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Reduktor

T

ak, jestem złodziejem. Wprawdzie tylko w pewnym sensie,
ale jednak dopuściłem się kradzieży. Ukradłem trzy dni
i pojechałem - w najlepszym z możliwych towarzystwie
- tam, gdzie bociany zawracają, gdyż zbiegają się w tym
miejscu granice trzech państw, w tym jednego z dykty, co z dnia
na dzień widać coraz wyraźniej. Ale - bo zawsze musi być jakieś
„ale” - żeby to zobaczyć, trzeba patrzeć. Miałem nadzieję odciąć
się od codziennych problemów oraz od polityki, która zaczyna na
mnie działać depresyjnie. Znów okazało się, że w tym kraju akurat
nie sprawiedliwość jest ślepa, tylko prawo. Sprawiedliwość nie jest
zresztą ani ślepa, ani głupia, i nie o sądach tu piszę, tylko o tych,
którzy nakładają im kaganiec. Piszę o tych, którzy dla osiągnięcia
jakiegoś swojego celu gotowi są przerobić orła na kaczkę.
Nie udało mi się w czasie kradzionego urlopu zupełnie uciec od
polityki. Nie miałem żadnych szans, gdyż nieopatrznie obejrzałem
koncert, jaki w gmachu na Wiejskiej dał Paweł Kukiz. Niedawno
deklarowałem, że mam w nosie TVN, razem ze wszystkimi jego
odnogami, w tym z TVN 24. Opieram się w tej chłodnej obojętności
na zasadzie retorsji - los należącej do Discovery stacji obchodzi
mnie dokładnie tak samo, jak jego mój. Jeśli mój tygodnik zniknie
z powodu zmian w przepisach, będzie to wyłącznie mój problem;
TVN po mnie nie zapłacze. Nikt w tej stacji nie powie, że padłem
ofiarą zamachu, przeprowadzonego przez PiS na wolność mediów.
Zupełnie obojętny być jednak nie mogę. TVN nie jest - przynajmniej według mnie - opoką gmachu wolnych mediów w Polsce,
ale... jest jednym z elementów tego gmachu. I trzeba zdać sobie
sprawę z tego, że obecna władza rozbiera go kawałek po kawałku.
TVN nie jest ani pierwszy (Polska Presse), ani ostatni. Przyjdzie
też czas na Polsaty, RMF-y, ZET-ki, Onety i inne Wirtualne Polski.
Jeśli nie da się ich kupić, to się je zamknie, głosując kolejną ustawę wywłaszczeniową, aż do skutku, reasumpcja po reasumpcji.
Bo skoro powiedziało się już A, to co stoi na przeszkodzie, żeby
powiedzieć B?
TVN nie jest święty i stanowi dla obecnej władzy jakiś problem.
Wygląda na to, że całkiem spory jest to problem, skoro władza zamiast
machnąć na antypisowską propagandę ręką lub ewentualnie zasypać
stację pozwami, jeśli będzie łamać prawo - postanowiła rozwiązać
problem radykalnie. Władza jest tak zdeterminowana, że postanowiła
zlekceważyć nieuchronne w tej sytuacji protesty nie tylko właścicieli
Discovery, ale amerykańskiej administracji, która na takie traktowanie
amerykańskich podmiotów medialnych spokojnie patrzeć nie będzie.
Jakie będą retorsje? Tego nikt nie wie, ale na pewno będą takie, żeby
Polska je odczuła. Cała, nie tylko ta, która głosowała na PiS. Tak to,
niestety, działa. Jeden z najmniej szanowanych przeze mnie żołnierzy
Prezesa, czyli Marek Suski (proszę go nie mylić z Pawłem!), wspinając
się kolejny raz na wyżyny swojego intelektu wypaplał niechcący, że

nie chodzi tu o żadne tam zapobieganie przejmowaniu polskich
mediów przez rosyjski, arabski czy narkotykowy kapitał, tylko żeby
w wyniku zmiany przepisów PiS zdobył „jakiś wpływ” na wrażą mu
stację. Pokazał również Marek Suski, gdzie obecna władza ma ewentualne sankcje ze strony Amerykanów mówiąc, że najwyżej więcej nie
zobaczy swojej chrzestnej, mieszkającej w USA. Hmmm..., ja akurat
krewnych w Stanach nie mam, ale inni Polacy mają i mam nadzieję,
że dociera do nich sens tej wypowiedzi.
Po niekorzystnym dla PiS wyniku głosowaniu w sprawie tzw. lex
TVN kompletnie skompromitował się także Paweł Kukiz i dwóch
innych posłów z jego ugrupowania. Tłumaczenie, że się pomylili jest
tak absurdalne, że ze szczególnym okrucieństwem gwałci ono moją
wiarę w poziom intelektualny niektórych ludzi, uprawiających politykę
na ogólnopolskim szczeblu, zresztą po obydwu stronach barykady.
Przykro mi to pisać, ale skompromitowała się w tym wypadku
również marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, którą niesłusznie, jak się
okazało, uważałem za jedną z rozsądniejszych osób w Zjednoczonej
Prawicy. Zarządzenie reasumpcji głosowania po tym, jak Kukiz &
Company oświadczyli, że się pomylili, gdyż nie wiedzieli, w jakiej
sprawie przyciskają przyciski - było dla mnie mocno rozczarowujące. Podobnie jak to, że pani Witek wzięła w tej sprawie winę na
siebie. Słuchając jej „wyjaśnień”, czułem się zażenowany, choć to
chyba nie ja powinienem tak się czuć.
Wrócę jeszcze do Kukiza - nie wierzę już w ani jedno jego słowo.
Zwłaszcza w to, że zhańbił się jako poseł z powodów ideologicznych, a Jarosław Kaczyński niczego mu w zamian nie obiecał.
Zresztą... w sumie nie wiem, co lepsze: czy okazać się sprzedawczykiem, czy głupcem. Wiem jedno: każda z tych opcji powinna
wystarczyć do złożenia mandatu.

U

rlop zepsuła mi jeszcze jedna informacja: że prezydent
A. Duda postanowił podpisać umowę reprywatyzacyjną,
która uniemożliwi dochodzenie skradzionej własności
lub odszkodowań za nie przez właścicieli (lub ich spadkobierców)
nieruchomości, odebranych po wojnie przez rząd PRL. Dla mnie
nie ma najmniejszego znaczenia to, czy chodzi o Żydów, czy kogoś innego, gdyż majątek nie ma narodowości. Prawo własności
jest, czy raczej powinno być, święte, a skradzione majątki trzeba
zwrócić lub za nie zapłacić. Oczywiście rozumiem, że do kradzieży
doszło za poprzedniego ustroju, ale nowa Polska przejęła PRL z
dobrodziejstwem inwentarza.
Czy kogoś to naprawdę dziwi, że to symboliczne umycie rąk przez
polskie państwo wywołało konflikt dyplomatyczny z Izraelem i
USA? A gdyby np. komuś z Państwa skradziono auto, złodziej
zrobiłby mu papiery i jeździł nim na Waszych oczach? Prawda, że
coś tu jest bardzo niehalo?
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Póki jesz
Czytając wpisy antyszczepionkowców i antycovidowców zaczynam
się zastanawiać nad fenomenem
ewolucji. Taka meduza przeżyła,
jak się szacuje, około 600 milionów
lat i istnieje do dnia dzisiejszego.
A gdyby ktoś nie wiedział - nie
posiada mózgu. To niesie nadzieję
dla antyszczepionkowców... Ale paradoks dzisiejszych przeciwników
szczepień polega na tym, że im jest
ich więcej, tym będzie ich mniej!
Do napisania tego tekstu zmotywowały mnie kolejne plotki, krążące od
jakiegoś czasu po Wałczu. Otóż zwolennicy spiskowych teorii powiązali
fakt pojawienia się w mieście nowych
masztów telefonicznych z prowadzeniem akcji szczepionkowej. Owe

