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NIEWYBUCHY 
z kosza na śmieci 

trafiły na mirosławieckie wysypisko!
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Sesja absolutoryjna jest za-
wsze dobrą okazją do pod-
sumowania działalności. Z 
kolei w lipcu mija rok od ob-
jęcia przeze mnie zaszczytnej 
funkcji Burmistrza Tuczna. 
Jest to więc doskonały czas 
na podsumowanie tego, co 
udało się zrealizować w ciągu 
tych 365 dni.

 
Docierały do mnie sygnały, że 

bardzo wiele osób spodziewało 
się rozliczenia z pracownikami 
Urzędu i kierownikami gmin-
nych jednostek, którzy jawnie 
opowiadali się za odwołanym 
w referendum poprzednikiem. 
Tak się jednak nie stało. W mojej 
kampanii wyborczej od począt-
ku mówiłem o współpracy, o 
wzajemnym działaniu na rzecz 
naszej wspólnoty, gdyż jestem 
przekonany, że tylko wówczas 
uda nam się maksymalnie wiele 
osiągnąć. Gdybym postąpił ina-
czej i wręczył wypowiedzenia z 
pracy tym osobom, to wówczas 
okazałbym się w swych działa-
niach nie lepszy od poprzednika, 
który odszedł w niesławie, m.in. 
i za to, jak przedmiotowo trakto-
wał ludzi, jak postępował wobec 
nas – mieszkańców Miasta i 
Gminy Tuczno. 

Cieszy mnie, że większość 
tę rękę wyciągniętą do zgody 
przyjęła. Niestety, część nadal 
marzy o powrocie do tego, 
co było. Dotyczy to również 
radnych, wywodzących się z 
komitetu mojego poprzednika, 
którzy podczas ostatniej sesji 
absolutoryjnej przestali udawać i 
pokazali, jakie są ich prawdziwe 
intencje. Okazuje się, że z wyni-
ku referendum nie wyciągnęli 
żadnych wniosków...

Osiągnięcia nowych władz Tuczna
W trakcie tych 365 dni wiele 

zmieniło się na lepsze. Dla nie-
których zaskoczeniem była już 
moja pierwsza decyzja, tj. po-
wołanie na stanowisko Zastępcy 
Burmistrza Marii Świderskiej. 
Broniłem wówczas tej kandyda-
tury i dziś nadal uważam, że była 
to trafna decyzja. Pani Maria 
Świderska jest osobą energiczną, 
stanowczą, bardzo zaangażowa-
ną w rozwiązywanie codzien-
nych problemów, których jest 
bez liku.  Urzędowanie rozpoczą-
łem od generalnych porządków, 
od sprzątania miasta, które 
przez lata zarastało zielskiem, 
było zaniedbane, brudne. Wy-
remontowane zostały elementy 
małej architektury, tj. fontanna 
i figura. To wszystko sprawia, że 
po naszych ulicach dzisiaj spa-
ceruje się o wiele przyjemniej. 
Zauważamy to nie tylko my, 
mieszkańcy, ale również przy-
jezdni. Dzięki temu wizerunek 
naszej Gminy, naszego Miasta 
poprawia się. Wiem jednak, że 
jest jeszcze sporo do zrobienia w 
zakresie naszej przestrzeni pu-
blicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o 
zagospodarowanie terenów zie-
lonych. Nie sposób jednakże w 
ciągu roku nadrobić wieloletnich 
zaniedbań poprzedniej władzy.

Udowodniliśmy też, że może-
my być w czymś najlepsi. Otóż 
wygraliśmy konkurs „Rosnąca 
Odporność” i otrzymaliśmy 
1 milion złotych nagrody za 
najwyższy przyrost szczepień 
przeciwko COVID-19 w powie-
cie wałeckim. Środki te zostały 
przeznaczone na dofinansowa-
nie modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Tucznie (łączny koszt 
prawie 7 mln zł, z czego 3,5 mln 
finansowane jest przez NFO-
ŚiGW), stacji uzdatniania wody 
w Rusinowie, gdzie przy tej oka-
zji powstanie również świetlica 
wiejska (koszt 1,12 mln zł) oraz 
na zakup automatu do sprząta-
nia na potrzeby hali widowisko-
wo-sportowej. Remontowana 
jest także stacja uzdatniania 
wody w Płocicznie (koszt prawie 
950 tys. zł). Modernizacja tych 
dwóch stacji została dofinanso-
wana kwotą 1 mln zł w ramach 
RzFIL COVID-19).

Miniony i bieżący rok przyniósł 
drastyczny wzrost cen m.in. 
energii, paliw i materiałów 
budowlanych, co przekłada 
się na ogólny wzrost kosztów 

inwestycji. Sytuacja jest trudna, 
ale wcześniej zaplanowane duże 
zadania będą zrealizowane, 
zarówno dzięki oszczędnemu 
gospodarowaniu środkami pu-
blicznymi, jak i pozyskaniu do-
datkowych funduszy w postaci 1 
mln zł nagrody za szczepienia. W 
trakcie realizacji są:

• modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Tucznie,

• modernizacja stacji uzdat-
niania wody w Rusinowie,

• modernizacja stacji uzdat-
niania wody w Płocicznie.

Trwają także prace remonto-
we w budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Płocicznie, któ-
ry przez lata rządów mojego 
poprzednika uległ znacznej 
dewastacji. Planowane jest prze-
znaczenie tego obiektu na cele 
mieszkaniowe. Na modernizację 
instalacji grzewczej pozyskaliśmy 
80 tys. zł wsparcia w ramach 
darowizny, przekazanej przez 
zakład Ludwig Czekolada Sp. 
z o.o., za co jestem ogromnie 
wdzięczny. W tym roku zrealizo-
wana zostanie także rozbudowa 
budynku Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, 
finansowana ze środków RzFIL 
COVID-19 w kwocie prawie 
0,5 mln zł, oraz remizy OSP w 
Lubieszy. 

Po latach oczekiwań miesz-
kańców ruszy za chwilę akcja 
usuwania materiałów zawiera-
jących azbest. Pozyskaliśmy na 
ten cel 50 tys. zł z WFOŚiGW w 
Szczecinie, a 42 tys. zł wyłożymy 
na ten cel z własnych środków. 
Z naszego krajobrazu znikną 
wreszcie hałdy azbestu, owinięte 
w folię, która nierzadko rozsypy-
wała się ze starości. 

Warto również dodać, że w 
budynku przy Plaży Miejskiej 
wykonano instalację elektryczną 
i nową posadzkę, którą wyłożo-
no płytkami, przez co wnętrze 
stało się bardziej przyjazne. 
Tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy 
ostatniego słowa. 

Nie sposób pominąć środków 
pozyskanych w ramach progra-
mu „Polski Ład”, tj. prawie 3,66 
mln zł na budowę i moderni-
zację dróg oraz 3,99 mln zł na 
rozbudowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Jeśli chodzi o 
budowę dróg (ul. Tulipanowa, 
Makowa, Wrzosowa, Fiołko-
wa), to obecnie trwa drugie 
postępowanie przetargowe na 

wyłonienie wykonawcy, a sieć 
wodno-kanalizacyjna na odcin-
ku Tuczno – Zdbowo - Mączno 
jest w fazie projektowania.

Nawiązałem współpracę z 
Zarządem Województwa Za-
chodniopomorskiego. Jej efekty 
widać już dziś, choćby w postaci 
wyremontowanego odcinka 
chodnika Tucznie czy remontu 
kilometrowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 179 w Rusino-
wie, który nastąpi lada dzień. 
Najbardziej jednak cieszy de-
cyzja Zarządu Województwa o 
przystąpieniu do przebudowy 
drogi nr 177 na odcinku Miro-
sławiec – Tuczno - Człopa. 

Drugi rok urzędowania zapo-
wiada się równie optymistycz-
nie. Warto się pochwalić, że w 
trzecim rozdaniu skierowanym 
do gmin popegeerowskich w 
ramach rządowego Programu 
„Polski Ład” Gmina Tuczno 
otrzyma środki w kwocie 877 
100 PLN na zakup nowego 
autobusu do przewozu dzieci 
szkolnych, który zastąpi stary, 
wysłużony pojazd. Będzie to 
autobus z większą liczbą miejsc 
(37-39), wygodniejszy, a przede 
wszystkim bezpieczny. Będzie 
wykorzystywany zarówno do 
przewozu dzieci szkolnych, jak 
i do obsługi wycieczek, organi-
zowanych przez mieszkańców 
naszej Gminy. 

Podobnie pozytywnie został 
zaopiniowany nasz wniosek o 
dofinansowanie modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Mar-
cinkowicach. Tym samym Gmi-
na Tuczno otrzyma 5 milionów 
PLN wsparcia na wykonanie tej 
inwestycji, która z racji złego 
stanu technicznego oczyszczalni 
jest niezbędna. Dziękuję w tym 
miejscu Zarządowi Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, a w 
szczególności Członkowi Zarządu 
Panu Stanisławowi Wziątkowi.

To jednak nie wszystkie podzię-
kowania. Dziękuję serdecznie 
wszystkim za ten rok. Dziękuję 
mojej Rodzinie, Przyjaciołom, 
mojemu Zastępcy, Pani Skarb-
nik, pozostałym Pracownikom 
Urzędu, Radnym Rady Miejskiej, 
Kierownikom gminnych jedno-
stek organizacyjnych, Sołtysom, 
Przedstawicielom naszych jed-
nostek OSP za okazane wsparcie. 

