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Pozwolę sobie na wstępie przypomnieć to, co w ubiegłym 
- słusznie minionym - roku pozwoliłem sobie napisać 
na temat przewidywanego terminu zwalczenia przez 
ludzkość zarazy z Wuhan. Nie udało mi się oczywiście - 

bo niby jak? - sformułować żadnej przełomowej teorii, za którą 
spłynęłyby na mnie splendor i sława, a moje konto napęczniałoby 
od wpływów do tego stopnia, że nie musiałbym się martwić o 
wysokość emerytury, z której w bardzo już dającej się przewidzieć 
przyszłości przyjdzie mi żyć. Albo i nie, bo licho i wirus przecież 
nie śpią... Wracając jednak do meritum - napisałem, że wszystkie 
nakładane na społeczeństwa przez różne rządy (nie tylko polski) 
nakazy i zakazy to tylko półśrodki, warte czasami funta kłaków, 
a czasami trochę więcej, bo potwora uda się zwalczyć dopiero za 
pomocą skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki.

Poglądu tego, przyswojonego od o wiele mądrzejszych ode mnie 
ludzi, nie zmieniłem do dzisiaj, ale przyznaję, że nie przewidziałem 
paru ważnych czynników, które sprawiają, że temat walki z Co-
vid-19 zostanie zamknięty o wiele później, niż mógłby i powinien.

Niezbyt pocieszający jest dla mnie przede wszystkim fakt, że  do 
Polski dotarła już trzecia fala pandemii, a produkujące szczepionki 
koncerny farmaceutyczne robią bokami i nie nadążają z realizacją 
zamówień. Szczególnie smutne jest to, iż dotyczy to zwłaszcza 
cieszącej się w świecie największym zaufaniem szczepionki firmy 
Pfizer, według publikowanych w sieci statystyk - najskuteczniejszej 
i wywołującej najmniej skutków ubocznych. Żywię wprawdzie 
nadzieję, że jest to przejściowe i koncernowi szybko uda się 
uruchomić dodatkowe moce produkcyjne, ale nawet kiedy się to 
stanie - i tak nie rozwiąże to całego problemu. W Polsce dochodzi 
do tego jeszcze kłopot ze słabą organizacją procesu szczepień, 
jednak najważniejsze wydaje się to, że nie ma czym szczepić. Czy 
winą za to należy również obciążyć rząd? Brakuje mi wiedzy, żeby 
odpowiedzialnie wypowiadać się na ten temat, ale intuicja pod-
powiada mi, że jednak nie. Skoro mają z tym problem także inne 
kraje, o wiele lepiej od naszego zarządzane, to znaczy, że raczej 
nie tu jest pies pogrzebany.

Załóżmy jednak, że w Polsce szczepionek jest w bród, punktów 
szczepień nie brakuje, a urocze pielęgniarki tylko czekają, żeby 
wkłuć się w nasze ramiona. Czy to oznacza, że po trzech miesiącach 
będziemy wreszcie mogli zjeść i napić się w punkcie zbiorowego 
żywienia i pojenia, a nie w domu, nie ryzykując przy tym złapania 
wirusa o skomplikowanej nazwie? Otóż obawiam się, że wątpię. Z 
powszechnie dostępnych statystyk wynika bowiem, że szczepieniu 

zamierza się poddać tylko 60 - 70 proc. Polaków (Niepolaków zresztą 
podobnie). Oznacza to, że około 1/3 ludzi szczepić się nie zamierza, 
a więc będą oni potencjalnymi ofiarami, a co gorsza - także siewcami 
wirusa. I jestem jak najdalszy od myślenia, że sami będą sobie win-
ni. Być może będą, ale nie zmienia to faktu, że mogą oni zapłacić 
skrajnie wysoką cenę za upieranie się przy swoich sprzecznych z 
nauką poglądach. Mnie jest ich po ludzku żal. Nie bez znaczenia 
jest również to, że tylko Pfizer produkuje antidotum dające 90-pro-
centową skuteczność w zwalczaniu zarazy. Inne dostępne obecnie 
szczepionki gwarantują skuteczność na poziomie ok. 60 proc., a o 
żadnej nie można powiedzieć na pewno, jak długo utrzyma się w 
organizmach ludzkich zapewniona przez nią odporność.

Jestem - i pewnie już do trwałej utraty świadomości pozostanę  
- wiernym obrońcą prawa każdego człowieka do swobodnego 
myślenia i nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów. Jest 

to jedno z podstawowych praw wolnościowych, przysługujących 
człowiekowi żyjącemu w wolnym i cywilizowanym kraju. Każda 
wolność ma jednak granicę w tym samym miejscu: wolno z niej 
korzystać tak długo, dopóki nie szkodzi innemu człowiekowi. Jeśli 
zachodzi nawet tylko obawa - nie wspominając o realnych skut-
kach - że na głoszeniu jakichś poglądów cierpią inni ludzie, to tu ta 
wolność musi się skończyć. Czy takim zagrożeniem dla większości 
populacji są antyszczepionkowe poglądy stosunkowo wąskiej gru-
py ludzi? Moim zdaniem - są, ale... co z tym zrobić? Jak można 
zamknąć komukolwiek usta w czasach powszechnego dostępu do 
social mediów? Teoretycznie możnaby pozamykać ich wszystkich 
w więzieniach, ale - przynajmniej moim zdaniem - zdecydowa-
nie nie tędy droga. Licząc się z tym, że wszystkich przekonać się 
nie da - pozostaje więc edukować przynajmniej tych, którzy nie 
prezentują postawy „nie, bo nie”. Żadnej innej, realnej drogi po 
prostu nie ma, a przynajmniej ja jej nie widzę.

Warto też konsekwentnie wymagać przestrzegania podstawowych 
zasad higieny i bezpieczeństwa. Ja też mam np. po dziurki w nosie 
konieczności paradowania w utrudniającej oddychanie i powo-
dującej parowanie okularów maseczce (oraz pamiętania o niej!), 
ale będę ją nosił w trosce nie o siebie, tylko o innych - zwłaszcza, 
jeśli tego ode mnie oczekują. Jestem wprawdzie pocovidowy i 
teoretycznie nie zagrażam innym, ale nie mam tego napisanego 
na czole, a ludzie mają prawo troszczyć się o siebie. Muszę to zro-
zumieć i uszanować, bo czymże jest moje zniecierpliwienie wobec 
śmierci prawie 44 tysięcy Polaków, których dotychczas zabił wirus?

OTWARTYM 
TEKSTEM

Szczepienie to podstawa
Reduktor
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Lampy solarne z czujnikami ru-
chu, zamki otwierane za pomocą 
elektronicznego klucza... Czy to 
zabezpieczenia nowego banku? 
Nie. To zabezpieczanie wiat śmiet-
nikowych, jakie montowane są w 
Wałczu. 

Wiaty śmietnikowe stawiane są 
na terenach należących do Wałec-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 
są przeznaczone wyłącznie dla jej 
mieszkańców. Inwestycja ma sporą 
grupę zwolenników, choć zdarzają się 
i przeciwnicy takich inwestycji, którzy 
przekonują, że po pierwsze - niewiele 
to zmieni bo śmieci będą podrzucane 
nadal, tyle, że teraz pod wiaty, a po 
drugie - nie wpłynie to na obniżenie 
cen wywozu odpadów. Pieniądze, któ-
re wydawane są na budowę nowych 
wiat, z lepszym skutkiem można było 
wydać na inne cele. 

Zwolennicy podnoszą natomiast 
argument, że nowe wiaty korzystnie 
wpłyną na estetykę miasta oraz być 
może uniknąć problemów wynikają-
cych ze złego segregowania śmieci.