4

maszty miałyby oczywiście służyć inwigilacji osób zaszczepionych, którym,
jak wiadomo, wraz ze szczepionką
na Covid wszczepia się elektroniczne
chipy. Większy debilizm trudno doprawdy wymyślić, choć ma on, jak
się okazuje, podparcie „naukowe”.
Ten cudzysłów nie jest przypadkowy,
bowiem z nauką wiele wspólnego
ono (to podparcie) nie ma, choć
twórca teorii jakiś tam tytuł zdobył.
Mowa o dr Roberto Petrellim. Jest
to włoski lekarz, który rzekomo „demaskuje” tajne informacje na temat
pochodzenia i działania koronawirusa
SARS-CoV-2. Dottore Petrelli mówi,
że „nazwa choroby wywoływanej
przez koronawirusa ma zakodowane
znaczenie”. Jego zdaniem COVID-19
znaczy: Certificado de Identifica-

ción de Vacunación con Inteligencia
Artificial (Certyfikat Identyfikacji
Zaszczepienia Sztuczną Inteligencją).
Tak na marginesie, dottore ma zakaz
wykonywania zawodu lekarza, ze
względu na swoje radykalne poglądy
antyszczepionkowe. Jego zdaniem
COVID-19 jest narzędziem do kontroli
światowej populacji.
Prawda jest oczywiście inna i banalnie prosta. Tak naprawdę nazwa COVID-19 została ogłoszona
przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO). Pochodzenie nazwy choroby
powodowanej przez wirus SARS-CoV-2 nie jest tajemnicą: „CO” w
nazwie oznacza koronę (ang. corona),
„VI” – wirus (ang. virus), „D” – chorobę (ang. disease), a liczba 19 wskazuje
rok pojawienia się wirusa – 2019
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(Corona-Virus-Disease-2019).
Osobiście jestem zaszczepiony dwoma dawkami. Zapewniam, że nie łączę
się telepatycznie z bankiem, przelewów i płatności siłą woli również nie
wykonuję. Nie słyszę też jakichkolwiek
podszeptów w głowie i nie czuję, aby
coś wpływało na moją wolę.
Powielane są jednak inne bzdurne
informacje, mające niejako wykazać
sztuczne kreowanie pandemii. Jak
mantra powtarzana jest fałszywa informacja, że szpitale (lekarze) dostają
dodatkową kasę za stwierdzenie Covid, oraz że taka dodatkowa kasa jest
wypłacana w przypadku stwierdzenia
zgonu na Covid, co powoduje ich
masowe dopisywanie do statystyk.
Stwierdzenie zakażenia nie wiąże się z
żadną gratyfikacją. Szpitale otrzymu-

zcze czas
ją pieniądze za leczenie i procedury
medyczne. Są to stawki oficjalne i
podawane na stronie MZ. Tak działa
system refundacji w trybie ryczałtowym. Każda „usługa” szpitalna jest
wyceniana w ramach umowy z NFZ.
Dodatkowo o wiele wyżej wyceniane
są usługi i procedury, które z powodu
pandemii zostały ograniczone (chociażby operacje neurologiczne czy
kardiologiczne, warte po kilkadziesiąt
tysięcy złotych). Pacjent, który ma
stwierdzone zakażenie SARS-CoV-2,
jest bezobjawowy i niehospitalizowany, pozostaje pod ‚jurysdykcją’
sanepidu i szpitale nie otrzymują
z tego tytułu żadnych pieniędzy.
Podobnie wygląda sprawa zgonów.
Szpital „dostaje” pieniądze w ramach
ryczałtu za usługę, a nie za określenie
przyczyny zgonu. Inaczej mówiąc, za
stwierdzenie zgonu z tytułu covid NIE
MA dodatkowej kasy.
Oczywiście antyszczepionkowcy
przekonują, że Covid nie istnieje, że to
zwykła grypa. Jest to równie prawdziwe, jak stwierdzenie, że tym samym
jest krzesło i krzesło elektryczne. Wirus
grypy i SARS-CoV-2 to dwa różne
wirusy. Ostatnie badania wykazują,
że koronawirus nawet u osób przechodzących zakażenie bezobjawowo
może powodować zmiany w płucach
(zwłóknienia), OUN, układzie kardiologicznym (arytmie, kardiomiopatie) i
w kaskadzie krzepnięcia, oraz zmiany
hepatologiczne. Zaburzenia krzepliwości krwi prowadzą natomiast do
zawałów, udarów, zatorów.
Wirus grypy należy do ortomyksowirusów wysoce niestabilnych i szybko
mutujących, natomiast koronawirusy
są stabilniejsze. COVID-19 nie jest jak
zwykła, sezonowa grypa, bo to nie
grypa, tylko inna choroba.
***
Poza paramedycznymi, antyszczepionkowcy rzucają na szalę szereg
argumentów natury społecznej czy
wręcz wolnościowej. Odwołują się do
konstytucyjnego prawa wolności, domagają się prawa do samodzielnego
podejmowania decyzji o tym, czy się
szczepić, czy też nie.
W społeczeństwie, w jakim żyjemy,
na każdym kroku ograniczane są nasze prawa i wolności osobiste w imię
dobra ogólnego, społecznego ale i
pośrednio naszego własnego. Zakazy
palenia i wszelkie ograniczenia z tego
wynikające mają służyć ochronie nie
tylko ludzi niepalących, ale bezpośrednio samych palaczy. Chcesz palić?
Pal, ale... tam, gdzie faktycznie będziesz się truł sam. Zapinanie pasów w
samochodzie również wywołuje sprzeciw, podobnie jak konieczność jazdy
na światłach w dzień. Nie możemy
wsiąść za kółko na bani, choć przecież
również wiele osób traktuje to jako
zamach na ich osobistą wolność. I
wiele osób niestety łamie ów zakaz,

jakże często z tragicznym skutkiem
właśnie nie tylko dla nich samych, ale
też osób postronnych.
Po to są pewne nakazy czy ograniczenia aby uniknąć znacznie groźniejszych i bardziej kosztownych
następstw określonych zachowań.
Tak właśnie jest ze szczepionkami.
Czy uchronią one w stu procentach
przed każdą chorobą? Zapewne nie,
tyle, że pomogą przejść przez nią zdecydowanie łagodniej i bez powikłań.
Ale ochronią też osoby postronne.
Nie dopuszczą do rozprzestrzeniania
się pewnych chorób. Przykładem
jest choćby ospa właściwa, która
dzięki przymusowym szczepieniom
właściwie została wyeliminowana.
Dziś ospa wietrzna, która z ospą
właściwą ma wspólny tylko pierwszy
człon nazwy (są to różne choroby,
wywoływane przez inne wirusy),
znacznie łagodniejsza w przebiegu,
również wzięta została na cel przez
antyszczepionkowców. Ci organizują
np. ospa party zamiast szczepień, co
- jak pokazują badania - kończy się
czasami tragicznie.
Uczciwie trzeba jednak dodać, że
właściwie każde szczepienie wiąże
się również z pewnym ryzykiem powikłań, a nawet śmierci. Tylko, że na
podobne ryzyko jesteśmy narażeni
przyjmując wiele teoretycznie ratujących nam życie lekarstw.
Element wolnościowy, tajemne
chipy i inwigilacja populacji to argumenty tak nieracjonalne, że zdumiewające jest to jak wiele osób (z pozoru
wydawałoby się niegłupich) traktuje
je mniej lub bardziej serio. Ciekawe,
że te same osoby jakże często same i
z własnej woli zamieszczają na portalach społecznościowych dokładne
relacje ze swojego życia. W tym wypadku nie obawiają się inwigilacji?
Nie ogranicza ich wolności fakt, że
inni śledzą to, co robią?
Oczywiście jest też czynnik ekonomiczny. Stwierdzenie, że na szczepionkach firmy farmaceutyczne zarabiają miliony dolarów jest tak samo
odkrywcze, jak stwierdzenie, że na
samochodach kroją zyski koncerny
motoryzacyjne, a na mięsie hodowcy,
masarnie i sklepy. Bo na czym mają
zarabiać firmy farmaceutyczne, jeśli
nie na lekach? Ale... tu znów dochodzi
czynnik spiskowej teorii dziejów, w
której lubują się antyszczepionkowcy. Nie może być prosto, że jest oto
choroba, firma wypuszcza szczepionkę
i na niej zarabia. Dziś próbuje się
ludziom wmówić, że taki Covid jest
pandemią sztucznie wykreowaną - po
to, aby zaszczepić możliwie pełną populację ludzi na świecie. Oczywiście, z
jednej strony służyć ma to napchaniu
portfeli przez koncerny farmaceutyczne, a z drugiej - jak przekonują
inni - by kontrolować i inwigilować
populację dzięki tajemniczej zawartości strzykawki jaką pozwalamy sobie

