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BARDZO DROGIE 
DROGI 

Gmina Wałcz musi zapłacić wałeckiemu
przedsiębiorcy 1,8 miliona złotych 

przez fatalny zapis 
w planie zagospodarowania przestrzennego 

gruntów w Kołatniku!
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Wracając z kilkugodzinnej kanikuły w Kołobrzegu 
trasą, o której pan Bóg i drogowcy ewidentnie 
zapomnieli, gdzieś w okolicach Barwic dostrze-
głem drogowskaz: Korzec 1,5 km. Oczy zrobiły 

mi się szeroko otwarte, gdyż owszem, poprzedniego wieczora 
udzielałem się towarzysko, nie do tego jednak stopnia, żeby 
pomylić drogę z nadmorskiego kurortu z Wołyniem, którym 
nota bene zamierzam bliżej się zainteresować dopiero w cza-
sie najbliższego weekendu w związku z otwarciem wystawy, 
poświęconej związkom wielu mieszkańców mojego Wałcza z 
Korcem. Wystawę współorganizują Muzeum Ziemi Wałeckiej 
wraz z odzyskującym dawną świetność Klubem Współpracy 
Międzynarodowej, działającym pod prezesurą Bogusława 
Olejnika, stojącego na czele mocno odmłodzonego i bardzo 
energicznego Zarządu. Wystawa „Drogi do domu... Korzec” 
ma być mocnym początkiem nowej jakości w działaniu KWM 
i wydaje się, że tak rzeczywiście może być. Już sam pomysł 
zorganizowania wystawy o takiej tematyce w mieście za-
mieszkanym przez wielu Korczan (lub ich potomków), którzy 
przywieźli ze sobą z Wołynia na Ziemie Odzyskane różne, 
często dramatyczne doświadczenia i wspomnienia, jawi się 
- zwłaszcza w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej - jako odważ-
ny, ale i kontrowersyjny. Podobnie jak termin - w lipcu minie 
bowiem 79 lat od początku rzezi wołyńskiej. Nie oszukujmy 
się: polityczne stosunki polsko-ukraińskie - w odróżnieniu 
od relacji między zwykłymi ludźmi, często sąsiadami zza 
płotu - w okresie właściwie całego międzywojnia były na-
pięte. Polityka rządu II RP przewidywała de facto kolonizację 
ziem, zamieszkałych w większości przez Ukraińców - poza 
miastami, gdzie większość często stanowili Polacy i Żydzi. 
Ukraińcy - co potwierdza wielu byłych mieszkańców polskich 
Kresów Wschodnich oraz historyków (także polskich) - byli 
tam traktowani jak ludzie gorszej kategorii. Na efekty nie 
trzeba było czekać szczególnie długo.

Nie jestem w stanie rozsądzić, czy - a jeśli tak, to w 
jakim zakresie - skala i metody walki podjętej przez 
Ukraińców przeciwko ich polskim sąsiadom były 

usprawiedliwione. Dość powszechnie uznaje się, że krawawe 
wydarzenia na Wołyniu zaczęły się w lutym 1943 roku od 
Parośli, wioski zamieszkałej w większości przez Polaków. W 

Ważna wystawa

Reduktor

czasie jej pacyfikacji zginęło 150 mieszkańców. Apogeum 
wojny narodowościowej nastąpiło w lipcu 1943 roku, w cza-
sie wydarzeń, określanych jako rzeź wołyńska. Umiarkowani 
polscy historycy szacują, że cały konflikt polsko-ukraiński 
pochłonął życie około 80-100 tysięcy Polaków, w tym kobiet 
i dzieci. Ale ze strony polskiej też były prowadzone działa-
nia odwetowe, których skala i metody dalece przekraczały 
granice obrony koniecznej. Ich symbolem stała się pacyfika-
cjiawsi Sachryń, w czasie której Polacy wybili niemal do nogi 
ukraińskich mieszkańców tej miejscowości. Domagając się 
od Ukrainy uznania rzezi wołyńskiej za ludobójstwo - warto 
pamiętać też o Sachryniu...

To są tematy, o których z pewnością będziemy - Polacy 
i Ukraińcy - jeszcze wiele razy ze sobą rozmawiać. 
Wielu ludziom, mieszkającym po obydwu stronach 

granicy, jest to potrzebne - z szacunku dla pamięci o swoich 
przodkach, ale także po to, by nasze dzieci i wnuki kontynu-
owały rozpoczęte przez nasze pokolenie dzieło budowania 
normalnych, dobrosąsiedzkich stosunków. Trzeba pozbyć 
się uprzedzeń i myślenia w kategoriach: zły Polak - dobry 
Ukrainiec oraz odwrotnie. I dobrych, i złych ludzi nie brakuje 
ani w Polsce, ani na Ukrainie.

Nie pozostając głuchym na coraz donośniejsze i 
liczniejsze głosy zniecierpliwienia, wynikające z 
przedłużającego się pobytu w Polsce ukraińskich 

uchodźców pozwolę sobie uznać, że jestem dumny z tego, jak 
zachowaliśmy się wobec ludzi, którym kremlowski szaleniec 
zrujnował - i nadal rujnuje! - życie i kraj. Mówię tu przede 
wszystkim o zwyczajnych ludziach, zaangażowanych w jaki-
kolwiek sposób w akcję pomocy dla naszych sąsiadów - ale 
mówię także o rządzie oraz prezydencie Andrzeju Dudzie. 
W mojej ocenie zrobiliśmy dla Ukrainy i Ukraińców wiele 
dobrego. Nie zgodzę się z tymi, którzy uważają, że zrobiliśmy 
nawet za dużo w stosunku do tego, na co nas stać. Krew 
przelewana przez Ukraińców codziennie od ponad 100 dni 
jest bowiem warta każdej daniny, zwłaszcza tej płynącej z 
potrzeby serca. Chciałbym, żebyśmy tę potrzebę odczuwali 
jak najdłużej i jak najpowszechniej, w imię wspólnej prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości.
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Rada Gminy Wałcz na nad-
zwyczajnej sesji, która zosta-
ła zwołana na 13 czerwca, 
dokonała zmian w budżecie. 
Radni zmuszeni byli przesu-
nąć kwotę 1,8 mln złotych, 
które otrzyma wałecki przed-
siębiorca jako odszkodowanie 
za drogi publiczne, przejęte 
przez gminę.

Początek tej sprawy datuje się 
na rok 2013, a więc połowę 
ostatniej kadencji poprzed-
niego wójta gm. Wałcz Piotra 
Świderskiego. Wtedy to jeden 
z wałeckich przedsiębiorców 
kupił grunt w Kołatniku. Chciał 
go przekształcić na działki bu-
dowlane. 

- Ówczesny wójt tłumaczył 
zasadność przekształcenia dzia-
łek interesem gminy – mówi 
ówczesny radny, a obecnie 
przewodniczący Rady Robert 
Gąsiorowski. - Bardziej opłacało 
się przekształcić działki rolne 
w VI klasie na budowlane  i 
czerpać dochody z podatku od 
nieruchomości.

- Konieczne było utworzenie 
planu zagospodarowania prze-
strzennego – opowiada obecny 
wójt gm. Wałcz Jan Matuszew-
ski. - Taki plan został utworzony 
i uwzględniał on działki budow-
lane. W toku tworzenia planu 
konieczne było wytyczenie do-
jazdów do działek. Te dojazdy 
zostały oznaczone jako drogi 
wewnętrzne. Drogi wewnętrzne 
pozostawały w rękach prywat-
nych. I takie rozwiązanie nie 
niosło jakichkolwiek zagrożeń 
dla Gminy. Urbanista i ówczesny 
wójt uznali jednak, że lepszym 
rozwiązaniem będzie przekształ-
cenie dróg wewnętrznych w 
publiczne.