- Budowę wiat śmietnikowych fi-
nansuje spółdzielnia mieszkaniowa 
– mówi prezes WSM Łukasz Podkowa. 
- Jest to wyjście naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców Spółdzielni. 
Podczas zebrań zgłaszane były pro-
blemy i obawy związane z segregacją 
odpadów. Niejednokrotnie było tak, 

Śmietniki XXI wieku

iż z jednej wiaty korzystało kilka 
bloków - każdy miał do nich dostęp, 
w tym również osoby postronne. 
Dlatego zapadła decyzja o budowie 
nowych wiat śmietnikowych. Od tej 
pory każdy budynek będzie posiadał 
własną wiatę, która charakteryzuje 
się nowoczesnym wyglądem oraz 
solidną konstrukcją, opartą na roz-

wiązaniach modułowych, co pozwala 
na jej dowolną konfigurację - dla 
obecnego i przyszłego zapotrzebowa-
nia nieruchomości pod kątem ilości 
pojemników na odpady. Wszystkie 
elementy modułowe zabezpieczone 
są antykorozyjnie. Dodatkowym wy-
posażeniem wiaty są: lampa solarna 
LED z czujnikiem ruchu, samozamy-

kacz do bramy oraz zamek elektro-
niczny, otwierany za pomocą klucza 
elektronicznego w formie plastikowej 
„pastylki”. Całość inwestycji będzie 
kosztować około 1,5 mln złotych, a 
środki pochodzą z funduszu remon-
towego nieruchomości. Planujemy 
zakończyć instalowanie nowych wiat 
do końca roku. 
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NA SKRÓTY

W poniedziałek 1 marca 2021 r. jubileusz 15-lecia świętowała wałecka 
firma Power Tech – jeden ze światowych liderów wśród producentów 
wycinarek laserowych, której właścicielem jest Marcin Ejma. 15 urodziny 
obchodzone były w wersji dopasowanej do wymogów sanitarnych, co jednak 
w żaden sposób nie wpływa na ocenę rynkowego sukcesu, osiągniętego przez 
Power Tech. Najlepszym podsumowaniem przebytej przez firmę w ciągu 15 lat 
drogi jest wpis, opublikowany przez Marcina Ejmę na jego profilu w social me-
diach: „15 lat. Prawdziwy ogrom czasu. Kiedy marzyłem o własnej firmie, nigdy 
nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie uda mi się osiągnąć tak ogromny 
sukces. Zaczynałem jak każdy, korzystając z wiedzy własnej i kilku najbliższych 
mi ludzi, którzy są ze mną do dzisiaj. W międzyczasie musiałem podjąć co naj-
mniej kilka odważnych, ale jak się okazało trafnych decyzji. Efekty pracy, jaką 
włożyłem w rozwój marki EAGLE, są jednak nawet dla mnie zaskakujące. Dziś 
mam prawie 200 pracowników, produkty EAGLE są obecne na 4 kontynentach 
i w 27 krajach oraz zyskują coraz większą popularność w państwach, które tra-
dycyjnie są uznawane za liderów produkcji tego typu maszyn jak USA i Niemcy. 

W takie dni jak ten mogę wam powiedzieć tylko jedno – nie przestawajcie 
marzyć, dumnie idźcie po swoje i nie bójcie się ryzyka. Ja dziś z przyjemnością 
patrzę w przyszłość bo wiem, że razem z moim zespołem jestem w stanie prze-
nosić góry i pokonać każdą przeszkodę. 

Wierzę, że za kolejne 15 lat będę w stanie napisać Wam jeszcze więcej, dzieląc 
się kolejnymi doświadczeniami i sukcesami”.

Właścicielowi, kadrze zarządzającej oraz wszystkim pracownikom firmy Power 
Tech życzymy wielu kolejnych, wspaniałych jubileuszy!

24 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz zostały wręczone stypendia 
sportowe na rok 2021 dla zawodników reprezentujących wałeckie kluby.

Komisja przyznała w tym roku 23 stypendia w kwotach 200 - 700 zł brutto. 
Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski złożył serdeczne gratulacje na ręce sty-

pendystów, którzy pojawili się w Urzędzie Miasta wraz ze swoimi trenerami.
Tegorocznymi stypendystami zostali: Julia Zuzanna Sulik (UKS Ateny); Martyna 

Łątkowska, Amelia Marcinkowska, Maja Rużanowska, Mateusz Trojanowski, 
Jakub Zajączkowski, Michał Wojtanek, Bartek Kalinowski, Milena Mackiewicz, 
Patryk Kowalski, Kajetan Różański i Maria Polaczek (WTS Orzeł); Wiktoria Ro-
mek, Anna Chytra, Maja Łuczak i Alicja Ptak (UKS Victoria); Hubert Kruczyński 
(AKŻ’90); Patryk Chachler, Grzegorz Żmuda, Wiktoria Piasecka, Daniel Jesiotr, 
Oliwia Araszewska i Oliwia Jakubczyk (Korona).

- Wałcz jest miastem sportu, czego dowodem są najwyższe trofea sportowe, po 
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które regularnie sięgają waleckie zawodniczki i zawodnicy - powiedział burmistrz 
Wałcza Maciej Żebrowski. -  Przyznawane co roku stypendia są formą podzięko-
wania i docenienia ich zaangażowania i odniesionych sukcesów. Jestem dumny 

z faktu, iż mamy w Wałczu taką wysportowaną i zdeterminowaną młodzież. 
Dziękuję wszystkich trenerom, którzy poświęcili swój czas na ich przygotowanie.

1 marca w Wałczu odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wy-
klętych. W asyście wojska i w obecności wicewojewody zachodniopomorskiego 
Marka Subocza oraz m.in. p.o. burmistrza Tuczna Piotra Pierzyńskiego, a także 
radnych Rady Miasta Wałcz i Rady Powiatu, członków stowarzyszeń i miesz-
kańców złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary UB, 
umiejscowioną na budynku przy ul. gen. Okulickiego, gdzie w latach 40-tych i 
50-tych ub. wieku mieściła się wałecka siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Później 
uczestnicy uroczystości przeszli na Skwer Żołnierzy Niezłomnych, gdzie również 

złożone zostały okolicznościowe wiązanki. (fot. Marcin Madajczyk)

26 lutego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyło się 
spotkanie podsumowujące Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka, które 
miały miejsce w październiku ubiegłego roku. 

Podziękowania dla dyrektorów szkół, instytucji, organizacji, klubów i osób 
bezpośrednio zaangażowanych w organizację CUDO złożyli starosta Bogdan 
Wankiewicz, burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski, prezes Zachodniopomorskiej 
Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć oraz reprezentująca Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu 
Małgorzata Stachowiak. 

- Dziękuję wszystkim za wspaniale zorganizowaną imprezę - mówił Stanisław 
Kopeć. - W tak trudnych warunkach zorganizowane zostały nie tylko moim 
zdaniem najlepsze obchody Dni Olimpijczyka w historii.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
w Dębołęce

SZKOŁA Z RODZINNĄ ATMOSFERĄ
Dlaczego warto wybrać Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce? 

- na to pytanie odpowiada dyrektor szkoły Agnieszka Żebrowska. 

Gdyby miała Pani zachęcić rodzi-
ców, aby zdecydowali się posłać 
swoje dzieci do szkoły w Dębołęce 
- jakich argumentów użyłaby Pani 
w pierwszej kolejności?

- Jest to szkoła bezpieczna, spokojna, 
w której panuje atmosfera jak w do-
brej rodzinie. Dzieci znamy po imieniu 
i tak się do nich zwracamy. Dzieci są 
przyprowadzane i odprowadzane 
do autobusu. Rodzic może w każdej 
chwili zadzwonić i powiedzieć, że się 
spóźni, bo różne rzeczy mogą się przy-
darzyć, i w takiej sytuacji nauczyciel 
zostanie z dzieckiem w szkole i pocze-
ka na rodzica. Dziecko nie pozostanie 

bez opieki, ani też samo nie będzie 
wypuszczone do domu. I jeszcze jeden 
nasz ważny atut: znając doskonale 
naszych uczniów mamy do każdego 
indywidualne podejście.

Jak wypadacie w rankingach jako-
ści nauczania?

- Najczęściej jesteśmy w czołówce. 
Był rok, kiedy na 17 szkół podstawo-
wych w powiecie zajęliśmy pierwszą 
pozycję. Jak mówiłam, jest to po 
pierwsze efekt doskonałej znajomości 
naszych dzieci i podejścia do nich w 
sposób indywidualny. Po drugie, jest 
to zasługa doskonałego grona peda-

gogicznego, składającego się z ludzi 
doświadczonych i pełnych pasji. A po 
trzecie, to efekt doskonałej współpracy 
z rodzicami. Jeśli klasa jest zgrana, to 
są efekty. Ale pamiętam też przypadki, 
kiedy klasa wydawała się niezbyt moc-
na, ale wspólna rozmowa nauczycieli 
z rodzicami i mocna praca z uczniami 
sprawiały, że ci uczniowie dość szybko 
dorastali do poziomu nawet powyżej 
średniej krajowej.

Jak dużo dzieci uczy się w niepu-
blicznej szkole w Dębołece?