Burmistrz Tuczna 
Krzysztof Mikołajczyk
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Mocno zaskoczony jestem kolejnymi przypad-
kami strzałów w kolano, którymi w ostatnich 
dniach „popisali” się politycy niemiłosiernie 
rządzącej nami partii. Wypowiedzi znaczących 

i człowych polityków PiS są dla mnie zdumiewające tym 
bardziej, że - abstrahując od sposobu rządzenia - uważałem, 
że partia prezesa Kaczyńskiego otoczyła się bardzo sprawny-
mi doradcami wizerunkowymi i nauczyła się korzystać z ich 
podpowiedzi. Dzięki temu wiele potencjalnych klęsk udało 
się sprzedać elektoratowi jako sukcesy, a sondażowe notowa-
nia PiS-u utrzymują się na niezmiennie wysokim poziomie. 
Obawiam się więc, że wspomniane już strzały w kolano nie 
wpłyną radykalnie na poziom poparcia dla rządzącej partii. Ja 
osobiście czuję się mocno zniesmaczony tak dobrymi radami, 
udzielonymi Polakom m.in. przez Prezydenta i Premiera, jak 
te, że w obliczu niesłychanej drożyzny w sklepach i na stacjach 
benzynowych, okrutnej podwyżki stóp procentowych kredy-
tów czy nieuniknionych problemów z ogrzaniem mieszkań w 
czasie zimy - najlepiej będzie zacisnąć zęby, kupować mniej 
oraz wygrać w Lotto. Chociaż... może i jest trochę racji z tym 
zaciskaniem zębów, gdyż w przeciwnym wypadku od wywo-
łanego chłodem stukania uzębieniem mogą nam powypadać 
plomby, a to oznacza dodatkowe, i to bardzo duże wydatki.

Nie sądzę jednak, by był to najlepszy czas na sarkazm, więc 
wrócę do poważnego (jak na mnie) tonu. Otóż pozwolę 
sobie przypomnieć, że dawno temu - ale już za demokracji 
niesocjalistycznej, ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz 
wyskoczył z beznadziejną refleksją pod adresem ludzi, którzy 
ucierpieli w powodzi, że „trzeba się było ubezpieczyć”. Na-
wet nie o to chodzi, że ta wypowiedź była głupia, bo wcale 
nie była. Chodzi o to, że nie mówi się takich rzeczy ludziom, 
którzy właśnie stracili dorobek całego życia i ostatnie, czego 
oczekują, to mądrzenie się w wykonaniu gościa, od którego 
mają prawo oczekiwać pomocy, a nie dobrych rad, w dodatku 
wygłaszanych poniewczasie. Cimoszewicz zapłącił za to utratą 
posady i już nigdy nie wrócił na szczyty władzy, choć był - i 
zresztą nadal jest - niegłupim gościem. Próbował, ale smród 
związany z fatalną wypowiedzią nie przestał się za nim ciągnąć.

Podobnie idiotyczna wypowiedź przytrafiła się walczącemu o 
reelekcję prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, który 
narzekającemu na niskie zarobki wyborcy poradził, żeby zmie-

Moja racja stanu

Reduktor

nił pracę i wziął kredyt. Jak to skomentować? Że syty głodnego 
nie zrozumie? To zdecydowanie za słabe. Już lepiej chyba 
będzie przypomnieć, że Komorowski nie został ponownie 
prezydentem, co dało początek spektakularnej serii porażek 
dzisiejszej tzw. totalnej opozycji w kolejnych wyborach.

Dziś, po kopromitujących wypowiedziach polityków rządzą-
cej pratii, sondażowe poparcie dla PiS ani drgnie. Odpowiedź 
na pytanie: jak to jest możliwe? - przekracza mój rozmiar kape-
lusza. Gołym okiem widać, że coś złego stało się z politykami, 
coś złego stało się z Polakami - ale to zbyt ogólne stwierdzenie. 

Jestem daleki od bekrytycznego przyjmowania narracji, 
że wszystko zło, z którym przychodzi nam się dzisiaj 
mierzyć, jest winą PiS-u. Wina prezesa NBP Adama 

Glapińskiego w dopuszczeniu do nakręcenia największej od 
przełomu lat 80/90 ubiegłego stulecia spirali inflacyjnej jest 
niezaprzeczalna, ale rozmawianie o tym w oderwaniu od 
wojny w Ukrainie i wzrostu cen surowców energetycznych 
na świecie jest czystą demagogią i elementem walki poli-
tycznej. Orlen stał się maszynką do zarabiania pieniędzy, 
wykorzystywanych potem do celów politycznych, ale to 
jednak nie Daniel Obajtek dyktuje ceny na światowych 
rynkach paliw. Podobnie jest z gazem czy węglem - w 
każdym z tych przypadków na to, ile kosztują surowce 
energetyczne ma wpływ nałożone na Rosję embargo. To 
{ingerencja autocenzury} Putin rujnuje dawny świat, który 
nigdy już nie będzie taki sam, jak przed 24 lutego 2022 r. 
Rolą rządu - każdego, a więc również polskiego - jest teraz 
wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa krajowi i łagodzenie 
społecznych i gospodarczych skutków światowego krachu. 
Zgoda, nasz radzi sobie z tym raczej słabo, ale obarczanie 
go winą o wszystko jest bliźniaczym odbiciem sloganu „wina 
Tuska” i trochę wcześniejszego „Balcerowicz musi odejść”. To 
jeden z wagonów rozpędzającego się pociągu do utrzymania 
lub zdobycia władzy w Polsce. Ja w każdym razie słysząc 
coś takiego wzruszam tylko ramionami...

Na czym polega teraz polska i europejska racja stanu? 
Na pomocy dla Ukrainy, by wygrała wojnę z Rosją. 
W innym przypadku to, czy wybory wygra Kaczyński 

czy Tusk, przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie.
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Pracownicy sortowni odpa-
dów w Mirosławcu przeżyli 
chwile grozy. Kiedy elektro-
magnes oddzielał metalowe 
frakcje, okazało się, że wśród 
śmieci znajdują się pociski, 
które ktoś po prostu wyrzucił 
do kosza. 

Do zdarzenia doszło 13 lipca. 
Na szczęście data nie okazała się 
pechowa, choć nie da się ukryć, 
że do tragedii było niezwykle 
blisko. Nikt nie jest w stanie 
określić, jak dużego nieszczęścia 
udało się uniknąć, wyobraźnia 
podsuwa tu jednak naprawdę 
przerażające obrazy. 

Jak mówi Agnieszka Fiuk - peł-
nomocnik Zarządu firmy ATF 
zajmującej się wywozem i utyli-
zacją odpadów, nie sposób jest 
precyzyjnie ustalić, skąd przyje-
chały śmiercionośne odpady. Na 
linię trafiły śmieci segregowane 
w „żółtych workach”, czyli za-

Pociski na wysypisku!
wierające tworzywa sztuczne i 
metal. Zostały wysypane z kilku 
samochodów, które zjechały do 
Mirosławca z różnych miejsc. W 
tej sytuacji odpowiedź na pyta-
nie: z jakiego miasta czy gminy 
przyjechały śmieci nafaszerowa-
ne materiałem wybuchowym, 
jest niemożliwa.

Można się jedynie domyślać, 
że ktoś, kto miał w swoim po-
siadaniu dwa pociski, postano-
wił ich się pozbyć. Sądząc po 
fotografiach, jeden z nich to 
niezwykle niebezpieczny granat 
moździerzowy. Być może kiedy 
posiadacz pocisków uznał, że 
przechowywanie w domu tego 
typu przedmiotów nie jest naj-
lepszym pomysłem, postąpił w 
najgłupszy z możliwych sposo-
bów: wyrzucił granaty do po-
jemnika czy worka, przeznaczo-
nego na odpady segregowane. 

- Nieszczęście dosłownie wi-
siało na włosku – mówi A. 

Fiuk. - Jak dowiedzieliśmy się 
od saperów, którzy zabezpie-
czali niewybuchy, jeden pocisk 
był niegroźny, ponieważ miał 
usunięty materiał wybuchowy. 
Natomiast drugi był w pełni 
sprawny i jak mówili saperzy - 
szalenie niebezpieczny. Śmieci 
trafiły na linię technologiczną. 
Pociski zostały oddzielone przez 
elektromagnes i wówczas do-
strzegli je pracownicy. Natych-
miast wezwany został patrol 
saperski, który zabezpieczył i 
usunął niewybuchy. Do eks-
plozji mogło dojść właściwie w 
każdym momencie. Najpierw 
kiedy właściciel pocisków wy-
rzucał je do śmietnika. Potem 
kiedy odpady były odbierane 
przez śmieciarkę, pociski były 
przemieszczane, co również 
mogło spowodować detonację. 
W śmieciarce odpady są „kom-
paktowane”, czyli zgniatane, 
aby zmniejszyć ich objętość. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że 
na tym etapie łatwo mogło dojść 
do tragedii. Dalej: samochód 
oczywiście porusza się po uli-
cach. A co, gdyby do detonacji 
doszło, kiedy śmieciarka stanęła 
w pobliżu przedszkola czy pełne-
go ludzi przejścia dla pieszych? 
Podobnie przy rozładunku i na 
sortowni. Do najgorszego mogło 
dojść w każdym momencie. Na 
pochwałę zasługuje postawa 
pracowników, którzy zabezpie-
czyli znalezisko do czasu przy-
jazdu saperów. Patrol saperski 
potraktował nasze wezwanie 
bardzo poważnie i pojawił się 
bardzo szybko. Przez lekkomyśl-
ność jednego człowieka mogło 
zginąć wiele osób. Na sortowni 
znajduje się w śmieciach różne 
rzeczy, ale z pociskami mieliśmy 
do czynienia pierwszy raz.

