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Mamy już - w sensie, że my wałczanie i nasi goście 
- za sobą reaktywowany po rocznej, pandemicznej 
przerwie Festiwal Dwóch Jezior, połączony z Biegiem 
Filmowym. Z powodów czysto logistycznych nie 

będę się porywał na pisanie sążnistych recenzji, czyli nie będę 
ani zanadto chwalił, ani specjalnie ganił, gdyż jeszcze całkiem na 
głowę nie upadłem, żeby opisywać wydarzenia, których widziałem 
niewiele. Przepraszam, ale nie posiadłem umiejętności bilokacji, 
a co gorsza - obawiam się, że już jej nie posiądę.

Z odgłosów, które do mnie docierały wynika, że wałczanie w 
poprzednich latach zostali rozpieszczeni przez organizatorów roz-
machem w warstwie muzycznej. Przyzwyczailiśmy się - ja też - do 
tego, że na koncertowej scenie działo się dużo dobrego. W tym 
roku było pod tym względem o wiele skromniej, co nie znaczy, że 
gorzej. Każdy miłośnik muzyki mógł znaleźć na FDJ coś dla siebie 
- pod warunkiem, że lubi szanty. To oczywiście tylko sucharek, 
może faktycznie niezbyt udany, ale ja bym się organizatorów o 
to nie czepiał. Jak się nie ma, co się lubi to się lubi, co się ma. 
Czasu na ogarnięcie tegorocznego FDJ było naprawdę mało, gdyż 
koronawirus zdecydował się poluzować nam obostrzenia bardzo 
późno, a gwiazd polskiej sceny muzycznej nie da ściągnąć do 
Wałcza i podobnych do naszej metropolii na pstryknięcie palcami 
i za marny grosz. W tej sytuacji użycie przysłowia o tym, że tak 
krawiec kraje jak mu materiału staje, wydaje się być wyjątkowo 
na miejscu. A jeśli chodzi o inne, pozamuzyczne atrakcje - myślę, 
że było ich niemało i wystarczyło chcieć w nich uczestniczyć. A że 
nie wszyscy chcieli? To już nic na to nie poradzisz.

Żeby jakoś zamknąć ten wątek śpieszę donieść, że Suwałki Blues 
Festiwal, na który z muzyczno-towarzyskich powodów jeżdżę 
chętnie zawsze kiedy tylko mogę, też odbył się w mocno okrojonej 
formie. Ta impreza rozrosła się do takich granic, że do rodzinnego 
miasta Andrzeja Wajdy zjeżdżają się gwiazdy światowego formatu, 
ale tym razem ograniczyła się do kilkunastu rodzimych bluesowych 
osobistości oraz formacji plus kilku wykonawców z nieodległej 
Litwy. Mój człowiek z Suwałk napisał, że Erica Claptona wprawdzie 
do nich w tym roku nie dowieźli, ale i tak było za...ście. Pytał, czy 
u nas EC był, i odetchnął z ulgą, kiedy zaprzeczyłem.

Jeśli natomiast chodzi o atmosferę, towarzyszącą organizacji 
sztandarowej wałeckiej imprezie plenerowej, to ja oceniam ją 
jako dość kwaśną - z zastrzeżeniem, że dużą część mieszkań-

ców Wałcza niespecjalnie to interesowało. Duża część mieszkańców 
Wałcza może nawet wiedziała o ponownym nieudzieleniu absolu-
torium oraz wotum zaufania burmistrzowi, a jeśli nawet wiedziała, 
to kwitowała ów fakt wzruszeniem ramion. Ci, którzy wiedzieli i 
których to interesuje, podzielili się na dwa obozy: tych, którzy się 
z tego ucieszyli i tych, których to zmartwiło. W tej pierwszej grupie 
dominuje narracja o tym, że czas już był najwyższy, by coś zmienić, 

by przerwać impas, w którym po ostatnich wyborach samorządo-
wych znalazło się miasto. Ci drudzy mówią o chęci przejęcia władzy 
przez grupę radnych w mieście tak wielkiej, że możliwe stało się 
nawet zawarcie porozumienia pomiędzy PiS-em i lewicą, występu-
jącą jako Wspólny Wałcz. Obie grupy zgadzają się tylko w jednym: 
że doszło do rewolucji.

Grupy mogą się z tym zgadzać, ale ja nie muszę. Jak dla mnie bo-
wiem, doszło w Wałczu na razie tylko do demonstracji siły ze strony 
większości radnych obozu antyburmistrzowskiego. Takie coś widać 
na każdej większej demonstracji, kiedy funkcjonariusze walą pałkami 
w tarcze. Hałasu jest z tego dużo, ale konkretów mało - co najwyżej 
słabszym nerwowo demonstrantom zaczynają drżeć kolana. Najczę-
ściej nikt nikomu nie wyrządza krzywdy i prawie wszyscy rozchodzą 
się do domów. Nastaje rozejm, aż do następnej konfrontacji.

W Wałczu, żeby móc mówić o rewolucji, trzeba by odwołać burmi-
strza. Po drugim wotum nieufności i braku zaufania droga do tego jest 
otwarta - tyle, że jakoś nikt się nią na razie nie wyrywa. A że więk-
szość odwołała sprzyjających burmistrzowi Przewodniczącego Rady i 
Przewodniczących Komisji? Takie są reguły demokracji, że większość 
- choćby i najbardziej egzotyczna - zawsze może zrobić to, co zechce, 
gdyż dysponuje siłą. Ale czy ma rację, okazuje się dopiero później.

Sytuacja podobna jak dwie krople wody do obecnej miała miejsce 
na wałeckich szczytach władzy już w poprzedniej kadencji. Zwołać 
referendum w sprawie odwołania B. Towalewskiej było wtedy trud-
niej, ale nie było to niemożliwe, jednak wtedy Rada też się na to nie 
zdecydowała - mimo, że siekiery wisiały w powietrzu. Dlaczego? 
Bo tak naprawdę wtedy nie chodziło i teraz też nie chodzi o to, 
żeby pozbyć się burmistrza, tylko żeby mu przypomnieć, kto w tym 
mieście tak naprawdę rządzi. Żeby go wziąć na smycz. Referendum? 
Nieeeeee, bo może się nie udać i wtedy on wyjdzie z tego silniejszy. 
Ale jeśli weźmie się go na krótką smycz, to może będzie  potulniejszy, 
a może nawet sam odejdzie. I o ile nie widzę powodów, by drzeć 
szaty na okoliczność odwołania niektórych radnych z pełnionych 
funkcji, o tyle skracanie smyczy doprowadza mnie do pasji. Uważasz, 
Szanowna Rado, że Maciej Żebrowski nie nadaje się na burmistrza? 
Więc spróbuj go odwołać. Ale jeśli się boisz, to po prostu pozwól mu 
pracować. I żebyśmy mieli jasność: też uważam, że Maciej Żebrowski 
popełnił wiele błędów, ale to Twoja, Rado, wola.

Przypomnę jednak, że nie tylko radni - burmistrz też jest organem 
władzy samorządowej, wybieranym w powszechnych wyborach, 
wyposażonym w ustawowe oraz statutowe obowiązki i uprawnienia, 
także wobec Rady. Można go... nie chcieć, można mu nie ufać, ale 
gdybym to ja lub jakikolwiek szef zachowywał się wobec swojego 
pracownika tak, jak Rada Miasta zachowuje się wobec burmistrza 
Wałcza (który nie jest jej pracownikiem!), to mocno ocierałoby się 
to o mobbing.

Dość jednak tej retoryki. Nie życzę nikomu z Pań i Panów rad-
nych, by kiedykowiek musiał pracować w takich warunkach, jak 
poprzednio Bogusława Towalewska, a teraz Maciej Żebrowski.

Reduktor
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Podczas trzeciej części sesji Rady 
Miasta Wałcza odwołano prze-
wodniczącego Rady i większość 
przewodniczących komisji. Na 
ich miejsce antyburmistrzowska 
większość powołała „swoich” 
przewodniczących. Nowym prze-
wodniczącym rady został Maciej 
Goszczyński. 

Trzecią część sesji rozpoczął jako 
przewodniczący Paweł Łakomy. Od-
niósł się do postawionych poprzednie-
go dnia przez radną Annę Ogonowską 
zarzutów. 

- Ze zdziwieniem wysłuchałem za-
rzutów – przyznał P. Łakomy. - Zawsze 
byłem do dyspozycji radnych. Dziw-
ne, że zarzuty padły akurat pod moją 
nieobecność. Nie chcę oceniać odwagi 
pani radnej. Zgłaszaliście zarzuty, że 
porządek obrad jest przeładowany. 
Z porządku sesji waszymi głosami zo-
stały usunięte bardzo ważne uchwały 
o MOSiR. Zamiast dyskusji o ważnych 
dla miasta sprawach, wprowadzo-
no szereg punktów, dotyczących 
przejmowania przez was stanowisk. 
Chciałbym się dowiedzieć, jakie pani 
radna Ogonowska ma uprawnienia do 
kontrolowania mojego czasu pracy? To 
leży w gestii mojego przełożonego. 
Rada Miasta ma radzić i pomagać 
burmistrzowi, tymczasem tylko go 

Rewolucja w Radzie
blokuje i szkodzi. Nie chcę być utoż-
samiany z agresją, jaka ma tu miejsce. 
Dlatego opuszczam obrady i proszę, 
aby poprowadził je dalej wiceprze-
wodniczący.

Po tych słowach Paweł Łakomy zdjął 
z szyi łańcuch i wyszedł.

