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Drodzy Nasi Przyjaciele!
Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem Współpracy Międzyna-
rodowej przygotowują wystawę o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Planowany termin udostępnienia ekspozycji to druga połowa listopada. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, które z tego regionu 
trafiły na Ziemię Wałecką.
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, zdjęciami, doku-
mentami, przedmiotami - wszystkim co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić 
wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio w Muzeum Ziemi 
Wałeckiej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00  oraz niedzielę 
w godz. 11.00 - 15.00 w terminie do 15.10.2021 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 25 91
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺!!!
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Jeśli w dzień słońce grzeje całkiem przyjemnie, ale wieczopra-
mi trzeba zakładać górę od dresu - to znaczy, że nieodwracal-
nie zbliża się koniec wakacji. Można się wprawdzie pocieszać, 
że kalendarzowego lata została jeszcze jedna trzecia, ale w 

istocie niczego to nie zmienia: idzie jesień. Pewnie ktoś powie, 
że jestem nienormalny, i ja - wcale nie przez grzeczność - nie 
zaprzeczę, ale mnie takie lato jak tegoroczne niespecjalnie mi się 
podoba. Jak jest zima, to powinno być zimno, a latem - ciepło, ale 
nie lubię przesady: ani w upałach, ani w mrozie. Takie 22 stopnie 
są dla mnie optymalne, słońce i trochę chmurek, wieczorem albo w 
nocy może sobie troszkę popadać - to lubię. A jeśli komuś brakuje 
upałów - wydaje mi się, że w naszych realiach o tej porze roku 
powinien zainwestować w pobyt w kraju, położonym w cieplejszym 
niż Polska rejonie Europy lub nawet świata.

Stowarzyszenie Niezależni opublikowało na Facebooku 
post, ilustrujący powstawanie przy ul. Bydgoskiej w Wałczu 
utrzymanej w stylu paletowym knajpki, przypominającej 

(przynajmniej z wyglądu) nieświętej pamięci Park ArtSenał. Pod 
postem ukazały się utrzymane w krytycznym przeważnie tonie 
komentarze. Dla porządku dodam, że knajpka jeszcze nie działa.

Czegoś tu nie rozumiem. Konkretnie - nie rozumiem kilku rzeczy. 
Przede wszystkim nie rozumiem krytykowania czegoś, co jeszcze nie 
działa. Być może powodem tej krytyki są obawy, wynikające ze złych 
doświadczeń Parku RestArt. Wygląda również na to, że krytykującym 
osobom nie podoba się nader surowy, żeby nie powiedzieć, że trochę 
nawet prymitywny styl aranżacji tego miejsca. Tylko, że to chyba tak 
właśnie ma być. Rozumiem, że dla części osób (zwłaszcza w wieku 
średnim i powyżej) taki anturaż może wydać się kontrowersyjny. Cóż, 
sielsko-bajkowych ogrodów na pewno to nie przypomina, ale... o 
gustach się nie dyskutuje. Przypomnę tylko, że jeden z głównych 
placów w Warszawie parę lat temu został zaaranżowany na taką 
właśnie paletową modłę, co faktycznie też wywołało głosy krytyki, 
ale nie dlatego, że wyszło brzydko, tylko że drogo, a najgorsze, że 
wymyślił to prezydent Trzaskowski. A że miejsce na Bydgoskiej w 
Wałczu części osób wydaje się obskurne? Okej, ale innym akurat taki 
styl odpowiada, czego najlepszym dowodem była frekwencja, którą 
cieszył się przybytek na promenadzie. Tamten lokal upadł z zupełnie 
innych powodów. Więc skoro pani J.F. znalazła inną lokalizację, nad 
innym jeziorem, legalnie wynajęła działkę trochę bardziej oddaloną 
od domów mieszkalnych i inwestuje tam prywatne pieniądze - to 
dlaczego z góry przesądzać, że wyjdzie z tego coś złego? Inwestorka 
najwidoczniej uznała, że ludzie lubią spędzać czas w takich, a nie 
innych okolicznościach, więc zdecydowała się na anturaż paletowy, 
a nie wymuskane wnętrza czy egzotyczną roślinność w ogrodzie. 
Nie wydaje się Państwu, że to jej pieniądze i jej ryzyko? I żebyśmy 

mieli pełną jasność: nie byłem ani razu w Parku RestArt, bo mnie 
tyłek boli od siedzenia na twardym, i nie sądzę, abym był częstym 
gościem nowo tworzonego przybytku, którego nazwy nie znam. Ale 
jeśli nie będzie to przeszkadzać sąsiadom, a ludzie będą chcieli tam 
chodzić - to po co to z góry negować? A jeśli takie coś się komuś 
nie podoba - a przecież może - to są w Wałczu inne, o wiele mniej 
kontrowersyjnie urządzone lokale. Wiele ich nie ma, ale jednak są, 
i zawsze można będzie można iść tam, a nie tu.

Między wierszami w komentarzach pod postem Niezależ-
nych można doszukać się także podejrzeń, że inwestorka 
wynajęła działkę na Bydgoskiej, korzystając z jakichś 

swoich domniemanych układów z burmistrzem Maciejem Że-
browskim. A tego to ja już w ogóle nie rozumiem. Każdy przecież 
widział, że teren, o którym mowa, od dłuższego czasu leżał odło-
giem i bynajmniej nie zdobił tego rejonu miasta. Do moich uszu 
też docierały głosy oburzenia, że rośnie tam dżungla chwastów, że 
brud, smród i patologia. A kiedy znalazł się ktoś, kto zechciał to 
wynająć - wtedy okazało się, że też będzie źle, bo to nie Hilton, nie 
Marriott, ani nawet nie Accor czy Biały Domek II. Koniec końców 
wychodzi jednak na to, że w Wałczu nieruchomości od miasta 
powinni dzierżawić tylko ci, którzy nie znają ani burmistrza, ani 
jego zastępcy, ani nikogo z Urzędu Miasta, z paniami sprzątającymi 
włącznie. Bo jeśli znają, to kaplica, gdyż na pewno są w jakimś 
układzie. Rozumiem potrzebę kontrolowania władzy i sam się temu 
zajęciu oddaję - może nie z największą przyjemnością, ale dość 
systematycznie, proponuję jednak, byśmy wszyscy nie zabrnęli 
przy tym w krainę absurdu. Oczywiście: krytykujmy, domagajmy 
się, żądajmy, protestujmy, a nawet próbujmy odwoływać - o ile 
tylko mamy jakieś w miarę chociaż konkretne powody. Jeśli ich 
jednak nie mamy, to chyba lepiej będzie poczekać, aż będziemy je 
mieli. Choćby dlatego, by nie wyjść na krytykantów i oszołomów.

Ja szczerze życzę właścicielce nowego przybytku na ul. Bydgo-
skiej powodzenia. Niech w tym mieście coś się wreszcie za-
cznie dziać, niech mieszkańcom lokal paletowy przestanie się 

źle kojarzyć, bo kiedyś „jeden już taki był, i jak to się skończyło?”. 
Wtedy rzeczywiście skończyło się fatalnie, ale teraz wcale nie musi.

Życzę pani J.F. powodzenia również dlatego, że otwieranie jakie-
gokolwiek lokalu w dzisiejszych pandemicznych czasach wymaga 
nie lada odwagi. A skoro o tym mowa, to chciałbym podzielić 
się z Czytelnikiem swoją radością. Otóż jednym z najbardziej 
optymistycznych obrazów, jakie widziałem ostatnio, była kolejka 
do ogólnodostępnego punktu szczepień w Wałeckim Centrum 
Kultury. Może więc kiedyś będzie jednak można mówić o Covidzie 
w czasie przeszłym?

Reduktor
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Już za kilka dni uczniowie rozpocz-
ną naukę w nowym roku szkol-
nym. Największymi sieciami szkół 
zarządzają powiat, Miasto Wałcz 
oraz Gmina Wałcz i to właśnie te 
samorządy ponoszą największe 
koszty funkcjonowania systemu 
oświatowego. Jak ich szkoły są 
przygotowane do nowego roku 
szkolnego i jak poszły nabory? 
Wygląda na to, że nieźle...

We wszystkich jednostkach, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Wałcz trwają ostatnie 
prace konserwatorskie, naprawcze, 
drobne prace malarskie i gruntowne 
sprzątanie.