Pozostaje mieć nadzieję, że 
także ostatni...

far
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Po Festiwalu Dwóch Jezior 
spotkałem się z burmistrzem 
na krótkiej pogawędce. Skoń-
czyło się na godzinnej rozmo-
wie, bo tematów nazbierało 
się sporo. W trakcie dyskusji 
burmistrz delikatnie zwrócił mi 
uwagę, że pewne oceny i po-
równania, które między innymi 
i ja formułowałem, są nie do 
końca sprawiedliwe. Wynikają 
zdaniem burmistrza z kilku 
rzeczy: ze skrótów myślowych, 
czasem ze złej woli, a czasem 
z nieznajomości wszystkich 
faktów.

Tu burmistrz przyznał, że 
pewne fakty nie są znane 
bo... nikt ich nie ujawnia. Jako 
przykład posłużyły tu ostatnie 
zmiany kadrowe w mieście. 
Burmistrz sądzi, że nie mają 
racji ci, którzy uważają, że 
odwołanie dyrektor Muzeum 
Ziemi Wałeckiej było błędem. 
Dlaczego odwołał Magdalenę 
Suchorską? Bo zna wszystkie 
fakty. Dlaczego więc inni nie 
znają pełnego kontekstu odwo-
łania? Bo o tym burmistrz nie 
może mówić...

W efekcie dochodzimy do 
patowej sytuacji. Jedna strona 
czuje się pokrzywdzona, bo 
jest krytykowana za działania, 
co do słuszności których jest 
przekonana. Druga krytykuje, 
nie znając wszystkich faktów. 
Gdyby je poznała, to być może 
zmieniłaby zdanie - tyle, że po-
znać ich nie może, gdyż są one 
tajne łamane przez poufne. 
I teraz kolejny dylemat. Czy 
dalej krytykować w oparciu o 
znane fakty, czy też uwierzyć 
burmistrzowi, że on wie, co 
robi, bo ma pełną wiedzę w 
danej sprawie? Osobiście wolę 
opierać się jednak na znanych 
faktach.

***
Dyskusja dotyczyła również 

ścieżki rowerowej do Ostrow-
ca, która też krytykowana jest 
niezasłużenie. Jeśli chodzi o 
ścieżkę rowerową, to z kolei 
muszę częściowo przyznać 
burmistrzowi rację. Istotnie, 
kilkaset metrów miejskiej 
ścieżki porównuje się z ponad 
kilometrowym odcinkiem trasy, 
który wybudował wójt Gminy 
Wałcz. Prawda jest taka, że 
potocznie wszyscy mówią o 
ścieżce rowerowej, choć gmin-

Fakty bardziej autentyczne
ny odcinek tak naprawdę nią 
nie jest. Dzięki temu, że jest to 
coś na kształt szlaku czy ścieżki 
turystycznej, udało się otrzy-
mać wszelkie zgody i uzgod-
nienia z lasami. Tych samych 
zgód nie udałoby się uzyskać w 
przypadku budowanej zgodnie 
z przepisami ścieżki rowerowej. 
Istotne jest to, że nie można 
tych dwóch inwestycji porów-
nywać, również pod względem 
finansowym. Ścieżka rowerowa 
jest bowiem znacznie kosztow-
niejsza. Jest też obwarowana 
szeregiem uwarunkowań 
technicznych, które wpływają 
na cenę. W przypadku inwesty-
cji gminnej można było zrobić 
ją taniej. Burmistrz wyjaśnił, 
że do realizacji otrzymał 
konkretne zadanie, jakim była 
budowa ścieżki rowerowej. I 
taką inwestycję przygotował. 
Ja to rozumiem, nie zmienia to 
jednak mojej oceny, że 2 milio-
ny 700 tysięcy złotych za 500, 
może 600 metrów faktycznej 
ścieżki rowerowej to horren-
dalnie  dużo... Poza tym może 
warto było spróbować przeko-
nać radnych, aby można było 
odstąpić od budowy klasycznej 
ścieżki i pójść „tropem wójta”?

***
Faktem jest jednak, że wiele 

osób o takich niuansach nie 
wie i przez to się nad nimi nie 
zastanawia. Czyja to jednak 
wina? Kto odpowiada za 
politykę informacyjną samo-
rządu? Oczywiście burmistrz. 
Może oczywiście w tym celu 
wykorzystać pracowników, 
powierzając im zadanie 
informowania społeczeństwa. 
Informowanie jednak nie po-
winno ograniczać się tylko do 
wrzutek na portalach społecz-
nościowych czy stronie Urzędu 
Miasta. Burmistrz powinien 
tłumaczyć swoje działania i 
decyzje. Informować o tym, co 
zrobił, a czego zrobić mu się 
nie udało i z jakiego powodu. 
Pod tym względem polityka in-
formacyjna kuleje. I nie jest to 
mankament wyłącznie Urzędu 
Miasta Wałcza. 

Z nutką żalu wspominam jak 
wyglądało to jeszcze kilkana-
ście lat temu. Już ponad 20 
lat temu najpierw burmistrz 
Zdzisław Tuderek, a potem 
starostowie: Wojtasik i póź-

niej Różański wprowadzili tak 
zwane „prasówki”. W ściśle 
określonym, stałym dniu tygo-
dnia, o stałej porze odbywały 
się konferencje prasowe dla 
mediów. Takie prasówki od-
bywały się co tydzień. Oma-
wiano na nich to, co udało się 
zrobić od ostatniego spotkania. 
Mówiło się o planach. Można 
było na bieżąco dopytać o 
pewne rzeczy. Funkcjonowało 
to doskonale - mimo, że nie 
zawsze te spotkania toczyły się 
w miłej atmosferze. Porusza-
no trudne tematy, a dyskusje 
bywały ostre. Kiedy na to 
patrzę z perspektywy czasu, to 
jednak wydaje mi się, że każda 
ze stron odnosiła z tego jakieś 

korzyści. Dziennikarze mieli 
łatwiejszy dostęp do infor-
macji. Samorządowcy mogli 
przekazać to co chcieli, a to, 
czego nie chcieli, wydobywali z 
nich dziennikarze. Najważniej-
sze, że mieszkańcy byli dobrze 
poinformowani. Niewielki to 
nakład pracy dla każdej ze 
stron, a korzyści niezaprzeczal-
ne. Może warto znów o tym 
pomyśleć? Albo znaleźć jakiś 
inny sposób, aby do miesz-
kańców dotarły informacje o 
tym, co robi samorząd? Bo jeśli 
całą wiedzę na temat pracy 
samorządu czerpać będziemy 
oglądając transmisje sesji, to 
zapewniam, że obraz możemy 
wyrobić sobie fałszywy...     far
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Sezon wakacyjny w całej peł-
ni, więc proponujemy nieco 
luźniejszej lektury. Oto zna-
ne i lubiane bajki w wersji 
dla dorosłych z nieco innym 
morałem i zakończeniem, niż 
w oryginałach...

KOPciuSZeK
Minęły lata, odkąd zlikwido-

wano wybory samorządowe. 
Stanowisko wójta, burmistrza 
czy starosty stało się dzie-
dziczne, przechodząc z ojca 
na syna lub córkę. Wałczem 
przez czterdzieści lat rządził 
burmistrz Maciej I. Zmęczony 
władzą postanowił przejść pod 
patronat ZUS-u i zażywać szczę-
śliwego życia emeryta. Władzę 
w Wałczu objął jego najstarszy 
syn Maciej II. Młode „burmi-
strzątko”, jak o nim pieszczo-
tliwie mówili wałczanie, był 
jednak kawalerem. Tymczasem 
ojciec postawił sprawę jasno: 
chcąc pozostać na stanowisku 

Bajki wałeckie – nie całkiem dla dzieci
Maciej II musi się ustatkować, 
ożenić i założyć rodzinę... 

Ratusz wałecki począł czynić 
starania do przygotowania 
największego wydarzenia w 
roku, czyli Festiwalu Dwóch 
Jezior. Zwieńczeniem festiwalu 
miał być wielki bal, na którym 
młody burmistrz miał sobie 
wybrać przyszłą żonę. 

Wieść o balu rozeszła się po 
mieście i okolicy lotem bły-
skawicy. Wszyscy mający na 
wydaniu córki okoliczni samo-
rządowcy zwietrzyli doskonałą 
okazję, aby znaleźć dla swojej 
latorośli wpływowego męża. 
Nie ma też co ukrywać, że zięć-
-burmistrz znacznie podniósłby 
pozycję ich samych. Dlatego 
nie szczędzili kasy na nowe 
ciuchy dla córek, na solaria, 
kosmetyczki i fryzjerki. Każdy 
liczył na to, że to właśnie jego 
córka oczaruje burmistrza. Co 
bogatsi przedsiębiorcy, których 
również zaproszono na bal, 

myśleli nad wyraz zbieżnie. Im 
też zależało nie tyle na korzyst-
nym wydaniu za mąż córki, co 
zdobyciu wpływowego zięcia. 

W niewielkim domku gdzieś 
na obrzeżach miasta mieszkała 
Ania wraz z macochą i dwiema 
przyrodnimi siostrami. Znajomi 
mówili na Anię: Kopciuszek, 
bo - delikatnie mówiąc - przed-
kładając wygodę nad elegancję, 
nie prezentowała się na co dzień 
nazbyt schludnie. Jej ojciec, nie-
gdyś znany przedsiębiorca, poje-
chał w czasie wojny na Ukrainę 
i tam zaginął. Jedni mówili, że 
porwała go mafia, inni, że trafił 
do sowieckiego łagru, a jeszcze 
inni, że zwyczajnie zginął. 

