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Toście się wreszcie doczekali, dziatwo z miast (choć w 
naszym przypadku - raczej z miasteczek). Szkoły czekają, 
drzwi do nich otwarte na przestrzał, nauczyciele jak mnie-
mam stęsknieni aż się palą, by do młodocianych głów 

nawrzucać wiedzy wszelakiej ile się tam zmieści. Troszkę oczywiście 
kpię, ale... bez przesady. Myślę bowiem, że większość uczniów 
zatęskniła jednak trochę za normalną, niezdalną szkołą, co się zda-
rzało nawet w przedpandemicznych czasach, choć może nie nazbyt 
często. W coraz bardziej przepastnych archiwach swojej pamięci 
udało mi się wygrzebać wspomnienia z własnej, „błyskotliwej” 
kariery w oświacie, zwłaszcza z jej schyłkowego okresu. Można mi 
wierzyć, lub nie, ale zdarzało mi się tęsknie czekać na 1 września, 
gdyż pod koniec sierpnia, kiedy bywałem spłukany z kasy do czysta 
po wakacyjnych wojażach i z nudów z lekka dostawałem na głowę. 
Od czasu do czasu chciałoby się przecież oderwać od najbardziej 
nawet pasjonującej książki, tylko po co, skoro w kieszeni (to taki 
przedpotowy odpowiednik konta bankowego) miałem potężny 
debet, a mój domowy parabank uparcie odmawiał mi udzielenia 
kolejnego kredytu, żądając wprzódy spłacenia tych zaciągniętych 
wcześniej. Sytuacja była więc frustrująca, a co gorsza nie rokowała 
dobrze na przyszłość. Pierwszy dzień w szkole jawił się więc jako 
dość może dziwaczna, ale jednak atrakcja, pozwalająca przerwać 
morderczą monotonię codziennej egzystencji. Mojego oczekiwania 
nie mąciła nawet świadomość, że po pierwszym przyjdą kolejne 
dni września, a potem następne tygodnie i miesiące i wtedy moja 
gorąca radość związana z chodzeniem do szkoły zdecydowanie 
ostygnie - oczywiście z powodu nauczycieli, którzy raczej prędzej 
niż później zaczną czegoś ode mnie chcieć. Ale to miało być dopiero 
potem, po pierwszym września, kiedy spotkam się już i nagadam z 
kolegami oraz tylko niektórymi koleżankami, gdyż za częścią a nich 
w ogóle nie tęskniłem, gdyż nie wiedziałem, o czym miałbym z nimi 
gadać. Pewnie dlatego, że były ode mnie mądrzejsze, ale to wiem 
dopiero teraz, bo wtedy myślałem dokładnie odwrotnie. Pamiętam 
pierwsze powakacyjne przewy, spędzane na paleniu papierosów 
za winklem, gdzie nigdy nie zabłąkał się żaden nauczyciel. Co 
zresztą miałby mi on powiedzieć, gdyby się jednak tam zabłąkał? 
Że to niezdrowe? Że regulamin szkoły kategorycznie zabrania? Że 
powiadomi moich rodziców? A skąd ja niby te papierosy miałem, 
jak nie od moich nieszczęsnych protoplastów właśnie? To byli 
prości, ale rozsądni ludzie, którzy w pewnym momencie uznali, że 
nie ma najmniejszego sensu zabraniać mi palić, gdyż i tak nie mają 
nade mną żadnej kontroli, z powodu, że oni cały dzień spędzają 
w pracy, a ja zupełnie gdzie indziej. No i gdybym ja musiał w do-
datku wychodzić zajarać na deszcz lub mróz, to jeszcze na pewno 
bym się przeziębił,  więc będzie lepiej, żebym się nie przeziębił, a 
przede wszystkim żebym nie musiał robić z matki i ojca wariatów. 

Teraz nie mam pretensji do rodziców, że nie uchronili mnie przed 
tytoniowym nałogiem. Pretensje, owszem, mam - ale do siebie, 
bo to przecież ja byłem i do dzisiaj jestem idiotą, a nie oni.

Wróćmy jednak do tegorocznej inauguracji roku szkol-
nego. Myślę, że gdybym teraz miał wrócić do szkoły 
po wakacjach, cieszyłbym się z tego jeszcze bardziej, 

niż cieszyłem się wiele dziesiątków lat temu. Pandemia sprawiła, 
że większa część poprzedniego roku szkolnego upłynęła dziatwie 
i młodzieży na nauczaniu zdalnym. Pomijam już tak prozaiczny 
aspekt prowadzenia zajęć w trybie internetowym, jak skuteczność 
przekazywania z jednej, i zdobywania z drugiej strony - wiedzy, 
którą uczeń przyswoić powinien. Uważam bowiem, że jeśli ktoś 
chce się uczyć, to będzie to robił w każdym trybie, a jeśli nie chce, 
to nie będzie, choćby się go przykuło łańcuchem do tablicy. Ale 
boję się, że jeśli pandemia nie odpuści (a na razie nic nie wska-
zuje na to, żeby tak się miało stać - zwłaszcza, że tak duża część 
populacji nie zamierza się szczepić), to wyrośnie nam dysfunkcyjne 
pokolenie, mające problemy z nawiązywaniem zwyczajnych mię-
dzyludzkich relacji. Komputer i internet, choć stały się - zwłaszcza 
w pandemicznych czasach - fundamentem funkcjonowania rodzaju 
ludzkiego, nie są w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu z 
innym człowiekiem. Rozmowa za pomocą kamerek czy komuni-
katorów jest tylko namiastką. Do jej prowadzenia wystarczą jeden, 
maksymalnie dwa zysły: słuch i wzrok. A co ze smakiem, węchem, 
dotykiem? Nie przydają się we wszystkich rodzajach kontaktów, 
ale - przynajmniej mnie - wydają się jednak nieodzowne i nie 
wyobrażam sobie ich stępienia czy wręcz zaniku, a przecież w tym 
właśnie kierunku coraz szybciej zmierza wirtualno-pandemiczny 
świat. Już teraz ze zdumieniem obserwuję bliskich ludzi, którzy 
wolą ze sobą esemesować niż choćby porozmawiać przez telefon, 
że o pogawędce twarzą w twarz nawet się nie zająknę. Tak daleko 
to zaszło, co jest w oczywisty sposób chore. Nie wierzycie mi? Więc 
spytajcie psychologów, socjologów, specjalistów od komunikacji 
albo innych mądrych ludzi.

Takie stukanie w ekran czy klawiaturę  jest podobno szybsze i 
mniej absorbujące. Pewnie tak, chociaż na przykład mnie ciągle 
łatwiej jest do kogoś zadzwonić, niż sms-ować, przynajmniej w 
większości przypadków. Może faktycznie łatwiej byłoby mi zaprosić 
na kawę jakąś miłą panią za pośrednictwem np. messendżera czy 
innego łatsapa, ale gdyby pani już na to się zgodziła, to wolałbym 
wypić ją z nią przy kawiarnianym stoliku, a nie przed internetową 
kamerką. 

Śpiesz się więc młodzieży cieszyć się możliwością bezpośredniego 
kontaktu z rówieśnikami. Zwłaszcza, że nie wiadomo, jak długo 
będzie ci to dane...

Reduktor
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W czwartek 26 sierpnia odbyła się 
nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Wałcza, której jedynym tematem 
była skarga Burmistrza na Radę. 
Radni przekazali skargę do sądu. 

Burmistrz Maciej Żebrowski złożył 
skargę do sądu na uchwałę pod-
jętą na sesji absolutoryjnej. Jego 
zdaniem, uchwała o nieudzieleniu 
votum zaufania nie posiada uzasad-
nienia, a jest to wymóg konieczny do 
podjęcia uchwał. Dlatego zaskarżył 
ją do sądu. 

Radni zebrali się na nadzwyczajnej 
sesji, aby zadecydować o udzieleniu 
Przewodniczącemu Rady pełnomoc-
nictwa o udzieleniu absolutorium oraz 
zadecydowali o przekazaniu skargi 
burmistrza do sądu. 

Radna Anna Korzeniewska wnosiła 

Komu radzi radca?
o odroczenie sesji o dzień, w celu za-
poznania radnych z odpowiedzią, jaka 
niejako w ich imieniu trafi do sądu.

- Radni nie znali treści odpowie-
dzi – tłumaczy. - Przewodniczący 
stwierdził, że nie ma obowiązku jej 
pokazywać i potwierdził to obecny 
na sesji prawnik. Ostatecznie przyjęto 
uchwałę bez zaznajomienia radnych z 
treścią odpowiedzi. Nie do końca tak 
powinna wyglądać deklarowana nowa 
jakość współpracy przewodniczącego 
z wszystkimi radnymi. Nieoficjalnie 
dowiedziałam się, że odpowiedź była 
gotowa wcześniej.