wstrzyknąć. O inwigilacji już pisałem
i jedynie przypomnę, że to czysty
kretynizm. Ale na temat kasy swoje
trzy grosze dopiszę.
Otóż warto się zastanowić, co kosztuje więcej: szczepionka czy lekarstwa, jakie należy kupić, aby wyleczyć
chorobę, na jaką zapadniemy, jeśli
się nie zaszczepimy. Ostatnio głośna
jest sprawa choćby odry (choroby, a
nie rzeki), na którą wielu rodziców
nie chciało szczepić swoich dzieci.
Skutkuje to pojawieniem się coraz
większych ognisk choroby i wywołuje spory niepokój lekarzy. Sama
szczepionka kosztuje kilkanaście
dolarów i płaci za to państwo. Ale
już choroba to setki jeśli nie tysiące
złotych wydawane na cały system
opieki, w tym oczywiście lekarstwa.
Tyle, że najpierw należy chorobę
zdiagnozować, wykonać badania,
wypisać leki. Ktoś te leki w końcu
sprzedaje (hurtownia, apteka) i...
oczywiście produkuje. Okazuje się,
że sama wartość leków niezbędnych
do wyleczenia klasycznego przebiegu
odry wielokrotnie przewyższa koszt
szczepienia. A co w przypadku powikłań? A co z pozostałymi kosztami,
ponoszonymi z naszych wspólnych
ubezpieczeń? Ktoś przecież może się
sprzeciwić, że jego pieniądze wydawane są na leczenie oszołoma, który
uznał, że szczepienie jest złe?
Inaczej mówiąc, jeśli zakładamy, że
firmy farmaceutyczne nastawione są
wyłącznie na zysk, to może warto rozważyć inny scenariusz. Może to właśnie firmy farmaceutyczne wspierają
i finansują ruchy antyszczepionkowe
właśnie z myślą o większych zyskach?
Brak szczepień to w końcu większe
zyski ze sprzedaży leków, niezbęd-
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nych do leczenia chorób i powikłań,
które w znacznej części eliminowały
szczepienia. Czyli, że to dzisiejsi antyszczepionkowcy zamiast walczyć z
koncernami mają zrobioną wodę z
mózgu i tak naprawdę je wspierają?
To całkiem prawdopodobne...
raf
Od autora: Jeśli chodzi o Covid
i koronawirus, to wypowiem się
krótko. Przechorowałem tę chorobę
i mimo jej stosunkowo łagodnego
przebiegu wiem po sobie, że nie ma
ona nic wspólnego z grypą. Rozmawiałem z ludźmi, którzy przeszli ją
znacznie ciężej i wiem, co działo się
na oddziałach covidowych. Wiem,
jakie są powikłania u tych, którzy
przechodzili chorobę teoretycznie
bezobjawowo. Wiem też, jakie tragedie przeżywały rodziny żegnając
swoich bliskich, których zabił wirus.
I wiem jak bardzo żałowali, że ich
bliscy się nie zaszczepili, że nie uważali. Czy szczepionka mnie ochroni?
Na pewno w jakimś stopniu tak.
Pozwoli przynajmniej łagodniej
przebrnąć przez chorobę, gdybym
powtórnie złapała wirusa. Dziś żyjemy w oczekiwaniu na kolejną falę.
Obawiamy się kolejnych obostrzeń.
I nic nie mówią do nas proste liczby,
że zdecydowana większość obecnie
chorych to osoby niezaszczepione. Niestety, głoszenie głupich tez
w internecie i kreowanie się na
nowoczesnego antyszczepionkowca,
krzewiciela wolności dla jednostki,
nic nie kosztuje. Tyle, że jak pisałem
na wstępie, jedynie meduzom udało
się przetrwać bez mózgu 600 mln
lat. Człowiekowi się to nie uda...
Szczepmy się więc, póki czas!
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W rocznicę rekordu
10 sierpnia 2021 roku, dokładnie
w 60. rocznicę ustanowienia na
stadionie na Bukowinie rekordu
świata w biegu na 3000 m z
przeszkodami przez legendarnego
polskiego lekkoatletę Zdzisława
Krzyszkowiaka, w tym samym
miejscu odbył się mityng lekkoatletyczny z udziałem zawodników z
klubów całej Polski.
Organizatorem mityngu był Klub
Lekkoatletyczny Wałcz z prezesem
Markiem Diwykiem, a współorganizatorem COS OPO Wałcz z dyrektorem
Zdzisławem Ryderem. Imprezę oficjalnie otworzył ten drugi, w towarzystwie prezesa Zachodniopomorskiej
Rady Olimpijskiej Stanisława Kopcia.
Po uroczystym otwarciu kwiaty
przed obeliskiem, upamiętniającym
ustanowienie rekordu przez Zdzisława
Krzyszkowiaka, złożyła jego koleżanka
z Wunderteamu 90-letnia dziś Michalina Wawrzynek z d. Piwowar, specjalistka biegów średnich, wielokrotna
mistrzyni i rekordzistka Polski.
Zawodnicy rywalizowali w mityngu
w 21 konkurencjach, głównie biegowych, ale także m.in. w skoku w dal
i wzwyż.
- W tym roku z różnych powodów
obsada mityngu była chyba trochę
słabsza, niż rok temu, ale rywalizacja
w kilku konkurencjach była ciekawa
i stała na dobrym poziomie - ocenia
Marek Diwyk. - Mam nadzieję, że impreza będzie się rozwijała, a uzyskiwane na niej wyniki będą coraz lepsze.
Najbardziej wartościowe rezultaty
tegorocznej edycji Mityngu im. Zdzisława Krzyszkowiaka osiągnęli Alicja
Konieczek z OŚ AZS Poznań w biegu na
1500 metrów (4:18.80) oraz zwycięzca
rywalizacji w biegu na 100 m mężczyzn
Adam Bachórski z MKL Szczecin (10,67
s). Specjalne nagrody dla tych zawodników ufundowała firma Air Zone z
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Międzyzdrojów. W gronie sponsorów,
którzy wspomogli organizację tej imprezy, były m.in. Enea Operator oraz
wałeckie firmy Victoria Cymes, Domex,
Admiral Sport, WTP, Zajazd Korona, a
także Stowarzyszenie Inicjatywa.
Imprezie towarzyszyła wystawa
olimpijskich pamiątek oraz wydawnictw, związanych z lekkoatletyką,

Wunderteamem i COS OPO w Wałczu,
pochodzących ze zbiorów wieloletniego koordynatora sportu w Urzędzie
Miasta Wałcz Alfreda Mikłaszewicza.
Według zapewnień organizatorów,
kolejna edycja Mityngu im. Zdzisława
Krzyszkowiaka odbędzie się w środę
10 sierpnia 2022 roku.
TC
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PS. Sporo kontrowersji w Wałczu
wywołało niezaproszenie (mówi się
także o niedopuszczeniu) władz miasta i powiatu do współorganizowania
imprezy. Zarówno prezes KL Wałcz,
jak i dyrektor COS OPO Wałcz odnieśli
się do tego wyłącznie w prywatnych
rozmowach, a oficjalnie postanowili
nie komentować tego tematu.

Wrócili do domu
11 sierpnia 2021 r. w samo południe mieszkańcy Wałcza zebrali się
na pl. Wolności, by powitać powracających z Igrzysk Olimpijskich
w Tokio wałeckich sportowców. Z
władzami miasta i powiatu oraz
mieszkańcami Wałcza spotkali
się Karolina Naja, Michał Kubiak,
Olga Michałkiewicz oraz Katarzyna
Boruch.

miątkowej tablicy i… wiele autografów. Każdy miał też szansę zrobienia
sobie zdjęcia ze swoim mistrzem.
Po spotkaniu przed wałeckim ratuszem odbyło się bardziej kameralne
już spotkanie w Szkole Mistrzostwa
Sportowego, z którą większość sportowców związała się na wiele lat,

szlifując formę przed mistrzostwami
czy igrzyskami.
Podczas tego spotkania Maciej
Żebrowski mianował Karolinę Naję i
Michała Kubiaka rezydentami wałeckiego sportu.
Dzień wcześniej specjalne powitanie
dla wracającej do domu po zdobyciu

srebrnego i brązowego medalu na
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio kajakarki Karoliny Naja urządzili mieszkańcy ulicy Nadjeziornej w Wałczu.
Na panią Karolinę czekały bukiety
kwiatów, szampan, konfetti i okolicznościowe upominki.
oprac. TC