Kobiety również otrzymały 
zaproszenie na bal. Przyrod-
nie siostry Kopciuszka: Gosia i 
Renatka rozpoczęły przygoto-
wania. Siedziały w internecie, 
obmyślając kreacje, w których 
- czego były pewne - oczarują 
burmistrza. Macocha postano-

wiła, że zrobi wszystko, aby 
jej przyrodnia córka Anna nie 
poszła na bal. Nie obawiała 
się z jej strony konkurencji 
dla córek, ale tego, że swoim 
wyglądem przyniesie im wstyd. 
Anka miała delikatnie mówiąc 
w nosie bal. Na co dzień nosiła 
za duży sweter i poszarpane 
dżinsy. Słuchała Iron Maiden 
i Judas Priest. Ale była też 
urodzoną buntowniczką, a że 
macochę uważała za straszną 
sukę, więc postanowiła zrobić 
jej na złość. Udawała, że na bal 
nie pójdzie, ale po cichu poży-
czyła od koleżanki sukienkę. 

Kiedy macocha i siostry znik-
nęły za drzwiami, Anka szybko 
walnęła sobie ostry makijaż, 
nastroszyła włosy i wciągnęła 
na siebie pożyczoną sukie-
neczkę. Musiała przyznać, że 
wyglądała tak, jak nigdy nie 
chciała wyglądać, czyli... sek-
sownie. Jedynie szpilki psuły 
wszystko, bo choć wyglądały 
super, to okazały się totalnie 
niewygodne. Na bal pojechała 
taryfą i nie chcąc wracać w 
niewygodnym obuwiu, od razu 
zamówiła powrotny kurs o pół-
nocy. Dłużej nie zamierzała się 
tam bawić. Na balu pojawiła 
się jako ostatnia, ale od razu 
wpadła w oko młodemu bur-
mistrzowi. Bawili się, tańczyli i 
rozmawiali przez cały wieczór. 
Oprzytomniała, gdy zegar na 
zawodówce wybił północ. Bez 
słowa pożegnania pobiegła do 
taryfy, bo perspektywa powro-
tu do domu piechotą była dla 
niej przerażająca. Biegła jednak 
tak szybko, że zgubiła but...

Maciej wiedział tylko, że 
dziewczyna, z którą tak cudow-
nie bawił się przez cały wieczór, 
ma na imię Anna. Odwiedził 
wszystkie zaproszone na bal 
rodziny, ale nigdzie nie zna-
lazł dziewczyny. Rozmawiał 
też z Anną ale w ubranej w za 
duży i powyciągany sweter i 
sprane dżinsy dziewczynie nie 
dostrzegł seksbomby, którą 
zapamiętał z balu. 

Anka była wyraźnie znie-
smaczona tym, że mimo dość 
długiej rozmowy burmistrz jej 
nie rozpoznał. 

Burmistrz wyruszył więc na 
poszukiwania drugi raz, tym 
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Bajki wałeckie – nie całkiem dla dzieci
razem wkładając na nogę każ-
dej z dziewczyn bucik, który 
znalazł. Ku swojemu zdziwieniu 
odkrył, że pasował on tylko na 
jedną stopę. 

Mimo, że dalej nie poznawał 
dziewczyny - zdecydował, że 
ta, na nogę której wejdzie 
szpilka, zostanie jego żoną. 
Ku zaskoczeniu macochy i 
przyrodnich sióstr, natychmiast 
oświadczył się Ance.

- Bujaj się, frajerze! – prych-
nęła na to Anka. - But musisz 
zakładać, żeby poznać dziew-
czynę? Kobiety bez makijażu 
nie jesteś w stanie rozpoznać? 

Tak oto Kopciuszek dał burmi-
strzowi kosza. Macocha i siostry 
załamywały ręce. Burmistrz 
załamał się po tym afroncie i 
złożył stanowisko, które objął 
jego młodszy brat Adrian. A 
Kopciuszek? Kopciuszek wy-
dziargał sobie na ramieniu 
błyskawicę i pojechał wspierać 
dziewczyny w protestach, do-
tyczących przerywania ciąży. 
Później zrobił comming out i 
ogłosił, że jest lesbijką. Dziś 
żyje w udanym związku z jedną 
z liderek ruchu LGB...

O ryBaKu i ZłOTeJ ryBce
Nad Raduniem w niewielkim 

domku mieszkał sobie Antoni. 
Był schorowanym rencistą, któ-
rego pasją były ryby. Z wędką w 
ręce mógł spędzać każdą wolną 
chwilę. Jego żona Marianna 
była wyjątkowo skąpa. Żałowała 
mu pieniędzy na kartę wędkar-
ską, przez co Antoni zmuszony 
był do uprawiania procederu 
kłusownictwa. Jego małżonka 
pozwalała mu jednak spędzać 
nad wodą całe dnie. Widziała 
w tym dwie korzyści dla siebie. 
Po pierwsze, w czasie, kiedy 
małżonek dzierżył w ręce wędkę, 
ona mogła swobodnie spotykać 
się ze swoimi kochankami. Po 
drugie Antoni zawsze coś złowił, 
a ona połów sprzedawała sąsia-
dom i znajomym. 

Pewnego dnia na haczyku 
wędki Antoniego zadyndała złota 
rybka. Jak to jest u złotych rybek 
w zwyczaju - zaproponowała, że 
w zamian za uwolnienie spełni 
trzy życzenia wędkarza. Antoni 
wypuścił rybkę, ale ku jej za-
skoczeniu nie poprosił o nic dla 

siebie. Chciał jedynie, aby córka 
sąsiadki odzyskała wzrok, aby 
jego dawni sąsiedzi, którym spalił 
się dom, dostali nowy oraz by 
jego brat przestał palić papiero-
sy, bo był chory. Rybka spełniła 
wszystkie te życzenia. Wzruszona 
jednak tym, że Antoni nie popro-
sił o nic dla siebie zapowiedziała, 
że będzie do niego przypływała 
codziennie i spełniała każde-
go dnia jedno jego życzenie. 
Skromny Antoni nie nadużywał 
hojności rybki. Najczęściej prosił 
ją o nową wędkę, dobry obiadek, 
tytoń, a czasem w upalny dzień 
o zimne piwko. 

Któregoś dnia Marianna prze-
chodziła w pobliżu kładki, na 
której siedział jej mąż. Postano-
wiła go odwiedzić. Podchodząc 
po cichu usłyszała, że Antoni 
z kimś rozmawia. Ze zdziwie-
niem odkryła, że to mała, złota 
rybka. Jej mąż zamiast prosić 
o pieniądze, nowy dom czy 
samochód, poprosił ją o scha-
bowego z frytkami i surówką 
z białej kapusty, którą uwiel-
biał. I zaraz obok pojawił się 
plastikowy półmisek z jedze-
niem. Marianna postanowiła, 
że takiej okazji nie przepuści. 

Starą firankę przerobiła na 
sieć. Następnego dnia czekała 
w ukryciu na pojawienie się 
rybki, a kiedy ta przypłynęła, 
wskoczyła na kładkę i zanim 
jej mąż zdążył zareagować, 
zarzuciła siatkę na złotą ryb-
kę. Uwięziona rybka zdana 
na łaskę i niełaskę zachłannej 
kobiety musiała jej wysłuchać. 

- Masz spełnić moje trzy 
życzenia, inaczej skończysz na 
patelni – zagroziła Marianna. 

Rybka szybko rozgryzła kobie-
tę. Wiedziała, że jest pazerna, 
więc postanowiła pomieszać 
jej nieco szyki. Marianna wy-
śmiała swojego męża. Drwiła, 
że zamiast prosić o majątek, 
zadowalał się drobiazgami, w 
związku z tym ona nie zamierza 
być dłużej jego żoną. Kiedy 
tylko rybka spełni jej żądania, 
Marianna będzie bogata. 

- Spełnię twoje trzy życzenia 
– odparła rybka. - Ale wszyst-
kiego, o co poprosisz, twój 
mąż dostanie trzy razy więcej. 
Jeśli poprosisz o milion, twój 
mąż dostanie trzy miliony. 
Rozumiesz?

- Rozumiem – odparła Ma-
rianna. - Chcę mieć przepiękny 

dom z basenem. 
- Masz już dom. Ale twój 

mąż ma trzy razy piękniejszy i 
większy – odparła rybka. 

- Chcę, aby na moim koncie 
zawsze był miliard złotych. Jak 
tylko wydam część, kasa ma się 
uzupełniać – wypowiedziała 
drugie życzenie Marianna. 

Rybka spełniła i to życzenie. 
Żona wędkarza miała konto, na 
którym był miliard, a Antoni 
konto, na którym zawsze były 
trzy miliardy złotych. 

- Jakie jest twoje ostatnie 
życzenie? - spytała rybka. Ku 
swojemu zaskoczeniu usłyszała 
wypowiedziane życzenie które 
musiała spełnić...

- Chcę mieć lekki zawał – 
wypowiedziała swoje trzecie 
życzenie Marianna. 

