
Super Pojezierze Wałeckie nr 22 (1243) 2 czerwca 2021 r. 1

Gazeta bezpłatna I Nakład: 7500 egz. I 02 I 06 I 2021 r. I Nr 22/1243 I ISSN 1426 - 4366

SEKSIZM I PRZEMOC

w wałeckim 
1 0 0  B Ł ?

podczas służby 
przygotowawczej
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36-letnia kobieta marzyła o wstą-
pieniu do wojska. Po kilku dniach 
służby przygotowawczej w 100. 
batalionie łączności w Wałczu 
kandydatka zrezygnowała z mun-
duru. Twierdzi, że zetknęła się 
tam z traktowaniem, które można 
interpretować jako mobbing i na 
pewno nie ma ono nic wspólnego 
z przygotowaniem kogokolwiek do 
służby wojskowej. Kobieta miała 
zostać pchnięta na ścianę, przez 
co doznała obrażeń ciała. Miała 
też być wyzywana i upokarzana, 
przez co trafiła do szpitala. Sprawą 
zajmuje się Prokuratura Wojskowa 
i Żandarmeria. Dowódca jednost-
ki przeprowadził postępowanie, 
które jak twierdzi nie potwierdziło 
żadnego z zarzutów. 

36-letnia kobieta, która w dalszym 
ciągu tego tekstu będzie występować 
jako tekstu (imię zmienione, dane 
do wiadomości redakcji – dop. aut.) 
na co dzień mieszka około 500 km 
od Wałcza. Jej mąż jest zawodowym 
wojskowym i ona również planowała 
swoją przyszłość związać z mundu-
rem. Otrzymała przydział do Ustki. 
Dlaczego tam nie trafiła? Tłumaczy, 
że rodzinny dom ma w Trzciance. 
Mieszka tam jej mama, która z roku na 
rok robi się coraz starsza i niebawem 
może wymagać opieki. Z Wałcza jest 
do Trzcianki zdecydowanie bliżej niż 
z Ustki, więc Dorota zabiegała o przy-
dział do służby przygotowawczej w 
Wałczu. Plan był taki, że kiedy kobieta 
rozpocznie już pracę w wojsku, wtedy 
do Wałcza sprowadzi się również jej 
mąż. Chcieli się z tym miastem związać 
na dłużej, być może na stałe. 

- 4 maja rozpoczęłam służbę przygo-
towawczą w 100 Batalionie Łączności 
– opowiada Dorota. - Już niejako na 
dzień dobry przeżyłam mały szok. 
Zabrano nam telefony komórkowe, 
które wydawano nam na 20 minut 
dziennie, a bywało, że jeśli ktoś 
podpadł, to nie dostawał telefonu 
wcale. Zabrano nam również wszyst-
kie słodycze oraz prywatne środki 
higieniczne i opatrunkowe. Jak wy-
glądało życie w jednostce? Było ciągłe 

Wojsko „wypluło” Dorotę
przemieszczanie się biegiem, krzyki, 
pompowanie, stanie z taboretem w 
wyciągniętych rękach... Po 8 dniach 
plutonowy celowo i silnie pchnął 
mnie na ścianę, naruszając moją nie-
tykalność. Dodam, że miało to miejsce 
podczas oddawania honorów. Miałam 
dużego siniaka na lewym udzie. Już 
po wyjściu z jednostki sporządziłam 
w związku z tym obdukcję lekarską. 
Zgłosiłam zajście do kaprala, a na 
drugi dzień sprawa trafiła do dowódcy 
plutonu. Nie nadają się do publikacji 
wyzwiska, jakimi potraktował mnie 
dowódca. Wrzeszczał, że mi się w d... 
poprzewracało. Po tym zdarzeniu mie-
liśmy ćwiczenia w terenie. Wcześniej 
dostaliśmy posiłek. Nie zauważyłam, 
że chleb był spleśniały i go zjadłam. 
Podczas ćwiczeń zgłaszałam, że mam 
potworne bóle żołądka, ale nikt nie 
reagował. Musiałam się czołgać mimo 
wymiotów. Trzech kaprali wyśmiewa-
ło się w tym czasie ze mnie, wyzywając 
od pie... dziurawców. Doczołgałam się 
do końca, ale już nie miałam na nic 
siły i w efekcie z ćwiczeń do szpitala 
zabrała mnie karetka. Nie pozwo-
lono mi powiadomić męża. Udało 
mi się z nim skontaktować dopiero 
następnego dnia. Po rozmowie z nim 
zrezygnowałam ze służby. Poszłam do 
dowódcy kompanii, który nakłonił 
mnie, abym napisała rezygnację z 
przyczyn osobistych. Mówił, że nie 
ma pojęcia o popchnięciu na ścianę. 
Mąż do mnie przyjechał i zaprowa-
dził pod jednostkę. Sama ponownie 
weszłam na teren jednostki i tam 
spotkałam się z dowódcą. Pan major 
spytał, dlaczego zrezygnowałam z 
przyczyn osobistych, na co zgodnie z 
prawdą powiedziałam, że się bałam. 
Przekazałam mu całą dokumentację, 
w tym obdukcję lekarską. Okazało 
się, że kapral, któremu zgłosiłam fakt 
pobicia, nie sporządził z tego nawet 
notatki, bo jak mówił, nie wiedział, 
jak ma ją napisać. Sprawę bada teraz 
prokuratura wojskowa w Poznaniu. 
Ja idąc do wojska zrezygnowałam ze 
swojej dotychczasowej pracy. Zosta-
łam więc bez pracy, bez pieniędzy i 
z rozwalonym, jak się okazuje, żołąd-
kiem. Jestem pod opieką psychiatry, 

biorę leki na sen i uspokojenie.
***

Za pośrednictwem rzecznika pra-
sowego 100 Batalionu Łączności 
poprosiliśmy o odniesienie się do 
zarzutów. Drogą mailową przyszła 
odpowiedź od dowódcy 100 BŁ w 
następującej treści. 

„Odpowiadając na pytania zawarte 
w mailu Pana redaktora informujemy, 
że po zgłoszeniu przez Panią szer. 
elew zarzutów (znacznie różniących 
się od przedstawionych w mailu), 
niezwłocznie przeprowadziliśmy w tej 
sprawie wewnętrzne postępowanie 
wyjaśniające.

Postępowanie to nie potwierdziło 
żadnego z oskarżeń będących pod-

stawą zgłoszenia, które zostało Nam 
przedstawione. Niezależnie od po-
wyższego otrzymaliśmy informację, że 
postępowanie w przedmiotowej spra-
wie prowadzi Żandarmeria Wojskowa.

Na marginesie wskazujemy, że 100. 
bł prowadzi szkolenia dla elewów Służ-
by Przygotowawczej (także studentów 
Legii Akademickiej i uczniów certyfi-
kowanych klas wojskowych) od 2017 
r., szkolenia prowadzi doświadczona 
kadra dowódcza, dbając o wysoki 
poziom nauki jak i zachowując wszyst-
kie standardy, niezbędne w pracy z 
młodymi ludźmi. Przez cały ten okres 
nie zetknęliśmy się z żadnymi zastrze-
żeniami, tym bardziej sformułowanymi 
w tak drastycznej formie”.            far
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T  tym roku mija 25 lat od dnia, kiedy zacząłem posługiwać 
się telefonem komórkowym. Ćwierć wieku to generalnie 
szmat czasu, przez który wspomniane urządzenie stało się 
dla mnie absolutnie niezbędne - można powiedzieć, że 

stało się częścią mnie - zarówno mojego życia zawodowego, jak i 
prywatnego. A jak ważna jest to część, przekonałem się boleśnie 
kilka godzin temu.

Miałem przez te 25 lat różne modele aparatów. Za pomocą swojej 
pierwszej, kanciastej i utrzymanej w niebiesko-czarnych barwach 
Nokii mogłem w zasadzie tylko rozmawiać i sms-ować. Zresztą dość 
oszczędnie, gdyż płaciło się wtedy za każdą wiadomość tekstową 
i każdą rozpoczętą minutę rozmowy, więc wysokość miesięcznego 
rachunku była zawsze zagadką, z nieprzyjemnym na ogół rozwią-
zaniem. Teraz używa się aparatu w abonamencie, dzieki czemu 
rachunki są w miarę przewidywalne (nie czytaj: niskie), a telefon 
przestał być urządzeniem do dzwonienia i sms-owania, przemie-
niając się w smartfon, czyli takie niezbyt wielkie, płaskie jak tektura 
ustrojstwo do wszystkiego. Z nim się budzę, na nim pracuję, od 
niego dowiaduję się o ważnych i nieważnych tematach, on mnie 
relaksuje, czasem bawi, czasem wnerwia, a na koniec dnia usypia. 
Dużo tego. Jak na mój gust - nawet stanowczo za dużo... Prawdę 
mówiąc, od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że to nie ja rządzę 
swoim smartfonem, tylko on mną, a ponieważ nie lubię chodzić 
na smyczy, więc staram się używać go w sposób kontrolowany. Na 
razie idzie mi to bardzo średnio, ale nie zamierzam się poddawać 
i będę walczył o swoją wolność.

