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O włos od tragedii
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Do mrożących krew w żyłach scen 
doszło w czwartek 14 października 
w jednym z bloków przy al. Tysiąc-
lecia w Wałczu. Na parapecie okna 
znajdującego się na 3 piętrze bloku 
chodziło dwuletnie dziecko...

Sprawa stała się głośna, a nagrany 
amatorsko filmik powielały ogólno-
polskie media. Nie da się zaprzeczyć, 
że sytuacja była ekstremalnie groźna. 
Jak widać na filmiku - na parapecie, 
po zewnętrznej stronie okna chodził 
dwuletni chłopiec.  Mimo, że jak 
twierdzili świadkowie nie trwało to 
długo i matka zdjęła dziecko z para-
petu, w każdej chwili mogło dojść do 
tragedii. 

O zdarzeniu powiadomiona została 
policja, która zjawiła się na miejscu 
bardzo szybko. 

- Otrzymaliśmy zgłoszenie po godzi-
nie 11.00 – mówi rzecznik KPP Wałcz, 
asp. Beata Budzyń. - Na miejsce został 
skierowany patrol. Po przyjeździe oka-
zało się, że dziecko jest już w mieszka-
niu pod opieką matki. Był to dwuletni 
chłopiec. W mieszkaniu przebywała 
jeszcze trzyletnia dziewczynka. Po-
licjanci sprawdzili trzeźwość matki. 
Wynik badania wykazał, że nie piła 
ona alkoholu i była trzeźwa. Została 
pouczona. Prowadzone są czynności 

Skończyło się 
na strachu...

wyjaśniające w kierunku sprawowania 
właściwego nadzoru nad małoletnim. 
Ponadto skierowany zostanie wniosek 
do sądu rodzinnego w celu zbadania, 
czy nie doszło do narażenia mało-
letniego na utratę zdrowia i życia. 
Gromadzony jest materiał dla sądu.

Far

Od redakcji: Opisywana sytuacja 
rzeczywiście mrozi krew w żyłach i 
nie ma tu o czym dyskutować. Ale 
jesteśmy również przeciwni interne-
towemu linczowaniu mamy malucha, 
który był o krok od śmierci. Dlaczego? 
Bo o tym, czy kobieta była winna - a 
jeśli tak, to w jakim stopniu – powi-
nien rozstrzygnąć sąd, a nie opinia 
publiczna.

Kiedy dotarła do nas informacja 
o tym zdarzeniu, również byliśmy 
wstrząśnięci. Wyobraźnia szybko za-
prowadziła nas w obszary dotyczące 
tragicznych następstw podobnych 
wypadków. Ale to jednak za mało, by 
ferować wyroki.

Zdecydowana większość z nas była 
lub jest rodzicami. Prawie wszyscy 
zdajemy sobie w pełni sprawę z 
odpowiedzialności, jaka spoczywa 
nad osobami, sprawującymi opie-
kę nad maluchem. I zdecydowana 
większość z nas niemal nie spuszcza 

z oka swoich dzieci – zwłaszcza, jeśli 
są wszędobylskie i energiczne. Wielu 
z nas z westchnieniem ulgi wspomina 
jednak jakieś zdarzenia, w których tyl-
ko cudem nie doszło do nieszczęścia... 
Zdarzają się takie sytuacje, w których 
wystarczy dosłownie ułamek sekundy 
nieuwagi, aby dziecko złamało rękę 
lub nogę, wybiło sobie ząb, włożyło 
gwóźdź do gniazdka z prądem, po-
łknęło klocek Duplo lub... wdrapało 
się na parapet otwartego okna, tylko 
ich rodzice czy opiekunowie mieli tyle 
szczęścia, że nikt tego nie nagrał i nie 
puścił w świat.

Nie o to chodzi, żeby kogokolwiek 
usprawiedliwiać, tylko żeby zrozu-
mieć. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, 
a ludziom czasem zdarzają się przecież 
nieszczęśliwe wypadki. Czy rzeczywi-
ście aż tak trudno wyobrazić sobie, że 
właśnie w tamtym fatalnym momen-
cie drugie dziecko, które pozostawało 
pod opieką kobiety, nabiło sobie na 
przykład guza biegnąc za kotem? 
Kto wtedy nie przytuliłby płaczącego 
malucha? A jeśli w takim właśnie 
momencie drugi maluch wdrapał się 
na parapet? Czy ta nieszczęsna matka 
na pewno zasługiwała na falę hejtu, 
która się na nią wylała? Skąd ludzie 
to wiedzą?

Byliśmy – niestety – pewni tego, 

że po tym zdarzeniu pojawią się 
tysiące komentarzy, napisanych 
przez „idealnych” rodziców, dziad-
ków, wujków. Oburzonych, bo jak 
tak można, przecież to kryminał, 
że wyrodna matka, a w najlepszym 
przypadku bezmyślna idiotka. A 
może jest tak, że iluś lejących ten 
hejt ludzi próbuje zagłuszyć wyrzuty 
swoich sumień, wyprzeć swoje wła-
sne błędy i zaniedbania?

Co do nas, to dopóki nie okaże się, że 
postępowanie tej kobiety było rzeczy-
wiście karygodne, to nie napiszemy 
na jej temat ani jednego złego słowa. 
Dopóki nie okaże się, że jest winna – 
dla nas jest niewinna. Co więcej – dla 
nas jest również ofiarą tego zdarzenia, 
i to podwójną. Po pierwsze, związaną 
z tym traumę będzie przepracowywać 
jeszcze długo, o ile nie do końca życia. 
I po drugie – bo padła ofiarą podłych 
i okrutnych sensatów, którzy karmią 
się cudzym nieszczęściem jak hieny 
padliną.

Być może ten komentarz jest przeja-
wem donkiszoterii, bo podobno świat 
teraz taki jest. Ale czy to znaczy, że 
wszyscy muszą myśleć, mówić i robić 
tak samo? To już wolimy walczyć z 
wiatrakami. Całego świata wprawdzie 
nie zmienimy, ale może chociaż parę 
jednostek?
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J ako podwójnie zaszczepiony sądzę, że mam tak mniej więcej o poło-
wę mniej zmartwień od foliarzy, nazywanych inaczej antyszczepion-
kowcami - obydwa określenia przytaczam od razu, żeby ich potem 
móc używać zamiennie. Żadne z nich nie jest ocenne - przynajmniej 

taką mam intencję - ani tym bardziej nie jest obelżywe. Obydwa są dość 
powszechnie używane i tylko dlatego.

Bardzo już dawno temu, kiedy wydawało mi się, że pierwsza fala Covid-19 
będzie ostatnia, napisało mi się coś w tym rodzaju, że te wszystkie maseczki, 
żele, a nawet zamykanie całych branż gospodarki to tylko półśrodki, sto-
sowane wyłącznie po to, żeby społeczeństwa - nie tylko polskie - widziały, 
że władze - też nie tylko polskie - COŚ próbują robić, żeby powstrzymać 
rozprzestrzenianie się śmiercionośnego wirusa. Napisałem również, że 
podjęcie tak naprawdę skutecznych działań stanie się możliwe dopiero 
wtedy, kiedy wynaleziona zostanie skuteczna szczepionka przeciwko zarazie 
Made in PRC. Mimo, że w dalszym ciągu gotów jestem do upadłego bronić 
słuszności tego, co napisałem - okazałem się beznadziejnym głupcem.

Wyszedłem na durnia, gdyż nie doceniłem siły czarnego PR-u. Nie do-
szacowałem mocy sprawczej tych, którzy w szczepionkach - nie tylko na 
Covid-19, ale przede wszystkim w nich - nie widzą niczego, poza spiskiem 
tych, którzy przy pomocy bezwstydnie bogatych firm farmaceutycznych 
próbują przejąć kontrolę nad światem i ułożyć go po swojemu tak, by im 
służył. Ale, ale... czy ja napisałem o niedoszacowaniu? No tak, rzeczywi-
ście tak napisałem, ale to zbyt słabe określenie. Ja po prostu w ogóle nie 
wziąłem pod uwagę tego, że tak wielka część ludzkości zechce - nie mam 
pojęcia w imię czego - kwestionować wyniki naukowych badań. Okazuje 
się, że mozolny postęp nie tylko w medycynie, ale właściwie we wszystkich 
dziedzinach nauki można zakwestionować jednym prostym pytaniem: skąd 
wiadomo, że tak właśnie jest? A wyszło na to, że negowanie wszystkiego, 
połączone z impregnacją na racjonalne argumenty, przedstawianie wyni-
ków badań, czy nawet odwoływanie się do zupełnie podstawowych prawd 
czy wartości - może okazać się metodą niesłychanie skuteczną. No, bo jak 
skutecznie przekonać człowieka, który pyta skąd właściwie wiadomo, że 
koło jest okrągłe? W jaki sposób można mu wytłumaczyć, że koło istnieje 
naprawdę, że ma promień, średnicę i pole, które można obliczyć, stosu-
jąc wzór π r2? No, bo skąd to wiadomo, skoro to π tylko w przybliżeniu 
wynosi 3,14, gdyż jest liczbą po przecinku nieskończoną, czyli wszystkie 
obliczenia z zastosowaniem tego cholernego π (a jest ich bardzo dużo)
nie mogą być precyzyjne? Pisząc te słowa zakładam, że przynajmniej ci 
co bardziej techniczni Czytelnicy w ogóle pamiętają o istnieniu liczby π...

Idąc jednak dalej tym tokiem rozumowania, zakwestionować można 
wszystko, a już na pewno potrzebę i skuteczność stosowanych na całym 
świecie szczepionek na Covid-19. Nie tylko w Polsce zdumiewająco wielu 
ludzi nie szczepi się, bo nie, albo dlatego, że w internetach tyle się pisze o 
tych czipach czy czymś takim. Wygląda więc na to, że świat systematycznie 
zjada swój własny ogon... Dlaczego? Nie mam pojęcia.

Czy ktoś jeszcze pamięta tę pseudoaferę, rozpętaną przez sprzyjające 
PiS-owi media, kiedy krótko po zatwierdzeniu szczepionki na Covid-19 w 
Polsce grupa bodaj kilkunastu celebrytów przyjęła dawki poza kolejnością. 
Rany, co to za jazgot był... Zdaje się, że nawet dyrektora któregoś szpitala 
pryncypialnie wyrzucili z pracy, bo przecież nie może tak być, że zwyczajny 
suweren musi czekać na swoją kolej, a ci totalni celebryci, te wszystkie 
wykolejone Jandy i Zborowskie, sobie idą i bez niczego dają się zastrzyk-
nąć. No ich niedoczekanie! Szybko jednak okazało się, że suweren - bez 
względu na jego polityczną proweniencję - ma szczepionki tam, gdzie robi 
się wymazy, czyli głęboko w nosie. Że jak już się ci najbardziej spragnieni 
Pfizerów, Johnsonów i wszystkich innych wersji dopchali do swoich punk-
tów szczepień, to ta cała niezainteresowana reszta nie ma nic przeciwko 
temu, żeby przed nimi nawet panie Rusin pod rękę z Klepacką zgodnie 
dały się ukłuć w ramię, gdyby przypadkiem nie zrobiły tego wcześniej.

