 
Kino powinno być, ale nie w ta-

kiej formule i przede wszystkim 
nie za takie pieniądze, o jakich 
się mówi.

Piotr Romanowski, radny 
Rady Miasta Wałcz: – Kino 
nie powinno być rozebrane do 
takiego stopnia, jak to się obecnie 
stało. Jestem oczywiście za Tęczą, 
ale obawiam się, że na „mercede-
sa”, jaki zaproponował burmistrz, 
zwyczajnie nas nie stać. Tym bar-
dziej, że o frekwencji w kinie nie 
ma co wspominać. Chodzi tam 
garstka osób. Jeśli kwota będzie 
wyższa o 1-2 miliony złotych, to 
zagłosuję za kinem i dodatkowy-
mi środkami. Jeśli jednak okaże 
się, że trzeba będzie dołożyć 
więcej, to będę przeciwny, z 
zastrzeżeniem, aby tematu nie 
zakopywać. Kino można zrobić 
powoli, przy pomocy własnych 
środków lub poszukać innego 
dofinansowania. 

Bogusława Towalewska, 
radna Rady Miasta Wałcz: – 
Cała inwestycja jest niezwykle 
skomplikowana  i pozostawia 
wiele znaków zapytania pod 
względem prawnym. Umowa, 
która jest podpisana, zawiera ry-
czałtową formę płatności. Nie ma 
tam co prawda mowy o zmianie 
ceny i 6,6 mln. złotych mogłoby 
się wydawać wiążące, ale są też 
orzeczenia sądowe mówiące o 
tym, że nie można wykonawcy 
doprowadzać do bankructwa. 
Generalnie prawnicy będą mieli 
sporo roboty przy ustaleniu, czy 
firma może podnieść cenę, a jeśli 
może, to co zrobić w sytuacji, 
jeśli radni nie zwiększą środków i 
tym samym odstąpią od realizacji 
inwestycji. Pojawia się też pytanie, 
czemu wykonawcy udostępniono 
plac robót od razu, skoro moż-
na to było zrobić po uzyskaniu 
projektu i kosztorysu? W efekcie 
wykonawca wyburzył kino i my-
ślę, że ktoś dał na to zgodę. Jest 
wreszcie Program Funkcjonalno-
-Użytkowy, który wykonawca 
określił jako bubel. Jest on jednak 
częścią specyfikacji przetargowej i 
startujący z niego korzystali. To też 
może być powodem do podważe-
nia całego przetargu. Takich nie-
jasności i pytań jest cała masa. Ta 
inwestycja najwyraźniej przerosła 
burmistrza i jego pracowników. 
Nie wiadomo, czy w ogóle się roz-

pocznie. Wykonawca jej zakończe-
nie określił na grudzień 2023 r., 
na co burmistrz nie wyraził zgody, 
sugerując wrzesień. Tymczasem 
jest jeszcze wiele do zrobienia, 
aby ta inwestycja w ogóle się 
zaczęła. A za takie pieniądze, o 
jakich się mówi, obawiam się, że 
inwestycja nie uzyska akceptacji 
rady. I co wtedy? Bo kino jest już 
rozebrane...                             far

Od autora: - Na koniec i ja 
wypowiem się na temat kina, ale 
nie na temat inwestycji, która na 
ten moment jest zbyt niejasna, 
aby cokolwiek o niej powiedzieć. 
Może poza tym, że zgadzam się 
z osobami, które uważają, że z 
totalną demolką Tęczy można 
było się wstrzymać. 

Osobiście jestem przeciwnikiem 
łączenia kilku zadań inwestycyj-
nych w jedno duże. Z tym najczę-
ściej bywają problemy. Poza tym 
wolałbym, aby Tęcza pozostała 
Tęczą, a nie przeobraziła się w 
kolejną miniwersję nijakiego 
multipleksu. Gdyby to ode mnie 
zależało, to kino przerobiłbym na 
wersję retro. Coś na kształt cud-
nych, klimatycznych kin okresu 
międzywojnia. Z małą sceną, for-
tepianem z boku... A co szkodzi 
od czasu do czasu puścić niemy 
film z graną na pianinie muzyką 
na żywo? Do tego fajna kotara, 
przysłaniająca ekran. Stylizowane 
kinkiety na ścianach i zwisające 
z sufitu żyrandole jako oświe-
tlenie. Toalety w klimacie retro. 
Kasy biletowe jak z Vabanku. 
Może nawet stylizowany bufet z 
fajnymi napojami i przekąskami 
innymi niż chipsy i popcorn? Do 
tego witryna dostosowana do 
klimatu, podobnie jak szyld nad 
wejściem. W wejściu witający 
gości bileter w liberii. Z boku słup 
ogłoszeniowy ze stylizowanymi 
na stare plakatami filmowymi. 
Coś innego... Do tego fajnie 
dobrany repertuar nie tylko 
oferujący nowości. Wydaje mi 
się, że takie kino, gdyby było 
jeszcze nieźle rozreklamowane, 
mogłoby przyciągnąć ludzi nie 
tylko z Wałcza i okolic, ale stać 
się prawdziwą atrakcją. A gdyby 
jeszcze darmowe wejściówki 
dawać osobom przebranym w 
stroje z epoki 20 – lecia między-
wojennego? Ech... rozmarzyłem 
się. Czas się obudzić.
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W sobotę 14 maja na prome-
nadzie nad jeziorem Raduń 
w Wałczu odbył się Polsko 
– Ukraiński Piknik Smaków. 
Jak się okazało, nawet pod 
względem kulinarnych upodo-
bań jesteśmy bardzo do siebie 
zbliżeni. 

Można powiedzieć, że piknik 
smaków zastąpił organizowany 
w maju Festiwal Organizacji 
Pozarządowych (w tym roku FOP 
odbędzie się podczas lipcowego 
Festiwalu Dwóch Jezior).

- Organizatorem pikniku jest 
OWES - mówił burmistrz Maciej 
Żebrowski. - Widać po frekwen-
cji, jak tego typu imprezy są po-

Smaczny piknik
trzebne mieszkańcom. Z drugiej 
strony to okazja do ściślejszej 
integracji  z naszymi gośćmi z 
Ukrainy. W wielu miastach po-
wstają restauracje prowadzone 
wyłącznie przez Ukrainki. Może 
piknik będzie zaczątkiem czegoś 
podobnego w Wałczu?

Jak się dowiedzieliśmy, nie 
było najmniejszych problemów 
z namówieniem gości z Ukrainy 
do włączenia się w organizację 
pikniku. Zaangażowały się w 
nią również m.in. Amazonki, 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
Zatorza, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Dzikowa, Drako Wałcz, 
ZAZ i oczywiście OWES.

- Sam pomysł zrodził się spon-
tanicznie – mówi Anna Kałamarz 
z wałeckiego OWES-u. - Z jed-
nej strony chcieliśmy zastąpić 
majowy festiwal organizacji 
pozarządowych, z drugiej za-
częły pojawiać się w internecie 
pierwsze bardzo negatywne 
wpisy po adresem gości z Ukra-
iny: że im się wszystko należy, 
że brakuje dla naszych rodzin. 
Chcieliśmy pokazać, że goście 

też mogą dać coś od siebie. Nie 
było najmniejszego problemu z 
namówieniem ich do udziału w 
pikniku i przygotowaniu trady-
cyjnych potraw. Dołączyły się 
nasze organizacje i wyszła jak 
widać całkiem udana impreza. 