- Nie mogłem pokazać odpowiedzi 
do momentu uzyskania pełnomocnic-
twa na jej przygotowanie – tłumaczy 
przewodniczący Rady Maciej Gosz-
czyński. - W czwartek po południu 
wszyscy radni otrzymali treść odpo-

wiedzi, przesłaną na maila. Sama skar-
ga jest w mojej ocenie dość dziwna. 
Radni dyskutowali i głosowali nad 
uchwałą o udzieleniu votum zaufa-
nia. I ta uchwała posiadała stosowne 
uzasadnienie. Niestety, uchwała nie 
uzyskała bezwzględnej większości 
głosów, która w przypadku Rady 
Miasta Wałcz wynosi 11 głosów. Tym 
samym uchwała z mocy prawa stała 
się uchwałą o nieudzieleniu votum 
zaufania. Stosowna odpowiedź została 
udzielona i teraz czekamy na rozstrzy-
gnięcie sądu.

***
O małym skandalu można jednak 

mówić jeśli chodzi o przygotowanie 
stosownej odpowiedzi. Czas na jej 
udzielenie mijał w ostatni weekend 
(w dni wolne od pracy), co oznacza, 
że najpóźniej powinna zostać wysłana 
w poniedziałek, 30 sierpnia. Sesja od-
była się w czwartek. Niektórzy uznali, 
że jest to działanie na ostatnią chwilę. 

- Otóż był problem z prawnika-
mi – tłumaczy M. Goszczyński. - To 
spowodowało opóźnienia i nie ma w 
tym żadnej opieszałości ani złej woli. 
Poprosiliśmy jako Rada o wsparcie 
radcy prawnego Urzędu. Ten odmówił 
pomocy tłumacząc, że zachodzi tu 
konflikt interesów, bo skarżącym jest 
burmistrz. To wydało się nieco dziwne, 
bo radca jest przecież prawnikiem 
Urzędu Miasta, a nie Burmistrza, i 
powinien współpracować również z 
Radą, ale nie można było go zmusić. 
Poprosiłem na piśmie burmistrza, aby 
wskazał prawnika i faktycznie w odpo-
wiedzi burmistrz wskazał prawniczkę. 
Przekazałem jej wszystkie materiały, 
ale następnego dnia i ta prawniczka 
wycofała się, tłumacząc mętnie, że 
zachodzi konflikt. W efekcie zostali-
śmy bez prawnika i konieczne stało 
się szukanie zewnętrznej kancelarii. 
Burmistrz na piśmie zadeklarował, że 
pokryje koszty pomocy prawnej, czyli 
że za pomoc Radzie zapłaci Urząd. 
Czas gonił co skwapliwie wykorzysty-

wały kancelarie proponując stawki 
niemożliwe do zaakceptowania. Kan-
celaria z Poznania zażyczyła sobie za 
przygotowanie odpowiedzi 7 tysięcy 
złotych netto. W końcu udało się 
znaleźć w Koszalinie kancelarię, która 
przygotowała dokumenty za 2 tysiące 
netto. I na tę kancelarię się zdecydo-
waliśmy. Ale chyba nie tak powinno 
to wyglądać. Mamy zatrudnionych w 
urzędzie prawników, którzy biorą pen-
sję, a my musimy wydawać pieniądze 
na zewnętrznych prawników.

far
Od autora: Na to, że raptem - jak 

za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki - na linii Burmistrz/Urząd Miasta a 
większość w Radzie Miasta zapanuje 
miłość, współpraca i wzajemne zrozu-
mienie, jakoś specjalnie nie liczyłem i 
nadal nie liczę. Są rzeczy wykonalne 
i te, które z założenia wykonalne nie 
są. Poprawa relacji jest zadaniem, 
które zaliczam do kategorii niewy-
konalnych. Mam świadomość, że 
należy liczyć się z tym, że do końca 
kadencji będziemy oglądać różne 
mniejsze i większe złośliwości z obu 
stron. Z tym musimy się pogodzić. 
Natomiast nie mogę się pogodzić z 
marnowaniem pieniędzy. Wiem, że 
zaraz pojawią się argumenty o tym, 
że i radni podejmują decyzje o nie-
racjonalnych wydatkach. Ale... mam 
apel do obu stron. Chcecie „bawić” 
się w uprzykrzanie życia konkurencji? 
Ok. Ale róbcie to tak, aby nie odby-
wało się to kosztem, czy też na koszt 
mieszkańców. Prawnicy Urzędu nie są 
prywatną własnością burmistrza. Są 
opłacani z pieniędzy mieszkańców, a 
ich fachowa pomoc powinna służyć 
zarówno urzędnikom, jak i radnym. 
Bez sensu było wydawać 2 tysiące 
złotych na zewnętrzną kancelarię za 
coś, co spokojnie ogarnęliby zatrud-
nieni w urzędzie radcy. Gdzieś musi 
być granica dla jednej i drugiej strony. 
Walczmy, ale tak, aby nie generowało 
to bezsensownych kosztów.
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Koncert zespołu Kozacy Podola w Wałeckim Centrum 
Kultury uświetnił obchody 30. rocznicy odnowienia pań-
stwowości Ukrainy. Impreza odbyła się w ramach Wę-
drownego Festiwalu Kultury Ukraińskiej, organizowanego 
przez wałecką Fundację Prosvita. Współorganizatorem 
było Wałeckie Centrum Kultury.

Po znakomicie przyjętej pierwszej części XXV Wędrownego 
Festiwalu Kultury Ukraińskiej, przyszedł czas na kolejną wałecką 
odsłonę tego cyklu imprez. Marek Syrnyk, przewodniczący 
Rady Programowej Fundacji Prosvita, zdecydował się zaprosić 
do Polski zespół instrumentalno - taneczno - wokalny Kozacy 
Podola oraz znakomitą skrzypaczkę Maję Onyszczuk, dyrektor 
Wojewódzkiego Naukowo-Metodycznego Centrum Kultury i 
Sztuki w Chmielnickim. Obydwa wydarzenia uświetniły ob-
chody 30. rocznicy odnowienia państwowości Ukrainy, które 
odbyły się w Wck w sobotę 28 sierpnia.

Zanim jednak artyści wystąpili w Wałczu, Kozaków Podola 
czekał w piątek 27 sierpnia wyjazd na koncert do Gorzowa, 
zorganizowany przez zaprzyjaźnioną tamtejszą fundację, 
zajmującą się m.in. prezentowaniem dorobku kulturalnego 
naszych południowo-wschodnich sąsiadów.

W Wałczu na widowni WCK zebrało się liczne grono miłośni-
ków świetnego zespołu Kozacy Podola, w tym wielu członków 
społeczności naszego powiatu pochodzenia ukraińskiego, 
woelu mieszkańców Wałcza oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych z terenu naszego powiatu. Zanim jednak rozpoczął 
się występ, Maja Onyszczuk oraz dyrektor Wałeckiego Centrum 
Kultury Maciej Łukaszewicz podpisali umowę, dotyczącą współ-
pracy pomiędzy instytucjami oraz podmiotami kulturalnymi z 
Wałcza i województwa chmielnickiego na Ukrainie.

Potem już sceną niepodzielnie zawładnęli Kozacy Podola, 
którzy stworzyli kilkudziesięciominutowy, barwny i niezwykle 
dynamiczny spektakl, mocno osadzony w tradycjach regionu, z 
którego się wywodzą. Artyści z Chmielnickiego udowodnili, że 
opinie o mistrzowskim poziomie ich występów są całkowicie za-
służone. Widzowie byli pod wielkim wrażeniem tego koncertu, 
o czym świadczyły rozmowy na żywo oraz wpisy w internecie.

Na zakończenie części artystycznej koncertu w WCK Marek 
Syrnyk w towarzystwie członka Zarządu fundacji Jerzego 
Karczewskiego wręczył Sokoły Prosvity, czyli syboliczne po-
dziękowania za wspieranie działalności fundacji. Otrzymały 
je instytucje samorządowe: Starostwo Wałeckie, Urząd Miasta 
Wałcz, Urząd Miasta Tuczno, Urząd Miasta i Gminy Człopa oraz 
Urząd Miejski w Mirosławcu, a ponadto instytucje kultury: 
Wałeckie Centrum Kultury, Dom Kultury w Człopie i Gminny 
Ośrodek Kultury w Tucznie oraz redakcja Pojezierza Wałeckie-
go, która sprawuje patronat medialny nad XXV Wędrownym 
Festiwalem Kultury Ukraińskiej.

Koncert w WCK zakończyło odśpiewanie hymnów: polskiego 
i ukraińskiego.

Kolejny koncert, zorganizowany w ramach 2 części wałec-
kich imprez XXV WFKU, odbył się w urokliwie położonym, 
ale pozbawionym choćby skromnego zaplecza amfiteatrze 
przy Promenadzie Gwiazd. Przed trochę zziębniętą i przez to 
dość już nieliczną publicznością w repertuarze poważnym i 
rozrywkowym zaprezentowała się znakomita ukraińska skrzy-
paczka Maja Onyszczuk, występująca w towarzystwie swej 
bardzo utalentowanej wokalnie, zaledwie 13-letniej córki 
Sofii Dokolovej. Zamiast opisu niech wystarczy zdanie: kto nie 
był - niech żałuje...

