
Super Pojezierze Wałeckie nr 43 (1264) 27 października 2021 r. 1

Gazeta bezpłatna I Nakład: 7500 egz. I 27 I 10 I 2021 r. I Nr 43/1264 I ISSN 1426 - 4366

ile z niego dla naszych samorządów?

POLSKI ŁAD
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N ie jestem najlepszy. We wszystkim, czym się zajmowałem, 
zajmuję lub będę zajmował, mnóstwo ludzi jest ode mnie lep-
szych. To nie musi znaczyć - taką mam przynajmniej nadzieję 
- że  jestem zerem, kompletnym nieudacznikiem. Jakąś tam 

wartość chyba jednak mam, być może nawet, gdybym dobrze poszukał, 
to doszukałbym się u siebie paru zalet. Znam kilka osób, które uważają, że 
jestem przyzwoitym i lojalnym człowiekiem. Nie wiem, może mi tych parę 
osób tylko schlebia - nie mnie to oceniać - jednak przyznaję, że miło jest 
coś takiego o sobie usłyszeć. Ale... to ich ocena, nie moja. Ja głowę noszę 
poniżej chmur, a stopami depczę ziemię. I dobrze mi z tym. A że grono 
ludzi, których zdecydowanie przeceniałem, z czasem się powiększa? No 
cóż - to tylko kolejny dowód na to, że... nie jestem najlepszy.

Dowodem na moją - nazwijmy to łaskawie - niedoskonałość jest 
seria zdarzeń, których kumulacja przypadła w ostatni poniedzia-
łek. Ale zaczęło się w ubiegłym tygodniu. Jestem otóż na ogół 

szczęśliwym posiadaczem wehikułu Renault Clio. Owo autko, wprawdzie 
dość już leciwe i z solidnym przebiegiem, ma dla mnie wysoką wartość i 
użytkową, i sentymentalną. Użytkowa wartość polega na tym, że aktualnie 
służy mi ono głównie do rozwożenia gazet oraz wywożenia uroczej, acz 
gabarytowo dość niedobranej pary czworonogów na ogrodzoną działkę, 
na której mają nieskrępowaną możliwość wyhasać się do woli. Wartość 
sentymentalna polega natomiast na tym, że Renia - jak czasem pieszczo-
tliwie bywa nazywany mój wehikuł - zawiozła mnie kilkanaście miesięcy 
temu na spotkanie, którego skutkami cieszę się do dzisiaj i mam nadzieję 
cieszyć się nimi tak długo, jak tylko się da.

Renia na ogół cierpliwie spełnia moje wymagania jako kierowcy, czasem 
jednak zdarzy jej się zaszwankować. Ma nawet na koncie przeszczep serca, 
czyli silnika, ale od tamtego czasu minęło już trochę czasu, więc nawet 
nie zdziwiłem się zbytnio, kiedy któregoś dnia nie chciała odpalić. Nie 
dałem się spławić zawalonemu robotą Ryśkowi Sz., który zna moją Renię 
na wylot i umówiliśmy się, że przyciągnę ją do niego w poniedziałek. W 
niedzielę okazało się jednak, że do naszego bardziej reprezentacyjnego 
amerykańca nie da się wkręcić „ucha”, na które należy zaczepić linkę ho-
lowniczą, gdyż ucho jakoś nie pasuje. W poniedziałek rano wziąłem więc 
portfel, zawiozłem swoją kobietę tam, gdzie była potrzebna i pojechałem 
do Ryśka zwierzyć mu się ze swojego problemu. Najbardziej usatysfak-
cjonowany byłbym, gdyby Rysiek zholował Renię razem ze mną, ale był 
zajęty, więc pożyczył mi auto z hakiem. Zawsze to coś, więc cały szczęśliwy 
zadzwoniłem do kobiety, że zaraz po nią przyjadę i będziemy się ciągać 
na sznurku. No i pojechałem, a kluczyki zostawiłem w amerykańcu, żeby 