- Patrząc na to z perspektywy 
czasu wygląda to, delikatnie 
mówiąc, przynajmniej dziwnie - 
ocenia R. Gąsiorowski. - Dopiero 
kiedy czyta się uzasadnienia wy-
roków sądowych widać, że raczej 
nie mogło być mowy o przy-
padku. Pamiętam, że wójt użył 
wówczas takich argumentów, że 
drogi wewnętrzne w rękach pry-
watnych niosą to niebezpieczeń-
stwo, że ktoś, powiedzmy jakiś 
prywatny właściciel, postawi 
tam szlaban i będzie blokował 
przejazd. Dlatego lepsze są drogi 
publiczne. Pytałem wówczas, czy 

Bardzo drogie drogi
gmina może mieć z tego tytułu 
jakieś problemy i usłyszałem, 
że żadnych. Uwierzyłem w to 
zapewnienie. Po jakimś czasie 
rozmawiałem z radcą prawnym, 
który mówił, że odradzałby 
taki zapis, ale nikt się z nim w 
tej sprawie nie konsultował. W 
każdym razie ostatecznie drogi 
wewnętrzne zostały zmienione 
na publiczne. To jednak niosło 
ze sobą konieczność wypłacenia 
odszkodowania dla właściciela. 
Kiedy tylko plan się uprawo-
mocnił, przedsiębiorca wystąpił 
z roszczeniami do gminy. Zrozu-
miałbym, gdyby odbywało się 
to przy obopólnej niewiedzy. 
Przedsiębiorca po powiedzmy 
dwóch latach dowiedziałby się, 
że przysługuje mu odszkodowa-
nie i wystąpiłby z roszczeniem. 
Ale to odbywało się bardzo 
szybko. Nie wierzę, aby wójt i 
urbanista nie znali konsekwencji 
zmiany zapisu. Czemu zmienili 
drogi wewnętrzne na publicz-
ne? To pytanie pozostaje bez 
odpowiedzi.

W efekcie zapisu przedsię-
biorcy istotnie przysługiwało 
odszkodowanie. Jego wyso-
kość w myśl przepisów określa 
Starostwo. W pierwszej wersji 
Starosta przyznał przedsiębiorcy 
odszkodowanie w wysokości 
około 1,9 miliona złotych. Od 
tego odwołał się nowy wójt Jan 
Matuszewski. Sprawa wróciła 
do ponownego rozpatrzenia i 
kolejne odszkodowanie Staro-
stwo określiło na poziomie około 
700 tysięcy złotych. Gmina 
dysponowała trzema wycenami, 
które mniej więcej zgadzały się z 
kwotą, określoną przez starostę. 
Wójt skłonny był się na to zgo-
dzić i wypłacić odszkodowanie 
w proponowanej wysokości. Na 
700 tysięcy nie chciał się jednak 
zgodzić przedsiębiorca i teraz to 
on odwołał się do sądu. Pojawiła 
się kolejna, trzecia wycena, w 
wysokości około 1,8 miliona 
złotych. Na nią znów nie chciał 
zgodzić się wójt. Po kilkuletniej 
batalii sądowej NSA, czyli sąd 
najwyższej instancji, utrzymał 
w mocy decyzję Starosty. Tym 
samym de facto nakazał gminie 
wypłacić odszkodowanie w wy-
sokości określonej przez starostę.

W tej właśnie sprawie na 13 
czerwca zwołana zostałą se-
sja nadzwyczajna Rady Gminy 

Wałcz. Rozpoczęła się z opóź-
nieniem, ponieważ radni dys-
kutowali, czy jeszcze można coś 
z tym zrobić.

- Spytałem co będzie, jeśli 
jako rada nie zgodzimy się na 
uchwałę – mówi R. Gąsiorowski. 
- Dowiedziałem się, że nic by to 
nie dało, ponieważ do Urzędu 
wszedłby komornik i zabloko-
wałby konta. I tak musielibyśmy 
wypłacić odszkodowanie, a do-
szłyby do tego koszty odsetek i 
postępowania komorniczego. 
Dlatego aby uniknąć dodat-
kowych odsetek podjęliśmy 
uchwałę. Osobiście mam bardzo 
mieszane uczucia w tej sprawie. 
Szkoda tych pieniędzy, za które 
mogły powstać pewnie z trzy 
wiejskie świetlice...               far

Od autora: Sprawa nie jest 
żadnym precedensem. Podob-
ne odszkodowanie płaciło już 
kilka lat temu miasto Wałcz. 
Natomiast jeśli chodzi o to, czy 

jest to rozwiązanie sprawiedliwe 
- to mam tu spore wątpliwości. 
Droga jest w pewnym sen-
sie kosztownym zbytkiem. Jej 
właściciel musi ponosić koszty 
budowy i utrzymania w należy-
tym stanie technicznym, a zimą 
także odśnieżania. Grożą mu 
także ewentualne konsekwencje 
prawne, jeśli coś stanie się z jego 
winy.  Oddając drogę choćby za 
przysłowiową złotówkę, właści-
ciel gruntu zyskuje pozbywając 
się problemu. Czemu pozbywa-
jąc się problemu, powinien on 
jeszcze zarobić na tym żywą i to 
nawet bardzo, gotówkę? Za co 
jest to odszkodowanie? Wystar-
czyłoby nie zmieniać jednego 
słowa i pozostawić w planie 
zagospodarowania zapis „drogi 
wewnętrzne”. W tym przypadku 
to przedsiębiorca musiałby na 
swój koszt wybudować drogi. 
Myślę, że zapłaciłby więcej, niż 
1,8 miliona zł. Ale mleko już się 
wylało...
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WYTNIJ I ZACHOWAJ!
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In memoriam

To nie tak, że zaczytywałam 
się w jej książkach niezmien-
nie od kilkunastu lat. Z 
pierwszą z nich zetknęłam się 
jeszcze w gimnazjum. Prze-
padłam, zniknęłam na długie 
godziny, a potem pożyczyłam 
od znajomego kolejny tom. 
Potem ciąg się skończył, bo 
nikt z moich bliskich nie mógł 
się ze mną podzielić niczym 
więcej. Została w mojej gło-
wie słodkim wspomnieniem 
o dobrej literaturze (która, 
prawdę powiedziawszy, po 
latach nie rozkochała mnie w 
sobie tak mocno) i prawdzi-

wym ukłuciem zazdrości na myśl 
o tym, że ktoś już dzierży tytuł 
Pierwszej Damy Polskiej Fanta-
styki. To miałam być ja.

23 maja w pożarze swojego 
domku letniskowego tragicznie 
zmarła Maja Lidia Kossakowska. 
Piszę o jej śmierci kilka tygodni 
później, bo mniej więcej tyle 
wymagało ode mnie przejście 
od stanu, w którym zamieram 
w pół kroku na myśl o jej końcu, 
do lekkiego dławienia w gardle 
i sentymentalnej podróży do 
wspomnień o czytaniu jej ksią-
żek pod kocem. 

Świruję na myśl, że można 
odmeldować się z tego świata 
w wieku 50 lat. Obracam w pal-
cach i oglądam z każdej strony 
uczucie, jakie to we mnie budzi. 
50 lat. To jest przecież niemało, 
ale też zupełnie niewystarczają-
co, żeby uznać, że było to życie 
przeżyte w satysfakcjonującej 
długości. U Mai Lidii Kossa-
kowskiej 50 lat wystarczyło do 
wygrania dwóch nagród im. 
Janusza Zajdla, znalezienia 

miłości u boku kolegi po fachu 
i uwicia sytego, ciepłego domu 
pomiędzy ścianami drewnia-
nego domku na działce pod 
Warszawą. Domku, który - o 
ironio - chociaż stanowił przede 
wszystkim radość jej życia, 
okazał się też być miejscem jego 
- tego życia - końca.