Po koncertach ukraińscy artyści oraz członkowie fundacji 
Prosvita spotkali się przy integracyjnym ognisku na terenie 
urokliwego gospodarstwa agroturystycznego Anny i Zbigniewa 
Pietruszków w Brzeźnicy w pobliżu rezerwatu Diabli Skok.

Nazajutrz zespół Kozacy Podola pojechał na koncert do Szcze-
cina, a w poniedziałek wyruszyli w drogę powrotną na Ukrainę.

- To już prawie koniec tegorocznej edycji Festiwalu - mówi 
Marek Syrnyk. - Zapraszamy jeszcze na koncert poezji śpiewa-
nej w wykonaniu sióstr Telniuk, który odbędzie się 3 września 
o godz. 17 w WCK, być może uda nam się zorganizować coś 
ponadto w późniejszym terminie, ale dopóki wszystko nie zo-
stanie dopięte na ostatni guzik, nie chciałbym mówić nic więcej.

T. Chruścicki 

Kozackie harce i popis na skrzypce
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Czas na nadrobienie finansowych 
zaległości: pooddawaj długi, zapłać 
rachunki, rozlicz się z samym sobą. 
Uważaj co i do kogo mówisz, bo 
plotki mogą bardzo Ci zaszkodzić. 
Weekend przypomni o dobrej 
zabawie i miłości. Skorzystaj z za-
proszenia do kina lub do restauracji. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Nieoczekiwanie spadnie na Byki 
wiele obowiązków. Ale spokojnie - 
dobry plan pomoże w rozwiązaniu 
najważniejszych spraw. W pracy 
uwaga na intrygi współpracowni-
ków, ktoś źle Ci życzy. W sprawach 
sercowych postaw na szczerość. 
Nie snuj domysłów, tylko poproś 
o rozmowę.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Ktoś nieświadomie sprawi, że po-
czujesz się świetnie. Komplementy 
z właściwych ust wprawią Cię w 
doskonały nastrój. Idź za ciosem i 
wykorzystaj dobre samopoczucie w 
sprawach zawodowych, ten tydzień 
przyniesie Ci same korzyści. Bliscy 
również będą dla Ciebie życzliwi i 
pomocni. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Nadchodzący tydzień skłoni Cię 
do refleksji na temat pieniędzy i 
kariery. Dostrzeżesz nowe możli-
wości, wykorzystasz swoją wiedzę i 
umiejętności. Zaczniesz też układać 
nową strategię i będziesz dyskuto-
wać nad posunięciami konkurencji. 
W sprawach sercowych zapanuje 

spokój i równowaga. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Nadszedł czas, kiedy zaczniesz patrzeć 
w przyszłość i spróbujesz podjąć decy-
zję, w którą stronę iść. Pamiętaj, aby 
kierunek swojej drogi wybrać sercem, 
a wszystko się ułoży. 
Samotne Lwy zwrócą uwagę na nowe 
sąsiedztwo. Bez obaw możecie zapro-
sić sąsiada na kawę lub drinka.
PANNA (24.08. - 22.09.)
W tym tygodniu pochłoną Cię sprawy 
innych. Będziesz rozjemcą, pomocną 
dłonią i ramieniem, w które można 
się wypłakać. Ta sytuacja sprawi, że 
staniesz się nieco roztargniony i za-
pomnisz o ważnej sprawie. W miłości 
będziesz romantyczny i delikatny, 
partner bardzo to doceni. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
W pracy nadchodzi Twój czas. Wykaż 
się aktywnością w działaniu, a z łatwo-
ścią sprostasz wszystkim wyzwaniom. 
Zadbaj o zdrowie, zrób badania kon-
trolne, ustabilizuj hormony. 
Uważaj na kogoś z bliskiego otoczenia, 
kto źle życzy twojemu związkowi.   
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Twoje zdrowie i nerwy będą teraz 
wymagać troski. Wystrzegaj się po-
dejmowania wysiłku ponad miarę i 
ciągłego poświęcania się dla innych. 
Dobre wieści są takie, że szykuje się  
zmiana w sferze zawodowej, która 
poprawi Twoją sytuacje finansową. 
W weekend szykuje się sympatyczne 
spotkanie z dawno niewidzianymi 
znajomymi...

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Odłóż wydatki i inwestycje na lepszy 
moment. W tym tygodniu nie planuj 
wydatków. Potrzebujesz uwolnić stres, 
więc idź na długi spacer, zabierz dzieci 
na wycieczkę rowerową, zwyczajnie 
zrób coś dla siebie. Weekend sprzyja 
miłości. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Nadchodzi stabilizacja zawodowa i 
przypływ gotówki. Ten tydzień będą 
cechować zadowolenie i satysfakcja. 
Kryzys, który przyniesie koniec tygo-
dnia, okaże się chwilowy, uporasz się 
z nim bez problemu. Bardzo ważne 
będą relacje z najbliższymi. Dobre 
dni dla miłości nadejdą w weekend.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
W swoich codziennych obowiąz-
kach spróbuj zaproponować zmiany. 

SKłADNIKI:
• 500 g kurek,
• 1/2 szalotki,
• 1 ząbek czosnku,
• 3 łyżki masła,
• 80 ml śmietany (kremówki),
• 1 pęczek koperku,
• sól i pieprz do smaku,
• szczypta gałki muszkatołowej,
• 1 łyżeczka sosu sojowego,
• 1 łyżka mąki.
WYKONANIE  
Masło rozgrzewamy na patelni, dodajemy drobno posiekaną szalotkę. Kiedy nasza cebula się zaru-
mieni, dodajemy oczyszczone kurki. Dusimy pod przykryciem do miękkości grzybów. Teraz dodajemy 
śmietanę z łyżką mąki, przyprawy i sos sojowy. Na koniec wsypujemy posiekany koperek. 
• Ja do takiego sosu podaję bitki z szynki wieprzowej.
• 500 g mięsa,
• 1 łyżka Vegety,
• 2 łyżki sosu sojowego,
• 1 łyżka oleju.
Mięso kroję na centymetrowe plastry, delikatnie rozbijam i podsmażam z obu stron na rumiany kolor. 
Po usmażeniu dodaję 250 ml wody i duszę pod przykryciem przez 45 min. Po tym czasie dodaję 
przyprawy i zostawiam na średnim ogniu na około godzinkę. 
Mięso i kurki przygotowuję na osobnych patelniach, ponieważ osobiście nie lubię „zakłócania” 
smaku tego sosu mięsem.

SMACZNEGO! ()

Kurki w śmietanie
COŚ NA ZĄB

Sezon kurkowy w pełni. W związku z tym, postanowiłam przypomnieć Państwu niezawod-
ny i sprawdzony sos śmietanowy z kurkami. Moi domownicy zbiegają się jak na komendę, 
kiedy w powietrzu zaczyna unosić się zapach lekko smażonych grzybów... Byle tylko nie 
brakowało ich w lasach!

Zmotywuje to nie tylko Ciebie, ale 
też ludzi, którzy z Tobą pracują. 
Druga połowa tygodnia to moment 
na chwilę refleksji i obiektywne 
spojrzenie na to, w jakim punkcie 
życia jesteś. Masz szanse na stabilny 
i rokujący związek. Koło Ciebie jest 
osoba, która czeka na Twoje zainte-
resowanie. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
Dobry tydzień na wszelkie inwesty-
cje i plany finansowe. Przed Tobą 
poprawa sytuacji materialnej,  a 
wszystko za sprawą nieoczekiwanego 
przypływu gotówki. Ostatnie dni 
tygodnia będą sprzyjać rozrywce i 
udanym wyjazdom. Wenus nadal 
będzie sprzyjać miłosnym przedsię-
wzięciom. Wyjazd we dwoje rozpali 
uczucia na nowo i zacieśni więzi.
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Iwona twierdzi, że jej były już mąż 
mógłby stanowić pierwowzór dla 
postaci Ferdka Kiepskiego. Tyle, 
że jest znacznie mniej śmieszny i 
oryginalny, za to bardziej żałosny 
i chamski. 

Iwona mówi, że każda silna kobieta 
powinna mieć u boku romantycznego 
mężczyznę. I taki właśnie wydawał jej 
się Jacek. Delikatny, subtelny, cytujący 
poezję, roniący łzę nad martwym 
ptaszkiem czy rozjechanym na drodze 
kotem. Troszkę roztargniony, zupełnie 
niezorganizowany, momentami total-
nie oderwany od rzeczywistości.

Iwona z kolei była jego całkowitym 
przeciwieństwem. Twardo stąpająca 
po ziemi, zorganizowana i planująca 
swoje działania z możliwie jak naj-
większym wyprzedzeniem. 

