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STAŚ
może być 
zdrowy 

dzięki nam



Super Pojezierze Wałeckie nr 25 (1246) 23 czerwca 2021 r.2



Super Pojezierze Wałeckie nr 25 (1246) 23 czerwca 2021 r. 3

Cóż, gdybym się szczęśliwie nie „podparł” jednym 
zdaniem, w którym zostawiłem sobie otwartą furtkę 
odnośnie do meczu Hiszpania - Polska, rozgrywanego w 
ramach Euro 2020 (choć tak naprawdę 2021), musiał-

bym posypać sobie głowę całym popiołem, który emitowany jest 
niestrudzenie przez wałecki Ozen. Ktoś, kto postawił u bukmachera 
pieniądze na to, że polski zespół narodowy zdoła urwać punkt fa-
worytom nie tylko tego meczu (to było nader oczywiste), ale całych 
mistrzostw, ma podwójny powód do radości, bo nie tylko na tym 
zarobił, ale może też cieszyć się z tego, że Polska grać będzie ze 
Szwecją już nie tylko o honor, ale o awans do rundy pucharowej.

Być może wielu osobom się narażę, ale ciesząc się z tego dającego 
nadzieję remisu pozwolę sobie pozostać przy stworzonej na własne 
potrzeby opinii, że wynik był niesprawiedliwy. Polska reprezentacja 
osiągnęła go bowiem nie umiejętnościami stricte piłkarskimi, ale 
wolą walki, determinacją, walecznością, zaangażowaniem. Ogólnie 
da się to opisać jako cechy wolicjonalne. Dodać do tego trzeba 
furę szczęścia, o czym wspomniał w pomeczowym wywiadzie filar 
naszej obrony Kamil Glik. No coż, jeśli się ma takie nazwisko... Bo 
„Glück” po niemiecku znaczy właśnie „szczęście”, a skojarzenia 
dostarczył mi portal Transfermarkt, który w opisie zawodnika 
podał, że pan Kamil urodził się w Jastrzębiu Zdrój na Śląsku, a w 
rubryce: narodowość znalazła się informacja, że jest ona zarówno 
polska, jak i niemiecka. Podaję to wyłącznie jako ciekawostkę, 
gdyż osobiście w ogóle mnie nie interesuje, czy najlepszy od 
wielu lat środkowy obrońca naszej reprezentacji bardziej czuje się 
Polakiem, czy Niemcem. Dla mnie on się może czuć Maliczykiem 
lub Mongołem - ważne, że gra dla nas i robi to tak, jak w ostatnią 
sobotę. A jeśli zagra na podobnym poziomie dzisiaj ze Szwedami, 
to będzie super.

Wróćmy jednak do spotkania z Hiszpanią. Generalnie uważam, 
że było ono bardzo zacięte i emocjonujące, ale nie stało na Bóg 
wie jakim poziomie. Remis jest między innymi wynikiem tego, że 
Hiszpania zagrała słabo (jak na swoje możliwości), a polscy piłkarze 
dali z siebie więcej, niż mają. Mam wrażenie, że Hiszpanie pode-
szli do tego meczu tak, jak my do niesławnej pamięci potyczki ze 
Słowacją, i mocno się zdziwili. To jest oczywiście ich zmartwienie, 
bo po dwóch meczach mają tylko dwa punkty (czyli raptem o 
jeden więcej, niż my i nasi południowi sąsiedzi), i w spotkaniu ze 
Słowacją będą „na musiku”.  Zmartwienie Hiszpanów jest naszą 
radością, ale warto pamiętać, że gdyby Gerard Moreno nie trafił 
z karnego w słupek, a przynajmniej jedną ze swoich kilku okazji 
wykorzystałby Alvaro Morata, to już przed meczem ze Szwecją 
Polacy mieliby spakowane walizki, żeby zdążyć na samolot z Sankt 

Petersburga do Warszawy. Urok futbolu polega jednak na tym, że 
jest on nieprzewidywalny i taka Hiszpania może wygrać z Polską 
dziewięć meczów z rzędu, a dziesiąty zremisuje i polski kibic znowu 
może zacząć wierzyć.

Taktyka Polaków na ten mecz była prosta: jeździć na spodenkach 
i przeszkadzać rywalom w każdy możliwy sposób, próbować 
utrzymywać się przy piłce i liczyć, że Lewandowski coś wymyśli. 
Stworzyliśmy w tym spotkaniu trzy i pół okazji: półtorej Karol Świ-
derski (zwłaszcza strzał z 16. metra w słupek), jedną Klich (strzał na 
początku, po którym piłka musnęła poprzeczkę, niestety z góry) i 
jedną Lewandowski (dobitki strzału Świderskiego nie liczę) i tylko 
najlepszy polski piłkarz wszechczasów swoją wykorzystał, nawiasem 
mówiąc pomagając sobie lekkim faulem. Z tyłu postawiliśmy auto-
bus, do którego dość rzadko otwieraliśmy drzwi i skończyło się na 
jednej stracie oraz dramatycznej momentami walce o utrzymanie 
wyniku w końcówce meczu. Cóż - udało się. Szczęście było tym 
razem po naszej stronie. 

W piłce nożnej nie dają punktów za styl - liczy się to, co w siatce. 
W takim spotkaniu jak z Hiszpanią nie ma co patrzeć na styl czy 
obrażać się, kiedy jeden czy drugi kolega z zespołu popełni błąd, 
tylko trzeba go zaasekurować i grać to, co się umie. A Polacy 
wcale tak mało nie umieją; czasem tylko ma się wrażenie, że chcą 
grać (szczególnie przeciwko tym teoretycznie słabszym od nich 
rywalom) nie angażując w mecz wszystkich sił. To się potrafi srogo 
zemścić i jeśli nie uda się wygrać dzisiaj ze Szwecją, to będą mogli 
tylko pluć sobie w brodę.

Mam jednak nadzieję, że w środę obejrzymy taki zespół, jak w so-
botę: że Szczęsny będzie łapał wszystko, co poleci w jego kierunku, 
łącznie z wróblami (tak na wszelki wypadek), że Glik znów będzie 
skałą, Zieliński zagra wreszcie kilka magicznych podań, które na 
bramki zamieni Lewy, a pozostali dostroją się do poziomu liderów.

Obejrzę to z przyjemnością, o ile uda mi się we względnym 
zdrowiu dożyć środy. Każda pora roku ma swoje prawa, 
ale lato korzysta z nich zbyt bezwzględnie, jakby chciało  

zatrzeć wspomnienie tego, że zaledwie kilka tygodni temu mu-
siałem jeszcze palić w piecu. Nie chcę przesadnie narzekać, ale 
z każdym upływającym rokiem mojego pobytu na tym ziemskim 
łez padole upały znoszę coraz gorzej. Dyszę tylko trochę mniej, 
niż moje mocno owłosione pieski, czuję się obrzmiały, źle znoszę 
nawet najbardziej rozwodnione drinki, ale najgorsze jest to, że 
nie jestem w stanie się wyspać. Lubię ciepło i słońce, ale nie po 
to urodziłem się w strefie umiarkowanego klimatu, żeby znosić 
najpierw syberyjskie mrozy, a krótko po tym saharyjskie upały...

Reduktor



Super Pojezierze Wałeckie nr 25 (1246) 23 czerwca 2021 r.4

Kiedy dowiedziała się Pani, że Staś 
ma problem z nóżką?

- Byłam w 20 tygodniu ciąży, kiedy 
poinformowano mnie, że jedna z nó-
żek jest krótsza. Było to w Holandii, 
gdzie wtedy mieszkałam. Diagno-
zowali mnie tamtejsi lekarze. Poród 
odbył się w 34 tygodniu ciąży i były 
pewne komplikacje. Synek trafił do 
inkubatora. Kiedy go w nim zoba-
czyłam i spojrzałam na jego malutką 
stopę, byłam załamana. Na dziecko 
czekaliśmy 4 lata i to była tragedia. 
Nie wiedzieliśmy, jakie są szanse na 
to, aby nóżka była normalna.
A co mówili lekarze?

- Po trzech miesiącach pojechaliśmy 
na wizytę w specjalistycznym ośrodku 
w Holandii. Wytłumaczono nam, że 
Staś ma tylko trzy kości śródstopia, 
że nie ma szans się na tym utrzymać. 
Ponieważ ja i ojciec dziecka jesteśmy 
wysocy, więc najprawdopodobniej 
syn też będzie wysoki, co dodatkowo 
komplikuje jego powrót do sprawno-
ści. Do tego syn ma zrośnięte paluszki 
stopy i co prawda można je rozdzielić, 
ale w sumie to nie ma po co.
Czyli co proponowali lekarze?

- Lekarze zaproponowali amputację 
kończyny. Puszczali nam filmiki, jak 
dzieci doskonale radzą sobie z prote-
zami. Tłumaczono, że nie jest to nic 

Kosztowna terapia
Z Ewą Kowalską o tym, jak wygląda walka o zdrowie Jej synka Stasia Raczyńskiego, rozmawia Marcin Orlicki.

strasznego. Byliśmy na konsultacjach 
w Holandii, w Niemczech i ciągle 
słyszeliśmy to samo. Głównie byliśmy 
pod opieką holenderskich lekarzy i oni 
zdecydowanie nakłaniali do amputacji.
Czy mówili, że nie ma innej moż-
liwości?