Po okresie prób i błędów, teraz łatwo przyzwyczajam się do 
swoich telefonów. Nie tylko do numeru, którego nigdy nie 
zmieniłem, nie tylko do operatorów (zmieniłem go tylko 

raz), ale też do producentów. Nie jestem telekomunikacyjnym 
gadżeciarzem. Kiedyś uległem modzie i wziąłem sobie ajfona, ale 
z ulgą przyjąłem informację, że po 2 latach mogę go wymienić na 
coś mniej szpanerskiego, za to bardziej przyjaznego normalnym 
ludziom, za jakiego - bez fałszywej skromności - od zawsze się 
uważam. Od lat jestem więc wierny jednemu producentowi: jeśli 
wymieniam aparat, to na taki z półki wyżej, ale z tego samego kon-
cernu. Nie chce mi się tracić czasu na poznawanie miliona innych 
funkcji, które są w smartfonie konkurencji - tylko dlatego, że one 
tam są, gdyż używać ich prawie na pewno nie będę. Nie szukam 
modelu z wodotryskiem, klimatyzacją, echosondą i masażem stóp. 
Musi być szybki i mieć intuicyjny interfejs. To wystarczy.

O swój telefon staram się zazwyczaj dbać. Może nie jakoś 
przesadnie, nie odnoszę się do niego z wielkim nabo-
żeństwem, ale na pewno nie zastępuje mi młotka czy 

otwieracza do piwa, ani nic w tym guście. Opakowuję go w futerał, 
żeby w razie czego nie potłuc wyświetlacza, ale raz czy dwa takie 
zabezpieczenie okazało się zbyt słabe. Ale do tej pory jakoś nie 
zdarzyło mi się utopić telefonu. Aż do dzisiaj.

Kilka tygodni temu, po trzyipółrocznym okresie dobijania po-
przedniego aparatu, stałem się użytkownikiem nowego urządzenia. 
Z pomocą mądrzejszych od siebie (i ładniejszych) jakoś przyswo-
iłem procedury obsługi, zawinszowałem sobie ochronną folię oraz 
futerał i wszystko wskazywało na to, że na długie lata staniemy się 
nierozłączną parą: mój smartfon i ja. Ale Opatrzność miała swoje 
plany. Kręciłem się rano po łazience z telefonem w kieszeni bluzy 
od dresu. Moja łazienka nie jest pokojem kąpielowym. Na paru 
metrach kwadratowych mieści się tam sporo różnych urządzeń, w 
tym muszla WC. Przyznaję, że - jak wielu innych facetom - zdarza 
mi się nie zamknąć klapy od kibla. I zdarzyło mi się to właśnie 
teraz, z czego skwapliwie skorzystał smartfon, rzucając się wprost 
do wody. Tej, która gromadzi się czort wie po co na dole miski...

Repertuaru przekleństw, które natenczas popłynęły z moich ust, 
nie powstydziłaby się armia złożona z samych woźniców i szew-
ców. Sam byłbym zbudowany swoją bluźnierczą kreatywnością, 
gdyby  w kiblu nie tonęła fundamentalna część mojego jestestwa. 
No, ale ona niestety tonęła. Wyjąłem toto, z grubsza wytarłem, 
pogmerałem... Nie powiem, że nie walczył o siebie. Przez chwilę 
podziałał. Potem wyświetlacz się zazielenił, następnie zaczerwienił, 
a na koniec zaczernił. Jeszcze się tylko samoczynnie włączyła pieśń 
„Niepokonany”, aż wreszcie nastały cisza i ciemność.

Saraliżowany strachem, zacząłem się zastanawiać, jak żyć w takiej 
sytuacji? A przede wszystkim: po co? Jak mam zrobić bez telefonu 
nowy tygodnik? Skąd mam wiedzieć, do kogo miałem dzwonić, z 
kim się spotkać kiedy, gdzie i w jakiej sprawie? Głowa już nie ta, 
co za młodego i przed Covidem.

Sytuację udało się w odczuwalnym stopniu opanować dzięki 
poprzedniemu urządzeniu, które po kilku minutach poszukiwań 
odnalazło się jakimś cudem tam, gdzie nie spodziewałem się 
go znaleźć. I może nie jest to ta jakość życia, do której po kilku 
tygodniach zdążyłem się już trochę przywyczaić, ale jednak jakoś 
funkcjonuję. Z barku wiedzy na temat reanimacji telefonów, swo-
jego topielca położyłem na słońcu, ale nie liczę na cud. Liczę się 
natomiast z tym, że będę musiał kupić nowy smatfon.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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ogłoszenie płatne

Placówka Santander Partner w Wałczu przeniosła 
się do nowej siedziby, która od 1 czerwca 2021 r. 
mieści się w samym centrum miasta przy ul. Ki-
lińszczaków 25/1. W związku z otwarciem nowej 
lokalizacji oraz obchodami Dnia Dziecka, 1 czerwca 
na klientów czekały różne atrakcje - od poczęstun-
ku po maskotki dla dzieci.

W Santander Partner Polska najważniejszy jest klient. 
Nad spełnieniem jego oczekiwań czuwa w wałeckiej 
placówce świetnie wyszkolony, doświadczony perso-
nel, kierowany przez szefową Agnieszkę Dąbrowską. 
Pracownicy Santander Partner w Wałczu wyróżniają się 
nie tylko fachowością, ale także wysoką kulturą osobistą. 
Dzięki temu wszystkie sprawy, z którymi klienci trafiają 
do placówki, załatwiane są z najwyższą starannością, a 
wizyty odbywają się w sympatycznej atmosferze.

- Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsłu-
gę - zapewnia Agnieszka Dąbrowska. - Jako placówka 
partnerska Santander Bank Polska oferujemy pełen 
zakres usług finansowych. Obsługujemy zarówno Klien-
tów indywidualnych, jak i firmowych.

W ofercie Santander Partner w Wałczu są także 
kredyty hipoteczne. Placówka oferuje daleko idącą 
pomoc w wypełnianiu procedur i załatwianiem spraw 
formalnych, włącznie ze współpracą z biurami rachun-
kowymi, które obsługują zainteresowanych Klientów.

- Działamy na rynku od wielu lat i jesteśmy przeko-
nani, że doskonale znamy potrzeby naszych Klientów 
i jesteśmy w stanie im sprostać - zapewnia Agnieszka 
Dąbrowska. - Zapraszamy do naszej nowej, starannie 
wyremontowanej siedziby w każdy dzień roboczy w 
godzinach 9.00 – 16.00. Dołożymy wszelkich starań, 
aby wizyty w Santander Partner w Wałczu spełniły 
Państwa oczekiwania.

Santander Partner w Wałczu zaprasza!
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Sesję Rady Miasta Wałcza, która 
odbyła się 25 maja, zdominowały 
dwa tematy: Festiwal Dwóch Jezior 
oraz ponowne udrożnienie ul. Do-
mańskiego. 

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się 
od pytań radnych do sprawozdania 
burmistrza z działalności pomiędzy 
sesjami. Między innymi radni chcieli 
wiedzieć, ilu wałczan zaszczepiło się 
przeciwko Covid-19. Jak się okazało, 
takie statystyki nie są prowadzo-
ne. Wiadomo tylko, że w powiecie 
dotychczas zaszczepiono około 14 
tysięcy osób, a w powszechnym punk-
cie szczepień w Wałeckim Centrum 
Kultury szczepionkę przyjęło około 
1500 osób. Radni wytknęli też wy-
blakłe banery z wizerunkami mistrzów 
sportu, ustawione na wjazdach do 
miasta. Burmistrz zapewnił, że będą 
wymienione na nowe. 

Następnie radni przyjęli sprawoz-
danie z działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy za rok 2020 
oraz podziękowali dyrektor Annie 
Baculewskiej i całemu personelowi 
placówki.

Później Rada dokonała oceny za-
sobów pomocy społecznej gminy i 
przyjęła sprawozdanie z działalności 
MOPS-u. Mimo spadku liczby rodzin 
i osób korzystających z pomocy spo-

Szanty i zamknięta ulica
łecznej, na wiele świadczeń brakuje 
pieniędzy, szczególnie na dodatki 
mieszkaniowe. Istnieje obawa, że na 
pomoc społeczną może zabraknąć 
środków, choć trudno obecnie ocenić, 
jakiej wysokości będą to braki. Padła 
propozycja, aby wrócić do tematu je-
sienią i w razie konieczności zwiększyć 
środki na te zadania.

***
Podczas omawiania zmian w budże-

cie najwięcej emocji wywołał temat 
Festiwalu Dwóch Jezior. 