50 lat to nie czas na umiera-
nie. Czy byłoby to ze mną w 
porządku, gdyby okazało się, 
że przekroczyłam już połowę 
własnego życia? Że zostało mi 
na tym świecie mniej czasu, 
niż już tu spędziłam? Czy coś 
sensownego dałoby się napisać 
na mój temat w nekrologu? 
Czy ktoś wspominałby mnie z 
rosnącą gulą w gardle, tak jak 
ja wspominam Pierwszą Damę 
Polskiej Fantastyki?

Przecież ledwo czuję, że za-
częłam dobrze żyć! Mam pracę, 
którą lubię, cudownego partne-
ra, dwa śmieszne koty, wyma-
rzony dom, poprawne relacje 
z rodziną, ochotę na zdrowe 
jedzenie i ćwiczenia. Nie jestem 

gotowa, żeby oddać który-
kolwiek z tych elementów za 
choćby i dwadzieścia… no, 
już dwa lata. Chcę więcej, 
jeszcze trochę więcej, a do 
tego potrzebuję czasu. Jeśli 
da się z Panem Bogiem ne-
gocjować, to ja chciałabym 
ugrać dla siebie jeszcze kilka-
dziesiąt dodatkowych lat.

Okna mojego biura wyglą-
dają bezpośrednio na war-
szawski Cmentarz Powązkow-
ski. Za oknem jest mur, a za 
oknem przeplatają się drze-
wa i krzyże. Już 20 czerwca 
w rodzinnym grobowcu, na 
tym właśnie cmentarzu, na 
stałe zamieszka także Maja 
Lidia Kossakowska. To dobry 
powód, żeby kilka dni póź-
niej z większą sumiennością 
i świadomością celebrować 
swoje kolejne urodziny.

Niech w tym roku nie cho-
dzi o mieć, tylko o być - jak 
najdłużej i jak najlepiej.

Natalia Chruścicka
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Symon Petlura (naczelnik 
państwa ukraińskiego w latach 
1919-1921) rzekł onegdaj, iż 
bardziej od rosyjskich wszy, boi 
się ukraińskich gnid.

Jak trafne było to spostrzeże-
nie mogliśmy się przekonywać 
na przestrzeni wielu lat. Szczę-
ściem w nieszczęściu Ukrainy 
był rok 2014 i pierwsza od 
1991 roku jej konfrontacja z ro-
syjskim imperializmem. Mimo, 
że dla państwa ukraińskiego 
z pozoru zakończona została 
wówczas porażką, to w niedłu-
giej już perspektywie (mam na 
uwadze to, co dzieje się od 24 
lutego 2022 roku) okazało się, 
że była chyba wybawieniem. 
Oprócz tego, że na serio wzięto 
się na modernizację własnych 
sił zbrojnych, to przede wszyst-
kim - sytuacja anno domini 
2014 pokazała who is who 
w Ukrainie. Ci, co popierali 
Rosję zrobili to w większości 
już otwarcie, część wojskowych 
(Krym, Donbas) najęła się na 
służbę w RF. Ukraińskie gnidy 
więc dojrzały i stały się już 
dorosłymi rosyjskimi wszami. 

Trochę ich jeszcze zostało. 
Niestety. A jaki los ich spotkał 
po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 
w 2022? Kilka informacji i przy-
kładów poniżej.

Bucza. W tym mieście, właści-
wie przedmieściu już Kijowa, 
mieszkał sobie niejaki Olek-
sandr Rżawski. Ten były poseł 
ukraińskiej Rady Najwyższej, 
wybudował sobie pałac w tzw. 
Leśnej Buczy - miejscówce dla 
„elit” i nuworyszy. Budynek  
Rżawskiego był największy - z 
dużym, otwartym kominkiem, 
basenem i z wysokim ogrodze-
niem. I tenże budynek wybrali 
sobie do życia raszyści z chwilą, 
gdy do Buczy weszli. Wspaniały 
dom, wygody, no i cudowny, 
bardzo gościnny gospodarz. 
W dodatku jeden z tych, któ-
rzy bardzo tęsknili za „ruskim 
mirem” i  mówiąc wprost: 
oczekujący go. Z obowiązków 
gospodarza wywiązywał się 
wzorowo. Karmił ich, zabawiał 
opowiastkami i rozmowami 
o tym, jak „walczył” z nacjo-
nalistami, jak przez ostatnie 
lata promował ideę „ruskiego 
miru”. Ci z kolei nawet te roz-
mowy i opowiastki nagrywali. 
Później rozpowszechniano 

Oczekiwania a rzeczywistość
je w telewizji Russia Today. 
I nadszedł dzień 27 marca 
2022 roku. Sądny dzień dla 
raszystów, bowiem musieli oni 
i Buczę, i gościnnego gospoda-
rza opuścić. I jak się okazało, 
ostateczny i sądny dzień także 
dla samego Oleksandra Rżaw-
skiego. Ten apologeta Rosji nie 
przewidział bowiem jednego 
-  mianowicie tego, że poza 
„ruskim mirem” życia przecież 
nie ma. „Goście” zastrzelili go 
po prostu na odchodne tak, by 
więcej i na nowo nie musiał już 
tęsknić. Co więcej - zastrzelili 
Rżawskiego na oczach całej ro-
dziny, by ci również zapamięta-
li do końca życia, czym „ruSSkij 
mir” tak naprawdę jest. Po co 
to zrobili? Nie wiadomo. Być 
może wódki było mało, być 
może pralki nie chciał oddać... 
Być może szkoda im się czło-
wieka zrobiło. Rosyjska dusza 
otwarta przecież jest.

Jest taka profesja jak „prosty-
tutka”. Niejaka Taisia Powalij 
z Ukrainy w dodatku śpiewa. 
W podkijowskiej Petropaw-
łowskiej Borszczagówce owa 
„piewica” wybudowała sobie 
dom. Pomimo zakazów i pięt-
nowania występów w Rosji po 
2014 roku, ta systematycznie 
do Moskwy jeździła. Pieniądze 
nie śmierdzą przecież. Poje-
chała tam także 9 maja 2022 
roku, pomimo, że wojna trwała 
wówczas w najlepsze. Powalij 
na razie jeszcze żyje. Na jej 
dom jednak spadły również 
rosyjskie pociski...

Podobnie postąpiła Svitla-
na Loboda. Przez całe 8 lat 
(od 2014) zabawiała Rosjan, 
nie widziała wojny. Ba - opo-
wiadała o tym, jak ciężko w 
Ukrainie żyje się pod rządami 
„nazistów”. Często też w ko-
lejne trasy koncertowe w Rosji 
zabierała swoją matkę. Pani 
Natalia Loboda mieszkała w 
Irpieniu. Jest radną tamtejszej 
rady miasta. Też jej ciężko żyło 
się w Ukrainie. Dziwnym trafem 
jednak jej domu w Irpieniu nie 
zburzyli ukraińscy nacjonaliści, 
ale rosyjscy agresorzy...

Żyje także w Ukrainie takie 
coś jak Nestor Szufrycz. Rów-
nież do niedawna deputowany 
do Rady Najwyższej Ukrainy. 
Bardzo aktywny. Bardzo pro-
rosyjski. I bardzo tęskniący za 

„ruSSkim mirem”. I ten także 
przyszedł. Co prawda, na razie 
samego pana Nestora nie za-
stał jeszcze, ale za to już jego 
syna i rodzinę tak. Tym razem 
tenże „ruski mir” miał postać 
wartej 6 i pół miliona dolarów 
rakiety. Niestety, jej wartość z 
chwilą uderzenia w budynek, 
w którym mieszkała rodzina Ne-
stora Szufrycza, bardzo spadła. 
Właściwie ta wartość spadła do 
zera (pomijając oczywiście cenę 
złomu).