W Polsce - póki co - nie działa nawet straszenie wprowadzeniem co-
vidowych paszportów. Kina, restauracje, baseny, stadiony czy muzea są 
miejscami, gdzie foliarze i zaszczepieni koegzystują bez żadnych przeszkód. 
Wszystko wskazuje jednak, że znów tylko do czasu.

Antyszczepionkowcy mówią: nie zaszczepimy się, i co nam zrobicie? No i 
wygląda na to, że faktycznie nic im nie zrobimy, choć czwarta fala pande-
mii nabiera rozpędu, przybywa zakażonych i zmarłych a szczepień... cóż, 
chciałoby się napisać, że jak na lekarstwo, ale to jednak niezupełnie tak.

Jeśli chodzi o mnie, to nie obchodziłoby mnie ani trochę, że ludzie nie 
chcą się szczepić. Powiem cynicznie: przecież chodzi o nich, a nie o 
mnie. Chcą się dusić pod repiratorami? Jeśli ktoś lubi, to ja napraw-

dę nie mam z tym problemu. Ale jeśli okaże się, że lekarz, który mógłby 
i powinien zająć się kimś z moich bliskich musi poświęcać swój czas na 
ratowanie kogoś, kto z niewytłumaczalnych powodów przeczy temu, że 
koło jest okrągłe... wtedy za siebie nie ręczę. Jeśli to spotka moją kobietę 
lub jej bliskich, jeśli to spotka moje dzieci czy moją wnuczkę - będziemy 
się gniewać. Wolność każdego człowieka kocham i szanuję, ale tylko do 
momentu, kiedy nie zagraża ona mojemu plemieniu. Pozdrawiam.

Reduktor



Super Pojezierze Wałeckie nr 42 (1263) 20 października 2021 r.4



Super Pojezierze Wałeckie nr 42 (1263) 20 października 2021 r. 5

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Wałcza, która odbyła się 12 
października, radni zajmowali się 
jedynie dwoma punktami porząd-
ku obrad. Zgodnie z przewidywa-
niami zdecydowali o niepodjęciu 
uchwały w sprawie utworzenia 
Spółdzielni Socjalnej Ważka. W 
drugim punkcie doszło do ostrej 
wymiany zdań pomiędzy radnym 
Dariuszem Szallą, który zarzucił 
przewodniczącemu, że wbrew 
zapowiedziom nie jest przewodni-
czącym całej Rady, tylko ją dzieli...

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej 
Ważka wywołało spore kontrowersje 
już na poprzedniej sesji. Wówczas 
jednak obyło się bez większej dys-
kusji, a projekt uchwały został zdjęty 
z porządku. Po sesji w rozmowach z 
radnymi większości jasno wyłaniało 
się, że są oni przeciwni podjęciu 
uchwały w zaproponowanej przez 
burmistrza formie.

Uchwała zakłada bowiem zawiąza-
nie Spółdzielni, którą tworzyłyby trzy 
podmioty: Stowarzyszenie Idea, Sto-
warzyszenie Młodzi Wałcza oraz Mia-
sto Wałcz. Część radnych podnosiła, 
że obecność miasta w tym przedsię-
wzięciu wydaje im się zbędna i byłaby 
nie do końca etyczna, chociaż zgodna 
z prawem. Za nie do końca czytelne i 
etyczne uznawano też uczestniczenie 
w projekcie Stowarzyszenia Młodzi 
Wałcza, które z jednej strony jest 
częścią zaplecza politycznego burmi-
strza, a z drugiej podnoszono koligacje 
rodzinne Macieja Żebrowskiego z 
członkami tego stowarzyszenia. To z 
kolei budziło wątpliwości co do etycz-
nej strony przedsięwzięcia, bowiem 
Spółdzielnia starałaby się o środki z 
miasta. Miasto zaś, a dla większości 
burmistrz, decydowałby o przyznaniu 
pieniędzy kolegom i... rodzinie.

Spółdzielnia socjalna miałaby zajmo-
wać się na początek między innymi 
działalnością opiekuńczą, przejmując 
pracowników, świadczących usługi dla 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wałczu. Miała również zajmo-
wać się ogrzewalnią. W tym przypad-
ku również przejęłaby pracowników 
dotychczas świadczących te usługi na 
rzecz miasta, ponieważ ogrzewalnię 
prowadzi Stowarzyszenie Idea.

Część radnych, między innymi Kata-
rzyna Wilczyńska czy Bogusława To-
walewska, z tego powodu podważała 
wysuwany przez władze miasta argu-
ment, jakoby utworzenie Spółdzielni 
Socjalnej miało w istotny sposób 
wpłynąć na utworzenie nowych miejsc 
pracy. Ważka bowiem przynajmniej w 
początkach działalności przejęłaby do-
tychczasowych pracowników dwóch 
stowarzyszeń.

Wiceburmistrz Adam Biernacki oraz 
naczelnik Anna Gródka tłumaczyli 
Radzie, że Spółdzielnia ma możliwość 
sięgać po środki finansowe z różnych 
źródeł. Może też rozwinąć działal-
ność świadcząc różnorodne usługi, 

Spółdzielni nie będzie
jak choćby porządkowanie grobów 
na cmentarzach. Tłumaczono też, że 
w profil działalności wpisano wiele 
usług, co nie oznacza, że wszystkimi 
naraz zajmie się Spółdzielnia. Na 
pewno Spółdzielnia nie będzie kon-
kurencyjna wobec już działających 
miejskich spółek. 

Była to odpowiedź na zarzut, jakoby 
Spółdzielnia mogła odbierać zlecenia, 
wykonywane do tej pory przez wa-
łecki Zakład Gospodarki Komunalnej, 
zwłaszcza jeśli chodzi o utrzymanie 
terenów zielonych. 

- Spółdzielnia kupi kosiarkę i będzie 
świadczyć usługi koszenia na prywatnej 
działce przysłowiowego Kowalskiego 
- przekonywał radny Andrzej Ksepko. 
- Ma takie prawo i jest to popularna 
forma na zachodzie. Do tego z nikim 
nie będzie konkurowała. Ale oczywi-
ście tego się nie bierze pod uwagę. Ja 
myślę, że największym problemem jest 
obecność Młodych Wałcza. Gdyby ich 
nie było nie byłoby dyskusji.

- Spółdzielnia socjalna jest dobrym 
pomysłem – przekonywała radna 
Bożena Terefenko. - Jest szereg firm 
zatrudniających pracowników na 
umowy o dzieło czy niepełne etaty. 
Spółdzielnia mogłaby ich przejąć, ofe-
rując stabilniejsze formy zatrudnienia. 
Jest sporo osób, świadczących prywat-
ne usługi sprzątania czy porządkowa-
nia grobów. Dlaczego nie miałyby one 
znaleźć stałego zatrudnienia w Spół-
dzielni i mieć odprowadzane składki 
na ubezpieczenie? Jestem na tak i 
dla mnie drugorzędne znaczenie ma 
to, kto będzie tworzył spółdzielnię. 
Ważne, aby robił to dobrze. Dlatego 
ja zagłosuję za.

Część radnych podnosiła, że miasto 
nie wystąpiło do lokalnych stowarzy-
szeń z propozycją włączenia się do prac 
i przystąpienia do spółdzielni. W pod-
tekście pojawiła się sugestia, że mogło 
to oznaczać nierówne traktowanie 

podmiotów i preferowanie „swoich”.
Wiceburmistrz A. Biernacki zbijał te 

argumenty tłumacząc, że Stowarzysze-
nia muszą chcieć ze sobą współpraco-
wać i nie można ich do tego zmuszać 
na siłę. To od nich powinien wyjść 
akces współpracy. 

- Nie wpłynęło jakiekolwiek pismo 
od żadnego Stowarzyszenia, zaintere-
sowanego prowadzeniem spółdzielni 
- mówił A. Biernacki. - Mało tego: 
nie wpłynęła jakakolwiek skarga od 
stowarzyszenia, które poczuło się 
pominięte. Na koniec dodam, że w 
temacie Spółdzielni jedno ze stowa-
rzyszeń ogłosiło konsultacje i zaprosiło 
chętnych do tworzenia spółdzielni. 
Nie zgłosił się nikt.

Radna B. Towalewska zauważyła, 
że miasto nie musi być w Spółdzielni 
jako udziałowiec. Może ją wspierać, 
ogłaszając przetargi na usługi z tak 
zwaną klauzulą społeczną. Wyjaśniła, 
że jej wątpliwości budzi z jednej strony 
obecność miasta w tym przedsięwzię-
ciu jak i forma wyłonienia dwóch 
stowarzyszeń, mających współtworzyć 
spółdzielnię z pominięciem innych 
działających w Wałczu. Dlatego w 
takiej formie nie poprze wniosku.

Radni większością głosów odrzucili 
projekt tej uchwały. 

***
Drugim i ostatnim punktem było 

przekazanie do sądu skargi burmi-
strza na bezczynność Rady. Burmistrz 
skierował pismo do Rady w dniu 17 
września i tak datowane jest przyję-
cie pisma w kancelarii. Jak tłumaczył 
radny Dariusz Szalla, w tym wypadku 
termin na odpowiedź mijał 1 paź-
dziernika. Z kolei do Biura Rady pismo 
trafiło 21 września i liczony od tej 
daty termin na odpowiedź upływał 
5 października. Radny poprosił o 
opinię radcy prawnego, który termin 
powinien być obowiązujący. Mecenas 
ocenił, że pierwszy, czyli data 17 wrze-

śnia. Jest to analogiczne choćby z datą 
stempla pocztowego, który decyduje 
o wysłaniu pisma w terminie, mimo, 
że fizycznie do adresata dotrze ono 
później. Decyduje data wpływu do 
kancelarii, a to, co później dzieje się 
z pismem i jak krąży ono po urzędzie, 
nie ma wpływu na bieg terminów 
odpowiedzi. 

Radny D. Szalla chciał się dowiedzieć 
dlaczego Przewodniczący Rady do-
wolnie interpretuje terminy i sprawą 
zajął się dopiero 5 października i na 
ten dzień zwołał sesję nadzwyczajną. 

Przewodniczący stwierdził, że 
wprawdzie nie jest to tematem obrad, 
ale zdecydował się udzielić odpo-
wiedzi radnemu. Maciej Goszczyński 
stwierdził, że dniu 1 października 
przesłał odpowiedź zainteresowa-
nemu, a 5 października zwołał sesję 
uznając, że jest to data właściwa. 
Decydująca według niego jest data 
wpływu pisma do Biura Rady, czyli 
data, kiedy pismo fizycznie wpłynęło 
do rady. Podkreślił jednak, że po to 
sprawa jest kierowana do sądu, aby 
rozstrzygnąć tę kwestię. Sąd oceni, jaki 
termin powinien być uwzględniony. 