- Podobno przeciwieństwa się przy-
ciągają – zauważa Iwona. - I tak było 
między nami, a może bardziej w moim 
przypadku. Zakochałam się w Jacku. 
A czy on we mnie? Myślałam że tak, 
ale dzisiaj wiem, że wybrał mnie, bo 
tak było mu wygodnie. Bo chyba jako 
jedyna nie stawiałam mu żadnych 
warunków i nie miałam wobec niego 
jakichkolwiek wymagań. Nie oczeki-
wałam niczego, liczyłam, że po prostu 
będzie facetem. Kiedy na to patrzę z 
dzisiejszej perspektywy, to właściwie 
ja mu się oświadczyłam, a on łaskawie 
się zgodził. Ja zorganizowałam wesele. 
O przepraszam, on zapłacił za alkohol. 
Na więcej nie było go stać, bo pienią-
dze zainwestował w jakiś interes, który 
miał przynosić ogromne zyski. To ja 
zdecydowałam, że czas na dziecko, ja 
wyremontowałem dla nas mieszkanie 
po mojej babci. Cały czas liczyłam, że 
się zmieni. Poza pięknymi słowami nie 
doczekałam się jednak niczego.

Kiedy jeszcze się spotykali jako na-
rzeczeni, Iwona doskonale wiedziała, 
że Jacek ma problem z pracą. Nie 
pasowała mu zdecydowanie praca 
na etacie. Nie potrafił systematycznie 
meldować się o 8.00 rano i wycho-
dzić o 16.00. Zdecydowanie bardziej 
pasowała mu rola prezesa, dyrektora 
lub najlepiej właściciela. Tyle, że 
akurat nie było zbyt wielu ofert na 
te stanowiska. Owszem, Jacek tryskał 
pomysłami i opowiadał o kolejnych 
świetnych biznesach, które miał w 
planach. Tyle, że na gadaniu najczę-
ściej się kończyło. 

***
Ślub nie był huczny, choć kame-

ralnym przyjątkiem też trudno go 
nazwać. W sumie zebrało się blisko 
50 osób, głównie z rodziny Iwony. 
Może dlatego ze spokojem przyjęła, 
że imprezę będzie musiała opłacić 
właściwie samodzielnie. Nie miała 
z tym problemu, bo miała odłożone 
na ten cel pieniądze. Pracowała od 
kilku lat, żyła dość skromnie, a zarobki 
miała całkiem przyzwoite, więc wesele 
wyprawiła na fajnym poziomie. 

- Po ślubie zamieszkaliśmy w moim 
mieszkaniu – opowiada Iwona. - 
Miałam je po dziadkach. Fakt, wy-

Kiepski mąż
magało kompleksowego remontu, a 
na to nie było mnie stać. Wspomnia-
łam Jackowi, że musimy pomyśleć o 
remoncie. Najpierw twierdził, że się 
na tym nie zna. Potem, że nie ma 
szans znaleźć fachowca, bo wszyscy 
są w Anglii lub Niemczech, aż nagle 
wypalił, że jednak robimy remont i 
pytał, ile mam na to przeznaczone 
pieniędzy. Zapewnił, że on sam 
ma kilkanaście tysięcy. Dołożyłam 
mu dziesięć. Wiem, że na całość 
mieszkania by to nie wystarczyło, 
ale łazienkę i jeden pokój spokoj-
nie można było za to zrobić. Jacek 
miał jakiegoś świetnego i podobno 
niedrogiego fachowca. Kupiliśmy 
płytki do łazienki i czekaliśmy na 
tego fachowca. Czekaliśmy miesiąc, 
drugi, trzeci... W końcu powiedzia-
łam Jackowi, że sama znalazłam 
fachowca, ale potrzebuję, żeby dał 
mi pieniądze na zaliczkę. Najpierw 
zaczął kręcić, aż w końcu przyznał 
się, że całą kasę zainwestował. Z 
kolegą mieli sprowadzać ciuchy z 
Holandii. Znaleźli jakąś hurtownię, 
która oferowała oryginalne ciuchy 
za grosze. Mieli handlować tym na 
Allegro i OLX. Kupili busa ciuchów, 
spakowanych w wory. Owszem, 
ciuchy były oryginalne, tyle, że każ-
dy miał jakąś wadę, a tego już nie 
doczytali. W efekcie sprzedali może 
10 procent tego, co kupili. Wtopili 
na tym łącznie kilkadziesiąt tysięcy 
złotych.

W efekcie Iwona w rok sama uzbie-
rała i wyremontowała mieszkanie. 
Pomogli jej rodzice, którzy coraz 
mniej optymistycznie patrzyli na zię-
cia. Iwona w końcu nie wytrzymała i 
zaczęła gonić go do pracy. Owszem, 
zatrudniał się, bo tak się złożyło, że z 
pracą przestały być problemy. Tyle, 
że pracował wszędzie przez kilka dni, 
góra dwa tygodnie. Albo warunki były 
fatalne, albo atmosfera zła, albo nie 
nadawał się do tej roboty. Powodów 
zawsze były miliony. 

Tymczasem Iwona zdecydowała, 
że pora na dziecko. Jacek bronił się 
przed tym rękami i nogami, dobrze 
przeczuwając, że wiąże się to z no-
wymi obowiązkami. Kiedy urodził 
się Michał, siedział w domu i oczy-
wiście mógł zająć się synem. Tylko 
że znów pojawiło się sto przeróżnych 
powodów, dla których nie mógł 
opiekować się dzieckiem. Głównym 
był lęk, że dziecku zrobi krzywdę, bo 
coś źle zrobi, będzie nieumiejętnie 
przewijał, karmił czy nosił na rękach 
niemowlę. Do pracy nie mógł z kolei 
iść, bo nie był w stanie skupić się 
na swoich obowiązkach z obawy, 
że synowi coś się stanie. W efekcie 
siedział w domu, a do dziecka przy-
jeżdżała mama Iwony. Młoda mama 
zaraz po porodzie wróciła bowiem 
do pracy. Rodzina musiała bowiem 
z czegoś żyć. 

***
- Ile mój małżonek przepracował 

w sumie w ciągu 6 lat małżeństwa? - 
zastanawia się Iwona. - Łącznie może 

ze cztery miesiące, maksymalnie pół 
roku. Za to pomysłów na biznesy miał 
w tym czasie kilkadziesiąt. Oczywi-
ście na początku był zaangażowany, 
gdzieś biegał, szperał za czymś w 
internecie. Było dobrze, jeśli kończyło 
się na gadaniu, bo jak tylko zaczynał 
realizować swój kolejny złotodajny 
biznes, nieodłącznie kończyło się to 
stratami. I tak się składało, że to ja 
musiałam potem spłacać jego długi. 
Czemu nie rozwiodłam się od razu? 
Bo go kochałam, bo naiwnie liczyłam, 
że się zmieni.

Ale Jacek zmienić się nie miał 
zamiaru. Zaczęły go za to solidnie 
irytować naciski małżonki, aby znalazł 
w końcu jakieś zajęcie. Przeszkadzała 
mu spokojnie spędzać czas w domu i 
goniła do pracy. To na dłuższą metę 
było nie do wytrzymania, więc Jacek 
postanowił to zmienić, i to w sposób 
radykalny. 

Poznał przez jednego ze swoich 
kumpli Anitę. Kobietę może niezbyt 
urodziwą, nieco starszą od niego, ale 
za to jedynaczkę. Jej ojciec z kolei 
prowadził całkiem dobrze prosperu-
jący biznes i Jacek słusznie uważał, 
że prędzej czy później ta firma stanie 
się własnością córki, a tym samym jej 
męża. A jako właściciel firmy mógłby 
wreszcie w pełni się realizować. 

Jacek znów więc przeistoczył się w 
romantyka, tym razem jednak trwają-

cego w toksycznym związku, gnębio-
nego przez żonę, która nie doceniała 
jego talentów i nie rozumiała potrzeb. 
W ciągu kilku miesięcy rozkochał w so-
bie Anitę. Dla niej był gotów zmienić 
swoje życie. 

- Czułam, że coś jest nie tak – przy-
znaje Iwona. - Wreszcie któregoś 
wieczora Jacek przyszedł i oznajmił, 
że dusi się w naszym związku, że ja 
wymuszam na nim rzeczy, które są 
poniżej jego możliwości i kwalifikacji. 
Chce rozwodu. Na koniec wysapał, 
ze zakochał się w innej i chce z nią 
ułożyć sobie życie. Najpierw byłam 
wściekła, potem zaczęłam się śmiać, 
a na koniec kazałam mu się wynosić. 
Rozwód odbył się bez problemu. 
Alimenty wpływały z konta jego mał-
żonki, bo z Anitą zaraz wzięli ślub. Tak 
minęło półtora roku. Nie miałam z 
nim żadnego kontaktu. Tydzień temu 
przyszedł wieczorem. Wyglądał jak 
zbity pies. Żalił się, że Anita wraz z 
jej ojcem wyrzucili go z domu. Do 
tego ona złożyła pozew rozwodowy. 
Nie ma gdzie mieszkać i chce do mnie 
wrócić. Byłam w takim szoku, że nie 
zareagowałam prawidłowo. Zamiast 
dać mu w pysk i wyrzucić za drzwi, 
tylko kazałam mu wyjść. Drugi raz 
Ferdusia Kiepskiego pod swój dach 
nie wpuszczę. Żeby chociaż był tak 
samo śmieszny...