Wydarzenie zorganizowały Urząd
Miasta Wałcz oraz wałeckie Starostwo. Sportowców przywitało wielu
kibiców, dumnych z osiągnięć naszych
sportowców.
Starosta Bogdan Wankiewicz oraz
burmistrz Maciej Żebrowski wręczyli
olimpijczykom kwiaty, gratulując im
sukcesów i dziękując za ich wysiłek,
walkę, emocje i ciężką pracę. Podkreślano, że kolejny raz udowodnili,
że ich postawa, determinacja w podążaniu do celu są godne naśladowania.
Wałcz podczas Igrzysk w Tokio reprezentowali: Karolina Naja, Wiktor
Głazunow, Tomasz Barniak, Olga
Michałkiewicz, Katarzyna Boruch,
Justyna Iskrzycka, Katarzyna Kołodziejczyk i Michał Kubiak. Nie wszyscy
z nich pochodzą z Wałcza, jednak
wszyscy szlifowali tu umiejętności i
formę, silnie łącząc się z miastem i
współtworząc jego sportową historię.
Sportowcy złożyli podpisy na pa-
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Seks prze
Jak wygląda biznes erotyczny w czasach pandemii? W rozmowie z Michałem Gwdowskim
opowiadają o tym Roksana i Sylwia.
Pandemia odbiła się na biznesie erotycznym,
czy specjalnie nic się nie zmieniło?
Roxana (R): - Jak widzisz, rozmawiamy telefonicznie. Wiadomo, że dziewczyny wędrują po różnych
miastach, żeby się nie znudzić. W Wałczu nie byłam
już prawie rok, a to o czymś świadczy. Nie ma ruchu,
nie ma zarobków.
Sylwia (S): - Biznes się zmienił. W miasteczkach
wielkości Wałcza nie jest najlepiej. W dużych zresztą
też nie jest dobrze. Co ciekawe, ceny za usługi seksualne, patrząc na portale z erotycznymi anonsami,
rosną. Przed pandemią godzinne spotkanie średnio
kosztowało 100 - 150 złotych. Dziś wywoławcza
cena to 200 złotych, ale coraz częściej proponowane
są stawki 250 czy 300 złotych za godzinę, tyle, że są
to pieniądze do dużej negocjacji. Bo klientów brak.
Co najmocniej dało się Wam we znaki?
(S): - Sporo dziewczyn podróżowało po Polsce od
agencji do agencji. Inne, tak jak ja, podróżowały od
miasta do miasta, świadcząc usługi nie w klubach,
ale na tzw. domówkach, czyli w prywatnych, wynajmowanych na sex spotkania mieszkaniach. Jedne
dziewczyny spędzały tydzień czy dwa w jednym klubie, potem w kolejnym, a ja analogicznie w tym czy
innym mieście, w prywatnym mieszkaniu. Czasem
sama, czasem z jakąś koleżanką. Była rotacja dziewczyn, klienci się nie nudzili, bo mieli stale „świeży
towar”. Tylko, że większość z tych klubów niestety
dopadł lockdown i musiały zostać zamknięte. I zrobił
się problem, bo dziewczyny zostały na lodzie.
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A co z dziewczynami na domówkach? Jak do
nich podchodziły służby sanitarne?
(R): - Chcesz wiedzieć oficjalnie, czy tak, jak było
to w praktyce?
Chcę wiedzieć, jak było naprawdę.
(R): - Nie słyszałam, aby do jakiejkolwiek dziewczyny świadczącej usługi, ogłaszającej się na portalach erotycznych, czyli nie działającej anonimowo,
wpadł sanepid czy inne służby. Jakby problem nie
istniał. Tak samo, jak gdzieś spychany jest problem
prostytucji. Wszyscy wiedzą, że istnieje, ale lepiej
udawać, że go nie ma. Dlatego ja odczułam to tak,
że prostytutki zostały wyłączone spod jakichkolwiek
obostrzeń. Nie spotkałam się z żadnym oficjalnym
przepisem, nakazującym mi ograniczenie działalności czy stosowanie jakichś dodatkowych rygorów
sanitarnych.
(S): - Znam tylko przypadki nalotów na kluby i
agencje i zamykanie ich. I to tych większych, bo
te mniejsze służby zostawiały w spokoju. W tym
wypadku wiem co mówię, bo w kilku w czasie
lockdownu pracowałam.
Czy faktycznie te kluby, czy mówiąc wprost:
agencje towarzyskie uczciwie przestrzegały
ograniczeń?
(S): - Znam różne przypadki. Większość tych większych na pewno bardzo mocno ograniczyła swoje
działanie. Mówię o klubach, gdzie był duży barek,
tańce erotyczne, gdzie codziennie imprezowało
wiele osób. Nie było szans, żeby to utrzymać. Czyli

zyski z alkoholu, tańców i jedzenia, bo dobre kluby
dają dobrze zjeść, odpadły. Taki lokal ciężko jest
utrzymać z samych panienek, do tego byłoby to
ryzykowne, więc często były całkiem zamknięte.
Inne prowadziły działalność na pół gwizdka, czyli
oferowały po cichu pokój z panienką. Mniejsze
częściej jednak w jakiejś formie działały, czyli można
było spędzić czas z panienką, ale po cichu.
Więc nie było chyba tak źle?
(R): - Ale różowo też nie było, bo wraz z pandemią
zaczął się odpływ klientów. Ludzie po prostu zaczęli
się bać. O ile początek był jeszcze znośny, mówię
o początku 2020 roku i pierwszym lockdownie, to
druga fala, czyli od jesieni 2020 właściwie do chwili
obecnej, można powiedzieć, że jest bardzo źle.
Z czego to wynika?
(R): - Ze strachu, bo jednak ludzie boją się zarażenia.
Tu działa wyobraźnia. Dziewczyna przyjmuje iluś
tam klientów i kto wie, jaki się trafi? Prezerwatywa
przed koronawirusem nie uchroni. W maseczce
nie będziesz się bzykać z klientem. Dlatego widać
znaczny spadek obrotów. W dużych miastach jest to
może mniej odczuwalne, ale w takim Wałczu, kiedy
przyjeżdżam na tydzień czy dwa, muszę opłacić wynajęcie mieszkania, z czegoś żyć, to bywa, że ciężko
na koszty zarobić.
(S): - Wiele dziewczyn rezygnuje ze świadczenia
usług również ze strachu i o tym też trzeba pamiętać.
W lepszej sytuacji są małolaty, studentki czy uczennice. One nie muszą zarabiać na utrzymanie siebie
czy rodziny. One chcą dorobić do stypendium, do
czynszu za wynajem mieszkania, na ciuchy, kosmetyki i imprezy. Jak dziewczyna jest młoda i ładna,
to ma większą szansę na znalezienie sponsora i to
jest kierunek, w jakim one idą. Fakt, pieniądze są
w zdecydowanej większości przypadków znacznie
mniejsze, niż dziewczyna zarobiłaby na domówce,
nie mówiąc o dobrym klubie czy agencji. Ale jest też
bezpieczniej. Jest jeden, góra killku stałych klientów.
Dziewczyna się specjalnie nie „napracuje”, a na to,
co potrzebuje, zarobi. Nie jest to jednak główny
kierunek, w jakim dryfuje ta branża.
A jaki jest główny kierunek?
(R): - Oczywiście internet. Tam można zarobić pieniądze, i to duże. W dodatku całkiem bezpiecznie.
Wiele dziewczyn z branży przeniosło się z realnych
agencji na portale erotyczne, oferujące pokazy na
żywo.
(S): - Myślę, że trzeba zaznaczyć, że na te portale
najpierw odpłynęli klienci. To jest właśnie największy efekt pandemii, jaki daje się zauważyć. Klienci
obawiali się spotkań w realu z obawy przed zarażenie koronawirusem. Ale gdzieś swoje potrzeby
realizować jednak muszą. Sama pornografia, od
której internet puchnie, dla wielu jest już niewystarczająca. Klienci chcą mieć kontakt z żywą osobą. I tak
powstały portale z sex kamerkami. A za klientami
ruszyły panienki, bo popyt stał się coraz większy. I
tak zaczęła się era seksu wirtualnego.
Ale chyba jest tam spora konkurencja?
(R): - Jest sporo dziewczyn, ale nie każda się do
tego nadaje. Jednak profesjonalistki mają nieco inne
podejście do facetów, wynikające z lat doświadczeń,
zdobytych podczas realnych spotkań. Wiedzą, jak
podkręcić faceta, żeby był chętny pozbyć się wykupionych żetonów.
A jak to właściwie działa?
(S): - Zasada jest prosta. Klient loguje się na portal, wykupuje pewną ilość żetonów, kredytów czy
innych umownych środków płatniczych. Panienka
organizuje pokaz, zaprasza gościa na priv i oczekuje
odpowiedniej stawki. Można mówić, lub pisać co
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ez szybkę
się chce, żeby zrobiła, co ma pokazać i jak. Za to
się płaci. Dziewczyna nabija na swoje konto te kredyty czy żetony. Potem jest to przeliczane na żywą
gotówkę i po odpaleniu prowizji portalowi ma kasę
przelaną na swoje konto. Wtedy już mówimy o
prawdziwych złotówkach.
Czyli praca prosta, bezpieczna i do tego można
ją wykonywać, kiedy ma się czas?
(S): - Jeśli do wykonywania pokazów na kamerkach
skusi kogoś przede wszystkim możliwość łatwego
zarobku przy minimum wysiłku, to muszę go zmartwić - nie będzie tak łatwo. Bo to jednak praca. Jeśli
ktoś sądzi, że panowie będą przekazywali żetony
tylko za to, że po prostu wystarczy usiąść przed
kamerą, to wkrótce się przekona, że aby zmusić ich
do rozstania się z wykupionymi żetonami, trzeba
się mocno napocić. Konkurencja jest spora, dlatego
trzeba zadbać o wierne grono lojalnych widzów, bo
na takich zarabia się najwięcej.
(R): - Żeby zacząć zabawę z kamerami za darmo,
wystarczą właściwie tylko dwie rzeczy: kamerka
i internet. Proste? Tak, ale nie do końca. Zabawa
zabawą, ale jeśli chcesz przekształcić to w prawdzi-