- Owszem, w trakcie wizyt pojawiła 
się informacja, że można próbować 
wydłużać kości, ale jest to czaso-
chłonne, skomplikowane i w sumie 
niepewne. Wymaga dużo poświęcenia 
i czasu. Trzeba poznać Holendrów, 
aby to zrozumieć. Jest to społeczeń-
stwo, które w moim odczuciu idzie na 
łatwiznę. Jest problem z nóżką, więc 
po co ją leczyć, skoro można szybko 
usunąć i dać protezę? Przekonywano 
mnie, że mój synek może być jeszcze 
znanym paraolimpijczykiem. Ja jed-
nak zdecydowałam, że amputacja to 
ostateczność i zrobię wszystko, aby 
uratować nóżkę synka. Będę walczyła 
do upadłego, ale jeśli będzie szansa, 
to ją wykorzystam.
I pojawiła się taka szansa?

- Staś po urodzeniu był bardzo 
spokojnym dzieckiem. Opiekowałam 
się nim będąc w domu, więc miałam 
sporo czasu na szperanie w interne-
cie. Kiedy poznałam opinię lekarzy 
i zawisło nad Stasiem widmo ampu-
tacji, zaczęłam czytać o podobnych 

przypadkach. Okazało się, że jest to 
do wyleczenia. I tak dowiedziałam się 
o doktorze Paleyu, który uchodzi za 
najlepszego specjalistę od deformacji 
kończyn. Doszłam do wniosku, że jeśli 
ktoś ma decydować o nóżce mojego 
syna, to niech to będzie najlepszy 
specjalista. W tym czasie znalazłam w 
sieci rodziców dzieci z podobnymi wa-
dami, a nawet gorszymi niż ma Staś, 
które - jak się okazało - po terapii dr 
Paleya normalnie funkcjonują. 
Gdzie przyjmuje ten specjalista?

- Dr Paley współpracuje z jedną z 
warszawskich klinik i tam bywa na 
konsultacjach. Umówiłam się na wizytę 
i właśnie w Warszawie Stasia oglądał dr 
Paley. Zbadał mojego synka, obejrzał 
wyniki badań i stwierdził, że nie jest 
to najgorszy przypadek i terapia jest 
jak najbardziej możliwa. Pokazał nam 
filmy, na których dzieci z podobnymi 
schorzeniami jak nasz synek w wieku 
12-13 lat grały już w piłkę. Przedstawił 
nam plan leczenia. Jest to kilka opera-
cji, z których pierwsza powinna odbyć 
się jak najszybciej. Kolejna po kilku 
miesiącach, a potem jest to rozciągnię-
te na lata. Ostatnia operacja ma mieć 
miejsce w wieku około 10 lat.
Rozumiem, że za operacje musicie 
zapłacić z własnej kieszeni?

- Niestety, tak. Całość terapii to koszt 
ponad miliona złotych. Tyle, że można 

opłacać częściowo. Pierwsza operacja 
to koszt blisko 300 tysięcy złotych. 
Podczas pierwszego zabiegu nastąpi 
przygotowanie do wydłużania kości. 
Oddzielony zostanie też duży palec od 
stopy, aby poprawić stabilność. Po 2-3 
miesiącach ma być przeprowadzona 
kolejna operacja, podczas której na-
stąpi już wydłużanie kości.
Milion to ogromna kwota...

- Nie da się ukryć, że kwota jest 
bardzo duża. Ale zrobię wszystko, aby 
Stasiowi uratować nóżkę. Poznałam 
wielu wspaniałych ludzi, którzy mnie 
w tym wspierają. Właściwie cała moja 
działalność w tej chwili to walka o to, 
aby zebrać konieczne do przeprowa-
dzenia operacji pieniądze. W Wałczu 
w szereg akcji charytatywnych włą-
czyło się wiele osób. Były już akcje w 
Szczecinie i Pile.
Do kiedy musicie zebrać pieniądze? 

- Na pierwszą operację nie mamy 
zbyt wiele czasu. Operacja musi się 
odbyć, zanim Staś skończy 2 lata. 
Planowana jest na 8-10 lipca i do 
tego czasu musimy mieć pełną kwotę. 
Potem zbieramy na kolejną, która ma 
odbyć się po 2-3 miesiącach. Ale jak 
mówiłam, będę walczyła do upadłe-
go, aby uratować nóżkę i doprowadzić 
do tego, aby mój synek żył normalnie.
Dziękuję za rozmowę i życzę po-
wodzenia.
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Razem są silniejsi...

Po dłuższej pandemicznej przerwie, w piątek 18 czerwca w Tawernie 
Pod Wieżą spotkali się przedsiębiorcy, skupieni w wałeckim oddziale 
Północnej Izby Gospodarczej (który był organizatorem tego wydarzenia) 
oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

Oprócz wałeckich przedsiębiorców, w spotkaniu uczestniczyli także samorzą-
dowcy: starosta Bogdan Wankiewicz oraz burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. 
Burmistrz skorzystał z okazji i wręczył upominki Bogdanowi Białasowi, od 
października ub. roku stojącemu na czele wałeckiego oddziału Północnej Izby 
Gospodarczej.

Obok B. Białasa, uczestników spotkania powitał również szef Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych Zbigniew Wolny. Obaj panowie zapowiedzieli, że jeśli 
pozwolą na to warunki związane z COVID-19, obydwie zrzeszające przedsiębior-
ców organizacje zamierzają wrócić do wspólnie organizowanych przedsięwzięć, 
m.in. jesiennej Herbatki Izbowej oraz Wigilii. 

Oprócz B. Białasa i Z. Wolnego, w oficjalnej części głos zabrał starosta B. Wan-
kiewicz, który wyraził swoje zadowolenie z powrotu do tradycyjnych spotkań 
przedsiębiorców.

- To bardzo ważne, że chcecie i znajdujecie czas, aby spotykać się i rozmawiać 
ze sobą na tematy, które są ważne ddla was, ale również dla wszystkich miesz-
kańców naszego powiatu – podkreślił starosta.

- Myślę, że prowadzone przy okazji podobnych spotkań rozmowy dają ważny 
impuls dla ożywiania życia gospodarczego na naszym terenie - mówił B. Białas. 
- Przy okazji namawiam tych przedsiębiorców, którzy nie są jeszcze członkami 
PIG, aby zastanowili się nad wstąpieniem w nasze szeregi. Razem możemy osią-
gnąć o wiele więcej, niż osobno.                                                                 TC
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Zmodernizowany budynek, różne 
laboratoria i edukacyjny plac za-
baw – to największe atuty powsta-
łego w Wałczu Lokalnego Centrum 
Nauki „Metalowe Inspiracje”. W 
czwartek, 17 czerwca 2021 roku 
odbyło się uroczyste otwarcie 
obiektu. W wydarzeniu wziął 
udział m.in. marszałek Olgierd Ge-
blewicz oraz członkowie Zarządu 
Województwa Anna Bańkowska i 
Stanisław Wziątek.

Na potrzeby LCN mogło zmoderni-
zowano budynek przy ul. Bydgoskiej 
po byłym LO nr II. Obiekt został do-
stosowany i doposażony do potrzeb 
nowych funkcji. Zagospodarowano 
także jego otoczenie.

– Gratuluję pomysłu i wykonania tej 
innowacyjnej przestrzeni. Miło słyszeć, 
że inspiracją do jej stworzenia było 
budowane Morskie Centrum nauki 
w Szczecinie, które zresztą stało się 
patronem kilku obiektów tego typu 
powstających na Pomorzu Zachodnim. 
Ważne, aby ten obiekt służył młodym 
osobom, aby wzbudzał w nich pasję 
do nauki. Powiat wałecki postawił na 
metalowe innowacje, a to centrum do 
tego idealnie nawiązuje – podkreślił 
marszałek Olgierd Geblewicz.

W budynku można skorzystać z róż-
nych form aktywności, w tym m.in. z 
laboratorium fizyczno-chemicznego, 
laboratorium konstrukcji klocków, 
laboratorium informatycznego oraz 
laboratorium symulatorów. Zajęcia 
mają być bezpośrednio związane z 
regionalnymi specjalizacjami, jakimi 
są branże metalowa i maszynowa. Z 
kolei na zewnątrz, na przylegającym 
terenie utworzono edukacyjny plac 
zabaw pn. „Metalowy Plac Zabaw”.

– Ta edukacyjna przestrzeń da rozwój 
naszej małej ojczyzny, zachęci młodzież 
do nauki i pozwoli wykształcić na ziemi 
wałeckiej wielu fachowców. Wokół 
Centrum chcemy skupić ośrodki na-

LCN otwarte

ukowe i przedsiębiorców. To był trudny 
projekt, zlokalizowany w zabytkowym 
obiekcie, ale udało się dzięki naszemu 
uporowi i cierpliwości – mówił starosta 
wałecki Bogdan Wankiewicz.

Lokalne Centrum Nauki „Metalowe 
Inspiracje” prowadzić będzie zajęcia 
edukacyjne z wykorzystaniem no-
woczesnej infrastruktury. Warsztaty 
poprowadzą nauczyciele Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, 

którzy zaangażowali się w przygo-
towanie wstępnych programów 
nauczania. LCN zamierza współpra-
cować również z innymi uczelniami z 
Pomorza Zachodniego.

– Chciałbym, aby nasze centrum sta-
ło się inspiracją dla uczniów, dla dzieci 
i młodzieży, aby było twórczą prze-
strzenią dla lokalnego rynku pracy. 
Zanim powstała ta innowacyjna baza, 
przeprowadziliśmy szereg konsultacji, 

by spełnić oczekiwania młodzieży i 
wpisać się w regionalne specjalności 
– przyznał dyrektor LCN Metalowe 
Inspiracje Arkadiusz Niefiedowicz.=

Koszt inwestycji wyniósł 4,5 mln 
zł. Prawie 4 mln zł przekazał Urząd 
Marszałkowski. To środki pochodzące 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomor-
skiego 2014-2020.

oprac. far
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Panie Burmistrzu, już tylko tydzień 
dzieli nas od najważniejszej sesji 
w roku - sesji absolutoryjnej. Jak 
nastroje?