D. Szalla usiłował uzyskać od-
powiedź na pytanie, dlaczego nie 
uwzględniono opinii radcy, ale prze-
wodniczący oznajmił, że nie jest to 
temat do rozmów i odebrał radnemu 
głos. Doszło do przepychanki słownej. 

- Deklarował pan, że będzie prze-
wodniczącym całej Rady - podsumo-
wał D. Szalla. - Zabiera mi pan głos 
mimo, że wcześniej pozwalał pan na 
wypowiedzi kompletnie niezwiązane 
z tematem, ale mówili je radni z pana 
opcji. Pan nie jest przewodniczącym 
całej Rady, ale jej części. Dzieli ją na 
swoich i innych. Proszę zastanowić się, 
czy jest pan właściwym człowiekiem 
na właściwym miejscu.

Radni jednogłośnie przegłosowali 
przekazanie skargi do sądu.           far

Kto poprowadzi miejską ogrzewalnię?
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Stało się! W Parlamencie Euro-
pejskim został ogłoszony postulat 
całkowitego zakazu wędkarstwa w 
Europie. Jeśli Parlament pochyli się 
nad tym postulatem, to od 2023 
roku ryb w Europie nie będzie 
można łowić. Równolegle wprowa-
dzony miałby być całkowity zakaz 
polowań. 

Autorką postulatu jest polska euro-
parlamentarzystka Sylwia Spurek, któ-
ra swój postulat nazwała „nową piątką 
dla zwierząt”. Pani Spurek chciałaby 
wprowadzenia szeregu restrykcyjnych 
zakazów, z zakazem hodowli zwierząt 
włącznie. 

Wędkarstwo jest moją pasją od 
kilkudziesięciu lat. Sądzę, że trochę 
znam ten temat, więc skupię się w 
tym tekście właśnie na łowieniu ryb.

Czy zaskoczył mnie ten postulat? 
Otóż wcale - spodziewałem się go 
od dawna i uważałem, iż jest tylko 
kwestią czasu, gdy ktoś go zgłosi. Na 
przykład wojujący ekolodzy i obrońcy 
praw zwierząt. 

Kiedy jakieś dwa, może trzy lata 
temu na jednym z forów wędkarskich 
zapowiedziałem, że jest tylko kwestią 

Nam łowić zakazano...
czasu wprowadzenie takowego za-
kazu, co poniektórzy koledzy stukali 
się z politowaniem w czoła. Spora 
jednak grupa podzielała moje obawy. 
Bo wnioski, wynikające z obserwacji 
tego, co dzieje się na świecie, a przede 
wszystkim w Europie - niestety kazały 
spodziewać się najgorszego. Tym 
bardziej, że sami wędkarze zdają się 
nie czuć nastrojów, jakie pojawiają się 
wokół nich i dobrowolnie wystawiają 
się „pod nóż”.

Zacznę może jednak od tego, że 
postulat Sylwii Spurek uważam za 
idiotyczny i mający bardzo niewiele 
wspólnego z faktyczną ochroną zwie-
rząt. Czy ma on szanse przeistoczyć 
się w obowiązujące prawo? Na tę 
chwilę, w tak restrykcyjnej formie 
na pewno nie. A może jednak nie 
będę aż tak kategoryczny: PRAWIE 
na pewno nie... Tyle, że na tym, iż ten 
postulat pozostanie tylko postulatem, 
zaważy jednak przede wszystkim 
czynnik ekonomiczny. Tylko w Polsce 
wędkarstwo uprawia bowiem po-
między 1,5 a 2 miliona wędkarzy, z 
czego około 600 tysięcy zrzeszonych 
jest w Polskim Związku Wędkarskim. 
Wartość ekonomiczna wędkarstwa w 

Polsce szacowana jest na 1,2 miliarda 
złotych i nie tylko moim zdaniem, są 
to wartości zaniżone. W Niemczech 
jest to kwota 1,2 miliarda euro, a w 
Anglii i Walii 2,5 miliarda funtów. 
Dużo? Owszem, ale i tak jest to tylko 
kropelka w porównaniu z USA, gdzie 
wędkuje 50 milionów osób, które 
zasilają co roku budżet kwotą 116 
miliardów dolarów, wydawanych na 
swoje hobby. 

Wędkarstwo to potężna gałąź gospo-
darki i turystyki. To dziesiątki, jeśli nie 
setki tysięcy miejsc pracy. To również 
zjawisko społeczne, w wielu krajach 
mocno zakorzenione w tradycji. Dla-
tego mam nadzieję, że nikt pochopnie 
nie podniesie ręki za wprowadzeniem 
zakazu wędkowania.

Nie można jednak zapominać o 
zmieniającej się mentalności spo-
łeczeństw. Kiedyś wegetarianizm 
traktowany był jako nic nieznacząca 
fanaberia. Dziś jest na to moda. Ruch 
vege jest przejawem nowoczesności i 
trafił do głównego mainstreamu. Wraz 
z rezygnacją ze spożycia mięsa, wzra-
sta akceptacja dla wszelkich działań, 
mających przynajmniej z założenia 
służyć ochronie zwierząt. Z jednej stro-

ny podnoszone są kwestie warunków 
hodowli i uboju, z drugiej problem 
znęcania się nad zwierzętami. I tu 
dochodzimy do bardzo niebezpiecz-
nego punktu.

***
W jakim kierunku dryfuje współ-

czesne, nowoczesne wędkarstwo? Na 
całym cywilizowanym świecie propa-
gowana jest idea C&R (Catch and Re-
lease), czyli „złów i wypuść”. Chodzi 
o to, aby rybka po złowieniu została 
wypuszczona na wolność. Oczywiście, 
można zrobić jej zdjęcie cz też zmie-
rzyć, jeśli uważamy ją za okaz. Bez-
względnie należy ją jednak wypuścić. 
W Polsce powstaje coraz więcej łowisk 
C&R, na których obowiązują odrębne 
przepisy, zakazujące zabierania ryb. 
Jest to zjawisko ze wszech miar po-
zytywne i jedyna szansa na poprawę 
tragicznego wręcz stanu naszych wód. 
Jedyne rybne wody w naszym kraju to 
właśnie łowiska specjalne, na których 
obowiązuje zakaz zabijania ryb. Z 
jednej strony mamy więc nowoczesne 
wędkarstwo, które powoli zyskuje 
na popularności. Piszę powoli, choć 
warto byłoby napisać, że bardzo po-
woli. Wędkarze wciąż - a są to dane z 
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Nam łowić zakazano...
badań Zakładu Ekonomiki Rybactwa 
Instytutu Rybactwa Śródlądowego w 
Olsztynie - zabijają trzy razy więcej 
szczupaków, niż rybacy...  W dalszym 
ciągu dominuje u nas zasada, że białko 
zwierzęce zacięte na wędkę w wodzie, 
musi zmienić środowisko z wodnego 
na olejowo-patelniane. 

Gdzie więc czai się niebezpieczeń-
stwo? Otóż największy paradoks po-
lega na tym, że wcale nie tam, gdzie 
zabijane niekiedy ponad miarę ryby 
są zjadane i to niekoniecznie przez 
samego łowcę, gdyż ten nawet nie 
jest w stanie przyswoić tak dużej ilości 
rybiego mięsa. Rozdaje swój połów 
rodzinie, bliższym i dalszym sąsiadom, 
a bywa, że ryba się zwyczajnie marnu-
je. O dziwo, ten sposób wędkowania 
nie budzi aż tak wielkich kontrowersji 
jak nowoczesny, poprawiający popu-
lację ryb model nowoczesnego węd-
karstwa, opartego na zasadzie: złów 
i wypuść. Niestety, należy przyjąć do 
wiadomości, że można na to spojrzeć 
w nieco inny sposób. Łowienie ryb 
dla przyjemności, czyli takie, które 
kończy się ich wypuszczeniem, oce-
niane jest przez ekologów, zielonych 
i różnej maści obrońców zwierząt 
jako niemalże sadyzm. Za czerpanie 
przyjemności ze sprawiania cierpie-
nia rybie. Tu oczywiście dochodzi się 
do akademickiej dyskusji na temat 
tego, jak ryby odczuwają ból. Ręczę, 
że nie dojdziemy w tym temacie do 
porozumienia. Jest to niemożliwe, 
gdyż nawet nauka nie jest w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie jedno-
znacznie i wiarygodnie. Paradoks 
polega na tym, że ekologom łatwiej 
jest zrozumieć i zaakceptować model 
wędkarstwa podobny do myślistwa, 
jako atawistyczny sposób zdobywania 
pożywienia. Strzał kończy się śmiercią 
zwierzęcia i analogicznie złowiona 
ryba jest zabijana i zjadana. Czy ten 
punkt widzenia ma szansę stać się 
powszechnym? Jestem przekonany, że 
tak. Na potwierdzenie tego przytoczę 
smutny fakt od naszego zachodniego 
sąsiada. Otóż ekolodzy i obrońcy 
zwierząt wymusili w niektórych nie-
mieckich landach zmianę przepisów, 
które zakazują wypuszczenia złowio-
nych ryb (o ile nie są niewymiarowe i 
nie podlegają okresowi ochronnemu). 

Ta zmiana przepisów została wymu-
szona właśnie przytoczoną wyżej 
argumentacją. Łowienie ryb po to, by 
je wypuścić, jest działaniem mającym 
na celu niczym nieuzasadnione zada-
wanie rybom bólu i cierpienia. Jest 
czerpaniem przyjemności z męczenia 
żywego stworzenia. Dlatego ryba ma 
być po złowieniu uśmiercona. Tę infor-
mację mam od kolegi, mieszkającego 
i łowiącego ryby na terenie jednego 
z takich landów. Z przestrzeganiem 
tych przepisów jest jednak o wiele 
gorzej. Osoby dokonujące kontroli, jak 
i zdecydowana większość wędkarzy 
nie stosuje się do tego zakazu i ryby 
wypuszcza. Jest to z lekka szokujące, 
zważywszy na szacunek wobec prawa 
jaki cechuje Niemców.

***
Drugim niebezpieczeństwem jest 

uznawanie wędkarstwa za sport. W 
Polsce nagminnie używa się terminu: 
sport wędkarski. A żeby było jeszcze 
ciekawiej, PZW jako organizacja 
podlega pod... Ministerstwo Spor-
tu. I tu znów pojawia się argument 
przeciwników wędkarstwa, którzy 
twierdzą, że rywalizacja sportowa nie 
może odbywać się kosztem żywych 
stworzeń. Sport wędkarski? Owszem 
ale ograniczony do konkurencji rzu-
towych, czyli rzut ciężarkiem do celu 
lub na odległość. Sportowe łowienie 
ryb w zawodach jest dla ekologów 
nie do zaakceptowania. Bolesna 
prawda jest taka, że PZW wydaje 
na zawody wędkarskie wielokrotnie 
więcej pieniędzy, niż na zarybienia 
i ochronę wód. Są wody, na których 
zawody odbywają się kilkadziesiąt, 
a nawet kilkaset razy w roku (np. 
Kanał Żerański). Oczywiście zawody 
rozgrywane są na żywej rybie. Po 
złowieniu ryby są przechowywane 
w siatce, a po zakończeniu łowienia 
przesypywane są niczym ziemniaki 
z worka do pojemników, toreb czy 
innych wiader, ważone i wypuszczane 
do wody.  W innych zawodach miara 
dokonywana jest zaraz po złowieniu, 
a ryba wypuszczana. Dochodzi przy 
tym do patologii, czyli dopuszczania 
do punktacji ryb niewymiarowych, a 
wręcz takie skonstruowanie regulami-
nu, który preferuje łowienie małych 
ryb (Muchowe Mistrzostwa Polski). 