- Jest to flagowa miejska impreza, 
piąta jubileuszowa edycja, a dodat-
kowo po roku przerwy – mówił radny 
Krzysztof Piotrowski. - I myślę, że nie 
takiej formy festiwalu życzyliby sobie 
mieszkańcy. Program jest adresowany 
do wąskiej grupy. Zacznę może od 
tego, że mieszkańcy wspierali rodzi-
mą gastronomię. Ta po zamknięciu 
z powodu pandemii musi odrabiać 
ogromne straty. Dlaczego w takim ra-
zie zamiast rodzimych gastronomików 
na festiwalu jedzenie będą serwować 
foodtrucki? Jako jedyny koncert jest 
przewidziany wieczór szantowy. To 
jest dedykowane do wąskiej grupy 
odbiorców. Ja sam lubię nasze Majtki 
Bosmana, ale ze 2-3 utwory, a nie cały 
wieczór takiej muzyki. To zdecydowa-
nie za mało.

- Jeśli chodzi o gastronomię, to zwró-

ciliśmy się do 17 podmiotów – odpo-
wiadała naczelnik Wydziału Promocji 
Urzędu Miasta Małgorzata Ejma. - Od 
9 z nich otrzymaliśmy informację, że 
są zainteresowani udziałem w festiwa-
lu. Co istotne, od wałeckich gastrono-
mików nie pobieramy jakichkolwiek 
opłat za stoiska, podobnie jak od 
lokalnych rzemieślników i artystów. 
Foodtrucki oferują nieco inne dania 
i są niejako uzupełnieniem oferty dla 
mieszkańców, a nie konkurencją dla 
lokalnych firm. Jeśli chodzi o kon-
certy to proszę zrozumieć, w jakiej 
jesteśmy sytuacji. Koncerty miały być 
uzupełnieniem tego, co dzieje się nad 
jeziorami w ciągu dnia. Tyle, że na 
chwilę obecną branża muzyczna jest 
zamrożona. Nie wiemy, co będzie 
można. Wieczór szantowy jest więc w 
miarę bezpiecznym wyjściem.

Wielu radnych poparło jednak K. 
Piotrowskiego. Twierdzili, że szanty to 
za mało i potrzeba na festiwalu innych 
rodzajów muzyki, lub chociażby DJ-a. 
Burmistrz Maciej Żebrowski jeszcze raz 
tłumaczył, że branża muzyczna jest 
zamrożona, więc nie wiadomo kiedy 
i w jakiej formie będzie można organi-
zować koncerty. Żadne znane zespoły 
nie podpisują na razie kontraktów. Nie 
jest nawet pewne, czy i w jakiej formie 
odbędzie się wieczór szantowy. 

W dalszej części dyskusji nad tą samą 

uchwałą o zmianach w budżecie radni 
zastanawiali się, czy doprowadzać 
prąd do przystanków w mieście, aby 
było w nich oświetlenie. Na ten cel 
przeznaczono 100 tys. złotych, co 
zdaniem radnych jest kwotą zbyt 
wysoką. Ze strony Urzędu pojawiło 
się wyjaśnienie, że gros tej kwoty 
pochłania dokumentacja wykonania 
przyłącza do każdego z przystanków. 
Te koszty warto jednak ponieść, aby 
jesienią i zimą, kiedy dni są krótkie, 
mieszkańcy mieli oświetlone przy-
stanki. Wiceburmistrz Adam Biernac-
ki mówił, że rozważano koncepcję 
oświetlenia solarnego, ale nie jest ono 
wiele tańsze, a do tego słabo działa 
jesienią i zimą, czyli wtedy, kiedy jest 
najbardziej potrzebne. 

Ostatecznie radni większością głosów 
przyjęli wszystkie zmiany w budżecie. 

***
Na początku sesji wiceprzewodni-

czący K. Piotrowski zapowiedział, że 
w wolnych głosach wróci do tematu 
petycji, którą jeden z mieszkańców do 
Rady, ale do Rady ona nie trafiła. Wy-
jaśnił, że chodziło o petycję właściciela 
apteki na ul. Domańskiego, który w 
piśmie przedstawił szereg argumen-
tów za ponownym udrożnieniem dla 
ruchu ul. Domańskiego. K. Piotrowski 
pytał, dlaczego petycja nie trafiła do 
radnych i prosił, aby radni zapoczątko-
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Szanty i zamknięta ulica
wali dyskusję na temat przywrócenia 
ruchu na ul. Domańskiego. 

Przewodniczący Rady Paweł Łako-
my wyjaśnił, że zdaniem prawników 
pismo nie spełniało kryterium petycji, 
dlatego nie przesłał go radnym. Poza 
tym Rada nie jest władna do podej-
mowania tego typu decyzji, w związku 
z tym pismo zostało skierowane do 
burmistrza. 

- Nie rozumiem zamknięcia tej drogi 
– rozpoczął dyskusję K. Piotrowski. - 
Mówi się o względach bezpieczeństwa 
przy działających dwóch lokalach i 
umiejscowionych na placu ogródkach. 
Zadałem pytanie policji i okazuje się, 
że od 2014 do 2020 roku nie było tam 
żadnych poważniejszych zdarzeń. Była 
w 2017 roku jedna malutka kolizja z 
udziałem dwóch samochodów, poza 
tym nic więcej. Nie było ani jednego 
zdarzenia z pieszymi. Przecież wystar-
czyłoby zamontować próg, czy nawet 
dwa progi zwalniające. Przedsiębiorcy, 
lekarze ponoszą przez zamknięcie 
drogi wymierne straty.

- W tej sprawie była przeprowadzo-
na ankieta i większość osób jest za 
utrzymaniem obecnej regulacji – mó-
wił wiceburmistrz A. Biernacki. - Na-
tomiast wnikliwie przeanalizowaliśmy 
pismo właściciela apteki i z częścią ar-
gumentów można się zgodzić. Dlatego 
proponujemy pewien kompromis, 
czyli sezonowość. Od końca września 
do maja ul. Domańskiego byłaby 
przejezdna, a w okresie od 1 maja do 
30 września byłaby zamknięta.

Większość radnych była jednak 
zdania, że ul. Domańskiego powinna 
być udrożniona, a ruch na niej mógłby 
zostać spowolniony przez ewentualne 
progi zwalniające. Dyskusji nie dokoń-
czono, bowiem z powodu problemów 
technicznych transmisja została prze-
rwana.                                         far

Od autora: Wydaje się, że niektó-
rzy radni nie do końca rozumieją, w 
jakiej żyją rzeczywistości. Warunki są 
ciągle takie, jakie są i obwinianie o 
to organizatorów Festiwalu Dwóch 
Jezior wydaje się być grubą przesadą. 
My oczywiście też chętnie pokołysa-
libyśmy się lub poskakali do muzy-
ki, granej na wielkiej scenie przez 
topowych wykonawców. Na chwilę 
obecną nie ma jednak możliwości 
zakontraktowania takich koncertów i 
nie wiadomo nawet, kiedy taka moż-
liwość się pojawi. Artyści narzekają, 
że nie mogą podpisywać kontraktów 
i nie zarabiają, a branża rozrywkowa 
jest nawet w gorszej sytuacji, niż 
gastronomia. Ale radni domagają 
się koncertów. Do festiwalu został 
nieco ponad miesiąc. Pomijając 
fakt, że na tę chwilę nie ma z kim 
podpisać konkretnej umowy - bo nie 
wiadomo, czy w lipcu koncerty będą 
się mogły odbywać - to na dokładkę 
w ciągu miesiąca trzeba by znaleźć 
pieniądze na gażę dla gwiazdy, a 
przede wszystkim znaleźć zespół, 
który odważyłby się podpisać umo-
wę. Potem należałoby znaleźć scenę 
odpowiadającą zakontraktowanemu 
zespołowi i załatwić odpowiednie 
nagłośnienie. Normalnie takie rzeczy 
załatwia się kilka miesięcy wcześniej. 
A jak się nie ma, co się lubi, to może 
dajmy jednak lokalnym czy zaprzy-
jaźnionym zespołom pośpiewać te 
szanty? Lokalne zespoły też przecież 
muszą odrobić straty, podobnie jak 
gastronomia...

Natomiast jeśli chodzi o ulicę Do-
mańskiego to od początku pisaliśmy, 
że jej zamknięcie jest kiepskim roz-
wiązaniem. I nadal uważamy, że jest 
kiepskie - tyle, że z niezrozumiałych 
powodów Urząd nie chce się z tego 
bubla wycofać.