- W tej chwili razem z „zerówką” 
mamy 71 uczniów oraz 16 dzieci w 
punkcie przedszkolnym, który funk-
cjonuje przy szkole. Nasza szkoła jest 
mała, klasy nie są liczne, dzięki czemu 
mamy bardzo dobre warunki do pracy 
i nauki. Tu uczeń nie jest kolejną pozy-
cją w dzienniku. Dzieci dojeżdżają do 
nas z Rudek, Dobrzycy, Świętosławia, 
Boguszyna, Kłosowa oraz Dębołęki, a 
nawet Wałcza.

Jak wygląda baza szkoły?
- Na pewno nie mamy czego się 

wstydzić i jeśli chodzi o wyposażenie, 
przebijamy niejedną szkołę publiczną. 
Są nowoczesne pomoce naukowe, 
tablice interaktywne. Oczywiście jest 
pracownia komputerowa. Jeśli chodzi 
o marzenia, to chciałoby się mieć 
nowoczesne pracownie chemiczną i 
fizyczną. Jeśli chodzi o inne pomoce 
naukowe, to proszę mi wierzyć, że 
uczniom nie brakuje niczego.

A jak wygląda życie szkoły po go-
dzinach lekcyjnych?

- Muszę powiedzieć, że szkoła jest 
silnie wrośnięta w środowisko lokalne. 
Dzięki współpracy z mieszkańcami, 
rodzicami, a przede wszystkim z 
Radą Rodziców, organizowanych jest 
wiele wydarzeń, wykraczających poza 

ramy szkolne. Jest piknik rodzinny, 
letni piknik, Mikołaj, wiele zawodów, 
konkursów i wycieczek. Działają koła 
zainteresowań oraz koła przedmioto-
we. Oczywiście są zajęcia z SKS. Przy 
szkole działa zespół taneczny Anioły. 
Proszę mi wierzyć, że dzieciaki mają 
zapewniony nie tylko wszechstronny 
rozwój, ale i sporo rozrywki. 

Nie sposób pominąć działającego 
przy szkole Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Błyskawica”. Dzięki 
niemu jesteście znani nie tylko w 
Polsce, ale i za granicą. 

- To prawda. Nasi uczniowie od-
nosili sukcesy w zawodach na ra-
dioorientację rangi nie tylko lo-
kalnej czy wojewódzkiej, ale też w 
Mistrzostwach Polski czy Europy. 
Nasi uczniowie często wyjeżdżają na 
zawody. Pamiętam jak wiele lat temu 
pojechałam pierwszy raz jako jeden 
z opiekunów na bardzo poważne 
zawody. Byłam przerażona widząc, w 
jaki las i jakie chaszcze wypuszczane 
są dzieciaki. Uspokajano mnie, ale 
ja byłam nieufna aż do końca. W 
efekcie okazało się, że nasze dzieciaki 
wygrały bezapelacyjnie, a zgubiły 
się... miejscowe dzieciaki. Biegi na 
radioorientację uczą poruszania się 
w terenie, czytania map, dzieciaki są 
lepsze z geografii czy przyrody. Uczą 
się samodzielności. I teraz jestem już 
pewna, że nie zgubią się w lesie...

Czym szkoła niepubliczna różni się 
od publicznej?

- Z perspektywy rodzica i ucznia nie 
różnimy się niczym. To, co uczeń ma 
zagwarantowane w szkole publicznej, 
dostaje także w naszej placówce. A o 
różnicach na naszą korzyść powiedzia-
łam już wcześniej.

Dziękuję za rozmowę.
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Doniesienia medialne dokumentu-
ją coraz więcej patologii, szerzącej 
się wśród osób, zajmujących się 
zbieraniem poroży. Przed nami 
sezon, a leśnicy i policja realizują 
wspólną akcję pod kryptonimem 
„Wieniec”. Jak wygląda zbieranie 
poroży na naszym terenie? U nas 
jak dotąd obywa się bez drastycz-
nych przegięć, ale do doskonałości 
też mamy daleko...

Wydaje się, że temat pojawił się 
wraz ze wstrząsającymi fotografiami z 
jeziora Ińsko. Kilkanaście dni temu po-
tężne stado jeleni zostało zapędzone 
na zamarznięte jezioro. Lód niestety 
nie wytrzymał i część zwierząt znalazła 
się w śmiertelnej pułapce. Mimo pod-
jętej akcji ratunkowej, wiele zwierząt 
utonęło. Jak się okazało, jelenie nie 
znalazły się na jeziorze przypadkiem. 
Stado zostało tam nagonione przez 
poszukiwaczy poroży. Jest to jedna z 
metod pozyskania rogów. Oczywiście 
niedozwolona, bo niedozwolone jest 
celowe płoszenie dzikiej zwierzyny. 
Zbieracze nic sobie jednak z tego nie 
robią. Płoszą stada tak, aby przerażo-
ne zwierzęta przebiegły przez niskie 
zagajniki, bo są duże szanse, że jeleń 
podczas panicznej ucieczki zawadzi o 
gałęzie rogami i zostawi je na nich. 

Poroża - pozornie łatwy zarobek

Znawcy tematu twierdzą jednak, że 
przyczyna tej tragedii może być bar-
dziej skomplikowana. Chodzi przede 
wszystkim o wilki, które powodują 
grupowanie się zwierzyny w duże sta-
da. To zjawisko obserwuje się również 
na terenie powiatu wałeckiego. Takie 
duże stado dość łatwo jest zlokalizo-
wać i wystarczy nieodpowiedzialny 

człowiek, który spłoszy zwierzęta i 
wtedy dochodzi do tragedii. Pędzące 
na oślep zwierzęta wpadają np. do je-
ziora, ale znacznie częściej wprost pod 
koła samochodów, kiedy przebiegają 
przez drogę. 

Samce zwierzyny płowej, czyli jele-
nie, koziołki, daniele i łosie od prze-
łomu lutego i marca aż do kwietnia 
zmieniają poroże. Gubią stare, a nowe 
powoli wyrasta. Cena skupu poroża 
jest dość wysoka i znajduje się coraz 
więcej amatorów pozornie łatwego 
zarobku. Pozornie, bo szybko okazuje 
się, że znalezienie poroża wcale nie 
jest proste, więc zbieracze ciekają 
się do stosowania niedozwolonych 
metod.

***
Z roku na rok zbieraczy poroża przy-

bywa. Wpływ na to ma cena, a wła-
ściwie wyobrażenie o cenie poroży. 

- Krew mnie zalewa, bo całą tę 
aferę ze zbieraniem poroży nakręcają 
ludzie – mówi proszący o anonimo-
wość (dane do wiadomości redakcji) 
przedsiębiorca, zajmujący się skupem 
poroża. - Jeszcze kilka lat temu na OLX 
można było znaleźć jedną, czasem naj-
wyżej dwie strony, dotyczące sprzeda-
ży poroża. Dziś takich stron jest 300, 
czasem nawet więcej. Ktoś wystawi 
piękny okaz, parę poroży ważącą 
powiedzmy 4 kg i chce to sprzedać 
np. za 600 złotych. Inny pomyśli, że 
takie rogi będą fajnie wyglądały na 
jego kominku, więc kupuje. Wychodzi 
z tego, że cena jest około 150 złotych 
za kilogram. I taka idzie fama wśród 
ludzi, że za kilogram jest taka kasa, 
więc do lasu rusza tłum po łatwy za-
robek. A kiedy okazuje się, że nie jest 
to proste, bo konieczna jest doskonała 
znajomość lasu i zwyczajów zwierząt, 
to łapią się różnych niedozwolonych 
metod. Potem jeśli coś znajdą, chcą 
to sprzedać, a w internecie wcale 
nie jest to proste, zwłaszcza za kasę, 
jakiej żądają. Ja skupuję tysiące kilo-
gramów poroży w całej Polsce. Cena 

poroży jelenia w najlepszej klasie to 
80-85 złotych za kilogram. Fakt, że 
czasem zdarzają się wybitne okazy i 
te faktycznie można wyceniać indy-
widualnie, ale takie okazy to jednak 
nie na naszym terenie...

Najdroższe jest poroże jelenia. Nieco 
tańsze są daniel i łoś (na naszym te-
renie rzadkość), a najtańszy koziołek. 
Na cenę ma wpływ przede wszystkim 
wielkość poroża, ale także jego stan, 
to, czy jest tegoroczne, czy leżało od 
dłuższego czasu. 

Ile można tego zebrać? Na ten 
temat krążą legendy o fachowcach, 
zbierających w sezonie kilkadziesiąt 
kilogramów. Może kiedyś było to 
możliwe, ale teraz?