Takie postępowanie dostarcza argu-
mentów przeciwnikom wędkarstwa. 

Przyznam się, że i do mnie – mimo, 
że jestem wędkarzem od ponad 40 
lat i mam na swoim kącie sporo star-
tów w zawodach - trafia argument, 
że rywalizacja sportowa w której na 
czas łowione są ryby, a więc żywe 
stworzenia - nie ma w obecnej formie 
zbyt wiele wspólnego z etyką wędkar-
ską. Nie dziwi więc mnie to, że budzi 
to sprzeciw obrońców zwierząt, a co 
jeszcze gorsze, że wywołuje to sprze-
cxiw opnii społecznej. Coraz więcej 
osób uważa wędkarzy - podobnie jak 
myśliwych - za sadystów.

***
Właśnie dlatego próba wprowadze-

nia zakazu łowienia ryb na wędkę 
była według mnie kwestią czasu. 
Ekonomia wędkarstwo obroni, ale na 
jak długo? Myślę, że wiele zależy od 
samych wędkarzy. Powinniśmy mimo 
wszystko cierpliwie promować nowo-
czesny model łowienia, pokazywać, 

na czym polega C&R. Udowadniać, 
że złowiona i wypuszczona ryba z 
powodzeniem wraca do środowiska. 
Powinniśmy pokazywać liczne przy-
kłady ponownego łowienia tej samej 
ryby, co dowodziłoby najlepiej, że 
samo złowienie nie jest dla ryb tak 
niebezpieczne, jak próbuje się to 
przedstawić opinii publicznej. Wresz-
cie trzeba pokazywać, jak zbawienny 
wpływ na ludzkie zdrowie ma wypo-
czynek nad wodą. Szczególny nacisk 
w szeroko pojmowanej kampanii 
edukacyjnej powinien być położony 
na młodzież i dzieci, dla których ode-
rwanie od telefonów i komputerów 
i skierowanie ich zainteresowań na 
wędkarstwo może mieć nieocenione 
skutki. Trzeba zmieniać wizerunek 
wędkarstwa, bo w przeciwnym razie 
musimy się liczyć z ograniczeniami. I 
to takimi, które nie są ani logiczne, ani 
w końcowym rozrachunku korzystne 
dla ryb. Tak jednak się dzieje gdy górę 
biorą emocje, a nie rozum.           far
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Robert namówił Dorotę do roz-
wodu. To miała być czysta fikcja 
w celu zabezpieczenia majątku. 
Niestety okazało się, że fikcja 
przekształciła się w jak najbardziej 
realne rozstanie. Dorota dobijając 
pięćdziesiątki straciła wszystko. 
Również nadzieję na dalsze życie...

Robert i Dorota wydawali się do-
brym małżeństwem. Rober w przy-
szłym roku miał skończyć pięćdzie-
siątkę, a Dorota dopiero 45 lat, choć 
wszystkim mówiła, że również dobija 
do pięćdziesiątki. 

Powodziło im się nieźle. Robert 
początkowo pracował na etacie, ale 
razem z kumplem w pewnym momen-
cie, a dokładniej na początku nowego 
millenium postanowili wziąć sprawy 
we własne ręce i założyli własną firmę. 
Wspólnik po kilku latach wycofał się 
z interesu. Robert go spłacił i stał się 
jednoosobowo dyrektorem, prezesem 
i właścicielem firmy. Dodać należy, że 
również głównym pracownikiem. Po-
woli jednak firma się rozbudowywała, 
aż do stanu obecnego, kiedy zatrudnia 
kilkanaście osób.

- Na początku ubiegłego roku zaczęła 
się pandemia – opowiada Dorota. 
- To był akurat doskonały okres dla 
firmy Roberta. Kilka konkurencyjnych 
przedsiębiorstw albo się zwinęło, albo 
nieco zmieniło profil działalności. 
Tym samym w branży zostały dwie 
największe firmy, mające największe 
doświadczenie i renomę na rynku. 
Jedną z nich była firma mojego męża. 
Konkurencyjna firma zaproponowała 
połączenie się i stworzenie czegoś na 
kształt konsorcjum. To pozwoliłoby 
wzmocnić dodatkowo pozycję firmy, 
ale przede wszystkim otworzyłoby 
drogę do większych zamówień, a 
zwłaszcza przetargów samorządo-
wych, a nawet państwowych. Aby 
w nich startować, trzeba było mieć 
większe zatrudnienie, i więcej lepsze-
go sprzętu. Ale chodziło też o zabez-
pieczenie kontraktów. W każdym razie 
ta współpraca się opłacała.

Robert był jednak ostrożny. Obawiał 
się wspólnika, któremu do końca nie 
ufał, choć dostrzegał szansę na rozwój 
i zarabianie naprawdę dużych pienię-
dzy. Dlatego zaproponował żonie... 
rozwód. Majątek, jaki posiadali, 
miał być przepisany na nią. On miał 
zachować wyłącznie firmę. Wtedy 
Dorota wierzyła w czyste intencje 
męża, więc nie sprawdzała zapisów 
umów. Robert natomiast już wtedy 
wiedział, że fikcyjny rzekomo rozwód 
jest jak najbardziej serio. Od kilku lat 
spotykał się bowiem z kilkanaście lat 
młodszą od siebie kochanką. Nazywał 
to skutkiem ubocznym kryzysu wieku 
średniego. Okazało się jednak, że ów 
uboczny skutek jest... w trzecim mie-
siącu ciąży. Do tego Robert zapragnął 
się dodatkowo odmłodzić. Doszedł 
do wniosku, że młoda partnerka i 
małe dziecko zdziałają cuda lepsze 

Prawie fikcja
od botoksu, liposukcji i kilku operacji 
plastycznych. 

***

Ponieważ rozwód był zaplanowany, 
więc nie było specjalnych problemów 
z jego przeprowadzeniem. Wystarczy-
ła jedna wizyta w Sądzie Okręgowym 
w Koszalinie, aby Robert i Dorota 
w świetle prawa stali się wolnymi 
ludźmi. A ponieważ nie mieli ślubu 
kościelnego, więc byli „czyści” nawet 
jeśli chodzi o prawo kanoniczne. 

Robert odczekał, aż orzeczenie o 
rozwodzie uprawomocni się i dopiero 
wówczas oznajmił byłej już żonie, że 
ten fikcyjny rozwód nie jest aż tak 
do końca fikcyjny. Muszą się rozstać, 
bo on jest z kimś związany. Do tego 
pochwalił się, że jego partnerka spo-
dziewa się dziecka. 

- To był dla mnie szok – przyznaje 
Dorota. - Już samo to, że mój mąż, 
bo wciąż traktowałam go jak męża, 
od kilku lat mnie zdradzał, było dla 
mnie jakimś koszmarem. Poza tym 
jego kochanka była w ciąży, a on 
najwyraźniej postanowił bawić się 
w młodego tatusia. A co z naszymi 
dziećmi? Fakt, zarówno syn, jak 
i córka byli już samodzielni. Nie 
założyli formalnych rodzin, ale żyli 
w związkach. Mieszkali co prawda 
poza Wałczem, ale Robert powinien 
pomyśleć o ich przyszłości. Tymcza-
sem on zachowywał się tak, jakby 
sobie założył klapki na oczach. Nie 
liczyło się nic, poza jego kochanką 
i przyszłym dzieckiem. Jak bardzo 
byliśmy mu obojętni, miałam okazję 
przekonać się już wkrótce. To, co 
się wydarzyło, nie było najgorsze. 
Otóż podczas kolejnej wizyty mój 
były mąż oznajmił mi, że mam się 
wynieść z jego mieszkania. Okazało 
się, że mieszkanie nie było tak, jak 
podejrzewałam, zapisane na mnie, 
żeby zabezpieczyć je na wypadek 
niepowodzenia w interesach. Wła-
ścicielem mieszkania była... firma, 
która je wybudowała i sfinansowała. 
A jedynym właścicielem firmy był 
Robert. Zasięgnęłam opinii prawni-
ków i okazało się, że nic nie można 
z tym zrobić. I tak w wieku blisko 
pięćdziesięciu lat wylądowałam na 
bruku. Zamieszkałam z moją matką, 
z którą szczęśliwie wspaniale się 
dogadywałam. Mimo, że dzieciaki 
stanęły po mojej stronie, zerwały z 
ojcem wszelkie kontakty i żądały, aby 
się ze mną porozumiał i uczciwie roz-
liczył, on nie chciał o tym słyszeć. Bez 
jakiegoś wielkiego żalu przestał kon-
taktować się z naszymi dzieciakami. 
Ja zrezygnowałam z walki. Dla mnie 
świat się zawalił. Nie widziałam szans 
na dalsze normalne życie. Szczerze 
mówiąc miałam wszystkiego dość... 
Raz jeszcze okazało się jednak, że 
ono potrafi spłatać niejednego figla.

***

Dorota dziś ze wstydem przyznaje, 

że bardzo poważnie myślała, aby 
zakończyć swoje życie. Co ją po-
wstrzymywało? Przede wszystkim 
dzieci. Wiedziała, że po jej byłym 
mężu to zwyczajnie spłynie, a nie 
chciała dać mu takiej satysfakcji. W 
efekcie trwała jakby w letargu. Nie 
pomogły dzieci, które starały się od-
wiedzać ją jak najczęściej. Wspierała 
ją, na ile mogła, również mama. 
Dorota popadła w abnegację. Prze-
stała o siebie dbać. Wracała z pracy, 
przebierała się w dres i włączała 
kolejny serial. Do tego coraz częściej 
zaczęła sięgać po alkohol. Najpierw 
było to wieczorne wino, jak sobie 
tłumaczyła – na lepszy sen. Potem 
drink już nie tylko przed spaniem. 
Później doszedł lockdown w związku 
z pandemią. Dorota większość swoich 
obowiązków wykonywała zdalnie, 
bez konieczności chodzenia do pracy. 
Wtedy już całkiem przestała o siebie 
dbać. Doszła do wniosku, że jest na 
dobrej drodze, żeby się stoczyć, stać 
się samotną, zgorzkniałą alkoholicz-
ką. Ale zachowała wystarczająco dużo 
świadomości, żeby wiedzieć, że jeśli 
sama z tym czegoś nie zrobi, to prze-
gra swoje życie. Tu znów niebanalną 
rolę odegrał przypadek. 