Przed nowym rokiem szkolnym 
przeprowadzono także kilka poważ-
niejszych remontów:

• w SP 1 - remont łazienki dla 
dziewcząt; koszt 66.800,82 zł; 

• w SP 1 - malowanie sali gimna-
stycznej; koszt 1690,77 zł;

• w SP 1 - wymiana oświetlenia 
na ledowe w sali sportowej; 
koszt 3 273 zł;

• w SP 2 - malowanie 3 sal dydak-
tycznych; koszt 3000 zł;

• w SP 2 - częściowa naprawa 
płyty hali sportowej; koszt 11 
000 zł;

Przed pierwszym dzwonkiem

• w SP 4 - remont posadzki w 
świetlicy; koszt 42.000,00 zł;

• w SP 5 - remont łazienki dla 
dziewcząt; koszt 53.360,48 zł;

• w Przedszkolu 5 - remont ła-
zienki; koszt 42.000,00 zł;

• w Przedszkolu 8 - remont da-
chu; koszt 26.189,09 zł.

Jak zapewnia burmistrz Wałcza 
Maciej Żebrowski, baza materialna 
miejskich jednostek oświatowych 
jest w pełni gotowa do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego.

Szkoły działają na podstawie rozpo-
rządzenia MEiN z dnia 28 maja 2021 
r. sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Praktycznie w zakresie 
obostrzeń, stosowanych w placów-
kach w maju i czerwcu po powrocie 
uczniów do szkół po okresie nauczania 
zdalnego, nic się nie zmieniło. Podob-
nie w zaleceniach GIS i MZ. Podstawa 
to dystans, dezynfekcja i maseczki. 
Poza tym: higiena, wietrzenie, częste 
przebywanie na świeżym powietrzu 
i rzecz najważniejsza – szczepienia, 
rekomendowane dla wszystkich pra-
cowników placówek oświatowych 
oraz dla uczniów w określonych 
grupach wiekowych. Jest zapowiedź 
ministerstwa w sprawie organizacji 
szczepień na terenie szkół.

Szkoły i przedszkola otrzymają 
sprzęt i środki ochrony. Będą to: sta-
cje dezynfekcyjne z funkcją mierzenia 
temperatury, termometry, maseczki 
jednorazowe, maseczki FFP2/FFP3, 
płyny do dezynfekcji. Wymienione 
sprzęty i środki pochodzą z RARS 
(Rządowa Agencja Rezerw Strate-
gicznych).

Nabory w mieście
Szkoły podstawowe w Mieście Wałcz 

prowadzą głównie oddziały ogólno-
dostępne, nieprofilowane, bo taka jest 
specyfika szkolnictwa podstawowego. 
Dla uatrakcyjnienie oferty, w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie ze strony 
dzieci i rodziców, w SP 4 oraz w SP 5 
uruchamiane są oddziały sportowe. 

W SP 1 działają oddziały dwujęzycz-
ne. W tej placówce są także oddziały 
integracyjne. Dyrektorzy zapowiadają 
wprowadzenie wielu eksperymentów 
i innowacji pedagogicznych, ale ich 

wdrożenie i realizacja zależne są od 
rozwoju sytuacji epidemicznej.

W miejskich szkołach obyło się 
bez drastycznych zmian kadrowych. 
Te nieliczne wynikają z warunków 
organizacyjnych oraz mają związek z 
naturalnym ruchem kadrowym (odej-
ścia na emeryturę, wygasanie umów 
terminowych, rozwiązanie umów na 
wniosek nauczyciela). Ze względów 
organizacyjnych rozwiązano dwie 
umowy z nauczycielami. Według or-
ganu prowadzącego (Miasto Wałcz), 
nauczyciele ci podjęli decyzję o 
przejściu w stan nieczynny na okres 
6 miesięcy. Z informacji uzyskanych 
w jednej ze szkół w dniu 18 sierpnia 
dowiedzieliśmy się jednak, że jeden z 
tych nauczycieli nie skorzysta ze stanu 
nieczynnego i wróci na etat.

Na emeryturę odejdzie 7 nauczycieli 
(3 w przedszkolach, 4 w szkołach). 
Umowy na wniosek pracownika roz-
wiązano z 4 nauczycielami.

- Mimo złożonych przez rodziców 
deklaracji woli, wciąż trwa przemiesz-
czanie się dzieci między placówkami. 
Jest to zjawisko naturalne. Zrozu-
miałe jest, że  rodzice nie zawsze są 
do końca przekonani o słuszności 
decyzji podjętej w okresie rekrutacji i 
teraz poszukują najlepszych opcji dla 
swoich dzieci. Dokładne dane będą 
możliwe do ustalenia po rozpoczęciu 
roku szkolnego – tłumaczy burmistrz 
M. Żebrowski.

Na dzień 18 sierpnia 2021 r. nabór 
do klas pierwszych wyniósł w miej-
skich szkołach 226 dzieci. 37 spośród 
nich to mieszkańcy innych gmin.

O liczbie wałeckich uczniów speł-
niających obowiązek szkolny poza 
Wałczem będzie wiadomo więcej 
dopiero we wrześniu, gdy placówki 
dostaną potwierdzenie o spełnianiu 
obowiązku przez uczniów przypisa-
nych do ich rejonu w innych szkołach. 
W ubiegłym roku szkolnym bilans 
przepływu uczniów między gminami 
był na korzyść gminy miejskiej Wałcz. 
Władze miasta liczą, że podobny 
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Przed pierwszym dzwonkiem
stosunek uda się utrzymać również w 
tym roku szkolnym.

Szkoły powiatowe
Szkoły ponadpodstawowe znajdują-

ce się pod zarządem powiatu posiada-
ją wyremontowaną bazę dydaktyczną. 
Trwa jeszcze duża inwestycja - budowa 
warsztatów dla PCKZiU. 

Najważniejsze są jednak nabory. 
To na ich podstawie można ocenić, 
na ile atrakcyjną i dostosowaną do 
potrzeb uczniów ofertę edukacyjną 
udało się przygotować szkołom. I 
wygląda na to, że w tym roku szkol-
nym nabory wypadły całkiem nieźle, 
choć jest jeden zgrzyt, czyli brak klasy 
pierwszej w LO nr 2, wchodzącym 
w skład RCKU. Mówi się, że jest to 
przysłowiowy gwóźdź do trumny i 
popularna onegdaj Tischnerówka 
zostanie wygaszona. 

- Jako Starostwo kładziemy nacisk 
na kształcenie techniczne – mówi 
wicestarosta Jolanta Wegner. - Przy tej 
ilości młodzieży nie było wystarczają-
co dużo chętnych, aby utworzyć klasę 
pierwszą w LO nr 2. Do liceum idzie 
młodzież, która wie, na jaką uczelnię 
chce się wybierać. Do „Kazika” idą 
uczniowie z naprawdę dużą ilością 

punktów i tam udało się uruchomić 
zakładane 3 klasy pierwsze oraz 1 
klasę Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go. Co będzie z LO nr 2? Myślę, że 
czeka nas dyskusja z radnymi. Być 
może przy demografii, jaką mamy, 
konieczne będzie podjęcie decyzji o 
pozostawieniu w sieci szkół jednego 
dobrego liceum. Na tę chwilę żadne 
decyzje jeszcze nie zapadły.

W PCKZiU uruchomionych zostanie 
5 klas pierwszych w szkołach branżo-
wych (dawniej zawodówka). Dyrektor 
Piotr Filipiak poprosił o uruchomienie 
6 klasy wielozawodowej i otrzymał 
na to zgodę. Udało się również 
przeprowadzić pełen nabór do klas 
technikum.

Pełen nabór jest również w LO nr 
1 (czyli w „Kaziku”) oraz w RCKU. 
Zostanie uruchomionych tyle klas 
pierwszych, ile było zaplanowanych. 
O ostatecznych wielkościach naborów 
na tę chwilę trudno jeszcze mówić. 
Dyrektorzy przewidują, że część 
uczniów, którzy wybrali szkoły poza 
naszym powiatem, wróci do wałeckich 
szkół we wrześniu. 