Dalszą część sesji poprowadził 
Krzysztof Piotrowski. Powołano komi-
sję skrutacyjną w składzie: Maria Min-
kowska - która została przewodniczącą 
komisji - oraz Alfred Mikłaszewicz i 
Zdzisław Ryder. Komisja przygotowała 
tajne głosowanie w sprawie odwoła-
nia Przewodniczącego. Jak było do 
przewidzenia, P. Łakomy został odwo-
łany - 12 głosami za, przy 4 głosach 
sprzeciwu i 1 wstrzymującym. Magda-
lena Świątkowska mimo obecności na 
sesji nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Następnie przystąpiono do wyboru 
nowego przewodniczącego. Zgłoszo-
no dwie kandydatury: Macieja Gosz-
czyńskiego i Dariusza Szalli. Nowym 
przewodniczącym został wybrany 
kandydat większości – Maciej Gosz-
czyński. 

- Dziękuję za okazane zaufanie – 
mówił na gorąco po wyborze nowy 
przewodniczący, który kandydował 
do Rady z listy Prawa i Sprawie-
dliwości. - Mam świadomość, że 
reprezentowanie całej Rady nie jest 
proste, ale jestem przekonany, że ta 

zmiana umożliwi współpracę. Chcę 
być przewodniczącym całej Rady, a 
nie tylko niektórych klubów. Mając 
świadomość powagi sytuacji jestem 
pewny, że sobie poradzę.

Następnie radni przystąpili do od-
woływania przewodniczących komisji. 
Na początek poszła Komisja Rewizyj-
na, której przewodziła dotychczas 
Bożena Terefenko. Przewodnicząca 
nie była obecna na sesji. Głos w jej 
obronie zabrał D. Szalla.

- Uzasadniacie odwołanie enigma-
tycznym stwierdzeniem o utracie za-
ufania u części radnych – mówił. - Nie 
stać was nawet na skonkretyzowanie 
zarzutów. Czy można jej zarzucić 
stronniczość? Czy może manipulowała 
składami komisji kontrolnych? Czy 
była przewodniczącą burmistrza? Czy 
podejmowała działania niezgodne 
z prawem? A może niezgodne ze 
statutem miasta? Na każde z tych 
pytań należy odpowiedzieć: nie. Ale 
znalazła się po niewłaściwej stronie 
i to jest główny powód odwołania. 
Nie ubierajcie tego w słowa i frazesy. 
Uprawiacie politykę: teraz my. To, co 
tu się dzieje, jest wielkim nietaktem 
wobec Bożeny Terefenko.

Głos zabrała również radna Anna 
Korzeniewska, która w pełnym emo-
cji wystąpieniu podniosła szereg 
osobistych zarzutów wobec A. Ogo-

nowskiej, wnioskującej o odwołanie 
przewodniczącej Komisji. Przewodni-
czący M. Goszczyński starał się radnej 
odebrać głos, ale jedyne co był w 
stanie osiągnąć, to chwilowe przerwa-
nie wypowiedzi radnej. Radny Marek 
Giłka starał się wytłumaczyć, że to, co 
się dzieje, jest wynikiem demokratycz-
nych wyborów i większość ma do tego 
pełne prawo.

W efekcie uchwałę poddano pod 
głosowanie i B. Terefenko przestała 
być przewodniczącą Komisji Rewi-
zyjnej. Podobny los spotkał Bartka 
Ćmiela z Komisji Skarg i Wniosków, 
Andrzeja Ksepkę z Komisji Budżetu 
oraz Annę Korzeniewską z Komisji 
Oświaty. 

Następnie większość Rady zmieniła 
składy komisji, pozbywając się z nich 
niewygodnych członków, m.in. Bartka 
Ćmiela i Magdaleny Świątkowskiej. 

- Odwołujecie mnie z Komisji Skarg 
i Wniosków bez podania uzasadnie-
nia – uzmysłowił większości Rady B. 
Ćmiel.

- Zgodnie ze statutem, projekt 
uchwały powinien zawierać uzasad-
nienie – dodał D. Szalla. - Uzasadnie-
nie ma wykazać potrzebę podjęcia 
uchwały, a jego brak jest wadą 
prawną. 

Wywołało to konsternację wśród 
radnych. Zapytany o ten aspekt radca 
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Rewolucja w Radzie
prawny potwierdził, że uzasadnienie 
jest konieczne. W tej sytuacji pro-
wadzący obrady ogłosił przerwę, w 
czasie której naprędce sporządzone 
zostały uzasadnienia do dokonania 
zmian w komisjach. Wnioskodawcy 
motywowali to m.in. utratą zaufania 
części radnych. 

Po zmianach w składach komisji 
Rada przystąpiła do wyboru nowych 
szefów Komisji. Nowym przewod-
niczącym Komisji Budżetu została 
Bogusława Towalewska, Komisją 
Oświaty kierować będzie Marek Gił-
ka, szefem Komisji Rewizyjnej został 
Tadeusz Gnojewski, a Komisji Skarg i 
Wniosków przewodzić będzie Halina 
Kuch. Na tym sesja absolutoryjna, 
przeprowadzona w trzech odsłonach, 
została zakończona.

O komentarz do tej sprawy popro-
siliśmy burmistrza Wałcza Macieja 
Żebrowskiego.

- Dotychczasowa arytmetyka, którą 
rządziła się Rada, nie uległa wcale 
zmianie. Nie uważam zatem, aby 
zmiana w funkcjach radnych miała 
wpłynąć na cokolwiek pozytywnie. 
Zwłaszcza, jeśli zmiany dokonały się 
w takiej atmosferze nieufności.

Nie uważam też, żeby nowe otwar-
cie z jednoczesnym zarzutem utraty 
zaufania, postawionym dotychczaso-
wym przewodniczącym Komisji, było 

najszczęśliwszym zabiegiem. Z pew-
nością nie tworzy to klimatu współ-
pracy, do której nawołuje opozycja, 
dotąd jedynie słowem, a nie czynem. 
Jedyna pewna zmiana, jaka nastąpi, 
to wysokość diet niektórych radnych. 
Zmiana w Radzie, to zmiany w planie 
pracy, czas na wdrożenie, ogólne 
spowolnienie pracy, a czeka przecież 
szereg bardzo istotnych uchwał, które 
zostały ściągnięte z porządku obrad 
m.in. po to, by sesja absolutoryjna 
trwała krótko. Ostatecznie po raz 
kolejny zamknęliśmy się w 3 dniach.

Życzyłbym sobie dialogu, współ-
pracy i szacunku dla mieszkańców 
oraz pracowników Urzędu Miasta. Bo 
prawda jest taka, że mieszkańcy mają 
dość walki i kłótni. Głosowali na mnie, 
chcąc zmiany. Ale ta zaoferowana 
przez Radę, to już znany scenariusz - 
odpisał nam M. Żebrowski.          Far

Od autora: Istotnie, prawem więk-
szości jest przejęcie stanowisk funkcyj-
nych i tu nie ma o co kruszyć kopii. 
Tyle, że można to zrobić z klasą, ale 
można też tak, jak odbyło się to w 
wałeckiej Radzie Miasta, czyli z sub-
telnością i gracją sowieckiej ciężkiej 
artylerii. Nie sądzę, bym zdradzał 
wielką tajemnicę pisząc, że przez lata 
pomiędzy radnymi nawet różnych 
opcji nawiązały się jakieś relacje. 

Może nie przyjacielskie, ale choćby 
koleżeńskie. Wielu radnych wspierało 
się wzajemnie, pomagało sobie w 
różnych sytuacjach życiowych. Trzeba 
mieć specyficzny charakter, żeby bez 
mrugnięcia okiem zagłosować przeciw 
koleżance lub koledze, któremu wiele 
się zawdzięcza, a z tego co wiem, 
właśnie takie fakty miały miejsce. Ja 
sobie nie wyobrażam sytuacji abym 
kumpla, z którym np. piję whisky i 
spotykam się na prywatnym gruncie, 
miał odwoływać z jakiegoś stanowiska 
wyłącznie z powodów politycznych. 
Dlatego pewnych sytuacji w polityce 
nie akceptuję. Ale wystarcza mi wy-
obraźni żeby wiedzieć, że takie coś 
musi boleć i znów wcale nie służy to 
deklarowanej z każdej strony chęci 
współpracy. Radni są też ludźmi. Nie 
trzeba być prorokiem żeby wiedzieć, 
że osobiste animozje i rozczarowania 
co do niektórych osób będą odbijały 
się czkawką przez resztę kadencji. Czy 
warto było te relacje poświęcać dla 
kilkuset złotych dodatku za przewod-
niczenie komisji dla „swoich”?

Czy zmiany przyniosą nową jakość? 
Nie mam co do tego żadnych złudzeń. 
Co więcej – uważam, że gadanie o 
współpracy ma ze szczerością niewiele 
wspólnego. Nadal będzie prowadzona 
wojenka, a jeśli radni zdecydują się 
na referendum w sprawie odwołania 

burmistrza, to obawiam się, że spór 
osiągnie rozmiary otwartego konfliktu, 
gdzie wszelkie chwyty będą dozwolo-
ne. Na sesji radna Kamila Trojanowska 
apelowała o umiar. Mówiła, że radni 
zachowują się jak na targowisku, że 
mieszkańcy mają dość konfliktów i cią-
głych sporów. Przestrzegała, że jeśli się 
to nie zmieni, mieszkańcy powiedzą 
dość i wywiozą całą Radę na taczkach. 
I bez zdziwienia przeczytałem w inter-
necie, że wielu wałczanom ten pomysł 
przypadł do gustu.
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.