Na promenadzie nie było 
wprawdzie tłoku, ale piknik od-
wiedziło łącznie kilkaset, może 
nawet około tysiąca osób. Go-
ście mogli spróbować różnego 
rodzaju pierogów, pielemieni, 
drożdżowych „bułeczek” sma-
żonych i pieczonych z różnora-
kim farszem. Nie zabrakło też 
słynnego ukraińskiego barszczu. 

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ 
Marija Zacharowa niedawno 
oskarżyła Ukrainę o ksenofobię, 
faszyzm i ekstremizm powodu 
tego, że Ukraińcy rzekomo nie 
dzielili się przepisem na barszcz 

ukraiński. Rozmawialiśmy na 
ten temat z paniami z Ukrainy. 
Przyznały, że słyszały o tej bez-
sensownej wypowiedzi, którą 
zresztą padła z ust rzeczniczki, 
która byłą w stanie nietrzeźwym. 
Jak mówiły panie, barszcz jest 
równie popularny na Ukrainie, 
co w Rosji i przepis jest tam 
doskonale znany. Ściśle mówiąc: 
przepisy, bo jak się dowiedzieli-
śmy, nie ma jednego przepisu na 
barszcz ukraiński. Różnią się one 
w zależności od regionu, a nawet 
poszczególnych domów. Potrafią 
też bardzo różnić się smakiem. 

Z rozmów z mieszkańcami 
Wałcza wynikało, że ukraińskie 
potrawy bardzo im smakowały 
i wydaje  się, że gdyby ktoś 
wprowadził je na stałe do swojej 
oferty, to na pewno zyskałyby 
wielu nabywców.                 far
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Шановні друзі!
Йде вже третій місяць Вашої присутності у Валчі та валецькому повіті. Ми раді, що Ви є! Хоч – звичайно, причина задля 

якої Ви тут опинилися трагічна - у Ваш дім прийшла війна. ЇЇ приніс «русский мир». Варто про це пам’ятати і розуміти. 
Однак, у всьому треба шукати позитивів. Також у тому, що зараз можете побачити і пожити нашим повсякденним 
життям. Порівняти йього з Вашими уявами про життя в Європейському союзі. Розуміємо, що багато з того побаченого 
Вам сподобається. Багато дечого, певно ні. Річ у тому, що по-іншому все розглядається оком туриста, зовсім по-іншому 
це виглядає, коли мусиш забезпечити себе всім що необхідне – житлом, харчуванням, роботою, школою, лікуванням... 
До того – страх і хвилювання за Ваших чоловіків, синів, братів – всіх тих,зто зараз захищає Вашу Батьківщину від 
московсього нашестія. 

Використайте цей час, як найкраще. У Вас тут багато друзів. Людей, які хочуть і допомагають.
З роботою більшості інституцій – як державного, так й зокрема самоврядувального підпорядкування – Ви вже знайомі. 

Отже, декілька інших інформацій:
Валч і валецький повіт це особливе місце. Особливе також і тим, що тут проживають громадяни Польщі, які належать 

до української національної меншини в цій державі (так, як в Україні болгари, поляки, угорці, греки, румуни). Ні – це не 
вихідці з України, і це не діаспора як в Канаді! Так склалося з історичних причин – ще в час коли тривала ще ІІ світова 
війна, у вересні 1944 році, уряд тодішнього ССРР підписав договір з делегацією польських комуністів про спільний кордон. 
З невеликими правками у 1951 році, цей кордон виглядає так як сьогодні. В межах сучасної Польщі залишилося тоді 
біля 700 тисяч українців, які проживали у бувших воєводствах: кракіському, ряшівському, люблинському – території 
південно-східної Польщі, від віків багатонаціональні. Більшу частину етнічних українців переселили згодом в роках 1944-
1946 в радянську Україну. Переселяли не добровільно... Тих українців, які чудом ще залишилися силоміць переселили 
в 1947 році на землі північної та західної Польщі – це 150 тисяч людей. І тому ми тут.

До того багато з поляків, які тут проживають – вихідці з території сучасної України! Батьки яких проживали зокрема на 
Львівщині й Волині. І яких також насильно тут привезено у 1944-1946 роках. Режим в СССР теж не хотів мати забагато 
націоналних меншин, зокрема польської.

Беручи до уваги все, що написано – не дивуйтеся, коли до Вас хтось з місцевих звернеться українською. Також і в 
окремих інституціях. Думаю – це непогано! Однак прохання – не відповідайте нам російською! Ми не хочемо, щоб 
москалі подумали собі, що й тут треба захищати «русскоговорящих». Іншими словами – тоді деяким з Вас треба було 
їхати в Ростов...

Українське слово Валча
Інформації українською мовою для наших гостей з України

Zaczęło się od niewinnego żartu, ale 
uraz pozostał i przeniósł się na kolejne 
pokolenia. W efekcie od 70 lat dwie 
pozornie żyjące w przyjaźni rodziny ro-
bią sobie mniejsze i większe świństwa. I 
wszystko wskazuje na to, że pałeczkę po 
przodkach przejmie kolejne, najmłodsze 
pokolenie...

Marian D. i Zdzisław R. (personalia zmie-
nione – dop. aut.) byli jednymi z pierwszych, 
którzy w 1946 roku przyjechali ze wschodu 
na tak zwane Ziemie Odzyskane. Poznali 
się dopiero podczas podróży na Zachód. W 
towarowym pociągu nawiązała się przyjaźń, 
a nawet miłość - siostra Mariana wyszła za 
mąż za młodszego brata Zdzisława.

Obie rodziny znalazły się najpierw w 
Wałczu, ale ciągnęło ich na wieś i po kilku 
miesiącach zasiedlili dwa gospodarstwa, 
położone kilkanaście kilometrów od miasta. 
Dostali ziemię i rozpoczęli gospodarzenie. 
Już na tych terenach ślub wzięło rodzeństwo 
Mariana i Zdzisława. Młoda para zamieszkała 
w sąsiedniej miejscowości. 

Sielanka pomiędzy rodzinami trwała przez 
kilka lat. Owszem, czasem się kłócili, ale 

Chłop żywemu nie przepuści...
szybko dochodziło do zgody. Panowie i ich 
małżonki nie należeli do tych, którzy wyle-
wają za kołnierz. W przypadku różnicy zdań 
jedni przynieśli samogon, drudzy zakąskę i 
tak za każdym razem udawało się zażegnać 
wszelakie konflikty. Tak było do bodaj 1954 
roku. Wtedy Marian zaprzyjaźnił się z jed-
nym z sąsiadów i dość często u niego bywał. 
Zdzisław był nieco zazdrosny. 