W wyborach na Burmistrza Tuczna, które odbędą się 13 czerwca 
2021 roku, popieramy kandydata Krzysztofa Mikołajczyka. To 
osoba, którą znamy od wielu lat. Jest kompetentny, energiczny, 
jest sprawnym organizatorem, wrażliwym na krzywdę ludzi. 
Jest też człowiekiem łagodzącym konflikty. 
Dziś wspieramy Krzysztofa Mikołajczyka jako kandydata na 
Burmistrza. 
Po wygranych wyborach będziemy Go wspierać naszym do-
świadczeniem samorządowym w codziennej pracy i w ubiega-
niu się  po środki unijne, które są tak potrzebne dla rozwoju 
miasta i gminy Tuczno.
Początki sprawowania funkcji Burmistrza dla każdego są trudne. 
Jednak wsparcie osób przychylnych Burmistrzowi sprawi, że 
istotne dla rozwoju samorządu sprawy będą rozwiązywane z 
korzyścią dla mieszkańców.
Szanowni Wyborcy! 13 czerwca zagłosujcie na swojego miesz-
kańca, człowieka z Tuczna - KRZYSZTOFA MIKOŁAJCZYKA.
Z wyrazami szacunku

Stanisław Wziątek - Członek Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego,
Jan Matuszewski - Wójt Gminy Wałcz

Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina Nasza Sprawa”
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Wolny czas można spędzać na różne sposoby: grillując, 
oglądając filmy, lub… można ruszyć w podróż i zwiedzać 
ciekawe miejsca. Celem naszej podróży, którą odbyliśmy 
29 maja, była nasza najbliższa okolica i poznanie jej cie-
kawych zabytków, a przyznać trzeba, że ziemia wałecka 
jest usiana pięknymi zabytkami, z ciekawą historią w tle.

Rodzinny rajd historyczny po ziemi wałeckiej rozpoczęliśmy 
od siedziby rodziny von Golzów w Kłębowcu, a raczej tego, 
co z niej dzisiaj pozostało. Jest to trwała, acz malownicza 
ruina, która do dzisiaj świadczy o zamożności i potędze tej 
rodziny, która na przestrzeni wieków kształtowała północną 
część naszej małej ojczyzny. 

Kolejnymi punktami w naszym rajdzie był dworek w 
Karsiborze oraz znajdujące się niedaleko niego wcze-
snośredniowieczne grodzisko. Później mogliśmy oglądać 
kościół w Golcach i znajdujący się tam młyn. Zwiedziliśmy 
również stanowisko kurhanowe i zabudowania folwarczne 
w Dobrzycy, a dalej był kościółek i gorzelnia w Rudkach. 
Kolejnymi przystankami w naszej podróży były kościoły w 
Dębołęce oraz w Górnicy i w Laskach Wałeckich. Szczególnie 
te dwie ostatnie budowle sakralne są pięknym przykładem 
zabudowy szachulcowej. Odwiedziliśmy również grodzisko 
Drzewoszewo, znajdujące się na północnym krańcu naszego 
największego jeziora Bytyń Wielki. Metą w naszym podró-
żowaniu było Tuczno wraz z znajdującym się tam zamkiem 
rodu Wedlów Tuczyńkich i kościół, który jest przykładem 
późnogotyckiej świątyni. 

Cała trasa liczyła ok. 100 kilometrów (z Wałcza, poprzez 
wymienione miejscowości, do Tuczna, oraz droga powrotna), 
a jej pokonanie zajęło nam 5 godzin jazdy samochodem. 
Przy każdym z naszych przystanków zatrzymywaliśmy się, 
a ja opowiadałem krótko o historii każdej z miejscowości i 
budynku lub miejsca, które odwiedzaliśmy. A były to tylko 
niektóre z atrakcji, mijanych w trakcie naszego podróżowania 
w czasie i przestrzeni po zabytkach ziemi wałeckiej.

Serdecznie polecam takie odkrywanie urokliwych miejsc 
naszej małej ojczyzny, gdyż ona skrywa ich bardzo dużo i są 
one na wyciągnięcie reki. My mamy już w planach kolejną 
naszą edycję rodzinnego rajdu po zabytkach ziemi wałeckiej.

Tekst: Piotr Wojtanek
Foto: Cezary Skrzyp

Autor jest historykiem, regionalistą, członkiem Regio-
nalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej i 
Bractwa Rycerzy Bezimiennych

Podróż w czasie i przestrzeni
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Podróż w czasie i przestrzeni
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LISTY

Przejeż-
d ż a ł a m 
o s t a tn i o 
p r z e z 
W a ł c z . 
C h o c i a ż 
s p ę d z i -
ł a m  t u 
całe swoje 
d z i e c i ń -

stwo i niewielki wycinek względnej 
dorosłości, zapieram się wszystkimi 
czterema kończynami przed dłuż-
szymi czy krótszymi powrotami 
tutaj. W konsekwencji jest coraz 
mniej dziur w chodniku, kładek i 
lokali, które rozpoznaję. To może 
dobrze - nie wszystko w tym swoim 
zachodniopomorskim przeszłym 
życiu chciałabym zachować.

Wjeżdżamy do Wałcza w drodze 
powrotnej z krótkiego wypadu 
nad morze i robimy to z jednego 
jedynego powodu - jakiś czas 
wcześniej on zafundował mi krót-
ką objazdową wycieczkę po jego 
rodzinnej miejscowości, w trakcie 
której dowiedziałam się, gdzie 
chodził do szkoły i dokąd chodził, 
kiedy do niej nie chodził, co lubił, 
z kim lubił, jak było. Czuję się więc 
trochę w obowiązku do zachowania 
symetrii. Mijamy zieloną tabliczkę 
sygnalizującą początek miejscowo-

ści, a ja zaczynam pokazywać palcem.
Tu chodziłam do podstawówki, a tu 

do liceum. Gimnazjum jest zupełnie 
nie po drodze, daj spokój, tam nie 
będziemy już jechać. Tutaj nad jezio-
rem kiedyś była aleja z przepięknymi, 
starymi drzewami, ale teraz nie ma, a 
ja te drzewa bardzo lubiłam, ale za to 
lepiej widać wodę, to może dla ludzi 
jest jednak lepiej, chociaż ja nie wiem, 
dla mnie raczej nie. Tutaj mieszkała 
Asia, moja najlepsza przyjaciółka z 
dzieciństwa. Chodziłam do niej w 
piżamie i szlafroku, czasami z butelką 
szampana, czasami leżałyśmy na 
dachu i rozmawiałyśmy o głupotach. 
Zapomniała mi powiedzieć, że już się 
wyprowadziła, więc kiedyś przyszłam 
taka - tu dres, tam ta butelka, pies na 
smyczy, włosy na wszystkie strony, a 
nowi lokatorzy tak samo zdziwieni 
jak ja.

Samochód zatrzymuje się na rogu 
Ogrodowej, a ja nerwowo przełykam 
ślinę. Pokazuję na okno mojej dawnej 
sypialni, w którym lubiłam siadać z 
książką, a sąsiedzi docinali między 
sobą że jak to tak, czy ta dziewczyna 
nie ma swojego łóżka, że tak tu prze-
siaduje? Pokazuję wystającą znad ży-
wopłotu czereśnię, którą sadziliśmy z 
dziadkiem. Była na niej taka gałąź, po 
której łatwo można było wchodzić wy-
żej, ale tata w przypływie weny ogrod-

Historyczno-podróżnicza anegdota
niczej wziął i obciął, i od tego czasu 
to już tylko drabina. Garaż, w którym 
złożyłam lusterko Hondy, kiedy pierw-
szy raz ją tam wprowadzałam. Schody 
prowadzące do mieszkania nad nim, 
w którym już przecież nikogo nie ma 
i gdzie nie będę już wchodzić w nie-
dzielę na najlepsze ciasto na świecie i 
porcję czystej, ciepłej, bezwarunkowej 
miłości. Nic tu już nie jest moje i nic 
tu już nie jest dla mnie, i nic tu już 
nie ma żadnego znaczenia, ale to w 

porządku, przypominam sobie, nie 
mieć już korzeni w Wałczu, skoro 
centrum mojego życia i miejsce, o 
którym mówię „dom” jest czterysta 
pięćdziesiąt kilometrów dalej.

I jest coś niesamowitego, chociaż 
trudnego do uchwycenia w patrze-
niu na miejsce, które było kiedyś 
codziennością, a obecnie już tylko 
historyczno-podróżniczą anegdotą 
dla dwójki poznających się ludzi. 