Festiwal Dwóch Jezior inaczej
Nic już nie będzie tak samo jak było, dlatego i nasz Festiwal Dwóch Jezior musiał 
się zmienić. Osobiście takie zmiany traktuję jako szansę otwarcia się na coś nowe-
go i na eksperyment. Jak się okazało, Wałcz przyjął tę zmianę z zadowoleniem.
W ciągu miesiąca, bo przecież decyzja Rady Miasta zapadła dopiero pod koniec 
maja, z budżetem o połowę mniejszym niż ostatnio, udało się nam zorganizo-
wać festiwal, który jeszcze lepiej skorzystał z zasobów Wałcza i dał mieszkańcom 
jeszcze więcej możliwości do zabawy i rekreacji. Piszę „nam”, ponieważ Festiwal 
tworzony jest przez kilkanaście różnych osób i organizacji. 
Pośród 40 atrakcji festiwalowych trudno było nie znaleźć czegoś dla siebie. Mu-
zycznie wędrowaliśmy od folku, przez alternatywny pop, piosenkę żeglarską, do 
muzyki elektronicznej. Geograficznie - od plaży nad jeziorem Zamkowym, przez 
Skwer Kaszewskiego, Amfiteatr, na całą długość promenady. Do kilkunastu dyscy-
plin sportowych rozgrywających się podczas Festiwalu dołączył tenis z gwiazdami. 
Również pomysł, żeby połączyć Festiwal Dwóch Jezior z Wałeckim Festiwalem 
Biegowym okazał się w tym roku strzałem w dziesiątkę. Obie imprezy okazały 
się dla siebie wsparciem i wzmocnieniem. Było to szczególnie przyjemne, mając 
na uwadze 10. jubileusz Biegu Filmowego i nieco skromniejszy, piąty, Festiwalu 
Dwóch Jezior.
Takie imprezy powinny być również okazją do tego, żeby pochwalić się tym, co 
najlepsze w naszym mieście. Dlatego jeszcze bardziej postawiliśmy na lokalną 
gastronomię, twórców i rękodzielników, organizacje pozarządowe. W ten sposób 
udało nam się ich zaprezentować, wesprzeć i jednocześnie stworzyć nową jakość 
Festiwalu. 
Najpiękniejsze w Festiwalu Dwóch Jezior jest jednak to, że tworzą go mieszkańcy 
dla mieszkańców. I życzę nam wszystkim, żeby na kolejnym festiwalu było nas 
jeszcze więcej. 

Maciej Łukaszewicz
Dyrektor Festiwalu Dwóch Jezior

Wałeckie Centrum Kultury
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Jest rok 1945. Kończy się strasz-
liwa II wojna światowa. Wałcza 
nie zdążyli opuścić jeszcze wszyscy 
Niemcy, a już z różnych stron Pol-
ski i Europy przyjeżdżali tu ludzie, 
głównie młodzi, szukający swojego 
szczęśliwego miejsca na Ziemi w 
nowej, powojennej rzeczywistości. 
W życiu ludzi młodych musiało się 
znaleźć również miejsce na sport. 
W tym czasie trudno było ustalić, 
czy w tej aktywności było wię-
cej entuzjazmu, spontaniczności, 
zabawy, czy być może potrzeby 
odreagowania przeżyć związanych 
z okropieństwami wojny. Tak czy 
owak, rodził się w Wałczu sport.

Zorganizowane formy sportu zawią-
zały się już w 1945 roku. W paździer-
niku powstał piłkarski, jednosekcyjny 
Klub Sportowy „Pionier”. Jego pre-
zesem został wicestarosta wałecki M. 
Laudański. Żywot tego klubu zakoń-
czył się po kilku miesiącach. Natura 
nie znosi jednak próżni. Właściciele 
popularnego aż do lat 60-tych ub. 
wieku sklepu „Jotka” na rogu ulic Tę-
czowej i Kilińszczaków (później „Reno-
ma” i „Roma”) - Franciszek Joachimiak 
i Mirosław Królikiewicz (od inicjałów J 
i K powstała „Jotka”) z grupą kolegów 
(głównie rzemieślników) postanowili 
założyć Klub Sportowy z sekcją piłki 
nożnej. Pomysł szybko zamienił się w 
czyn i już 28 lipca 1946 roku zawiązał 
się Rzemieślniczo-Kupiecki Klub Spor-
towy „Orzeł”. Pierwszym prezesem 
wybrano Franciszka Joachimiaka, a 
członkami Zarządu zostali: Tadeusz 
Giemza, Mirosława Królikiewicz, 
Zbigniew Oleszak, Stefan Niedbalski 
i Edmund Hrywniak. Kilka tygodni 
później, 18 sierpnia 1946 r. o godz. 
15.00, rozegrany został pierwszy mecz 
„Orła” z „Iskrą” Jastrowie. Goście zwy-
ciężyli 3:1. Mecz odbył się na boisku 
wałeckiej Bukowiny, które po zniszcze-
niach wojennych odrestaurowano w 
ciągu dosłownie kilkunastu dni. 

Moment utworzenia Klubu Spor-
towego „Orzeł” należy uznać za rze-
czywisty początek sportu w Wałczu. 
Tworzą się nowe sekcje sportowe, 
ujmowane  coraz wyraźniej w ramy 
struktur organizacyjnych.

Rok 1948 przyniósł istotne zmiany 
w strukturze organizacyjnej polskie-
go sportu. W tym czasie powstają 
Zrzeszenia Sportowe, obejmujące 
poszczególne kluby. 7 maja tego 
roku Rzemieślniczo-Kupiecki Klub 
Sportowy „Orzeł” przechodzi pod 
patronat Powiatowej Rady Związków 
Zawodowych i zmienia nazwę na Klub 
Sportowy Związków Zawodowych 
„Orzeł”. W wałeckim klubie był to 
jednak dopiero początek zmian. 15 
sierpnia następuje połączenie „Orła” z 
„Junakiem”. W lutym 1949 roku nowy 
klub przystępuje do Zrzeszenia Spor-
towego „Związkowiec”, a już 31 lipca 
zmienia przynależność, przechodząc 
do Zrzeszenia Sportowego „Spójnia”

Jubileusz wałeckiego Orła

Od 1957 roku zmienił się zasadni-
czo status dotychczasowej „Spójni” i 
klub coraz bardziej integrował się ze 
strukturami wojska na terenie Wałcza. 
W 1960 roku doszło do fuzji Klubu 
Sportowego „Olimpia” z Wałeckim 
Towarzystwem Sportowym „Orzeł”. 
To miało zapewnić Wałczowi silny klub 
piłkarski, który mógłby rozgrywać 
swoje mecze na dopiero co otwartym 
stadionie.

Nastąpiło ono 22 lipca 1959 roku. 
Widownia tego dnia pękała w szwach. 
Z Piły wystartował samolot, który 
w kulminacyjnym punkcie otwarcia 
zrzucił na murawę brązową, skórzaną 
piłkę.

Bardzo pomyślny dla „Orła” był rok 
1962. Drużyna awansowała do ligi 
okręgowej, nazywanej wówczas III ligą. 
W czasie letniej przerwy zespół prze-
bywał na Bukowinie, gdzie pod okiem 
trenerów: Stanisława Kalinowskiego i 
Bogusława Ksepki, przygotowywał się 
do debiutu w gronie najlepszych ze-
społów województwa koszalińskiego.

Na inaugurację odbył się mecz z 
„Darzborem” Szczecinek. To ważne w 
historii „Orła” spotkanie odbyło się 19 
lipca 1962 roku, a drużyna wałecka 
zwyciężyła 3:2 (1:0) po bramkach 
Kowalczyka, Brajtenbacha i Kędziory.

Do 1964 roku prezesem „Orła” był 
Brunon Bzdawski. Po nim prezesem 
krótko był Zdzisław Wyszyński, następ-
nie oddany duszą i ciałem sportowi 
Zygmunt Boboryk, a po nim Bernard 
Kokowski, Jerzy Olejniczak i Antoni Ha-
rasimowicz. Po trenerze Kalinowskim 
szkoleniem piłkarzy zajmowali się tak 
znani w wałeckim środowisku piłkar-
skim ludzie, jak: Franciszek Wanat, 
Edward Ziółkowski, Jan Koziej, Tadeusz 
Basiński, Paweł Korecki.

W 1969 roku Wałeckie Towarzystwo 
Sportowe istniało nadal, ale piłka 
nożna zaczęła w nim zamierać. Istniał 
tylko zespół juniorów, którym opieko-
wał się Zdzisław Tuderek, późniejszy 
burmistrz Wałcza.

Zupełnej pustki nie było jednak ni-
gdy. W 1968 roku z zawodników upa-
dającej drużyny „Santos” Kłębowiec i 
kilku piłkarzy wałeckich powstała przy 
Państwowym Ośrodku Maszynowym 
drużyna „MOTOR” Wałcz.

Niedługo później, bo w 1969 roku, 
przy Wałeckim Przedsiębiorstwie 
Budowlanym powstał Klub Sportowy 
„TRAMP”, który przejął większość 
funkcji piłkarskich „Orła”. Klub pod 
tą nazwą przetrwał do roku 1973. 
W zdecydowanej większości oparty 
był na wychowankach „Orła”, m.in.  
St. Tymie, J. Skrętowiczu, por. A. Żar-
nowskim, Cz. Janowiczu, Z. Halickim, 
T. Gramatyce, J. Czerniewiczu, Zb. 
Marynce czy J. Świerszczu.