- Myślę, że w obecnych realiach 20 
kg w sezonie to doskonały wynik – 
mówi jeden ze zbieraczy. - Zwierząt 
jest coraz mniej, są płoszone przez 
wilki i przez zbieraczy. Ja nie sprzeda-
łem ani jednego poroża ze zbieranych 
od kilku lat. Jak się zrobi 500 km po 
lesie w poszukiwaniu poroży, to ciężko 
jest potem je sprzedać. Cieszą oko w 
domu. 

Podobnie uważa przedsiębiorca 
zajmujący się skupem. Zna ludzi 
trudniących się zbieractwem od lat. 
Dziś najlepszym udaje się odstawić 
do skupu kilkanaście kilogramów w 
sezonie. Ma świadomość, że niektórzy 
drugie tyle, w ładniejszych okazach, 
sprzedają w innych źródłach. Łącznie 
zbierają jednak może 20, a najlepsi 
około 30 kg.

***
- Zbieranie poroży jest zupełnie 

legalne – mówi strażnik leśny w 
Nadleśnictwie Płytnica Andrzej Solak. 
- Podobnie jak w przypadku grzybów 
czy jagód, można spacerować po lesie 
w poszukiwaniu zrzutów. Oczywiście 
nie wolno wchodzić w miejsca gdzie 
są zakazy wstępu: czy to do rezer-
watów, czy do ostoi zwierzyny. Nie 
wchodzimy też w tereny ogrodzone. 
Jeśli tych zasad przestrzegamy, nie 
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Na biurku leży zeszyt. 
W zeszycie, bez więk-
szego ładu: numery te-
lefonów, listy zakupów, 
data wizyty u lekarza, 
niedokończony wiersz, 
niepodpisane oblicze-
nia, adres, trzykrotnie 
zakreślone w kółko i 
podkreślone „NIE”, kil-

ka wykrzykników, jeden znak zapytania, rudo-
brązowa kropelka kawy lub krwi, całkiem udany 
bazgroł w kształcie kobiecej twarzy, uśmiechnięta 
buźka, imię „Marta”.

Na łóżku pościel, jeszcze wymięta, pachnąca 
skórą, na prześcieradle okruszki, pod przeście-
radłem materac z wgłębieniem po lewej stronie, 
tej ulubionej. Jeszcze obok „Dzieci z dworca zoo” 
z zakładką wciśniętą pomiędzy stroną 12 a 13.

Drzwi skrzypią, kiedy się je otworzy. Podmuch 
powietrza wzbija w powietrze skrzące się drobinki 

kurzu. Pachnie tu człowiekiem - czuć energetyki z 
kolekcjonowanych puszek po Monsterach, niena-
chalną woń ubrań po siłowni rzuconych w kąt, nikłą 
damskich perfum, silną męskiego dezodorantu. 

Ten pokój to wciśnięta w połowie pauza w piosence 
„Smells like teen spirit” Nirvany. Jeszcze jakby sły-
chać, jak pomiędzy ścianami rezonują ostatnie dźwię-
ki refrenu, ale cisza już zdążyła nabrać cech czegoś 
poważnego, ciężkiego i trudnego do zignorowania.

Zawsze mówili, że jest podobny do George’a Besta 
czy Marilyn Monroe. Nie z wyglądu przecież. Pie-
kielnie zdolny, inteligentny, tylko, cholera, zaplątany 
we własnym wnętrzu. Gdyby odseparować go od 
bałaganu w głowie, to byłby pewnie kimś. Może 
nie prezydentem, ale zdolnym artystą na przykład. 
Talentu mu nie brakowało przecież, tylko może tro-
chę dyscypliny, odrobiny samozaparcia, kogoś obok, 
kto pokieruje, tupnie nogą i złapie, kiedy będzie się 
wywracał na pysk.

I niby wszyscy wiedzieli, że trudny chłopak. Taki, 
co to powie wszystko, żeby mu czasem odpuścić.

Tak przecież było w zeszły poniedziałek. Wi-
dzieli się dosłownie na moment - on wpadł do 
siostry wieczorem, poprosił o kilka tabletek. „No 
przecież nie obiecam, że ostatni raz, ale przerwę 
zrobię sobie taką, żeby było dobrze. Daj spokój, 
po co te kazania? Będzie dobrze, zawsze było 
dobrze. Nie spinaj się tak!”. No i się nie spięła, 
bo zawsze było dobrze, więc wszelkie znaki i na 
ziemi wskazywały, że w ten zwykły lutowy wieczór 
też tak być musi. Skąd mogła wiedzieć? Dlaczego 
miałaby to kwestionować?

Wyszedł w biegu - stąd ten otwarty zeszyt, w któ-
rym może chciałby coś jeszcze dopisać do wiersza, 
ale już nie dopisze. Jakie to głupie, pomyśli ona, 
podnosząc ten zeszyt i zerkając na ostatnie słowa.

Jakie to głupie, że ostatnie, co tam wpisał, to „i”.
Jakby miał być ciąg dalszy. Jakby miało być jesz-

cze dobrze, bo przecież zawsze było, bo przecież 
teraz też musi.

Natalia Chruścicka

Smells like teen spirit

Pies to nie rzecz
Pewna kochająca 
się para kupiła 
psa rasy shih 
tzu . On cu-
dzoziemiec, 
ona Polka. On 
dał pieniądze 

na psa, a ona 
podpisała umo-

w ę , bo znała język, a pies 
był rasowy. Jak to w związkach: jedne 
trwają, a inne się rozpadają. Ona się 
wyprowadziła, a pies został z nim.  
Czasami był przekazywany na week-
endy. Po którymś weekendzie ona 
zatrzymała psa, uważając, że skoro 
podpisała umowę, to należy on do 
niej. Perswazje nie dały skutku, zatem 
on zdecydował się odebrać jej psa 
podczas spaceru. Tak też uczynił. Ona 
skierowała do sądu pozew o wydanie 
psa. Sąd badając sprawę ustalił, że w 

świetle prawa kobieta jest właścicielką 
psa, choć to mężczyzna sfinansował 
jego zakup. Jednak skoro ona pod-
pisała umowę, to doszło do przenie-
sienia na jej rzecz prawa własności 
zwierzęcia. Sąd dostrzegł jednak inny 
aspekt sprawy. Pies nie jest rzeczą, a 
art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie praw 
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 638): stanowi, 
że: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdol-
na do odczuwania cierpienia, nie 
jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę”. 
W ust. 2 natomiast stwierdzono, że  
w sprawach nieuregulowanych w 
ustawie do zwierząt stosuje się (tylko) 
odpowiednio przepisy dotyczące rze-
czy. Nie można pominąć więc tego, że 
w postępowaniu dotyczącym zwierząt 
należy kierować się dobrem zwierząt, 
jako istoty żyjącej, zdolnej do odczu-

wania cierpienia. Sąd stwierdził w 
uzasadnieniu, że pies nie jest rzeczą, 
którą można dowolnie przestawiać i 
oczekiwać, że dostosuje się do planów 
i zmian w życiu swojego właściciela. 
W ocenie sądu wyrwanie psa ze śro-
dowiska, w którym przebywa - miesz-
kania, towarzystwa pozostałych psów, 
miałoby negatywny wpływ na niego, 
a jako istota zdolna do odczuwania, 
pies również odczuwa tęsknotę, stres. 
Zmiana zaś miejsca zamieszkania i śro-
dowiska miałyby negatywny wpływ 
na zachowanie tego zwierzęcia. Sąd 
argumentował też, że zakup psa za-
zwyczaj jest wspólną decyzją par, a 
naturalnym jest to, że zwierzę trakto-
wane jest niemal, jak członek rodziny 
i nie jest wyłączną własnością jednej 
z osób pozostających w związku. Sąd 
stwierdził, że pies nie jest rzeczą, 
którą można dowolnie przestawiać i 

oczekiwać, że dostosuje się do planów 
i zmian w życiu swojego właściciela. 
Powództwo oddalił i pies pozostał u 
właściciela, zapewne ku niezadowo-
leniu byłej partnerki.

Czasy się zmieniają - zwierzęta stają 
się partnerami. Dostrzegamy to, że 
nie są rzeczami, a istotami, które mają 
podobne do naszego odczuwanie. 
Prawo, choć powoli, nadąża za tymi 
zmianami. Warto biorąc pod opiekę 
psa czy kota pamiętać o tej naszej, 
za te zwierzęta, odpowiedzialności. 
Zatem pamiętajmy: pies, czy kot lub 
inne zwierzę nie jest rzeczą.

Cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator

Za Dziennikiem Gazetą Prawną
Wyrok Sądu Rejonowego dla War-
szawy-Woli w Warszawie z dnia 24 
listopada 2020 r., sygn. I C 1855/19

Poroża - pozornie łatwy zarobek
będzie problemów. Zabronione jest 
natomiast celowe płoszenie zwierząt. 
A tak niestety się dzieje. Spotykamy 
się wręcz z procederem wykorzysty-
wania quadów i motorów crossowych 
do płoszenia zwierząt. Jadą za takim 
spłoszonym stadem licząc, że samce 
podczas ucieczki zgubią rogi. Jak to 
wygląda z punktu widzenia prawa? 
Zabroniony jest sam wjazd do lasu, 
a tu dodatkowo dochodzi płoszenie 
zwierząt. Niestety odnotowaliśmy 
przypadki, kiedy po takiej akcji z 
użyciem quadów czy motorów spło-
szone zwierzęta wpadały na siatkę 
ogrodzeniową i niestety dla dwóch 
skończyło się to śmiercią. Dlatego 
staramy się maksymalnie ograniczać 
nielegalne wjazdy do lasu, chociaż 

mam świadomość, że całkiem wy-
eliminować się tego nie uda. Osoby, 
które płoszą zwierzynę, wjeżdżają do 
lasu w miejscach niedozwolonych 
czyli poza drogami udostępnionymi 
dla ruchu kołowego, narażają się na 
odpowiedzialność karną: mandat lub 
wniosek do sądu. 

Strażników jest jednak tylko kilku, 
a tereny do upilnowania spore. Po-
mysłowość poszukiwaczy poroży jest 
natomiast spora. 

- Widziałem w lesie już chyba 
wszystko – mówi jeden z nich. - Nie 
tylko motory i quady, skutery czy 
rowery. Widziałem grupy po kilka 
osób z drągami, otaczające zagajnik 
i wypłaszające z niego jelenie. Walili 
drągami o drzewa, żeby wywołać 

większy hałas. Potem szli w ślad za 
zwierzętami, sprawdzając, czy im nic 
nie odpadło. Podobnie na rowerach 
czy motorach. Widziałem ekipy na 
skuterkach. Widziałem na ścieżkach, 
gdzie przechodzą jelenie, rozciągniętą 
na wysokości łbów linkę lub umoco-
waną gałąź czy inny kawałek drzewa. 
Chodzi o to, aby jeleń przechodząc 
zahaczył o to porożem i być może 
wówczas odpadnie mu róg.

- Pułapki zastawiają idioci – ocenia 
przedsiębiorca skupujący poroże. 
- Wiem o linkach, o belkach. Idzie 
taki ścieżką po której chodzą jelenie. 
Rozciąga nad nią linkę. Za chwilę po 
tej samej ścieżce jedzie jakiś wariat 
quadem albo motorem i sam wpada 
w tę linkę i mamy trupa. Na szczęście 

na naszym terenie nie doszło jeszcze 
do takiej tragedii, ale to kwestia czasu. 

Leśnicy przyznają, że wjazdy do lasu 
zdarzają się, choć na razie brakuje 
przesłanek, aby łączyć to z poszuki-
waniem poroży. Przyznają jednak, 
że są wioski, z których spora część 
mieszkańców chodzi w sezonie na taki 
zarobek. Ci jednak najczęściej znają 
doskonale tereny i nie stosują żadnych 
niedozwolonych metod. 

Nadleśniczowie kilku okolicznych 
Nadleśnictw nie słyszeli, aby poszukiwa-
nie poroża odbywało się u nas w sposób 
drastycznie niedozwolony. Owszem, nie 
o wszystkim muszą wiedzieć, ale jeśli 
takie rzeczy w ogóle mają miejsce, to na 
szczęście ciągle jest to margines. 

R. Orlikowski



Super Pojezierze Wałeckie nr 9 (1230) 3 marca 2021 r.10

Kiedy objął Pan stanowisko dyrektora Centrum 
Nauki?

- Zostałem powołany z dniem 1 marca, natomiast 
nad tym projektem pracuję już około 6 lat. Byłem 
autorem pierwszego wniosku o dofinansowanie 
powstania centrum. Wówczas jednak przyznano zbyt 
małe pieniądze, aby wystartować z projektem. Po 
analizie przygotowany został kolejny wniosek i ten 
został zaakceptowany. Środki, jakie otrzymaliśmy, 
wystarczą na to, aby stworzyć centrum nauki.

Czym jest LCN Metalowe Inspiracje? Czymś na 
kształt słynnego Centrum Nauki Kopernik?

- Nie ma sensu tego porównywać. Kopernik jest 
molochem, nastawionym na nieco inny model pro-
pagowania nauki. Tam każdy może wejść i niejako 
namacalnie, samemu korzystać z pomocy nauko-
wych. Metalowe Inspiracje popularyzują naukę w 
nieco innym wymiarze. Większość zajęć odbywa się 

Metalowe inspiracje - tuż, tuż!
Z dyrektorem Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” ARKADIUSZEM NIEFIEDOWICZEM 

rozmawia Rafał Orlikowski. 

przy współudziale nauczycieli i edukatorów. I są to 
zajęcia organizowane cyklicznie w grupach.
Czyli klasa lub pojedynczy zwiedzający nie może 
przyjechać i zwiedzić Centrum korzystając z jego 
atrakcji? 

- Klasa może. Będą przygotowane zajęcia dla 
takich grup. Pojedyncza osoba musi w większości 
przypadków dołączyć do grupy. Są drobne wyjątki, 
jak na przykład sale z symulatorami. Generalnie 
jednak stawiamy na zajęcia w grupach.

Proszę więc wyjaśnić, jak będzie wyglądało dzia-
łanie Centrum Nauki w praktyce?

- Zgodnie z II projektem, jaki jest wdrażany, Cen-
trum ma przygotować dzieci i młodzież do spraw-
nego korzystania z narzędzi informatycznych. I tak, 
zaczynamy od pracowni klocków edukacyjnych 
lego, gdzie posiadamy zestawy za około 100 tysięcy 
złotych. Tu już 3-4 latkowie uczą się podstaw kodo-

wania i programowania...
Podstaw programowania i kodowania na kloc-
kach lego!?

- Dokładnie tak. Są specjalne programy edukacyjne 
właśnie na te wykorzystujące klocki. I taka grupa 
przychodzi na zajęcia cyklicznie. Grupa starsza, 
powiedzmy w okolicy końca szkoły podstawowej, 
uczy się już na innych klockach. Buduje z nich roboty, 
które jeżdżą, pełzają, skaczą i wykonują polecenia. 
Oczywiście są podłączone pod tablet czy laptop, a 
młodzież nie tylko sama je buduje, ale też progra-
muje. Dalej jest pracownia informatyczna, gdzie 
przechodzi się na wyższy szczebel umiejętności. I 
wreszcie dochodzimy do pracowni symulatorów.
To chyba wywołuje największe emocje?

- Mamy dwa symulatory samochodów, w ramach 
których jest jeszcze symulator wózka widłowego i 
koparki oraz symulator śmigłowca lub samolotu. W 
zależności od oprogramowania, symulator imituje 
albo śmigłowiec, albo samolot. Jest to niesamowite 
urządzenie, drugie na terenie Polski. Pierwszy taki 
symulator śmigłowca jest w Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie, a drugi w Wałczu. Po-
wiedzmy, że nie są to symulatory, na jakich ćwiczą 
piloci linii pasażerskich czy piloci wojskowi, bo ich 
ceny idą w dziesiątki milionów, ale zapewniam, że 
można całkiem fajnie nimi polatać.
A postrzelać...?

- Tu pewnie zaskoczę: można i postrzelać, bo są 
programy również na wojskowe maszyny. Istotne 
jest jednak coś innego. Dziś mamy kilka modeli 
śmigłowca i samolotów oraz samochody, koparkę i 
wózek widłowy. Ale mamy pracownię informatyczną 
i to na niej będą tworzone nowe oprogramowania. 
Dlatego nie można wykluczyć, że za moment pojawi 
się symulator powiedzmy dźwigu, może czołgu. 
Jest kapitalne, że osoby programujące będą mogły 
sprawdzić swoje programy w działaniu. Nie piszemy 
programu „na sucho”, ale widzimy, jak działa. Po-
dobnie będzie w pracowniach chemicznej i fizycznej.
To kolejne pracownie w centrum?