były, jakby go trzeba było przestawić. Zgarnąłem kobietę i pojechaliśmy 
po Renię. Kiedy już dojechaliśmy do siebie na wieś, zapaliła mi się w 
głowie bardzo czerwona lampka. Bo żeby holować Renię, trzeba mieć do 
niej kluczyki. Jasne? Tak, ale kluczyki do Reni były w domu, a dom był 
zamknięty, a klucz do niego był przy kluczykach do Dodge'a, a Dodge z 
kluczykami stał przy warsztacie... Narzucawszy się do woli, ale po cichu, 
różnymi brzydkimi wyrazami, wróciliśmy do warsztatu. Miałem nadzieję, 
że wrota do stanowisk naprawczych będą zamknięte, a na zewnątrz nikogo 
nie będzie, gdyż było zimno. Bałem się, że Rysiek i jego druh Mietek H. jak 
się dowiedzą, jakim jestem jełopem, to mnie, hmmm..., bardzo wyśmieją. 
Ale nikt mnie nie przyuważył i wróciliśmy po Renię. Jak już wychodziliśmy 
z domu, to urwał się wieszak z naszymi ubraniami, ale postanowiliśmy to 
chwilowo zignorować. Niestety, po chwili okazało się, że „ucha” do Reni 
też nie da się wkręcić, więc położyłem się pod nią i zaczepiłem linkę o 
jakieś cóś, co dawało nadzieję, że się nie urwie. No i to cóś się rzeczywiście 
nie urwało, ale kiedy dojechaliśmy do ronda z figurką - zerwała się linka. 
Przetarła się po prostu, gdyż cóś było wprawdzie solidne, ale miało dość 
ostre krawędzie. Więc ja za portfel i mówię do kobiety, żeby jechała kupić 
drugą linkę, a ja tu będę stojącym w korku kierowcom opowiadał dowcipy 
dla rozładowania atmosfery, która niewątpliwie z czasem będzie gęstnieć. 
Kobieta wpadła do pobliskiego sklepu pana Z. jak bomba i poprosiła o 
linkę, ale kiedy przyszło do płacenia - okazało się, że mój portfel owszem 
- ma, ale, karta płatnicza jest w jej portfelu, a jej portfel został w domu... 
Kobieta trochę spanikowała, ale wygrzebała osiem złotych i przysięgła na 
wszystko, że brakującą dychę dowiezie niebawem. Mili panowie wyrazili 
zgodę i za chwilę leżałem już pod Renią, mocując nową linkę. Zamoco-
wałem i ruszyliśmy, ale okazało się, że Renia nie chce skręcać, gdyż za-
czep od starej linki skutecznie to uniemożliwia, więc zażądałem, żeby się 
zatrzymać. Kierowcy za nami dawali upust swojej frustracji, a ja oczami 
wyobraźni widziałem już stojące w korku pół miasta. Na wysepkę pomię-
dzy jezdniami pomógł nam zepchnąć Renię jakiś sympatyczny i uczynny 
młody pan, któremu tą drogą serdecznie dziękujemy. Wtedy zły los nas 
opuścił, a przyjechał dobry los, pod postacią Piotrka z Sawbudu, który ma 
duże, mocne, piękne, solidne i niemieckie auto z hakiem oraz złote serce. 
Wyciągnąłem więc stary zaczep z Reni, zaczepiłem nową linkę i już bez 
żadnych kłopotów dotarliśmy do warsztatu Ryśka Sz. Zostawiliśmy tam 
Renię, wsiedliśmy do Dodge'a i pojechaliśmy oddać w sklepie z częściami 
10 zł, które pożyczyliśmy od Piotrka. A po powrocie do domu przyczepiłem 
wieszak, z czego bardzo niezadowolony był nasz mniejszy pies, który z 
upadłych kurtek i szalików zdążył już umościć sobie wygodne legowisko.

Więc zaiste, powiadam Wam: nie jestem najlepszy...

Reduktor
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ogłoszenie płatne

W Gminie Wałcz realizowanych jest 
wiele inwestycji. Wójt Jan Matu-
szewski oraz pozostali członkowie 
władz gm. Wałcz początkowo 
obawiali się o to, jak na realizację 
ambitnych i szeroko zakrojonych 
zadań wpłynie pandemia. Jak 
się okazało - nie odbiła się ona 
negatywnie na liczbie podjętych 
inwestycji. Jedynym minusem jest 
lekkie przesunięcie ich w czasie na 
drugie półrocze 2021 roku. 