W 1973 roku KS „Tramp” uległ 
likwidacji. Z inicjatywy m.in. Bogusła-
wa Ksepki - szefa sportu w powiecie 
wałeckim, Alfreda Mikłaszewicza - 
przewodniczącego Powiatowego Zrze-
szenia LZS, Tadeusza Laski, Wacława 
Warzechy, ppłk. Stanisława Markow-
skiego, kpt. Ireneusza Obermajera i 
Leszka Nocunia - (b. piłkarza Polonii 
Bytom, który ożenił się i podjął pracę 
w Strącznie) utworzono Klub Sportowy 
„Korona” Wałcz. Oprócz piłki nożnej 
była w nim również sekcja bokserska.

Prezesami tego klubu w początkach 
jego istnienia byli m.in. W. Warzecha i 
Zdzisław Gorzeń. Trenerem był grający 
piłkarz - Leszek Nocuń. Od 1979 roku 
kierownikiem drużyny był Zbigniew 
Wiatr. Pełnił tę funkcję przez kolejne 
10 lat, stając się w tym czasie znaną i 

jednocześnie barwną postacią światka 
piłkarskiego Wałcza i województwa 
pilskiego.

Klub Sportowy „Korona” w 1973 
roku rozpoczął rozgrywki od startu 
w koszalińskiej klasie „B”. Awanse 
odbywały się co roku i po „A” klasie 
w roku 1974, nastąpił awans do ligi 
okręgowej w roku 1975.

Słabość organizacyjna „Korony”, 
pozbawionej wsparcia którejś z firm 
wałeckich Wałcza, nie pozwoliła na 
rozwój wielu wyjątkowo uzdolnio-
nych, młodych piłkarzy. Do tej grupy 
należeli: J. Polewski, A. Piotrowski 
(reprezentant Polski juniorów), J. Po-
zorski, J. Cywiński, E. Michorek, T. Gut, 
K. Smółka, S. Gugałka, M. Wiercioch, 
A. Kwiatkowski, K. Bajor, T. Leśniak, 
W. Kasielski, D. Łabędzki, R. Typiło.

Poszukiwania możniejszego pa-
trona, chcącego pomóc chylącej się 
ku upadkowi „Koronie”, nie dawały 
rezultatów. Pozostali jeszcze w klubie 
działacze oraz władze miasta coraz 
częściej spoglądali w stronę „Orła”. 
W tym właśnie klubie, gdzie preze-
sem był wałecki prawnik Mieczysław 
Lenart, upatrywano jedynego ratunku 
dla wałeckiego piłkarstwa.

W lipcu 1982 roku piłka nożna znów 
wróciła do struktur organizacyjnych 
„Orła”. Odbyte w tej sprawie posie-
dzenie Zarządu „Orła” było bardzo 
burzliwe. Wystąpiła wyraźna różnica 
zdań pomiędzy tymi, którzy chcieli 
powrotu piłki nożnej, a drugą grupą 
członków Zarządu, którzy widzieli w 
tym zagrożenie dla sportu kajakowe-
go i lekkoatletyki. Po trwającej kilka 
godzin dyskusji nastąpiło głosowanie, 
w którym jeden głos - zdecydowanie 
wyglądało na to, że Mieczysława 
Lenarta - przeważył na korzyść piłki 
nożnej, która wraz z boksem - drugą 
sekcją „Korony” - została wchłonięta 
przez Wałeckie Towarzystwo Sportowe 
„Orzeł”. Pod względem sportowym 
jednak nie nastąpiła wyraźna zmiana 
na lepsze. Drużyna seniorów, grając w 
pilskiej lidze okręgowej, w sezonach 
1982/83 i 1983/84 spisywała się 
słabo i miała poważne problemy z 
przebiciem się do pierwszej dziesiątki.

W lipcu 1984 roku klub zatrudnił 
Adama Palenia, który w krótkim cza-
sie, wykorzystując ogromną wiedzę 
oraz doświadczenie zdobyte w „Sto-
milu” Olsztyn i „Polonii” Piła, dokonał 
reorganizacji kadrowej I drużyny.

W pierwszym okresie swej pracy 
Adam Paleń miał do dyspozycji 25 
następujących zawodników:
• bramkarze: Mirosław Keller, 

Zbigniew Osiecki;
• obrońcy: Jerzy Pozorski, Dariusz 

Łabędzki, Waldemar Kasielski, 
Dariusz Pilip, Kazimierz Bajor, 
Włodzimierz Buller, Dariusz Pień-
kowski;

• pomocnicy i napastnicy: Witold 
Dylewski, Krzysztof Woźniak, 
Mariusz Bujek, Eugeniusz Micho-
rek, Roman Świerszcz, Stanisław 
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Lipka, Tadeusz Leśniak, Roman 
Hajdasz, Andrzej Piotrowski, 
Krzysztof Smółka, Janusz Misz-
czak, Ireneusz Myłek, Dariusz 
Baran, Mirosław Kondrat i Robert 
Żolik.

Trener wprowadził zasadę pięciu 
treningów tygodniowo, potem mecz 
i jeden dzień przerwy. Połowa za-
wodników nie wytrzymała takich 
obciążeń. W sezonie 1985/86 skład 
uzupełniono o nowych zawodników, 
nadal jednak upragniony awans do III 
ligi był tylko marzeniem.

W kolejnym sezonie trener A. Paleń 
przejął drużynę juniorów, która wła-
śnie po raz pierwszy awansowała do 
ligi międzywojewódzkiej. Trenerem 
pierwszego zespołu został Marek 
Olech - po wielu latach I-ligowy sędzia 
piłkarski.

Tym razem nikt nie był w stanie 
zatrzymać „Orła” w marszu do III ligi. 
Zespół już po pierwszym meczu był 
liderem rozgrywek, a kolejne mecze 
powiększały tylko przewagę nad 
konkurentami.

Debiut w III lidze miał miejsce na 
początku sierpnia tego samego roku w 
Wałczu. Pierwszym przeciwnikiem był 
spadkowicz z II ligi - „Arka” Gdynia. 
Pewni siebie gdynianie tracili rezon 
w czasie meczu, który zakończył się 
bezbramkowym remisem.

Mecz stał się świętem dla miasta i 
okolic. Oglądał go nadkomplet pu-
bliczności - 5 tysięcy widzów.

Moment awansu do III ligi splótł się 
ze zmianami organizacyjnymi w klu-
bie. W 1986 roku nowym prezesem 
został Henryk Tobiasz - działacz kaja-
karski, tak jak i większość pozostałych 
członków Zarządu. Doskonałe wyniki 
kajakarzy sprawiły, że z budżetu klu-
bowego trudno było otrzymać środki 
dla lekkoatletyki, a jeszcze trudniej dla 
piłki nożnej. Pozostałe dwie sekcje: 
bokserska i szachowa zadowalały się 
tylko symbolicznymi kwotami.

Zbliżał się jednak rok 1989, a wraz 
z nim zmiany społeczno-polityczne 
w Polsce. W tym okresie prezesem 
klubu został Lesław Ryźlak - wieloletni 
Naczelnik Miasta Wałcza. 

Wśród działaczy, ale też wśród 
sportowców, narastały  tendencje 
do wydzielania się poszczególnych 
sekcji w odrębne kluby sportowe. W 
maju 1990 roku doszło do spotkania 
dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej 
i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w 
Pile - Jana Nowaka i władz miasta, z 
Zarządem Wałeckiego Towarzystwa 
Sportowego „Orzeł”. Zapadła wtedy 
decyzja o rozdzieleniu się dotychcza-
sowego Towarzystwa na trzy odrębne 
kluby:
1. Wałeckie Towarzystwo Kajako-

we „Orzeł” - sekcje: kajakowa i 
szachowa;

2. Ludowy Klub Sportowy „Buko-
wina” - sekcje: lekkoatletyczna i 
bokserska;

3. Wałecki Klub Sportowy „Orzeł 

Biały” - jednosekcyjny klub piłki 
nożnej.

Na początku czerwca 1990 roku 
prezesem WKS „Orzeł Biały” został 
Zbigniew Augustyniak - inżynier bu-
dowlany. W pracach nowego Zarządu 
pomagali mu Jerzy Goszczyński i Roman 
Gniot.  J. Goszczyński pod koniec lat 80-
tych oraz na początku lat 90-tych był 
również trenerem III-ligowego zespołu. 
W tym czasie prezes Augustyniak, wyko-
rzystując prywatne kontakty z Litewskim 
Związkiem Piłki Nożnej, wypożyczył 
trzech piłkarzy z Klubu Sportowego 
„Jawor” Możejki. Tak więc wałecki klub 
przecierał szlaki w zakresie wypożyczeń 
zawodników zza granicy do klubów 
piłkarskich województwa pilskiego. 
Dobra gra piłkarzy „Orła Białego” znów 
przyciągała na stadion w Wałczu po 2 
tysiące kibiców. Ukoronowaniem tego 
było zajęcie IV miejsca w rozgrywkach 
III ligi w sezonie 1991/92.

W styczniu 1991 roku ster rządów 
w klubie objął Tadeusz Węgrzynow-
ski, prywatny przedsiębiorca i han-
dlowiec. Za jego prezesury w „Orle 
Białym” nastąpiły istotne zmiany 
organizacyjne i wymiana pokoleniowa 
trenerów. Odeszli zasłużeni dla wałec-
kiego klubu szkoleniowcy: Walerian 
Redlich i Adam Paleń, a po studiach 
wrócili do Wałcza Piotr Filipiak i 
Czesław Bacławski. Podjęli szkolenie 
młodzieży piłkarskiej w „Orla Białym”.

Od połowy 1993 roku klubowi 
zaczyna brakować środków. Drużyna 
juniorów znalazła możnego sponsora 
w osobie Leszka Łopatki, właściciela 
hurtowni spożywczej „AGA”. Od tej 
pory drużyna ligi międzywojewódz-
kiej juniorów pozostaje w strukturze 
„Orła Białego”, lecz przyjmuje nazwę 
WKS „Orzeł Biały AGA”.