I tak się stało. Niestety, An-
toni trzykrotnie cięższego za-
wału nie przeżył. Marianna 
jako bogata wdowa cieszyła 
się życiem. Miała młodego 
ogrodnika, czyściciela basenów 
i masażystę. A złotej rybki nie 
wypuściła. Pożarła ją usmażoną 
i podaną na złotym talerzu w 
swoim nowym domu... 

far
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HOROSKOP
BaraN (21.03. - 19.04.)
Pieniądze to nie wszystko... Jeśli pamiętasz 
tytuł tego filmu, to przypomnij sobie, o co w 
nim chodziło. I weź to pod uwagę. Wbrew 
pozorom, za kasę wszystkiego kupić się nie 
da. Co więcej, są ważniejsze sprawy, więc to 
na nich się w najbliższym czasie skoncentruj.
ByK (20.04. - 22.05.)
Najlepiej czujesz się sam ze sobą? Nie miej z 
tego powodu wyrzutów sumienia, bo czasem 
trafia się to nawet tak silnym osobom, jak ty. 
Wykorzystaj ten czas nie tylko na samotne 
spacery, ale spróbuj po drodze wymyślić 
średniookresowy plan na siebie. A potem 
zacznij go realizować.
BLiŹNiĘTa (23.05. - 21.06.)
Skoro finansowo powodzi ci się teraz lepiej, 
to pomyśl nie tylko o remoncie łazienki, ale 
też o sprawieniu przyjemności najbliższym 
osobom: partnerowi, dzieciom albo mamie, 
którą odwiedzasz stanowczo zbyt rzadko. To 
się powinno zmienić, i to jak najszybciej.
raK (22.06. - 22.07.) 
Poważne rozmowy z drugą połową mogą 
coś zmienić w twoim życiu tylko wtedy, 
kiedy nie będziesz ich traktował jako próby 
nadmiernej ingerencji w twój wewnętrzny 
wszechświat. Partnerowi chodzi w gruncie 

rzeczy o to samo, co tobie: żeby poukładać 
niektóre sprawy od nowa i znów zacząć cie-
szyć się życiem we dwoje. Podejmij radykalne 
decyzje finansowe: zła passa nie może trwać 
zbyt długo!
LeW (23.07. - 23.08.)
Zwolnij trochę tempo, bo życie na zbyt wy-
sokich obrotach może się źle skończyć i dla 
twojego zdrowia, i dla twojego związku. Nawet 
jeśli nie masz teraz urlopu, to przynajmniej trzy 
razy w tygodniu wyciągnij z piwnicy rowery i 
jedźcie, gdzie was oczy poniosą.
PaNNa (24.08. - 22.09.)
Zadbaj teraz przede wszystkim o siebie, a to 
przyniesie korzyści twoim najbliższym. Dotyczy 
to również obowiązków zawodowych, których 
wziąłeś na siebie stanowczo zbyt dużo.
WaGa (23.09. - 22.10.)
Jesteś na dobrej drodze, żeby zacząć powoli 
wygrzebywać się z problemów, które nawar-
stwiały się w twoim życiu od dłuższego czasu. 
Będzie cię to kosztować sporo wysiłku i wyrze-
czeń, ale efekt zachwyci ciebie i najbliższych.
SKOrPiON (23.10 - 21.11.)
Gwiazdy zwiastują odrobinę szaleństwa w 
twoim życiu. Nie możesz ciągle żyć tak, jakbyś 
połknęła kij. Ciągle nie jesteś w stanie zatrzy-
mać nikogo przy sobie na dłużej? Nie przejmuj 

się: jeśli trafisz na kogoś odpowiedniego, to 
właśnie on zrobi dużo, żeby zostać przy tobie.
STrZeLec (22.11. - 21.12.)
Nie pozwól, żeby kierowały tobą wyłącznie 
emocje, zwłaszcza te negatywne. Odrobina 
rozsądku jeszcze nikomu nie zaszkodziła. 
Tobie też się przyda, ale pamiętaj: odrobina!
KOZiOrOŻec (22.12. - 19.01.)
Ciesz się swoim związkiem (zwłaszcza tym 
nowym), ale pamiętaj, że nawet kota można 
zagłaskać. Zostaw sobie kawałek życia tylko 
do swojej dyspozycji i nie wpuszczaj tam 
nikogo przypadkowego.
WODNiK (20.01. - 18.02.)
Pora wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbo-
wać rozgonić ciemne chmury, które zaczynają 
gromadzić się nad twoją głową. Im szybciej 
się za to weźmiesz, tym lepsze przyniesie to 
efekty. I przypomnij sobie nareszcie, jak duży 
potencjał w tobie tkwi!
ryBy (19.02. - 20.03.)
Zawodowo rób to, co do ciebie należy, ale 
najwięcej swojej uwagi skoncentruj na odro-
binę zaniedbanym ostatnio życiu emocjonal-
no-towarzyskim. Bo chyba nie chcesz, żeby 
przylgnęła do ciebie opinia samotnika/czki? 
Zwolnij swój wewnętrzny ręczny hamulec i 
przypomnij sobie, czym smakuje lato.

Naleśniki na słono
Dzisiejszym przepisem popisałam się 
niedawno przed moim dawno nie wi-
dzianym bratem, który jest nie tylko 
wielkim koneserem dobrego jedzenia, 
ale też kucharzem z wykształcenia. On 
chwalił, a ja pękałam z dumy i razem z 
pozostałymi biesiadnikami trochę też z 
przejedzenia... 😉 Smacznego!

SKłaDNiKi Na NaLeśNiKi
• 250 g mąki,
• 2 jajka,
• 1 szklanka mleka,
• 1 szklanka wody gazowanej,
• 4 łyżki oleju,
• szczypta soli.

SKłaDNiKi Na FarSZ
• 1 łyżeczka przyprawy do kurczaka,
• 100 g serka ziołowego,
• 100 g szynki gotowanej,
• 2 sztuki mozzarelli w zalewie,
• 10 pomidorków koktajlowych,
• 2 szalotki,
• 3 łyżki oliwy do smażenia.

Wykonanie:
Mąkę przesiewamy do miski, dodaje-
my pozostałe składniki i miksujemy na 
jednolitą masę. Smażymy na dobrze 
rozgrzanej patelni z obu stron.
Szynkę kroimy w cienkie paseczki, pie-

czarki w ósemki, pomidorki na ćwiartki, a 
ser na plasterki.
Na patelni rozgrzewamy oliwę, podsmaża-
my szalotkę, szynkę i pieczarki. Dodajemy 
przyprawę, a na koniec pomidorki. Naleśniki 

smarujemy serkiem, nakładamy farsz i 
zawijamy jak krokiety. Układamy w na-
czyniu żaroodpornym, układamy na nich 
ser i zapiekamy w piekarniku nagrzanym 
do 190 ° przez 10 minut.   Smacznego!!!

cOś Na ZĄB
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a jeśli tylko 
krzyczy, to co?

Mój mózg nie śpi, tylko 
przekopuje wszelkie ar-
chiwalne tematy, którymi 
mógłby mi dokopać. Nie 
obroniłaś jeszcze magi-
sterki, brzydko warknęłaś 
na K. o talerz w zlewie, 
nie spłaciłaś jeszcze karty 
kredytowej, nie wysłałaś 
CV do agencji copywriter-
skiej, nie… I tak w kółko. 
Oszukuję więc głowę i 
przerzucam palcem posty 
na fejsbukowych grupach 
w nadziei na to, że cudze 
historie utulą mnie do snu. 
Zwykle działa, ale cza-
sem…

Czasem posty piszą 
dziewczyny, z reguły dużo 
młodsze ode mnie (kiedy 
to się stało, że istnieje 
cała grupa wiekowa „dużo 
młodsze ode mnie, ale już 
dorosłe”?). Przewijają się 
elementy wspólne - na 
początku związku było 
cudownie, czułam, że 
złapałam pana Boga za 
nogi, traktował mnie jak 
księżniczkę, szybko za-

mieszkaliśmy razem. Potem 
też podobnie: zaczęliśmy się 
kłócić, widziałam, że pisze z 
innymi dziewczynami, trochę 
mnie zdradzał, ale wybaczy-
łam, mamy razem dziecko, 
więc dałam drugą szansę. I na 
końcu finał: wczoraj zwyzywał 
mnie od kurew i szarpnął, 
mam siniaki na ręce. Chyba 
powinnam odejść, ale… Ale 
to pierwszy raz, to dobry 
chłopak, tylko trochę się 
denerwuje, to ja go sprowo-
kowałam, to nie fair skreślić 
kogoś po pierwszym przewi-
nieniu, to miłość, a o miłość 
się walczy. Poradźcie, dziew-
czyny, co ja mam robić?

A jak nie szarpnął? A jak 
tylko wyzywa? Dostać w 
pysk brzydkim słowem boli 
tak samo, tylko śladów nie 
widać. Na przemocowca 
można nasłać policję, ale czy 
policjant przyjedzie pomóc 
ofierze przemocy, na którą 
druga połówka tylko krzyczy? 
Albo nie daj Boże to ona 
bluzga na niego, bo kupił za 
miękką pietruszkę w sklepie, 
a koper pomylił z koperkiem. 
I tak dzień w dzień, za jeszcze 
bardziej albo trochę mniej 
błahe przewinienia. Dąży 
się do równouprawnienia 
w traktowaniu mężczyzn i 
kobiet, i równouprawnienie 
to powinno oznaczać także 
równość w traktowaniu ofiar 
przemocy. Centra pomocy 
oglądają jednak mężczyzn 
dużo rzadziej, niż kobiety. I 

postów od nich też niewiele 
widzę, więc niewielu mogę 
poradzić osobiście „uciekaj”.