Natalia Chruścicka
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Barany czekają teraz spokojniejsze 
dni. Inwestujcie w siebie, zadbaj-
cie o swoją urodę oraz sylwetkę i 
porządnie odpocznijcie, bo potem 
czeka Was sporo zamieszania. W 
pracy zanosi się na świetny okres. 
Szykuje się awans, a może zmiana 
pracy na lepiej płatną.
BYK (20.04. - 22.05.)
Byki powinny teraz znaleźć więcej 
czasu dla partnera. Lepiej nie prze-
kładajcie randek czy wspólnego 
spaceru, bo narazicie się się na 
wyrzuty i pretensje. Czerpcie z życia 
ile się da - los w tym tygodniu jest 
dla byków bardzo łaskawy. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Wykorzystajcie swoją dobrą passę. 
Bliźnięta mają teraz szansę zdobyć 
względy osoby, do której wzdycha-
ją. Czekają je spacery, imprezy i 
ciekawe spotkania. Nowi znajomi, 
egzotyczna kuchnia i trochę luzu to 
wszystko, czego w tym tygodniu 
potrzeba im do szczęścia.
RAK (22.06. - 22.07.) 
W pracy może się Rakom zdarzyć 
dość napięta atmosfera. Najlepiej 
gdyby nabrały do wszystkiego 
sporo dystansu, ponieważ wszystko 
wyjaśni się już pod koniec tygodnia. 
Możliwe szczęśliwe spotkania i do-
bre wiadomości, dotyczące spraw 
rodzinnych i miłości.
LEW (23.07. - 23.08.)
Drogie Lwice i Lwy! Nie przejmujcie 
się tak bardzo tym, czego chcą od 

Was inni, bo zabraknie Wam czasu na 
własne sprawy. W miłości Lwy będą 
bardzo zazdrosne o każdy gest czy 
nową osobę w otoczeniu partnera. 
Zdecydują się jednak w końcu na 
poważną rozmowę i wyjaśnią swoje 
wątpliwości.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Zapowiada się naprawdę przyjemny 
czas dla Panien. Odnajdą radość 
życia jeśli do tego, co robią, zaczną 
podchodzić bardziej kreatywnie. 
Będą w dobrym humorze, a wolny 
czas chętnie spędzą wśród przyjaciół 
i znajomych. Zwłaszcza, że zapowiada 
się sporo atrakcji. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Wagi poczują przypływ sił i optymi-
zmu. To dobry czas, żeby zadbać o 
swoje finanse. Nie  ma sensu wstydzić 
się rozmów o pieniądzach, bo tydzień 
przyniesie Wagom szansę na większe 
zyski. W miłości powinny być ostrożne 
i nie traktować ukochanej osoby jak 
własność.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Początek tygodnia sprzyja nowym 
pomysłom zawodowym Skorpio-
nów, a także udanym zakupom. W 
weekend należy zwrócić większą 
uwagę na sprawy rodzinne. ?To, co 
Skorpiony zasieją, po trzykroć wróci 
do Nich. Tak właśnie mówi prawo 
karmy.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Warto teraz odpocząć, zająć się kon-
dycją i urodą. Na poważne decyzje 
przyjdzie jeszcze czas. Strzelce powin-

ny zadbać o siebie i unikać myślenia 
o sprawach, na które teraz i tak nie 
mogą nic poradzić. Wenus łaskawym 
okiem zerknie na miłosne zamierzenia 
osób spod tego znaku. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Zapowiada się udany tydzień. Kozio-
rożcom uda się rozwiązać sprawę, któ-
ra od jakiegoś czasu leżała odłogiem 
i nie dawała im spokoju. Spojrzenie 
na świat w innych kolorach przyniesie 
ze sobą wiele nowych możliwości, 
których wcześniej Koziorożce w ogóle 
nie dostrzegały.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
W uczuciach warto, Wodniku, uwa-
żać, byś nie okazał się zbyt poryw-
czy. Owszem, czasami zdarzają się 
takie sytuacje, że nawet najspokoj-
niejszej osobie na świecie skończy się 

SKŁADNIKI:
• 30 g masła,
• 1 cebula,
• 1 ząbek czosnku ,
• 1 por,
• 2 pietruszki,
• 1/2 selera,
• 1 ziemniak,
• 300 g kalafiora,
• 200 g ciecierzycy z puszki,
• 750 ml bulionu,
• 250 ml mleka + 125 ml kremówki. 
• Przyprawy: 1 łyżeczka startego imbiru, 1/2 łyżeczki białego pieprzu, 1/2 łyżeczki 

mielonej gałki muszkatołowej.

WYKONANIE  
W większym garnku na maśle, na małym ogniu, zeszklić cebulę pokrojoną w drobną 
kosteczkę. W tzw. międzyczasie dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną 
w półplasterki białą część pora.
Dodać obraną i pokrojoną w plasterki pietruszkę, obranego i pokrojonego selera, 
ziemniaka oraz różyczki kalafiora. Co chwilę mieszając, smażyć przez 2 minuty.
Dodac ciecierzycę wraz z zalewą, gorący bulion doprawić solą, białym pieprzem, 
imbirem i gałką muszkatołową, zagotować na większym ogniu. Następnie zmniejszyć 
ogień, przykryć i gotować do miękkości warzyw przez ok. 15 minut.
Na koniec dodac mleko i śmietankę, zmiksować na krem blenderem typu żyrafa.

Opcjonalnie można dodać już na talerzu podsmażoną szynkę parmeńską lub boczek.

Białą zupa-krem
COŚ NA ZĄB

Lato (przynajmniej kalendarzowe) tuż za progiem, więc każda z nas szuka 
dań szybkich, łatwych i smacznych...
Dzisiejszą zupę robi się bardzo szybko, a smakuje obłędnie!

cierpliwość - pamiętaj jednak, że 
wybuch złości najbardziej szkodzi 
Tobie. W pracy Wodniki będą się 
chować w ciemnym zakamarku i 
liczyć minuty, które dzielą Je od 
wolnego czasu. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
W miłości Ryby czekają spokojne 
chwile. Roztropnie będzie zapro-
ponować swojej drugiej połowie 
szalony weekend tylko we dwoje, 
a namiętność wybuchnie ze zdwo-
joną siłą. Samotne Ryby otrzyma-
ją elektryzującą wiadomość lub 
zaproszenie, z którego grzechem 
byłoby nie skorzystać. W pracy 
całkiem nieźle. Choć wiele waż-
nych osób już odpoczywa, Ryby 
dokończą wszystkie zaplanowane 
projekty.
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4. liga
Wyniki kolejki z 26 maja: Mechanik Bobolice - Orzeł 
Wałcz 0-3 (walkower, na boisku 5-1), Sparta Węgorzyno - 
Leśnik Manowo 0-3, MKP Szczecinek - Rega Trzebiatów 0-0, 
Lech Czaplinek - Ina Goleniów 1-1, Polonia Płoty - Olimp 
Gościno 1-2, Wieża Postomino - Darłovia Darłowo 2-2, 
Iskierka Szczecin - Błękitni II Stargard 1-1, Gryf Kamień Po-
morski - Kluczevia Stargard 1-4, Vineta Wolin - Rasel Dygowo 
1-0, Biali Sądów - Sokół Karlino 6-3. Pauza: Hutnik Szczecin.

Wyniki kolejki z 29 maja: Orzeł Wałcz - Rega Trzebiatów 
1-0, Gryf Kamień Pomorski - Mechanik Bobolice 6-3, Vineta 
Wolin - Wieża Postomino 6-2, Biali Sądów - Polonia Płoty 
3-0, Sokół Karlino - Lech Czaplinek 1-1, Rasel Dygowo - Le-
śnik Manowo 1-0, Kluczevia Stargard - MKP Szczecinek 3-0, 
Błękitni II Stargard - Hutnik Szczecin 6-3, Darłovia Darłowo 
- Sparta Węgorzyno 7-0, Olimp Gościno - Ina Goleniów 1-9. 
Pauza: Iskierka Szczecin.

1. Kluczevia Stargard 33 74 94-41
2. Vineta Wolin 33 72 82-24
3. Ina Goleniów 33 56 79-50
4. Hutnik Szczecin 33 54 71-52
5. MKP Szczecinek 34 53 78-58
6. Leśnik Manowo 33 50 58-66
7. Orzeł Wałcz 34 49 47-54
8. Biali Sądów 33 49 60-65
9. Darłovia Darłowo 34 48 75-50
10. Rega Trzebiatów 33 47 57-62
11. Olimp Gościno 34 47 62-74
12. Błękitni II Stargard 33 46 80-64
13. Sokół Karlino 33 46 60-68
14. Rasel Dygowo 33 44 63-61
15. Wieża Postomino 34 42 67-70
16. Lech Czaplinek 33 42 48-47
17. Mechanik Bobolice 34 40 66-79
18. Gryf Kamień Pomorski 33 38 59-74
19. Iskierka Szczecin 33 37 45-62
20. Polonia Płoty 34 27 47-109
21. Sparta Węgorzyno 33 21 41-109

5. liga
Grupa „mistrzowska”
Wyniki kolejki z 29/30 maja: Olimp Złocieniec - Korona 
Człopa 2-2, Calisia Kalisz Pomorski - KP Drawsko Pomorskie 
2-3, Pogoń Połczyn Zdrój - Orzeł Bierzwnik 2-1, Mechanik 
Turowo - Zawisza Grzmiąca 3-3.