Poszukiwanie sponsora, który byłby 
w stanie utrzymać ciężar kosztów 
drużyny III-ligowej, nie dało rezultatu. 
Znalazła się jedynie grupa prywatnych 
przedsiębiorców, m.in. Stanisław Kor-
naś, Wiesław i Mieczysław Piotrowscy, 
Edward Werec, Ryszard Janukowicz i 
kilku innych, która doraźnie wspoma-
gała finansowo klub.

Rok 1995 przyniósł w klubie prze-
łomowe zmiany i przeobrażenia. Na 
przełomie czerwca i lipca doszło do po-
rozumienia pomiędzy prezesem „Orła 
Białego” Tadeuszem Węgrzynowskim a 
prezesem Kubu Sportowego „Pilanin” 
Piła Waldemarem Bullerem. Na mocy 
tego porozumienia grupa najlepszych 
zawodników „Pilanina” przeszła do 
„Orła Białego”. Zespół seniorów 
przyjął nazwę „Intrat - Orzeł Biały”, a 
Waldemar Buller, jako właściciel firmy 
„Intrat”, został jego prezesem.

Już początek współpracy wskazywał, 
że różnice w sposobie budowania  dru-
żyny są zbyt duże, by ten związek mógł 
się dłużej utrzymać. Prezes Węgrzy-
nowski chciał zbudować silną drużynę 
w oparciu o własnych wychowanków, 
uzupełnionych o najlepszych zawodni-
ków „Pilanina”. Odmienną koncepcję 

forsował W. Buller, który w krótkim 
czasie na stanowisku trenera zatrudnił 
Ryszarda Marcinkowskiego, byłego 
piłkarza „Olimpii” Poznań, a także 
zakupił lub wypożyczył grupę bardzo 
znanych piłkarzy, również związanych 
z tym poznańskim klubem. Zawodnicy 
z Poznania, uzupełnieni Dariuszem Ba-
ranem, Jackiem Muratem, Arkadiuszem 
Szapowiczem, Dariuszem Chudzyńskim, 
Romanem Myszką, Jackiem Halickim, 
Adamem Pastuszką, Jackiem Siutkow-
skim, Tomaszem Kępczyńskim i Remi-
giuszem Krzoską, stanowili bardzo silny 
zespół, który rundę jesienną zakończył 
na 1. miejscu z 10 punktami przewagi 
nad trzecią w tabeli „Dyskobolią” Gro-
dzisk Wlkp. - typowaną do awansu. 
W przerwie zimowej, w lutym 1996 
roku, trener Marcinkowski oraz grupa 
zawodników z Poznania  przeniosła się 
jednak do „Dyskoboli” Grodzisk. Mimo, 
że prezes Buller uzupełnił skład drużyny 
o tak znanych piłkarzy, jak Maciej Mizia 
z „Ruchu” Chorzów, Mirosław Iwan z 
„Warty” Poznań, Roman Frydryszak i 
Dariusz Kołacki z „Zawiszy” Bydgoszcz, 
zespół „Orła Białego” nie był  wstanie 
nawiązać skutecznej walki z „Dyskobo-
lią” Grodzisk Wlkp. i awans do II ligi 
przypadł rywalom. Był to jednocześnie 
koniec mariażu „Orła Białego” z „Pila-
ninem”.

Do nowych rozgrywek w sezonie 
1996/97 zespół wystartował znów 
jako „Orzeł Biały”, a skład I drużyny 
oparty był w całości na zawodnikach 
urodzonych i wychowanych w Wał-
czu. Trenerem został dotychczasowy 
szkoleniowiec juniorów, również 
wałczanin - Piotr Filipiak.

Zespół seniorów po rundzie jesiennej 
sezonu 1996/97 zajmował IX miejsce 
w dziesiątym roku swych występów w 
III lidze, a juniorzy w lidze międzywo-
jewódzkiej uplasowali się na miejscu 
V. Był to w tym czasie rzeczywisty 
wykładnik sił i możliwości „Orła Bia-
łego” Wałcz.

Kilku piłkarzy, wychowanych i ukształ-
towanych w zespole „Orła”, zrobiło 
sporą karierę ligową. Kilku z nich trafiło 
do reprezentacji Polski. W roku 1960 
Bogdan Szewiałło przeszedł z Wałcza 
do II-ligowego „Startu” Łódź, a stąd 
do reprezentacji narodowej, gdzie 
występował u boku m.in. Lucjana 
Brychcego i Stanisława Oślizły. W roku 
1980 w reprezentacji Polski juniorów 
występował wielce utalentowany wy-
chowanek wałeckiego klubu - Andrzej 
Piotrowski, który jednak nie wykorzy-
stał ogromnej szansy, jaka się przed 
nim otwierała. W debiucie w III lidze 
zespół zajął VII miejsce w końcowej 
klasyfikacji sezonu 1987/88, a 21-letni 
wychowanek „Mirstalu” Mirosławiec 
Robert Żolik, grający w barwach „Orła”, 
został królem strzelców, zdobywając 29 
bramek. Ten piłkarz grał później w II-li-
gowych zespołach „Chrobrego” Głogów 
i „Gwardii” Koszalin. Aleksander Ptak 
(ur. w 1977 r.), grając jeszcze w Wałczu 
był kapitanem reprezentacji Polski do 

lat 17-tu. Następnie był bramkarzem 
I-ligowych zespołów GKS Bełchatów i 
„Groclin” Grodzisk Wlkp. Jarosław Stró-
żyński był podstawowym bramkarzem 
I-ligowej „Amiki” Wronki, a Mariusz 
Mazur piłkarzem również I-ligowego 
GKS Tychy. W zespołach ligowych wy-
stępowali też: Dariusz Chudzyński w 
„Sokole” Pniewy, Sławomir Rafałowicz 
w „Pogoni” Szczecin i „Amice” Wronki, 
a Jacek Murat w „Dyskobolii” Grodzisk 
Wlkp. Właśnie z „Dyskobolią” „Orzeł” 
rozegrał chyba swój najsłynniejszy mecz 
wyjazdowy jesienią 1995 roku. W listo-
padowe popołudnie na trybunach w 
Grodzisku zebrało się ponad 2 tysiące 
kibiców, czekających na zwycięstwo 
swojej drużyny, wzmocnionej czterema 
zawodnikami z wronieckiej „Amiki”. 
Ale piłka nożna jest grą niespodzianek. 
W 22. minucie Jerzy Kaziów po rzucie 
rożnym zdobył głową piękną bramkę, 
która dała zwycięstwo i 3 punkty dru-
żynie „Orła Białego”.

Lata 1996 -2006 to okres stagnacji, 
a następnie regresu: spadek seniorów 
do IV, a potem do V ligi i coraz słabsze 
wyniki drużyn juniorskich. Za preze-
sury Zbigniewa Cebuli klub uzyskał 
względną stabilność organizacyjną i 
finansową, jednak na poziomie nie 
wyższym, niż V liga.

Później prezesem „Orła” był Grze-
gorz Maciejasz. Ustabilizował drużynę 
seniorów na poziomie czołówki V 
ligi, co było też możliwe dzięki pracy, 
trafnym decyzjom i trenerskiej intuicji 
Dariusza Pilipa.

W styczniu 2006 roku prezesem 
klubu został Andrzej Macner, były 
zawodowy żołnierz, a po przejściu do 
cywila prywatny przedsiębiorca. Kilka 
miesięcy jego rządów zaowocowało 
uporządkowaniem spraw finansowych. 
Zbudowana została drużyna, która 
zajmowała czołowe miejsca w V lidze.

W 2011 roku stery KS Orzeł Wałcz 
przejmuje Dariusz Baran - wychowanek 
klubu, następnie piłkarz III-ligowy i 
kapitan tej drużyny. Rok 2011 przyniósł 
także długo oczekiwany awans do IV 
ligi. Po dwóch sezonach następuje jed-
nak kolejny spadek do klasy okręgowej. 
Był to smutny moment dla wałeckiej 
piłki nożnej, jednak drużyna za preze-
sury Dariusza Barana stabilizowała się i 
krok po kroku zmierzała znów do IV ligi. 
Zespół w tych czasach prowadzili m.in. 
Dariusz Pilip, Leszek Bułakowski, Krzysz-
tof  Bartosik. Kolejnym trenerem został 
Marcin Łyjak, który przejął zespół Orła 
w drugim sezonie gry w IV lidze. Na tym 
szczeblu wałecka drużyna gra od sezonu 
2018/19 i  zwykle jest zespołem środka 
tabeli. Cały czas drużyna wspierana jest 
przez samorząd i władze miasta oraz 
innych darczyńców, którzy pomagają 
w utrzymaniu IV ligowego poziomu 
organizacyjnego i sportowego klubu.

Działaczom i zawodnikom „Orła” 
Wałcz składamy życzenia samych 
sukcesów w nowym 75-leciu.