- Absolwentów szkół podstawowych 
w powiecie było 475 – mówi wice-
starosta J. Wegner. - Na ten moment 

nasze szkoły wybrało 348 uczniów. 
Z tej liczby 50 jest spoza powiatu, 
czyli można przyjąć, że do szkół poza 
powiatem odeszło około 175 uczniów. 
Przewidujemy, że część na pewno we 
wrześniu wróci. Najwięcej uczniów 
ubyło z Człopy. Spośród 40 absolwen-
tów tamtejszej szkoły podstawowej 
nasze powiatowe szkoły wybrało 
jedynie 14 uczniów. Znacznie lepiej 
wygląda choćby gmina Wałcz, gdzie 
spośród 130 absolwentów kontynu-
ować naukę w naszych szkołach będzie 
na tę chwilę 102 uczniów.

Starostwo jako organ prowadzący 
jest po rozmowach z dyrektorami 
szkół na temat objęcia uczniów w razie 
konieczności wzmożoną opieką peda-
gogiczną i psychologiczną. Nacisk ma 
być kładziony na komunikację bezpo-
średnią pomiędzy uczniami. Chodzi 
o jak najszybsze wyeliminowanie 
niekorzystnych zjawisk, jakie wystą-
piły po okresie pandemii i zdalnego 
nauczania. 

Szkoły gminne
Szkoły w Gminie Wałcz przeszły 

remonty głównie pod kątem uru-
chomienia dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych. W SP Różewo dawną 

małą salę gimnastyczną przekształ-
cono w oddział przedszkolny. W SP 
Karsibór pomieszczenia byłej widowni 
przerobiono na nowoczesną klasopra-
cownię. Złożony też został projekt do 
Polskiego Ładu w sprawie pozyska-
nia środków na rozbudowę szkoły o 
oddział przedszkolny. Lada moment 
ogłoszony będzie również przetarg 
na budowę oddziału przedszkolnego 
przy SP w Gostomi. 

- Udało nam się ponadto kupić dru-
gi nowoczesny autobus do dowozu 
dzieci do szkół – opowiada wójt Jan 
Matuszewski. - Chodzi o zapewnienie 
dzieciakom jak największego bez-
pieczeństwa, ale i komfortu. Teraz 
mamy do dowozu dzieci w sumie 
cztery autobusy, z czego dwa nowe: 
jeden roczny, a drugi odebrany kilka 
dni temu. Nie da się ukryć, że na 
takie rzeczy zwracają uwagę rodzice, 
kiedy decydują się posłać dziecko do 
konkretnej szkoły. Trochę dzieciaków 
dojeżdża do wałeckich szkół, ale 
myślę, że łącznie gmina zyskuje. W 
samym Chwiramie uczy się łącznie 
setka dzieci spoza Gminy Wałcz. Jest to 
efekt systematycznego inwestowania 
w gminną oświatę.

 far
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A nam jest szkoda lata...
Jeszcze dobrze nie zebraliśmy wrażeń z wakacyjnych wojaży, a tu już chłodne wieczory i poranki coraz bardziej 
natarczywie przypominają o tym, że lada dzień zabrzmi szkolny dzwonek, a na kolejne upalne dni przyjdzie nam 
poczekać dobrych 9-10 miesięcy. Póki co jednak, tegoroczne lato chce najwyraźniej pozostawić po sobie ciepłe 
wspomnienia i kto może, ten powinien pomyśleć o dopisaniu choćby krótkiego rozdziału do albumu wspomnień 
z pięknych, beztroskich dni i nocy. Tak właśnie postąpił zaprzyjaźniony z naszą redakcją członek palestry i mistrz 
obiektywu adw. Cezary Skrzypczak. Oto kilka migawek z rodzinnego wypadu w piękne Karkonosze.
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CD. NA STRONIE 12

LISTY

Nie mam 
pojęcia i 

nigdy nie 
chciałam 
wiedzieć, 
co to 
znaczy 

być rodzi-
cem. Kiedy 

wyobrażałam 
sobie swoje dorosłe życie (o czym 
już zresztą pisałam kilka tygodni 
temu), nie było w nim nigdy 
miejsca na małe buciki i ubranka, 
przeciery, wózki, butelki, smoczki 
i grzechotki. Przyznam szczerze, że 
nawet trzymanie na rękach latorośli 
innych jest dla mnie wyzwaniem, 
a przełamuję się w tym względzie 
wyłącznie dlatego, że dziecię mojej 
Siostry jest stworzeniem absolutnie 
doskonałym i z jakiegoś powodu 
wyciągam ją przed nawias ogółu 
wszystkich pełzaków.

W erze social media nie sposób się 
nad tym co jakiś czas nie zastano-
wić. W ramach niezdrowego nawy-
ku przesuwam bezwiednie palcem 
po ekranie i to na Instagramie, to 
na Facebooku zawieszam spora-
dycznie spojrzenie na zdjęciach 
koleżanek ze szkoły. Już niemal 
wszystkie mają na kolanach jedno 

lub dwójkę dzieci i wydają się być tym 
faktem zachwycone. Najpierw zalewa 
mnie bezbrzeżne zdziwienie - jak to, 
dwójka dzieci w takim wieku? Jeste-
śmy wszystkie takie młode, ledwie 
spróbowałyśmy życia, to naprawdę 
jest dobry pomysł, żeby tak szybko 
i tak bardzo się ograniczać? Potem 
przypominam sobie, że moje równo-
latki są już przecież pod trzydziestkę 
i to całkiem normalne, żeby zakładać 
na takim etapie własne rodziny. 

To proste, dochodzę ostatecznie do 
wniosku. Poznajesz miłego chłopca, 
decydujecie razem, że to jest to, a 
potem już ślub, kołyska, wspólne 
spacery z wózkiem. Tak chyba w 
większości się to odbywa, a ja po-
winnam odłożyć na półkę skojarzenia 
z wpadkami, które koleżankom w 
gimnazjum, liceum czy na pierwszych 
latach studiów krzyżowały plany na 
przyszłość.

To prosty model rodziny, z którym 
większość chyba radzi sobie całkiem 
nieźle. A co z moimi nowymi zna-
jomymi, A. i S.? Oboje po rozwo-
dzie, oboje z dziećmi z poprzednich 
związków i jeszcze jednym wspólnym, 
kilkumiesięcznym berbeciem, który 
ostatecznie scementował ich relację? 
Ilekroć się spotykamy, nie mogę wyjść 
z podziwu dla nakładów energii, które 

dobrowolnie i z zaangażowaniem 
kierują tak, żeby ułożyć sobie bardzo 
przecież skomplikowane relacje ro-
dzinne, w których obecne są nie tylko 
dzieci, ale i poprzedni partnerzy. Jeśli 
on, ona i dziecko to licencjat rodziciel-
stwa, to A. i S. odbierają właśnie na 
wniosek Rady Doskonałości Naukowej 
tytuł profesorski ze skomplikowania i 
funkcjonalności. 

Niezależnie od tego, czy dziecko 
jest jedno czy piątka, czy dorosłych w 
układzie jest dwoje, czy czworo, pozo-
staję niezmiennie pod gigantycznym 
wrażeniem tego, że są ludzie gotowi 
poświęcić życie na rzecz opieki nad 
stworzeniem zupełnie bezbronnym i 
całkiem zależnym od nich. Nieprze-
spane noce spędzone na kultywo-

waniu hobby zamieniają się na te, 
kiedy dziecko zasypia w ramionach 
rodzica. Wypłata nie dzieli się już 
tak jasno na obowiązki, oszczędno-
ści i przyjemności, bo jej znaczna 
część przypada teraz na zakupy na 
rzecz kogoś, kto do budżetu dołoży 
się pewnie najwcześniej za kilkana-
ście lat.

A w tym wszystkim gdzieś jestem 
ja, z szeroko rozwartymi z przeraże-
nia oczami, kiedy myślę o choćby 
połowie kroku do przodu w kierun-
ku choćby przyjrzenia się temu, czy 
jestem w stanie pójść na jakikolwiek 
kompromis.

Ja… Ja tu sobie jeszcze chwilę 
postoję.