1. Pogoń Połczyn Zdrój 23 61 86-24
2. Olimp Złocieniec 23 48 62-33

3. Calisia Kalisz Pomorski 23 47 57-28
4. KP Drawsko Pomorskie 23 45 74-37
5. Orzeł Bierzwnik 23 38 57-63
6. Korona Człopa 23 37 50-46
7. Mechanik Turowo 23 37 47-36
8. Zawisza Grzmiąca 23 32 73-73

6. liga
Wyniki kolejki z 29/30 maja: Sad Chwiram - Kopanik Lubno 
4-4, Mirstal Mirosławiec - Legion Strączno 9-0, Santos Kłę-
bowiec - Gryf Budowo 4-0, Wspólni Różewo - Grom Giżyno 
9-1, Pionier 95 Borne Sulinowo - Znicz Dzikowo 9-1, Sokół 
Suliszewo - Grom Szwecja 3-2, Błękitni Pomierzyn - Bytyń 
Nakielno – zespół z Nakielna nie dojechał na mecz.

1. Wspólni Różewo 21 52 88-23
2. Błękitni Pomierzyn 20 50 89-28
3. Sokół Suliszewo 21 46 70-31
4. Pionier 95 Borne Sulinowo 21 44 91-36
5. Santos Kłębowiec 20 38 58-35
6. Mirstal Mirosławiec 21 32 48-35
7. Grom Szwecja 21 30 45-55
8. Sad Chwiram 21 28 56-64
9. Znicz Dzikowo 21 26 47-45
10. Bytyń Nakielno 19 24 38-46
11. Gryf Budowo 21 16 24-75
12. Legion Strączno 21 11 28-105
13. Grom Giżyno 21 10 30-94
14. Kopanik Lubno 21 10 32-72

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 20. kolejki: Victoria Sianów - Mirstal Mirosławiec 
4-2, Olimp Złocieniec - Iskra Białogard 2-5, Zryw Kretomino 
- Amator Kołobrzeg 1-0, Lech Czaplinek - Mechanik Bobolice 
3-2, Sparta Gryfice - Darłovia Darłowo 6-1, Gryf Kamień 
Pomorski - STLA Szczecinek 1-1.

1. Victoria Sianów 18 52 87-24
2. Zryw Kretomino 18 41 61-32
3. STLA Szczecinek 17 38 66-25
4. Iskra Białogard 17 31 69-36
5. Mirstal Mirosławiec 18 28 63-45
6. Mechanik Bobolice 17 22 47-61
7. Amator Kołobrzeg 18 19 41-58
8. Lech Czaplinek 17 18 30-56
9. Gryf Kamień Pomorski 18 17 43-63
10. Olimp Złocieniec 18 16 40-72
11. Sparta Gryfice 17 13 39-70
12. Darłovia Darłowo 17 8 32-76

Mechanik Bobolice - Orzeł Wałcz 0-3 (w.o., na boisku 5-1)

Orzeł: Odolczyk - Dziekański, Hermanowicz, Wesołowski, Cerazy - Juracki, 
Popiołek, Riccio, Burak - Suślik (78’ Kowalczuk) - Wegner (89’ Bieńko).

Orzeł Wałcz - Rega Trzebiatów 1-0

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Dziekański, Wesołowski (81’ Burak), Cerazy - 
Juracki, Popiołek, Hermanowicz, Haraj (88’ Kowalczuk) - Suślik - Wegner 
(78’ Dybaczewski).
Bramka dla Orła: Daniel Popiołek (80’).

Huśtawka nastrojów

Od przygnębienia do euforii - tak 
wyglądała amplituda nastrojów, 
które towarzyszyły wszystkim, którzy 
dobrze życzą Orłowi, w tym przede 
wszystkim piłkarzom, trenerowi i 
działaczom wałeckiego klubu. Śro-
dowy (26 maja) mecz wyjazdowy z 
Mechanikiem Bobolice pozwalał mieć 
nadzieję na choćby skromny dorobek 
punktowy - mimo że jesienią Orzeł 
przegrał z tym rywalem na swoim 
obiekcie aż 0-5. Podopieczni Marci-

na Łyjaka zagrali jednak wtedy bez 
wielu podstawowych zawodników, 
w tym bez swego etatowego bram-
karza Edwina Odolczyka. W środę 
do miasta pomiędzy Szczecinkiem i 
Koszalinem wałczanie pojechali w o 
wiele mocniejszym składzie, ale za to 
bez trenera. Mecz zaczął się dla gości 
nawet obiecująco, bo od strzelonej 
już w 8 minucie przez Pawła Wegnera 
bramki, ale zakończył się... wstydli-
wym wynikiem 5-1 dla gospodarzy, 

a w dodatku czerwoną kartkę (za 2 
żółte, w 19 i 26 minucie) otrzymał 
jeden z najbardziej doświadczonych 
piłkarzy Orła Dariusz Juracki.

Co gorsza, już w sobotę wałecki 
zespół czekał bardzo trudny mecz z 
dobrze spisującą się w rundzie rewan-
żowej Regą Trzebiatów. Na trybunach 
- być może z powodu dość kapryśnej 
pogody - zasiadła zaledwie garstka 
kibiców, dość spokojnie reagujących 
na rozwój boiskowych wydarzeń.

Prawdę jednak mówiąc, emocjono-
wać się nie bardzo było czym, chociaż 
nie da się też napisać, że mecz stał na 
kiepskim poziomie, a wałeccy piłkarze 
nie angażowali w niego wszystkich sił. 
Wprost przeciwnie – to do miejsco-
wych, zwłaszcza w pierwszej połowie, 
niemal całkowicie należała inicjatywa. 
Pomocnicy Orła wygrali walkę o do-
minację w środku pola, a na bramkę 
Regi sunęło sporo ataków. Podstawo-
wy kłopot gospodarzy polegał jednak 

na tym, że przyjezdni umiejętnie się 
bronili i nie pozwalali wałczanom 
zbyt często kończyć akcji ofensywnych 
strzałami, a jeśli już im się to udało - 
piłka najczęściej mijała bramkę Regi 
lub padała łupem golkipera.

Jako pierwsi okazję do zdobycia 
bramki mieli jednak w 1. połowie 
goście, którzy swoją szybką i skład-
ną akcję w 2. minucie zakończyli 
strzałem w boczną siatkę. Miejscowi 
mieli szansę na objęcie prowadzenia 
dopiero w 13. minucie, kiedy Wegner 
na pełnej szybkości wbiegł w 16-tkę 
i z narożnika pola karnego celował w 
okienko bramki gości przy dalszym 
słupku. Bramkarz Regi musiał się do-
brze gimnastykować, by wybić piłkę 
na rzut rożny.

W 20. minucie Daniel Popiołek 
popisał się długim, precyzyjnym 
przerzutem do zamykającego akcję 
Cerazego, który mocno strzelił z dość 
ostrego kąta, ale trochę się pomylił.

Minutę później Cerazy ład-
nie zagrał do wbiegającego 
lewym skrzydłem Jurackiego, 
a ten dośrodkował prosto 
na głowę Haraja i bramkarz 
Regi miał kolejną okazję do 
interwencji.

Pięć minut później doszło 
do kontrowersyjnej sytuacji 
pod bramką Regi - po strza-
le Wegnera z kilku metrów 
zmierzającą do siatki piłkę 
zatrzymał obrońca, a różnica 
zdań polegała na tym, czy 
stało się to jeszcze przed, czy 
już za linią bramkową. We-
dług arbitra bramki nie było 
i gra toczyła się dalej.

W 38. minucie po rzucie 
rożnym doszło do wielkiego 
zamieszania pod bramką go-
ści. Piłka trafiła do Popiołka, 
który zdecydował się na strzał 
z 16. metrów. Uderzenie 
zablokowali obrońcy, ale fut-
bolówka wróciła do Popiołka 
i kolejny strzał wałeckiego 
pomocnika po rykoszecie 
przeleciał tuż obok słupka.

W 42. minucie Wegner 
zdecydował się wysoko za-
atakować wyprowadzającego 
piłkę obrońcę Regi. Próba 
była skuteczna, a Wegner 
po przechwycie uruchomił 
Jurackiego, który płasko za-
grał wzdłuż bramki. Niestety, 
żaden z wałeckich piłkarzy 
nie zdołał zamknąć tej akcji.

Minutę później zamarły 
serca kibiców Orła. Goście 
wyprowadzili drugą groź-
niejszą akcję w tej części gry, 
po której nastąpiła wrzutka z 
prawej strony Odolczyka na 
10. metr od linii bramkowej. 
Bramkarz Orła wyszedł do 
dośrodkowania, ale zamiast 
w piłkę, trafił w zawodnika 
Regi i sędzia bez wahania 
podyktował rzut karny. Go-
spodarze niezbyt energicznie 
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kwestionowali tę decyzję, gdyż chyba 
nawet im wydawała się ona oczywi-
sta. Na szczęście egzekutor jedenastki 
skierował piłkę obok prawego słupka 
wałeckiej bramki i na tablicy ciągle 
był bezbramkowy remis.