Urząd Miasta Wałcz te
ks
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A może jednak nad morze?
Proponujemy naszym Czytelnikom króciutką, ale bardzo urokliwą fotorelację z wyjazdu nad morze, na który wybrał 
się blisko związany z naszym tygodnikiem mec. Cezary Skrzypczak. Zazdrościmy Panu Mecenasowi i chwil wypo-
czynku  - zawsze za krótkich - i fotograficznych umiejętności oraz talentu.
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
W głowach Baranów wybuchnie 
teraz mała burza, bo będą teraz pla-
nować przyszłość, przebudowywać 
swoje życie i podejmować ważne, 
życiowe decyzje. W miłości powin-
ny postawić na szczerą rozmowę 
- nie warto wyciągać pochopnych 
wniosków na podstawie samych 
domysłów. W weekend Barany tro-
chę odetchną i postawią na dobrą 
zabawę.
BYK (20.04. - 22.05.)
Na Byczych horyzontach pojawią 
się nowe możliwości, a one wyko-
rzystają informacje, które od dawna 
posiadają. Przed nimi dobry czas na 
zaplanowanie podróży we dwoje. 
W miłości zapanuje spokój i harmo-
nia, na która od dawna czekają... 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
W pracy czeka Bliźnieta wyzwanie, 
które - jeśli mu sprostają - przynie-
sie im zasłużony sukces. Warto być 
wytrwałym w swoich staraniach, 
bo tylko wtedy uda im się osiągnąć 
zamierzony cel. Weekend sprzyja 
miłości. Samotne Bliźnięta zrobią 
pierwszy krok w stronę kogoś, kto 
od dawna je intrygował. Odwagi, 
planety Wam sprzyjają!
RAK (22.06. - 22.07.) 
Raki mają teraz szansę na jakiś 
przyjemnym wyjazd na łono na-
tury na piknik. Nawet, jeśli będzie 
on krótki, odświeży ich pogląd na 
otoczenie już przez samo oderwanie 
się od codzienności. Dobre dni dla 

miłości nadejdą w weekend. Tylko 
trzeba być ostrożnmy z obietnicami, 
żeby kogoś nie zranić. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Być może do głosu dojdzie material-
ny wydźwięk relacji, w których teraz 
są Lwy. Bądźcie ostrożne, nie warto 
działać pod wpywem emocji . Nie 
obawiajcik się podjąć odważnych 
decyzji, które ułatwią życie wszystkim 
domownikom. Bliskie osoby będą 
wam życzliwe i pomocne. Zaplanu-
jecie wspólnie miły weekend bądź 
dłuższą podróż. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Nadszedł czas na nadrobienie towa-
rzyskich zaległości, Szalone pomysły 
Panien będą cieszyć się uznaniem 
i aprobatą ich bliskich .W miłości 
randka za randką, szalone uniesienia 
i wiele niezapomnianych chwil.
WAGA (23.09. - 22.10.)
W pracy Wagi odniosą największe 
korzyści dzięki współpracy z ludźmi 
i szybkiemu wykorzystaniu nowych 
wiadomości. Potem sprawy domu 
i rodziny wymagać będą od nich 
większej niż zwykle uwagi. Możliwe, 
ze doświadczą jakiejś straty, ale może 
być to w skutek ich własnej decyzji.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
W pierwszej połowie tygodnia Skor-
piony nie będą wzorami pracowitości 
i zaangażowania - postanowią wziąć 
urlop albo skorzystać z lekarskiego 
zwolnienia. Sporo pieniędzy prze-
znaczą za to na przyjemności i swoją 
wygodę. Miłość i towarzyskie sprawy 

znajdą się w centrum ich zaintereso-
wania.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
W pracy będzie wiele spotkań i 
kontaktów. Strzelce mają szansę po-
myślnie zakończyć swoje projekty i 
osiągnąć wyznaczony wcześniej cel. 
Lepiej niech kierują się swoim sercem 
i intuicją, a nie tym, co według oto-
czenia wypada im zrobić. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce będą teraz pełne zapału, 
zaczną zdobywać wiedzę i bardzo 
szybko nadarzy się sposobność, by 
wykorzystać ją w praktyce. Nie warto 
zmieniać swojego zdania tylko dlate-
go, że ktoś ciągle oczekuje od nich 
wsparcia. W weekend ktoś o Kozio-
rożce szczególnie zadba. Warto mu na 
to pozwolić, nie będzuecue żałować! 

SKŁADNIKI:
• 4-6 dużych łodyg rabarbaru - ok. 500 g,
• 300 g truskawek,
• 3 łyżki cukru,
• 1,5 litra wody. 
WYKONANIE  
Rabarbar obrać ze skórki, odciąć liście i korzeń, łodygę pokroić na plasterki. Truskawki 
pozbawić szypułek. Przełożyć owoce do garnka, zalać wodą, dodać cukier i wymieszać. 
Doprowadzić do wrzenia i gotować 5 minut na małym ogniu do miękkości owoców.
Kompot przecedzić przez sitko, przelać do szklanek i gotowe ☺!

A dla tych, którzy nie przepadaja za kompotem, inna orzeźwiająca propozycja 
- LEMONIADA TRUSKAWKOWA

SKŁADNIKI:
• 0,5 kg truskawek,
• 3 duże cytryny,
• 3/4 szklanki cukru,
• 1 gałązka mięty,
• 5 szklanek zimnej wody,
• kilka kostek cukru.
WYKONANIE  
Truskawki miksujemy na mus. Jedną cytrynę kroimy na plasterki, a z pozostałych 
wyciskamy sok.
Łączymy mus truskawkowy z sokiem z cytryny i wodą, dodajemy miętę (najlepiej 
rozetrzeć ją delikatnie w palcach przed dodaniem), dodajemy cukier i lód.
SMACZNEGO! ()

Kompot z truskawek i rabarbaru
COŚ NA ZĄB

W niedzielne popołudnie przygotowałam kompot z rabarbaru i truskawek, czym 
przywołałam wspomnienia z dzieciństwa, nie tylko zresztą swojego. Tak, ten 
smak wielu z nas kojarzy się z beztroską i letnimi popołudniami w babcinym 
ogródku ☺. Tylko warto się pospieszyć, bo truskawki tak szybko znikają...

WODNIK (20.01. - 18.02.)
Wodniki powinny zwracać uwagę 
na szczegóły i być punktualne, a 
ze wszystkim dadzą sobie świetnie 
radę. Lepiej nie zawracać im głowy 
bez potrzeby! Wobec wrogów mogą 
być teraz ostre jak Tommy Lee Jones, 
a nawet bezwzględne. Aby podnieść 
temperaturę swojego związku po-
winny zaplanować jakiś romantyczny 
wypad albo miłą niespodziankę dla 
partnera.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Rybi tydzień będzie sprzyjać udanym 
interesom i nowym propozycjom. 
Sukces jest w zasięgu ręki, ale trze-
ba się po niego schylić i uważać 
na niesprzyjające plotki. Najbliższe 
dni będą sprzyjać dobrej zabawie 
i miłości.
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Turniej Tenisowy Dwóch Jezior – 
tak ostatecznie nazywała się teni-
sowa część tegorocznego Festiwalu 
Dwóch Jezior w Wałczu. O proble-
mach, towarzyszących organizacji 
imprezy odbywającej się ongiś 
na wałeckiej Bukowinie, można 
by zapisać kilka kolejnych wydań 
naszego tygodnika. W innym miej-
scu i może w mniej gwiazdorskim 
zestawieniu oraz pod inną nazwą, 
ale ciągłość organizacji imprezy 
została zachowana.

Główny ciężar zorganizowania tur-
nieju wzięli na swoje barki wiceprezes 
Aktorskiego Klubu Tenisowego Tomasz 
Gęsikowski oraz właściciel Szkoły Te-
nisa „Ochrym” Artur Ochrymowicz. 
Współorganizatorami byli Urząd 
Miasta Wałcz oraz Wałeckie Wojskowe 
Towarzystwo Tenisowe, na którego 
pięknie utrzymanym korcie toczyła 
się rywalizacja. Organizację imprezy 
wsparli także wójt Gminy Wałcz Jan 
Matuszewski i starosta wałecki Bogdan 
Wankiewicz.

W turnieju wzięli udział Piotr Żurek, 
dyrektor ds. Kształcenia i Doskona-
lenia Trenerów Polskiego Związku 
Tenisowego, Waldemar Mnich, Radca 
Prawny i wiceprezes Fundacji Rozwoju 
Compliance, blisko współpracujący z 
Aktorskim Klubem Tenisowym oraz 
Marek Posobkiewicz, były Główny 

Tenis festiwalowy
Inspektor Sanitarny, a obecnie Główny 
Inspektor Sanitarny w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Stawkę zawodników uzupełniali 
dyrektor Szpitala Powiatowego w 
Trzciance Mirosław Szymajda oraz 
wałeccy tenisiści-amatorzy: Robert 
Szymański, Łukasz Tomaszewski, 
Andrzej Borowiec, Jerzy Falecki, Pa-
weł Dąbrowski, Tomasz Niewulski, 
Andrzej Wegner, Dariusz Maślany i 
Tomasz Chruścicki.

Organizatorzy zdecydowali się na 
nietypowy system rozgrywek. Tenisiści 
w drodze losowania podzieleni zostali 
na trzy grupy, w których każdy grał w 
każdym meczu w parze z kimś innym 
przeciwko rywalom dobieranym na 
tej samej zasadzie. Mecze toczyły się 
na dystansie czterech gemów, a każ-
demu zawodnikowi na konto zapisy-
wane były wygrane w poszczególnych 
meczach gemy (1 gem = 1 punkt). 
Do półfinałów kwalifikowali się zdo-
bywcy 1 i 2 miejsc w grupach oraz 
dwaj zawodnicy z niższych miejsc, z 
największą liczbą „ugranych” punk-
tów. Pary półfinałowe były losowane i 
pozostawały niezmienne już do końca 
turnieju.