- Byłam na zakupach w Lidlu – opo-
wiada – Postanowiłam przejść jeszcze 
do Biedronki i idąc wzdłuż parkingu 
znalazłam leżący koło samochodów 
męski portfel. Pieniędzy w nim dużo 
nie było, ale za to były chyba cenniej-
sze dokumenty. Sprawdziłam dowód 
osobisty i okazało się, że znam męż-
czyznę, który zgubił ten portfel. Przez 
cztery lata był wychowawcą i nauczy-
cielem mojego syna. Nie znałam jego 
numeru telefonu, ale zadzwoniłam 
do szkoły. Tam dowiedziałam się, że 
jest na rocznym urlopie zdrowotnym. 
Niestety, w szkole nie chcieli podać 
mi jego numeru telefonu, mimo, że 
mówiłam, w jakiej dzwonię sprawie. 
Podałam więc swój numer i popro-
siłam, żeby zadzwonił do mnie, jeśli 
chce odzyskać zgubę. Zadzwonił już 
późnym popołudniem tego samego 
dnia. Pogoda była fatalna, pande-
mia i pozamykane lokale, więc nie 
bardzo było jak spotkać się gdzieś 
na mieście. Zaproponowałam więc, 
żeby przyjechał do mnie. Zgodził 
się i punktualnie, co cenię, zadzwo-
nił do drzwi. Wręczył mi kwiaty i 
czekoladki Merci w podziękowaniu 
za zwrot dokumentów. Dopiero po 
chwili mnie poznał. Zaczął pytać co u 
syna, jak mu się wiedzie. Zaprosiłam 
go na kawę. Usiedliśmy w kuchni 
rozmawiając najpierw o dzieciach, a 
potem o życiu.

Okazało się, że Marek, bo tak miał na 
imię nauczyciel, dwa lata temu owdo-
wiał. Jego żona zmarła nagle z powo-
du pękniętego tętniaka, zostawiając 
go samego. Marek był rówieśnikiem 
byłego męża Doroty. Kobieta jednak 
zaczęła dostrzegać, jak bardzo różnił 
się dojrzałością i podejściem do życia 

od Roberta. Sama opowiedziała mu o 
swoich problemach z byłym mężem. 
O tym, jak została sama, w dodatku 
pozbawiona majątku. Przegadali ład-
nych kilka godzin. 

- Po kilku dniach Marek znów do 
mnie zadzwonił – opowiada Dorota. 
- Zaproponował, żebym do niego 
wpadła, bo ma trochę ciekawych in-
formacji odnośnie mojej sytuacji. Za-
ciekawił mnie, więc do niego poszłam. 
Okazało się, że brat jego zmarłej żony 
jest doskonałym prawnikiem, pracu-
jącym w międzynarodowej kancelarii. 
Zajmuje się między innymi sprawami 
cywilnymi i majątkowymi. Marek spo-
tkał się ze szwagrem i opowiedział mu 
o moim przypadku i dodał, że jestem 
jego dobrą znajomą. Adwokat obiecał 
zająć się tą sprawą i ocenił, że z tego 
co usłyszał, można ją w banalny spo-
sób wygrać. Jasno powiedziałam Mar-
kowi, że nie stać mnie na wynajęcie 
renomowanej kancelarii. Zapewnił, 
że jego szwagier obiecał się tym zająć 
bezpłatnie, pro publico bono. Kan-
celarie mają takie możliwości i mam 
się nie martwić o pieniądze. Chodziło 
o to, aby jak najszybciej przesłać 
wszelkie dokumenty jakie posiadam 
i podpisać pełnomocnictwa.

Dorota nie spodziewała się aż tak 
szybkiej reakcji. Po niespełna dwóch 
tygodniach wpadł do niej wściekły 
były małżonek. Od progu krzyczał, 
że nie pozwoli się ograbić z majątku, 
firmy i właściwie jakim prawem ona 
wynajęła prawnika. W dodatku skąd 
ją stać na tak drogą kancelarię. Sza-
lał z wściekłości ale z tego co mówił 
wynikało, że ma spore problemy. Nie 
dość bowiem, że będzie się musiał 
podzielić majątkiem z byłą żoną, to 
na dodatek nie w takiej wysokości, 
jaką sobie wyobrażał. Dodatkowo 
może odpowiadać za oszustwo, 
jakie popełnił podczas fikcyjnego 
rozwodu.

***

- Spotkałam się z prawnikiem – 
mówi Dorota. - Wyjaśnił mi, na czym 
polega jego strategia i zapewnił, że 
odzyskam nie tylko dom i połowę 
pieniędzy, ale także połowę udzia-
łów w firmie, która ostatnio mocno 
się rozrosła i przynosi całkiem niezłe 
dochody. Ponieważ sprawy ciągle 
się toczą, więc nie mogę zdradzać 
szczegółów, ale widząc, że były mąż 
sam chce się dogadać jestem pew-
na, że zdaje sobie sprawę z tego, że 
przegra. Ta sprawa jednak zbliżyła 
bardzo mnie i Marka. Spotykamy 
się od jakiegoś czasu. Przyjeżdża 
mój syn, który bardzo nam kibicuje 
i śmieje się, że teraz on przychodzi 
na wywiadówkę. Odzyskałam chęć 
do życia i co ważne, zemściłam się 
na byłym mężu. Może to małe i 
śmieszne, ale taka zemsta na zimno 
wspaniale smakuje...

Michał Gwdowski
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Umiejętność podejmowania 
szybkich decyzji przyda Ci się w 
najbliższym czasie nie tylko pod-
czas wjeżdżania na skomplikowane 
skrzyżowania w obcych miastach, 
ale tam zawsze warto zachować 
szczególną ostrożność. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Nie jesteśmy specjalistami od fi-
nansów, ale splot różnych okolicz-
ności wskazuje, że trzeba będzie 
raz jeszcze przemyśleć podjętą już 
decyzję o zaciągnięciu kredytu. 
Remont mieszkania naprawdę 
może poczekać, a czasy i rokowa-
nia dotyczące inflacji naprawdę 
wydają się mocno niepewne...
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Czy na pewno warto zamartwiać się 
czymś, na co i tak nie masz żadnego 
wpływu? Będzie to, co ma być i co 
od dawna jest zapisane w gwiaz-
dach. A z czystej sympatii podpo-
wiemy, że nie wygląda to najgorzej, 
zwłaszcza w warstwie uczuciowej. 
Zaryzykuj - piękna sąsiadka z 
naprzeciwka sama się na kawę nie 
zaprosi...
RAK (22.06. - 22.07.) 
Reset po ciężkim okresie może 
okazać się bardzo pomocny, ale 
warto pamiętać, by nie powtarzać 
go zbyt często, a jazda po bandzie 
może przynieść kolejne opłakane 
skutki.
LEW (23.07. - 23.08.)
Nawet lwy potrzebują czasem 

chwili na zebranie sił i ułożenie stra-
tegii kolejnego polowania. Nie żałuj 
więc czasu, który poświęcisz tylko 
sobie. W dłuższej perspektywie na 
pewno na tym nie stracisz, a i Twoi 
najbliżsi też nie powinni narzekać, 
bo wrócisz do gry w pełni sił i głod-
ny sukcesu.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Spróbuj możliwie szybko uporząd-
kować chaos, jaki wokół ciebie 
zapanował - zwłaszcza, że stało się 
to głównie za Twoją przyczyną. Nie 
rzucaj na nikogo pochopnych oskar-
żeń, bo grozi to wybuchem emocji 
o trudnych do przewidzenia następ-
stwach. Zaufanie traci się łatwo, a 
odzyskuje je bardzo ciężko.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Zrób to, co możesz, by podtrzymać 
dobrą passę z ostatnich dni. Ale 
uwaga - powyższe słowa nie dotyczą 
gier hazardowych, od których lepiej 
jest się trzymać z daleka. Nawet 
niewinne z pozoru gry liczbowe 
mogą spowodować, że pod koniec 
miesiąca zabraknie ci pieniędzy 
na życie. Zwłaszcza, że w sklepach 
szaleje drożyzna.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Spokojnie - ostatnie wydarzenia w 
pracy to nie reguła, tylko pojedyń-
cza wpadka, która nie pociągnie 
za sobą poważniejszych skutków. 
Pamiętaj jednak, że Twoi szefowie 
to też tylko ludzie, a ich cierpliwość 
do Twojego rozkojarzenia nie będzie 
trwać wiecznie. Ostatecznie wszyscy 

jedziecie na tym samym wózku, a w 
dzisiejszych czasach o klienta trzeba 
szczególnie dbać.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Najbliższe dni zapowiadają się 
całkiem, całkiem, a niespodziewany 
wyjazd służbowy może dostarczyć 
wielu niespodziewanych atrakcji. 
Warto jednak pamiętać, by nie stra-
cić umiaru, a na dyskrecję kolegów 
z pracy też nie postawilibyśmy zbyt 
wielkich pieniędzy.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Najbliższe dni nie będą obfitować 
w żadne nadzwyczajne zdarzenia. 
Nadzwyczajne będzie to, jeśli uda 
Ci się w ciągu przewidywalnych do 
bólu obowiązków znaleźć trochę 
czasu na spełnianie swoich marzeń. 
Jeśli pojawi się okazja do wypadu na 

weekend - nie tłumacz się zaległo-
ściami w pracy.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Pogoda i pandemia nikogo wpraw-
dzie nie nastrajają zbyt optymi-
stycznie, ale jeśli włożysz kalosze i 
nieprzemakalną kurtkę, to nawet 
deszcz nie odbierze ci przyjemno-
ści, związanej ze spacerem po lesie 
i zbieraniem grzybów. Ale uważaj, 
bo w tym roku są podobno bardzo 
robaczywe.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Aktywność jest najlepszym lekar-
stwem na jesienne melancholie. Jeśli 
w najbliższym czasie trafią się trochę 
cieplejsze dni - spróbuj namówić naj-
bliższych na rowerową przejażdżkę. 
Tylko nie zapomnijcie zabrać ze sobą 
termosu z ciepłą herbatą!
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Ptasie mleczko jako ciasto
COŚ NA ZĄB

Są takie smakołyki, których już sama nazwa wywołuje moją 
błogość podniebienia i uaktywnienie kubków smakowych. 
Przyznaję się bez tortur: jestem łakomczuchem i mam 
nadzieję, że to się nie zmieni przynajmniej tak długo, jak 
będę w stanie przygotować dla siebie i swojej rodziny coś 
tak pysznego, jak ptasie mleczko. A więc - dość gadania! Do 
dzieła, a potem - do łasuchowania! Mniami...