„RuSSki mir” nie przebiera i 
nie wybiera. Dosięga każdego, 
kto o niego zabiega. Często 

jednak nie tak, jak jego miło-
śnicy chcieliby i sobie samym 
życzyli. Siejąc wiatr, zbierasz 
przecież burzę. To tylko tak, pod 
rozwagę. Przede wszystkim tym, 
także u nas za ruSSkim światem 
tęskniącym. Kultura wszędzie 
jest tylko kulturą. Chyba, że 
jest to kultura śmierci. A ta 
rosyjska przecież (przywołuję 
słowa samego Putina) kończy 
się tam, gdzie kończy się język 
rosyjski. I zawsze za nią kroczy 
ruski żołdak i ruski czołg. A ten 
nie wybiera i nie patrzy. Chcia-
łeś - masz!

Marek Syrnyk
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Samorządy z terenu powiatu 
wałeckiego drugie rozdanie 
programu Polski Ład mogą 
uznać za udane. Udało się uzy-
skać dofinansowanie do wielu 
inwestycji. Pełną radość psuje 
jednak fakt, że rosnące kosz-
ty inwestycji mogą znacznie 
przekroczyć zakładane kwoty i 
znacząco zwiększyć tak zwany 
wkład własny. Może nawet 
dojść do sytuacji, w której 
wysokość wkładu własnego 
przekroczy możliwości budże-
tu samorządu i inwestycji nie 
uda się zrealizować. 

Druga edycja programu Polski 
Ład została rozstrzygnięta. Każdy 
samorząd uzyskał dofinanso-
wanie do inwestycji, o które 
wnioskował. 

- My dostaliśmy blisko 4 mln. 
złotych – chwali się burmistrz 
Mirosławca Piotr Pawlik. - Jedna 
inwestycja to montaż instalacji 
fotowoltaicznej na czterech bu-
dynkach użyteczności publicznej. 
Druga to budowa stacji wodo-
ciągowych i ujęć wody wraz 
z infrastrukturą w Mirosławcu 
Górnym i Bronikowie. Oczywiście  
cieszymy się z tego, ale z drugiej 
strony obawiamy się, czy oferty 
w przetargach nie będą znacznie 
wyższe od cen, które zakła-
daliśmy. Wówczas nasz wkład 
własny byłby znacznie wyższy od 
przewidywanego i mogłoby się 
okazać, że nie byłoby nas na stać 
na inwestycję. Widząc co dzieje 
się na przetargach, niczego nie 
mogę wykluczyć.

Miasto Wałcz otrzymało 6 mln. 
700 tys. zł na dwa zadania: 
„Budowa drogi na Osiedlu Nowe 
Morzyce wraz z budową drogi 
do ZAZ Wałcz” oraz „Budowa 
dróg wewnętrznych na Osiedlu 
Zacisze wraz z budową ścieżki 
pieszo-rowerowej”. 

- Jest radość, ale i sporo niepew-
ności – mówi burmistrz Wałcza 
Maciej Żebrowski. - Polski Ład 
miał wspierać małe, lokalne fir-
my, ale... ich nie wspiera. Firma 
bowiem zgodnie z założeniami 
programu wykonuje inwestycję, 
czyli ją kredytuje i dopiero po 
zakończeniu dostaje zapłatę. Nie 
wszyscy mogą sobie na to pozwo-
lić. Dlatego często do przetargu 
startują duże firmy, które lokal-
nych przedsiębiorców zatrudniają 
jako podwykonawców. Mniejsze 

Radość z nutką niepewności
firmy wspomagają się kredytami, 
które w obecnej sytuacji są kosz-
towne. To wpływa na końcową 
wartość inwestycji. To jest kolejny 
minus. Kwoty po przetargach są 
wyższe od zakładanych, co z kolei 
wymusza zwiększenie wkładu 
własnego. Może dojść do sytuacji, 
w której po przetargu okaże się, 
że samorządu zwyczajnie nie stać 
na inwestycję, bo nie ma skąd 
wziąć pieniędzy na wkład własny. 
Na rzie jesteśmy dobrej myśli, ale 
wszystko stanie się jasne dopiero, 
kiedy poznamy oferty z przetargu.

Inwestycje realizowane w ra-
mach Polskiego Ładu finansowa-
ne są według ściśle określonych 
zasad. W przypadku zadań reali-
zowanych w ciągu jednego roku 
wykonawca wystawia fakturę 
dopiero po zakończeniu prac. Są 
jednak inwestycje realizowane 
w okresie dwóch lat. W takim 
przypadku po roku wykonawca 
może otrzymać część należności, 
nie większą jednak niż połowa 
wartości inwestycji.

- Firmom trudno jest prze-
widzieć, jak będzie wyglądała 
sytuacja na rynku za rok czy dwa 
lata – mówi M. Żebrowski. - Dla-
tego albo rezygnują z udziału w 
przetargu, albo zakładają duże 
marże, mające zrekompensować 
przewidywany wzrost kosztów. 
To wszystko odbija się na koń-
cowej cenie inwestycji.

Miasto Wałcz ma doświadcze-
nie z przetargiem na remont 
ulicy Chełmińskiej oraz budowę 
ścieżki rowerowej do Ostrowca 
na odcinku od granicy miasta 
do obwodnicy. Ogłoszono trzy 
przetargi i dopiero trzeci wyłonił 
wykonawcę, który zapropono-
wał cenę znacznie wyższą od 
przewidywanej.

- Nam przetargi z pierwszego 
rozdania Polskiego Ładu poszły 
całkiem nieźle – mówi wójt Jan 
Matuszewski. - Do pierwszego 
dołożyliśmy 800 tysięcy złotych, 
choć wielu fachowców widząc, 
co dzieje się na rynku mówi, że 
dołożyliśmy tylko 800 tysięcy. 
Do drugiego dołożyliśmy 80 
tysięcy, więc da się wytrzymać. 
W tym rozdaniu dostaliśmy 
pieniądze na remont 6 dróg 
w Szwecji, Chwiramie, Łąkach, 
Dzikowie i Dobinie. Druga in-
westycja to budowa przedszkola 
przy szkole w Chwiramie. Mam 
świadomość, że te przetargi 

mogą nie pójść już tak dobrze, 
jak w pierwszym rozdaniu, ale 
jesteśmy na to przygotowani.

Najwięcej, bo blisko 14 mi-
lionów złotych, dostał na dwie 
inwestycje drogowe powiat 
wałecki. Pierwsza to remont 
drogi Przybkowo – Różewo. 
Druga, warta niemal 10 mln. 
złotych inwestycja, to remont 
drogi Strączno – Nakielno wraz z 
budową ścieżki rowerowej. 

- Jest problem z rosnącymi 
kosztami inwestycji – potwierdza 
starosta Bogdan Wankiewicz. - 
Jednocześnie zmniejszono nasze 
dochody bieżące. Wpływy z 
podatku dochodowego mamy na 
poziomie roku 2018. Nie jest to 
nasza wina, ale rządzących. Inwe-
stycje drogowe są prowadzone 
na terenie poszczególnych gmin 
i zasada jest taka, że samorząd 
gminny partycypuje w kosztach. 
Jeśli wójt nie będzie dołoży się do 
wkładu własnego, to może się nie 
udać zrealizować tej inwestycji, a 
jeśli nawet, to na pewno będzie 
to ostatnia inwestycja drogowa 

powiatu na terenie gminy. Do 
tej pory współpraca z wójtem 
układała się jednak doskonale i 
jestem przekonany, że zostanie 
utrzymana.