Po zmianie stron goście pokazali się 
w swoim bardziej ofensywnym wa-
riancie i okazało się, że blok obronny 
Orła nie stanowił w tym meczu mo-
nolitu. Zaczęło się już w 48. minucie, 
kiedy po błędzie obrony w dogodnej 
sytuacji znalazł się jeden z piłkarzy 
Regi, ale jego strzał z półwoleja po-
szybował na szczęście obok bramki.

Dziesięć minut później zawodnik 
Regi urwał się prawemu obrońcy Orła 
i spod końcowej linii wycofał piłkę na 
16. metr i tylko szczęściu gospodarze 
mogą zawdzięczać, że nie było tam 
nikogo z przyjezdnych.

W 63. minucie składną akcję prze-
prowadził Orzeł. Hermanowicz prze-
rzucił piłkę na prawą stronę do Haraja, 
który wysłał w bój Riccio, a ten wyco-
fał spod końcowej linii do Popiołka. 
Strzał pomocnika Orła zablokowali 
obrońcy, w polu karnym gości po-
wstało zamieszanie, które ostatecznie 
wyjaśnił bramkarz Regi.

3 minuty później kolejną groźną 
akcję przeprowadzili goście. Riccio 
pozwolił obiec się wbiegającemu za-
wodnikowi Regi, który z 5. metrów z 
ostrego kąta strzelił w kierunku dalsze-
go słupka. Kapitalną interwencją po-
pisał się w tej sytuacji Odolczyk, który 
uratował swój zespół od wydawałoby 
się nieuchronnej straty bramki.

W 74. minucie przy biernej postawie 
wałeckich obrońców mocny strzał 
jednego z piłkarzy Regi z 18. metrów 
zatrzymał się na poprzeczce wałeckiej 
bramki. Odolczyk w tej sytuacji nie 
miał nic do powiedzenia.

Dwie minuty później drugą żółtą 
i w konsekwencji czerwoną kartką 
ukarany został wyraźnie niemający w 

sobotę dobrego dnia Riccio.
Kiedy wydawało się, że grający w 

osłabieniu piłkarze Orła skoncentrują 
się na obronie remisu, miejscowi 
postanowili zaczekać na ataki gości 
na swojej połowie i spróbować kontr 
po przejęciu piłki. W 80. minucie 
Odolczyk ładnie obronił strzał z rzutu 
wolnego, a za chwilę z piłką przy 
nodze w pobliżu pola karnego gości 
znalazł się Popiołek. Pomocnik Orła 
nie bardzo miał do kogo podać, a 

ponieważ obrońcy Regi zostawili mu 
sporo swobody, więc zdecydował się 
na strzał. Dość wysoko lecąca piłka 
odbiła się jeszcze w polu bramkowym, 
zaskoczony golkiper Regi nie zdołał 
jej opanować i szczęśliwy strzelec za 
chwilę zbierał gratulacje od szczęśli-
wych kolegów.

- Nic nam nie chciało wcześniej 
wpaść, więc postanowiłem poszukać 
szczęścia z dystansu - opowiadał po 
meczu Daniel Popiołek. - Trochę do-

pisało szczęście, ale najważniejsze, że 
piłka wpadła do siatki.

Zaskoczeni goście rzucili do przodu 
prawie wszystkie swoje siły, czego 
omal nie przypłacili stratą drugiej 
bramki. W 90. minucie szybką akcję 
rozegrali bowiem Juracki z Cerazym, 
ten drugi idealnie podał wzdłuż bram-
ki do zamykającego akcję Suślika, ale 
atakujący Orła - grający zresztą w 
sobotę dobry mecz - w niewytłuma-
czalny sposób z jednego metra posłał 
piłkę nad poprzeczką bramki gości.

Na szczęście to pudło nie spowo-
dowało negatywnych konsekwencji 
dla gospodarzy. Mimo zmasowanych 
ataków Regi w doliczonym czasie gry, 
wałecki zespół zdołał utrzymać ko-
rzystny wynik do ostatniego gwizdka 
sędziego.

A jeszcze większa radość zapanowała 
w klubie, kiedy do Wałcza dotarła 
informacja, że w środowym meczu z 
Mechanikiem w drużynie gospodarzy 
wystąpił nieuprawniony zawodnik, 
w związku z czym wynik tej potyczki 
został zweryfikowany jako walkower 
dla Orła. Dzięki temu zespół M. Łyjaka 
awansował po tym weekendzie na 
7. miejsce w tabeli. Nie oznacza to 
jednak, że cel, jakim jest zapewnienie 
utrzymania się w 4. lidze, został już 
osiągnięty...

Tomasz Chruścicki

PS. W relacji z meczu Orła z MKP 
Szczecinek omyłkowo nazwałem Da-
niela Szymańskiego z drużyny gości 
Blachowskim. Wszystkich zaintereso-
wanych przepraszam.

Strzał Daniela Popiołka z 80 minuty nie był dziecinnie łatwy dla bramkarza Regi
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To co przydarzyło się czterdzie-
stolatkowi z Wałcza śmiało może 
posłużyć za scenariusz filmu, który 
- jak u Hitchcocka - zaczyna się od 
trzęsienia ziemi, a potem napięcie 
stale rośnie. Choć może nie całkiem 
tak, bo zaczęło się od dobrego 
serca...

Jurek jest typem solidnego faceta. 
Ci, co go znają, wiedzą, że zawsze 
mogą na nim polegać. Jeśli coś obieca 
– można być pewnym, że dotrzyma 
słowa. Ma w swoim życiu dwie pa-
sje. Jedna to praca, a druga rodzina: 
żona i trójka dzieci. Dzieli pomiędzy 
nie sprawiedliwie swój czas, choć 
oczywiście w ogólnym rozrachunku 
dzieciaki i żona wygrywają. Mimo 
to Jerzy cieszy się pełnym zaufaniem 
swoich szefów i jest jednym z najlepiej 
opłacanych pracowników w firmie. 

Praca, którą wykonuje Jurek, wyma-
ga bardzo sporadycznych wyjazdów. 
Kiedyś, kiedy internet i zdobycze elek-
troniki nie były aż tak bardzo rozwi-
nięte, Jurek musiał częściej jeździć do 
klientów. Dziś większość spraw można 
załatwić zdalnie, a dokumenty, plany i 
wszelkie ustalenia odbywają się drogą 
mailową czy dzięki wideokonferen-
cjom. Ale raz na dwa, trzy miesiące 
wyjazdu w delegację uniknąć się nie 
da. I od takiej właśnie delegacji, która 
miała miejsce latem zeszłego roku, 
zaczyna się ta historia. 

- Trasa, którą miałem do pokonania, 
była nadspodziewanie długa – opo-
wiada Jerzy. - Najpierw wyjazd do 
Wrocławia, tam spotkanie z klientem. 
W zależności od tego, o której się 
skończy, miałem albo przenocować 
we Wrocławiu, albo od razu jechać do 
Krakowa. Tam spotkanie z kolejnym 
klientem, nocleg i powrót do Wałcza. 
W każdym razie jakby nie liczyć, w 
sumie miałem spędzić trzy dni poza 
domem. Wyjechałem we wtorek 
z samego rana swoim prywatnym 
samochodem. Prosił mnie o to szef, 
bo służbowe auto było w naprawie. 
Nie było to dla mnie żadnym pro-
blemem, a nawet szczerze mówiąc, 
wolałem takie rozwiązanie. Pogoda 
była fatalna. Od Wałcza lał deszcz. 
Jechałem przez Trzciankę i Oborniki. 
Za Obornikami planowałem wskoczyć 
na „eskę” i dojechać nią do Wrocła-
wia. Przed Obornikami deszcz lał 
jak wściekły. Na poboczu stała jakaś 
kobieta, okryta tylko jednorazowym 
płaszczykiem foliowym. Wiatr targał 
ten płaszczyk i myślę, że tylko kilka 
minut w tej ulewie wystarczyło, żeby 
była przemoczona do suchej nitki. 
Zrobiło mi się jej żal. Choć z zasady 
nie zabieram do auta obcych osób, 
tym razem sam się zatrzymałem, 
proponując jej podwiezienie. Okazało 
się, że była to dość młoda, na oko trzy-
dziestoletnia kobieta, która jechała do 
Wrocławia. Otrzepała płaszcz, zwinęła 
go i położyła pod nogi na gumową 
wycieraczkę. Torbę rzuciła na tylne 
siedzenie i usiadła koło mnie. Była 
nawet dość ładna.