wy zarobek, trzeba zatroszczyć się o jakość pokazu.
Czyli, wybrać kamerkę lepszą, zatroszczyć się o dobre
oświetlenie pomieszczenia, którego używa się do
pokazów, oraz o stabilne, silne łącze internetowe.
Trzeba pamiętać, że jest to pokaz, więc panią musi
być dobrze widać. Do tego dochodzi odpowiedni
strój, bielizna. Można nadawać z dźwiękiem lub bez.
Z dźwiękiem jest zdecydowanie lepiej, bo panów
kręcą sprośne odgłosy i chętniej wtedy płacą. Tyle,
że wtedy trzeba też pomyśleć o lepszym mikrofonie.
Widzę, że macie już w tym doświadczenie?
(R): - Nie powiem, ja spróbowałam i mam o tym
pojęcie. Ale poszłam w nieco inną stronę. Oczywiście dalej głównym zajęciem jest świadczenie
usług w realu, ale bawię się też w kamerki i coraz
częściej amatorskie porno. Mam partnera, z którym
nagrywamy filmiki i sprzedajemy je. Można na tym
dodatkowo zarobić i to nawet nieźle. Jak się okazuje,
pokazy z partnerem też są nieźle płatne.
Ile można zarobić na kamerkach?
(S): - Nawet ponad 1000 złotych dziennie. Mówię o
polskich portalach, a najlepsze dziewczyny zarabiają
nawet lepiej. Zarobki miesięczne przekraczające 10

tysięcy nie są niczym nadzwyczajnym. Dobre dziewczyny zarabiają ponad 20 tysięcy złotych. Gwiazdy
porno na zagranicznych portalach potrafią osiągać
dochody wielokrotnie większe.
Czyli nastała era seksu przez szybkę?
(R): - Pewnie wolniej dryfowałoby to w tym kierunku, ale pandemia to przyspieszyła. Lockdown
oduczył nas chodzenia do pubów na piwo, do
restauracji czy na pizzę, bo lokale były zamknięte.
Siadamy w domu, zamawiamy żarcie na wynos i
pijemy kupiony w markecie alkohol. Coraz rzadziej
spotykamy się ze znajomymi. Coraz więcej czasu
spędzamy przed komputerem i tam szukamy rozrywki. I zamiast spotkać się z dziewczyną w realu i
nawet jej zapłacić za fizyczną bliskość, idziemy na
łatwiznę. Klikamy ze swojego fotela i cieszymy się
namiastką seksu.
A więc prostytucja zniknie?
(R),(S): - Na pewno nie, bo nic nie zastąpi fizycznego, realnego kontaktu. To najstarszy zawód świata,
który przetrwał mnóstwo rewolucji społecznych.
Naszym zdaniem, przetrwa też pandemię.
Dziękuję za rozmowę.

Karpackie cerkwie

Od 8 sierpnia w salach Muzeum Ziemi Wałeckiej
można obejrzeć nową wystawę czasową, zatytułowaną „Karpackie cerkwie okiem Aleksandra
Chylaka”.
Autor wystawy urodził się w Krynicy-Zdroju. Z
zawodu jest architektem, wieloletnim wykładowcą
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Jego pasją jest rysowanie. Węglem, tuszem, kredkami czy pędzlem uwiecznia obiekty architektoniczne.
Jako rysownik-dokumentalista brał wielokrotnie
udział w misjach archeologicznych na terenie Egiptu, Syrii czy Sudanu. Współpracował przy pracach
wykopaliskowych, prowadzonych jeszcze przez profesora Kazimierza Michałowskiego. W późniejszych
czasach również w Izraelu nad Jeziorem Galilejskim.
Wszędzie tam oddawał się swojej pasji - rysowaniu.
Jednak szczególnie fascynuje go krajobraz dzieciństwa: Łemkowszczyzna i łemkowskie cerkwie. Ich
rozmaitość, różnorodność rozwiązań kompozycyjnych, a także detale architektonicznie, rzeźbiarskie
i dekoracyjne. Przodkowie artysty aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności - byli duchownymi, nauczycielami, pisarzami. Dziadek Eugeniusz
pełnił posługę proboszcza greckokatolickiego, zaś
drugi dziadek Kornel Kopystiański, proboszcza w
Zyndranowej. Po zakończeniu II wojny jego rodzice
osiedli się w Warszawie.
Rysunki cerkwi prezentował na wielu wystawach w
Polsce, a także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych,
gdzie cieszyły się wielkim zainteresowaniem.
Patronatem Honorowym wydarzenie objął Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Doktor Arkadiusz Trochanowski, Ordynariusz Eparchii Olsztyńsko - Gdańskiej
Kościoła Greckokatolickiego.
Wystawa powstała we współpracy ze Związkiem
Ukraińców koło Wałcz oraz Parafią Greckokatolicką
pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu.
Wydarzenie uświetnił występ zespołu Czeremcha.
W wernisażu wystawy wzięli udział Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta
i Gminy Tuczno Krzysztof Mikołajczyk, Radni Miasta
Wałcz oraz Miasta i Gminy Tuczno, a także Sekretarz
Miasta Wałcz Magdalena Krawczyk.
Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do
31 października br.

ZAWODNICY I KIBICE ORŁA WAŁCZ!!
•
•
•
•
•

Jeśli macie w swoich zbiorach:
FOTOGRAFIE (zawodników, z meczów miejscowych i wyjazdowych, stadionu, itd.)
PAMIĄTKI (koszulki, szaliki, proporczyki, gadżety, itd.)
SPRZĘT SPORTOWY
DOKUMENTY (legitymacje, zaświadczenia, wspomnienia)
i wszystko, co kojarzy Wam się z wałeckim futbolem ☺
to ogłaszamy

ZBIÓRKĘ PAMIĄTEK PIŁKARSKICH
(wszystko oddamy ☺)

Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Pocztowa 14, Wałcz, tel. 67 258 25 91
Stwórzmy wspólnie wystawę z okazji 75. rocznicy powstania KS Orzeł Wałcz

Z góry DZIĘKUJEMY ☺
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COŚ NA ZĄB

Paluszki z ciasta francuskiego

Można na miękko, można na twardo, można na surowo... sposobów przyrządzania jaj każda szanująca się Pani domu ma w swoim
repertuarze pewnie kilkadziesiąt, jeśli nie więcej. Ja postanowiłam
dzisiaj odkurzyć trochę chyba zapomniany - a szkoda! - przepis
na kotlety z jajek. Tajemnica powodzenia tej potrawy kryje się w
świeżych składnikach i dobrze dobranych przyprawach, których
listę można uzupełnić według uznania. Zachęcam do eksperymentów i... cieszenia się smakiem!
Składniki:
• 11 średnich jajek,
• 15 dag sera żółtego,
• 1 kajzerka,
• 1 cebula,
• pęczek natki pietruszki,
• pęczek szczypiorku,
• 1 łyżka bułki tartej,
• 2 łyżki masła,
• sól i pieprz do smaku.
WYKONANIE
10 jajek gotujemy na twardo, studzimy i ścieramy na tarce. Ser żółty
także należy zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cebulę pokroić w kostkę
i podsmażyć na łyżce masła. Bułkę namoczyć w mleku lub wodzie, odcisnąć i dodać do jajek i sera. Teraz dodajemy poszatkowaną pietruszkę i
drobno pokrojony szczypiorek, przyprawiamy solą i pieprzem. Na koniec
wbijamy surowe jajko i wszystko mieszamy do uzyskania jednolitej masy.
Jeżeli farsz jest rzadki, dodajemy łyżkę bułki tartej. Odstawiamy na pół
godziny do lodówki.
Ręce moczymy w zimnej wodzie i formujemy kotlety podobne do
mielonych :) panierujemy w bułce tartej i smażymy na łyżce masła i
odrobinie oleju.
SMACZNEGO! ()

BARAN (21.03. - 19.04.)
W pracy Barany muszą dopilnować
wszystkiego osobiście, bo tylko
wtedy unikną kopotów. Nadarzy się
okazja, by zarobić większe pieniądze - jeśli będą stanowcze, wszystko
ułoży się po ich myśli.
W miłości ktoś będzie oczekiwał
deklaracji i odpowiedzi na trudne
pytania - więcej jednak zyskają,
przemilczając pewne kwestie.
BYK (20.04. - 22.05.)
Bykom marzy się wakacyjny odpoczynek, ale zaległe sprawy nie pozwolą im teraz odpocząć. W pracy
nadchodzi czas ważnych decyzji, od
których będzie zależna przyszłość
Byków. W sprawach sercowych poczują się osamotnione i zaniedbane.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Czas zwolnic tempo i pozwolić sobie
na chwilę odpoczynku. Bliźnięta
powinny w tygodniu pozałatwiać
zaległe sprawy, bo na weekend ich
przyjaciele szykują miłe atrakcje i
zabawę. W miłości Bliźnięta staną
się zaborcze, ale powinny uważać,
bo to nie wróży nic dobrego.
RAK (22.06. - 22.07.)
Raki będą mieć szansę uświadomienia sobie wielu rzeczy. Warto
przełożyć na później męczące
sprawy, na które przyjdzie jeszcze
odpowiedni czas.
W tym tygodniu planety zalecają
przeznaczyć więcej pieniędzy na
różne przyjemności, bo Rakom
należy się odpoczynek. W miłości
10