SKłADNIKI

• 3 całe jajka + 6 białek
• 425 g cukru
• 120 g masła
• 90 g mąki
• 50 g kakao
• 8 g proszku do pieczenia
• 12 g żelatyny
• 120 g gorzkiej czekolady

POLEWA

80 g masła rozpuszczamy i wkładamy do niego połamaną cze-
koladę, mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. 
Wyciągamy ciasto z lodówki i polewamy dokładnie czekoladą.

SMACZNEGO! ()

Jest paź-
dziernik, a 

ja jeżdżę 
wciąż 
bez 
dachu. 
Może 

to dla-
tego, że w 

odpuszczaniu 
rzeczy przyjemnych jestem 
beznadziejna i trudno jest 
mi pogodzić się z faktem, że 
sezon nie tyle powoli dobiega 
już końca, co można mówić o 
nim w czasie przeszłym (a tych 
ostatnich kilka ciepłych dni i 
nocy to wyjątek, który potwier-
dza regułę), a może to dlatego, 
że nie zdążyłam się jeszcze 
swoim samochodem nacieszyć, 
bo w warsztacie tej wiosny i 
lata spędził więcej czasu, niż na 
drogach. Niemniej negocjuję z 
rzeczywistością.

Minął już ponad rok, od-

kąd w wymarzonej Barchetcie 
przemierzam mazowieckie drogi. 
Od tego czasu nie zmieniło się 
wiele: nieustannie uśmiecham 
się szeroko za każdym razem, 
kiedy słyszę pomruk prawie 
dwulitrowego silnika. Wciąż 
głupio unoszę kąciki ust, kie-
dy kątem oka spojrzę w górę i 
zobaczę nad sobą jasnobłękitne 
niebo, upstrzone chmurami. No 
i skłamałabym mówiąc, że jest 
coś przyjemniejszego od zain-
trygowanych albo zazdrosnych 
spojrzeń na drodze, kiedy mijam 
się z kimś żółtą strzałą. Nie mam 
bardzo rozbudowanej potrzeby 
dowartościowywania się sygna-
łami z zewnątrz, a przynajmniej 
lubię tak myśleć, ale łatwo jest 
kupić mnie celnie zaadresowa-
nym komplementem na temat 
mojego samochodu. Lubię dobry 
gust.

Lubię też myśleć, że Barchet-
ta stanowi bardzo namacalny 

Trudne, dobre związki
dowód na to, że jak czegoś się 
bardzo chce, to można. Nie 
tylko dlatego, że kiedy poje-
chałam ją obejrzeć, nie mia-
łam dość pieniędzy na koncie. 
Może właśnie przede wszystkim 
dlatego, że więcej niż raz dużo 
łatwiej byłoby ją sprzedać, niż 
naprawić. Po tych wszystkich 
zabiegach nie wygląda tak jak 
w dniu, w którym ją kupiłam. 
Gdzieniegdzie odcień lakieru róż-
ni się pomiędzy poszczególnymi 
częściami, a lampa wciąż czeka 
na odświeżenie pękniętej ramki. 
Moja Barchetta to piękna twarz z 
blizną. Wciąż do zlikwidowania, 
oczywiście, ale za fundusze, któ-
rych dzisiaj nie mam. Trzeba ją 
kochać taką, jaka jest. Przyzwy-
czaić się. Albo walczyć o więcej.

Ten samochód dużo mnie 
nauczył w obszarze spełniania 
marzeń. Jako włoski youngtimer 
wymaga ode mnie dbałości o 
detale i stałej czujności - od-

powiedzi na pytania, czy 
wszystkie płyny na pewno są 
na odpowiednim poziomie, 
a dźwięki nie brzmią jakby 
obco i niepokojąco. Wymaga 
wożenia ze sobą skrzynki z 
narzędziami i kabli do odpa-
lania (do tej pory tylko poma-
gały innym, a nie służyły do 
ratowania, ale kto wie). Uczy 
dbania o to, co się kocha i 
cierpliwości do sytuacji, w 
których obiekt westchnień nie 
zachowuje się tak, jakby się 
tego chciało.

Barchetta to kapryśny, 
wymagający partner, który od 
ponad roku powoduje, że nie 
opuszcza mnie wysoki po-
ziom emocji, a ja z tej relacji 
wyciągam wciąż wiele więcej 
dobrego, niż złego.

Czy naprawdę można więcej 
oczekiwać od samochodu? 
Albo od przyjaciela?

Natalia Chruścicka

CIASTO

3 jajka ucieramy ze 125g cukru, dodajemy 40 g roztopionego 
masła, mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Ucieramy mikserem na 
gładką masę. Następnie przekładamy do tortownicy (śr. 20 cm) i 
pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez 20 minut.

PIANKA

6 białek ucieramy z 300 g cukru, żelatynę rozpuszczamy w dwóch 
łyżeczkach ciepłej wody i dodajemy do pianki. Wszystko razem 
przez chwilę mieszamy. Wylewamy na upieczone i ostudzone 
ciasto. Odkładamy nasze ciasto na 2 godziny do lodówki. 
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Pasmo sukcesów notuje w ostat-
nich tygodniach na swoim koncie 
wychowanek Szkoły Tenisa Ochrym 
Adam Dąbrowski z Wałcza.

W dniach 2-4 października na turnie-
ju w Poznaniu Adam Dąbrowski  (na 
zdjęciu z lewej) zdobył 2 miejsce w 
singlu. Młody wałecki tenisista w dro-
dze do finału nie przegrał ani jednego 
seta, oddając swoim czterem kolejnym 
rywalom zaledwie 8 gemów. Dopiero 
w poniedziałkowym finale wychowa-
nek Artura Ochrymowicza przegrał z 
Dominikiem Bartkowiakiem 2:6, 1:6.

Tydzień później w dniach 9-11 
października A. Dąbrowski grał na 
turnieju w. W singlu dotarł tym ra-
zem do ćwierćfinału, w którym uległ 
2:6, 2:6. O wiele lepiej poszło mu w 
turnieju deblowym, w którym wystę-
pował razem z Franciszkiem Szepe-
lem. Obydwaj partnerzy wznieśli się 

Nie schodzi z podium
na wyżyny swoich umiejętności i po 
kilku stojących na wysokim poziomie 
meczach zakwalifikowali się do finału, 
w którym po bardzo emocjonującym 
i wyrównanym pojedynku zwyciężyli 
6:4, 6:7, 10:7. 

Adam Dąbrowski kontynuował pasmo 
swoich sukcesów również w ostatni 
weekend na turnieju w Poznaniu. Tym 
razem rywalizujący w singlu wałczanin 
dotarł do półfinału, w którym ponow-
nie uległ Dominikowi Bartkowiakowi 
2:6, 3:6. Warto jednak podkreślić, że w 
pojedynku o awans do finału wałczanin 
grał ze spuchniętą kostką i mimo prowa-
dzenia w 2. secie 3:0 z powodu kontuzji 
zszedł z kortu pokonany.

Wychowankowie Szkoły Tenisa 
Ochrym nie kończą jeszcze sezonu. 
Julia Sierhej i Adam Dąbrowski wystą-
pią jeszcze w czasie dwóch zbliżających 
się weekendów w mocno obsadzonych 
turniejach. Życzymy powodzenia!    tc

W Golcach otwarta została najdłuż-
sza w Polsce prywatna strzelnica, 
przystosowana do strzelań długo-
dystansowych. Dysponuje ona osią 
strzelecką o długości 1000 yardów, 
czyli 900 metrów.

Jest to bezsprzecznie najdłuższa 
powszechnie dostępna strzelnica w 
Polsce, która już przyciąga na teren 
Gminy Wałcz miłośników sportów 
strzeleckich z terenu całego kraju. Do-
tychczas pasjonaci mieli do dyspozycji 
dwa obiekty o podobnej długości, zlo-
kalizowane przy fabryce broni Mesko 
oraz drugą w Zielonce k. Warszawy 
przy Wojskowym Instytucie Techniki 
Uzbrojenia. Dostęp do tych obiektów 
jest jednak bardzo utrudniony i strzel-
cy często korzystali z obiektów poza 
granicami kraju. 

Obiekt strzelnicy sportowo-rekre-
acyjnej VIS zlokalizowano na terenie 
gminy Wałcz przy trasie krajowej nr 
163 w Golcach. Obszar 21 ha, jaki 
zajmuje, z trzech stron otacza gęsty 
las. Strzelnica ukierunkowana jest 
głównie do strzelania na długi dystans 
na osi 900 m (1000 yd). Tor osi dłu-
godystansowej przebiega z kierunku 
południowego na północ. Z trzech 
boków oś ograniczają wysokie wały 
ziemne. Na krańcu południowym osi 
pod drewnianą wiatą znajduje się 
15 stanowisk strzeleckich. Wszystkie 
stanowiska przeznaczone są do strze-
lania z pozycji leżącej i siedzącej. Oś 
długodystansowa przystosowana jest 
również do strzelania na dystansach: 
100 m, 200 m, 300 m, 600 m, 800 
m i 900 m oraz na dystansach pośred-
nich. Istnieje możliwość organizowa-
nia zawodów strzeleckich.

Ponadto strzelnica posiada dwie 
krótkie osie z dystansem 100 m i 50 
m z przeznaczeniem do treningu lub 
szkolenia strzeleckiego pod nadzorem 
doświadczonych instruktorów strze-

Najdłuższa strzelnica w Polsce
lectwa, uprawnionych do prowadze-
nia szkoleń.

- Strzelnica powstała dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu i współpracy 
wójta Gminy Wałcz oraz podległych 
mu urzędników – mówi Robert Białek. 
- Powiem szczerze, że współpracuję 
z wieloma urzędami i samorządami, 
ale takiej atmosfery jak w Urzędzie 
Gminy Wałcz jeszcze nie spotkałem. 
Z jednej strony współpraca z wójtem, 
który dał zielone światło i podchwycił 

pomysł. Z drugiej urzędnicy. Obo-
jętne, do jakiego pokoju wszedłem, 
wszędzie czułem, że urzędnik stara 
się pomóc mi i przeprowadzić przez 
gąszcz przepisów tak, aby zgodnie z 
prawem można było zrealizować to, 
co się zaplanowało. Była to czysta 
przyjemność i coś, co pozwoliło do-
prowadzić przedsięwzięcie do szczę-
śliwego końca.

Dla osób przyjeżdżających strzelnica 
oferuje również zakwaterowanie. Do 

dyspozycji są cztery nowe, obszerne 
namioty wojskowe typu NS 97 Luba-
wa, o powierzchni 24 m. kw. Każdy 
namiot wyposażony jest w cztery wy-
godne łóżka wojskowe, stoliki i krze-
sła. Daje to możliwość zorganizowania 
imprez strzeleckich dla większej grupy 
osób. Możliwy jest również catering.