Natalia Chruścicka

Rodzina przez przypadki
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Koniec wakacji przypomni Baranom 
o tym, jak bardzo czują się zmęczo-
ne, ale też  nie mogą zaniedbywać 
służbowych obowiązków, bo ktoś 
zechce wykorzystać ich słabszy 
okres. W weekend Barany poczują 
przypływ energii. Powinny z tego 
skorzystać, spędzając czas aktywnie. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Dobre pomysły przyniosą efekty, 
na które Byki czekały od dawna. Ich 
kreatywne myślenie wreszcie zosta-
nie docenione. W miłości nadarzą 
się okazje do namiętnego flirtu. 
Jeżeli Byki chcą, żeby ta znajomość 
przetrwała dłużej, nie powinny wy-
puszczać zdobyczy z rąk. Taka miłość 
zdarza się rzadko, albo tylko raz.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Bliźnięta powinny skupić się na 
planowaniu ważnych wyjazdów. 
Nadchodzi moment, by zadbać o 
wnętrze domu - czas, by zapano-
wał w nim ład. Uwaga! Znajomość 
zawarta w służbowej podróży może 
przerodzić się w coś poważniejszego.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Początek tygodnia przyniesie dobrą 
wiadomość, na którą Raki czekają od 
dawna. Rady osób doświadczonych  
warto potraktować poważnie. W 
miłości uwaga na plotki, bo to grozi 
lawiną kłopotów. W weekend Raki 
przypomną sobie o przyjaciołach i 
miło spędzą z nimi czas. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Początek tygodnia będzie dla Lwów 

trochę stresujący. Warto przypilnować 
spraw zawodowych, aby uniknąć kło-
potów. Trzeba zakończyć znajomości, 
które pochłaniaj dobrą energię Lwów 
- to najlepszy czas, aby się od nich 
odciąć. W weekend sprawy sercowe 
pochłoną Lwy bez reszty.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny odkryją w sobie nową pasję, 
która pochłonie je bez reszty. W pra-
cy szef bardziej im zaufa i powierzy 
ważne dla firmy sprawy, ale trzeba 
uważać, aby nie powiedzieć kilku słów 
za dużo, bo ktoś tylko czeka, żeby to 
wykorzystać. W weekend gwaiazdy 
radzą zabrać swoje drugie połowy na 
wyjazd integracyjny.
WAGA (23.09. - 22.10.)
W tym tygodniu Wagi postawią na 
zacieśnianie znajomości z dawnymi 
przyjaciółmi. Wybiorą się na kawę lub 
do kina z kimś, kogo dawno nie widzia-
ły. Nowe zadanie w pracy przyniesie 
oczekiwane korzyści. Wagi będą bardzo 
z siebie dumne i zadowolone. W week-
end odpoczną u boku ukochanego, 
który szykuje jakąś niespodziankę.  
SKORPION (23.10 - 21.11.)
W pracy Skorpiony powinny postawić 
na współpracę. Jednak aby działania w 
zespole dobrze się układały, powinny 
być bardziej otwarte na innych, na ich 
uczucia, problemy i potrzeby. Zgrany 
zespół to świetny sposób na sukces. 
Konieczne będzie znalezienie czasu na 
odpoczynek i spotkanie z przyjaciółmi, 
dzięki czemu naładują akumulatory na 
kolejny tydzień. 

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Czas wykazać się obowiązkowością i 
ambicją. Szef czeka na ruch Skorpio-
nów. Zbliża się dobry moment do 
wydawania pieniędzy, ale lepiej z 
tym nie przesadzić. W weekend warto 
sobie przypomnieć, że nie tylko pracą 
człowiek żyje. Strzelce powinny wybrać 
się gdzieś z przyjaciółmi, spędzić miło 
czas, zaszaleć.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Koziorożce odświeżą swoje spojrzenie 
na wiele spraw. To nowe widzenie 
świata uwolni w nich sporo energii. 
Docenią to też najbliżsi, bo ta zmiana 
sprawi, że o wiele łatwiej i przyjemniej 
będzie z nimi żyć. Warto też znaleźć 
czas na randkę z kimś, kto od dawna 
zabiega o względy Koziorożców. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Zbliża się dobry tydzień, aby szybko 

SKłADNIKI:
• 1/2 łyżki masła,
• 1/2 łyżki oliwy,
• 1/2 cebuli,
• 1 ząbek czosnku,
• 1/2 łyżeczki suszonego rozmarynu,
• 50 ml białego wina,
• 750 ml bulionu warzywnego,
• 1 łyżka sosu sojowego,
• 150 g suszonych śliwek,
• po jednej łyżeczce mąki pszennej i ziemniaczanej,
• 4 łyżki śmietanki kremówki.
WYKONANIE  
W garnku na oliwie i maśle podsmażyć pokrojoną w kosteczkę cebulę. 
Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i rozmaryn, wszystko chwilę 
podsmażyć. Dodać wino, gorący bulion i sos sojowy.
Schab pokroić na centymetrowe plastry i włożyć do gotującego się wy-
waru. Po zagotowaniu, zmniejszyć ogień do średniego, doprawić solą i 
pieprzem, przykryć garnek i gotować przez 1,5 godziny. W międzyczasie 
mięso dwa razy obrócić. 
Na 15 minut przed końcem gotowania dodać suszone śliwki. Przez sitko 
przesiać obie mąki, wymieszać i zagotować. Na koniec dodać śmietankę 
kremówkę.

SMACZNEGO! ()

Schab w winie
COŚ NA ZĄB

Potrafią zachwycić solo, ale w parze są po prostu niezrównane. 
Okazuje się, że schab i wino są sobie przeznaczone i wprawdzie żyć 
bez siebie mogą, ale kiedy już się zejdą, to podniebienia smakoszy 
doprowadzane są prawie do ekstazy. Spróbujcie - zapewniamy, 
że będzie to jedna z najlepszych decyzji w Waszej kulinarnej 
karierze....

uporać się z obowiązkami, szczególnie 
zawodowymi. 
Wodniki zabłysną w pracy i nareszcie 
poczują się docenione. Uda im się też 
nawiązać przyjaźń z kimś, kto im bar-
dzo imponuje. Okaże się, że mają ze 
sobą więcej wspólnego, niż się oboje 
spodziewali. W miłości ożywienie, 
wreszcie wszystko zacznie się układać 
po myśli Wodników. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
W tym tygodniu może pojawić się 
jakieś nowe źródło dochodu Ryb. 
Warto skorzystać z tej okazji. W pracy 
należy zachować ostrożność i uważać 
ze zwierzeniami, dotyczącymi zawo-
dowych planów. Wakacje uciekły 
Rybom między palcami i zapomniały 
o urlopie? Nic straconego, w week-
end ktoś interesujący zabierze je w 
wymarzoną podróż.
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Szkoła Tenisa Ziemnego „Ochrym” 
zorganizowała w ostatnim czasie 
dwa turnieje sportowo-rekre-
acyjne. W turnieju poświęconym 
pamięci zmarłego B. Bogusza ry-
walizowali również tenisiści WWTT.

7 sierpnia odbyła się III edycja 
Turnieju Rodzinnego. Rywalizowało 
w nim 14 par w konfiguracji rodzic 
- dziecko, mąż- żona, rodzeństwo. 
Podstawowym celem była integracja 
zawodników i dobra zabawa, ale jak 
zawsze nie zabrakło również zdrowej, 
sportowej rywalizacji. 

- Co roku poziom gry w tym turnieju 
systematycznie wzrasta, przybywają 
też nowi adepci tenisa, chcący grać w 
turniejach - mówi A. Ochrymowicz.

W tym roku w turnieju debiutowały 
4 pary: Piotr i Paweł Górscy, Jakub i 
Gracjan Lewczukowie, Julia i Dorota 
Sierhej oraz Jakub i Wiesław Cebu-

Ruch na kortach

lowie.
I miejsce zajęli Paweł i Adam Dą-

browscy, obrońcy tytułu sprzed roku, 
II miejsce – również tak, jak przed ro-
kiem - zajęli Anna i Krzysztof Ksepko, 
a na III miejscu zakończyli rywalizację 
Andrzej i Wiktor Borowcowie. Najlep-
sze pary otrzymały nagrody rzeczowe 
firmy Babolat.

Według uczestników turnieju, impre-
za jak co roku cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, głównie ze wzglę-
du na miłą i przyjazną atmosferę.

- W tym roku zagrałam pierwszy raz 
w parze z córką - powiedziała jedna z 
uczestniczek. - Było to da mnie nowe 
doświadczenie. Córka była dumna z 
mamy. Wprawdzie nie udało nam się 
wygrać, ale już szykujemy formę na 
kolejną edycję.