- Znam tę opowieść na pamięć – mówi 
Adam, prawnuk Mariana. - Pradziadek 
pojechał do sąsiada pędzić bimber. Miał 
rewelacyjną jak na tamte czasy aparaturę. 
Lepszą miał tylko Zdzisław, który swoją 
przywiózł ze wschodu. W każdym razie po 
pędzeniu i degustacji pradziadek był solidnie 
podpity. Załadował jednak aparaturę na wóz 
i wracał do domu. Kilkaset metrów przed 
bramą zatrzymał go Zdzisław. Wypytywał, 
gdzie pradziadek był i z kim pił. Pradziadek 
podobno mocno się tym wypytywaniem 
zdenerwował i na odczepnego rzucił, że pił z 
komendantem milicji w Wałczu. Pojechał do 
miasta zalegalizować aparaturę do bimbru i 
teraz może nawet sprzedawać samogon. Po-
kazał Zdzisławowi leżącą na wozie aparaturę 
i zapowiedział, że następnego dnia jedzie 

odebrać zaświadczenia. Chyba nie przyszło 
mu do głowy, że jego przyjaciel potraktuje 
te banialuki poważnie. W tamtych czasach 
bimbrownictwo było przecież traktowane jak 
poważne przestępstwo i załatwienie pozwo-
lenia na pędzenie u komendanta MO w ogóle 
nie wchodziło w grę. Ale podobno Zdzisław 
był zawsze łasy na kasę i myśl, że mój pra-
dziadek będzie legalnie sprzedawał samogon 
i wyliczenia, ile na tym zarobi odebrały mu 
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Chłop żywemu nie przepuści...
zdake się rozum. W każdym razie następ-
nego dnia Zdzisław też zapakował swoją 
aparaturę na wóz i pojechał do Wałcza. 
Kiedy pojawił się na posterunku milicji 
i oznajmił, że przyjechał z aparaturą do 
legalizacji, najpierw nikt mu nie wierzył. 
Potem, kiedy pokazał, co ma na wozie 
wywołało to ogólną wesołość. Skończyło 
się mało śmiesznie, bo zarekwirowaniem 
aparatury i grzywną. I tak zaczęła się 
wojna, bo Zdzisław nie pozwolił sobie 
wytłumaczyć, że mojemu pradziadkowi 
do głowy nie przyszło, że Zdzisław uwie-
rzy w rzucone na odczepnego banialuki. 
Później niby to się pogodzili, ale zadra 
jednak została.

***
Adam opowiada, że później relacje 

obu panów pozornie były poprawne, ale 
Zdzisław tylko czekał, żeby się zemścić. 
I znalazł okazję. Marian robił interesy 
z PGR-em. Chodziło o podhodowanie 
zwierząt i paszę, której z tego tytułu 
otrzymywał więcej, niż inni. Potem ją 
po cichu sprzedawał, a zarobkiem dzielił 
się z kierownikami z PGR-u. Zdzisław do-
niósł o tym na milicję. Wprawdzie nigdy 
się do tego nie przyznał i stuprocentowej 
pewności nie było, ale Marian był prze-
konany, że ośmiomiesięczną odsiadkę 
zawdzięcza przyjacielowi.

Wtedy z kolei to on zaczął czekać na 
okazję, żeby zrobić sąsiadowi – bo już 
nie przyjacielowi - na złość. Kiedy już 
zaszkodził – podobną „przysługą” odpła-
cał mu się Zdzisław. Potem do wojenki 
dołączyły dzieci D. i R., potem wnuki... 
i tak konflikt zamiast z latami wygasać, 
przybierał na sile.

- Ale pozornie była między naszymi 
rodzinami przyjaźń – twierdzi Adam. 
- Tyle, że tak naprawdę jedni i drudzy 
tylko wypatrywali okazji do rewanżu. 
Robili sobie różne złośliwości. To jednak, 
co wydarzyło się w tym roku, to już 
moim zdaniem gruba przesada. Jak już 
koniecznie trzeba, to można się mścić na 
dorosłych, ale nie powinno się włączać 
w to dzieci, które przez to płaczą.

A co stało się w tym roku? Jasiek, 
najmłodszy prawnuczek Mariana, 
miał komunię. Na imprezę zaproszono 
rodzinę i krewnych. Nie wdając się w 
szczegóły skomplikowanych koligacji, 
jakie się przez lata pomiędzy rodzinami 
wytworzyły, dalekim krewnym ze strony 
żony okazał się syn Zdzisława - Tadeusz. 
Przychodził on do rodziców Jaśka przed 
komunią, żeby ustalić, co ma kupić. W 
sumie to on wpadł na pomysł, żeby ro-
dzice „komunisty” poprosili wszystkich 
o pieniądze, a potem kupili młodemu 
porządnego quada. Jasiek, jak się do-
wiedział o tym pomyśle, to nie chciał już 

słyszeć o niczym innym. Komunia się odbyła, 
kasa została zebrana i po tygodniu piękny quad 
stanął na podwórku. Jasiek był szczęśliwy. Pod 
okiem starszych braci uczył się jeździć. Pojawił 
się nawet Tadeusz, aby osobiście zobaczyć, jak 
młody sobie radzi. 

- Młody pojechał gdzieś razem z bratem 
– mówi Adam. - Tadek wrócił do siebie do 
domu, ale traf chciał, że kilkanaście minut 
później zjawiła się policja, która zatrzymała 
Jasia, jak kierował quadem. Szczerze mówiąc, 
nikt z nas nawet nie przypuszczał, że on nie 
może jeździć na tym quadzie. Przecież wszędzie 
pełno jest ogłoszeń o sprzedaży takich maszyn 
jako komunijnych prezentów. Ale policjanci 

powiedzieli, że obecne przepisy jasno mówią, 
że na quadzie można jeździć dopiero od 14 
roku życia, i to po zdobyciu prawa jazdy kate-
gorii AM. My nawet o takim nie słyszeliśmy... 
Do tego quad musi być zarejestrowany i mieć 
opłacone ubezpieczenie. Tadek musiał o tym 
doskonale wiedzieć, bo jego syn jest w policji. 
To on nakręcił nas na prezent dla Jaśka, a po-
tem na niego doniósł. Tego mu nie darujemy. 
Oczywiście był mandat, ale gorszy jest widok 
dziecka, które wymarzonym prezentem cieszyło 
się tylko przez niecały dzień. Ale my sobie spo-
kojnie poczekamy i znajdziemy sposób, żeby 
się na nim zrewanżować...

Marcin Orlicki
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Zlądowaliśmy (no, 
w połowie).

To znaczy 
akurat K. to 
jest już obiema 
nogami w na-
szym wspólnym 
mieszkaniu (jego 
rzeczy przewieź-
liśmy tu najpierw) i 
dumnie jak lew po polowaniu wyciąga 
je na dłuższej części narożnikowej ka-
napy. Ma za sobą tyle kroków, że jego 
biedna opaska fitnessowa nie ogarnia, 
a wszystkie one zostały postawione 
w jednym celu - żebyśmy w końcu 
znaleźli się na stałe w jednym punkcie 
na mapie.

Piszę ten tekst brudna od kurzu, kle-
jąca się od potu, zmęczona noszeniem 
kartonów, no i jeszcze w szpagacie 
pomiędzy Pragą a Bemowem. Styrana, 
zirytowana, z palcami pokaleczonymi 
od paczek, z łuszczącą się od słońca 
skórą (przeklęty retinol, przeklęte 
przeprowadzki), ze snem, który jeszcze 
na dobre rano nie odkleił mi się do po-
wiek, ledwie mrugnęłam, a już do mnie 

wrócił, bo moje ciało domaga się teraz, 
natychmiast spełnienia swoich najbardziej 
podstawowych funkcji - najeść się, dopić 
drinka, umyć i wyspać.