Autostopowiczka
Jurek wspomina, że rozmowa po-

czątkowo się nie kleiła. Autostopo-
wiczka przedstawiła się jako Sylwia. 
Po narzekaniach na temat pogody 
oraz pandemii, sama zaczęła mówić o 
sobie. Pracowała w Poznaniu, ale jej 
pub po wprowadzeniu ogranicześ w 
przyjmowaniu gości został zamknięty, 
a Sylwia wylądowała na bruku. Po-
jechała wtedy do narzeczonego pod 
Oborniki. Mieszkała tam przez jakiś 
czas, zajmując się przygotowaniami 
do zaplanowanego już ślubu. Ale ni 
z tego, ni z owego jej narzeczony 
się rozmyślił. Próbował kręcić, ale w 
końcu okazało się, że dziewczyna z są-
siedztwa spodziewa się z nim dziecka. 
Jej rodzice z kolei mają dobry interes, 
który były już narzeczony Sylwii miał 
nadzieję z czasem przejąć. Sylwia mu-
siała się spakować i wyjechać. Jechała 
stopem ale kierowca odebrał telefon, 
że musi wracać, więc wysiadła licząc, 
że ktoś ją podwiezie. Wtedy zaczął 
lać deszcz...

***
Jerzy był przejęty historią pasażerki i 

szczerze jej współczuł. Zaczęli gadać o 
życiu, opowiadał jej o swojej rodzinie, 
pracy, dzieciach. 

- Im dłużej rozmawialiśmy, tym moja 
pasażerka wydawała mi się coraz bar-
dziej dziwna – mówi Jerzy. - Trudno 
to wytłumaczyć, ale nabrałem wraże-
nia, że zwyczajnie kłamie, opowiada 
jakieś niestworzone historie. W to jej 
zwolnienie z pracy i porzucenie przez 
narzeczonego też powoli przestawa-
łem wierzyć. Do tego pani zaczęła być 
mocno wyzywająca. Rozsunęła suwak 
bluzki patrząc jak na to zareaguję. 
Udawałem, że nic nie widzę, ale at-
mosfera zaczynała mi coraz bardziej 
ciążyć. W końcu pani przestała uda-
wać i zaczęła mi proponować wspólną 
noc. To było znów mocno dziwne, 
bo raz proponowała mi seks, by za 
chwilę zastrzegać, że nie w głowie jej 
w tej chwili romanse. Wyglądało tak, 
jakby w jednej osobie siedziały dwie 
osobowości, które dowolnie co chwila 
się przełączały. W pewnym momencie 
pani stała się tak nachalna, że posta-
nowiłem zareagować ostrzej. Kiedy 
kategorycznie oznajmiłem, że nie ma 
mowy o jakiejkolwiek wspólnej nocy, 
zaczęły się wyzwiska, wyśmiewania od 
impotentów i podstarzałych tatuśków. 
Tego było za wiele. Zatrzymałem się 
na stacji benzynowej i wypchnąłem 
ją z samochodu. Sięgnąłem po torbę, 
wyrzuciłem ją przez otwarte okno i 
odjechałem.

Jurek przejechał wzburzony kil-
kadziesiąt kilometrów, ale w końcu 
zatrzymał się, żeby napić się kawy 
i odpocząć. Do Wrocławia dojechał 
nieco przed czasem. Zjadł obiad przed 
spotkaniem z klientem. Spotkanie 
przedłużyło się, a ponieważ ciągle pa-
dał deszcz, a Jerzy czuł się zmęczony, 
zatrzymał się w przydrożnym motelu 
na noc. Zjadł kolację, wypił piwo przy 
barze. Miał jeszcze jedną butelkę w 
pokoju, więc wziął prysznic i z piwem 
w ręku zaczął oglądać telewizję. 

- W którymś momencie rozległo się 
pukanie do drzwi – opowiada Jerzy. - 
Otworzyłem i ku mojemu zdziwieniu 
w drzwiach stało dwóch policjan-
tów. Poprosili o dokumenty, w tym 
papiery wozu. Sytali, czy jechałem 
dziś od strony Obornik. Oczywiście 
potwierdziłem. Wtedy poprosili, że-
bym pojechał z nimi na komendę. Na 
miejscu okazało się, że podejrzewają 
mnie o gwałt. Według nich, zabrałem 
młodą autostopowiczkę, po drodze 
skręciłem w las i ją zgwałciłem. Wyrzu-
ciłem ją potem na stacji benzynowej. 
Policjanci mieli już film ze stacji, na 
którym było widać, jak wypycham 
dziewczynę z auta. Zacząłem im opo-
wiadać, jak naprawdę to wyglądało. 
Tłumaczyłem, że ta kobieta składała 
mi niedwuznaczne propozycje, z któ-
rych nie skorzystałem, a kiedy zrobiła 
się wulgarna i natarczywa, wysadziłem 
ją na najbliższej stacji. Nie wiem, czy 
mi uwierzyli. W każdym razie noc 
spędziłem w areszcie. O wszystkim 
dowiedzieli się mój szef i żona, która 
zaraz przyjechała. Policjanci następne-
go dnia powiedzieli, że kobieta, która 
złożyła zawiadomienie, jest w szpitalu. 
Ma szereg obrażeń świadczących, że 
mogło dojść do gwałtu. Lekarze za-
bezpieczyli także materiał genetyczny 
gwałciciela w postaci nasienia oraz 
skóry za paznokciami. Pobrano ode 
mnie wymaz oraz nasienie w celu 
porównania. Miałem przed sobą 
perspektywę długiego aresztu, szczę-
śliwie żona załatwiła adwokata. Byłem 
wściekły na siebie, że władowałem się 
w takie problemy. Było mi też wstyd, 
głupio i zwyczajnie się bałem. Chociaż 
nic nie zrobiłem, na własnej skórze 
przekonałem się, jak łatwo można 
wrobić człowieka.

***
Najpewniej policjanci i prokuratura 

dopatrzyli się w zeznaniach Sylwii 

czegoś, co wzbudziło ich nieufność. 
Inaczej Jurek nie umie sobie wytłuma-
czyć tego, że po dwóch dniach został 
wypuszczony do domu. Dostał dozór 
policyjny i zobowiązał się stawiać na 
każde wezwanie. Oczywiście nie mógł 
opuszczać kraju, ale wrócił z żoną do 
Wałcza. 

- Czekałem na wyniki pracy labora-
torium – mówi Jerzy. - Mój adwokat 
oznajmił mi, że ani próbki pobrane 
zza paznokci tej kobiety, ani nasienie 
nie są zgodne z próbkami, jakie po-
brano ode mnie. Pani jednak zawiado-
mienia o gwałcie nie chciała wycofać 
i sprawa miała trafić przed sąd. To 
znów trwało, a w tym czasie spadł na 
mnie nowy cios. Pani stwierdziła, że 
w wyniku gwałtu jest ze mną w ciąży. 
Kiedy myślałem, że nic gorszego już 
nie może mi się przytrafić, dostałem 
kolejny cios. Próbka jaką pobrano 
ode mnie, po przeprowadzeniu 
badań wykazała, że jest mało praw-
dopodobne abym mógł w ogóle być 
ojcem. Autostopowiczka wycofała 
się z oskarżeń zarówno o gwałt, jak 
i o ciążę. Mój adwokat nastraszył ją 
skutecznie, że kiedy wygram proces, 
to pociągnę jś do odpowiedzialności. 
To miałem z głowy, ale wynik badania 
nie pozwalał o sobie zapomnieć. Już 
sam zrobiłem badania i okazało się, 
że jestem bezpłodny. Nie stało się to 
nagle, nie stało się to rok czy dwa lata 
temu... Bezpłodny byłem od urodze-
nia. Jak w takim razie wytłumaczyć, 
że mam trójkę dzieci?!

Kiedy Jurek pokazał żonie wyniki 
badań, wyśmiała go i zapewniła, że 
dzieci są jego. Udawała obrażoną, 
wściekłą o podejrzenia. Kiedy jednak 
zapowiedział, że chce badań DNA 
- przyznała, że dzieci mogą nie być 
jego. Okazało się, że są dziećmi jej ko-
legi z pracy. Jurek wystąpił o rozwód. 

Michał Gwdowski
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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

• Sprzedam wiszący kocioł gazowy c.o. 
Vaillant, jednofunkcyjny, z zasobnikiem 
ciepłej wody, używany, stan bardzo dobry. 
Cena do uzgodnienia. Wałcz, tel. kont. 
502 346 989                                    21/21s

• Sprzedam piec centralnego ogrzewa-
nia na drewno z pompą obiegową i sterow-
nikiem, używany, stan bardzo dobry.Cena 
do uzgodnienia. Wałcz, tel. kont. 502 346 
989                                                 21/21s

• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termomo-
dernizacji, 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

• Kupię garaż w Wałczu. 691 054 934  
                                                        26/21l

• www.tuczno24.pl                        28/21r

• Zatrudnię pracowników na Stację 
Paliw w Wałczu, tel. 507 074 042   21/21p

• Pomocnika przy wykańczaniu miesz-
kań przyjmę od zaraz. 501 340 643  22/21p

• ZLEcENIa Na oGŁoSZENIa I rE-
KLamy ramKoWE oraZ oGŁoSZE-
niA dRObnE, które mają ukazać się w 
najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze 
Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 16.00 do 
poniedziałku poprzedzającego nowe 
wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać 
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub 

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

Wałcz, ul. Kr. Jadwigi 3, tel. 781 415 765

PRACA
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