Lista realizowanych i już zrealizowa-
nych inwestycji wygląda imponująco. 

Po dłuższej przerwie (nie z winy 
Gminy) wznowione zostały prace przy 
ścieżce pieszo-rowerowej do Ostrow-
ca. Ścieżka przebiega w urokliwym te-
renie, wzdłuż pobocza drogi krajowej. 
W przyszłym tygodniu rozpocznie się 
jej asfaltowanie. Aby być precyzyj-
nym - powstaje nie ścieżka, a trasa 
turystyczna. Gdyby bowiem Gmina 
wystąpiła o wykonanie typowej ścieżki 
pieszo-rowerowej, musiałaby spełnić 
wiele norm i warunków technicznych, 
koniecznych do spełnienia przy takiej 
inwestycji. To zwiększyłoby koszty i 
wiązałoby się z koniecznością uzyska-
nia wielu zgód oraz przygotowania 
dokumentacji. Wykonanie trasy tury-
stycznej pozwala na uniknięcie wielu 
komplikacji i obniża koszty inwestycji. 

Wójta J. Matuszewskiego bardzo 
cieszy niewielka z pozoru inwestycja w 
Dzikowie. Gmina Wałcz zakupiła ma-
teriał na ogrodzenie cmentarza w tej 
miejscowości wraz z dwoma bramami 
wjazdowym, a część mieszkańców 
Dzikowa pod patronatem pani Sołtys 
i Radnego dokonują bezpłatnie jego 
montażu. Jest to dobry przykład inte-
gracji społeczeństwa Dzikowa. Gmina 
zaoszczędziła dzięki temu kilka tysięcy 
złotych, gdyż nie zleciła montażu 
ogrodzenia firmie zewnętrznej. Już 
są widoczne efekty wspólnej pracy. 
Jeszcze kilka dni i po uprzątnięciu 
terenu cmentarz będzie gotowy na 
Święto Zmarłych.

Gmina zleciła natomiast wykonanie 
drogi z płyt jumbo na cmentarzu w 
Dębołęce. Do zakończenia prac w 
tej miejscowości pozostała drobna 
kosmetyka, a odwiedzający groby 
swoich bliskich nie będą już musieli 
grzęznąć w błocie. 

27 września pomiędzy Gminą Wałcz 
a Urzędem Marszałkowskim w Szcze-
cinie, reprezentowanym przez mar-
szałka Stanisława Wziątka, podpisana 
została umowa na dofinansowanie 
budowy świetlicy dla mieszkańców 
Górnicy. Kwota dofinansowania wy-
nosi ponad 304 tys. złotych, tj. blisko 
50 % wartości tej inwestycji. Budowa 
świetlicy przebiega bez opóźnień. Za-
kończenie planowane jest na połowę 
grudnia tego roku.

Nie sposób pominąć wykonania 
nowej świetlicy w Witankowie. Ada-
ptacja budynku na potrzeby świetlicy 
przebiegła sprawnie, a efekt końcowy 
cieszy. 

Z kolei w ramach rewitalizacji dział-
ki przylegającej do nowej świetlicy 

Ruch w inwestycjach Gm. Wałcz
wiejskiej w Zdbicach, przystąpiono 
do prac ziemnych, które zmienią wy-
gląd otoczenia świetlicy. Zostanie tam 
przywrócona funkcja wypoczynkowa 
i rekreacyjna. Nowe boisko do gry 
w siatkówkę z pewnością urozmaici 
aktywny wypoczynek. Nowe schody 
i barierki zwiększą bezpieczeństwo 
osób tu wypoczywających.

Niezwykle ważne są inwestycje w 
oświatę. Mimo, że nie jest to klasycz-
na inwestycja, warto wspomnieć o 
zakupie autobusu. Jest to już drugi 
tego typu autobus zakupiony przez 
Gminę w czasie 1 roku. Pięknie okle-
jony będzie wdzięcznie służył uczniom 
do dowożenia ich do gminnych szkół 
podstawowych. Koszt to około 600 
tys złotych. 

Pozostając przy oświacie - w Szkole 
Podstawowej w Różewie, po wybu-
dowaniu nowoczesnej sali sportowej 
pozostała mała salka gimnastyczna. 
Przeznaczono ją na oddział przed-
szkolny. Po dokonanej przebudowie 

powstała duża, piękna salka, w której 
dzieci będą się bawić i uczyć.