HOROSKOP

staną się kapryśne i niezadowolone.
LEW (23.07. - 23.08.)
Lwy pokażą teraz na co je stać i jak łatwo potrafią postawić na swoim. Nowe
propozycje ze strony szefa mogą im
się bardzo opłacić, więc warto się nad
nimi dobrze zastanowić. Odwiedziny u
znajomych będą sprzyjać plotkom i...
nowym znajomościom.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny znajdą się w centrum konfliktu.
Szybko zorientują się, kto im sprzyja i
gdzie znajdą wsparcie. W rozstrzyganiu sporów i niedomówień powinny
kierować się intuicją. W miłości samotność będzie Pannom doskwierać, ale
telefon do adoratora sprzed lat okaże
się kiepskim pomysłem.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Nadchodzi czas wewnętrznej walki.
Wagi muszą zdecydować się, czy
warto walczyć z samym sobą. Wystarczy, że zaczną kreować swoją
rzeczywistość tak, jak tego chcą, a
okaże się, że wszystko jest możliwe.
W miłości nadchodzą romantyczne
chwile. Wenus skłoni partnerów Wag
do odgadywania ich próśb i życzeń.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Nie wahajcie się, Skorpiony, wycofać ze spraw, które są męczące i nie
przynoszą wam korzyści. Czasami krok
wstecz pozwala lepiej przyjrzeć się
sytuacji i w efekcie odnieść większe
korzyści. W miłości osoby spod tego
znaku poczują się pewniejsze siebie,
a to będzie owocowało w namiętne
flirty i romanse.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Jeśli Strzelce nie mają dzieci, a bardzo ich pragną, to teraz jest na to
duża szansa. Natomiast jeżeli mają
pociechy, to powinny poświęcić im
więcej czasu i uwagi. W miłości będą
teraz pod wpływem silnych emocji.
Nie powinny jednak podejmować
pochopnych decyzji, bo to zdecydowanie nie jest dobry moment.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce poczują się wyczerpane.
Powinny znaleźć czas na odpoczynek i relaks, bo bardzo go teraz
potrzebują. Powinny zachować dużą
ostrożny i nie wierzyć na słowo we
wszystkie obietnice, bo ktoś będzie
chciał wykorzystać ich dobre serce.
W miłości będzie im jednak sprzyjać
powodzenie, warto więc wybrać się
na romantyczna randkę.
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WODNIK (20.01. - 18.02.)
Wodniki muszą skupić się teraz na
sobie i na swoim zdrowiu. Najlepiej
będą odpoczywać we własnym
domu lub ogrodzie. Nie powinny
przejmować się złośliwymi komentarzami, bo ktoś może poczuć się
po prostu zagrożony z powodu
postępów, jakie robią. Wodniki nie
mogą dać się zawrócić z obranej
drogi.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Będzie tak, jak Ryby lubią najbardziej - wszyscy będą liczyć się z ich
zdaniem i prosić o dobre rady. W
ich życiu pojawi się partner, który
może im bardzo pomóc. Niech się
tym cieszą, ale nie powinny obiecywać, że dla tej miłości zmienią całe
swoje życie. Na poważne decyzje
przyjdzie czas później.

LISTY

Niszczymy razem życie

CD. NA STRONIE 12

Zniszczyłam
Państwu
życie,
przyznaję.
Nie ma
co się
oszukiwać
- spieprzyliśmy sprawę
na całej linii.
Nie mówię tu o kolejnych przepychankach na sesji Rady Miasta ani o
Polskim Ładzie, chociaż ani jedno,
ani drugie nie napełnia mnie jakimś
szczególnym optymizmem. O tych
rzeczach wiedzą wszyscy.
Ale czy wiedzą Państwo, że od
czterdziestu lat każda dekada jest
cieplejsza od poprzedniej? Że gwałtowne burze, o których co kilka dni
przypomina nam w telefonie alert
RCB, to nie chwilowy kaprys pogody? Że w Laponii, po której święty
Mikołaj powinien przemieszczać się
na saniach, skrzypiąc płozami po
śniegu, odnotowano w tym roku
ponad 34 stopnie na plusie? Że nad
wybrzeżem Morza Śródziemnego,
gdzie tak przyjemnie spędza się
wakacje, praca fizyczna na zewnątrz
staje się śmiertelnie niebezpieczna
dla zdrowia?
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian

Klimatu ONZ (IPCC) przedstawił najnowszy raport, dotyczący stanu stanu
globalnej nauki o klimacie i, mówiąc
wprost, w tempie pociągu Pendolino
przemierzającego dystans pomiędzy
Krakowem a Warszawą zmierzamy
w stronę zbudowania sobie własnego piekła na Ziemi, dosłownie i w
przenośni. Nie oni, nie koncerny, nie
państwa, nie miasta, nie kopalnie i nie
wysypiska.
Ja to Państwu codziennie robię,
kiedy zamiast wsiąść w tramwaj, biorę
do pracy samochód (o tyle przyjemniej jeździ się kabrioletem). Zamieniam Państwa planetę w piekło, kiedy
wrzucam do zmieszanych plastiki,
papier, szkło i metal (bo nie mam
czasu i energii przejmować się takimi
głupotami jak segregacja śmierci, no
najwyżej zapłacę więcej za wywóz,
prawda?). Ja to Państwu robię, kiedy
zamawiam kolejną parę nowych butów czy sukienkę, zamiast donosić to,
co już zalega mi w szafie (dobrze jest
dobrze wyglądać w pracy). Podkręcam Państwu temperaturę tak, że nie
da się wytrzymać w domu bez klimy,
kiedy każdy kolejny rodzaj owoców
pakuję do osobnej jednorazówki,
a w sklepie wrzucam to w kolejną
reklamówkę (nie mam głowy do
pamiętania o wielorazowych torbach i

woreczkach, ciągle zmieniam torebki,
nie będę ich wiecznie przekładać).
I to nie tak, że mogę teraz wyhamować i jakoś to wszystko poskładać
w całość. Już za późno na moje „ups,
nie pomyślałam, gdyby ktoś mi tylko
powiedział wcześniej”. Procesy, które
zapoczątkowały moje decyzje, nie
wyhamują przez dziesiątki, setki, a w
niektórych przypadkach nawet tysiące
lat. Nie uda się zatrzymać globalnego wzrostu temperatury, zanim nie
przekroczy on 1,5 stopnia. Drobiazg
niby, tak sobie myślę. Ile to jest to 1,5
stopnia, co za różnica? Robi się tylko
trochę cieplej.
Ale to oznacza, że pożary zniszczyły
w samym 2018 r. prawie 178 tys.
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hektarów lasów i gruntów w Unii,
a w tym Szwecja doświadczyła
najgorszego sezonu pożarów lasów
w swojej pisanej historii. Płonęła
nawet Arktyka.
To oznacza, że większość terytorium Europy doświadczy do 35
proc. więcej ekstremalnych burz
deszczowych w zimie. Ja mieszkam
w Europie, Państwo też.
To oznacza, że powodzie mogą
stać się corocznym problemem ok.
5 mln. Europejczyków.
Bardzo przepraszam, że to Państwu zrobiłam. Obiecuję poprawę.
Nie mam już przecież znowu tak
dużo czasu na wymówki.
Natalia Chruścicka
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Mandaty mocno w górę
Nadchodzi to,
co zdawało się
od dłuższego
czasu nieuchronne.
Rząd projektuje zmiany w
kodeksie drogowym i kodeks i e
wykroczeń, podwyższając wysokość mandatów. Zmiany
mają wejść w życie od 1 grudnia
tego roku. Chciałoby się powiedzieć:
hulaj dusza, bo piekła (póki co), nie
ma, ale nie radzę igrać z bezpieczeństwem na drogach. Zmiany, jakie nas
czekają to podwyższenie maksymalnej
wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30
tys. zł. Zwiększona zostanie wysokość
grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym - do 5 tys.
zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń
- do 6 tys. zł. Wprowadzony zostanie
mechanizm, uzależniający usunięcie
z konta kierowcy punktów karnych
za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu.
Dodatkowo punkty będą kasowane
dopiero po upływie 2 lat od dnia
zapłaty. Ma to usprawnić ściągalność
mandatów. Za naruszenie przepisów
ruchu drogowego kierowca będzie
mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba to
10 pkt. Ubezpieczyciele otrzymają

dostęp do danych i dostosowanie
stawek ubezpieczeń komunikacyjnych
do historii wykroczeń kierowcy oraz
otrzymanych przez niego punktów
karnych. Przekroczenie dopuszczalnej
prędkości o ponad 30 km/h będzie
skutkowało minimalnym mandatem
w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie
od tego, czy naruszenie zostało
stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy też poza tym obszarem.
Jeśli sprawca ponownie popełni
takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to
zostanie ukarany grzywną nie niższą,
niż 3 tys. zł. Minimalna grzywna za
nieprawidłowe zachowanie względem
pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu,
który zatrzymał się w celu ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie
mniej, niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2
lat sprawca ponownie popełni takie
naruszenie, to kara grzywny wyniesie
nie mniej, niż 3 tys. zł. W przypadku
realnego zagrożenia bezpieczeństwa
dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Urząd Skarbowy
będzie mógł zaliczyć zwrot podatku
na poczet nieopłaconego mandatu
karnego. Takie rozwiązanie ma na
celu zwiększenie nieuchronności kary
i egzekucji grzywien, nakładanych za
popełnione wykroczenia drogowe.
Mandat za wykroczenia na pieszych