W walce o finał naprzeciwko siebie 
stanęli Piotr Żurek i Paweł Dąbrowski 
oraz Jerzy Falecki i Andrzej Wegner. 
Pierwszego seta (grano do dwóch 
zwycięskich od stanu 2-2) rozstrzygnął 

na swoją korzyść duet Falecki - Wegner 
i wydawało się, że mają ten mecz pod 
kontrolą. Niestety, w czasie drugiej 
partii kontuzji nogi doznał A. Wegner. 
Co prawda udało mu się dokończyć 
mecz, ale o równej rywalizacji nie 
mogło być mowy, bo wałczanin miał 
duży kłopot nie tylko z bieganiem, 
ale nawet z utrzymaniem równowagi. 
Przeciwnicy umiejętnie to wykorzysta-
li i rozstrzygnęli mecz na swoją korzyść 
w super tie-break’u.

- Cóż, szkoda, bo chyba mieliśmy 
szansę na zwycięstwo, ale i tak jestem 
pod wrażeniem niezłomnej postawy 
Andrzeja, który mimo bólu nie chciał 
zejść z kortu, ryzykując pogłębieniem 
się urazu – mówił po meczu J. Falecki.

Drugi mecz półfinałowy odbył się 
już w niedzielę. Lepiej rozpoczęli go 
Ł. Tomaszewski i T. Chruścicki, którzy 
wygrali pierwszego seta z W. Mnichem 
i T. Gęsikowskim. W kolejnej partii 
kontrolę nad rozwojem wypadków 
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Tenis festiwalowy

zyskali ci drudzy i o zwycięstwie znów 
rozstrzygał super tie-break. Lepiej wy-
padli w nim W. Mnich i T. Gęsikowski, 
którzy po ostatniej piłce cieszyli się z 
wygranego meczu.

- W pierwszej partii zagraliśmy 
fatalnie – ocenił T. Gęsikowski. - Po-
pełnialiśmy za dużo bardzo prostych 
błędów. Na szczęście później było już 
o wiele lepiej i udało nam się wygrać.

Finał też nie był meczem „do jednej 
bramki”. Naprzeciwko siebie sta-

nęły dwie pary o porównywalnych 
umiejętnościach i żadna z nich nie 
zamierzała ustąpić pola rywalom. 
Pierwszego seta dość gładko na swoją 
korzyść rozstrzygnęli P. Dąbrowski i P. 
Żurek, ale w drugim do głosu doszli 
rywale, którym udało się doprowadzić 
do super tie-breaka. W nim kontrolę 
nad przebiegiem meczu odzyskali P. 
Dąbrowski i P. Żurek i to oni cieszyli 
się z wygranej.

Rozdanie nagród i pożegnalny obiad 

odbyły się w restauracji hotelu Biały 
Domek. Uczestniczył w nim burmistrz 
Maciej Żebrowski, który podziękował 
zawodnikom za udział w turnieju i 
zapowiedział jego kontynuowanie w 
następnych latach, w formule przy-
pominającej cztery pierwsze edycje 
Tenisa z Gwiazdami. Wspomniał 
także – z czego powinni cieszyć się 
wszyscy miłośnicy tenisa – o możli-
wości modernizacji i udostępnienia 
do powszechnego użytku kortów 
zlokalizowanych na wałeckim ZEC-u.

W czasie uroczystego podsumowania 
turnieju padło wiele ciepłych słów 
pod adresem obecnych na sali part-
nerek wałeckich tenisistek, zwłaszcza 
Marleny Ochrymowicz, żony właści-
ciela Szkoły Tenisa OCHRYM.

Wiele pań pilnie śledziło występy 
swoich domowych tenisistów w czasie 

turnieju. Dodały one również blasku 
uroczystej kolacji, która odbyła się 
na MOSiR-ze z udziałem m.in. władz 
miasta i gminy Wałcz, radnych i zapro-
szonych gości – głównie ze środowiska 
sportowego.

Głównym bohaterem wieczoru był 
Artur Ochrymowicz, który odebrał 
wiele nagród i gratulacji – w tym od 
przedstawiciela Polskiego Związku 
Tenisowego P. Żurka oraz wiceprezesa 
Aktorskiego Klubu Tenisowego Toma-
sza Gęsikowskiego, za zaangażowanie, 
z jakim od wielu lat prowadzi w Wał-
czu swoją Szkołę Tenisową OCHRYM. 
Działając w małym ośrodku A. Ochry-
mowicz wychował kilkoro tenisistów, 
którzy zajmowali i nadal zajmują 
czołowe miejsca w ogólnopolskich 
rankingach w swoich kategoriach 
wiekowych.                                  TC

25 czerwca 2021 drużyna tramp-
karzy SKS Orzeł Wałcz w sile 16 
zawodników i 3 osoby towarzy-
szące z trenerem Piotrem Dzie-
kańskim wraz z przyjaciółmi z AP 
Start Jastrowie wyruszyli razem na 
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
TATRY CUP w Zakopanem.

W turnieju w trwających 2 dni 
rozgrywkach grupowych wałczanie 
rozegrali 4 mecze i awansowali do 
ćwierćfinału, w którym przeciwnikiem 
był zespół Odry Wodzisław. Mecz był 
bardzo wyrównany,zacięty i mimo 
wielu sytuacji podbramkowych z obu 
stron zakończył się remisem 0-0. Aby 
wyłonić półfinalistę, bez dogrywki 
strzelane były rzuty karne, w których 
lepsi okazali się wałczanie.

W fazie finałowej oprócz Orła zna-
lazły się dwa zespoły Błękitnych Star-
gard oraz BKS Warszawa. W meczu o 
wejście do finału młodzi wałczanie 
ulegli drużynie Błękitnych I Stargard, 
a w spotkaniu o 3. miejsce mimo, że 

Piłka pod Tatrami
wałecka drużyna prowadziła z Błękit-
nymi II od początkowych minut 1-0, 
na 3 minuty przed końcem padła wy-
równująca bramka i znowu do wyło-
nienia zwycięzcy potrzebna była seria 
rzutów karnych. Niestety, tym razem 
lepsi okazali się w nich przeciwnicy i 
drużyna SKS Orzeł Wałcz ostatecznie 
zakończyła turniej na 4. miejscu.

Podczas podsumowania turnieju 
najlepsze drużyny oraz zawodnicy 
otrzymali puchary, medale oraz na-
grody rzeczowe. W gronie najlepszych 
zawodników znalazł się zawodnik SKS 
Orzeł Jakub Moskwa.

W ostatnim dniu pobytu w Zakopa-
nem zawodnicy wjechali kolejką  na 
Gubałówkę oraz odwiedzili Krupówki.

Trener oraz zawodnicy dziękują 
władzom Gminy Miejskiej Wałcz i 
wałeckiego Starostwa oraz wszystkim 
sponsorom - szczególnie rodzicom - za 
pomoc w organizacji wyjazdu. Szcze-
gólne podziękowania należą się firmie 
MGN Wałcz za ufundowanie nowych 
strojów piłkarskich dla zawodników.
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Spędzając od kilku lat urlop w 
górach wiele czasu poświęcam na 
rozmowach z miejscową ludnością, 
starając się zrozumieć ich podejście 
do turystyki i turysty. Widzę kolo-
salną dysproporcję pomiędzy tym, 
co oferują górale, a z czym stykamy 
się jadąc choćby nad morze. W po-
równaniu z górami powiat wałecki 
wygląda szczególnie blado. Ale 
prawda jest taka, że górale prochu 
nie wymyślili. Ich metody są proste 
- przez co skuteczne.

Góry to nie jest jednolity twór. 
Zakopanego nie można porównać 
z wieloma mniejszymi miejscowo-
ściami, takimi jak choćby Białka Ta-
trzańska. O ile w Zakopanem turysta 
jest właściwie przez cały rok, to w 
Białce pieniądze zarabia się głównie 
zimą. Dlatego pandemię i zamknięcie 
stoków, hoteli i gastronomii najbole-
śniej odczuli właśnie przedsiębiorcy z 
zimowych kurortów. Zakopane choć 
narzeka, jakoś sobie poradzi. 

Jest tu pewna analogia do tego, co 
dzieje się nad morzem. Tam okresem 
zarabiania pieniędzy jest lato i waka-
cje. Dlatego wiele biznesów ma cha-
rakter sezonowy. Wygórowane ceny 
mają zrekompensować martwy sezon. 
Tyle, że dochodzi do przesady. Trudno 
pogodzić się z tym, gdy znudzona 
panienka rzuca na papierową tackę 
dwa kawałki odmrożonego dorsza, 
frytki, napój oraz piwo, a na koniec 
wręcza rachunek opiewający na 293 
złote. To jest autentyczny, tegoroczny 
rachunek, jaki opublikowała w inter-
necie jedna z wałczanek. Ja rozumiem, 
że porcje dorsza były spore, co nie 
zmienia faktu, że cena 140 złotych za 
kilogram smażonej, mrożonej ryby 
jest sporą przesadą. Ale takie ceny są 
nad morzem. 

W górach gastronomia wygląda ina-
czej. Po pierwsze obsługa. Uśmiech-
nięta, sympatyczna i stylowo ubrana. 
Zwiedzając wiele karczm, restauracji 
czy pubów nie natknęliśmy się nigdzie 
na niemiłą obsługę. Zawsze fajna, 
dowcipna i sympatyczna rozmowa. Ze 
spokojem wyjaśniająca zawiłości nie-
których dań, bo nie każdy przyjezdny 
zdecyduje się na zamówienie gruli 
z bryndzą nie wiedząc, że są to po 
prostu ziemniaczki z owczym serkiem 
(przepyszne zresztą). Nie każdy wie, 
co to moskale, a i zamawiając żętycę 
dla wielu przypomina to grę w ruską 
ruletkę. Żętyca zaś to po prostu na-
pój, powstający podczas wyrabiania 
owczych serów. Według górali ma 
właściwości lecznicze. 