- Pomimo pracy za granicą i krótkie-
go pobytu w domu miałem przyjem-
ność pograć z synem i spędzić z nim 

cały dzień - cieszył się inny wałecki 
tenisista.

Między meczami można było posilić 
się potrawami z grilla, a turniej zakoń-
czył się biesiadą przy muzyce i grillu.

Za organizację turnieju odpowiadali 
Marlena i Artur Ochrymowiczowie 
oraz Robert Pacyk.

Natomiast tydzień później Szkoła 
Tenisa Ziemnego „Ochrym” zorga-
nizowała turniej deblowy mężczyzn. 
Wzięło w nim udział 18 zawodników, 
którzy zostali podzieleni na 3 grupy. 
Pary dobierane były losowo, a każdy 
zawodnik zapisywał na swoje konto 
wygrane gemy. 4 zawodników z naj-
większą dorobkiem awansowało do 
półfinałów i od tej pory grali już w 
tych samych składach.

Zwycięzcami okazali się Artur Ochry-
mowicz i Hubert Nitka, II miejsce za-
jęli Robert Pacyk i Andrzej Borowiec, 
a na 3. miejscu zakończyli rywalizację 

Krzysztof Ksepko i Jerzy Falecki.
Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczo-

we firmy Babolat.
Turniej zakończył się wieczornym 

spotkaniem integracyjnym przy grillu.
***

14 sierpnia singlowym turniejem 
pamięć swego zmarłego na Covid 
19 kolegi Bogusława Bogusza uczcili 
członkowie Wałeckiego Wojskowego 
Towarzystwa Tenisowego. W fazie 
grupowej zawodnicy rywalizowali z 
podziałem na kategorie wiekowe. Do 
półfinału z grupy starszej awansował 
Edmund Markowski, a z młodszej 
grupy do tej fazy awansowali Janusz 
Ciaś, Grzegorz Glinka i Bartłomiej 
Wierciński.

Ostatecznie w meczu o zwycięstwo 
w turnieju spotkali się G. Glinka i B. 
Wierciński. W tym pojedynku wyraź-
nie lepszy okazał się B. Wierciński, ale 
obaj zawodnicy stworzyli ciekawe, 
stojące na dobrym poziomie wido-
wisko.

- Zwykle w tym terminie rozgry-
wamy turniej o puchar Starosty Wa-
łeckiego, ale w tym roku chcieliśmy 
upamiętnić naszego przedwcześnie  
zmarłego kolegę Bogusława Bogusza 
- mówi prezes WWTT Andrzej Wegner. 
- Jego niespodziewane odejście było 
dla członków naszego Towarzystwa 
dużym ciosem. Do tradycyjnych tur-
niejów o puchar Starosty wrócimy w 
przyszłym roku.

Jeszcze w tym roku tenisiści WWTT 
wezmą udział w kilku turniejach. 
W grę wchodzą przede wszystkim 
imprezy w Sikorach oraz Ochrym 
Pojezierze Cup, zaplanowany na 18 
września na kortach COS OPO i obiek-
cie WWTT przy ul. Mazowieckiej w 
Wałczu, a sezon zamkną wewnętrz-
nym turniejem deblowym, który 
odbędzie się na przełomie września 
i października.

T. Chruścicki
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18. Ina Goleniów 3 0 6-13
19. Olimp Gościno 3 0 2-12
20. Rasel Dygowo 3 0 0-10

Klasa okręgowa
Wyniki 2. kolejki: Korona Człopa - Sparta Węgo-
rzyno 2-0, Olimp Złocieniec - Ina Ińsko 1-2, Calisia 
Kalisz Pomorski - Gavia Choszczno 1-2, Światowid 
63 Łobez - Sarmata Dobra 3-3, Zorza Dobrzany - 
Orzeł Bierzwnik 0-0, Piast Chociwel - Iskra Pomień 
5-1, Drawa Drawno - Lech Czaplinek 2-3, KP Draw-
sko Pomorskie - Błękitni Pomierzyn 1-0.

1. KP Drawsko Pomorskie 2 6 6-1
2. Ina Ińsko 2 6 5-1
3. Lech Czaplinek 2 6 5-2
4. Gavia Choszczno 2 6 4-1
5. Orzeł Bierzwnik 2 4 7-0
6. Zorza Dobrzany 2 4 5-2
7. Piast Chociwel 2 3 5-3
8. Błękitni Pomierzyn 2 3 2-2
9. Korona Człopa 2 3 3-5
10. Sarmata Dobra 2 2 3-3
11. Calisia Kalisz Pomorski 2 1 1-2
12. Światowid 63 Łobez 2 1 3-10
13. Drawa Drawno 2 0 3-5

14. Olimp Złocieniec 2 0 1-4
15. Sparta Węgorzyno 2 0 0-5
16. Iskra Pomień 2 0 3-10

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 1. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Olimp 
Złocieniec 3-4, Iskra Białogard - Oldboje Brusko-
wo Wielkie 1-6, STLA Szczecinek - Sparta Gryfice 
8-0, Mechanik Bobolice - Gryf Kamień Pomorski 
0-4, Amator Kołobrzeg - Lech Czaplinek 2-1, 
Zryw Kretomino – Jesion-Trans Tychowo 6-2. 
Pauza: Victoria Sianów.

1. STLA Szczecinek 1 3 8-0
2. Oldboje Bruskowo Wielkie 1 3 6-1
3. Zryw Kretomino 1 3 6-2
4. Gryf Kamień Pomorski 1 3 4-0
5. Olimp Złocieniec 1 3 4-3
6. Amator Kołobrzeg 1 3 2-1
7. Victoria Sianów 0 0 0-0
8. Mirstal Mirosławiec 1 0 3-4
9. Lech Czaplinek 1 0 1-2
10. Jesion-Trans Tychowo 1 0 2-6
11. Mechanik Bobolice 1 0 0-4
12. Iskra Białogard 1 0 1-6
13. Sparta Gryfice 1 0 0-8

4. liga
Wyniki 3. kolejki: Pogoń Połczyn Zdrój - Orzeł 
Wałcz 1-4, Gwardia Koszalin - Vineta Wolin 1-0, 
Jeziorak Szczecin - MKP Szczecinek 1-1, Wieża Posto-
mino - Biali Sądów 1-5, Dąb Dębno - Rasel Dygowo 
4-0, Hutnik Szczecin - Sokół Karlino 2-2, Ina Gole-
niów - Chemik Police 4-6, Zefir Wyszewo - Błękitni II 
Stargard 5-4, Olimp Gościno - Flota Świnoujście 0-3, 
Leśnik Manowo - Darłovia Darłowo 2-2.

1. Flota Świnoujście 3 9 10-0
2. Dąb Dębno 3 9 11-4
3. Gwardia Koszalin 3 9 3-0
4. Hutnik Szczecin 3 7 12-4
5. Biali Sądów 3 7 10-3
6. Vineta Wolin 3 6 7-1
7. Orzeł Wałcz 3 6 7-3
8. Darłovia Darłowo 3 5 8-6
9. MKP Szczecinek 3 4 6-4
10. Jeziorak Szczecin 3 4 5-4
11. Wieża Postomino 3 4 4-6
12. Zefir Wyszewo 3 4 7-10
13. Błękitni II Stargard 3 3 8-11
14. Chemik Police 3 3 10-14
15. Sokół Karlino 3 2 5-6
16. Leśnik Manowo 3 1 2-5
17. Pogoń Połczyn 3 1 3-10

Zawodniczka wałeckiej Korony Joanna 
Szlędak zdobyła tytuł wicemistrzyni Euro-
py, podczas odbywających się w Sarajewie 
Mistrzostw Europy Młodziczek w boksie. 
Kadra narodowa prowadzona przez duet 
trenerski łukasza Butryński i Robert Gortat 
zakończyła tę imprezę z sukcesem, zdoby-
wając w sumie 6 medali.

W stolicy Bośni i Hercegowiny odbyły się 
Mistrzostwa Europy Młodziczek i Młodziczek 
w boksie. Pierwszy raz na tej imprezie wy-
stąpiła kadra narodowa Polski, której opie-
kunami został duet trenerski: szkoleniowiec 
wałeckiej Korony Łukasz Butryński i znany 
z zawodowych ringów Robert Gortat. Po 
bardzo pracowitych trzech zgrupowaniach, 
które odbyły się na obiektach wałeckiego COS 
OPO oraz w sali bokserskiej Korony, szóstka 
zawodniczek wyjechała do Sarajewa walczyć o 
medale. W imprezie wystartowało prawie 100 
najlepszych zawodniczek starego kontynentu. 