Człopa z nowego rozdania Pol-
skiego Ładu otrzymała 6 mln. 234 
tys. zł na dwa zadania:  moder-
nizację infrastruktury drogowej 
ul. Kolejowej (tzw Glinianki) i 
Osiedla Sosnowego oraz przebu-
dowę oczyszczalni ścieków wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. 
Jak mówi wiceburmistrz Człopy 
Joanna Jastrzębowska, na oczysz-
czalnię ścieków gmina dostała 
niespełna 5 milionów złotych, a 
z ostrożnych szacunków wynika, 
że koszt inwestycji może sięgnąć 
nawet 15 mln. złotych. Samorząd 
Człopy wystąpi w tej sytuacji o do-
datkowe dofinansowanie, m.in. z 
PROW. Jeśli spotka się z odmową, 
to inwestycji prawdopodobnie nie 
uda się zrealizować. 

Tuczno otrzymało prawwie 4 
mln. zł na przebudowę oczysz-
czalni ścieków wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą.                far
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Tak to jest
Współczucie i szacu-
nek dla ukraińskich 
kobiet i dzieci oraz 
podziw dla nie-
złomnych męż-
czyzn, broniących 
każdego skrawka 

ukraińskiej ziemi 
przed niszczącym dzia-

ł a - niem najeźdźcy powodują, 
że każdą wypowiedź próbującą  tłumaczyć 
postępowanie Rosjan traktujemy jako 
popieranie Putina. Stąd nie podobają nam 
się wystąpienia rożnych przedstawicieli 
Watykanu, Niemiec, Francji, itd., którzy 
wyrażają niedopuszczalne w naszym od-
czuciu wielorakie opinie i snują przypusz-
czenia (które nam nie odpowiadają), co 
należy uczynić w  przyszłości. Do takiego 
odbierania rzeczywistości dodatkowo prze-
konuje nas zachowanie polskich dostoj-
ników, tych z prawej i tych z lewej strony 
sceny politycznej, prześcigających się w 
głoszeniu haseł wspierających Ukrainę. 
Nie ukrywam, że osobie nawet takiej jak 
ja, która nie może pochwalić się głosowa-

niem na prezydenta Dudę, serce mocniej 
bije, gdy prezydent jest wychwalany przez 
naród ukraiński, gdy pytający o Dudę w 
odpowiedzi słyszy same pozytywy, poparte 
skierowanym do góry kciukiem.

Ostatnio zapoznawałem się z tym co 
chciał przekazać czytelnikom polski dyplo-
mata Adam Rotfeld w wydanej książce: „W 
poszukiwaniu strategii”. Przeczytałem w 
niej miedzy innymi, że należy bezwzględ-
nie pamiętać, iż Rosja jest inna, że Rosji 
z nikim i z niczym nie da się porównać. 
Przywołane są głosy teoretyków, badaczy 
i znawców przedmiotu mówiące, że za 
kryzys w Ukrainie i wokół Ukrainy odpo-
wiedzialność ponosi Zachód, a konkretnie 
liberalne urojenia, które sprowokowały 
Putina. Źródłem tego wszystkiego było 
podjęcie pod koniec XX wieku decyzji o 
rozszerzeniu NATO. Nie powtarzałbym 
tych zapisów, gdyby nie fakt, że książka 
została wydrukowana w 2018 roku, czyli 
4 lata przed najechaniem Ukrainy przez 
Rosję. Jak widać, bestialska wojna u wielu 
w ogóle nie zmieniła poglądów. 

Wojna w Ukrainie, polityka, to tematy, 

które niejednokrotnie otwierają dyskusje 
w czasie spotkań towarzyskich. Ale jednak 
najczęstszym wątkiem wypełniającym to-
czone w nich rozmowy są problemy zdro-
wotne. Ileż dotyka nas chorób, jak trudno 
dostać się do specjalisty, nie mówiąc już o 
tym, ile czasu czeka się na zabieg? Narze-
kania można uzupełnić jeszcze wieloma 
sprawami. Nie zamierzam tego robić, a w 
zamian chciałbym pochwalić coś, co wyda-
je mi się bardzo fajnym pomysłem służby 
zdrowia. Otóż przez przypadek dowiedzia-
łem się od kolegi o badaniach profilaktycz-
nych 40 plus. Jest to oferta dla osób po 
czterdziestce, które z rożnych względów 
nie korzystają zbyt często z usług oferowa-
nych przez laboratoria. Jeszcze bodajże do 
końca czerwca można otrzymać skiero-
wanie na bezpłatne badania, dzwoniąc 
na nr telefonu: 22 735 339 53, poprosić 
o przeprowadzenie ankiety i udzielenie 
e-skierowania. Jedynym mankamentem 
jest to, że najbliższymi punktami  badań są 
cztery laboratoria w Pile. Mimo wszystko, 
warto trafić do jednego z nich. Ja mam to 
już za sobą.                   Marek Pawłowski

Jest takie żydowskie 
(niektórzy twierdzą, 
że chińskie) prze-
kleństwo: Obyś 
żył w ciekawych 
czasach! No i w 
takich ustawicznie 

żyjemy. Coraz cie-
kawsze czasy zapew-

niają nam nasi rządzą-
cy, niejaki Putin i spółka oraz inne mniej 
znaczące osoby, miewające wiele cieka-
wych pomysłów. W ciągłym zapewnianiu 
nam nowych doznań przoduje nasz zna-
komity, racjonalny ustawodawca. Tu do-
chodzę do tytułowych komunikatów. Od 
17 czerwca ubezpieczyciele będą mieli 
dostęp do informacji o naszych manda-
tach i punktach karnych, otrzymanych 
za kawaleryjską jazdę. Będzie to miało 
niewątpliwy wpływ na wysokość składki 
za obowiązkowe ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej, że o AutoCasco nie 
wspomnę. Jest to dla nas novum. W in-
nych krajach jest to stosowane i podob-
no przynosi skutek. Rzeczą powszechnie 
znaną jest to, że pusty portfel zmniejsza 
obciążenie nogi naciskającej pedał gazu, 
co powoduje spadek prędkości. 

Następny komunikat ma charakter przy-
pominający: 30 czerwca 2022 r. upływa 
bowiem czas na złożenie deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy 

Komunikaty
właścicieli lub zarządców budynków 
i lokali - zarówno mieszkalnych, jak i 
niemieszkalnych - w których znajduje 
się źródło ciepła. Tym, którzy zaniedbają 
sprawę, grozi kara w wysokości nawet 5 
tys. złotych. Wpisu można dokonać przez 
internet. Jeżeli wymieniamy przestarzały 
kocioł, deklarację musimy złożyć do 14 
dni od jego uruchomienia. Konsekwencje 
oczywiście finansowe. Takie mamy czasy, 
że za ich ciekawy przebieg możemy 
zapłacić. 