- Tak. Planujemy w nich zajęcia popołudniami. Coś 
w rodzaju kół naukowych, adresowanych głównie do 
młodzieży chcącej kontynuować naukę w tych kie-
runkach. Choć myślę, że nie tylko, bo przyszli lekarze 
czy farmaceuci też znajdą dla siebie interesujące 
zagadnienia. Ostatnią salą jest sala odnawialnych 
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Metalowe inspiracje - tuż, tuż!
źródeł energii. Są tu i wiatraki, i elektrownie szczyto-
wo-pompowe czy solary. Dodatkowo przed Centrum 
jest plac zabaw. Ale nie taki zwykły, bo wyposażony 
również w urządzenia edukacyjne.
Załóżmy, że chcę zapisać dziecko do jakiejś 
grupy. Czy jest to bezpłatne?

- Przez pierwszy miesiąc mamy środki na prowa-
dzenie zajęć bezpłatnych. Ten miesiąc generalnie 
przeznaczamy na przetestowanie sprzętów, spraw-
dzenie, jak wszystko działa i jak organizować. Po 
miesiącu zajęcia będą odpłatne. Nie chcę na razie 
mówić o kosztach, bo to będzie dopiero ustalane. 
Wejścia grupowe dla szkół na krótsze zajęcia kilku-
godzinne również będą odpłatne. Liczymy jednak, 
że przyniosą wiele dobrego. Przy okazji dzieci, edu-
kowani będą również nauczyciele. Po powrocie do 
siebie taki nauczyciel powie dyrektorowi, że był w 
Wałczu, że widział, co można robić zwykłymi kloc-
kami lego. I może szkoła kupi jakiś mniejszy zestaw, 
choćby za 1000 złotych, i nauczyciel poprowadzi 
zajęcia u siebie. Wiele szkół ma już takie zestawy...
Kiedy ruszy Centrum?

- Mamy współpracujących 12 nauczycieli w 
szkołach podstawowych oraz 6 w średnich, którzy 
wytypowali już 10-15-osobowe grupy. Te grupy 
przez miesiąc będą uczyły się w ramach testu. Myślę, 
że zaczniemy około 20 marca, a oficjalne otwarcie 
planujemy na koniec kwietnia, może początek 
maja. Musimy jeszcze zagospodarować teren wokół 
budynku, zrobić ścieżki, zainstalować dodatkowe 
urządzenia na placu zabaw...
Czy Centrum będzie utrzymywać się samo, czy 
będzie jakoś dotowane?

- W założeniach centrum ma się utrzymać samo. Na-
tomiast już złożyłem wniosek i raczej na 100 procent 
dostanę dodatkowe 200 tysięcy złotych na realizację 
zajęć dla uczniów szkół średnich tylko w 2021 roku. 
Także w kolejnych latach liczę na podobne kwoty. 
Poza tym centrum cieszy się sporym zainteresowa-
niem firm. Jesteśmy po rozmowie z firmą Asseco, 
jedną z największych w Polsce firm informatycznych, 
która chce wyposażyć pracownię wirtualną. Kolejną 
pracownię chce stworzyć znany Amazon, dlatego 
myślę, że Centrum będzie się szybko rozwijało...
Dziękuję za rozmowę. 
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SPORT

Stęsknieni za ligową piłką i zwy-
cięstwami swoich pupili kibice wa-
łeckiego Orła nie zrazili się tym, że 
inaugurujący rundę wiosenną mecz 
z wiceliderem Kluczevią Stargard 
toczył się (podobnie, jak wszystkie 
inne mecze piłkarskie w Polsce) bez 
udziału publiczności i w całkiem spo-
rej liczbie obserwowali rozgrywane 
27 lutego na Euroboisku spotkanie 
zza ogrodzenia. Jeśli jednak liczyli na 
miłą niespodziankę, którą na pewno 
byłby przynajmniej remis, to musieli 
przeżyć spore rozczarowanie.

Trener Marcin Łyjak desygnował na 
plac jedenastkę bez nowych twarzy 
w porównaniu do rundy jesiennej. 
Piłkarze, którzy przyszli zimą do Orła, 
będą się musieli trochę napocić, by 
udowodnić swoją wyższość nad ko-
legami, którzy mają o wiele dłuższy 
staż w wałeckim klubie. Na razie 
– choć oczywiście wszystko jeszcze 
przed nimi - o nowych piłkarzach Orła 
można mówić bardziej w kontekście 
uzupełnienia, niż wzmocnienia kadry.

Pod uwagę przy ustalaniu wyjściowej 
jedenastki nie mogli być brani Domi-

Orzeł Wałcz - Polski Cukier Kluczevia Stargard 1-3 (0-2)

Orzeł: Odolczyk - Dybaczewski (Haraj), Hermanowicz, Trzmiel, Juracki 
- Stolarski (Kowalczuk), Popiołek, Riccio, Cerazy - Suślik (Grat), Wegner.

Bramka dla Orła: samob. (68 min.)

Zasłużona porażka

nik Dziekański (kontuzja) oraz Maciej 
Michalik (kartki).

Niestety, sobotni mecz - a w jakimś 
sensie cała runda wiosenna - zaczął 
się dla wałeckiego zespołu najgorzej, 
jak mógł. Po kilku dość niemrawych 
próbach skonstruowania akcji ofen-
sywnych przez obydwa zespoły goście 
już w 3 minucie podeszli wyżej do 
próbujących wyprowadzić piłkę z 
własnej połowy piłkarzy Orła. Presing 
opłacił się, bo błąd popełnił Stolarski, 
piłkę przechwycił lewoskrzydłowy 
Kluczevii, który płasko podał na 16 
metr do nadbiegającego Michała Ma-
gnuskiego, a doświadczony zawodnik 
gości nie miał żadnych problemów z 
pokonaniem bezradnego Odolczyka.

Przez kilkadziesiąt kolejnych minut 
wałecki zespół prezentował się jak 
zamroczony silnym ciosem pięściarz, 
którego jedynym celem jest przetrwać 
do gongu pomiędzy rundami. Zawod-
nicy Orła nie byli w stanie utrzymać 
się dłużej przy piłce. Praktycznie je-
dynym ich pomysłem było zagranie 
do Popiołka, ale mózg wałeckiego 
zespołu był dokładnie pilnowany, a 

jeśli nawet udało mu się przyjąć piłkę 
oraz znaleźć trochę miejsca i czasu, by 
podnieść głowę, to nie bardzo miał do 
kogo zaadresować podanie.

Tymczasem goście grali konse-
kwentnie swoją piłkę: agresywnie 
przy odbiorze i szybko konstruując 
akcje zaczepne. Nie były one zbyt 
wyszukane, bo polegały najczęściej 
na dłuższym zagraniu do któregoś z 
rosłych i silnych napastników, którzy 
potrafili przyjąć piłkę i celnie zagrać 
do podłączających się skrzydłowych, a 
potem w polu karnym szukali miejsca 
do oddania strzału. Tak właśnie wy-
glądała akcja w 17 minucie, po której 
piłka zatrzymała się na poprzeczce 
bramki Orła. 

To niepowodzenie goście zrekom-
pensowali sobie już 11 minut później. 
Po kolejnym łatwym odbiorze piłki 
w środkowej strefie boiska prawym 
skrzydłem przedarł się skrzydłowy 
gości, który dokładnie zacentrował 
do wbiegającego M. Magnuskiego, 
a ten silnym strzałem głową umieścił 
piłkę w siatce.

W tym momencie stało się jasne, że 
o jakikolwiek dorobek punktowy w 
tym meczu będzie wałczanom bar-
dzo trudno. Tym bardziej, że nic nie 
wskazywało na to, by strata drugiej 
bramki podziałała na zespół trzeźwią-
co. Pierwszą składną akcję wałczanie 
przeprowadzili dopiero w 36 minucie, 

kiedy grający dobry mecz Enzo Riccio 
przedarł się prawą stroną i wycofał 
piłkę na 16 metr do Popiołka. Po-
mocnik Orła uderzył jednak nieczysto, 
po drodze futbolówka wyhamowała 
jeszcze na nodze jednego z obrońców 
i stała się łatwym łupem dla bardzo 
pewnie broniącego Ufnala.

Zaledwie dwie minuty później przy-
jezdni mieli wyborną okazję do pod-
wyższenia prowadzenia, jednak jeden 
z zawodników Kluczevii w sytuacji sam 
na sam z Odolczykiem trafił wprost w 
wybiegającego bramkarza Orła.

W końcówce pierwszej połowy gra, 
głównie za sprawą gości, zaostrzyła 
się, ale sędzia nie pokazał żadnemu z 
zawodników żółtej kartki. Pokazał ją 
natomiast trenerowi Łyjakowi, który 
i słusznie, i w cenzuralny sposób 
wytknął arbitrowi kilka krzywdzących 
jego podopiecznych decyzji.