Zlądowaliśmy. Mamy tak czyste konto, 
jak te dwie szczoteczki do zębów, które 
kupiliśmy specjalnie na pierwszą noc w 
nowym mieszkaniu. Co z nim zrobimy i jak 
rozwinie się sytuacja, nie wie nikt. Trochę 
boję się zapeszać mówieniem, że to już, 
to tu, to teraz, to wszystko dobrze - ale 
gdybym w to nie wierzyła, to przecież nie 
wzięłabym kotów pod pachę i nie zmie-
niła adresu na wspólny. Jak będzie, tak 
będzie. Ważne jest dla mnie to miękkie 
wewnętrzne przeświadczenie, że zrobiłam 
coś, co świadczy, że jest ze mną zupełnie 
w porządku. Tego przeświadczenia chcę w 
swoim życiu pilnować.

Już duchem odrywam się od klawiatury, 
żeby kolejny łyk whisky z colą dopić jako 
aktywny uczestnik tego nowego życia, już 
jestem gdzieś tam, w tym podobnym, ale 
zupełnie przecież innym życiu, już biegnę, 
ale… Po co, myślę sobie, po czym roz-
pieram się jednak wygodnie na kanapie. 
Noga na nogę. Bez butów. Jestem u siebie. 
Spokój. Po to tu jesteśmy, ja i K., żeby 

Raz się żyje
przestać odliczać spędzone godziny 
i zastanawiać się, jak długo jeszcze 
będziemy obok siebie, zanim nastanie 
czas, żeby przegrupować siły gdzie in-
dziej. Jesteśmy tu po to, żeby nigdzie się 
nie spieszyć. Jesteśmy tu dlatego, żeby 
wreszcie zwolnić.

Zlądowaliśmy. Festiwal drugich szans, 
nowe przetasowanie w rozdaniu partne-
rów, oboje mniej lub bardziej z odzy-
sku. Bagaż doczesnego dobytku zmieści 
się w kilku kursach czerwonym Volkswa-
genem Transporterem rocznik ’97, a ten 
niematerialny bagaż dopychamy gdzieś 
nogą po rozlicznych szafach nowego 
mieszkania. On spokojny, ja - jak zwykle 
- trochę zabiegana. On praktyczny, ja - 
jak zwykle - skoncentrowana na roz-
plątywaniu emocjonalnych supełków. 
Kiedy on się złości, ja zakładam kostium 
cheerleaderki. Kiedy ja panikuję, on 
emanuje spokojem i pragmatyzmem.

Zlądowaliśmy. Panie Boże, jak dobrze 
być z Tobą teraz w zgodzie na tyle, żeby 
spokojnie siedzieć na kanapie i czekać, 
co będzie.

Natalia Chruścicka

Tak to się robi!
Już prawie zapo-
mniałem o gali 
bokserskiej, któ-
ra odbyła się w 
Wałczu w ostatnim 
dniu kwietnia. Już 
dawno przestałem 

zastanawiać się, czy 
rywal wałeckiego mi-

s t r z a na pewno jest zawodowym 
bokserem, aż tu dosyć niespodziewanie 
sprawa ożyła na nowo - w czasie rozmo-
wy ze znajomym, podczas spotkania w  
Poznaniu. 

- Dzisiaj wracasz do Wałcza? - spytał.
- Tak - odpowiedziałem.
- O co ja się właściwie pytam! - zażarto-

wał. - Przecież do Wałcza warto wracać. 
Spojrzałem na niego wymownie, ale on 
roześmiał się i oznajmił:

- Niedawno oglądałem walki bokserskie 
transmitowane w sportowym kanale Jacka 
Kurskiego i zobaczyłem napis: WałczWar-
toWracać. 

Potwierdziłem, że faktycznie, odbyła 
się u nas gala bokserska, zorganizowana 
przez największą w Europie Środkowo-
-Wschodniej  grupę promotorską boksu 
zawodowego, z udziałem finansowym 
miasta oraz zdolnego - bardzo mocno 
rozwijającego się przedsiębiorcy z Wałcza. 

A później już tylko słuchałem.
Znajomy opowiadał mi o różnych 

przedsięwzięciach sportowych, nie tylko 
związanych z boksem. Wyraził opinię, 
że podstawienie Głowackiemu takiego 
przeciwnika jak Meksykanin tylko nara-
ziło Główkę na swego rodzaju udrękę. 
Przekonywał, że było widać, ile wałczanin 
musiał się namęczyć, by zbyt szybko nie 
zakończyć walki. Pokazał mi krążące w 
internecie zdjęcie, na którym mistrz z 
Wałcza, już po walce, obejmuje swoimi 
silnymi dłońmi dwóch panów z zaciśnię-
tymi pięściami i wytypował, który z tych 
panów jest jedynym wygranym projektu, 

zaprezentowanego w Wałczu. Wskazał 
na burmistrza, dodając, że słowa ojca 
miasta wypowiedziane po zakończeniu 
gali: „Plan wykonany!” - nie dotyczyły 
jedynie zwycięskiego pojedynku Krzyszto-
fa Głowackiego. Na koniec wypowiedział 
się, że burmistrz Wałcza musi dobrze żyć z 
radnymi, skoro pozwolili mu wydatkować 
środki finansowe na oglądaną przez niego 
w TV bokserską celebrę.

Nie rozwijając rozmowy, powiedziałem 
jedynie:

- Mało wiesz, bardzo mało wiesz...
I wróciłem do Wałcza, bo warto. 

Marek Pawłowski
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Filet z kurczaka pod pierzynką
Natknęłam się na ten przepis nie-
dawno i postanowiłam potraktować 
swoich domowników jak kiperów, 
czyli osoby zajmujące się degusta-
cją i oceną m.in. wszelkich potraw. 
Pochwałom nie było końca, a to dla 
mnie znaczy tyle, że dzisiejsze danie 
jest ze wszech miar godne polecenia.

SKłAdNIKI

• 500 g fileta z piersi kurczaka,
• przyprawa gyros,
• 1 łyżeczka czosnku granulowanego,
• 0,5 łyżeczki słodkiej papryki,
• szczypta soli,
• szczypta pieprzu,
• 1 szklanka mąki,
• 2 jajka,
• 200 g płatków kukurydzianych.
Farsz:
• 4 ogórki korniszony,
• 150 g sera żółtego,
• 2 łyżki majonezu.

Wykonanie:
Filet umyć, osuszyć i pokroić na mniejsze ka-
wałki. Rozbić tłuczkiem. Przyprawić gyrosem, 
czosnkiem, papryką, solą i pieprzem. Każdy 
kotlet panierować kolejno w mące, jajku i 
rozgniecionych płatkach kukurydzianych. 
Smażyć na rozgrzanym oleju z obu stron na 
złoty kolor. 

Teraz czas na farsz. Ogórki oraz ser zetrzeć 
na tarce o grubych oczkach. Przełożyć 
do miski, dodać majonez i wymieszać. 
Usmażone kotlety ułożyć w naczyniu ża-
roodpornym, na każdy kawałek wyłożyć 
farsz i wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 200 stopni na 15 minut.

Smacznego!!!