Trzeci komunikat dotyczy 50 groszy. 
Szczęściem nie dotyczy wszystkich, a tyl-
ko tych szczęśliwców, którzy przekroczyli 
prędkość o 50 km na godzinę i zabrano 
im prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatko-
wo taki kierowca otrzymuje mandat. Po 
zatrzymaniu prawa jazdy, kierowca może 
kierować pojazdem przez 24 godziny od 
zdarzenia, które spowodowało zatrzyma-
nie prawa jazdy. Po 3 miesiącach prawo 
jazdy jest zwracane po uregulowaniu 
opłaty ewidencyjnej 50 groszy. Jeśli do-
kument prawa jazdy nie został fizycznie 
zabrany, tylko zablokowany elektronicz-
nie, Starostwo nie wydaje prawa jazdy, 
a odblokowuje jest w ewidencji.  Zdarza 
się, że kierowca sądzi, że po trzymie-
sięcznym okresie nie trzeba nic robić i 
wsiada za kierownicę. Okazuje się, że 
niezbędne  jest zapłacenie w urzędzie 
owych 50 groszy opłaty ewidencyjnej 
i złożenie wniosku o zwrot zatrzyma-

nego prawa jazdy. Jeżeli kierowca tego 
nie uczyni, traktowany jest jako osoba 
pozbawiona uprawnień do prowadzenia 
pojazdów. Jeżeli kierowca nie załatwi 
tych formalności i zostanie skontrolowa-
ny po upływie trzymiesięcznego odebra-
nia prawa jazdy, sprawa może trafić do 
sądu. Sąd w takim przypadku może orzec 
karę w wysokości od 1,5 do 30 tys. zł. 
Tynfa poświęcę za to, by dowiedzieć się 
co kierowało ustawodawcą, by ustalić 
tę 50-groszową opłatę. Komunikatu o 
inflacji nie będzie, bo będzie nieaktualny 
już w chwili publikacji. To samo dotyczy 
cen paliwa. Słyszę też wokół, że rowery 
drożeją. Śpieszcie się zatem, by mieć ten 
przydatny na co dzień środek komunika-
cji. W dodatku nieemisyjny. Tu nasuwa 
się spostrzeżenie z lektury zaaprobo-
wanego przez Unię Europejską naszego 
Krajowego Plany Odbudowy. Rodacy 
- cieszmy się! Niedługo odejdziemy od 
paliw kopalnych, w tym gazu. Na ten cel 
jest przeznaczone kilkadziesiąt procent 
tych środków. Tymczasem za granicą 
trwa wojna, a nasz rząd nadal spiera się 
z naszymi sojusznikami o pryncypia de-
mokracji, a głównym hamulcowym jest 
partia o poparciu graniczącym z błędem 
statystycznym. Zaprawdę ciekawe czasy...

Cezary Skrzypczak

adwokat, mediator
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Po pandemicznej przerwie, 
stowarzyszenie Old Orzeł 
Wałcz zorganizowało kolejny 
turniej piłki nożnej im. Tade-
usza Węgrzynowskiego. Łącz-
nie z gospodarzami, wzięło w 
nim udział 8 zespołów, w tym 
dwa wałeckie.

Turniej odbył się 11 czerwca 
i przygotowany został z dużym 
rozmachem. Lista sponsorów 
zdawała się nie mieć końca. 
W uroczystym otwarciu wzięła 
udział m.in. wdowa po wie-
loletnim prezesie Orła Białego 
Wałcz Bożena Węgrzynowska, a 
także poprzednicy i następcy T. 
Węgrzynowskiego na stanowi-
sku prezesa klubu, w tym m.in. 
Zbigniew Augustyniak, Mirosław 
Kornaś i Zbigniew Cebula. Na 
stadionie Orła zjawiło się również 
wielu byłych trenerów wałec-
kiego klubu, m.in. legendarny 
Adam Paleń oraz Jerzy Gosz-
czyński i Piotr Filipiak. Władze 
miasta reprezentował wieloletni 
sędzia piłkarski, a obecnie prze-

Prezes byłby zadowolony
wodniczący Rady Miasta Maciej 
Goszczyński.

- Przy organizacji naszego 
turnieju przyświeca nam kilka 
celów – powiedzieli mocno za-
angażowani w przeprowadzenie 
turnieju byli piłkarze wałeckiego 
Orła Waldemar Kasielski i Jacek 
Halicki. - Chodzi nam o uczczenie 
pamięci po nieodżałowanym 
prezesie Tadeuszu Węgrzynow-
skim, aktywne spędzanie wol-
nego czasu oraz integrację pił-
karskiego środowiska nie tylko 
w Wałczu, ale również w kilku 
innych miastach i mniejszych 
miejscowościach. Nasza impreza 
cieszy się coraz lepszą opinią i 
zaproszenia do udziału przyjmuje 
coraz więcej silnych zespołów.

Rywalizacja sportowa toczyła 
się na dwóch równoległych 
boiskach z udziałem zespołów 
ze Szczecina, Piły, Wielenia, 
Świątkowa, Trzcianki i Jastrowia 
oraz Bukowiny Wałcz i Old Orzeł 
Wałcz. Na boisku można było 
oglądać popisy takich wałeckich 
gwiazd, jak m.in. Dariusz Chu-

dzyński, Artur Szapowicz, Jacek 
i Grzegorz Muratowie, Piotr 
Czerniewicz, Robert Drapiński czy 
Tomasz Kinczel oraz dawno nie-
widziany w Wałczu Robert Żolik.

Zespoły rywalizowały w dwóch 
grupach, po czym awansowały 
do fazy półfinałowej, gdzie wy-
łaniane były pary, grające mecze 
o konkretne lokaty. W spotkaniu 
o 7. miejsce Trzcianka pokonała 
po rzutach karnych Bukowinę 
Wałcz, w meczu o 5. miejsce Piła 
wygrała 3-1 ze Świątkowem, a 
zwyciężając ekipę ze Szczecina, 
miejsce na najniższym stopniu 
podium po rzutach karnych wy-
walczyło Jastrowie.

Spotkanie finałowe stało na 
bardzo dobrym poziomie i było 
bardzo emocjonujące. Prowa-
dzenie objął Wieleń, ale zespół 
Old Orzeł za sprawą swego naj-
skuteczniejszego strzelca Roberta 
Drapińskiego zdołał doprowadzić 
do wyrównania. Później jednak 
skuteczniejsi okazali się goście 
z Wielenia, którzy ostatecznie 
wygrali 3-1.

Puchary dla wszystkich uczest-
niczących w turnieju zespołów 
rozdane zostały w zajeździe Ko-
rona, gdzie odbył się poczęstunek 
dla zawodników, sponsorów 
i zaproszonych gości. Trofea 
wręczali Bożena Węgrzynowska, 
W. Kasielski, J. Halicki i Janusz 
Miszczak oraz były prezes KOZPN 
w Koszalinie i były prezes Orła 
Grzegorz Maciejasz.

Na zakończenie imprezy przy 
biesiadnym stole uczestnicy 
turnieju aktywnie realizowali 
jeden ze wspomnianych przez 
organizatorów celów, którym 
była integracja środowiska pił-
karskiego...

T. Chruścicki

PS. Jednym z zawodników Old 
Orzeł Wałcz był Michał Cebula, 
w przeszłości piłkarz Orła, a dziś 
wiceprezes spółki Enea Operator. 
Nie trzeba chyba dodawać, że 
Enea była jednym z najhojniej-
szych sponsorów tegorocznego 
turnieju im. Tadeusza Węgrzy-
nowskiego...
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Niedosyt zamiast remisu
Rasel Dygowo - Orzeł Wałcz 3-1 (1-0)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Pawlisz 
(46’ Tomczak), Popiołek, Trzmiel, Gałosz, Cerazy, Kowalczuk.

Bramka dla Orła: Kowalczuk (72’).
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Każdy, kto po bardzo udanej 
dla Orła rundzie jesiennej, a 
nawet po 1/3 meczów rozegra-
nych w rundzie rewanżowej, 
zaryzykowałby twierdzenie, 
że wałecki zespół będzie miał 
problemy z utrzymaniem się w 
lidze - byłby prawdopodobnie 
uznany za szaleńca. Tymczasem 
po porażce w Dygowie na 3 
kolejki przed końcem sezonu 
widmo spadku coraz wyraźniej 
zagląda piłkarzom z Wałcza w 
oczy.