Michał Gwdowski
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CD. NA STRONIE 12

LISTY

Kiedyś łatwo 
można 

mnie było 
zakrzy-
czeć, 
przy-
znaję. 

Własne 
zdanie? Tyl-

ko zmiękczone 
wrzuconym do wypowiedzi „chy-
ba”, „wydaje mi się”, dobrze?” 
albo po prostu zdrobnieniem i 
tylko wtedy, kiedy czułam się 
przy rozmówcy odpowiednio 
bezpiecznie. Oczywiście, że od 
czasu do czasu miałam też gwał-
towne zrywy, podczas których 
wyrzucałam z siebie wszystkie te 
opinie, które w nastoletnim ciele 
ledwie mieściły się upchnięte 
kolanem, bez regularnego ujścia 
spotęgowane jeszcze frustracją. 
Zazdrościłam koleżankom, które 
mówiły o swoich odczuciach 
regularnie i przez to nie mu-
siały borykać się z trudnością 
uporządkowania narastających 
emocji.

Dziś, kilkanaście lat później, 
wiele się zmieniło. W pracy i 
w życiu prywatnym nie boję 
się chwycić sytuacji stanowczo 
za pysk i powiedzieć „chcę, 
żebyśmy skoncentrowali się na 
tym, co ważne i powinniśmy 
to zrobić w sposób, o którym 
za moment opowiem więcej”. 
Czuję się komfortowo nie tylko 
z podejmowaniem decyzji, ale 
i z wyrażaniem opinii, które nie 
zawsze należą do łatwych do 
przyjęcia albo popularnych. Kie-
ruję się wewnętrznym systemem 

wartości - takim, który długo w 
sobie dopracowywałam i z którego 
jestem naprawdę dumna. Wiele 
się po drodze zmieniło, ale reakcja 
otoczenia na kobietę z odwagą do 
tego, żeby zachowywać się sta-
nowczo, pozostaje wciąż bardzo 
brzydką stałą.

Kolega opowiedział mi o badaniu 
socjologicznym, w którym dwie 
identycznie skonstruowane, różno-
rodne grupy badawcze składające 
się z osób różnej płci, rasy, pozycji 
społecznej, w różnym wieku dosta-
ły do przeczytania ten sam tekst. 
Dotyczył on opisu zwykłego dnia 
z życia pracownika, który w ciągu 
swojego dnia w biurze robi to, 
co ludzie w pracy robią zwykle - 
prowadził spotkania, oceniał pracę 
innych, rozmawiał z klientem, 
wysyłał e-maile. Przejawiał przy 
tym cechy typowe dla człowieka, 
który jest dobry w tym, co robi - 
był stanowczy, skoncentrowany na 
zadaniu i osiągnięciu celu, rzeczo-
wy.

Grupa pierwsza czytała o boha-
terze, któremu nadano typowo 
męskie imię, a grupa druga - 
typowo żeńskie. Poza tym opisy 
nie różniły się zupełnie niczym, za 
to wnioski… Wnioski wyciągnięto 
diametralnie różne.

Grupa, w której tekście bohater 
nosił męskie imię, uznała Johna za 
bardzo kompetentnego człowieka 
- prawdziwego lidera, który nie 
obawia się robienia wszystkiego co 
konieczne. Jest odważny, zdecy-
dowany, agresywnie dąży do celu, 
nie cofa się przed trudnościami, 

potrafi mobilizować ludzi do pracy.
Grupa, w której tekście bohater 

nosił żeńskie imię, poczuła przede 
wszystkim niesmak. Sara to ko-
bieta zimna, opryskliwa, zupełnie 
pozbawiona empatii. Jej głównym 
celem jest nie realizowanie zadań, 
ale sztuczne, siłowe budowanie 
swojego autorytetu. Sara nie umie 
współpracować z ludźmi i nie 
potrafi zaakceptować tego, że inni 
ludzie mogą mieć coś ważnego do 
powiedzenia.

Częściej niż rzadziej spotykam 
się z podobną oceną jak Sara. Jeśli 
zwracam uwagę na to, że podczas 
krótkiego spotkania nie mamy cza-
su na rozmowy o rzeczach, które 
nie są z nim związane, brakuje mi 

poczucia humoru i podważam 
autorytet współpracowników. 
Jeśli odmawiam wykonania 
zadania, które nie leży w moim 
zakresie obowiązków i odsyłam 
do innej osoby, nie potrafię 
grać zespołowo i wywyższam się 
niepotrzebnie. Kiedy rzucam sta-
nowczym „nie, dziękuję”, braku-
je mi empatii i elastyczności. Nie 
przypominam sobie za to wielu 
sytuacji, w których podobne 
słowa padały w kierunku moich 
kolegów czy współpracowników.

Bardzo długo szukałam swojego 
głosu. Wydaje mi się, że chyba 
pozwolę sobie jeszcze troszeczkę 
z niego pokorzystać, dobrze?

Natalia Chruścicka

Już nie dziecko, wciąż nie ryba

WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.
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Pomorskie 0-5, Iskra Pomień - Drawa Drawno 2-3, 
Orzeł Bierzwnik - Piast Chociwel 2-1, Sarmata Dobra 
- Zorza Dobrzany 1-1, Gavia Choszczno - Światowid 
63 Łobez 0-0, Ina Ińsko - Calisia Kalisz Pomorski 
2-2, Sparta Węgorzyno - Olimp Złocieniec 3-12.

1. KP Drawsko Pomorskie 3 9 11-1
2. Orzeł Bierzwnik 3 7 9-1
3. Ina Ińsko 3 7 7-3
4. Gavia Choszczno 3 7 4-1
5. Korona Człopa 3 6 5-6
6. Lech Czaplinek 3 6 5-7
7. Zorza Dobrzany 3 5 6-3
8. Błękitni Pomierzyn 3 3 3-4
9. Olimp Złocieniec 3 3 13-7
10. Piast Chociwel 3 3 6-5
11. Sarmata Dobra 3 3 4-4
12. Drawa Drawno 3 3 6-7
13. Calisia Kalisz Pomorski 3 2 3-4
14. Światowid 63 Łobez 3 2 3-10
15. Iskra Pomień 3 0 5-13
16. Sparta Węgorzyno 3 0 3-17

Klasa A
Wyniki 1. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Sad 
Chwiram 1-4, Grom Szwecja - Bytyń Nakielno 2-1, 
Santos Kłębowiec - Wspólni Różewo 0-3, Drzewiarz 
Świerczyna - Kopanik Lubno 3-1, Znicz Dzikowo - 
Legion Strączno 2-2, Sokół Suliszewo - Calisia II/
Grom Giżyno 9-1. Pauza: Błękitni Ostrowice.

1. Sokół Suliszewo 1 3 9-1
2. Sad Chwiram 1 3 4-1
3. Wspólni Różewo 1 3 3-0

4. Drzewiarz Świerczyna 1 3 3-1
5. Grom Szwecja 1 3 2-1
6. Legion Strączno 1 1 2-2
    Znicz Dzikowo 1 1 2-2
8. Błękitni Ostrowice 0 0 0-0
9. Bytyń Nakielno 1 0 1-2
10. Kopanik Lubno 1 0 1-3
11. Mirstal Mirosławiec 1 0 1-4
12. Santos Kłębowiec 1 0 0-3
13. Calisia II/Grom Giżyno 1 0 1-9

1. PLO
Wyniki 2. kolejki: Sparta Gryfice - Mirstal Mi-
rosławiec 3-6, Gryf Kamień Pomorski - Amator 
Kołobrzeg, 5-4, Olimp Złocieniec - Mechanik 
Bobolice 3-0, Oldboje Bruskowo Wielkie - STLA 
Szczecinek 0-2, Jesion-Trans-Oldboje Tychowo 
- Oldboje Iskra Białogard 2-1, Victoria Sianów 
- Zryw Kretomino 1-0. Pauza: Lech Czaplinek.

1. STLA Szczecinek 2 6 10-0
2. Gryf Kamień Pomorski 2 6 9-4
3. Olimp Złocieniec 2 6 7-3
4. Zryw Kretomino 2 3 6-3
5. Victoria Sianów 1 3 1-0
6. Oldboje Bruskowo Wielkie 2 3 6-3
7. Mirstal Mirosławiec 2 3 9-7
8. Amator Kołobrzeg 2 3 6-6
9. Oldboje Tychowo 2 3 4-7
10. Lech Czaplinek 1 0 1-2
11. Oldboje Iskra Białogard 2 0 2-8
12. Mechanik Bobolice 2 0 0-7
13. Sparta Gryfice 2 0 3-14

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

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

Klasa okręgowa
Wyniki 3. kolejki: Błękitni Pomierzyn - Ko-
rona Człopa 1-2, Lech Czaplinek - KP Drawsko 

27 sierpnia w Poznaniu odbyła się specjalna 
uroczystość z okazji 100-lecia Polskiego Związku 
Tenisowego. W trakcie ceremonii uhonorowanych 
zostało kilkudziesięciu zasłużonych działaczy, a 
także obecnych i byłych wybitnych tenisistów oraz 
trenerów. 

Prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław 
Skrzypczyński wręczał honorowe złote, srebrne i brązo-
we odznaki PZT za zasługi dla rozwoju tenisa w Polsce. 
Wyróżnienia otrzymało łącznie 48 osób, w tym 33 oso-
by złote odznaki, 9 osób srebrne, a 6 osób odznaczono 
brązowymi medalami honorowymi.

W gronie 9 osób wyróżnionych srebrną odznaką zna-
lazł się trener Artur Ochrymowicz, założyciel i właściciel 
wałeckiej Szkoły Tenisa Ziemnego „OCHRYM”.

- Odbieram to wyróżnienie jako wielki zaszczyt i do-
cenienie przez PZT pracy, jaką wykonujemy wspólnie 
w naszej Szkole – mówi Artur Ochrymowicz. - Myślę, 
że zostaliśmy zauważeni w Związku poprzez sukcesy w 
skali całej Polski, osiągane przez naszych wychowanków. 
W ciągu wielu już lat działania naszej Szkoły takich wy-
różniających się zawodników wychowaliśmy naprawdę 
dużo, co jest ewenementem w ośrodkach wielkości Wał-
cza. Ciesząc się z tego wyróżnienia chciałbym podzię-
kować za dobrą współpracę naszym zawodnikom, ich 
rodzicom oraz wszystkim osobom, teraz i w przeszłości 
związanych z naszą Szkołą. A wszystkich, bez względu 
na wiek, namawiam, by zaczęli uprawiać tenis, bo to 
naprawdę piękna dyscyplina sportu. Naszą Szkołę moż-
na bez trudu znaleźć na kortach COS OPO na Bukowinie, 
serdecznie zapraszamy do siebie adeptów tenisa.

Po honoracjach w ramach obchodów 100-lecia 
PZT rozegrany został okolicznościowy turniej. Dwa 
pierwsze miejsca zajęli w nim trenerzy ze Szkoły Tenisa 
„OCHRYM”: Artur Ochrymowicz wygrał w finale z Ro-
bertem Pacykiem 6:3 6:1, a wielki puchar zdobi teraz 
siedzibę Szkoły na Bukowinie.

Oprac. tc

Zaszczytne wyróżnienie
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Z Vinetą mecz (z) Górki
Orzeł Wałcz – Vineta WOlin 3-1 (0-0)

Orzeł: Edwin Odolczyk - Vincenzo Riccio, Wojciech Wesołowski, Marek Herma-
nowicz, Marcin Resiak - Jakub Cerazy (89’ Sławomir Bakiewicz), Daniel Popiołek 
(85’ Konrad Trzmiel), Damian Gałosz, Cezary Burak, Hubert Górka (90’+1 
Kacper Haraj), - Patryk Kowalczuk (79’ Karol Kowalik).
Bramki dla Orła: Hubert Górka x3 (50’, 70’, 85’)

Mecz z Vinetą nie obfitował 
wprawdzie w sytuacje podbram-
kowe i nie trzymał w niepewności 
kibiców aż do ostatniego gwizdka 
źle zresztą sędziującego ten mecz 
A. Martynowicza, ale trzy piękne 
strzały Huberta Górki sprawiły, 
że sympatycy Orła opuszczali w 
sobotę 28 sierpnia wałecki stadion 
w znakomitych humorach. Po tej 
kolejce wałecki klub zajmuje w ta-
beli 4 miejsce – tak dobrze od mo-
mentu awansu z klasy okręgowej 
do 4. ligi chyba jeszcze nie było...

Faworytami sobotniego meczu na 
pewno nie byli gospodarze. Vineta 
wcale nie ukrywa, że jej celem i am-
bicją jest w tym sezonie wywalczenie 
awansu do 3. ligi, ale wałczanie też 
mają bardzo dobry początek rundy 
jesiennej – po trzech meczach zgroma-
dzili na swoim koncie 6 punktów – do-
kładnie tyle samo, co ich sobotni rywal.

Tym razem ławka rezerwowych 
Orła nie świeciła pustkami, jak w 
poprzednim meczu z Pogonią w 
Połczynie. Spośród nieobecnych 
przed tygodniem trener Marcin Łyjak 
zdecydował się wstawić do pierwszej 
jedenastki tylko Cezarego Buraka, 
ale pocieszające było to, że gotowy 
do gry po długiej kontuzji był już 
Konrad Trzmiel (który pojawił się na 
boisku w końcówce), a oprócz mło-
dzieży, do dyspozycji szkoleniowca 
był także Maciej Michalik. Kiedy 
do zdrowia wróci Wojciech Suślik, 
rywalizacja o miejsce w wyjściowej 
jedenastce będzie z pewnością bar-
dzo zacięta...

Już początkowe minuty pierwszej 
połowy pokazały, że gospodarzom nie 
będzie w tym meczu łatwo. Wyspiarze 
pokazali się jako zespół silny fizycznie, 
ale też dobrze zaawansowany piłkar-
sko. Wygrali walkę o opanowanie 
środka pola, zbierali większość tzw. 
drugich piłek i dłużej utrzymywali się 
przy futbolówce, a swoje akcje roz-
grywali bardzo szybko i pomysłowo. 
Zawodnicy Orła mieli duży problem z 
odebraniem piłki gościom, a kiedy już 
im się to udawało – brakowało opcji 
z przodu. Najbardziej wysuniętymi 
piłkarzami gospodarzy byli Kowalczuk 
i Cerazy, ale na zdecydowanie inter-
weniujących obrońców Vinety to było 
trochę za mało. Niestety, tylko z boku 
poczynaniom swoich kolegów mógł 
się przyglądać Tomasz Tomczak, który 
jest jedynym napastnikiem z prawdzi-
wego zdarzenia w zespole Orła, ale po 
pechowej kontuzji łąkotki odniesionej 
w Połczynie na jego powrót do gry 
trzeba będzie trochę poczekać.

Na szczęście mecz z Vinetą był kolej-

nym, w którym dość solidnie wygląda-
ła gra obronna Orła. W bramce znów 
pewnie prezentował się Odolczyk, 
obrońcom przytrafiały się wprawdzie 
od czasu do czasu indywidualne 
błędy, ale nie zawodziła asekuracja i 
bramkarz miejscowych nie miał zbyt 
wielu okazji do wykazania się swoimi 
umiejętnościami. Rozpędzonym go-
ściom mocno utrudniali rozgrywanie 
akcji również ciężko pracujący po-
mocnicy Orła.

Miejscowym niezbyt często udawało 
się w pierwszej połowie skonstruować 
groźniejsze akcje ofensywne, ale 
kilka ich jednak było. Przed dwoma 
szansami na strzelenie bramki stanął 
aktywny w sobotę Patryk Kowalczuk. 
W 28 minucie ofensywny gracz Orła 
miał piłkę na nodze i sporo swobody 
po zaskakującym i precyzyjnym pro-
stopadłym podaniu Marcina Resiaka.  
Wydawało się, że po strzale Kowalczu-
ka z 2 metrów futbolówka musi zna-
leźć się w siatce wyspiarzy – stało się 
jednak inaczej i z kibicowskich gardeł 
zamiast okrzyków radości wydobyły 
się jęki rozpaczy.

Kilka minut później na prawym 
skrzydle skutecznie o piłkę powalczył 
Hubert Górka, który podniósł głowę 

i posłał dokładną centrę w pole karne 
w kierunku wbiegającego Kowalczuka. 
Tym razem odległość od bramki była 
dwa razy większa, niż za pierwszym 
razem, ale skutek podobny – z tym 
tylko, że piłka minęła słupek bram-
ki Vinety. W 36 minucie doszło do 
kopii akcji z 28 minuty: prostopadłe 
podanie Resiaka do wbiegającego 
Kowalczuka, ale tym razem próba mi-
nięcia zwodem bramkarza wyspiarzy 
zakończyła się niepowodzeniem.

Swoje okazje mieli też goście. W 17 
minucie piłkę w środku pola stracił 
Hermanowicz i kilku graczy Vinety 
przeprowadziło szybką kontrę, zakoń-
czoną niecelnym strzałem jednego z 
wyspiarzy. W tym wypadku boczny 
arbiter nie dostrzegł ewidentnej po-
zycji spalonej gracza z Wolina. Była 
to jedna z pierwszych, ale niestety 
nie ostatnia błędna decyzja trójki sę-
dziowskiej w tym meczu, która krzyw-
dziła wałecki zespół. Wywoływało to 
sporo nerwowości nie tylko na boisku, 
ale też na ławce rezerwowych oraz 
wśród obserwujących mecz działaczy 
Orła, którzy głośno wyrażali swoje 
uzasadnione niezadowolenie. Sędzia 
nic sobie jednak z tego nie robił, poza 
pokazaniem żółtych kartek Jakubowi 
Cerazemu, trenerowi Marcinowi 
Łyjakowi i kierownikowi drużyny Łu-
kaszowi Baranowi.