COŚ NA ZĄB

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Zauważysz, że to, co przychodziło Ci 
ostatnio z wielkim trudem, idzie szybko, 
łatwo i z przyjemnością. Robota będzie 
ci się palić w rękach i zaczniesz żyć z 
uśmiechem na twarzy. Barany w związ-
kach powinny teraz odłożyć rozmowy 
na temat wydatków - będzie im trudno 
znaleźć porozumienie. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Zapowiada się wymarzony okres. W pracy 
znajdziesz na wszystko czas i sprzyjające 
warunki. Nikt nie będzie ci przeszkadzał 
i zadawał zbędnych pytań. Przełożeni 
docenią twoją pracowitość. W miłości 
nawet prace porządkowe będziecie robić 
ramię w ramię. Zapowiada się spokój i 
harmonia. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Zajęcia które do tej pory odkładałeś na 
„kiedyś”, teraz okażą się proste i niestrasz-
ne. Śmiało możesz się zabrać do tworzenia 
harmonogramów, kosztorysów i zadań 
związanych z liczeniem, bo szybko upo-
rasz się z tymi tematami. W domu drugiej 
połówce może przyjść pomysł na remont. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Postanowisz nadrobić zaległości urzędo-
we, weźmiesz się za porządki w doku-
mentach. Możesz śmiało zabrać się za 
wszystko, co zaplanowałeś, bo gwiazdy 
ci sprzyjają. W życiu uczuciowym czekają 
cię zmiany na lepsze. Wasze relacje oprą 
się na zrozumieniu i harmonii. 

LEW (23.07. - 23.08.)
Teraz wyjątkowo łatwo będzie ci się zająć 
tym, co do tej pory odwlekałeś. Powodzenie 
u płci przeciwnej gwarantowane. Będziesz 
sypał komplementami jak z rękawa, ale 
pamiętaj, że jest w twoim życiu osoba, która 
wciąż czeka na twój znak.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Wszechświat kibicuje ci we wszystkich 
przedsięwzięciach i wspiera twoje plany. 
W pracy będziesz robił tylko to, co lubisz. 
Pod koniec tygodnia zaczniesz wspominać 
kogoś, o kim myślałeś, że zupełnie o nim 
zapomniałeś. Jeżeli myślisz, żeby nawiązać 
kontakt z tą osobą, to poczekaj do przyszłe-
go tygodnia.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Nagle okaże się, że żmudna i nudna praca 
przynosi ci przyjemność. Zajmiesz  się tym, 
co do tej pory leżało odłogiem. Twoja dobra 
passa potrwa przez dłuższy czas. Korzystaj z 
tego, co przynosi ci życie, ale zwracaj uwagę 
na detale - dzięki temu uda ci się zapobiec 
różnym niemiłym niespodziankom.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
W tym tygodniu uda ci się nadrobić służbo-
we zaległości, a na dodatek wszystkie po-
lecenia przełożonych będziesz wypełniał z 
przyjemnością. Nie pozwolisz sobie na mar-
nowanie czasu. Zdecyduj się na realizację 
wspólnych projektów z drugą połówką. Da 
wam to wiele radości i umocni wasze więzi. 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Nadchodzi wymarzona aura do zajęcia się 

nudną, ale konieczną pracą. Będą to spra-
wy wymagające cierpliwości i precyzji. Nie 
bój się nowości, bo w tym tygodniu nie 
grożą ci żadne błędy. Nie musisz też oba-
wiać się żadnych większych zmartwień. 
W życiu miłosnym też spokój i wzajemne 
zrozumienie.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Wreszcie wszystko ułoży się po twojej 
myśli. Sprawy zawodowe i sercowe 
zapowiadają się pomyślnie. W pracy 
będziesz działać tak sprawnie, jak nigdy 
dotąd. Dzięki konsekwencji i praco-
witości dotrzesz do celu. Zapowiada 
się miły wyjazd. Nawiążesz tam nowe 
znajomości, a wiele z nich pozostanie z 
tobą na długo.
WOdNIK (20.01. - 18.02.)
Wypełnianie służbowych obowiązków 
stanie się dla ciebie przyjemnością. Twój 
pracodawca doceni twoje zaangażowanie 
i da ci to jasno do zrozumienia. Poczujesz 
nagłą potrzebę niezależności. Postanowisz 
zawalczyć o swoje i przestaniesz tłumaczyć 
się ze swoich decyzji.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Teraz poczujesz, że musisz wreszcie działać 
systematycznie. Skutek? Trudne zadania 
zawodowe pójdą jak nigdy dotąd. W 
miłości nie warto liczyć na nagły strzał 
Amora. Nad Rybami w stałych związkach 
zawisną burzowe chmury, ale urokiem 
osobistym szybko rozwieją wątpliwości 
swoich partnerów.
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dramat po przerwie
Chemik Police – Orzeł Wałcz 7-3 (2-2)

Orzeł: Odolczyk - Riccio (55’ Dybaczewski), Wesołowski, Hermano-
wicz, Resiak - Kowalczuk (55’ Kowalik), Popiołek, Trzmiel, Gałosz, 
Wojciechowski - Cerazy.

Bramki dla Orła: Daniel Popiołek (40’, 45+1’), Bartosz Wojcie-
chowski (69’).

Konia z rzędem temu, kto po 
pierwszej, remisowej połowie 
przewidziałby, że wałecki 
Orzeł dozna klęski w meczu 
z polickim Chemikiem. O wy-
niku tego meczu zdecydował 
kwadrans pomiędzy 48 i 63 
minutą, kiedy goście stracili 
4 gole.

Mecz z rozpędzonym ostatnio 
spadkowiczem z 3. ligi na pew-
no nie mógł być spacerkiem, 
ale aż tak dotkliwej porażki 
chyba mało kto w Wałczu się 
spodziewał.

Marcin Łyjak zabrał jednak 
do Polic zaledwie 13 zdolnych 
do gry piłkarzy, z wracającymi 
do składu po kontuzji Mar-
kiem Hermanowiczem oraz z 
zawieszonym na dwa mecze 
za kartki Konradem Trzmielem. 
Poza wyjściową jedenastką, do 
protokołu meczowego wpisani 
byli Dybaczewski i Kowalik 
oraz Burak i... nie grający od 
lata ubiegłego roku Tomczak. 
Szczupłość meczowej kadry to 
chyba największy problem Orła 
w rundzie rewanżowej.

Od pierwszego gwizdka sędzie-
go uwidoczniła się przewaga 
szybko i pomysłowo grających 
policzan. Gospodarze pokazali 
się jako zespół dojrzały, dobrze 
zestawiony i złożony z piłka-
rzy, którzy wiedzą, na czym ta 
zabawa polega. Wałczanie byli 
jednak początkowo w stanie 
powstrzymywać groźne ataki 
„chemików”, przeprowadzane 
głównie lewą stroną boiska. 
Miejscowi szybko zorientowali 
się, że właśnie po tej stronie 
łatwiej im jest przedostać się w 
pobliże bramki Odolczyka, bo 
Riccio najwyraźniej nie miał w 
sobotę swojego dnia, brako-
wało mu też wsparcia ze strony 
Wojciechowskiego, który jako 
skrajny pomocnik powinien 
wspomagać swojego obrońcę. 
Tyle, że młody piłkarz Orła nie 
ma większego pojęcia o grze 

obronnej, gdyż jego naturalną 
pozycją na boisku jest środek 
ataku.

Przez pierwszych 20 minut pod 
obiema bramkami działo się 
niewiele, ale trochę konkretniej 
atakował Orzeł. Pierwszy celny 
strzał oddał w 12 minucie Ce-
razy, ale z tym uderzeniem bez 
trudu poradził sobie bramkarz 
Chemika. Trochę więcej kłopotu 
sprawił mu trzy minuty później 
grający bardzo dobre spotkanie 
Gałosz. Pomocnik Orła przedo-
stał się z piłką przy nodze w pole 
karne gospodarzy i z 14 metrów 
oddał płaski strzał, po którym 
policki golkiper z trudem odbił 
piłkę na rzut rożny.