Mecz w podkołobrzeskiej 
wiosce poza walką o trzy punkty 
miał również dodatkowy sma-
czek, związany ze zmianą barw 
klubowych przez najlepszego 
strzelca Orła w rundzie jesien-
nej Huberta Górkę, który - via 
macierzysty Bałtyk Koszalin - 
zasilił barwy 4-ligowego rywala 
wałeckiego Orła. Nie było to 
wprawdzie żadne przestępstwo, 
bo każdy ma prawo pokierować 
swoją karierą tak, jak mu wy-
godnie, ale transfer wychowa-
nego w Wałczu piłkarza został 
odebrany źle. Co innego, gdyby 
Górka opuścił Orła, aby walczyć 
o miejsce w składzie 3-ligowca 
z Koszalina, ale odejście do 
Dygowa spotkało się z chłodną 
- mówiąc delikatnie - oceną 
działaczy i kibiców wałeckiej 
drużyny.

Na boisku Rasela nie działo 
się jednak nic, co wskazywa-
łoby na pretensje, które byli 
koledzy klubowi mieliby mieć 
do Huberta Górki. Co więcej 
- niedzielny mecz toczył się w 
bardzo sportowej, praktycznie 
pozbawionej animozji atmosfe-
rze, co na pewno należy ocenić 
pozytywnie.

A Górka zrobił to, co do nie-
go należało - strzelił pierwszą 
bramkę dla swojej nowej dru-
żyny i zaprezentował wszystkie 
swoje piłkarskie walory: umie-
jętność utrzymania się przy 
piłce, niezłą technikę użytkową, 
przegląd pola i szybkość, dzięki 
czemu napędzał wiele ataków 
Rasela i walnie przyczynił się do 
zwycięstwa dygowian.

Pierwsze minuty niedzielnego 
(12 czerwca) meczu upłynęły na 
rozpoznaniu sił obydwu rywali, 
a potem coraz wyraźniejszą 
przewagę zaczęli osiągać gospo-
darze. Stworzyli kilka dobrych 
okazji bramkowych, ale obrona 
Orła grała czujnie, a w bramce 
po raz kolejny bez zarzutu 
spisywał się Odolczyk. W 20. 
minucie miejscowi zainicjowali 
składną i szybką akcję, zakoń-
czoną podaniem do wbiegają-
cego w pole karne napastnika 
Rasela. Biegnący z obrońcą Orła 
na plecach dygowianin usiłował 
minąć wybiegającego z bramki 
Odolczyka. Wałecki bramkarz 
rzucił się pod nogi rozpędzone-
go gracza gospodarzy, a ten wy-
korzystał odpowiedni moment i 
przewrócił się w polu karnym. 
Sędzia zdecydował się podyk-
tować jedenastkę, choć z boku 
wydawało się, że piłkarz Rasela 
próbował wymusić rzut karny. 
Niestety, zrobił to skutecznie, a 
wykonujący jedenastkę Górka 
nie dał Odolczykowi żadnych 
szans na skuteczną obronę.

Pozbawieni w tym meczu 
wsparcia ze strony trenera wał-
czanie nie zwiesili głów i pró-
bowali jak najszybciej doprowa-
dzić do wyrównania. Niestety, 
w ich poczynaniach dominował 
chaos, a akcjom brakowało 
dokładności. Niecelne poda-
nia mnożyły się jak grzyby po 
deszczu nie tylko ze względu 
na uważną grę defensorów 
Rasela, ale też małą ruchliwość 
grających w przedniej formacji 
Orła Cerazego, Kowalczuka i 
Pawlisza. Popiołek nie miał do 
kogo adresować długich podań, 
a jedynym jaśniejszym punktem 
w zespole Orła był w pierwszej 
połowie Gałosz, który biegał 
od jednego do drugiego pola 
karnego i próbował napędzać 
akcje swojej drużyny. Niestety, 
rajdy Gałosza kończyły się naj-
częściej w okolicy pola karnego 
gospodarzy.

Niewiele więcej działo się pod 
bramką Orła, bo zadowoleni z 
prowadzenia dygowianie nie 
atakowali już z takim przeko-

naniem, jak w początkowych 
fragmentach meczu, więc w 
pierwszej połowie emocji było 
jak na lekarstwo.

Po zmianie stron piłkarze Orła 
wyszli na boisko z mocnym po-
stanowieniem odwrócenia losów 
tego spotkania. Na pewno po-
mogło im w tym pojawienie się 
na boisku Tomczaka, który zmie-
nił niewidocznego przed przerwą 
Pawlisza. Jedyny napastnik Orła 
stworzył więcej opcji w grze do 
przodu, potrafił przytrzymać pił-
kę z obrońcą na plecach i poszu-
kać podaniem nieobstawionego 
kolegi z drużyny.

Zaraz po zmianie stron pięk-
nym strzałem zza pola karnego 
popisał się Popiołek, ale piłka 
zatrzymała się na poprzeczce. 
Gdyby leciała kilka centyme-
trów niżej, obraz tego meczu 
mógł się zmienić diametralnie. 
Niestety, zmienił się, ale na 
niekorzyść Orła.

W 55. minucie miejscowi po-
wstrzymali w środkowej strefie 
boiska kolejną szarżę Gałosza 

i wyprowadzili szybką kontrę, 
zakończoną celnym strzałem 
z pola karnego. Odolczyk nie 
był w stanie odbić lecącej w 
kierunku dalszego słupka piłki 
i gospodarze prowadzili już 
różnicą dwóch goli.

Trzeci cios miejscowi zadali 
dziesięć minut później. Wał-
czanie znaleźli się na połowie 
gospodarzy praktycznie całym 
zespołem i w tym momencie 
jeden z piłkarzy Rasela przy 
linii środkowej wyłuskał (wy-
dawało się, że z faulem) piłkę 
zawiązującemu atak pozycyjny 
obrońcy Orła. Błyskawiczną 
kontrę sfinalizował mocnym 
strzałem z lewej strony pola 
karnego Górka, ale Odolczyk 
popisał się kapitalnym reflek-
sem i odbił piłkę na rzut rożny. 
Wydawało się, że najgorsze jest 
już za wałczanami, ale centra z 
kornera trafiła prosto na głowę 
niekrytego napastnika Rasela, 
a ten bez wysiłku umieścił piłkę 
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4. liga
Wyniki 35. kolejki: Rasel Dygowo - Orzeł Wałcz 3-1, Ina 
Goleniów - Leśnik Manowo 1-1, Sokół Karlino - Biali Sądów 1-8, 
Chemik Police - MKP Szczecinek 3-3, Błękitni II Stargard - Pogoń 
Połczyn Zdrój 4-1, Flota Świnoujście – Jeziorak Szczecin 3-0, Dar-
łovia Darłowo - Wieża Postomino 0-3, Vineta Wolin - Dąb Dębno 
6-0, Gwardia Koszalin - Hutnik Szczecin 3-3, Olimp Gościno - Zefir 
Wyszewo 3-0.