- Jestem całkiem spokojny. Rok 
2020 wzbudził w nas tyle niepokoju 
i niepewności, że niewiele jest już w 
stanie mnie zaskoczyć. Ciężko praco-
waliśmy i podejmowaliśmy trudne 
decyzje, często intuicyjne, ponieważ 
sytuacja była zupełnie nowa. Trzeba 
przyznać że intuicja nas nie zawiodła. 
Stawiliśmy czoło pandemii i krok po 
kroku realizowaliśmy założone cele. 
Nie wszystko się udało, choć większość 
zadań została zrealizowana. Pomimo 
pandemii, nasze działania i przemy-
ślane decyzje zaowocowały bardzo 
wysoką oceną Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, dotyczącą wykonania 
naszego budżetu. Drugie miejsce w 
województwie wśród gmin miejskich 
to naprawdę świetny wynik. Zapewne 
podczas sesji usłyszymy szereg zarzu-
tów ze strony opozycji, ale jestem 
przekonany, że zrobiliśmy wszystko, co 
było możliwe, aby przez ten piekielnie 
trudny rok przebrnąć bez szwanku.
Jak Pan ocenia rok 2020?

- Miniony rok 2020 zostanie w 
pamięci każdego z nas jako czas, w 
którym musieliśmy stawić czoła nie-
wyobrażalnym dotąd wyzwaniom. 
Jednak najważniejsze jest to, że 
daliśmy radę. Solidarność wałczan 
w tym trudnym czasie zasługuje na 

Jestem całkiem spokojny
Rozmowa z burmistrzem Wałcza Maciejem Żebrowskim.

prawdziwy podziw. Jestem dumny i 
wdzięczny za każdy przejaw serdecz-
ności, cierpliwości i wsparcia, które 
w tamtym czasie okazywaliśmy sobie 
nawzajem. Wiele osób prywatnych, 
instytucji i organizacji zaangażowało 
się w szycie maseczek, produkcję przy-
łbic czy sąsiedzką pomoc. Pracownicy 
służby zdrowia: lekarze, pielęgniarki, 
ratownicy medyczni, pracownicy szpi-
tala i innych podmiotów leczniczych 
każdego dnia narażali własne życie, by 
ratować innych. Los wystawił nas na 
próbę, a my tę próbę zdaliśmy celu-
jąco. Ten trudny czas wymagał od nas 
również podjęcia niewygodnych de-
cyzji, jak np. oszczędności w naszych 
jednostkach (Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Szkoły, Wałeckie Centrum 
Kultury czy cięcia w Urzędzie Miasta). 
Pomimo wdrożonych oszczędności, 
zaplanowane inwestycje udało się 
zrealizować niemal w 100%. Wśród 
nich znalazły się m.in. zakup auto-
busów niskoemisyjnych, realizacja 
sporej części inwestycji na Morzycach, 
budowa chodnika na Zatorzu do Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 
przygotowanie mieszkań chronionych 
i mieszkań dla repatriantów, budowa 
windy i podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych przy Szkole Podstawowej 
Nr 5, wymiana wiat przystankowych, 
remonty wałeckich ulic czy montaż 
urządzeń do street workoutu.

W 2020 r., planując już kolejne 

lata, przygotowaliśmy również doku-
mentacje projektowe do następnych 
zadań.
Co w takim razie się nie udało?

- W połowie ubiegłego roku wszyscy 
mieliśmy nadzieję, że wracamy do 
normalności. Liczyliśmy, że po 6 mie-
siącach zamknięcia Festiwal Dwóch 
Jezior czy Wałecki Bieg Filmowy będą 
pierwszym krokiem do odmrożenia 
obostrzeń. Tak się jednak nie stało. 
Obostrzenia z miesiąca na miesiąc 
były jeszcze bardziej restrykcyjne, co 
budziło frustrację nie tylko naszą, ale 
również i mieszkańców. Warto jednak 
podkreślić, że pomimo wszystko Wa-
łeckie Centrum Kultury wraz z Miejską 
Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy nadzorze Urzędu 
Miasta w ramach akcji „Baw się sty-
lem, nie promilem” zorganizowało 
w czasie wakacji na promenadzie 
wiele ciekawych warsztatów oraz 
cotygodniowe kino pod chmurką. 
Muzeum Ziemi Wałeckiej wirtualnie 
wprowadzało nas w świat historii, a 
MOSiR w reżimie sanitarnym budował 
kondycję fizyczną zarówno dzieci i 
młodzieży, jak i dorosłych. Pięknym 
dowodem naszej współpracy była 
także organizacja Centralnych Uro-
czystości Dni Olimpijczyka, jednej 
z największych imprez sportowych. 
Pomimo panujących warunków, Wałcz 
odwiedziło około 70 olimpijczyków 
z całego kraju. W przygotowanie 

wydarzenia zaangażowane były nie 
tylko jednostki miejskie, Centralny 
Ośrodek Sportu, Starostwo Powia-
towe, Zachodniopomorska Rada 
Olimpijska, Polski Komitet Olimpijski, 
ale również i lokalne stowarzyszenia 
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Wałczu. A pod koniec roku w 
listopadzie zorganizowaliśmy również 
XCI Mistrzostwa Polski Seniorów i XX 
Mistrzostw Polski Seniorek w boksie, 
wraz z galą finałową oraz powtórkami 
w ogólnopolskiej telewizji. Transmisję 
z Mistrzostw Polski w boksie, nada-
waną w TVP Sport, oglądało 116 tys. 
widzów, a w momencie największej 
oglądalności ponad 209 tys. osób.

Nie udało się nam również wpro-
wadzić budżetu obywatelskiego. 
Niestety, podczas sesji Radni zagło-
sowali przeciwko temu projektowi. 
W mojej ocenie ta forma daje pełną 
decyzyjność mieszkańcom, więc przy 
kolejnych projektach budżetu powró-
cimy do tematu i będziemy starali się 
przekonywać Radnych o wadze tego 
działania w procesie kształtowania 
społeczeństwa obywatelskiego.
A co z zielenią i niekoszoną trawą 
w mieście? Chyba za to zebrał Pan 
najwięcej krytycznych komentarzy 
od mieszkańców.

- Problem z pewnością jest złożo-
ny. Wałczanie mają coraz większą 
świadomość tego, że wysokie trawy 
są nieocenione w walce z miejską 
suszą. Eksperci oraz ekoaktywiści są 
w tej kwestii zgodni - wysokie trawy 
to broń w walce ze skutkami kryzysu 
klimatycznego. Pomagają nie tylko 
w walce z suszą, ale również czynią 
upały mniej odczuwalnymi i nie ma co 
ukrywać, są dla miasta oszczędnością. 
W zależności od pogody trawa rośnie 
w różnym tempie. Ustalony harmono-
gram nie zawsze nadąża za potrzeba-
mi miasta. Szczególnie, że w ubiegłym 
roku w związku z zaistniałą sytuacją 
musieliśmy znacznie ograniczyć ich 
koszenie. Pieniędzy w miejskim bu-
dżecie było mało, środki należało 
przesunąć na potrzeby walki z pande-
mią. W tym roku, jak na razie mamy 
w budżecie taką samą kwotę na zieleń 
miejską, jaką wydaliśmy w roku 2020. 
To oznacza utrzymanie rzadszego 
koszenia traw. Po konsultacji z moim 
zespołem w urzędzie ustaliliśmy, że - 
oczywiście poza ścisłym centrum - w 
miejscach, w których nie będzie to 
wpływało na bezpieczeństwo miesz-
kańców, pozwolimy trawie rosnąć. 
Na nowo powstających trawnikach 
siać będziemy trawę wolnorosnącą, a 
nie jak dotychczas „najtańszą”. Tam, 
gdzie to możliwe, proszę o tworzenie 
łąk kwietnych. Jest to nie tylko po-
zytywne dla środowiska, estetyczne, 
ale i oszczędne. Osobiście nie jestem 
fanem „stadionowych” trawników w 
całym mieście. Uważam, że natura jest 
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Jestem całkiem spokojny
zdecydowanie piękniejsza.

Niektóre ze zmian w zakresie tere-
nów zielonych wymagają długofalo-
wego działania. Nie jest jednak tak, że 
pozostajemy głusi na głosy krytyczne. 
Częstotliwość koszenia traw w tych 
miejscach, gdzie jest to konieczne, 
zostanie zwiększona.

Należy również przypomnieć, że 
każdy ma obowiązek dbania o prze-
strzeń przed swoją posesją. Dotyczy 
to śmiecenia, odśnieżania czy właśnie 
koszenia.
Wspomniał Pan o śmieceniu. Więc 
jak to jest z tymi śmieciami?

- Niestety, początek roku 2020 to 
ponowna konfrontacja z radnymi, co 
w konsekwencji zaowocowało bardzo 
wysokimi stawkami za wywóz śmieci. 
Ustawodawca od dwóch lat zapowia-
da zmiany w ustawie, które miałyby 
poprawić sytuację gospodarki śmie-
ciowej polskich samorządów. Zamiast 
jednak proponowanego obciążenia 
producentów nakazem ujednolicenia 
opakowań, czy wprowadzenia syste-
mu kaucji za opakowania wszelakie, 
otrzymaliśmy tydzień temu „możli-
wość dopłaty do śmieci” z budżetu 
gmin. Oczywistym jest, że takich miast 
jak Wałcz nie będzie stać na to, żeby 
dopłacać do śmieci, a w konsekwencji 
sztucznie utrzymywać niską cenę za 
odpady. Płacimy za każdą tonę, zatem 
produkując więcej, będziemy płacić 
coraz więcej. To w efekcie doprowadzi 
do całkowitego braku kontroli nad 
ilością. Opieszałość ustawodawcy 
we wprowadzaniu zmian powoduje 
obciążenie nie tylko samorządów, ale 
i gospodarstw domowych.
Czy to znaczy, że grożą nam kolejne 
podwyżki?