Istnieje możliwość strzelania z wy-
pożyczonej broni i amunicji instruk-
torskiej pod nadzorem uprawnionych 
osób.                                           far
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Jeszcze przed rozpoczęciem obec-
nego sezonu na pytanie kto będzie 
faworytem w meczu Orła z Che-
mikiem Police odpowiedź byłaby 
jedna - oczywiście Chemik. Upłynęło 
jednak trochę czasu, czwartoligowcy 
zdążyli rozegrać jedenaście kolejek i 
odpowiedź na to samo pytanie była 
już zgoła inna. Tak, faworytem w so-
botnim meczu ze spadkowiczem z II 
ligi był wałecki Orzeł. Wskazywało na 
to przede wszystkim wyższe miejsce 
wałczan w tabeli, ale także zwykłe 
porównanie składów chemików z 
poprzedniego i obecnego sezonu. 
Pozwalało ono dojść do wniosku, że 
wieloletni drugoligowiec i trzecioli-
gowiec po ostatnim spadku do grona 
czwartoligowców ma inne cele, niż 

Niespodzianki nie było
Orzeł Wałcz - Chemik Police 5-1 (1-1)

Orzeł: Odolczyk - Dybaczewski, Wesołowski (75’ Michalik), Hermanowicz, Riccio 
- Cerazy (68’ Haraj), Popiołek, Trzmiel, Gałosz, Kowalczuk (84’ Suślik) - Górka.

Bramki dla Orła: Hubert Górka x 3 (2’, 81’, 90’ - dwie ostatnie z rzutów kar-
nych), Konrad Trzmiel x 2 (64’, 74’).

kolejny awans. To jest jednak zmar-
twienie policzan...

Sobotni mecz rozpoczął się dla 
gospodarzy imponująco. Jeszcze nie 
wszyscy kibice zdążyli zająć miejsca 
na trybunach, a miejscowi już zdołali 
stworzyć groźną sytuację bramkową, 
zakończoną rzutem rożnym. Po chwili 
wałczanie zaatakowali usiłujących 
przekroczyć linię środkową gości i 
wymusili na nich stratę. Prostopadłe 
podanie trafiło do znajdującego się 
przed polem karnym Górki, który 
rozejrzał się, przymierzył i z około 
20 metrów plasowanym uderzeniem 
posłał piłkę do siatki poza zasięgiem 
bramkarza gości. 

Objęcie prowadzenia już w 2 minu-
cie meczu pozwoliło przez kilka minut 

poczuć się zawodnikom gospodarzy 
pewnie. Wałczanie bez problemu 
powstrzymywali zawodników z Polic 
przed organizowaniem ataków. Także 
grający na nieswojej pozycji Riccio 
nie dopuszczał do przeprowadzania 
akcji przez policzan po swojej stronie 
boiska. Goście wyczuli jednak, że 
prawą stroną atakuje im się łatwiej i 
w 19 minucie przeprowadzili pierwszą 
groźną kontrę prawą stroną boiska. 
Skuteczną interwencją popisał się 
wtedy Wesołowski. W 22 minucie 
Cerazy w ostatniej chwili nie dopu-
ścił jednego z chemików do oddania 
strzału. W 23 minucie doszło do 
potężnego zamieszania pod bramką 
Odolczyka, zakończonego wybiciem 
piłki sprzed samej linii bramkowej 
przez Hermanowicza. 

W 25 minucie piłkarze Orła przepro-
wadzili pierwszą od dłuższego czasu 
składną akcję: Hermanowicz przejął 
piłkę, podał ją do Gałosza, a ten do 
Górki, któremu jednak zawodnicy 
gości nie pozwolili na oddanie strzału. 
W 28 minucie piłkarz gości znalazł 

się w polu karnym Odolczyka. Tym 
razem zablokował go Hermanowicz, 
ale zawodnik Chemika długo doma-
gał się rzutu karnego. Innego zdania 
byli jednak zarówno kibice, jak i - co 
ważniejsze - sędzia. A skoro mowa 
o rozjemcy tego spotkania panu 
Statecznym, to warto wspomnieć, że 
wielokrotnie z jego decyzji nie byli 
zadowoleni trener i działacze z Polic, 
którzy za zbyt ostentacyjnie wyrażanie 
swoich poglądów byli wielokrotnie 
upominani przez arbitra.

W ostatnim kwadransie pierwszej 
połowy goście jeszcze mocniej pod-
kręcili tempo swoich akcji i często 
zagrażali bramce Odolczyka. Dopięli 
swego w 33 minucie. Po rzucie roż-
nym z prawej strony boiska piłka odbi-
ła się od wewnętrznej strony dalszego 
słupka bramki. Odolczyk co prawda 
wygarnął ją szybko w pole bramkowe, 
ale futbolówka przekroczyła już linię 
bramkową i goście słusznie cieszyli się 
z wyrównania.

Co gorsza, nic nie wskazywało na 
to, że remis wyczerpuje ich ambicje 
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ski 0-7, KP Drawsko Pomorskie - Olimp Złocieniec 
2-1, Błękitni Pomierzyn - Sparta Węgorzyno 4-2, 
Lech Czaplinek - Ina Ińsko 1-1, Iskra Pomień - 
Gavia Choszczno 0-1, Orzeł Bierzwnik - Sarmata 
Dobra 2-2.

1. Gavia Choszczno 10 25 18-5
2. KP Drawsko Pomorskie 10 20 24-11
3. Orzeł Bierzwnik 10 20 26-12
4. Piast Chociwel 10 19 22-16
5. Sarmata Dobra 10 18 23-13
6. Olimp Złocieniec 10 18 25-16
7. Zorza Dobrzany 10 17 22-11
8. Ina Ińsko 10 14 13-14
9. Calisia Kalisz Pomorski 10 13 23-15
10. Lech Czaplinek 10 13 16-19
11. Korona Człopa 10 12 14-19
12. Błękitni Pomierzyn 10 10 16-20
13. Światowid 63 Łobez 10 9 11-24
14. Drawa Drawno 10 7 14-28
15. Iskra Pomień 10 5 18-35
16. Sparta Węgorzyno 10 0 16-43

Klasa A
Wyniki 8. kolejki: Bytyń Nakielno - Kopanik Lub-
no 2-1, Sad Chwiram - Legion Strączno 4-2, Grom 
Szwecja - Znicz Dzikowo 2-2, Mirstal Mirosławiec 
- Sokół Suliszewo 0-1, Santos Kłębowiec - Drzewiarz 
Świerczyna 0-2, Błękitni Ostrowice - Grom Giżyno 
6-1. Pauza: Wspólni Różewo.

1. Sokół Suliszewo 8 18 20-11
2. Wspólni Różewo 7 15 27-9
3. Sad Chwiram 8 13 21-17
4. Błękitni Ostrowice 7 13 19-10

5. Znicz Dzikowo 8 13 28-21
6. Drzewiarz Świerczyna 8 13 21-19
7. Santos Kłębowiec 7 10 13-9
8. Bytyń Nakielno 8 9 12-21
9. Grom Giżyno 7 9 14-23
10. Grom Szwecja 7 8 7-14
11. Mirstal Mirosławiec 7 7 13-19
12. Kopanik Lubno 7 6 13-13
13. Legion Strączno 7 6 10-32

1. PLO
Wyniki 11. kolejki: Amator Kołobrzeg - Mir-
stal Mirosławiec 3-4, Lech Czaplinek - STLA 
Szczecinek 3-5, Gryf Kamień Pomorski - Oldboje 
Iskra Białogard 3-4, Olimp Złocieniec - Zryw Kre-
tomino 3-2, Sparta Gryfice - Victoria Sianów 2-8, 
Oldboje Bruskowo Wielkie - Oldboje Tychowo 
3-1. Pauza: Mechanik Bobolice.

1. Victoria Sianów 10 30 67-12
2. Oldboje Bruskowo Wielkie 10 22 47-19
3. STLA Szczecinek 10 21 40-15
4. Oldboje Tychowo 10 18 28-29
5. Olimp Złocieniec 10 18 32-31
6. Zryw Kretomino 9 16 26-14
7. Mirstal Mirosławiec 9 15 28-33
8. Mechanik Bobolice 10 12 26-40
9. Lech Czaplinek 10 11 18-31
10. Oldboje Iskra Białogard 10 10 21-32
11. Sparta Gryfice 9 6 20-49
12. Gryf Kamień Pomorski 10 6 23-49
13. Amator Kołobrzeg 11 4 17-39

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

1. Dąb Dębno 12 36 44-18
2. Flota Świnoujście 12 30 36-5
3. Gwardia Koszalin 12 29 29-7
4. Vineta Wolin 12 26 36-7
5. Biali Sądów 12 24 34-15
6. Orzeł Wałcz 12 21 26-16
7. Hutnik Szczecin 12 19 29-17
8. Wieża Postomino 12 19 22-16
9. MKP Szczecinek 12 18 31-20
10. Jeziorak Szczecin 12 17 24-25
11. Olimp Gościno 12 15 15-31
12. Chemik Police 12 13 27-39
13. Darłovia Darłowo 12 13 17-27
14. Sokół Karlino 12 11 15-23
15. Błękitni II Stargard 12 9 22-35
16. Leśnik Manowo 12 9 18-25
17. Ina Goleniów 12 9 17-36
18. Pogoń Połczyn Zdrój 12 7 16-39
19. Rasel Dygowo 12 6 12-46
20. Zefir Wyszewo 12 6 14-37

Klasa okręgowa
Wyniki 10. kolejki: Korona Człopa - Zorza 
Dobrzany 0-4, Piast Chociwel - Światowid 63 
Łobez 3-0, Drawa Drawno - Calisia Kalisz Pomor-

Niespodzianki nie było
związane z tym meczem. W 42 mi-
nucie Odolczyk obronił ładny strzał 
oddany sprzed pola karnego, a dwie 
minuty później dobrze dysponowany 
bramkarz Orła znów musiał wykazać 
się pełnią swoich umiejętności, aby 
zapobiec utracie bramki. W końcówce 
pierwszej połowy wałczanie byli w 
stanie odpowiedzieć gościom tylko 
odrobinę niecelnym strzałem Popiołka 
z dalszej odległości.

Na szczęście piłkarze Orła i ich trener 
solidnie odrobili lekcję w przerwie 
meczu i na początku drugiej połowy 
miejscowi kibice znów mieli powody 
do radości. W 49 minucie Popiołek 
odszukał długim podaniem znajdu-
jącego się w polu karnym Chemika 
Hermanowicza, który przerzucił piłkę 
głową nad obrońcą, a następnie ude-
rzył  z woleja na bramkę. Piłka odbiła 
się od poprzeczki, ale trafiła wprost na 
głowę idealnie ustawionego Trzmiela, 
a ten z bliska umieścił ją w siatce.

Podobnie jak w pierwszej połowie, 
objęcie prowadzenia na kilka minut 
uskrzydliło zawodników Orła. W 51 
minucie Popiołek z rzutu wolnego 
oddał strzał, po którym z dużym 
wysiłkiem bramkarz gości wybił piłkę 
na róg. W 53 minucie bardzo wido-
wiskowo piłkę rozegrali między sobą 
Cerazy, Popiołek i Górka. Po sprytnym 
podaniu i zwodzie futbolówka znala-
zła się w polu karnym przy twardo 
stojącym na nogach Górce, jednak 

obrońcy Chemika uniemożliwili mu 
oddanie strzału. 