Krótko przed zmianą stron Wegner 
znalazł się z piłką z prawej strony pola 
karnego. Grający jako najbardziej 
wysunięty do przodu zawodnik Orła 
Diabeł nie zdecydował się jednak na 
szarżę w kierunku bramki Kluczevii, 
tylko przebiegł z piłką wzdłuż szes-
nastki i dopiero kiedy był już po lewej 
stronie boiska, zagrał w ciemno na 
jedenasty metr. Pożytek z tego byłby 
większy, gdyby Suślik nie czekał na 
podanie na szóstym metrze...

Za chwilę po kolejnym dobrym 
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4. liga
Wyniki 22. kolejki: Orzeł Wałcz - Kluczevia Stargard 1-3, Darłovia Darłowo 
- Rasel Dygowo 0-2, Olimp Gościno - Sokół Karlino 2-1, Ina Goleniów - Biali Są-
dów 7-1, Sparta Węgorzyno - Vineta Wolin 0-4, Rega Trzebiatów - Gryf Kamień 
Pomorski 2-1, Hutnik Szczecin – Iskierka Szczecin 2-4, MKP Szczecinek - Mechanik 
Bobolice 1-3, Leśnik Manowo - Wieża Postomino 3-1. Lech Czaplinek - Polonia 
Płoty – mecz przełożony ze względów sanitarnych. Pauza: Błękitni II Stargard.

1. Vineta Wolin 21 45 56-18
2. Kluczevia Stargard 21 45 58-32
3. Ina Goleniów 21 38 47-32
4. Olimp Gościno 21 34 42-35
5. Biali Sądów 21 34 36-38
6. Hutnik Szczecin 21 34 44-34
7. MKP Szczecinek 21 33 52-38
8. Sokół Karlino 21 30 41-42
9. Mechanik Bobolice 21 30 50-40
10. Darłovia Darłowo 21 29 35-33
11. Lech Czaplinek 20 29 27-25
12. Leśnik Manowo 21 28 37-39
13. Rega Trzebiatów 21 28 37-47
14. Rasel Dygowo 21 27 40-45
15. Orzeł Wałcz 21 25 25-37
16. Wieża Postomino 21 25 40-42
17. Gryf Kamień Pom. 21 24 32-47
18. Polonia Płoty 20 22 34-57
19. Błękitni II Stargard 20 21 42-43
20. Iskierka Szczecin 21 19 26-49
21. Sparta Węgorzyno 21 17 33-61

zagraniu Popiołka Wegner wbiegł już 
z piłką w szesnastkę, ale zdecydował 
się na mocne uderzenie z ostrego 
kąta, po którym piłka wyraźnie minęła 
bramkę gości.

Rozmowa w przerwie dobrze po-
działała na wałeckich piłkarzy, którzy 
zaczęli drugą połowę grając o wiele 
szybciej i agresywniej, co pozwoliło 
zniwelować przewagę gości w środ-
kowej strefie boiska. Inna sprawa, 
że przyjezdni nie mieli już zamiaru 
forsować tempa i nie zależało im na 
prowadzeniu gry. Woleli czekać na 
wałczan na swojej połowie, aby w 
dogodnym momencie wyprowadzić 
szybki atak.

Kilka minut po wznowieniu gry 
Popiołek popisał się kolejnym precy-
zyjnym, miękkim podaniem za plecy 
obrońców w kierunku wbiegającego 
w pole karne Wegnera. Diabeł dopadł 
wprawdzie do piłki, ale nie opanował 
jej na tyle dobrze, by przełożyć ją na 
swoją o wiele lepszą prawą nogę i w 
końcu skutecznie wybili mu ją obrońcy 
Kluczevii.

A krótko potem goście cieszyli się 
ze strzelenia trzeciej bramki. Akcja 
bliźniaczo przypominała okoliczno-
ści, w których goście podwyższyli 
prowadzenie na 2-0, z tym tylko, że 
tym razem dokładnie zagrana piłka 
trafiła idealnie na nogę wbiegającego 
na 7 metr Artura Lechowicza, a ten 
pięknym strzałem z woleja zmusił do 
kapitulacji Odolczyka.

Kiedy wynik tego meczu zdawał 
się być rozstrzygnięty, w wałeckim 
zespole ni stąd, ni zowąd obudził się 
lew. Piłkarze Orła dopiero wtedy po-

kazali ambicję i dobre przygotowanie 
fizyczne do rundy, a w kilku przypad-
kach także niemałe umiejętności. W 
63 minucie byli bliscy poprawienia 
wyniku – po kolejnym prostopadłym 
podaniu Popiołka Wegner odegrał 
przed pole karne do nadbiegającego 
Cerazego, ale skrzydłowy Orła nie-
znacznie spudłował.

Cerazy miał również spory udział w 
akcji z 68 minucie, kiedy zakotłowało 
się pod bramką Kluczevii. Piłkarze 
Orła trzy razy próbowali pokonać 
z najbliższej odległości Ufnala, ale 
gdyby nie pomoc obrońcy gości, który 
wpakował piłkę do własnej bramki, 
kto wie, jak by się to skończyło.

Zachęceni zdobyciem bramki wał-
czanie nie spuszczali z tonu i mieli 
dwie okazje, by strzelić kontaktową 
bramkę. W 85 minucie Ufnal wpraw-
dzie z trudem, ale jednak wybronił 
mocne uderzenie Cerazego z rzutu 
wolnego z około 25 metrów, a cztery 
minuty później Hermanowicz głową 
przedłużył dośrodkowanie Popiołka 
z rzutu rożnego, a strzał głową w 
wykonaniu Trzmiela padł łupem 
bramkarza gości.

Ostatecznie wynik meczu już się nie 
zmienił, a trzeba uczciwie ocenić, że 
wygrana wicelidera była zasłużona. 
Piłkarze Orła na dobrą sprawę nie za-
istnieli w pierwszej połowie, a goście 
są zbyt doświadczoną ekipą, by stracić 
punkty w meczu, w którym prowadzą 
dwoma bramkami.

Co jeszcze można napisać o tym 
meczu? Na pewno nie wszyscy piłka-
rze Orła są już w swojej optymalnej 
dyspozycji. Oprócz Riccio, na kilka 

ciepłych słów za grę w tym meczu 
zasługują na pewno Popiołek, Her-
manowicz i Cerazy. Bardzo dyskretny 
występ zanotował natomiast Juracki, 
który tym razem nie wniósł zbyt wiele 
do gry w ataku (co być może wynikało 
z przedmeczowych zaleceń trenera), a 
po akcjach jego stroną goście strzelili 
dwie bramki.

Po ostatnim gwizdku ani piłkarze, 
ani prezes Orła Dariusz Baran nie 

chcieli komentować przebiegu meczu.
Kolejne spotkanie Orzeł rozegra 

w Dygowie z Raselem, który zgro-
madził do tej pory o dwa punkty 
więcej od wałczan. Z tym rywalem 
podopiecznym Marcina Łyjaka nie 
grało się nigdy zbyt łatwo, ale trzeba 
mieć nadzieję, że orły nie wrócą spod 
Kołobrzegu bez punktów, których 
potrzebują coraz bardziej...

Tomasz Chruścicki
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.

Po pokonaniu mnóstwa ostrych, życiowych wira-
ży wydawało się, że Agnieszka wreszcie mocno 
stanęła na nogach.Miała wszystko: doskonałą 
pracę, fajne mieszkanie, pieniądze i faceta. W 
jednej chwili straciła wszystko i załamała się 
psychicznie. Ale wydaje się, że przewrotny los 
znów zaczął jej sprzyjać.

Życie nie rozpieszczało Agnieszki nigdy. Matka 
piła dzień w dzień. W domu trwała nieustająca 
impreza. Swojego ojca nie poznała, za to widziała 
kolejnych narzeczonych matki, w których ta była 
podobno śmiertelnie zakochana. Kiedy była mała, 
jakoś jej to nie przeszkadzało. Może dlatego, że nie 
znała innego życia, nie wiedziała, co to kakao na 
śniadanie, bułka z masłem czy gorący obiad. Czasem 
jakiś kolejny „wujek” przynosił jej czekoladę albo 
paczkę cukierków. To był rarytas. Potem poszła do 
szkoły i wstyd jej było brudnych, starych ciuchów. 
Nie miała śniadania, nie miała pięknego piórnika i 
cudownych, kolorowych długopisów. Dla koleżanek 
i kolegów była pośmiewiskiem. Kiedy miała 8 lat 
pojawili się pracownicy pomocy społecznej i poli-
cjanci, którzy zabrali ją z domu. Matka nawet tego 
nie zauważyła, bo spała pijana w sztok. Agnieszka 
nie płakała, bo chciała innego życia. Potem była 
rodzina zastępcza, która na wiele lat zastąpiła jej 
rodziców. Pijacka melina z małego Wałcza zamieniła 
się w trzypokojowe, przytulne mieszkanie w ogrom-
nym Poznaniu. Dla ośmiolatki był to cywilizacyjny 
przeskok do kompletnie obcego środowiska. Miało 
to jednak podstawową zaletę: tam była zupełnie 
anoniimowa. W Poznaniu nikt nie wiedział nic o jej 
przeszłości, dzięki czemu czuła się wolna. 