Można też inaczej niż krzyk 
czy bicie, w końcu przemoc 
jest bardzo kreatywna. Pod 
postami o podziale finansów 
w związkach są pytania „czy 
wasi partnerzy też rozliczają 
was z każdego paragonu i 
wydzielają wam pieniądze”? 
Litania powodów jest bardzo 
długa. Bo ona jest nieodpo-
wiedzialna finansowo, bo on 
wszystko by wydał na głupo-
ty, bo po co mu pieniądze, 
przecież wszystko w domu 
jest, głodowe kieszonkowe 
to dla jej dobra, więcej kasy 
zostanie na koncie oszczędno-
ściowym, do którego tylko on 
ma dostęp.

I jeszcze - czy jest się 
naprawdę ofiarą przemocy, 
skoro to się dzieje tylko raz na 
jakiś czas? Są przecież takie 
domy, w których poniżanie i 
bicie to codzienność, a u nas 
to tylko raz na kilka tygodni. 
Nie częściej, niż raz na kwar-
tał siniaki się zakrywa korek-
torem do twarzy i tłumaczy 
niefortunnym potknięciem.

Pięścią pod oko, kon-
trolowanie albo brzydkie 
słowo - wszystko to boli. 
Przemoc w ogóle boli w 
jakiejkolwiek częstotliwo-
ści, z jakiejkolwiek przyczy-
ny, niezmiennie pierwszy i 
trzydziesty raz. Niech ten 
pierwszy czy trzydziesty raz 
będzie ostatni. 

Dziewczyno, chłopaku - 
jeśli pod skórą czai Ci się 
to paskudne uczucie, że 
coś jest nie w porządku, 
jeśli Twoi bliscy wydają 
się dalej niż kiedykolwiek, 
odkąd rozpocząłeś tę 
trudną relację, jeśli wydaje 
Ci się, że zasługujesz na 
coś lepszego - czas spako-
wać szczoteczkę do zębów 
i wyjść - choćby tak, jak 
stoisz. Nikomu nie wolno 
robić Ci krzywdy, jakkol-
wiek bardzo by Cię kochał. 
Zresztą... gdyby kochał, to 
by nie krzywdził.

A jeśli samemu Ci za 
trudno, to zawsze możesz 
zacząć tu: Telefon dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. 800 
120 002.

Natalia chruścicka
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coś więcej, niż zdrowie
Przed na-
pisaniem 
niniej-
szego 
tekstu 
przy-

pomnia-
łem 

s o - bie definicję 
wyrazu „sport”. Jedna z bar-
dziej popularnych mówi, że 
„ Sportem są wszelkie formy 
aktywności fizycznej, które 
przez uczestnictwo doraźne 
lub zorganizowane wpływają 
na wypracowanie lub popra-
wienie kondycji fizycznej i 
psychicznej, rozwój stosun-
ków społecznych lub osią-
gniecie wyników sportowych 
na wszelkich poziomach”. 
Bardzo szerokie pojęcie, w 
którym mieści się mnóstwo 
czynności. Nie jestem pewny, 
czy obejmie jednak te związa-
ne z tym, co działo się wokół 
jednego z najlepszych piłka-
rzy świata, polskiej gwiazdy, 
bardzo bogatego człowieka, 
napastnika RL9. Tego jeszcze 
nikt na dobre nie rozszy-
frował. Zamieszanie, jakie 
powstało w sprawie przyna-
leżności klubowej Roberta 

Lewandowskiego nie miało 
chyba zbyt wiele wspólnego, 
ze sportem. Był to spektakl 
marketingowy, z wielkim 
biznesem w tle. Z mojego 
punktu widzenia mało intere-
sujący. Nie wiem, jakim czło-
wiekiem jest obecnie Robert 
Lewandowski. Chciałbym, by 
był takim, którego pamiętam 
z czasów, gdy grał w Lechu 
Poznań. Skromny, potrafiący 
rozmawiać z kibicami, lubiący 
dzieci. Zachowało się  u mnie 
prywatne zdjęcie grupy dzie-
ciaków, w tym mojej wnucz-
ki i wnuka, ze spotkania z 
Robertem - w czasie urodzin 
kolegi wnuka. Jakże ważna 
jest to pamiątka dla moich 
wnuków, a także dla mnie, 
mimo, że od powstania foto-
grafii minęło już 13 lat. Lewy 
sprawił wówczas wielką frajdę 
dzieciakom, uczestnicząc w 
uroczystości urodzinowej. 

Natomiast nie podlega żad-
nej dyskusji to, że gra w golfa 
jest sportem, że uprawianie 
tej dyscypliny poprawia kon-
dycję zarówno fizyczną, jak i 
psychiczną. Nie można aliści 
powiedzieć, że u wszystkich. 
Przykładem świadczącym o 

tym, że nie każdy, kto gra w 
golfa może liczyć na popra-
wę kondycji psychicznej, jest 
jedna z radnych sejmiku wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego. Chciała zaliczyć się do 
elity, ale jej nie wyszło.

Wracając do Wałcza, to chcę 
wyrazić zadowolenie z moż-
liwości kibicowania uczestni-
kom Biegu Filmowego, który 
był wkomponowany w pro-
gram Festiwalu Dwóch Jezior. 
Super impreza, połączenie 
aktywności fizycznej z prze-
pyszną zabawą. Doznałem 
wielkiej przyjemności gosz-
cząc przez weekend grupę 
poznaniaków, a w niej trzech 
uczestników biegu. Bardzo 
starannie przygotowywali się, 
by należycie upodobnić siebie 
do postaci z Gwiezdnych 
Wojen. Jestem przekonany, że 
cel osiągnęli i perfekcyjnie, z 
zachowaniem wszelkich szcze-
gółów, wcielili się w role Han 
Solo, Leya i Rey. 

Natomiast z uczuciem 
niepewności, a wręcz strachu, 
wybrałem się we wtorkowe 
popołudnie na Walne Ze-
branie członków klubu Orzeł 
Wałcz. Na szczęście zwyciężyła 

odpowiedzialność za klub. 
Ponad 75-letnia tradycja zo-
staje podtrzymana. Wszystko 
idzie w dobrym kierunku. Jest 
spora szansa na to, by utrzy-
mać IV ligę nie tylko w ogóle, 
ale także na przyzwoitym 
poziomie. Deklaracje burmi-
strza Macieja Żebrowskiego 
wynikające z faktu wyrażenia 
przez niego woli, by w Wałczu 
funkcjonowała piłka seniorska, 
umożliwiły nowej grupie ludzi 
przejęcie odpowiedzialności za 
działalność WKS Orzeł Wałcz. 
Jako kibic z pełnym przekona-
niem dziękuję staremu Zarzą-
dowi za wieloletnią pracę na 
rzecz piłki nożnej w Wałczu i 
utrzymanie IV ligi, Panu bur-
mistrzowi za konstruktywne 
włączenie się do działania w 
chwili kryzysu, a tym samym 
umożliwienie  jego zażegna-
nia. Zaś nowemu Zarządowi 
życzę przede wszystkim wy-
trwałości, umiejętności poko-
nywania wszelkich przeszkód, 
jakie niewątpliwie pojawią się 
podczas kierowania Klubem, 
i oczywiście satysfakcji z 
wyników drużyn juniorskich i 
drużyny seniorów.  

Marek Pawłowski
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12 lipca doszło do Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadze-
nia członków Stowarzyszenia 
Klub Sportowy Orzeł Wałcz, w 
czasie którego przyjęta została 
rezygnacja Prezesa Dariusza 
Barana oraz pozostałych człon-
ków dotychczasowego Zarządu 
Klubu: Bartosza Zasady, Micha-
ła Toporka, Piotra Kochańca 
oraz Pawła Rydera.

Do dymisji podali się również 
członkowie Komisji Rewizyjnej.

Powołany został nowy Zarząd 
Klubu, na czele którego stanął 
Adam Łukaszewicz, a znaleźli 
się w nim również Przemysław 
Stolarski (wiceprezes) oraz An-
drzej Czyżak, Daniel Popiołek i 
Tomasz Chruścicki.

W skład nowej Komisji Rewi-
zyjnej weszli Michał Terefenko, 
Marek Pawłowski i Wojciech 
Wesołowski.

W Walnym Zgromadzeniu 
jako goście uczestniczyli Bur-
mistrz Wałcza Maciej Żebrow-
ski oraz Naczelnik Wydziału 
Rozwoju, Sportu i Promocji 
Miasta Małgorzata Ejma.

Ustępujący Prezes Dariusz 
Baran w swoim wystąpieniu 
podziękował członkom Zarzą-
du Klubu, którym kierował 
przez 12 lat. Omówił również 
przyczyny, które doprowadziły 
do trudnej sytuacji finansowej, 
w jakiej znalazł się Klub. Zobo-
wiązał się także do wyłożenia 
własnych środków na pokrycie 
zaległości finansowych wobec 
trenera Marcina Łyjaka oraz 
piłkarzy, którzy reprezento-
wali barwy Orła w minionym 
sezonie. W podpisanym poro-
zumieniu Klub zobowiązał się 
zwrócić w określonym czasie 
całą tę kwotę D. Baranowi 
z wpływów, trafiających do 
klubowej kasy w związku z 
umowami sponsorskimi i re-
klamowymi.

Nowy Prezes Adam Łukasze-
wicz podziękował swojemu 
poprzednikowi oraz członkom 
ustępującego Zarządu za pracę, 
włożoną w funkcjonowanie 
Klubu. A. Łukaszewicz zade-
klarował, że najpilniejszym 
zadaniem stojącym przed no-
wym Zarządem, działającym 
w ścisłej współpracy z Bur-

Nowy Prezes i Zarząd Orła Wałcz
mistrzem Wałcza oraz Radą 
Miasta Wałcz, będzie zagwa-
rantowanie pełnej przejrzysto-
ści działania oraz stworzenie 
warunków, umożliwiających 
udział zespołu seniorów Orła 
Wałcz w rozpoczynających się 
już za miesiąc rozgrywkach IV 
Ligi. W dłuższej perspektywie 
celem pracy nowego Zarządu 
będzie stworzenie prawidło-
wej struktury organizacyjnej i 
szkoleniowej Klubu po plano-
wanym połączeniu Orła Wałcz i 
MUKS Orzeł 2010 Wałcz.