Gospodarze pierwszy, i to nie-
groźny strzał oddali dopiero w 
20 minucie. Odolczyk spokojnie 
go wyłapał, ale minutę później 
Hutnik już prowadził. Miejscowi 
przeprowadzili szkoleniową ak-
cję, rozpoczętą na środku boiska. 
Piłka powędrowała na prawe, a 
potem na lewe skrzydło, by tra-
fić do kierującego grą policzan 
Manuela Ponce Garcii, który 
wypieszczonym, prostopadłym 
podaniem idealnie obsłużył 
wysokiego Drumla, a ten lewą 
nogą zewnętrzną częścią stopy 
uderzył z powietrza przy lewym 
(!) słupku tak, że Odolczyk nie 
miał nic do powiedzenia. Z tech-
nicznego punktu widzenia – gol 
jak z telewizora...

Piłkarze Orła próbowali nie 
być gospodarzom dłużni. W 25 
minucie Jakub Cerazy przebiegł 
prawą stroną kilkanaście metrów 
i korzystając z zasłony obrońcy, z 
16 metrów płasko uderzył przy 
lewym słupku. Bramkarz Hutni-
ka był jednak czujny.

A już trzy minuty później 
gospodarze podwyższyli prowa-
dzenie. Kilka celnych, granych w 
tempo podań wystarczyło, by 
piłka trafiła do wbiegającego 
w pole karne Jędraszaka, który 
spokojnym, płaskim strzałem 
przy dalszym słupku pokonał 

Odolczyka.
Krótko potem w pole karne 

Hutnika przedarł się Gałosz, 
który uderzył z powietrza, a 
odbitą przez bramkarza futbo-
lówkę przejął Cerazy. Kopnięta 
przez niego piłka trafiła w rękę 
obrońcę gospodarzy, jednak sę-
dzia nie zdecydował się podyk-
tować jedenastki. Zdecydował 
się natomiast ukarać żółtą kartką 
trenera Orła, który razem ze 
swoimi podopiecznymi głośno 
krytykował orzeczenie arbitra.

Gospodarze nie atakowali już z 
takim rozmachem, jak kilka mi-
nut temu. Ustawieni w okolicach 
środkowej linii czekali na dogod-
ny moment do skontrowania 
wałczan. Ci jednak potrafili sko-
rzystać z pozostawionego przez 
policzan miejsca i dążyli do 
strzelenia kontaktowej bramki. 
W 32 minucie Gałosz przebiegł 
z piłką przez pół boiska i nie 
widząc nikogo, komu mógłby 
podać, zdecydował się na strzał. 
Piłka otrła się jednak o nogę 
któregoś z obrońców Hutnika i 
wyleciała na róg.

W 36 minucie po kolejnym 
rzucie rożnym dla Orła ładnie do 
strzału złożył się Riccio, jednak 
kopnięta w ekwilibrystyczny 
sposób piłka poszybowała wy-
soko nad bramką.

Orzeł dopiął swego w 40 
minucie. Kowalczuk dobiegł z 
piłką do końcowej linii boiska 
i wycofał ją do nadbiegającego 
Trzmiela. Strzał został zabloko-
wany, jednak pomocnik Orła 
poszedł za akcją, przejął piłkę w 
polu karnym i wrzucił ją idealnie 
na głowę biegnącego pomiędzy 
dwoma obrońcami Daniela Po-
piołka, który z kilku metrów po 
słupku zmieścił piłkę w siatce. 
Wielkie brawa za tę akcję należą 
się zarówno Trzmielowi, jak i 
Popiołkowi, który z racji swo-
ich warunków fizycznych zbyt 
wiele okazji do strzałów głową 
nie ma...

A w doliczonym czasie pierw-
szej połowy akcję - marzenie 
przeprowadził Gałosz. Pomocnik 
Orła przejął piłkę na swojej po-
łowie i popędził z nią na bramkę 
Hutnika, mijając po drodze 
jak kałuże wody kilku rywali. 
Zwieńczeniem tej akcji było po-
danie do biegnącego w kierunku 
pola karnego Popiołka, który 

w polu karnym zwodem „na 
walizkę” przepuścił desperacko 
interweniującego obrońcę i z 
kilku metrów umieścił piłkę przy 
dalszym słupku. Futbolówkę do-
tknął jeszcze bramkarz Hutnika, 
ale strzał pomocnika Orła był 
zbyt mocny i zbyt precyzyjny, 
by mógł zapobiec utracie gola.

Gol do szatni wlał być może 
w serca wałeckich piłkarzy na-
dzieję na wywiezienie z Polic 
korzystnego wyniku, ale też naj-
wyraźniej zirytował zawodników 
gospodarzy, którzy po zmianie 
stron raz za razem dziurawili 
obronę Orła.

Feralny dla gości kwadrans 
zaczął się w 48 minucie. Długie 
podanie ze środka pola trafiło na 
lewe skrzydło pod nogi jednego 
z „hutników”, który wrzucił 
mocną piłkę na 5 metr. Podanie 
przeciął głową Hermanowicz, 
ale zrobił to tak niefortunnie, że 
trafił futbolówką w prawy słupek 
bramki Odolczyka, a na domiar 
złego piłka trafiła do zamykają-
cego akcję przy lewym słupku 
Manuela Ponce Garcii, który z 
bliska dopełnił formalności.

7 minut później błąd przy wy-
prowadzaniu piłki przez wałczan 
zakończył się kolejną bramką dla 
Hutnika. Długie zagranie trafiło 
do Ponce Garcii, który popisał się 
idealnym podaniem do Dąbrow-
skiego, który pozbawiony opieki 
obrońcy strzałem przy bliższym 
słupku pokonał Odolczyka.

Trener Łyjak zareagował na to 
zmianami, wpuszczając na bo-
isko Dybaczewskiego za Riccio 
oraz Kowalika za Kowalczuka, 
ale na niewiele się to zdało. 
W 63 minucie goście przepro-
wadzili bliźniaczą akcję - z tym 
tylko, że Dąbrowski nie sfinali-
zował jej strzałem, tylko podał 
na środek do Drumlaka, a ten 
z kilku metrów posłał piłkę do 
siatki.

W 61 minucie swoją szansę 
mieli goście. Popiołek zagrał na 
5 metr, błąd popełnili środkowi 
obrońcy Hutnika i Cerazy, pod 
którego nogi spadła piłka, moc-
nym strzałem trafił w słupek.

Akcja szybko przeniosła się na 
przeciwległą stronę boiska. Piłka 
trafiła do krytego „na radar” 
Dąbrowskiego, który „przeło-
żył” sobie Dybaczewskiego i 
spomiędzy dwóch obrońców 
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4. liga
Wyniki 31. koleki: Chemik Police - Orzeł Wałcz 7-3, Błękitni 
II Stargard - Sokół Karlino 4-1, Flota Świnoujście - Rasel Dygowo 
1-0, Darłovia Darłowo – Biali Sądów 0-4, Vineta Wolin - MKP 
Szczecinek 4-0, Gwardia Koszalin - Pogoń Połczyn Zdrój 1-0, 
Leśnik Manowo – Jeziorak Szczecin 4-5, Olimp Gościno - Wieża 
Postomino 2-3, Zefir Wyszewo - Dąb Dębno 1-3, Ina Goleniów 
- Hutnik Szczecin 0-3.