- W tym roku zapewne nie. Obecnie 

każda gmina dopłaca do gospodarki 
odpadami. Gmina Miejska Wałcz 
około 700 tys. zł., ale już np. trzy-
dziestopięciotysięczny Kraśnik blisko 
5 milionów. Szukamy rozwiązań, 
staramy się wstąpić do Związku 
Międzygminnego, przebudowujemy 
nasz PSZOK, tworząc stację przeła-
dunkową, co pozwoli zwiększyć naszą 
konkurencyjność.
To może dosyć o śmieciach... 
Proszę poinformować naszych 
Czytelników, co będzie dalej z 
MOSiR-em?

- Postaram się omówić to bardzo 
krótko, choć to bardzo zawiły i trudny, 
a przede wszystkim ciągnący się od 
wielu lat temat. Powołałem zespół 
przy Urzędzie Miasta, który skrupu-
latnie przeanalizował wyniki audytu 
i wypracował ścieżkę działania. Na 
najbliższej sesji zaproponuję Radnym 
uchwałę przekształcającą MOSiR w 
jednostkę budżetową. Wyprostuje to 
sytuację prawną i zagwarantuje rów-
nież stabilność finansową. Pracujemy 
bardzo poważnie nad projektem Wa-
łeckiego Centrum Sportu, które przy 
dofinansowaniu ze środków z nowej 
perspektywy finansowej, być może 
środków Ministerstwa Sportu czy 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, da możliwość rozwoju tego 
miejsca o nowoczesną infrastrukturę 
sportową, laboratoria badawcze czy 
bazę noclegową. Dzięki temu nasze 
wałeckie kluby otrzymałyby świetne 
warunki, zaś jednostka szansę samo-
finansowania. Co zaś najistotniejsze, 
mieszkańcy uzyskaliby możliwość 
korzystania z pięknej przestrzeni 
publicznej z nowoczesną plażą i po-
większoną strefą przed obiektem. W 
tym scenariuszu chodzi nam o to, żeby 

Wałeckie Centrum Sportu w stopniu 
większym niż dotychczas MOSiR, 
spełniało oczekiwania samych wał-
czan w zakresie aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Co do dwóch rzeczy 
jesteśmy przekonani. Po pierwsze, 
takie miejsce jest potrzebne. Po dru-
gie, żeby ono powstało, konieczne są 
inwestycje w infrastrukturę.
Na zakończenie proszę o szczerą 
odpowiedź: obawia się Pan o ab-
solutorium i wotum?

- Nie. Temat ten wraca co jakiś 
czas. Gdybym miał zaprzątać sobie 
nim głowę, nie robiłbym nic in-
nego. Moja kadencja przypada na 
problemy dotychczas nieznane. Epi-
demia dotknęła niemal każdą firmę 
i gospodarstwo domowe. Niemal 
każdy musiał mierzyć się ze stresem 
i decyzjami związanymi właśnie z 
epidemią. Robiliśmy wszystko, aby 
uciążliwości związane z załatwieniem 
problemów mieszkańców były jak 
najmniejsze, za priorytet stawiając 
jednocześnie bezpieczeństwo. Sami 
radni muszą przyznać, że sprawność 
organizacyjna ujawniła się choćby w 
przypadku organizacji sesji zdalnych. 
Zapewniliśmy ją jako pierwsi w re-
gionie. Gdy przewodniczący Rady 
przedstawił postulat radnych, aby 
sesja absolutoryjna odbyła się stacjo-
narnie, wyszliśmy tym oczekiwaniom 
naprzeciw. Żałuję jedynie, że przez 
epidemię nie zrealizowaliśmy w pełni 
pomysłów co do rozszerzenia oferty 
kulturalnej czy rozrywkowej, jednak 
wierzę, że i na to przyjdzie czas. Co 
do głosowania nad absolutorium i 

wotum, to zauważam, że zdarzają 
się głosowania, przed którymi można 
zamknąć oczy i odgadnąć ich wynik. 
Ale żeby była jasność: nie obrażam 
się na to. Rada ma prawo do swoich 
ocen i realizacji własnej polityki, w 
której mieści się osłabienie swojego 
konkurenta, za którego w sposób 
naturalny uważają aktualnego Bur-
mistrza. Nie traktuję tego osobiście, 
a dotychczasowe doświadczenia na-
uczyły mnie cierpliwości. Dam przy-
kład: w zeszłym roku nie otrzymałem 
absolutorium, ale na tej samej sesji 
udało się przekonać radnych do mo-
dernizacji kina. Ufam, że u radnych 
nad interesem politycznym górę 
weźmie troska o mieszkańców, bo 
tej troski nie można im przecież od-
mówić. Burmistrz potrzebuje Rady, 
a Rada potrzebuje Burmistrza. Ale 
najbardziej tej współpracy potrze-
bują mieszkańcy. Więc skoro padło 
pytanie o absolutorium, to dużo 
ważniejsze podczas tej sesji będzie 
dla mnie przekonanie radnych do 
koncepcji MOSiR. Bo finalnie waż-
niejsze od mojego dobrego samopo-
czucia jest samopoczucie 24 tysięcy 
takich jak ja - mieszkańców Wałcza. 
I może brzmi to wzniośle, ale pro-
szę pomyśleć w ten sposób. Jestem 
młodym człowiekiem, burmistrzem 
mogę być 2 lata, a najdłużej 7 lat. 
W Wałczu chcę mieszkać do końca 
życia. Rachunek jest więc prosty: po-
dobnie jak 24 tysiące mieszkańców 
chcę żyć w mieście przyjaźniejszym. 
I radni zapewne też.
Dziękuję za rozmowę.
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LISTY

Siedem-
nastolet-
nia ja nie 
wiedzia-
łam jesz-
cze, czy 
zostanę 
reżyserką 
teatralną, 
psycholo-

giem czy prawnikiem. Wiedziałam 
natomiast, że w wieku dwudziestu 
siedmiu lat będę w Warszawie - 
daleko od domu, ale we własnym 
odczuciu już blisko korzeni i ciepłe-
go, sytego uczucia w piersi, które od 
zawsze mówiło mi, że w tym mie-
ście jestem u siebie. Będę miała już 
męża, myślałam. Na palcu obrącz-
kę, wsuniętą podczas pełnej klasy, 
przepełnionej miłością ceremonii, 
w albumie zdjęcia nas: ja w białej 
sukience-syrence, on trochę wyższy 
ode mnie, patrzy z czułością, gdzieś 

w tle wzruszeni rodzice, dziadkowie, 
przyjaciele. Oboje, cokolwiek robimy, 
robimy karierę i nie brakuje nam na 
wakacje dwa razy w roku. Żadnych 
dzieci, na pewno, ale minimalistycznie 
urządzony dom jest pełen zwierząt, 
a wieczorami też pełen przyjaciół, 
którzy lubią do nas przychodzić, bo u 
nas wszyscy czują się dobrze.

W tym tygodniu kończę dwadzie-
ścia siedem lat i ku potomności 
pragnę zapisać, że:

- nie mam na palcu obrączki, 
na półce albumu pełnego zdjęć z 
ceremonii,

- moje warszawskie mieszkanie 
to mieszkanie, do którego lubią 
przychodzić znajomi, bo panuje tu 
chaos i wszystko wolno - i chodzić w 
butach, i jeść palcami, i rozmawiać 
o porno przy obiedzie, i siedzieć na 
podłodze do nocy, i przespać się na 
kanapie, jeśli akurat okaże się, że 
rozwodzisz się z mężem,

Retro-futurospekcja
- mam pracę, o której nie śniłoby 

się mnie sprzed dziesięciu lat, i ta 
praca sprawia mi więcej przyjemno-
ści, niż mogłabym sobie wymarzyć, 
chociaż co jakiś czas fantazjuję o 
rzuceniu papierami  (ale kto tego 
nie robi).

Także ku potomności (i z nadzieją, 
że za dziesięć lat napiszę podobny 
tekst), niniejszym oznajmiam, że 
mam nadzieję, że trzydziestosied-
mioletnia ja:

- będzie ciepłym, fajnym człowie-
kiem - dobrym dla siebie i innych, 
z siatką drobnych zmarszczek w 
kącikach oczu i wokół ust, które 
świadczą o tym, że uśmiechałam się 
przynajmniej tak często, jak byłam 
zatroskana, i jestem dzięki temu 
mądrzejsza i bardziej świadoma,

- oszczędzi tyle, żeby w obliczu 
nieznanego móc z entuzjazmem 
krzyknąć „przygoda!”,

- dalej jeździ ukochaną żółtą 

Barchettą, tą samą, którą kupiła, 
mając lat dwadzieścia sześć mniej 
więcej,

- wciąż stawia na pierwszym 
miejscu własne granice, komfort i 
poczucie szczęścia,

- czerpie z życia garściami, cokol-
wiek by to dla niej oznaczało - czy 
to maseczkę na włosy i okazjonal-
ny masaż, czy czas dla siebie, czy 
wyjazdy, czy malowanie topless 
na brzegu Wisły, czy podróże solo 
po Europie, czy przytulanie się do 
drzew i rozmowy z kotami.