Czyli - przede wszystkim obsługa. 
Dwa - to wystrój. W większości drew-
no, bale, drewniane stoły i ławy z 
narzuconymi owczymi skórami. Do 
tego elementy góralskiego folkloru. 
Większość lepszych knajp posiada de-
dykowaną dla siebie zastawę. Proszę 
mi wierzyć, że jest to zawsze zrobione 
z wielkim smakiem. Wiele potraw po-
dawanych jest na półmiskach, gęślach, 

Góry od kuchni
misach czy talerzach z drewna. Golon-
ka grillowana podana w drewnianym 
korytku smakuje zdecydowanie lepiej, 
ciesząc przy okazji wzrok. Innymi 
słowy, górale przykładają ogromną 
wagę do wyglądu lokalu, i tego, jak 
podane jest danie. 

Jeśli chodzi o smaki, to tu oczywiście 
gusta są różne. Wiadomo, że baranina 
z racji mimo wszystko specyficznego 
smaku nie każdemu pasuje. Ale wy-
starczy porównać smaki popularnych 
dań typu schabowy, aby zobaczyć 
przepaść pomiędzy tym, co oferują 
nadmorskie, ale i wałeckie knajpki. 
Tajemnica tkwi w jakości mięsa. Zna-
jomy z Wałcza, z którym omówiliśmy 
temat, zadał mi jedno pytanie: a 
widziałeś tu markety? Faktycznie, na 
całe Zakopane jest bodaj jeden Lidl i 
kilka Biedronek. Nie oszukujmy się: 
to, co dostajemy w wielu knajpach to 
„wakowane”, tanie mięso z marketów 
czy dyskontów. W górach wygląda to  
inaczej. Jest sieć lokalnych sklepów 
spożywczych, które posiadają własne 
hurtownie warzyw i mięsa. Mięso zaś 
pochodzi z ich własnych hodowli. 
Jest ono, jak twierdzą zorientowani, 
niesamowitej jakości. W tych hur-
towniach zaopatrują się wyłącznie 
dobre restauracje i pensjonaty. Mięso 
nie trafia do sprzedaży detalicznej. 
Podobnie piekarnie przygotowują 
specjalny chleb dla restauracji i pen-
sjonatów. Tego chleba również nie 
sposób kupić w jakimkolwiek sklepie. 
Chodzi o to, aby zaoferować turyście 
coś niepowtarzalnego i najwyższej ja-
kości. A ceny? Proszę bardzo. Centrum 
Krupówek, kultowy lokal, uznawany 
za jeden z najlepszych w Zakopanem. 
Obiad dla 5 osób, w tym dwie grillo-
wane golonki (każda około 70 dag), 
grillowana swojska kiełbasa, moskole 
z oscypkiem i boczkiem, i sałatka 
z grillowaną piersią kurczaka oraz 
grzankami (talerz wielkości wiaderka), 
do tego soki, kilka piwek i rachunek 
230 złotych. W porównaniu z morzem 
- tanizna. W porównaniu z Wałczem... 
niewiele drożej.

Czym jeszcze przyciąga się turystów? 
Zabawą. W każdym z lepszych lokali 
wieczorkiem przygrywa góralska 
kapela. W sobie wiadomy sposób 
potrafią rozbawić najbardziej drętwe 
towarzystwo. Takim klasycznym przy-
kładem jest Karczma Muzykancko w 
Poroninie. Łączy w sobie góralski 
styl, rewelacyjną obsługę i jedzonko, 
podane na dedykowanej zastawie, 
jakościowo i wielkościowo zwalające 
z nóg. Zupa z borowików podana w 
chlebie oczywiście wypiekanym na 
miejscu, pstrąg pieczony i podany na 
kamieniu, pierogi, grillowane i pieczo-
ne mięsa, dziczyzna, a na deser ciepła 
szarlotka z lodami. To się śni po no-
cach i czeka się rok, żeby znów zasiąść 
do stołu. Ceny umiarkowane, choć na 
pewno nie niskie. Do tego muzyka. 
Właściciel Karczmy jest jednym z bar-
dziej znanych i cenionych muzyków z 
tego regionu, współpracującym z naj-

większymi gwiazdami estrady. Dlatego 
dba o poziom muzyki. Koncerty są 
niepowtarzalne i nie ograniczają się 
do typowej góralskiej muzyki, bo jest 
i folk, i jazz z elementami góralskimi. 
Tegoroczny występ zespołu, do któ-
rego dołączył w trakcie koncertu wła-
ściciel, grając na akordeonie zapadnie 
nam na długo w pamięci. 

Turysta ma być najedzony, wspomi-
nać kuchnię, a przy tym doskonale się 
bawić. Nad morzem tak różowo nie 
jest. Jakieś potupaje dla małolatów... 
owszem, pewnie mają swoich amato-
rów. Ale między innymi dlatego nie 
lubię morza. A w Wałczu? Eh...

Współpraca to druga dewiza, jaką 
kierują się górale. Weźmy najprostszy 
przykład. Palnica Białczańska, czyli 
potężny węzeł przy wejściu na szlak 
w kierunku Morskiego Oka. Schodzi-
my ze szlaku. Na miejscu kilkanaście 
busów różnych przewoźników. Można 
więc powiedzieć, że konkurencja. 
Przed nimi kręci się wielu kierowców. 
Ilu was? Dwoje. To do pierwszego 
busa, odjazd będzie od razu. Wasza 
piątka do trzeciego, bo w drugim pra-
wie już komplet. Tak bez kłótni i awan-
tur kierowcy wspólnie zapełniają busy 
swoje i konkurencji. Rozumieją, że im 
szybciej się zapełnią, tym prędzej sami 
pojadą z kompletem pasażerów. U nas 
obawiam się, że pomiędzy kierowca-
mi WTP, ZKM i PKS doszłoby prędzej 
do rękoczynów, niż współpracy. Każdy 
starałby się pozyskać swoich klientów, 
a w efekcie turysta zamiast jechać, 
czekałby aż kierowca uzbiera komplet. 

Podobnie taksówka. Dzwonimy do 
taksówkarza, z którym umówiliśmy 
się, aby odebrał nas ze szlaku. Mamy 
z nim ustaloną cenę, do tego rabat 
za częste korzystanie. On akurat nie 
może, bo ma kurs w przeciwnym 
kierunku. Oczywiście nie możemy 
czekać, więc przyśle kogoś z kolegów. 

Można czekać w ciemno, bo wiado-
mo, że ktoś przyjedzie, mało tego: 
za cenę dogadaną wcześniej, łącznie 
z rabatem. Jadąc taksówką słyszymy 
jak kierowca dzwoni po kolegach 
informując, że na tym czy innym 
przystanku stoją ludzie. To jest współ-
praca. W Wałczu chciałbym zobaczyć 
taksiarza, który kiedy sam nie może, 
to podeśle kolegę... 

Proste metody są bardzo skuteczne. 
W Zakopanem skrzyknęło się kilka 
bodaj 5 firm, oferujących największe 
atrakcje. Jest tam rewelacyjny (pole-
cam każdemu, niezależnie od wieku) 
Park Iluzji, Myszogród, Podwodny 
Świat, Góralski Ślizg, Zjazd ze skoczni 
igielitowej oraz Aqua Park. Firmy te 
wydały wspólną ulotkę, na której 
dzieciaki mogą zbierać pieczątki. 
Proste? Przecież każdy dzieciak chce 
skompletować wszystkie pieczątki, a 
co za tym idzie, zostawi kasę w każ-
dym z tych miejsc. Coś podobnego 
wiele lat temu próbował wdrożyć na 
naszym podwórku Roman Wiśniewski, 
który pełnił wówczas funkcję naczel-
nika Wydziału Promocji wałeckiego 
Starostwa. Powstała nawet książeczka, 
zawierająca  przeróżne atrakcje po-
wiatu. Tyle, że współpraca pomiędzy 
podmiotami się nie udała. Nikt nie 
chciał wypuścić z rąk turysty, jeśli już 
go złapał. Dlaczego? Mam agrotury-
stykę, ale jak zaproponuję mu konie 
u znajomego, to może pojedzie, zje 
obiad gdzieś indziej i zarobi ktoś inny? 
Takie myślenie niestety dominuje. Tam 
jedni drugim podsyłają turystów, aby 
korzystali z coraz to nowych atrakcji. 
W efekcie turysta jest szczęśliwy, ma 
moc wrażeń, a że zostawi więcej 
kasy, niż zakładał? W końcu jest na 
wakacjach. Ta współpraca jest czymś 
wszechobecnym. Górale nawzajem się 
szanują, ale też szanują turystów. Bo 
z nich żyją...                                far
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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. 
vailland, jednofunkcyjny z zasobnikiem 
ciepłej wody, używany, stan bardzo dobry. 
cena do uzgodnienia. wałcz, tel. kon. 
502346989.

• 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

• Zamienię mieszkanie komunalne w 
Wałczu 62,6 m2 na kawalerkę w bloku z 
ogrzewaniem z miasta lub gazowym. Tel. 
667 951 834                                     29/21l

• www.tuczno24.pl                        28/21r

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

• 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 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  
    
DZIękUjEmy Za SkorZyStaNIE Z 
NaSZych USŁUG!

OGŁOSZENIA DROBNE FiLiGRanY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
Kontakt: 602 590 376
Tekstów niezamówionych nie zwra-
camy. Zastrzegamy sobie prawo do 
ich skracania i opatrywania tytułami. 
Nie odpowiadamy za treść reklam i 
ogłoszeń.

SPRZedaM

NIErUchomoŚcI

ZLEcaNIE oGŁoSZEń

rÓŻNE

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

PRaCa
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