- Kocham moich zastępczych rodziców – mówi 
Agnieszka. - To wspaniali ludzie, którzy pokazali 
mi, jak wygląda normalne życie. Pokazali normalny 
dom, zdrowe relacje i miłość. Bo czułam, że oni mnie 
też kochają. Może na początku starali się to ukrywać, 
bo nie wiedzieli, jak długo u nich zostanę, Kiedy 
mieli już pewność, że do ukończenia 18 lat będę 
pod ich opieką, bardziej okazywali to, co czują. Trak-
towałam i do dzisiaj traktuję ich jak prawdziwych 
rodziców. Przede wszystkim pomagali mi w nauce. 
Miałam duże braki, niektóre przedmioty, zwłaszcza 
humanistyczne, szły mi gorzej. Za to matematyka, 
fizyka i wszystko, co jest związane z cyframi, było dla 
mnie banalnie proste. Rodzice motywowali mnie i 
uświadamiali, że jeśli chcę zmienić swoje życie, to 
muszę się uczyć. Więc uczyłam się dniami i nocami. 
Byłam uparta, systematyczna i zaczęłam odnosić suk-
cesy. Kiedy skończyłam 18 lat nie wiedziałam, co ze 
mną będzie. Czy mam opuścić ich dom? Oni też nie 
wiedzieli, co zadecyduję. W końcu to oni zaczęli roz-
mowę i wtedy prawdziwie poczułam, jak wiele dla 

Nie ma tego złego...

nich znaczę. Zostałam u nich i miałam traktować ich 
dom jak swój. Zdałam maturę i poszłam na studia. 
Zrobiłam kursy i zaczęłam pracować jako księgowa. 
Potem przeszłam do banku, a w końcu trafiłam do 
potężnej firmy finansowej. To było klasyczne korpo. 
Zarabiałam doskonale. Miałam 27 lat i postano-
wiłam się usamodzielnić. Wynajęłam mieszkanie. 
Potem poznałam Michała i zamieszkaliśmy razem. 
Sielanka trwała tylko nieco ponad rok.

***
Zaczął się kryzys i firma zaczęła robić redukcje 

personelu. Agnieszka była przekonana, że ma na 
tyle mocną pozycję, że nie ma się czego obawiać. 
Kiedy szefowie poprosili ją na rozmowę, w czasie 
której wręczyli wypowiedzenie, myślała, że to żart. 
Wróciła do domu zapłakana. Chciała wypłakać się 
Michałowi, ale dom był pusty. Nie było ani faceta, 
ani jego rzeczy. 

- Wieczorem zadzwonił do mnie kumpel z zarządu 
korporacji – opowiada kobieta. - Spotkaliśmy się w 
pubie na wódce. Powiedział mi, co wcześniej działo 
się za moimi plecami. Do zwolnienia był przewi-
dziany Michał, który dowiedział się o tym swoimi 
kanałami. Wtedy zaczął opowiadać, że planujemy 
dziecko, że ja pójdę na urlop macierzyński, więc i 
tak nie będę pracowała. Dla firmy będzie lepiej, jeśli 
to on zajmie moje stanowisko, bo zna doskonale 
tematykę, a w razie czego ja mu pomogę. Prezes dał 
się przekonać i wywalił mnie, a na moje stanowisko 
wskoczył Marcin. Dobrze, że sam zniknął z mojego 
życia, bo pewnie trochę bym posiedziała za ciężkie 
pobicie... Myślałam, że znalezienie nowej pracy 
nie będzie niczym trudnym. Nie przewidziałam 
jednak, że ludzie z różnych korporacji się znają, 
a od pewnego szczebla ruchy kadrowe są mocno 
analizowane. Owszem, na początku kilka firm było 
mną zainteresowanych. Potem jednak dzwonili do 

znajomych i z mojej dawnej firmy słyszeli oficjalną 
wersję: że planuję dziecko, nie będę pracować i 
zapewne szukam jelenia, żeby mnie zatrudnił, a jak 
już mnie zatrudni, to ja zaraz zajdę w ciążę i nie będą 
mieli prawa mnie zwolnić. Nikt nie chciał ryzykować. 
W końcu oszczędności mi się skończyły i musiałam 
zrezygnować z mieszkania, bo nie było mnie na nie 
stać. Wróciłam do rodziców zastępczych.

***
Agnieszka opowiada, że rodzice starali się pod-

trzymywać ją na duchu. Tłumaczyli, że przecież nic 
strasznego się nie stało. Ona sama wmówiła sobie, 
że rodzice się na niej zawiedli, bo nie była w stanie 
utrzymać się samodzielnie. Straciła pracę, nie ma 
pieniędzy, nie potrafi znaleźć sobie nowej pracy. 
Powoli popadała w apatię. Nie chciało jej się wycho-
dzić z domu, żeby szukać pracy. Nie chciało jej się 
uczesać ani umalować. Całe dnie chodziła w dresie. 
Zakładała na uszy słuchawki i bez przerwy słuchała 
dołujących utworów. Po dwóch miesiącach zaczęła 
poważnie dochodzić do wniosku, że życie dla niej 
już się skończyło. Chciała popełnić samobójstwo. 

- Wtedy dostałam wiadomość, że moja biologiczna 
matka nie żyje – opowiada. - Zapisała mi w spad-
ku mieszkanie. Również wtedy dowiedziałam się, 
że mam młodszego o 10 lat brata. Podobnie jak 
ja, był w rodzinie zastępczej. To dało mi nowego 
kopa. Wróciłam do Wałcza. Dzięki pieniądzom od 
rodziców zastępczych wyremontowałam mieszkanie. 
Nawiązałam kontakt z bratem. O dziwo, był do mnie 
podobny z charakteru. W Wałczu znalazłam pracę, 
może nie tak dobrze płatną, jak w korporacji, ale 
daje się żyć. Do tego trochę dorabiam korepetycjami 
z matematyki. Mój brat w ubiegłym roku skończył 
18 lat i zamieszkał ze mną. Opiekuję się nim, dbam 
o to, żeby dalej się uczył. Jestem szczęśliwa. Tak 
bardzo, że w tym roku pierwszy raz od blisko dwóch 
lat poszłam nawet na prawdziwą randkę.

Marcin Orlicki
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel.  67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl

• Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 
303 Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. 
Moc 4x25 W. Cena do uzgodnienia. 602 
590 376                                           1/20s

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

• Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra 
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15. 
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607 
312 905                                              8/21l

• Sprzedam mieszkanie Dolne Miasto 
Wałcz, 58 m2, 3 pokoje, piwnica. III piętro. 
tel. 609 755 875                                9/21l

• ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
ROZLEWNIĘ GAZU W WAŁCZU. WIĘ-
CEJ INFORMACJI POD TEL. 507 074 
042                                            9/21p

• ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
MyjNIĘ W WAŁCZU. WIĘCEJ INFOR-
MACJI POD TEL. 507 074 042    12/21p

• ZROBIMy WWW.TUCZNO24.PL        
                                        12/21r

• Mirella poszukuje pieska www.prezy-
dent1.pl                                             9/21r

•  ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I 
REKLAMy RAMKOWE ORAZ OGŁO-
SZENIA DROBNE, które mają ukazać 
się w najbliższym wydaniu tygodnika „Po-
jezierze Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 
16.00 do poniedziałku poprzedzającego 
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można zle-
cać drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  
    
DZIĘKUjEMy ZA SKORZySTANIE Z 
NASZyCh USŁUG!

OGŁOSZENIA DROBNE FILIGRANY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.

Kontakt: 602 590 376

Tekstów niezamówionych nie zwra-
camy. Zastrzegamy sobie prawo do 
ich skracania i opatrywania tytułami. 
Nie odpowiadamy za treść reklam i 
ogłoszeń.

SPRZEDAM

NIERUChOMOŚCI

ZLECANIE OGŁOSZEń

RÓŻNE

PRACA
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