Burmistrz Wałcza Maciej Że-
browski podkreślił, że nie wy-
obraża sobie, by w mieście nie 

funkcjonował zespół seniorów na 
poziomie 4-ligowym. Zadeklaro-
wał również wsparcie dla Klubu ze 
strony Miasta w wymiarze umoż-
liwiającym start Orła w nowym 
sezonie ligowym, a także podjęcie 
działań, których celem będzie 
pozyskanie nowych sponsorów, 
co jest warunkiem koniecznym za-
pewnienia finansowej stabilizacji 
w funkcjonowaniu Klubu.

Zespół seniorów rozpoczął 
przygotowania do nowego 
sezonu w środę 13 lipca. Tego 
dnia odbyło się również spo-
tkanie członków nowego Za-
rządu z Trenerem i Drużyną.

Tomasz chruścicki

Od autora. Nie da się ukryć, 
że znalazłem się w trudnej 
sytuacji, bo połączenie obo-
wiązków dziennikarskich z 
pełnieniem funkcji członka 
Zarządu klubu może dopro-
wadzić do konfliktu interesów. 
Wyszedłem jednak z założenia, 
że członkiem Zarządu mogę 
być albo nie być, a przestać 
być dziennikarzem na razie 
nie zamierzam. Natomiast bez 
względu na to, co się stanie - 
nie przestanę być kibicem Orła. 
I tak naprawdę to jest dla mnie 
najważniejsze.

Jak to się stało, że doszło 
do zmiany Zarządu klubu? 
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Nowy Prezes i Zarząd Orła Wałcz
Dlaczego Dariusz Baran po 12 
latach przestał być Prezesem 
Orła Wałcz? Myślę, że nie ma 
jednej, prostej i oczywistej od-
powiedzi na to pytanie. Takich 
odpowiedzi jest wiele.

Na pewno jedną z najważniej-
szych przyczyn są finanse. Kilka 
miesięcy temu D. Baran popro-
sił o spotkanie z Burmistrzem 
Wałcza Maciejem Żebrowskim. 
Prezes Orła poinformował o 
trudnej sytuacji finansowej 
Klubu i zaapelował o wsparcie. 
D. Baran wspomniał wtedy o 
zaległościach wobec trenera i 
zawodników - potem okaza-
ło się, że sięgają one trzech 

miesięcy. Klub ma również 
nieuregulowane zobowiązania 
wobec firm zewnętrznych, 
np. wobec dostawcy sprzę-
tu czy firmy, wożącej zespół 
na mecze wyjazdowe. Prezes 
mówił o tym, że wpływy do 
klubowej kasy kurczą się, co 
ma związek z trudną sytuacją 
gospodarczą na lokalnym ryn-
ku, wiążącą się z pandemią i 
wybuchem wojny w Ukrainie. 
Burmistrz zadeklarował wtedy, 
że miasto jest zainteresowane 
występami drużyny seniorów 
Orła w 4. lidze, podkreślił przy 
tym, że samorząd skrupulat-
nie wywiązuje się ze swoich 

zobowiązań wobec klubu. 
Wynikającą z tego spotkania 
konkluzję można streścić w 
kilku słowach: władze miasta 
gotowe są pomóc, ale najpierw 
klub powinien rozwiązać swoje 
wewnętrzne problemy.

Tymczasem 4-ligowy zespół 
pogrążony był w kryzysie. 
Zespół przegrywał mecz za 
meczem i mimo udanej rundy 
jesiennej oraz dobrego począt-
ku rundy rewanżowej, spadek 
stawał się coraz bardziej realny. 
Na postawę piłkarzy miało - bo 
musiało mieć - przedłużające 
się oczekiwanie na należne im 
pieniądze. Do zawodników do-

cierały informacje, że władze 
miasta na prośbę prezesa na 
początku roku wypłaciły klu-
bowi dotację na cały 2022 rok, 
która została wydana na spłatę 
wcześniejszych zobowiązań. 
Piłkarze i trener nie mieli z tego 
nic. Prezes podawał kolejne 
terminy wypłat, których nie 
udawało mu się dotrzymać. 
Trudno mówić, że wynikało to 
ze złej woli - klubowa kasa po 
prostu świeciła pustkami. Do-
szło do tego, że przed jednym z 
decydujących o utrzymaniu się 
w lidze meczów trener Marcin 
Łyjak wyłożył na stół swoje 
prywatne pieniądze licząc, że 
może w ten sposób uda mu się 
zmobilizować zespół do więk-
szego zaangażowania. Piłkarze 
zachowali się honorowo: mecz 
wygrali, zapewnili klubowi 
utrzymanie, ale pieniędzy od 
trenera nie wzięli.

Nie da się ukryć, że zarów-
no trener, jak i piłkarze tym 
gestem kupili mnie bez reszty.

Co było dalej? Rada Drużyny, 
złożona z najbardziej doświad-
czonych zawodników: Marka 
Hermanowicza, Wojciecha 
Wesołowskiego i Daniela Po-
piołka, nie godziła się z tym, 
co dzieje się w klubie. Wspar-
cia szukali w wielu miejscach. 
Jednym z podjętych przez 
nich kroków było spotkanie 
ze mną. W długiej rozmowie 
opowiedzieli o tym, co ich boli. 
Podkreślali, że najważniejszym 
zarzutem wobec prezesa wcale 
nie są pieniądze. To znaczy... 
one też są ważne, ale w grun-
cie rzeczy najbardziej chodzi 
im o to, że Dariusz Baran nie 
traktuje zespołu poważnie. Nie 
wywiązuje się z zobowiązań i 
terminów, które sam wyznacza. 
Klubowi brakuje - według nich 
- przejrzystości w zarządzaniu. 
Nikt oprócz prezesa nie wie, 
jak wygląda sytuacja finansowa 
Orła. Decyzje podejmowane 
są jednoosobowo, co wiąże 
się m.in. z tym, że wiceprezes 
klubu pracuje w Szczecinie, 
a jeden z członków Zarządu 
mieszka w Warszawie.

cD. Na STrONie 14
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Takich opowieści było mnó-
stwo. Wszystkie sprowadzały 
się do jednego: większość pił-
karzy Orła straciła zaufanie do 
prezesa i nie wyobraża sobie 
dalszej współpracy z nim. 

Dodatkowym, ale wcale nie 
najmniej ważnym bodźcem 
do podjęcia działań napraw-
czych był upływający czas. Jeśli 
szybko nie zaczną się konkretne 
działania (czytaj: pieniądze na 
działalność klubu), to nie bę-
dzie z kogo złożyć zespołu, bo 
piłkarze - zwłaszcza ci najlepsi 
- znajdą miejsce w innych klu-
bach, a nowych nie uda się po-
zyskać, bo nikt nie wie, co im 
można zaproponować. Orzeł 
- o ile w ogóle wystartuje w li-
dze - stanie się dostarczycielem 
punktów dla innych klubów, a 
nawet pośmiewiskiem.

Piłkarze za kilka dni opo-
wiedzieli o tym wszystkim 
burmistrzowi Maciejowi Że-
browskiemu, który znalazł czas 
na spotkanie z nimi. Obiecał 
pomóc, ale oczekiwał uporząd-
kowania klubowych spraw.

W tym czasie rozgrywki do-

biegły końca. Swoim uporem 
piłkarze doprowadzili do tego, 
że zebrała się grupa ludzi, go-
towych działać na rzecz sanacji 
klubu. Dołączyli do niej m.in. 
reprezentujący Burmistrza rad-
ca prawny Urzędu Miasta Mi-
chał Terefenko, właściciel firmy 
drogowej i wieloletni zawodnik 
Orła Przemysław Stolarski, 
były prezes TBS Marek Paw-
łowski, związany z klubem od 
lat trener bramkarzy Krzysztof 
Bartosik, były trener Leszek Bu-
łakowski, niżej podpisany oraz 
Rada Drużyny. W dyskusjach 
ścierały się dwie koncepcje: 
rozszerzenie dotychczasowego 
Zarządu o nowych członków 
(na co stanowczo nie godzili 
się piłkarze) lub zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, odwołanie po-
przedniego Zarządu w całości 
łącznie z prezesem, i powołanie 
nowych władz Klubu.

Przełomem w sprawie okaza-
ło się zaproszenie do rozmów 
prezesa Adama Łukaszewicza 
oraz trenerów Wiktora Ptaka 
i Andrzeja Czyżaka, działa-
jących w klubie Orzeł 2010 
Wałcz. Warto podkreślić, że 
od kilku lat kluby ze sobą 

współpracują, a część wycho-
wanków Orła 2010 trafia do 
seniorskiego zespołu Orła. 
Adam Łukaszewicz okazał się 
być zainteresowany propozycją 
wejścia do Zarządu Orła, mając 
na uwadze poważnie rozwa-
żaną fuzję obu klubów. Już w 
nowym sezonie 2022/23 pod 
jednym szyldem zadebiutować 
ma zespół juniorów starszych, 
złożony z wychowanków Orła 
i Orła 2010. Przedstawiciele 
tego drugiego klubu bardzo 
ostrożnie podchodzili jednak 
do tematu oceny sytuacji fi-
nansowej starszego z klubów 
- przede wszystkim dlatego, że 
jej nie znali. Ostatecznie zapa-
dła decyzja „na tak”, a Adam 
Łukaszewicz został naturalnym 
kandydatem do objęcia funkcji 
prezesa w Orle.