Potem do głosu na długi czas znów 
doszli policzanie. W 60 minucie za-
wodnicy gości mieli doskonałą okazję 
do wyrównania, ale na szczęście dla 
gospodarzy - skończyło się na strachu. 
Trzy minuty później po raz drugi tym 
meczu Hermanowicz uchronił Orła 
przed utratą bramki, tym razem wy-
bijając głową lecącą w stronę bramki 
Odolczyka piłkę po soczystym strzale 
jednego z piłkarzy Chemika. Dwie 
minuty później podobnym wyczynem 
popisał się Gałosz, który w ostatnim 
ułamku sekundy zdjął piłkę z nogi 
szykującego się do strzału zawodnika 
z Polic. W 67 minucie udaną inter-
wencją niebezpieczeństwo pod swoją 
bramką zażegnał Odolczyk.

Napór gości trwał w najlepsze, ale 
zawodnicy Orła skutecznie się bronili, 
z poświęceniem blokowali strzały, a 
w niektórych sytuacjach uśmiechało 
się do nich szczęście. Aż przyszła 74 
minuta meczu, kiedy Górka z rzutu 
wolnego zagrał w stronę stojącego 
przy słupku bramki gości Hermanowi-
cza. Piłkę wybił na róg obrońca Che-
mika. Do jego wykonania podszedł 
Popiołek i zacentrował na 5 metr. 
Bramkarz gości wypiąstkował piłkę 
zbyt krótko, a podczas interwencji 
odbił się od walczących o pozycję 
swoich kolegów z drużyny i piłkarzy 
Orła. Futbolówka trafiła do stojącego 

samotnie na ósmym metrze Trzmiela, 
który z półobrotu strzelił bez przyjęcia 
nie do obrony i podwyższył prowadze-
nie swojej drużyny. 

Goście jeszcze się nie poddali i 
próbowali doprowadzić do strzelenia 
kontaktowej bramki. Nie skończyło się 
to jednak dla nich najlepiej. W 81 mi-
nucie po faulu na Górce w środku bo-
iska długie podanie trafiło do Popioł-
ka, który wbiegł z piłką w pole karne 
i z jego prawej strony szukał okazji do 
podania. Pomocnik Orła został jednak 
zaatakowany przez któregoś z che-
mików i z głośnym okrzykiem upadł 
na murawę. Sędzia, mimo pretensji 
zawodników i działaczy przyjezdnych, 
bez wahania podyktował rzut karny. 
Do jego wykonania podszedł Górka, 
który uderzył w prawy róg bramki 
Chemika tak mocno i precyzyjnie, 
że mimo, iż bramkarz przyjezdnych 
odgadł kierunek strzału, to kontakt z 
piłką nawiązał dopiero podczas wyj-
mowania jej z siatki.

A gdy kibice Orła z uśmiechami na 
twarzach szykowali się do wyjścia, już 
w doliczonym czasie gry miejscowi 
wyprowadzili szybką kontrę, którą 
próbowali sfinalizować aż trzy razy. 
Przy ostatniej próbie w wykonaniu 
Popiołka obrońca z Polic zatrzymał 
piłkę ręką i sędzia znów nie miał żad-
nych wątpliwości, dyktując rzut kar-
ny. Wykonawcą ponownie był Górka. 
Bramkarz Chemika wybrał się w tym 

samym kierunku, co poprzednio, 
ale najskuteczniejszy w tej rundzie 
strzelec Orła poczekał do samego 
końca i lekkim strzałem posłał piłkę 
do siatki w przeciwnym kierunku. Był 
to już drugi hat-trick Huberta Górki 
od czasu jego powrotu do Wałcza z 
Koszalina, a w sobotę był na pewno 
jednym z najbardziej wyróżniających 
się piłkarzy Orła.

Mecz mógł się podobać kibicom, 
których tym razem na trybunach nie 
zgromadziło się zbyt wielu, ale ci, 
którzy przyszli, na pewno tego nie 
żałowali. Akcji było bowiem w tym 
meczu bardzo dużo, a gra była szybka 
i widowiskowa. Orzeł wygrał może 
odrobinę zbyt wysoko - jeśli oceniać 
wynik na podstawie przebiegu gry - 
ale na pewno zasłużenie, bo okazał 
się drużyną dojrzalszą i skuteczniejszą, 
zarówno w obronie, jak i w ataku. 
Goście natomiast pokazali, że o ile 
gra do przodu idzie im całkiem nieźle, 
to nad zabezpieczeniem dostępu do 
swojej bramki będą musieli jeszcze 
sporo popracować.

W najbliższy weekend piłkarze Orła 
pojadą szukać punktów w Goleniowie 
i po tym, co pokazali w meczu z Che-
mikiem oraz zważywszy na miejsce, 
zajmowane w tabeli przez tamtejszą 
Inę, w sobotę można czekać na wieści 
z okolic Zalewu Szczecińskiego z uza-
sadnioną nadzieją...

Marek Pawłowski
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W dniach 11 – 16 października w 
Wałczu odbyły się Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w boksie. Wa-
łeccy zawodnicy wywalczyli dwa 
brązowe i jeden srebrny medal, 
co w tak doborowej stawce należy 
uznać za duży sukces. Jak jednak 
ocenił trener wałeckiej Korony 
Ryszard Butryński, mały niedosyt 
pozostał... 

Jak podkreślają obserwatorzy, walki 
w Mistrzostwach Polski toczyły się na 
niezwykle wysokim poziomie. Podob-
nie wysoko zawodnicy, trenerzy ale też 
sędziowie ocenili stronę organizacyjną 
zorganizowanej w Wałczu imprezy. 

W hali dawnego Gimnazjum nr 
3 przy ul. Sądowej wystąpiło 203 
zawodników i zawodniczek. Jeśli do-
liczyć do tego trenerów i opiekunów, 
to wyjdzie, że w ubiegłym tygodniu w 
mieście przebywało ponad 350 osób 
zajmujących hotele, pensjonaty i oko-
liczne gospodarstwa agroturystyczne. 
Na bokserach zarobili też miejscowi 
gastronomicy. To są wymierne korzy-
ści, wynikające z organizowania tego 
typu imprez. Na pewno cieszy również 

Zabrakło odrobiny szczęścia
włączenie się kolejny raz do organizo-
wania takiej imprezy władz miasta, 
bowiem Mistrzostwa odbyły się pod 
patronatem Burmistrza Miasta Wałcza. 
W organizację turnieju zaangażowany 
był były wiceburmistrz Wałcza, który 
był również anonserem finałowych gal 
w kategorii kobiet i mężczyzn. 

Działacze i zawodnicy uczestniczą-
cy w Mistrzostwach podkreślali, że 
impreza stała na bardzo wysokim 
poziomie organizacyjnym.

Decydujące o wywalczeniu mi-
strzowskich tytułów walki obserwował 
wiceprezes Polskiego Związku Bokser-
skiego Maciej Demel.

- Powiedzmy, że może początkowe 
walki eliminacyjne nie zawsze były 
najlepsze - ocenia trener Korony Wałcz 
Zbigniew Butryński. - Ale 70 procent 
to był boks na najwyższym młodzie-
żowym poziomie. Szczególnie walki 
finałowe mogły się podobać.

Dla bokserów i bokserek Korony 
Wałcz były to udane Mistrzostwa. 
Podopieczni Łukasza i Zbigniewa 
Butryńskich powiększyli swój tego-
roczny dorobek o tytuł wicemistrza 
Polski Olafa Ludwiczaka oraz o dwa 

brązowe medale.
Swój kolejny - tym razem brązowy 

- krążek wywalczył multimedalista 
Grzegorz Żmuda. Wałczanin wygrał 
2 walki, w jednej z nich pokonując 
m.in. trzykrotnego mistrza Polski 
z Wisły Kraków. W pojedynku 
półfinałowym stoczył zacięty bój, 
ale niestety minimalnie przegrał z 
zawodnikiem ze Szczecina, który 
ostatecznie wygrał kategorię wago-
wą do 69 kg. 

- Grzegorz Żmuda po zdobyciu 
medali w mistrzostwach Polski: mło-
dzików, kadetów oraz juniorów 
wywalczył krążek w kolejnej grupie 
wiekowej, będąc pierwszy rok mło-
dzieżowcem - podkreśla Ł. Butryń-
ski. - To był kawał dobrej roboty w 
wykonaniu naszego utalentowanego 
zawodnika. Dwie wygrane walki w 
mocno obsadzonej wadze, a w pół-
finale, choć tu trochę mu zabrakło, 
również stoczył dobry pojedynek.  

Brązowy medal zdobyła także Zu-
zanna Leśna, która wygrała pierwszą 
walkę z zawodniczką z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, a w pojedynku 
półfinałowym nie wystąpiła - zda-

niem obserwatorów, nie miała 
zresztą większych szans w starciu z 
obytą na międzynarodowych ringach 
Darią Paradą. 

Tytuł wicemistrza Polski zdobył nato-
miast Olaf Ludwiczak w kategorii do 
86 kg. Mimo doświadczenia z walk 
w MMA i brazylijskiego Jiu Jitsu, wa-
łecki pięściarz w finale musiał uznać 
wyższość swojego rywala, którym był 
Filip Zboiński. Trenerzy Korony Wałcz 
oceniają, że dla ich podopiecznego 
był to i tak wielki sukces. 

- Można mówić o sukcesach naszych 
zawodników, ale pewien niedosyt 
jednak zostaje - podsumowuje Z. 
Butryński. - Mierzyliśmy wysoko, w 
złoto, ale tym razem nieco zabrakło. 
Coż, to jest sport, to jest właśnie boks. 
Na pewno jesteśmy dumni z naszych 
zawodników i ich wyników mając 
świadomość jak wiele zostawili serca 
na ringu.

Organizatorami Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski Kobiet i Mężczyzn byli 
Urząd Miasta Wałcz, Powiat Wałecki i 
klub Korona Wałcz, awspółorganizato-
rem Polski Związek Bokserski.

far
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

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

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

• 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

• Mieszkanie do wynajęcia w Wałczu, 48 
m2, 2 piętro. Więcej: 668 946 358     43/21l

• Mieszkanie do wynajęcia, 44 m2 ume-
blowane, 3 piętro. Tel 603 190 175   44/21l

• Udzielę korepetycji - matematyka, 
szkoła podstawowa 502 370 101    40/21n

• Zatrudnię pracowników (panów) na 
Stację Paliw w Wałczu. 507 074 042       
                                          43/21p

• Kupię wszystkie maszyny rolnicze, 
stan obojętny - nowsze, jak i stare do re-
montu. 726 473 812                         49/21k

• www.atrur-glowacki.pl                 46/21r

• 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

• 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 

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

NIErUcHOMOŚcI

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

NAukA

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

KUPIĘ

PRACA

dOradZTWO BUdOWLaNE

rÓŻNE
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