Podopieczne Łukasza Butryńskiego (współ-
pracujego z kadrami narodowymi kobiet od 
2015 roku, dla którego był to bardzo udany 
debiut na stanowisku trenera kadry) spisały 
się znakomicie - na 6 zawodniczek wszyst-
kie wróciły z medalami. Najlepiej wypadła 
wychowanka wałeckiej Korony, na co dzień 
mieszkanka Człopy - Joanna Szlędak. Asia, 
która trenuje boks od 3 lat i dojeżdża na tre-
ningi 30 km w jedną stronę, osiągnęła życiowy 
sukces. W półfinale znakomicie zrealizowała 
taktykę nakreśloną przez trenerów i pokonała 
swoją rywalkę przed czasem. W finale nie 
sprostała silnej przeciwniczce z Ukrainy i do 
Polski przywiozła srebrny medal. 

Przypomnijmy, że dla wałeckiej Korony jest 
to już drugi medal tej rangi. Przed 3 laty rów-
nież wicemistrzynią Europy do lat 22 została 
Anna Góralska. 

Pozostałe Polki zdobyły brązowe medale, 
pokonując m.in. mistrzynie Włoch, Turcji czy 
Serbii.

Trenerzy wałeckiego klubu zachęcają mło-
dzież do spróbowania swoich sił w boksie. Już 
od września rozpocznie się nabór do grupy 
początkującej.

Sukces Joanny i Korony
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Wałecki Orzeł jest od kilku lat zado-
mowiony w 4 lidze, a Pogoń Połczyn 
Zdrój zaczyna bieżący sezon na tym 
poziomie rozgrywek po rocznej karen-
cji w klasie okręgowej. Już choćby ten 
fakt przemawiał za tym, że wałczanie 
nie powinni wrócić z jednodniowego 
wypadu do uzdrowiskowego miasta 
bez żadnej zdobyczy punktowej.

Z drugiej jednak strony goście 
zjechali do Połczyna w zaledwie 
14-osobowym składzie, a w tym gro-
nie był rezerwowy bramkarz Maciej 
Tomaszewski. Na ławce rezerwowych 
spośród graczy z pola mieli zasiąść 
jedynie Przemysław Stolarski oraz 
Kacper Haraj. Mieli, ale w trakcie 
rozgrzewki pechowej kontuzji kolana 
doznał przewidziany do gry w pierw-
szym składzie Tomasz Tomczak i w 
jego miejsce na nieźle przygotowaną 
murawę czaplineckiego stadionu wy-
biegł doświadczony P. Stolarski.

Warto również dodać, że w tym 
meczu Orła nie poprowadził szkole-
niowiec Marcin Łyjak, który w ramach 
podwyższania swoich trenerskich 
uprawnień wyjechał na krótki staż 
do Niemiec.

Dobry mecz, wysokie zwycięstwo
Pogoń Połczyn zdrój – orzeł Wałcz 1-4 (0-2)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Cerazy, Popiołek, 
Gałosz, Stolarski (80’ Haraj), Górka (85’ Tomaszewski) - Kowalczuk.

Bramki dla Orła: Przemysław Stolarski (20’), Daniel Popiołek x 2 (40’, 65’), 
Jakub Cerazy (60’).

Te wszystkie okoliczności nie odbiły 
się jednak na poziomie gry wałeckiego 
zespołu. Piłkarze Orła wyszli na plac 
zmobilizowani i pełni wiary we własne 
umiejętności. 

Trochę więcej z gry na początku 
meczu mieli miejscowi. Goście skupili 
się na zabezpieczeniu dostępu do 
własnej bramki i trzeba przyznać, że 
wywiązywali się z tego zdania bar-
dzo dobrze. Gospodarze próbowali 
rozgrywać piłkę szybko i wychodziło 
im to całkiem sprawnie, ale tylko do 
linii pola karnego, gdzie ich ataki 
skutecznie powstrzymywali grający na 
prawej obronie Riccio i występujący 
po przeciwnej stronie boiska Resiak. 
A jeśli nawet miejscowym udało się 
wrzucić piłkę w obręb pola karnego, 
to tam niebezpieczeństwo zażegnywa-
li spokojnie grający Hermanowicz lub 
Wesołowski lub pewnie interweniują-
cy Odolczyk.

W pierwszym kwadransie gospoda-
rze zdołali tylko dwa razy zmusić do 
interwencji wałeckiego bramkarza. W 
5 minucie po rzucie wolnym z około 
25 metrów piłka poleciała w środek 
bramki, gdzie czekał na nią Odolczyk, 

a w 15 minucie błąd popełnił Herma-
nowicz, który nie zdołał zablokować 
wbiegającego w pole karne napast-
nika Pogoni, ale wałecki bramkarz 
wszystko przewidział i bez problemu 
przechwycił futbolówkę.

W 20 minucie wałczanie wykorzy-
stali pierwszą nadarzającą się okazję 
do objęcia prowadzenia. Gospodarze 
przerwali faulem na swojej połowie 
akcję akcję gości. Po szybko wyko-
nanym – o ile dobrze dostrzegliśmy, 
przez Górkę – rzucie wolnym piłka 
trafiła na głowę stojącego tyłem do 
bramki Pogoni Stolarskiego i rutyno-
wany skrzydłowy Orła musnął ją czu-
pryną, myląc bramkarza miejscowych 
i otwierając wynik meczu.

Gospodarze rzucili się do odrabiania 
strat, ale w 25 minucie piłka znów 
wylądowała w ich bramce. Skierował 
ją tam po dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego Hermanowicz, ale sędzia ocenił, 
że walcząc w powietrzu kapitan Orła 
faulował i nakazał rozpocząć grę od 
rzutu wolnego dla gospodarzy.

Dwie minuty później po kolejnym 
rzucie rożnym Daniel Popiołek ideal-
nie dostarczył futbolówkę na głowę 
stojącego kilka metrów od bramki 
Vincenzo Riccio, jednak młodemu pił-
karzowi Orła zabrakło chyba pomysłu 
na wykończenie tej akcji i posłał piłkę 
wysoko nad poprzeczką.

W 32 minucie po kolejnym rzucie 
rożnym w polu karnym Pogoni znów 
się zakotłowało, a walkę o piłkę wy-

grał Marek Hermanowicz. Jego strzał 
głową nie był wprawdzie zbyt mocny, 
jednak futbolówka zmierzała w sam 
róg bramki i golkiper Pogoni w ostat-
niej chwili ofiarną paradą zapobiegł 
utracie gola.

Później na kilka minut gra przeniosła 
się do środka pola. Wałczanie spo-
kojnie kontrolowali mecz i czekali na 
możliwość wyprowadzenia kolejnego 
ciosu. Taka okazja nadarzyła się w 42 
minucie. Akcję prawym skrzydłem na-
pędził bardzo aktywny Górka, który w 
pełnym biegu podniósł głowę i widząc 
wbiegającego w pole karne Kowalczu-
ka dośrodkował spod linii bocznej w 
strefę pomiędzy bramkarzem i obroń-
cami. Kowalczuk wprawdzie piłki nie 
sięgnął, ale spadła ona idealnie na 
nogę zamykającego akcję Popiołka, 
który mocnym i precyzyjnym strzałem 
z lewej nogi umieścił futbolówkę w 
bramce Pogoni. O takich trafieniach 
mówi się najczęściej: stadiony świata, 
i to określenie dobrze opisuje to, co 
stało się w sobotę na stadionie Pogoni.