O planowanych działaniach 
poinformował prezesa Dariu-
sza Barana Marek Pawłowski, 
który poprosił również o szyb-
kie zwołanie Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia człon-
ków Stowarzyszenia Orzeł 
Wałcz. Trzeba bardzo wyraźnie 
podkreślić, że zarówno ustę-
pujący prezes, jak i obecni na 
Walnym Zgromadzeniu wice-
prezes Bartosz Zasada, czło-
nek Zarządu Michał Toporek 
oraz Piotr Kochaniec przyjęli 
rozwój wypadków z pełnym 
zrozumieniem i życzyli nowym 
władzom Klubu powodzenia 
oraz zadeklarowali ze swojej 
strony pomoc w sytuacjach, 
które będą tego wymagały.

Kilka dni później odbyło się 
spotkanie członków nowych 
władz Klubu z trenerem Marci-
nem Łyjakiem oraz piłkarzami. 
Zarząd Orła chciałby, aby tre-
ner kontynuował swoją pracę z 
zespołem, trener zadeklarował, 
że jest tym zainteresowany - 
pod warunkiem, że... będzie 
zespół. Prace nad jego budową 
już się zaczęły.

Czasu jest niewiele, bo roz-
grywki ligowe zaczną się 6 
sierpnia. Orzeł zainauguruje 
je wyjazdowym meczem z be-
niaminkiem - Gavią Choszczno. 
Już dziś wiadomo, że z klubem 
pożegna się w całości „zaciąg” 
z Czaplinka: Marcin Resiak, 
Tomasz Tomczak i Damian 
Gałosz. Szkoda ich wszystkich, 
a szczególnie Gałosza, ale w 
przypadku tego zawodnika 
już wcześniej wiadomo było, 
że po sezonie pożegna się z 
Orłem, bo na co dzień miesz-
ka w Szczecinie, a od nowego 

sezonu będzie grał w 3-ligo-
wej Vinecie Wolin. Na pewno 
należą mu się podziękowania 
za bardzo dobre występy w 
wałeckim zespole oraz życze-
nia wielu sukcesów w dalszej 
przygodzie z piłką.

Nie jest jeszcze pewna przy-
szłość T. Tomczaka, który po-
wiedział, że jeśli nie otrzyma 
satysfakcjonujących propozycji 
z innych klubów, to nie wy-
klucza występów w Wałczu w 
nowym sezonie. To jednak nic 
pewnego.

Co do ewentualnych wzmoc-
nień, to o przydatności kandy-
datów do gry w Orle w pierw-
szym rzędzie wypowiedzieć się 
musi trener Łyjak, a dopiero 
później o konkretach będzie 
mógł rozmawiać Zarząd.

Na koniec jeszcze słowo od 
autora. W mojej opinii Dariu-
szowi Baranowi i wszystkim 
członkom Zarządu należą się 
podziękowania za to, co zrobili 
dla Orła. To, że Klub ma szansę 
po raz kolejny bronić statusu 
4-ligowca, nie wzięło się z 
przypadku. Poprzedni działa-
cze zrobili naprawdę dużo, by 
zespół grał na akceptowalnym 
dla kibiców poziomie oraz by 
zapewnić Orłowi stabilizację 
finansową. To nigdy nie było 
proste, a w obecnych realiach 
stało się wyjątkowo trudne. 
Szacunek ustępującemu pre-
zesowi D. Baranowi należy 
się choćby z tego tytułu, że 
zdecydował się pożyczyć klu-
bowi prywatne pieniądze na 
uregulowanie należności dla 
trenera i zawodników.

Najwyraźniej jednak dotych-
czasowa formuła działania 
wyczerpała się. Klub może 
funkcjonować bez działaczy, 
a nawet bez kibiców (tylko po 
co?), ale bez piłkarzy funk-
cjonować nie może. A już na 
pewno nie może funkcjonować 
przy braku zaufania pomiędzy 
zawodnikami i działaczami. W 
tak małych i biednych klubach 
jak Orzeł wszyscy muszą grać 
do jednej bramki i w razie 
potrzeby chcieć pójść za sobą 
w ogień. Pocieszające jest to, 
że wałeckim klubie nie braku-
je zawodników, którzy mają 
Orła zakodowanego w DNA. 
Nadzieja opiera się także na 
zaangażowaniu ze strony władz 
miasta, pozostaje więc ściskać 
kciuki za to, że cały ten nowy 
projekt zafunkcjonuje tak, jak 
należy...

T. chruścicki
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auTO-TraNS WałcZ

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

W niedzielę wieczorem 
znalazłem się w kinie 
„Tęcza”, umieszczo-
nym (mam nadzieję, 
że tymczasowo) w 
Wałeckim Centrum 
Kultury. Celem była 

kolejna biograf ia 
gwiazdy muzyki popu-

lar- nej. Pamiętna „Bohemian 
rapsody” o Fredim Merkurym z The Queen 
dawała nadzieję na dobre widowisko mu-
zyczne. Według mnie, sprawdziło się to w 
100 procentach. Reżyserem filmu jest Baz 
Luhrmann. Postawił on na konfrontację 
Elvisa Presleya z jego menedżerem Tomem 
Parkerem. W tę rolę wciela się Tom Hanks 
i robi to świetnie. Wspaniałą interpretację 
Elvisa przedstawił Austin Butler. 

Nie jestem krytykiem filmowym, więc nie 
będę przytaczał odniesień do wcześniejszych 
ról i produkcji filmowych obydwu tych dżen-
telmenów. Skupię się tylko na moich odczu-
ciach. Film został zrobiony z pompą. Wtłaczał 

Schrupany elvis
w siedzenia kinowe interpretacjami utworów 
króla rock’and’rolla. Wrażenie zrobił na mnie 
pięknie zaśpiewany „If I Can Dream” i wiele 
innych. Zobaczyłem skrótowy, ale jakże 
przejmujący obraz Ameryki z czasów segre-
gacji rasowej i zagubionego w tym młodego 
Elvisa, wychowującego się jako biały chłopak 
w czarnym gettcie. Chłonący bluesa i gospels, 
które potem przekształcał w swoją wersje 
rock’and’rolla. Ostatnio słuchałem Elvisa, o 
zgrozo, z płyty bożonarodzeniowej. W filmie 
walczył on z taką produkcją i wtłoczeniem go 
w ugrzecznione ramy popkultury. Wciskał go 
w nie jego menedżer, ostatecznie zamykając 
go w kryształowej wieży w Las Vegas kon-
traktem, który doprowadził do jego zguby. 

Można mieć wiele zastrzeżeń do tego filmu. 
Obraz zebrał pochlebne, jak i nieprzychylne 
recenzje. Ja przyjąłem do siebie nową wer-
sję Elvisa poprzez świetne wykonania jego 
piosenek. Reszty dopełniają przepych kina, 
natłok akcji oraz efektów, dramatyczna kamera 
wciągająca w głąb akcji i rewelacyjne zdjęcia, 
stylizowane z wprawą na lata 60-te. Komuś 

może nie odpowiadać ten przepych kina, ja go 
przyjmuję. W końcu, jeżeli jest to film o show-
biznesie, to nie może być cichy i oszczędny w 
wyrazie. Mój nastrój udzielił się publiczności, 
która - co rzadkie - dotrwała do końcowych 
napisów, informujących o losach bohaterów. 

Niektórym widzom udzielił się też przepych 
tej produkcji i dopełnili go szeleszczącymi 
porcjami chrupek, chipsów, napojów i in-
nych przeszkadzajek. Z ochotą uzupełniali 
zapadającą w dramatycznych scenach filmu 
ciszę tymi szelestami, ciamkaniami i bulgota-
mi. Zapewne realizator dźwięku byłby tymi 
uzupełniającymi efektami zachwycony - ja 
nie byłem. Zawsze mi to w kinie przeszka-
dza. Te torby kukurydzy, napełniające kina 
wątpliwym „zapachem”, itp. przeszkadzajki 
nigdy nie będą budziły mojej sympatii. Wi-
dzu! Jeżeli już musisz to jeść i popijać colą, to 
choć wtedy, gdy jest głośno, a nie wówczas, 
gdy bohater filmu umiera...

Z pozdrowieniami dla kinomaniaków.
cezary Skrzypczak

adwokat, mediator
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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

• Sprzedam dwupokojowe, wyremontowa-
ne mieszkanie + nowy garaż w samym centrum 
Wałcza. Tel. 801 880 590

• Samodzielne mieszkanie w domu 
jednorodzinnym w centrum Człopy Wy-
Najmę (2 pokoje z kuchnią plus 2 małe na 
poddaszu). Telefon po 16-ej 48 663 959 575.

• Sprzedam Toyota Avensis 2012 r., salon 
Polska. 605 765 178                              29/22m

• Poszukuję z miasta Wałcz: - stare bilety: 
komunikacji miejskiej, parkingowe, do kina, do 
muzeum, na plażę, itp., - odznaki wojskowe, - 
stare świadectwa szkolne. Kontakt: 503  835 
944 lub hjakowiec@o2.pl                       32/22m

ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I rEkLAMy: 
tygodnik@pojezierze.com.pl, reklama@poje-
zierze.com.pl) lub telefonicznie: 602 590 376, 
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