Wracając do okazji bramkowych, 
stworzonych przez Vinetę w pierwszej 
połowie – w 20 minucie błąd przy 
wyprowadzaniu akcji przytrafił się 
Cerazemu i wyspiarze wyprowadzili 

kontratak lewą stroną, zakończony 
strzałem z 5 metrów. Na szczęście 
gracz gości nieczysto trafił w piłkę i 
Odolczyk zdołał złapać futbolówkę 
w ręce.

Bodaj największe zagrożenie bram-
ki Orła nastąpiło w 25 minucie. Po 
serii dość przypadkowych zagrań na 
prawym skrzydle Resiakowi urwał 
się świetnie znany wałeckim kibicom 
Babiak, który spod końcowej linii wy-
cofał piłkę na 8 metr do wbiegającego 
kolegi z drużyny, ale jego strzał w 
imponujący sposób obronił Odolczyk.

Gospodarze pierwszy celny strzał 
w tym meczu oddali dopiero w 40 
minucie. Niestety, uderzenie Górki 
zza 16 metrów poleciało blisko środka 
bramki i golkiper Vinety uporał się z 
nim bez problemu.

W pierwszej połowie kibice bramek 
się nie doczekali, ale na poziom gry 
narzekać nie powinni. Sobotni rywal 
Orła prezentował się na boisku trochę 
lepiej od gospodarzy, ale żadne kon-
krety z tego nie wynikły.

Po zmianie stron obraz gry nie 
bardzo się zmienił, natomiast wynik 
– jak najbardziej. Już w 50 minucie 
wałczanie powstrzymali na swojej po-
łowie akcję wyspiarzy i wyprowadzili 
zabójczą kontrę. Z piłką przy nodze 
środkiem boiska szybko pobiegł Ga-
łosz, który podał do Kowalczuka, a ten 
idealnie w tempo zagrał prostopadle 
do wbiegającego w pole karne Górki. 
Pomocnik Orła mocnym strzałem 
przy dalszym słupku otworzył wynik 
meczu i za chwilę utonął w objęciach 
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Z Vinetą mecz (z) Górki

uszczęśliwionych kolegów z zespołu.
Wałczanie próbowali wykorzystać 

moment dekoncentracji rywali i dwie 
minuty po objęciu prowadzenia wy-
prowadzili kolejną kontrę, zakończoną 
mocnym, ale niecelnym strzałem z 
woleja w wykonaniu Cerazego.

Goście szybko jednak otrząsnęli się 
z zaskoczenia i na bramkę Odolczyka 
sunęły kolejne ataki, jeden groźniejszy 
od drugiego. Zespół Orła bronił się 
skutecznie do 62 minuty, kiedy wy-
spiarze przeprowadzili akcję lewym 
skrzydłem, skąd jeden z graczy Vinety 
posłał piłkę wzdłuż bramki gospo-
darzy. Zagrania nie zdołali przeciąć 
obrońcy Orła, a akcję skutecznym 
strzałem zakończył wprowadzony na 
boisko kilka minut wcześniej Bartosz 
Sobinek.

Na odpowiedź gospodarzy nie trze-
ba było czekać zbyt długo. Główną 
rolę w akcjach Orła odgrywał grający 
w drugiej połowie jak natchniony 
Hubert Górka. Dwie minuty po wy-
równaniu pomocnik Orła uderzył 
mocno z pola karnego, ale dotknięta 
przez obrońcę Vinety piłka wyleciała 

na rzut rożny. 
W 68 minucie w szesnastkę gości 

przedarł się środkiem Gałosz, ale 
próbę jego uderzenia w ostatniej 
chwili zablokował obrońca Vinety. 
Za moment rzut wolny z 22 metrów 
wykonywał Popiołek, ale jego strzał 
okazał się niecelny.

Nadeszła jednak 70 minuta gry, 
a wtedy fatalny błąd przy wypro-
wadzaniu piłki spod własnego pola 
karnego popełnili goście. Obrońca 
Vinety źle przyjął futbolówkę, dopadł 
do niej Hubert Górka, który przełożył 
sobie piłkę na prawą nogę i mocnym, 
płaskim strzałem z 16 metrów posłał 
ją do siatki poza zasięgiem rozpacz-
liwie interweniującego Rechtziegela. 
Pomocnik Orła tylko cudem uniknął 
uduszenia przez rozentuzjazmowa-
nych kolegów...

Goście rzucili się do ataku, próbując 
doprowadzić do wyrównania, ale 
cały zespół Orła bronił się umiejętnie 
i ofiarnie, zwalniając grę i wybijając 
gości z uderzenia. A kiedy nadarzyła 
się okazja, gospodarze usiłowali prze-
nieść ciężar gry na połowę wyspiarzy. 

W 80 minucie sprytnym strzałem z ok. 
40 metrów wysuniętego daleko przed 
pole karne bramkarza Vinety usiłował 
pokonać Popiołek, ale jego uderzenie 
okazało się niecelne.

W 85 minucie stało się jednak jasne, 
że Orzeł dopisze sobie po tym meczu 3 
punkty. Po akcji Vinety piłka wylądo-
wała w rękach Odolczyka. Bramkarz 
Orła zauważył, że w kierunku bramki 
wyspiarzy sprintem ruszył niezmor-
dowany Górka. Odolczyk dalekim 
wykopem posłał piłkę w kierunku 
pomocnika Orła, który umiejętnie 
zastawił się, spojrzał w kierunku bram-
ki Vinety i z narożnika pola karnego 
kropnął z powietrza i piłka odbijając 
się jeszcze od słupka zatrzymała się 
dopiero w siatce.

Powiedzieć, że wałecki stadion w tym 
momencie eksplodował z radości, to 
jakby nie powiedzieć nic. Niedawnemu 
3-ligowcowi z Bałtyku Koszalin wyszedł 
strzał życia, choć oczywiście życzymy 
mu, by jego kolejne trafienia dla Orła 
były jeszcze efektowniejsze, a przede 
wszystkim, by było ich jak najwięcej!

Wynik – mimo, że sędzia przedłużył 

regulaminowy czas gry o kilka minut 
– już się nie zmienił, bo piłkarze Orła 
szanowali piłkę, a goście sprawiali 
wrażenie zrezygnowanych.

Po obowiązkowej karuzeli na środku 
boiska i piątkach przybijanych z za-
chwyconymi kibicami, piłkarze Orła 
kontynuowali świętowanie znakomi-
tego wyniku w szatni.

- Wygraliśmy, bo graliśmy może nie 
lepiej, ale na pewno mądrzej i sku-
teczniej od teoretycznie silniejszego 
rywala – cieszył się po meczu prezes 
Orła Dariusz Baran. - W głównej roli 
wystąpił dzisiaj oczywiście Hubert 
Górka, ale na gratulacje i podzięko-
wania za ofiarną grę i zaangażowanie 
zasłużył dzisiaj cały zespół. Trzeba też 
powiedzieć, że zwłaszcza w pierw-
szej połowie mieliśmy przeciwko 
sobie dodatkowego rywala. To, co 
wyprawiali sędziowie, było chwilami 
skandaliczne.

Piłkarze Orła już w środę 1 sierpnia 
zagrają w Szczecinie z Jeziorakiem, a 
w sobotę 4 września o godz. 13.00 
będą podejmować Darłovię Darłowo.

Tomasz Chruścicki
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To, co spotkało Piotra S. (dane 
zmienione) jednoznacznie dowo-
dzi, jak dziurawe i niesprawiedliwe 
bywa polskie prawo. Zdaniem 
mężczyzny, musi on ponieść konse-
kwencje tego, w co został podstęp-
nie wmanewrowany – jeśli nawet 
nie można mówić o gwałcie, to na 
pewno o oszustwie i manipulacji. 

Piotr S. jest ciągle młodym, trzy-
dziestoletnim mężczyzną. Mieszka w 
Wałczu od urodzenia. Ma niewielką 
firmę usługową, która cieszy się 
doskonałą opinią wśród klientów, 
dzięki czemu na rynku radzi sobie 
całkiem nieźle. Poza tym Piotr to typ 
faceta aktywnego: biega, jeździ na 
rowerze, a kiedy ma więcej wolnego 
czasu – chętnie wyjeżdża, najczęściej 
nad morze. Lprzy tym wszystkim lubi 
poimprezować. Wcześniej przez trzy 
lata był w stałym związku, ale panna 
zbyt często zaczęła wspominać o ślu-
bie i dzieciach, więc czym prędzej się 
ulotnił. Jak sam mówi, do małżeństwa 
jako instytucji nic nie ma. Piotrowi 
ślub nie przeszkadza, ale też nie jest 
potrzebny do szczęścia. Uważa, że na 
małżeństwo jest jeszcze zbyt młody. 
Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to ab-
solutnie je wyklucza. I jasno mówi to 
każdej dziewczynie, z którą zamierza 
się spotykać. Czy kiedyś będzie chciał 
je mieć? Na tę chwilę nie umie odpo-
wiedzieć na to pytanie. Być może tak, 
ale kiedy tak będzie i czy na pewno 
tak będzie - tego nie wie.