Po zmianie stron trener Pogoni 
zmienił dobrze wyszkolonego tech-
nicznie, ale niezbyt produktywnego 
Portugalczyka na Brazylijczyka, który 
w minionym tygodniu zasilił szeregi 
klubu z Połczyna. Okazało się jednak, 
że nie każdy Brazylijczyk to Neymar, 
bo nowy piłkarz Pogoni wyróżnił się 
w tym spotkaniu przede wszystkim 
dobrymi chęciami. Inna sprawa, że 
na wiele nie pozwolił mu świetnie w 
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Dobry mecz, wysokie zwycięstwo

sobotę dysponowany Resiak.
Od początku drugiej połowy miej-

scowi nadal bili głowami w szczelny 
mur obronny Orła, natomiast grający 
już na sporym luzie goście próbowali 
zagrozić bramce Pogoni. W 49 minu-
cie piłkę w środkowej strefie wywal-
czył biegający jak młody bóg Stolarski, 
który zapoczątkował szybką kontrę 
Orła, zakończoną zablokowanym 
przez obrońców gospodarzy strzałem 
w wykonaniu Cerazego.

Co nie udało się teraz, udało się w 
60 minucie. Wtedy to skrzydłowy Orła 
podszedł do wykonania rzutu rożnego 
z prawego narożnika boiska i zakręcił 
piłkę lewą nogą tak, że wpadła ona 
bezpośrednio do bramki Pogoni. 
Gwoli sprawiedliwości trzeba napisać, 
że znakomicie w tej sytuacji spisali się 
inni piłkarze Orła, którzy zablokowali 
możliwość dotknięcia piłki przez 
obrońców i bramkarza miejscowych. 
Była to kolejna „telewizyjna” bramka 
w tym meczu.

Kilka minut później swoją pierwszą 
groźną akcję przeprowadziła Pogoń. 
Po kilku dobrych podaniach piłka 
trafiła na skrzydło, a po celnym do-
środkowaniu jeden z miejscowych 
ładnie strzelił głową, jednak Odolczyk 
popisał się i ładną, i skuteczną obroną.

A za chwilę stało się jasne, że Orzeł 
tego meczu już raczej nie przegra. 
Akcja gości nie wyglądała na zbyt 
groźną, ale to były tylko pozory. 
Dokładną asystę zaliczył Hubert 
Górka, a skutecznym strzałem przy 
bliższym słupku popisał się Daniel 
Popiołek. Gospodarze wyglądali w 
tym momencie jak bokser chwilę po 
zainkasowaniu nokautującego ciosu...

A piłkarze Orła mieli apetyt na kolej-
ne bramki. Dwie minuty po czwartym 
trafieniu pełnię swoich niemałych 
umiejętności pokazał Gałosz, który 
wybrał się na rajd prawym skrzydłem. 
Kolejnych próbujących zatrzymać go 
rywali mijał jak półki z mąką w su-
permarkecie, by spod linii końcowej 
idealnie podać wprost na nogę do 
Popiołka. Pozostawiony bez opieki 
mózg wałeckiej drużyny strzelił mocno 
pod poprzeczkę, ale bramkarz Pogoni 
instynktownie odbił piłkę.

W 80 minucie po kolejnej świetnej 
akcji gości Popiołek znów był o krok 
od skompletowania hat-tricka. Resiak 
popisał się kapitalnym przerzutem ze 
swojej połowy boiska do wbiegają-
cego w okolice pola karnego Pogoni 
Popiołka. Piłka spadła wprost na but 
popularnego „Małego”, który uderzył 
z powietrza w tzw. długi róg. Bramkarz 

gospodarzy przyglądał się bezrad-
nie mijającej go futbolówce, a jego 
westchnienie ulgi po tym, jak piłka 
ostatecznie trafiła w słupek, słychać 
było prawdopodobnie aż w okolicach 
Czaplinka...

W ostatnich 10 minutach akcje Orła 
wyraźnie straciły tempo. Piłkarze gości 
nie angażowali się w akcje ofensyw-
ne, a w obronie pozwalali sobie na 
niefrasobliwość. Skorzystali z tego 
gospodarze, którzy w 90 minucie po 
strzale z 16 metrów dość niespodzie-
wanie zdobyli honorową bramkę. 
Stoperzy Orła byli już chyba wtedy 
myślami pod prysznicem, a wydaje 
się też, że lepiej mógł się w tej sytuacji 
zachować Odolczyk. Zaraz po tym 
sędzia zakończył mecz.

Stracona w końcówce bramka nie 
mogła jednak zasadniczo wpłynąć 
na ocenę gry Orła w całym meczu. 
Na pochwały zasłużyli wszyscy, któ-
rzy znaleźli się w sobotę na boisku 
i każdy piłkarz wniósł swój wkład w 
efektowne zwycięstwo nad Pogonią. 
Zawodnicy gości nie mieli może 
miażdżącej przewagi na boisku, ale 
grali bardzo mądrze i skutecznie, a 
chwilami również efektownie. Spora 
grupa wałeckich kibiców, którzy przy-
jechali do Połczyna, wyjeżdżała więc z 

kurortu w dobrych humorach.
- Wygrana na wyjeździe, zwłaszcza w 

takich rozmiarach, jest zawsze powo-
dem do radości – ocenił obserwujący 
ten mecz z ławki rezerwowych prezes 
Orła Dariusz Baran. - Przeciwnik po-
zwolił nam na wiele, ale trzeba też 
podkreślić, że jako zespół zagraliśmy 
dobrze. Jeśli można się do czegoś 
przyczepić, to tylko do naszej wą-
skiej kadry w tym meczu, a sytuację 
dodatkowo skomplikowała kontuzja 
Tomasza Tomczaka, odniesiona na 
rozgrzewce. Rozumiem, że są wakacje, 
że piłkarze tak samo, jak wszyscy inni 
też chcą gdzieś wyjechać i odpocząć 
z rodzinami, ale do takich sytuacji, że 
na mecz jedziemy w czternastu, nie 
powinno i mam nadzieję, że już więcej 
nie będzie dochodzić.

W najbliższą sobotę o godzinie 18 
Orzeł podejmie na swoim stadionie 
Vinetę Wolin. Wyspiarze nie ukrywa-
ją, że myślą o awansie, ale na razie 
mają na koncie tyle samo punktów 
co Orzeł i w tabeli zajmują miejsce 
bezpośrednio nad wałeckim klubem. 
A zważywszy na jakość, którą od 
początku sezonu prezentuje Orzeł - 
wydaje się, że w tym meczu możliwy 
jest każdy wynik.

Tomasz Chruścicki
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Monika - wydawałoby się najlepsza 
przyjaciółka Justyny - pojawiła się 
wieczorem. Bez słowa podeszła do 
Darka i wręczyła mu kopertę. Kiedy 
ją otworzył - rozpętało się piekło.

Pracowali wspólnie we trójkę w 
jednej z wałeckich firm. W sumie 
jako pierwsza zaczęła tam pracować 
Monika. Po niej do firmy trafił Darek, 
a na koniec dołączyła Justyna. 

- Znaliśmy się jeszcze z liceum – 
opowiada Justyna. - Wiadomo, że 
spotykaliśmy się nie tylko w szkole, ale 
też na imprezach. Potem zaczęłam się 
przyjaźnić z Moniką i był okres, kiedy 
stałyśmy się niemal nierozłączne. Po 
maturze poszłyśmy obie na studia, 
tyle, że w innych miastach. Wtedy 
nasza znajomość nieco się rozluźniła. 
Spotykałyśmy się sporadycznie, ale 
w dalszym ciągu uważałam Monikę 
za swoją przyjaciółkę, i to jedną z 
najlepszych.

Monika po studiach wróciła do Wał-
cza. Była to jej świadoma decyzja. Nie 
chciała robić kariery w dużym mieście, 
nie wyobrażała sobie również wyjazdu 
za granicę. Zaczęła pracę w jednej z 
większych wałeckich firm i była z tego 
bardzo zadowolona. Jeszcze bardziej 
ucieszyła się, kiedy w firmie zaczął 
pracować Darek. Były kumpel z liceum 
był już w czasie szkoły obiektem jej 
cichych westchnień. Należał do ich 
paczki, często razem imprezowali, ale 
nigdy nie byli parą. Monika liczyła, 
że może zmieni się to, kiedy będą 
wspólnie pracować.

- Czułem, że Monika mnie podrywa 
– przyznaje Darek. - Fajna dziewczy-
na, ładna, ale nie czułem chemii. 
Owszem, mimo wszystko spotykałem 
się z nią, choć zaznaczam, że czysto 
towarzysko. Nigdy nie doszło między 
nami do żadnego zbliżenia. Co najwy-
żej jakiś buziak na powitanie czy na do 
widzenia. Być może wyobrażała sobie 
coś więcej, ale z mojej strony nigdy 
nie padła jakakolwiek deklaracja czy 
obietnica, że możemy stać się parą. 
Wyskakiwaliśmy po pracy na piwko, 
czasem w sobotę na pizzę. Bywało, 
że razem szliśmy na imprę organizo-
waną przez kogoś z pracy, ale to było 
wszystko.