Cokolwiek innego się wydarzy, 
ktokolwiek inny się przytrafi - nie 
wiem. Reszta to przecież tylko 
pobożne życzenia, które dziś wy-
dają się atrakcyjne, a jutro mogą 
przyprawić mnie o atak niekon-
trolowanego wywracania oczami. 
Cokolwiek innego się wydarzy, 
dziś czuję się na to gotowa.

Natalia Chruścicka

Czyste powietrze a prawa osobiste
Ostatnio pod-
niesiono po-
nownie temat 
emisji pyłów 
przez naszego 
miejscowego 
ekologiczne-

go producenta 
węgla drzewne-

g o . Użyty przeze mnie 
przymiotnik wielu osobom wyda się 
zapewne kontrowersyjny, ale pomysł, 
który doprowadził do powstania tego 
przedsiębiorstwa, właśnie taki był – 
Ozen miał być w założeniu ekologiczny. 
Przy produkcji węgla drzewnego (jakże 
lubimy grilować!) powstaje bowiem 
duża ilość ciepła, marnowanego przez 
innych producentów, a tu jest ono 
wykorzystywane do produkcji ener-
gii elektrycznej. Zapomniano tylko 
o pyleniu tegoż węgla i to stanowi 
główny problem. Oczywiście emisja 
zanieczyszczeń do powietrza nie jest 
tylko problemem Wałcza, a całej Pol-
ski. Jeszcze w 2015 r. przed Sądem w 
Rybniku działacz Rybnickiego Alarmu 
Smogowego wytoczył powództwo o 
50 tys. zł z tytułu zadośćuczynienia za 
naruszenie dóbr osobistych z powodu 
zanieczyszczenia powietrza w mieście. 
Pozwał Skarb Państwa - Ministra Śro-
dowiska oraz Ministra Energii. Sąd Re-
jonowy powództwo oddalił uznając, że 
zanieczyszczenie środowiska nie stanowi 
naruszenia dobra osobistego, bowiem 
nie ma takiego dobra osobistego, jak 
prawo do czystego powietrza. Od wyro-
ku tego powód złożył apelację do Sądu 
Okręgowego w Gliwicach. Ten powziął 
wątpliwości i postanowił zwrócić się 
do Sądu Najwyższego z następującym 
pytaniem: „Czy prawo do życia w 
czystym środowisku umożliwiającym 
oddychanie powietrzem atmosferycz-
nym spełniającym standardy jakości 
powietrza określone w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa, w 

miejscach, w których osoba przebywa 
przez dłuższy czas, w szczególności w 
miejscu zamieszkania, stanowi dobro 
osobiste podlegające ochronie na 
podstawie art. 23 k.c. w zw. z art. 24 
k.c. i art. 448 k.c.?” Sąd Najwyższy w 
wyroku pochodzącym jeszcze z 1975 
r. wypowiedział się w tej kwestii nega-
tywnie. W ówczesnym wyroku uznał, 
że prawo do nieskażonego biologicznie 
środowiska oraz związanych z tym 
wrażeń estetycznych nie jest prawem 
podmiotowym człowieka i, jako takie, 
nie może być prawnie chronione. 
Odpowiadając obecnie na zadane 
pytanie Sąd Najwyższy stwierdził, że 
prawo do życia w czystym środowisku 
nie jest dobrem osobistym. Jednakże 
stwierdził też, że ochronie, jako dobra 
osobiste (art. 23 k.c. w związku z art. 24 
k.c. i art. 448 k.c.), podlegają zdrowie, 
wolność, prywatność, do naruszenia 
(zagrożenia) których może prowadzić 
naruszenie standardów jakości powie-
trza, określonych w przepisach prawa. 
Sędzia sprawozdawca stwierdziła, że 
czyste środowisko życia to jest wartość 
wspólna, którą my wszyscy musimy 
obejmować ochroną, jak stanowi usta-
wodawca. Prawo jest instrumentem 
ochrony wartości. Funkcjonowanie zaś  
w zanieczyszczonym środowisku może 
zagrażać dobrom człowieka i prowadzić 
do naruszenia dóbr osobistych. Sąd nie 
odpowiedział na pytanie z czego wyni-
ka odpowiedzialność Skarbu Państwa 
za smog, dlatego, że powstaje on w 
wyniku używania niewłaściwego opału 
przez sąsiada, ale także stosowany jest 
w wielkich zakładach przemysłowych. 
Stąd nie można uśrednić odpowiedzial-
ności i obciążyć nią Skarbu Państwa. 
Dobra osobiste są określone w art. 23 
k.c. Wymienia on tylko przykładowy ka-
talog dóbr osobistych każdego człowie-
ka i zalicza do nich: zdrowie, wolność, 
cześć, swobodę sumienia, nazwisko, 
pseudonim, wizerunek, tajemnicę 

korespondencji, nietykalność mieszka-
nia, twórczość naukową, artystyczną, 
wynalazczą i racjonalizatorską. Lista 
tych dóbr jest sukcesywnie poszerzana 
przez doktrynę i orzecznictwo. W tym 
przypadku SN jednakże nie uznał jako 
dobra osobistego prawa do czystego 
powietrza. Uznał, iż zanieczyszczenie 
powietrza ma niewątpliwy wpływ na 
inne dobra osobiste, czyli np. prawo do 
zdrowia, prywatności, itp. Ta uchwała 
SN może ułatwić obronę przed rosz-
czeniami, związanymi z naruszeniem 
norm środowiskowych potencjalnych 
pozwanych, czyli Skarbu Państwa, ale 
też w tym innych podmiotów, np. 
przedsiębiorstw. Sprawa ta ma też 
przełożenie na naszego miejscowego 
emitenta pyłów. Zasadniczo mieszkań-
cy, organy państwa i samorządu mają 
rację i próbują doprowadzić do obniże-
nia emisji szkodliwych związków. Warto 
by było przy tym ze sobą współpraco-
wać, bo interes jest wspólny. Jednakże 
zdaniem felietonisty, jedynym wyjściem 
z tej sytuacji jest zebranie twardych 
dowodów poprzez dokonywanie cią-
głych pomiarów emisji w samym 
zakładzie, jak i w okolicy. Ustalenie na 
ich podstawie rzeczywistych wartości 
zanieczyszczenia i wówczas podjęcie 
działań polegających, bądź na wydaniu 
decyzji administracyjnych ograniczają-
cych bądź zamykających działalność po 
uprzednim daniu terminu na usunięcie 
zagrożeń, względnie przy dysponowa-
niu dowodami, rozważenie możliwości 
wystąpienia z powództwem przeciwko 
emitentowi na podstawie art. 144 k.c., 
który stanowi, iż właściciel nieruchomo-
ści powinien przy wykonywaniu swego 
prawa powstrzymywać się od działań, 
które by zakłócały korzystanie z nieru-
chomości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-gospo-
darczego przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscowych. Względnie 
można skorzystać z próby ochrony 

takich dóbr osobistych, jak np. zdro-
wie, bowiem ten, czyje dobro osobiste 
zostaje zagrożone cudzym działaniem, 
może żądać zaniechania tego działania 
- chyba, że nie jest ono bezprawne. 
W razie dokonanego naruszenia może 
on także żądać, ażeby osoba, która 
dopuściła się naruszenia, dopełniła 
czynności potrzebnych do usunięcia 
jego skutków, w szczególności ażeby 
złożyła oświadczenie odpowiedniej 
treści i w odpowiedniej formie. Na 
zasadach przewidzianych w kodeksie 
cywilnym może on również żądać 
zadośćuczynienia pieniężnego lub za-
płaty odpowiedniej sumy pieniężnej na 
wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek 
naruszenia dobra osobistego została 
wyrządzona szkoda majątkowa, poszko-
dowany może żądać jej naprawienia na 
zasadach ogólnych. Jednakże zawsze 
trzeba pamiętać o art. 6 k.c., który 
stanowi, iż ciężar udowodnienia faktu 
spoczywa na osobie, która z faktu tego 
wywodzi skutki prawne. Dlatego Sąd 
Najwyższy w komunikacie o uchwale 
stwierdził, że do Sądu rozpoznającego 
apelację będzie należała odpowiedź 
na pytanie, czy taką odpowiedzialność 
może uzasadniać konkretny czyn, któ-
rego popełnienie prowadzi do zatrucia 
powietrza (np. palenie w kotłowni 
paliwem niespełniającym norm), czy 
także zaniechanie ustanowienia i egze-
kwowania takich norm postępowania, 
których przestrzeganie pozwoliłoby 
uchronić środowisko przed degradacją. 