wyniesie najmniej 1,5 tys. zł. Jeśli
dojdzie do recydywy w ciągu dwóch
lat do zdarzenia, kara wzrośnie do
3 tys. zł. Uszkodzenie mienia przez
sprawcę (np. szkoda parkingowa),
będzie karane mandatem w wysokości
1,5 tys. zł. Za wykroczenia na przejazdach kolejowych sprawcy zapłacą
nawet 30 tys. zł. Mandatem do 3000
zł będzie można zostać ukaranym
m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu, wyprzedzanie pojazdu na
przejściu dla pieszych, na którym ruch
nie jest kierowany, lub bezpośrednio
przed tym przejściem, naruszanie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu
dla pieszych, prowadzenie auta pod
wpływem alkoholu lub środków działających podobnie. W przypadku niewskazania osoby, której powierzono
pojazd w oznaczonym czasie, grozić
będzie mandat karny w wysokości nawet 8000 zł. Za prowadzenie pojazdu
niedopuszczonego do ruchu grozić będzie grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.
Jeżeli zaś kierowca od razu zdecyduje
się zapłacić mandat, otrzyma 10 proc.
bonifikatę. Zmiany przewidują też
wsparcie dla osób pokrzywdzonych
w wypadkach drogowych. Prokurator
będzie musiał złożyć wniosek do sądu
karnego o przesłanie odpisu prawomocnego wyroku do sądu cywilnego
wraz z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie renty dla osób,

które utrzymywał pokrzywdzony.
Sąd cywilny będzie mieć 14 dni na
to, by przyznać rodzinie tymczasowe
świadczenie na zapewnienie kosztów
utrzymania - nie będzie ono mogło
być niższe, niż połowa minimalnej
emerytury (obecnie to byłaby kwota
ok. 625 zł miesięcznie) i będzie wypłacane do momentu wydania wyroku
zasądzającego rentę. Zarówno renta,
jak i świadczenie, będą zwolnione z
podatku dochodowego.
Zmiany są zapewne słuszne. Jednakże moim zdaniem tego typu regulacje
byłyby zbędne, gdyby waloryzację
mandatów oparto na jakimś wskaźniku, np. minimalnym czy też średnim
wynagrodzeniu. Skokowe podwyżki
rodzą zaś pytanie, czy podwyżka ta
jest wzorowana na podwyżce wynagrodzeń dla polityków? Złośliwie dodam, że ostatnio wszystko jakoś nam
drożeje, ale mandaty mają zdrożeć
najbardziej, choć inflacja jest „tylko”
5-procentowa. Z tą ostatnią zaś nikt
nie walczy, a premierowi nawet się
ona podoba. Tylko nam topnieją
oszczędności i możemy mieć kłopot,
by zebrać pieniądze na te nowe mandaty. Cóż, póki co, mamy wyjście:
trzeba jeździć zgodnie z przepisami.
Szerokości!
Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Eko-spływ
10 sierpnia zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Wałcz ze swoimi rodzinami
wzięli udział w spływie kajakowym
w Szwecji koło Wałcza – „Agroturystyka na Górce”.
W imprezie wzięło udział 40 uczestników. Kajakarze uczestniczyli w
projekcie „Eko – Piława -czysta rzeka
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– czysta przyjemność”, którego celem
była troska o czyste, wolne od śmieci
rzeki i okolice.
Uczestnicy spływu realizowali działania proekologiczne. Każdy uczestnik
został wyposażony w worki, rękawiczki, kajaki, wiosła i kamizelki.
Spływ rozpoczął się od wygłoszenia referatu z zakresu ekologii oraz
charakteru i celu imprezy. Uczestnicy

mieli okazję doświadczyć bliskiego
kontaktu z przyrodą oraz doskonalić swoje umiejętności kajakarskie.
Oprócz tego na trasie spływu rywalizowali w konkurencji: ilość zebranych
śmieci.
Spływ zakończył się konkursem
ekologicznym z wiedzy przyrodniczej
i znajomości regionu oraz integracyjnym spotkaniem przy ognisku z
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posiłkiem. Na rozstrzygnięcie rywalizacji w ilości zebranych śmieci została
zaproszona sołtys Szwecji.
Za zaangażowanie w działania projektowe uczestnicy spływu otrzymali
nagrody – nieprzemakalne worki na
spływy, bidony, medale, dyplomy.
Każdy uczestnik imprezy otrzymał etui
na telefon komórkowy.
oprac. tc

OGŁOSZENIA DROBNE

FILIGRANY

SPRZEDAM

•

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

•

NIERUCHOMOŚCI

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

•

USŁUGI

Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu
•czynne
jest od godz. 13 w czwartki przy
00

ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzibie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie
prowadzenia robót budowlanych mogą
korzystać osoby prywatne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel.
693-770-576
31/21u

•

PRACA

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

Zatrudnię pracowników na stację
paliw E100 w Wałczu. Mile widziani renciści, emeryci. Tel. 518 245 080 34/21p
Zatrudnię pomocnika na budowę.
Tel. 501 340 643
33/21p

tel. 67

349 46 44
505 345 558

•

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

Zlecanie ogłoszeń

15 lat

Zlecenia na ogŁoszenia i re•klamy
ramkowe oraz ogŁosze-

pośrednictwo, zarządzanie, wycena,
kredyty, ubezpieczenia

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!

Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477
www.furman24.pl
nieruchomosci@r-man.pl

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chruścicki oraz dziennikarze i współpracownicy.
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 zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do
ich skracania i opatrywania tytułami.
Nie odpowiadamy za treść reklam i
ogłoszeń.
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Optymistycz
Orzeł Wałcz – Gwardia Koszalin 0-1 (0-1)
Orzeł: Edwin Odolczyk - Patryk Dybaczewski (87’ Kacper Haraj), Wojciech
Wesołowski, Marek Hermanowicz, Vincenzo Riccio - Cezary Burak, Patryk Kowalczuk (72’ Karol Kowalik), Hubert Górka, Damian Gałosz, Daniel Popiołek,
Jakub Cerazy.
W czasie poprzedniego weekendu
zainaugurowany został sezon 2021/22
czwartoligowych piłkarskich rozgrywek prowadzonych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
pod szyldem tytularnego partnera
technicznego Kipsa, czyli francuskiej
firmy sprzętu sportowego Decathlon. Pierwsza kolejka zakończyła się
efektownym zwycięstwem Orła w
Szczecinku z miejscowym MKP aż 3-1.
A w ostatnią sobotę 14 sierpnia
późnym popołudniem do Wałcza
zawitała drużyna Gwardii Koszalin.
Rówieśniczka Orła Wałcz przez wiele lat grywała na drugoligowych i
trzecioligowych boiskach, odnosiła
także sukcesy w Pucharze Polski. Ta
najbardziej utytułowana drużyna
piłkarska z Pomorza Środkowego
w ostatnim sezonie doznała goryczy
spadku do czwartej ligi i Orzeł mógł
dzięki temu gościć ten zacny klub na
swoim stadionie. Przez tę drużynę
przez wiele lat przewinęło się sporo
znanych zawodników, dla których
Gwardia była jedynie przystankiem
do dalszej kariery, m.in. Grzegorz Lewandowski, Sebastian Mila, Mariusz
Niewiadomski, Mirosław Okoński,
Piotr Rzepka czy Mirosław Trzeciak.
Byli też jednak piłkarze, którzy przynajmniej większość (jeśli nie całość)
swych karier spędzili w Gwardii, stając
się w koszalińskim piłkarskim światku
prawdziwymi ikonami: napastnik Lech
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Pałka, a także zmarły w bieżącym roku
bramkarz Tadeusz Małecki.
Przed rozpoczęciem meczu na stadion w Wałczu ciągnęły prawdziwe
tłumy kibiców. Takiej frekwencji wysłużone trybuny wałeckiego obiektu
nie widziały od dawna. Nad bezpieczeństwem zawodów czuwała znaczna
liczba policjantów w mundurach i po
cywilnemu. Mundurowych bardziej
od meczu interesowała grupa około
sześćdziesięciu fanów Gwardii Koszalin. Trzeba przyznać, że zachowanie
koszalińskich kibiców było prawie
wzorowe, a ich doping pomógł piłkarzom z Koszalina osiągnąć cel, którym
było wywiezienie z Wałcza trzech
punktów.
Ze względu na oczekiwanie na
kibiców gości mecz rozpoczął się z
piętnastominutowym opóźnieniem.
Pierwsze minuty meczu nie sugerowały, która z drużyn będzie lepiej
radziła sobie na bardzo starannie
przygotowanej murawie. W 7 minucie
Cerazy oddał strzał, z którym miał
spore problemy koszaliński bramkarz.
Próbował to wykorzystać Kowalczuk,
który próbował wyłuskać piłkę, jednak to mu się nie udało. W 10 minucie
gwardziści przeprowadzili akcję prawą
stroną, po którym piłka została zagrana w pobliże bramki Orła i jedynie
muśnięcie piłki ręką przez Odolczyka
spowodowało, że futbolówka nie
znalazła się przy czyhającym na nią