Po rozstaniu z poprzednią partnerką 
Piotr S. nie narzekał na samotność. 
Spotykał się z różnymi kobietami. Były 
to znajomości dłuższe, czyli na kilka 
lub nawet kilkanaście spotkań, czasem 
wspólnych wyjazdów na weekend, i 
krótsze, takie na jedną noc. 

Dwa lata temu poznał Justynę. 
Znajomość powoli przerodziła się w 
związek. 

- Było nam ze sobą świetnie – opo-
wiada Piotr. - Justa, bo tak na nią 
mówiłem, prezentowała podobny 
pogląd na życie, co ja. Zabawa, przy-
jemności, dopóki człowiek młody. 
Praca owszem, jest bardzo ważna, po 
t by na owe przyjemności zarobić. 
Poza tym nic, co w jakikolwiek spo-
sób ograniczałoby naszą swobodę. 
Żadnych piesków, kotków czy nawet 
chomików lub rybek akwariowych. 
W każdej chwili mogliśmy spakować 
torby i wyruszyć nad morze czy gdzie-
kolwiek indziej, bez konieczności szu-
kania opieki dla zwierzaków. Od razu 
wyjaśniliśmy też sobie sprawę dzieci. 
Ani ja, ani Justa ich nie chcieliśmy tyle, 
że ona uczciwie powiedziała, że kiedyś 
pewnie będzie chciała je mieć, ale jeśli 
będziemy wtedy razem, to najpierw 
o tym porozmawiamy i zdecydujemy, 
czy i kiedy. Na razie zapewniła mnie, 
że zabezpiecza się przed ciążą i mo-
żemy być zupełnie spokojni.

***
Sielanka trwała ponad rok. Później 

jednak, jak mówi Piotr, coś się pomię-
dzy nimi zaczęło psuć. Nie było już 
takich emocji, jak na początku, a zda-

Wrobiony
niem partnera Justa straciła zapał do 
życia. Kiedy proponował jakiś wyjazd 
albo tylko wyskok do znajomych czy 
na piwo lub pizzę do knajpki, coraz 
częściej odmawiała. Wolała zamówić 
pizzę, posiedzieć przed telewizorem 
i pooglądać jakiś serial na Netflixie 
czy HBO. W sypialni też nie było już 
takich namiętności, jak wcześniej. 
Piotr poczuł że jednak jest to związek 
bez przyszłości. 

Tego co myślała Justyna niestety nie 
wiadomo, choć z tego, co się wydarzy-
ło później można domniemywać, że 
też doskonale widziała, co się dzieje. 
Tyle, że nie chciała się rozstawać z 
Piotrem. Czy to była miłość? Później 
zapewniała swojego partnera, że do 
tego, co wydarzyło się później, skło-
niło ją uczucie i wyłącznie uczucie. Z 
kolei Piotr jest przekonany, że ktoś, kto 
kocha, nie jest w stanie zrobić bliskiej 
osobie czegoś tak podłego.

- Kiedy między nami zaczęło się 
wyraźnie psuć, porozmawiałem z Justą 
– twierdzi Piotr S. - Mówiłem jej, co 
czuję, i że coraz wyraźniej zaczynam 
widzieć bezsens trwania w takim 
związku. Muszę przyznać, że po tej 
rozmowie wiele się zmieniło, i to na 
plus. Zauważyłem, że Justyna zaczęła 
się starać. Skończyły się seriale i znów 
zaczęliśmy wyjeżdżać albo wychodzić 
wieczorami. Do sypialni też wróciła 
namiętność. I kiedy wydawało mi 
się, że wszystko wróciło do normy, 
po kilku miesiącach Justyna oznajmiła 
mi, że nie wie jak to się stało, ale jest 
w ciąży. Byłem tym bardzo niemile 
zaskoczony i postawiłem sprawę 
jasno: nie ma mowy o dziecku. Wi-
działem, że chciała dyskutować, ale 
przypomniałem jej nasze ustalenia. 
Jeśli zdecyduje się urodzić to dziecko, 
będzie to jej decyzja - tyle, że mnie 
przy tym i z nią nie będzie. Jeśli 
chce dziecka, musi się wyprowadzić. 
W takim wypadku z mojej strony 

może liczyć wyłącznie na alimenty, 
bo jednak w jakiś sposób czuję się 
odpowiedzialny. Natomiast nie ukry-
wam, że wolałbym, aby usunęła ciążę. 
Wówczas możemy dalej próbować 
poukładać sobie życie razem. Justyna 
zgodziła się na to drugie rozwiązanie. 
Dałem jej pieniądze i pojechała do 
Niemiec, do niewielkiej kliniki tuż za 
granicą, gdzie miała dokonać zabiegu. 
Wróciła po 3 dniach i wydawało się, 
że wszystko jest w porządku.

***
Przez ponad trzy miesiące od po-

wrotu Justyny z Niemiec między part-
nerami panowała wręcz idealna sie-
lanka. I raptem wtedy ruszyła lawina 
zdarzeń. Zaczęło się od tego, że Piotr 
znalazł przypadkiem wydrukowane 
e-recepty. Na wszystkich wystawione 
było to samo lekarstwo. Sprawdził w 
necie i okazało się, że jest to środek 
antykoncepcyjny. Recepty nie były 
wykupowane od 9 miesięcy. Sprawa 
rzekomo przypadkowej nabrała nieco 
innego wymiaru. 

- Dla mnie stało się jasne, że Justyna 
odstawiła tabletki celowo, żeby zajść 
w ciążę – ocenia Piotr. - Inaczej mó-
wiąc, oszukała mnie, wprowadziła w 
błąd i wrobiła w dziecko. Właściwie 
to czułem się, jakbym został przez 
nią zgwałcony. Choć nie mogło 
być mowy o fizycznej przemocy, to 
jednak kobieta mnie wykorzystała, 
potraktowała jak inseminatora. Po-
stanowiłem zakończyć ten związek. 
Najpierw jednak chciałem z nią po-
rozmawiać, wysłuchać jej wyjaśnień. 
Powiedziałem na wstępie, że wiem 
o receptach i o tym, że odstawiła 
tabletki. Przyznała się, że faktycznie 
zrobiła to celowo. Obawiała się, że ją 
zostawię, a ona nie chciała być sama. 
Liczyła, że kiedy dowiem się, że ona 
jest w ciąży, to coś się we mnie obudzi 
i zmienię zdanie. I na koniec dodała 
coś, co mnie kompletnie rozwaliło. 

Wypaliła, że ma nadzieję, że jeszcze 
nie jest za późno i pokocham nasze 
dziecko, kiedy się urodzi. Był to dla 
mnie taki cios, jakbym oberwał bejs-
bolem. Jak to: urodzi dziecko? Wresz-
cie przyznała się, że nie pojechała 
na zabieg. Spędziła 3 dni w motelu 
koło Szczecina i wróciła. Nadal jest w 
ciąży. Uprzedziła, że jest już za późno 
na zabieg, gdybym nadal zamierzał ją 
do tego namawiać. Wtedy już nie wy-
trzymałem i kazałem jej się wynosić. 

Następnego dnia poszedłem do 
adwokata, bo nie wyobrażałem sobie, 
żeby coś takiego mogło pozostać bez-
karne. Najpierw zostałem z premedy-
tacją wrobiony w dziecko, bo przecież 
nie miałem pojęcia o tym, że Justyna 
odstawiła środki antykoncepcyjne. 
Wbrew temu, na co się umówiliśmy 
nie wiedziałem nawet o tym, że ona 
chce mieć dziecko. Do tego zostałem 
oszukany w kwestii zabiegu. Byłem 
przekonany, że problem jest rozwią-
zany, a tymczasem ciąża się rozwijała. 
Kiedy się o tym dowiedziałem, oka-
zało się, że na zabieg jest za późno. 
Zostałem wmanewrowany w całą tę 
intrygę bezwiednie, i jak się okazało, 
również bezkarnie. Bo niestety ad-
wokat jasno stwierdził, że w świetle 
polskiego prawa ponoszę pełną 
odpowiedzialność z tytułu ojcostwa. 
Trudno mi się z tym pogodzić. Rozu-
miałbym, gdyby doszło do wpadki. 
Partnerka się zabezpiecza, mnie każe 
się zabezpieczyć lub uważać, ale mimo 
to zachodzi w ciążę. W takim wypadku 
bez żadnego szemrania poniósłbym 
pełną odpowiedzialność. Ale ja zo-
stałem celowo wrobiony w dziecko! I 
w dodatku nie mogę nic z tym zrobić. 
To nie jest sprawiedliwe. Z Justyną 
oczywiście się rozstałem. Jeśli sąd tak, 
to nakaże będę płacił na dziecko, ale 
dobrowolnie nie dostanie ode mnie 
ani złotówki.

Michał Gwdowski
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

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

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

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

• 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

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę 
w centrum Wałcza. Zainteresowanych 
proszę o kontakt telefoniczny - 502 237 
158                                                   38/21l

• 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

• Praca dla kierowcy z kat. B na terenie 
Belgii. Proszę o ewentualne zgłoszenia na 
adres olejnak.bob@gmail.com      35/21p

• 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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