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
28 maja 2021 r. w sprawie III CZP 
27/20

https://www.sn.pl/aktualnosci/Si-
tePages/Komunikaty_o_sprawach.
aspx?ItemSID=446-b6b3e804-
2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&L
istName=Komunikaty_o_sprawach
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Ten tydzień zapowiada wakacje - 
Barany odpoczną, zrelaksują się i 
nabiorą wiatru w skrzydła. Podjęcie 
negocjacji związanych z podwyżką 
lub awansem mogą okazać się sku-
teczne. Weekend będzie szczęśliwy 
dla miłości i najbliższej rodziny.
BYK (20.04. - 22.05.)
Sprawy nabiorą tempa, a Byki po-
czują się ważne i docenione. Nie 
powinny jednak zanadto się rozpę-
dzać i np. pouczać przełożonych – 
chyba, że planują zająć ich miejsce. 
W miłości trochę zamieszania.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Znajomi i współpracownicy Bliźniąt 
zajmą je swoimi sprawami, więc te-
lefon nie przestanie dzwonić. Będą 
rozstrzygać spory i sklejać złamane 
serca. W weekend powinny znaleźć 
czas dla ukochanej osoby. Roman-
tyczny wyjazd lub kolacja we dwoje 
umocnią emocjonalne relacje.
RAK (22.06. - 22.07.) 
To idealny moment, aby Raki 
pozwoliły sobie na odpoczynek. 
Zawodowe kłopoty będą wyraźnie 
mniejsze, a domownicy zaczną 
sobie radzić sami ze swoimi pro-
blemami. Czas zająć się zdrowiem 
i urodą. Miłość przyniesie gorące 
randki i wspaniałe niespodzianki.
LEW (23.07. - 23.08.)
Lwy nie powinny teraz tłumić swoich 
emocji. Przeciwnie, warto je odczu-
wać i mówić o nich. Rodzina wykarze 
się dużym zrozumieniem i zaoferuje 

Lwom pomoc w drobnych pracach 
domowych. W miłości nie ma potrzeby 
niczego się obawiać, ale warto  unikać 
rozmów o pieniądzach i polityce.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny będą pełne chęci i zapału do 
nowych wyzwań. Przełożeni i współ-
pracownicy szybko to dostrzegą, więc 
warto... nie dać się wykorzystać. Pan-
ny powinny też pamiętać o tym, że nie 
samą pracą człowiek żyje. Powodzenie 
w miłości gwarantowane. Urok osobi-
sty i poczucie humoru Panien sprawią, 
że nie opędzą się od wielbicieli.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Przed Wagami okazja do poszerzenia 
wiedzy i zdobycia nowych umiejętno-
ści. Nie powinny protestować, jeśli po-
jawi się okazja do zmiany pracy bądź 
wyjazdu na konferencję. Ta szansa w 
przyszłości może zaowocować samy-
mi korzyściami. W weekend szykuje 
się gorąca randka, więc warto zrobić 
wszystko, żeby była udana.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony mają teraz ogromną szansę 
na znalezienie pracy lub odniesienie 
w niej sukcesu. Szykuje się duży 
przełom. W weekend da się poczuć 
przypływ dobrego humoru i optymi-
zmu, a samotnym Skorpionom zacznie 
sprzyjać powodzenie w miłości. Osoby 
spod tego znaku nie powinny żałować 
sobie tego, co lubią najbardziej, bo 
przyjemności zamienią Ich życie w 
prawdziwy raj na ziemi.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
 Nadchodzi czas zmian u Strzelców. 

To będzie intensywny czas, więc 
warto zatrzymać się na chwile i zre-
generować siły, żeby w decydującym 
momencie ich nie zabrakło.W wolnej 
chwili trzeba odwiedzić krewnych lub 
pomóc starszym od ciebie osobom. 
Ale Strzelce powinny zaplanować 
czas tak, by nie musiały rezygnować 
z randki. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Nagle ktoś z rodziny przypomni Ko-
ziorożcom o niezbędnych zakupach i 
ważnych rocznicach. Podejdą do tego 
bez emocji. Jeśli nie będą zamęczać się 
wątpliwościami i odpoczną, to szczę-
ście zacznie się do Nich uśmiechać. 
Samotne Koziorożce poznają kogoś, 
przy kim warto będzie zatrzymać się 
na dłużej.
WODNIK (20.01. - 18.02.)

SKłADNIKI:
• 10 sztuk zielonych szparagów
• 1/2 kg młodych ziemniaków
• 1 łyżka oliwy
• 2 łyżki masła
• 2 ząbki czosnku
• 1 litr bulionu warzywnego
• 1/3 łyżeczki kurkumy
• pęczek koperku
• pęczek szczypiorku
• 200 g śmietany 18%
• ser feta
WYKONANIE  
W garnku na oliwie i maśle podsmażyć pokrojone w kosteczkę ziemniaki. 
Dodać obrany i przeciśnięty przez praskę czosnek, zamieszać i smażyć 
przez około 2 min.
Następnie wlać gorący bulion, dodać kurkumę i zagotować. Zmniejszyć 
ogień, przykryć i gotować do miękkości ziemniaków.
Odłamać twarde i jasne końce szparagów, opłukać, pokroić na cienkie 
plasterki, główki zostawić w całości.
Dodać do wywaru i gotować na małym ogniu przez minutę. Dodać koperek 
i odstawić z ognia. Dodajemy śmietanę po łyżeczce, żeby się nie zwarzyła.
Podawać z pokruszoną fetą i szczypiorkiem.
Smacznego!

Zupa ze szparagów (ale nie krem)
COŚ NA ZĄB

Żar się z nieba leje nieprzytomny, więc nikt z nas nie ma ochoty 
przesiadywać w kuchni dłużej, niż to konieczne.  
W związku z tym oraz z sezonem szparagowym, proponuję pyszną, 
lekką i szybką zupę z tego szlachetnego w smaku warzywa. Szparagi 
są zresztą nie tylko pyszne, ale uchodzą też za skuteczny afrodyzjak 
dla panów. Czy tak jest naprawdę – nie wiadomo, ale... spróbować 
nie zawadzi.

W tym tygodniu Wodniki pochłonie 
budowanie kariery, ale też związane 
z tym stresy. Ich upór i wytrwałość 
doprowadzą je jednak do celu. 
Weekend przyniesie okazję do ko-
rzystnego zakupu. W miłości należy 
zachować ostrożność, bo uczucia nie 
słuchają rozkazów! 
RYBY (19.02. - 20.03.)
Ryby będą mieć teraz dobrą rękę do 
pieniędzy, ale nie powinny dzielić się 
swoimi pomysłami. Konkurencja nie 
śpi, a milczeniem możną ją oszukać. 
Rybom będą teraz mieć wyjątkowe 
powodzenie w miłości. Samotne 
Ryby zaczną się rozglądać za okazją 
do nowego flirtu, a intuicja ich nie 
zawiedzie! Ktoś chętnie spędzi w 
towarzystwie Ryb kilka długich wie-
czorów. Nocy też. 
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4. liga
Wyniki kolejki z 16 czerwca: Orzeł Wałcz - Darłovia Dar-
łowo 1-4, Błękitni II Stargard - Olimp Gościno 7-1, Iskierka 
Szczecin - Lech Czaplinek 0-1, Gryf Kamień Pomorski - Le-
śnik Manowo 1-3, Vineta Wolin - MKP Szczecinek 2-2, Biali 
Sądów - Hutnik Szczecin 1-1, Sokół Karlino - Rega Trzebia-
tów 3-1, Rasel Dygowo - Sparta Węgorzyno 9-4, Kluczevia 
Stargard - Ina Goleniów 5-0, Mechanik Bobolice - Polonia 
Płoty 3-0 (walkower, goście nie przyjechali na mecz). Pauza: 
Wieża Postomino.

Wyniki kolejki z 19/20 czerwca: Darłovia Darłowo - Błękitni 
II Stargard 1-0, Olimp Gościno - Kluczevia Stargard 1-3, Ina 
Goleniów - Rasel Dygowo 5-0, Sparta Węgorzyno - Sokół 
Karlino 1-8, Rega Trzebiatów - Biali Sądów 4-3, Hutnik 
Szczecin - Vineta Wolin 1-1, MKP Szczecinek - Gryf Kamień 
Pomorski 3-3, Leśnik Manowo -  Iskierka Szczecin 3-0, Lech 
Czaplinek - Mechanik Bobolice 0-4, Polonia Płoty - Wieża 
Postomino 2-8. Pauza: Orzeł Wałcz.

1. Kluczevia Stargard 38 87 112-42
2. Vineta Wolin 38 77 89-31
3. Ina Goleniów 38 68 94-55
4. Leśnik Manowo 38 63 72-70
5. MKP Szczecinek 39 62 91-69
6. Hutnik Szczecin 38 60 76-58
7. Darłovia Darłowo 38 55 82-56
8. Błękitni II Stargard 38 55 96-68
9. Sokół Karlino 38 53 77-81
10. Rasel Dygowo 38 53 77-73
11. Orzeł Wałcz 38 52 53-68
12. Wieża Postomino 38 51 83-81
13. Olimp Gościno 38 51 70-88
14. Rega Trzebiatów 38 50 63-75
15. Biali Sądów 38 50 67-76
16. Mechanik Bobolice 38 49 79-85
17. Lech Czaplinek 38 49 42-55
18. Gryf Kamień Pomorski 38 45 72-83
19. Iskierka Szczecin 38 43 57-70
20. Polonia Płoty 39 28 52-134
21. Sparta Węgorzyno 38 21 47-143

6. liga
Wyniki kolejki z 19/20 czerwca: Znicz Dzikowo - Sad 

Chwiram 6-1, Kopanik Lubno - Grom Szwecja 2-2, Mirstal 
Mirosławiec - Grom Giżyno 7-0, Santos Kłębowiec - Błękitni 
Pomierzyn 1-4, Pionier 95 Borne Sulinowo - Bytyń Nakielno 
8-1, Sokół Suliszewo - Wspólni Różewo 1-4. Legion Strącz-
no - Gryf Budowo – goście nie dojechali na mecz (mecz 
nieuwzględniony w tabeli).

1. Błękitni Pomierzyn 25 62 102-33
2. Wspólni Różewo 25 61 99-31
3. Pionier 95 Borne Sulinowo 25 56 115-39
4. Sokół Suliszewo 25 55 89-38
5. Santos Kłębowiec 25 43 71-48
6. Mirstal Mirosławiec 25 39 63-40
7. Znicz Dzikowo 25 36 62-49
8. Sad Chwiram 25 34 71-76
9. Grom Szwecja 25 31 48-70
10. Bytyń Nakielno 25 28 45-68
11. Gryf Budowo 24 16 26-93
12. Legion Strączno 24 14 35-117
13. Grom Giżyno 25 14 39-114
14. Kopanik Lubno 25 11 34-83

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki kolejki z 19/20 czerwca: Sparta Gryfice - Mirstal 
Mirosławiec 3-4, STLA Szczecinek - Iskra Białogard 0-1, Ama-
tor Kołobrzeg - Olimp Złocieniec 4-4, Gryf Kamień Pomorski 
- Lech Czaplinek 1-6, Victoria Sianów - Zryw Kretomino 2-2, 
Mechanik Bobolice - Darłovia Darłowo 5-3.