zawodniku Gwardii.
W 17 minucie Popiołek strzelił nad
poprzeczką z rzutu wolnego. W 22
minucie Cerazy walczył o piłkę w
narożniku pola karnego przy linii końcowej w parterze, czego efektem był
jednak tylko rzut rożny dla wałczan.
W 25 minucie wałczanie otrzymali
drugie ostrzeżenie od gości. Jeden
gwardzistów wrzucił piłkę na pole karne wprost na głowę swojego kolegi z
drużyny. Sytuacja była stuprocentowa,
ale kiepski strzał spowodował, że piłka
odbiła się od Odolczyka.
Trzeciego ostrzeżenia już nie było.
W 29 minucie gwardziści wykonywali
rzut wolny z lewej strony boiska. Posłał piłkę wprost na głowę Cezarego
Zalewskiego, który w profesorski
sposób umieścił ją w siatce bramki
Odolczyka.
Piłkarze Orła nie zwiesili jednak
głów, a na zdobycie wyrównującej
bramki mieli jeszcze mnóstwo czasu.
W 34 minucie soczysty strzał Cerazego
został zablokowany przez zawodników Gwardii.
Goście też jednak nie zamierzali spoczywać na laurach. W 42 minucie po
szybkiej akcji i centrze z prawej strony
Odolczyk efektowną paradą obronił
strzał głową jednego z gwardzistów.
Także kolejne akcje przyjezdnych nie
spowodowały utraty bramki przez
drużynę Orła i do przerwy - jak w słynnej książce Adama Bahdaja - było 0-1.
Mimo niekorzystnego wyniku grę
wałczan w pierwszej połowie należy
ocenić pozytywnie. Upoważniają do
tego wniosku podjęcie walki z bardziej
doświadczonym rywalem, gra do
przodu i wiele prób strzałów. Jeśli coś
mogło niepokoić, to wyjątkowo krótka
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w tym meczu ławka rezerwowych
wałeckiego zespołu, co przy dość wysokiej w sobotę temperaturze mogło
mieć swoje - i niekoniecznie pozytywne dla gospodarzy - znaczenie.
Drugą połowę miejscowi zaczęli od
mocnego uderzenia - dosłownie i w
przenośni. W 47 minucie Kowalczuk
po dłuższym prowadzeniu piłki oddał silny strzał, po którym bramkarz
Gwardii wybił piłkę nad poprzeczkę.
W 53 minucie po szybkiej kontrze
Orła, Popiołek oddał soczysty strzał,
po którym wysoki bramkarz Gwardii
został zmuszony do wykazania się
pełnią swoich możliwości.
W 61 minucie kibicom Orła znów
szybcie zabiły serca. Po szybkiej, zespołowej akcji miejscowych Gałosz w
pełnym biegu przejął futbolówkę w
polu karnym i odegrał ją w ciemno,
ale żaden z jego kolegów nie doszedł
do podania.
W 69 minucie dobrą obroną groźnego strzału napastnika Gwardii popisał
się Odolczyk, a za chwilę nastąpiła
kontra Orła, zakończona bombowym
strzałem Gałosza i świetną paradą
bramkarza Gwardii.
Za chwilę piłkarze Gwardii powinni
podwyższyć prowadzenie po składnej
akcji, w wyniku której wymanewrowali obronę gospodarzy. Na szczęście
gościom nie udało się posłać piłki do
pustej bramki.
W doliczonym czasie gry piłkarze
Orła, którzy nie mieli już nic do
stracenia, próbowali grać „na aferę”,
ale nie przyniosło to pożądanego rezultatu. Kowalik (wychowanek Orła,
przyszedł do klubu w przerwie letniej
z FASE Szczecin), który zmienił w 72
minucie Kowalczuka, oddał niezły

zna porażka
strzał, po którym piłka minęła jednak
słupek bramki gości. W ostatniej akcji
meczu Odolczyk znalazł się w polu
bramkowym Gwardii i próbował
strzału przewrotką, ale nie udało mu
się skierować piłki w stronę bramki.
Mecz z Gwardią zakończył się więc
minimalną porażką Orła, ale po
grze, w której miejscowi zbytnio nie
odstawali poziomem od niedawnych
trzecioligowców. Mimo porażki, w grze
zawodników Orła w ciągu 90 minut
można doszukać się wielu ciekawych
elementów.
- To spotkanie warto ocenić na różne
sposoby - mówi prezes Orła Dariusz
Baran. - Jeśli chodzi o to, co działo
się wokół boiska, czyli o frekwencję
czy poziom kibicowania, to widzę to
bardzo pozytywnie i bardzo się z tego
cieszę. Jeśli chodzi o wynik, to na
pewno odczuwamy pewien niedosyt.
Wydaje mi się, że nie byliśmy w tym
meczu gorszym zespołem i podobne
oceny docierały do mnie z wielu stron.
Nawet piłkarze i trenerzy Gwardii mówili po ostatnim gwizdku, że remis też
byłby sprawiedliwy. Przegraliśmy, ale
minimalnie, po dobrym meczu, w którym my nie odstawaliśmy od bardziej
doświadczonych rywali. W naszym
zespole zabrakło kilku kontuzjowanych
piłkarzy, przez co trener miał dosyć
ograniczone możliwości jeśli chodzi
o pierwszą jedenastkę. Ale ci, którzy
zagrali, spisali się naprawdę nieźle i
na kolejny mecz z Pogonią Połczyn
pojedziemy z nadzieją na dobry wynik.
Tekst: Marek Pawłowski
Foto: Kaja Rodzik
(FB Orzeł Wałcz)

4. liga
Wyniki 1. kolejki: MKP Szczecinek - Orzeł Wałcz 1-3, Pogoń Połczyn
Zdrój - Biali Sądów 2-2, Jeziorak Szczecin - Rasel Dygowo 4-0, Wieża
Postomino - Sokół Karlino 1-1, Dąb Dębno - Chemik Police 4-2, Hutnik
Szczecin - Błękitni II Stargard 4-0, Ina Goleniów - Flota Świnoujście 0-3,
Zefir Wyszewo - Darłovia Darłowo 2-2, Olimp Gościno - Vineta Wolin 0-5,
Leśnik Manowo - Gwardia Koszalin 0-1.
Wyniki 2. kolejki: Orzeł Wałcz - Gwardia Koszalin 0-1, Vineta Wolin - Leśnik Manowo 2-0, Darłovia Darłowo - Olimp Gościno 4-2, Flota
Świnoujście - Zefir Wyszewo 4-0, Błękitni II Stargard - Ina Goleniów 4-2,
Chemik Police - Hutnik Szczecin 2-6, Sokół Karlino - Dąb Dębno 2-3, Rasel
Dygowo - Wieża Postomino 0-2, Biali Sądów - Jeziorak Szczecin 3-0, MKP
Szczecinek - Pogoń Połczyn Zdrój 4-0.
1. Hutnik Szczecin
2. Vineta Wolin
Flota Świnoujście
4. Dąb Dębno
5. Gwardia Koszalin
6. Biali Sądów
7. Darłovia Darłowo
8. Wieża Postomino
9. Orzeł Wałcz
10. Jeziorak Szczecin
11. Błękitni II Stargard
12. MKP Szczecinek
13. Sokół Karlino
14. Pogoń Połczyn
Zefir Wyszewo

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1

10-2
7-0
7-0
7-4
2-0
5-2
6-4
3-1
3-2
4-3
4-6
5-3
3-4
2-6
2-6

16. Leśnik Manowo
17. Ina Goleniów
18. Chemik Police
19. Rasel Dygowo
20. Olimp Gościno

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0

0-3
2-7
4-10
0-6
2-9

Kl. okręgowa
Wyniki 1. kolejki: KP Drawsko Pomorskie - Korona Człopa 5-1, Błękitni
Pomierzyn - Drawa Drawno 2-1, Lech Czaplinek - Piast Chociwel 2-0, Iskra
Pomień - Zorza Dobrzany 2-5, Orzeł Bierzwnik - Światowid 63 Łobez 7-0,
Sarmata Dobra - Calisia Kalisz Pomorski 0-0, Gavia Choszczno - Olimp
Złocieniec 2-0, Ina Ińsko - Sparta Węgorzyno 3-0.
1. Orzeł Bierzwnik
2. KP Drawsko Pomorskie
3. Zorza Dobrzany
4. Ina Ińsko
5. Lech Czaplinek
Gavia Choszczno
7. Błękitni Pomierzyn
8. Sarmata Dobra
Calisia Kalisz Pomorski
10. Drawa Drawno
11. Olimp Złocieniec
Piast Chociwel
13. Iskra Pomień
14. Sparta Węgorzyno
15. Korona Człopa
16. Światowid 63 Łobez
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

7-0
5-1
5-2
3-0
2-0
2-0
2-1
0-0
0-0
1-2
0-2
0-2
2-5
0-3
1-5
0-7
15
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