1. Vineta Wolin 31 81 87-15
2. Flota Świnoujście 31 77 96-20
3. Gwardia Koszalin 31 69 70-21
4. Dąb Dębno 31 56 69-49
5. MKP Szczecinek 31 54 90-57
6. Biali Sądów 31 53 70-45
7. Wieża Postomino 31 53 55-36
8. Hutnik Szczecin 31 50 60-37
9. Chemik Police 31 48 72-68
10. Orzeł Wałcz 31 44 57-55
11. Olimp Gościno 31 41 52-65
12. Darłovia Darłowo 31 36 43-56
13. Rasel Dygowo 31 33 48-75
14. Błękitni II Stargard 31 33 60-78
15. Ina Goleniów 31 32 51-78
16. Jeziorak Szczecin 31 28 53-89
17. Leśnik Manowo 31 24 39-68
18. Sokół Karlino 31 23 33-79
19. Pogoń Połczyn 31 21 36-96
20. Zefir Wyszewo 31 13 32-86

Klasa okręgowa
Wyniki 25. kolejki: Zorza dobrzany - Korona Człopa 5-1, 
Światowid 63 Łobez - Piast Chociwel 2-0, Olimp Złocieniec - KP 
Drawsko Pomorskie 4-0, Sparta Węgorzyno - Błękitni Pomierzyn 
5-2, Ina Ińsko - Lech Czaplinek 1-1, Gavia Choszczno - Iskra 
Pomień 6-2, Sarmata Dobra - Orzeł Bierzwnik 0-0, Calisia Kalisz 
Pomorski - Drawa Drawno 3-0 (w.o. Drawa Drawno wycofała się 
z rozgrywek po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 25 58 64-21
2. Calisia Kalisz Pom. 25 53 74-28
3. Zorza Dobrzany 25 52 63-31
4. Lech Czaplinek 25 46 55-32
5. Sarmata Dobra 25 44 47-38
6. Olimp Złocieniec 25 44 62-37
7. Orzeł Bierzwnik 25 39 50-41
8. Piast Chociwel 25 39 48-38
9. Ina Ińsko 25 36 42-34
10. KP Drawsko Pom. 25 35 48-45

WYNIKI I TABELE

11. Korona Człopa 25 28 48-55
12. Światowid 63 Łobez 25 23 37-59
13. Błękitni Pomierzyn 25 20 34-75
14. Sparta Węgorzyno 25 18 35-66
15. Iskra Pomień 25 14 40-88
16. Drawa Drawno 25 10 22-81

Klasa A
Wyniki 21. kolejki: Kopanik Lubno - Bytyń Nakielno 3-1, Legion 
Strączno - Sad Chwiram 2-1, Znicz Dzikowo - Grom Szwecja 0-2, 
Sokół Suliszewo - Mirstal Mirosławiec 16-0, Drzewiarz Świerczyna - 
Santos Kłębowiec 0-3, Grom Giżyno - Błękitni Ostrowice 0-3. Pauza: 
Wspólni Różewo.

1. Sokół Suliszewo 20 47 59-26
2. Wspólni Różewo 19 39 59-26
3. Sad Chwiram 20 37 54-34
4. Santos Kłębowiec 19 31 44-32
5. Błękitni Ostrowice 18 30 46-24
6. Znicz dzikowo 19 27 53-45
7. Grom Szwecja 19 26 27-31
8. Grom Giżyno 19 24 40-60
9. Kopanik Lubno 19 24 51-43
10. Mirstal Mirosławiec 19 22 40-62
11. Drzewiarz Świerczyna 20 20 36-64
12. Legion Strączno 19 18 25-72
13. Bytyń Nakielno 20 16 28-56

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 20. kolejki: Oldboje Iskra Białogard - Mirstal Mirosławiec 
1-0, Oldboje Tychowo - Lech Czaplinek 1-2, Zryw Kretomino - Me-
chanik Bobolice 3-0, Victoria Sianów - Amator Kołobrzeg 4-2, Oldboje 
Bruskowo Wielkie - Gryf Kamień Pomorski 3-0, Sparta Gryfice - Olimp 
Złocieniec 1-10. Pauza: Oldboje Szczecinek.

1. Victoria Sianów 17 43 86-27
2. Oldboje Bruskowo Wlk. 18 37 64-33
3. Olimp Złocieniec 18 37 62-41
4. Oldboje Szczecinek 17 34 65-29
5. Zryw Kretomino 18 31 49-32
6. Mirstal Mirosławiec 18 31 59-52
7. Oldboje Tychowo 19 30 52-49
8. Lech Czaplinek 18 21 31-52
9. Mechanik Bobolice 19 21 44-66
10. Iskra Białogard 16 17 27-40
11. Amator Kołobrzeg 19 17 46-60
12. Sparta Gryfice 18 9 32-95
13. Gryf Kamień Pomorski 17 6 36-77

Orła płaskim strzałem pokonał 
Odolczyka.

- Co strzelą, to wpada - cieszyli 
się kibice Hutnika. Mieli z czego, 
bo miejscowi prowadzili już 6-2.

Ale tylko przez 4 minuty. Wte-
dy bowiem pressing gości za-
kończył się przejęciem piłki w 
środkowej strefie przez Gałosza, 
który wypatrzył i obsłużył cel-
nym podaniem wbiegającego w 
pole karne Wojciechowskiego, a 
ten z zimną krwią z 12 metrów 
posłał piłkę do siatki.

Spokojni o wynik gospodarze 
wprowadzili na boisko kilku 

młodych zawodników, któ-
rzy też chcieli zaznaczyć swój 
udział w meczu. Jeden z nich 
w doliczonym czasie gry świet-
nie odnalazł się w roli swego 
poprzednika Dąbrowskiego. 
Asystę przy siódmym golu dla 
miejscowych zanotował Ponce 
Garcia, a sfinalizował ją skutecz-
nym strzałem Gracjan Korzec. 
Po tym wydarzeniu sędzia nie 
wznowił już gry.

Niestety, wynik trudno uznać 
za niesprawiedliwy dla gości, 
bo policzanie byli w tym meczu 
wyraźnie lepsi. Mimo wszystko, 

kilku piłkarzy Orła zasłużyło 
na pochwały. Najlepszy w ich 
szeregach był bez wątpienia Da-
mian Gałosz, który zostawił na 
boisku mnóstwo zdrowia i miał 
decydujący udział przy dwóch 
bramkach dla swojego zespołu. 
Niewiele ustępował mu strzelec 
dwóch goli Daniel Popiołek, 
który był jednym z nielicznych 
zawodników w zespole gości, 
będących w stanie utrzymać 
się przy piłce oraz celnie podać 
lub strzelić. Na swoim normal-
nym, dobrym poziomie zagrał 
Trzmiel, którego – oprócz asysty 

– trzeba pochwalić za charakter i 
nieustępliwość. Mimo wpuszcze-
nia aż siedmiu goli, trudno także 
cokolwiek zarzucić Odolczykowi, 
który zapobiegł utracie przez 
Orła kolejnych 2-3 bramek. 
Marek Hermanowicz grywał już 
lepsze mecze, ale chwała mu 
przede wszystkim za to, że w 
ogóle zagrał w Policach, bo po 
tak bolesnej kontuzji (pachwi-
na), do gry wraca się zazwyczaj 
po dwóch miesiącach, a nie - tak 
jak kapitan Orła - po dwóch 
tygodniach.