***
Jako ostatnia do pracy dołączyła 

Justyna. Żeby było ciekawiej, to o 
wolnym etacie poinformowała ją 
Monika i sama zachęcała przyjaciółkę, 
żeby złożyła papiery. Justyna okazała 
się najlepszą z kandydatek i została 
zatrudniona. Wówczas zaczęli się 
spotykać już we trójkę. Monika nie 
dostrzegła tego, co podobno było 
widoczne gołym okiem, czyli faktu, że 
Darek zakochał się w Justynie. 

- Byłam z tygodnia na tydzień coraz 
bardziej zakochana w Darku – przy-
znaje Monika. - Chyba każdego dopa-
da kiedyś takie uczucie. Ja nie widzia-
łam nikogo i niczego poza Darkiem. 
Tworzyłam sobie chyba obraz ideału, 
bo zupełnie nie dostrzegałam tego, co 

Po prostu - miłość
się wokół mnie działo. A Justynę trak-
towałam jak przyjaciółkę. Sądziłam, 
że sama wie, że kocham Darka i nie 
przypuszczałam, że z jej strony może 
mi cokolwiek grozić. Tym sposobem 
przegapiłam, kiedy stali się parą.

Justyna któregoś dnia rozmawiała z 
Moniką w pracy. Sądziła, że jej przy-
jaciółka dostrzega to, co łączy ją z 
Darkiem. Dlatego nigdy wcześniej nie 
poruszała tego tematu sądząc, że jest 
to oczywista oczywistość. Podczas tej 
rozmowy pochwaliła się, że w week-
end mieli z Darkiem kolację. Byli na 
niej obecni ich rodzice. Były to takie 
nieoficjalne zaręczyny...

- Słuchałam i nie rozumiałam, co 
Justyna do mnie mówi – relacjonu-
je Monika. - Jakie zaręczyny? Jej i 
Darka!? Przecież to było niemożliwe! 
Niestety, okazało się jednak jak naj-
bardziej możliwe i potwierdził to dwie 
godziny później Darek.

Monika czekała na niego, żeby na 
własne uszy usłyszeć od mężczyzny 
swojego życia, że planuje życie z inną. 
Liczyła, że wiedząc jak mocno go ko-
cha, nie będzie w stanie powiedzieć, 
że planuje życie z inną. Była przeko-
nana, że się opamięta i ostatecznie 
wybierze ją. Niestety Darek otwar-
tym tekstem opowiedział o swoich 
uczuciach do Justyny, o zaręczynach 
i o tym, że planują wspólne życie. 
Monika postanowiła jednak wszelkimi 
sposobami powalczyć o ukochanego. 

***
Justyna zamieszkała razem z Dar-

kiem. Monika w dalszym ciągu grała 
rolę najlepszej przyjaciółki - zarówno 
Justyny, jak i Darka. Cały czas szukała 
sposobu na zakończenie związku. I w 
końcu go znalazła. 

- Monika przyszła bez zapowiedzi 
wieczorem – opowiada Darek. - We-

szła i bez słowa powitania podeszła do 
mnie. Wręczyła mi kopertę mówiąc, 
że choć Justyna jest jej przyjaciółką 
nie może tego ukrywać. Potem po 
prostu wyszła. Zerknąłem do koperty i 
zobaczyłem zdjęcia. Była na nich naga 
Justyna w łóżku z jakimś facetem. Dla 
mnie wszystko było oczywiste. Wpa-
dłem w szał i zażądałem od Justyny 
wyjaśnień. Była równie zszokowana, 
co ja, choć wtedy wydawało mi się, 
że tylko świetnie gra. Przecież zdjęcia 
nie kłamią. Najbardziej rozwścieczyło 
mnie to, że kiedy spytałem kim jest 
ten facet, Justyna odparła, że widzi 
go pierwszy raz na oczy.

Doszło do karczemnej awantury. W 
efekcie Justyna wyniosła się do swoich 
rodziców. Zabrała jednak ze sobą zdję-
cia. W domu zaczęła je analizować. 
Oglądać przez szkło powiększające, 
zwracać uwagę na najmniejszy szcze-
gół. Po obejrzeniu kilku fotografii była 
pewna, że zrobiono je w mieszkaniu 
Moniki. Wtedy zaczęła kojarzyć fakty. 

- Umówiłyśmy się w piątek jakieś 
dwa tygodnie wcześniej na babskie 
plotki – tłumaczy Justyna. - Było win-
ko, gadanie, jakiś serial i w efekcie 
chyba za dużo wypiłam. Obudziłam 
się rano w jej łóżku. Łeb mnie bolał, 
nie pamiętałam niczego. Uznałam, 
że to objaw wypitego alkoholu. Teraz 
zaczęłam się zastanawiać, czy czegoś 
mi wtedy nie dosypała. Tylko po co 
miała to robić? Pojęcia nie miałam 
o tym, że tak mocno kocha się w 
Darku. Pojechałam do Darka, żeby 
z nim porozmawiać. Zastałam tam 
już Monikę, która pocieszała mojego 
narzeczonego. Widząc mnie, nawet 
się specjalnie nie speszyła. Zaczęłam 
tłumaczyć, że zdjęcia były robione 
u niej w mieszkaniu. Mimo, że były 
kadrowane, widać było kilka charak-

terystycznych elementów. Speszyła 
się trochę, ale uparcie twierdziła, 
że nie ma pojęcia, gdzie zrobiono 
zdjęcia. Podobno dostała je na maila. 
Poprosiłam, żeby mi go pokazała, 
ale odmówiła. Przypomniałam jej o 
wieczorze i nocy, kiedy spałam u niej 
w domu. Pokazałam swoją fotografię, 
głupie selfie, jakie sobie zrobiłyśmy 
tego wieczoru. Kazałam Darkowi pa-
trzeć na ubrania i bieliznę, rozrzucone 
wokół łóżka. To były te same ciuchy. 
Spytałam wprost, czego mi dosypała. 
Zagroziłam, że pójdę na policję, pod-
dam się badaniom i na pewno wykry-
ją ślady tej substancji. Pytałam tylko, 
dlaczego tak zrobiła. Wtedy Darek 
chyba zaczął mi wierzyć. Powiedział, 
że Monika zjawiła się u niego rano, 
oświadczyła, że ja nie jestem jego war-
ta, a on powinien wreszcie dostrzec, 
kto naprawdę go kocha. Wyznała mu 
wtedy swoją miłość.

Monika nie była pewna po jakim 
czasie można wykryć substancje 
toksyczne w organizmie. Dlatego 
przyznała się, że dosypała środek 
nasenny i coś zbliżonego do GHB, bo 
tak przynajmniej mówił jej facet, od 
którego kupiła towar. Kiedy Justyna 
usnęła, rozebrała ją. Do łóżka wszedł 
jej sąsiad, któremu za to zapłaciła, 
i udawał kochanka. Monika robiła 
zdjęcia. Prosiła, żeby nie powiada-
miali policji. 

- Poszłam jednak na te badania – 
przyznaje Justyna. - Gdyby udało się 
wykryć choćby ślad tej substancji, to 
na pewno zgłosiłabym wszystko na 
policję. Minęły jednak ponad dwa ty-
godnie i badania nic już nie wykazały. 
Nie miałam dowodów więc wspólnie 
z Darkiem odpuściliśmy sobie temat. 
A Monika zwolniła się po kilku dniach 
z firmy.                          Marcin Orlicki
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

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

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

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

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

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

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu 
czynne jest od godz. 1300 w czwartki przy 
ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzi-
bie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie 
prowadzenia robót budowlanych mogą 
korzystać osoby prywatne po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel. 
693-770-576                                    31/21u

• Zatrudnię pracowników na stację 
paliw E100 w Wałczu. Mile widziani ren-
ciści, emeryci. Tel. 518 245 080     34/21p

• Zatrudnię pomocnika na budowę. 
Tel. 501 340 643                             33/21p

• 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

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

USŁUGI

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

Praca
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