1. Vineta Wolin 35 91 104-18
2. Flota Świnoujście 35 89 113-22
3. Gwardia Koszalin 35 75 81-29
4. Wieża Postomino 35 61 66-41
5. Dąb Dębno 35 60 74-61
6. Biali Sądów 35 59 84-55
7. MKP Szczecinek 35 58 100-76
8. Hutnik Szczecin 35 57 72-43
9. Chemik Police 35 56 84-76
10. Olimp Gościno 35 47 59-71
11. Orzeł Wałcz 35 47 59-62
12. Rasel Dygowo 35 43 59-80
13. Ina Goleniów 35 42 62-80
14. Darłovia Darłowo 35 39 47-66
15. Błękitni II Stargard 35 39 70-85
16. Jeziorak Szczecin 35 31 57-101
17. Leśnik Manowo 35 28 45-76
18. Sokół Karlino 35 26 40-94
19. Pogoń Połczyn 35 21 37-108
20. Zefir Wyszewo 35 13 32-101

Klasa okręgowa
Wyniki 30. (ostatniej) kolejki: Korona Człopa - Ina Ińsko 1-4, 
Gavia Choszczno - Sparta Węgorzyno 8-1, Sarmata Dobra - Olimp 
Złocieniec 0-2, Orzeł Bierzwnik - Calisia Kalisz Pomorski 1-4, Iskra 
Pomień - Światowid 63 Łobez 4-4, Lech Czaplinek - Zorza Do-
brzany 0-0, Błękitni Pomierzyn - Piast Chociwel 2-2, KP Drawsko 
Pomorskie - Drawa Drawno 3-0 (w.o., Drawa Drawno wycofała 
się z rozgrywek po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 30 73 84-24
2. Zorza Dobrzany 30 59 73-40
3. Calisia Kalisz Pomorski 30 59 83-38
4. Olimp Złocieniec 30 55 77-39
5. Lech Czaplinek 30 54 61-39
6. Piast Chociwel 30 52 67-42
7. Sarmata Dobra 30 46 51-46
8. Ina Ińsko 30 46 56-42
9. KP Drawsko Pomorskie 30 44 58-56
10. Orzeł Bierzwnik 30 39 55-59
11. Światowid 63 Łobez 30 33 53-67
12. Korona Człopa 30 32 54-67

WYNIKI I TABELE

13. Błękitni Pomierzyn 30 28 47-88
14. Sparta Węgorzyno 30 27 49-80
15. Iskra Pomień 30 15 46-113
16. Drawa Drawno 30 10 22-96

Klasa A
Wyniki 25. kolejki: Wspólni Różewo - Mirstal Mirosławiec 4-0, 
Kopanik Lubno - Grom Szwecja 2-5, Legion Strączno - Santos Kłę-
bowiec 2-5, Sokół Suliszewo - KP Dzikowo 0-1, Bytyń Nakielno 
- Błękitni Ostrowice 1-4, Grom Giżyno - Drzewiarz Świerczyna 9-0. 
Pauza: Sad Chwiram.

1. Sokół Suliszewo 24 54 79-27
2. Wspólni Różewo 23 46 68-30
3. Sad Chwiram 23 44 67-37
4. Błękitni Ostrowice 23 43 61-33
5. Santos Kłębowiec 23 38 55-40
6. Grom Szwecja 23 35 46-37
7. KP Dzikowo 23 34 61-51
8. Mirstal Mirosławiec 23 28 45-68
9. Grom Giżyno 23 27 51-72
10. Kopanik Lubno 23 27 59-59
11. Drzewiarz Świerczyna 23 23 40-81
12. Legion Strączno 23 18 29-88
13. Bytyń Nakielno 23 16 31-69

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 24. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Amator Kołobrzeg 
3-5, STLA Oldboje Szczecinek - Lech Czaplinek 5-0, Oldboje Ty-
chowo - Oldboje Bruskowo Wielkie 2-0, Zryw Kretomino - Olimp  
Złocieniec 4-2, Iskra Białogard - Gryf Kamień Pomorski 3-0 (w.o., 
Gryf ukarany odjęciem 3 punktów), Victoria  Sianów - Sparta 
Gryfice 3-0 ( w.o., Sparta ukarana odjęciem 3 punktów), Oldboje 
Tychowo - Sparta Gryfice 10-2 (mecz zaległy). Mecz awansem: 
Oldboje Bruskowo Wielkie - Victoria  Sianów 3-3. Pauza: Mechanik 
Bobolice.

1. Victoria  Sianów 23 59 118-37
2. STLA Oldboje Szczecinek 22 47 86-32
3. Oldboje Bruskowo Wielkie 23 47 75-39
4. Zryw Kretomino 22 40 66-41
5. Olimp  Złocieniec 22 40 72-52
6. Oldboje Tychowo 23 39 67-56
7. Mirstal Mirosławiec 22 35 65-61
8. Lech Czaplinek 22 24 40-72
9. Mechanik Bobolice 22 24 49-72
10. Amator Kołobrzeg 23 23 55-68
11. Iskra Białogard 22 17 34-63
12. Sparta Gryfice 22 3 39-118
13. Gryf Kamień Pomorski 22 6 51-106
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w siatce.
W tym momencie Orzeł grał 

już praktycznie tylko o honor, 
ale właśnie wtedy zaczął się naj-
lepszy okres gry przyjezdnych 
w tym meczu. W 70. minucie 
wałczanie przeprowadzili akcję 
lewą stroną z wykorzystaniem 
podłączającego się Resiaka. Po 
wymianie kilku krótkich podań, 
z piłką przy nodze w pole kar-
ne gospodarzy wbiegł Gałosz, 

który został sfaulowany przez 
obrońcę Rasela. Do wykonania 
jedenastki podszedł sam po-
szkodowany, który postanowił 
nie kombinować, tylko mocno 
strzelił w kierunku lewego 
słupka bramki miejscowych. 
Niestety, bramkarz wyczuł in-
tencje strzelca i odbił na rzut 
rożny lecącą na wygodnej dla 
niego wysokości piłkę.

Co się jednak odwlecze... mi-
nutę później obrońcy Rasela nie 
potrafili wybić piłki spod własnej 

bramki po kolejnej akcji Orła. 
Znalazł się przy niej Kowalczuk, 
który zdecydowanie wbiegł w 
szesnastkę i mocnym strzałem 
pokonał bramkarza gospoda-
rzy. Właśnie takich akcji z takim 
wykończeniem w wykonaniu 
lewonożnego piłkarza Orła ki-
bice Orła chcieliby oglądać zde-
cydowanie więcej, choć warto 
zauważyć, że była to druga 
bramka Kowalczuka strzelona 
w drugim z rzędu meczu Orła. 
Trzeba też jednak dodać, że Ko-

walczuk nie wykorzystał w tym 
spotkaniu sytuacji sam na sam z 
bramkarzem Rasela...

Aż do ostatniego gwizdka 
sędziego, piłkarze Orła uparcie 
atakowali bramkę miejscowych. 
Pod bramką Rasela na dobre za-
gościł grający na stoperze Her-
manowicz, który z mniejszym 
lub większym sukcesem walczył 
w polu karnym miejscowych o 
górne piłki. Niestety, z wyraźnej 
w ostatnich minutach przewagi 
gości nie wynikła żadna kla-
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ul. Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41

rowna sytuacja strzelecka, choć 
kilka razy w szesnastce Rasela 
solidnie się kotłowało. Wynik 
nie uległ już jednak zmianie.

Mimo wyraźnie s łabszej 
pierwszej połowy, Orzeł nie 
zasłużył na porażkę w Dygowie 
- sprawiedliwszym wynikiem 
tego meczu byłby remis, a 
gdyby gościom udało się wyko-
rzystać wszystkie swoje okazje 
do strzelenia gola - przy małej 
dozie szczęścia mogliby przy-
wieźć do Wałcza nawet komplet 
punktów. Tak się jednak niestety 
nie stało, bo wałczanie popełnili 
zbyt dużo indywidualnych błę-
dów, a mądrze grający piłkarze 
Rasela potrafili je wykorzystać.

W czwartek (Boże Ciało) zawod-
ników Orła czeka trudny mecz 
z sąsiadującym z nimi w tabeli 
Olimpem Gościno. Gdyby udało 
się odnieść zwycięstwo - widmo 
spadku zostałoby praktycznie 
oddalone. Mimo wyraźnie słab-
szej formy i wielu zawirowań 
w klubie, wałecki zespół jest w 
stanie to zrobić...                    tc
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• 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

• Cyklinowanie. 514 283 277          29/22ub

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

• Poszukuję opiekunki do domu. 780 120 10
0                                                              24/22p

• 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 NAsZyCh usŁuG!
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