tc
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Dzisiaj 
będzie 
trochę 
trud-
niej 
niż w 
ubie-

głym 
ty- godniu. W 
week - end pogrillo-
waliśmy, bo pogoda była za-
cna. Jednak żeby można było 
coś położyć na grilla i mieć 
chleb do kiełbaski, nieodzow-
ne jest rolnictwo. Rolnictwem 
zaś nasz powiat stoi. Przy 
przewracaniu kiełbasek na 
grillu natrafiłem na ciekawą 
informację. Otóż Rzecznik 
Praw Obywatelskich skierował 
do Sądu Najwyższego pyta-
nie prawne, zmierzające do 
wyjaśnienia różnic interpreta-
cyjnych w orzecznictwie tego 
sądu a dotyczących orzekania 
w sprawach przekazywania 
gospodarstw rolnych. SN od-
miennie traktował do tej pory 
przekazanie gospodarstwa 
rolnego w drodze darowizny, 
a inaczej w trybie ustawy z 
dnia 14 grudnia 1982 r. o 
ubezpieczeniu społecznym 
rolników indywidualnych i 
członków ich rodzin (t.j. Dz. 
U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 
z późn. zm.). Ostatnio orzecz-
nictwo to zaś zmierzało do 
przyjęcia, że niezależnie do 
podstawy prawnej, jest to 
darowizna. Pytanie dotyczy 
więc istotnej kwestii i brzmi: 
„Czy gospodarstwo rolne prze-

kazane na podstawie ustawy 
z dnia 14 grudnia 1982 r. o 
ubezpieczeniu społecznym 
rolników indywidualnych i 
członków ich rodzin (t.j. Dz. 
U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z 
późn. zm.) następcy pozosta-
jącemu w ustawowej wspól-

Gospodarstwo rolne: wspólne, czy nie?
ności majątkowej małżeńskiej, 
należy do majątku wspólnego 
małżonków, czy do mająt-
ku odrębnego następcy na 
zasadzie analogii do umowy 
darowizny w rozumieniu art. 
33 pkt 2 ustawy z dnia 25 lu-
tego 1964 r. Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1359)?”. Wyjaśnienie 
zaistniałych rozbieżności jest 
szczególnie istotne dla tych 
następców, którzy w momen-
cie zawierania umowy znajdo-
wali się w ustroju wspólności 
majątkowej małżeńskiej, w 
celu ustalenia przynależności 
nabywanego przez nich go-
spodarstwa rolnego - albo do 
majątku wspólnego małżon-
ków, albo do majątku odręb-
nego następcy. Sąd Najwyższy 
przyjął, że: „do umowy prze-
kazania gospodarstwa rolnego 
następcy należy w drodze 
analogii stosować przepisy 
kodeksu cywilnego i innych 
ustaw o umowie darowizny”. 
A zatem „gospodarstwo rolne, 
którego własność przeszła na 
następcę rolnika, pozostają-
cego w związku małżeńskim 
i ustroju wspólności mająt-
kowej, w wyniku zawarcia 
umowy przekazania gospo-
darstwa rolnego pomiędzy 
nim a przekazującym, weszło 
do jego majątku odrębnego.” 
Uzasadnienie tego stanowiska 
w istocie sprowadzało się do 
argumentu o nieodpłatności, 
stanowiącej cechę wspólną 
jednej i drugiej umowy. SN 
podkreślił, że przeniesienie 
własności gospodarstwa rolne-
go na podstawie umowy prze-
kazania następuje pod tytułem 
nieodpłatnym, tak jak w przy-
padku darowizny. Zdaniem SN 
takie uregulowanie wskazuje, 
że ustawodawca przypisał 
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Gospodarstwo rolne: wspólne, czy nie?
doniosłość prawną decyzji 
rolnika o przekazaniu gospo-
darstwa wyłącznie następcy, 
bez udziału jego małżonka. W 
drugiej linii orzeczniczej SN 
twierdzi, że umowa przekaza-
nia gospodarstwa rolnego za-
warta na podstawie ustawy z 
dnia 14 grudnia 1982 r. przez 
jednego z małżonków stanowi 
z mocy prawa źródło przy-
sporzenia do majątku obojga 
małżonków pozostających w 
ustroju wspólności majątkowej 
ustawowej. Oczywiście RPO w 
uzasadnieniu swojego pytania 
prawnego przywołuje szer-
szą argumentację, której nie 
sposób przytoczyć w krótkim 
felietonie. Zainteresowanych 
odsyłam więc do lektury wy-
stąpienia rzecznika – link po 
tekstem. 

Odpowiedź na to pytanie 
jest dla rolników niebagatelna. 
Zwłaszcza dla ich małżonków. 
Z jednej strony przekazanie 
gospodarstwa niezależnie od 
źródła prawa, na którym się 
opiera, winno wywoływać 
jednoznaczne skutki prawe i 
nie budzić wątpliwości.  RPO, 
mając na uwadze rozbieżności 
w orzecznictwie SN na temat 
charakteru prawnego umowy 
zawartej w trybie ustawy z 
1982 r. o przekazaniu gospo-
darstwa rolnego następcy, 
opowiada się za stanowiskiem 
o jej odrębności od umowy 
darowizny oraz potrzebą 
przyjęcia, że gospodarstwo 
rolne przekazane następcy 
pozostającemu w ustawo-
wej wspólności majątkowej 
małżeńskiej wchodzi w skład 

majątku wspólnego małżon-
ków. Inaczej niż darowizna, 
która wchodzi do majątku 
odrębnego obdarowanego - 
chyba, że darczyńca inaczej to 
w umowie darowizny określi. 

Według RPO przyjęcie od-
miennego charakteru umowy 
o przekazanie gospodarstwa 
rolnego następcy, w zależ-
ności od tego, na gruncie 
jakiej ustawy umowa została 
zawarta, mogłoby wiązać się 
z niepotrzebnym chaosem 
prawnym i brakiem zrozumie-
nia ze strony obywateli. To 
zaś mogłoby mieć negatywne 
przełożenie na realizację kon-
stytucyjnej zasady zaufania do 
państwa i stanowionego przez 
nie prawa, wywodzonej z art. 
2 Konstytucji RP. Zgodnie z 
rozumieniem tej zasady, przyj-

mowanym w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego, 
ochronie konstytucyjnej musi 
podlegać zaufanie obywateli 
nie tylko do litery prawa, ale 
przede wszystkim do sposobu 
jego interpretacji przez organy 
państwa.  

Uff! Tyle Rzecznik. Teraz czas 
na Sąd Najwyższy...

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Sygnatura akt SN:  III CZP 
106/22

Link do tekstu pytania 
prawnego RPO: 

http://www.sn.pl/sprawy/
SiteAssets/Lists/Zagadnienia_
prawne/AllItems/Do_SN_pyta-
nie_06.04.2022.pdf
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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

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

• Praca na stanowisku kasjera na Stacji 
Paliw w Wałczu . Tel. 518 245 080          20/22p

• 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.
dZIękujEMy ZA SkOrZySTANIE Z NA-

SZyCh uSŁuG!

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

PrACA