1. Victoria Sianów 21 56 97-29
2. Zryw Kretomino 21 48 71-35
3. STLA Szczecinek 21 45 77-28
4. Iskra Białogard 21 43 80-40
5. Mirstal Mirosławiec 21 31 68-55
6. Mechanik Bobolice 21 26 54-73
7. Amator Kołobrzeg 21 23 52-64
8. Lech Czaplinek 21 22 38-75
9. Olimp Złocieniec 21 20 48-85
10. Sparta Gryfice 21 17 50-80
11. Gryf Kamień Pomorski 21 17 48-82
12. Darłovia Darłowo 21 14 46-83

Orzeł Wałcz - Darłovia Darłowo 1-4 (0-1)

Orzeł: Odolczyk - Dybaczewski, Wesołowski, Hermanowicz, Cerazy - Suślik, 
Popiołek, Michalik (57’ Kowalczuk), Riccio, Haraj (68’ Bieńko) - Wegner 
(77’ Dziekański).

Bramka dla Orła: Wegner (72')

Spadek coraz realniejszy
Z tego, jak ważny był środowy (16 

czerwca) mecz Orła z Darłovią w kon-
tekście walki obydwu klubów o pozo-
stanie w następnym sezonie w gronie 
4-ligowców, zdawali sobie sprawę 
wszyscy, którzy choć trochę interesują 
się wałecką piłką nożną. Zajmujący 
przed tym spotkaniem 7. miejsce w 
tabeli Orzeł miał na koncie 3 punkty 
więcej od swoich rywali, ale ci z kolei 
mieli o jeden rozegrany mecz mniej, 
a w następnej kolejce wałczanie 
pauzowali, co wynikało z terminarza. 
Tę potyczkę Orzeł powinien wygrać, 
a przynajmniej zremisować, żeby z 
większym spokojem przygotowywać 
się do wyjazdowych meczów z Błę-
kitnymi II Stargard i Gryfem Kamień 
Pomorski.

Pogoda w środowy wieczór na pew-
no nie sprzyjała rozgrywaniu meczów, 

ale w równym stopniu dotyczyło to 
obydwu drużyn. Około 150-osobowa 
grupa kibiców też nie miała na nasło-
necznionych trybunach łatwo, ale oni 
przynajmniej nie musieli biegać...

W tej sytuacji trudno się dziwić, 
że od samego początku mecz nie 
toczył się w oszałamiającym tempie. 
Schowani na swojej połowie goście 
oddali inicjatywę piłkarzom Orła. 
Gospodarze częściej byli przy piłce, ale 
nie wynikało z tego nic konkretnego. 
Miejscowi razili niedokładnością po-
dań, brakiem pomysłu na sforsowanie 
wcale nie tak znowu bardzo szczelnej, 
ale ambitnie grającej formacji obron-
nej nadmorskiego zespołu. Wyraźnie 
słabszy dzień miał mózg wałeckiego 
zespołu Daniel Popiołek, któremu 
na pewno nie można było zarzucić 
braku zaangażowania, ale już brak 

dokładności w podaniach na pewno 
tak. Przynajmniej częściowo można 
to jednak wytłumaczyć tym, że jego 
koledzy nie dawali mu opcji w rozgry-
waniu akcji.

Wartych uwagi momentów lepszej 
gry wałeckich piłkarzy było w tym 
meczu niewiele. Pierwszy zakończony 
celnym strzałem atak przeprowadził 
w 18 minucie Dybaczewski, który 
przeprowadził rajd środkiem i mocno 
strzelił z okolic 16. metra - niestety, 
w sam środek bramki i golkiper 
Darłovii bez większych problemów 
złapał piłkę.

W 19 minucie groźną, kilkupoda-
niową akcję zakończoną soczystym 
strzałem przeprowadzili goście. Odol-
czyk zdołał wybić piłkę na rzut rożny. 
Rozegrany został krótko, po lewej 
stronie wałeckiej bramki. Jeden z 
piłkarzy Darłovii zbiegł z piłką do 
narożnika pola karnego i stamtąd 
precyzyjnie przymierzył w prawy gór-
ny róg bramki Orła. Piłka przeleciała 
poza zasięgiem Odolczyka i ugrzęzła 
w siatce. W ciszy, która zapanowała 
na wałeckim stadionie, dobrze słychać 
było głośny okrzyk radości strzelca i 

jego kolegów...
Zaskoczeni wałczanie zachowywali 

się jak bokser po mocnym ciosie. Aż 
do końca pierwszej połowy mieli tylko 
dwie okazje strzeleckie. W 27. minucie 
Wegner stojąc w polu karnym z pół-
obrotu posłał piłkę w kierunku bramki 
gości, ale uderzenie nie miało żadnej 
mocy i nie sprawiło bramkarzowi 
Darłovii żadnych problemów. 

W 38 minucie wałczanie mieli rzut 
wolny z około 25 metrów. Cerazy 
przeskoczył nad piłką, a strzelał Popio-
łek. Pomylił się niewiele, ale... jednak 
się pomylił.

Po zmianie stron wałczanie zaatako-
wali trochę energiczniej. W 48 minucie 
lewą nogą strzelił przy bliższym słupku 
Riccio, ale wielkiego zagrożenia z tego 
nie było. Chwilę później z piłką przy 
nodze zatańczył w polu karnym gości 
Popiołek. Pomocnik Orła zwiódł na 
zamach dwóch obrońców, ale trzeci 
zabrał mu piłkę i do próby strzału nie 
doszło.Goście odpowiedzieli szybką 
kontrą w 53 minucie, kiedy Odolczyk 
świetnie obronił strzał głową oddany 
przez jednego z zawodników Darłovii, 
a za chwilę wybronił również dobitkę 
i skończyło się na strachu, choć goście 

powinni prowadzić już dwo-
ma bramkami.

Kilka minut później po ko-
lejnym szybkim ataku gości 
zakotłowało się pod wa-
łecką bramką i goście mieli 
przynajmniej 3 okazje do 
podwyższenia prowadzenia, 
ale tym razem skutecznie 
interweniowali obrońcy Orła. 
Bezpośrednio po tym obroń-
com Darłovii wreszcie urwał 
się Wegner, który wbiegł z 
piłką w pole karne. Niestety, 
wypuścił sobie piłkę trosz-
kę zbyt mocno i próbując 
sięgnąć piłkę posłał ją obok 
dalszego słupka bramki.

Za kilka minut kolejna stra-
ta piłki w środkowej strefie 
boiska zakończyła się wy-
prowadzeniem kontry na 
bramkę Odolczyka, zakoń-
czonej celnym strzałem obok 
bezradnego golkipera Orła.

W 72 minucie gospodarzom 
udało się strzelić kontaktową 
bramkę. Oślepiony słońcem 
i zablokowany przez Herma-
nowicza bramkarz Darłovii 
popełnił błąd, a z prezentu 
skorzystał Wegner, który po 
strzelonej bramce nie wrócił 
już do gry.

Tylko przez 7 minut wa-
łeccy kibice mogli łudzić się 
nadzieją, że nie wszystko 
jeszcze stracone. W 79 mi-
nucie powtórzył się znany już 
scenariusz: strata, kontra, gol.

W 82 minucie Odolczyk 
wygrywając pojedynek z 
napastnikiem Darłovii zapo-
biegł utracie czwartej bramki, 
ale w 4 minucie doliczonego 
czasu gry goście przypieczę-
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towali swoje zwycięstwo, posyłając 
piłkę do wałeckiej siatki po raz kolej-
ny, tym razem po świetnym strzale 
lewą nogą w długi róg zza linii pola 
karnego.

O wiele ciekawsza od samego meczu 
była jego otoczka. Otóż trener Orła 
Marcin Łyjak nie skorzystał z żadnej 
z dwóch dodatkowych przerw na 
uzupełnienie bilansu płynów, podyk-
towanych przez sędziego zarówno w 
pierwszej, jak i drugiej połowie me-

czu. Z boku wyglądało to tak, jakby 
szkoleniowiec nie miał żadnych uwag 
do postawy swoich podopiecznych w 
tym meczu, co wydawało się dziwne. 
Jeszcze dziwniejsza była sytuacja w 
przerwie, kiedy w szatni Orła szyb-
ciej od trenera znalazł się wściekły 
na postawę swoich piłkarzy prezes 
Dariusz Baran, a szkoleniowiec wszedł 
do piłkarzy dopiero, kiedy z pomiesz-
czenia wyszedł jego pracodawca. Naj-
wyraźniej na linii prezes - trener nie 

wszystko w końcówce rundy wygląda 
tak, jak powinno... Niezbyt ciekawie 
wyglądają też przecieki z wałeckiej 
szatni, zgodnie z którymi jeszcze w 
czasie przegranego meczu w Gościnie 
miał wybuchnąć konflikt pomiędzy 
kilkoma (konkretnie trzema) wiodą-
cymi piłkarzami Orła, a te nieporo-
zumienia rzutowały na współpracę 
tych zawodników w meczu z Darłovią.

- Jesteśmy właśnie po spotkaniu z 
piłkarzami - poinformował nas w po-
niedziałek 21 czerwca prezes Dariusz 
Baran. - Udało nam się wyjaśnić parę 
spraw. Chciałbym poinformować, że 

trener Łyjak na pewno poprowadzi 
zespół w ostatnich dwóch meczach se-
zonu. Do porozumienia doszli również 
sami zawodnicy, bo muszę przyznać, 
że atmosfera w szatni była w ostatnim 
czasie niezbyt dobra. Teraz mamy 
przed sobą wspólny cel: utrzymać się 
w 4. lidze i na nim musimy się skon-
centrować, a załatwianie innych spraw 
trzeba odłożyć na później. Wszystkich 
naszych sympatyków zapewniam, że 
się nie poddamy i będziemy walczyć 
do samego końca. Wierzę, że z do-
brym skutkiem.

Tomasz Chruścicki

NIE ZGADZAMY SIĘ NA V LIGĘ 
Przez kilka tygodni frajersko wierzyłem, że Orzeł już zakończył sukcesem bój o 

pozostanie w czwartej lidze. Nic z tych rzeczy. Kilka zwycięstw, niespodziewany 
walkower, pięćdziesięciodwupunktowa zdobycz, to - jak się okazało - zbyt mało, 
by spać spokojnie. Zbyt mało, by na boisku móc pozwolić sobie na zachowa-
nie przypominające wakacyjne igraszki z piłką. Strata punktów w kolejnych 
meczach, a nade wszystko postawa zaprezentowana przez piłkarzy na boisku 
powinny zostać wyjaśnione. W ostatnim meczu drużyna z Darłowa tak naprawdę 
nie miała przeciwnika. Wyglądało to tak, jakby to spotkanie było elementem 
rozpoczynających się obchodów siedemdziesięciopięciolecia wałeckiego klubu 
i w ramach uroczystości wałeccy piłkarze chcieli przed grillem trochę (ale nie za 
dużo!) pobiegać na boisku, zapraszając do zabawy sympatycznych darłowian. 
Piłkarze Darłovii jednak zapewne nie zrozumieli tej zachęty i zamiast imprezować, 
mecz potraktowali poważnie i ku swojej radości wygrali go bez problemu. To z 
kolei spowodowało płacz wałeckich kibiców, że jesteśmy już praktycznie w piątej 
lidze. Myślę, że jestem wyrazicielem stanowiska wielu kibiców, którzy na taką 
wizję odpowiadają stanowczo: NIE! Nie zgadzamy się na spadek do niższej klasy, 
a Ci którzy próbują zrealizować taki scenariusz, niech spadają - daleko i szybko. 

Panie trenerze, panowie piłkarze - nie róbcie jaj. Utrzymajcie IV ligę dla Wałcza. 
Pozostały dwa mecze, zagrajcie w nich prawdziwie, nie odpuszczajcie nikomu. 
Grajcie do końca!

Marek Pawłowski

LISTY
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Tę historię trzymaliśmy specjalnie 
na Euro 2020. Trzech bardzo zna-
nych w Wałczu panów postanowiło 
na własnej skórze przekonać się, 
z jakimi emocjami zmagają się 
piłkarze. I trzeba przyznać, że im 
się to udało...

Cała historia zaczęła się podczas 
ostatnich mistrzostw świata. Panowie 
umówili się na flaszkę w Warce nie 
wiedząc nawet, że rozgrywany jest 
jakiś ważny mecz. Dziś nawet nie 
pamiętają jakie to było spotkanie, 
co z jednej strony spowodowane 
jest upływem czasu, ale z drugiej 
także ilością alkoholu, który wówczas 
wypili. W każdym razie mecz ów nie 
zakończył się w normalnym czasie 
gry. Dogrywka również nie przyniosła 
rozstrzygnięcia i konieczne stały się 
rzuty karne. Te knocili koncertowo 
głównie czołowi gracze. W końcu 
udało się mecz zakończyć, panowie 
zaś pogrążyli się w dyskusji. 

W efekcie pokłócili się, bo część 
(dwóch) uważała, że od zawodowców 
zarabiających miliony euro należy wy-
magać, aby umieli strzelać karne. Z ko-
lei jeden twierdził, że to wcale nie jest 
takie proste. Na tych najlepszych ciąży 
przecież największa presja, a ta działa 
czasami obezwładniająco. Oczywiście 
panowie w dyskusji posługiwali się 
bardziej kwiecistym językiem. Wrócili 
do domów, ale do rozmowy wrócili 

Presja
kilka tygodni później, już na trzeźwo. 

***
Panowie nawet bez alkoholu rów-

nież nie byli w stanie dojść do wspól-
nego wniosku. Ponieważ żaden nie 
potrafił przekonać do swoich racji 
pozostałych kolegów, więc jeden z 
nich zaproponował, aby sprawdzić 
na własnej skórze jak to właściwie 
wygląda od strony praktycznej. 

- Znam to z późniejszej relacji jednego 
z uczestników – opowiada Michał. - Pa-
nowie doszli do wniosku, że potrenują 
przez kilka miesięcy rzuty karne i ich 
obronę. Ponieważ wszyscy byli we w 
miarę równym wieku i o podobnej 
sprawności fizycznej, więc uznali, że 
będzie to sprawiedliwe. Każdy z nich 
zadeklarował, że w przydomowym 
ogródku lub na działce postawi sobie 
pełnowymiarową bramkę, odmierzy 
jedenastkę i zacznie ćwiczyć. Ustalili, 
że treningi mają trwać rok, a potem 
nastąpi konfrontacja. Tyle, że w nor-
malnych warunkach byłyby to zawody 
o marchewkę. Chęć pokonania kolegi 
nie wywoływałaby wystarczającej pre-
sji, z jaką mierzą się piłkarze w grze o 
konkretną, choć niekoniecznie finanso-
wą stawkę. Dlatego panowie postawili 
pieniądze. Na tyle duże, aby ich utrata 
była dostatecznym bodźcem, wywo-
łującym potężną presję. Jaka była to 
kwota? Tego na pewno nie wie nikt 
poza nimi. Mówiło się jednak o 10, czy 
nawet o 20 tysiącach. Ale pojawiała się 

również kwota 100 tysięcy i obawiam 
się, że ta ostatnia jest najbliższa tej, o 
jaką faktycznie toczyła się rywalizacja.

***
Panowie do treningów zaprosili 

swoich kolegów. Nie da się ukryć, 
że większość poszukiwała wsparcia 
wśród byłych piłkarzy głównie wa-
łeckiego Orła. Sami mieli dość nikłe 
pojęcie o technice strzału, choć jeszcze 
większym problemem była obrona 
bramki. Powoli, ale systematycznie 
podnosili swoje umiejętności. Każdy 
robił to w sekrecie przed innymi i 
żaden z nich nie wiedział, jakie umie-
jętności prezentują konkurenci. 

- Panowie mieli też problem z ustale-
niem reguł – mówi Michał. - W końcu 
doszli do konsensusu. Każdy miał 
rywalizować z każdym, czyli oddać 
20 strzałów swoim konkurentom. 
Decydowała liczba wykorzystanych 
jedenastek. Kto wpakuje najwięcej 
razy piłkę do siatki, ten wygrywa. W 
drodze losowania wyłoniono miejsce 
gdzie miało dojść do turnieju. Każdy 
z uczestników mógł przyprowadzić 
swojego pomocnika i nikogo więcej.

Najpierw odbyła się rozgrzewka, 
potem losowanie kolejności strzałów. 
W końcu panowie zaczęli zmagania. 
Nim jednak do tego doszło, pojawił 
się pierwszy problem. Okazało się, 
że każdy trenował inną piłką i gdyby 
okazało się, że wybór padłby na którąś 
z nich, jeden z nich miałby przewagę. 

W związku z tym zapadła decyzja o 
zakupie 4 jednakowych piłek firmy, 
której do treningów nie używał żaden 
z nich. Każdy miał tydzień na zapozna-
nie się z futbolówką. 

***
- Wreszcie panowie stanęli w szranki 

– mówi Michał – Odbyło się kolejne lo-
sowanie i rozpoczęła się pierwsza seria. 
Jaki był jej wynik? Proszę mi wierzyć, że 
panowie strzelali na treningach pewnie i 
powtarzalnie. W pierwszej serii w bram-
kę nie trafił żaden. Na tym właściwie 
powinni zakończyć zabawę, bowiem 
zdobyli odpowiedź na pytanie, jak 
potężna presja spoczywa na piłkarzach. 
Oni jednak kontynuowali rywalizację. 
Zaczęły padać bramki, zaczęły pojawiać 
się obrony. Zaczęły się też kłótnie o to, 
że któryś ustawił piłkę za blisko bram-
ki albo że bramkarz ruszył się przed 
czasem. Po którejś obronie jeden z 
zawodników domagał się powtórki, na 
co drugi nie chciał się zgodzić. W efekcie 
panowie od piłki nożnej płynnie przeszli 
do boksu i MMA. Szybko włączył się 
trzeci i doszło do regularnej bijatyki. 
Nie byliśmy w stanie ich rozdzielić, więc 
daliśmy sobie spokój i poszliśmy do 
domu. Panowie nie dokończyli turnieju 
piłkarskiego, a w rywalizacji w sportach 
walki dość szybko nastąpiły nokauty i 
kontuzje. Nie odzywają się do siebie 
do dziś. Ale wiedzą przynajmniej, jak 
działa presja...

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 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   26/21p

• Przyjmę do pracy przy produkcji. 
Praca dwuzmianowa, od poniedziałku do 
piątku. Kontakt: 735 078 036          27/21p

• Firma zatrudni panią do sprzątania 
klatek schodowych na terenie Wałcza. 
788 458 148                                   26/21p

• Wdowiec, 70 lat, mieszkanie, samo-
chód - pozna uczciwą panią. Tel. 574 570 
648                                                26/21m

• 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 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  

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

MaTRYMoniaLne
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