W Szwecji trwa budowa chodnika 
do ul. Lipowej. Co prawda nie jest to 
inwestycja gminna, tylko realizowane 
i finansowana przez GDDKiA, ale 
również cieszy. 

Gminne inwestycje drogowe to m.in. 
modernizacja drogi w Ostrowcu. In-
westycja przebiega zgodnie z planem. 
W miejsce drogi gruntowej powstaje 
droga z polbruku. Dzięki temu zwięk-
szy się bezpieczeństwo mieszkańców 
i estetyka otoczenia. 

Kolejne inwestycje drogowe to 
m.in. budowa drogi w Golcach (koło 
remizy), droga w Lubnie koło blo-
ków. Wyłoniony został wykonawca 
remontu drogi w Dzikowie koło parku. 
Wybrany został również wykonawca, 
który ułoży chodnik w Rudkach. Jest 
to co prawda inwestycja powiatowa, 
ale jej realizację w 98 procentach 
sfinansuje gmina Wałcz. Wspólnie z 
powiatem wykonano również remont 

odcinka drogi pomiędzy Witankowem 
i Czaplą, mocno zniszczonego podczas 
budowy obwodnicy Wałcza. Do tego 
spisu dodać należy również drogę z 
Chwiramu na Przybkowo oraz ułoże-
nie chodnika w Kłębowcu w kierunku 
kościoła.

Z większych inwestycji zaplanowa-
nych na ten rok warto też wspomnieć 
o wyłonieniu wykonawcy na budowę 
szatni dla sportowców w Kłębowcu. 
To inwestycja, która kosztować będzie 
około 900 tys. złotych. 

- Podsumowując, pomimo pandemii 
lista inwestycji jest zadowalająca – 
ocenia wójt Jan Matuszewski. - Nieste-
ty rosnące ceny spowodowały wyższe 
średnio o około 20 procent koszty. Z 
tego też powodu Gmina stara się reali-
zować i rozpoczynać inwestycje jeszcze 
w tym roku, mając świadomość, że w 
przyszłym może być jeszcze drożej. 
Oczywiście Gmina stara się sięgnąć 
po wszelkie możliwe do pozyskania 
środki zewnętrzne.

Budowa świetlicy w Górnicy Ogrodzenie cmentarza w Dzikowie

Płyty jumbo na cmentarzu w Dębołęce Budowa ścieżki Ostrowiec - Wałcz

Chodnik w Szwecji Świetlica w Witankowie
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Około 250 dzieci na kwarantan-
nie, a oprócz tego rodzice i bliscy. 
Czworo chorych nauczycieli, dwoje 
pracowników obsługi – tak wyglą-
da sytuacja w jednej ze Szkół Pod-
stawowych w Wałczu. Gwałtownie 
wzrasta ilość zachorowań zarówno 
w kraju, jak i w województwie. W 
powiecie liczba osób zaszczepio-
nych stanęła na nieco ponad 50 
procentach i nie rośnie. 

Jak się szczepią mieszkańcy naszego 
powiatu? Niestety, dane nie są zbyt 
optymistyczne. Najwięcej zaszcze-
pionych osób - 13 478, czyli 54 
procent - jest w mieście Wałcz. Nieco 
mniej, bo 52 procent, zaszczepiło się 
w Mirosławcu. W Tucznie 47,5 %, w 
Człopie 46,9 %, a najmniej bo tylko 
45,9 %, w Gminie Wałcz. 

- Apelujemy przez cały czas, infor-
mujemy, przypominamy, organizuje-
my akcje szczepień podczas spotkań 
czy festynów – mówi wójt gminy 
Wałcz Jan Matuszewski. - Niestety, nie 
przynosi to spodziewanego rezultatu. 
Obawiam się, że nie unikniemy czwar-
tej fali koronawirusa, a wtedy mogą 
pojawić się obostrzenia.

Czy warto się szczepić? Co prawda 
szczepionka nie daje stuprocentowej 
gwarancji, że się nie zachoruje, ale w 
zdecydowanej większości przypad-
ków przebieg choroby jest o wiele 
łagodniejszy. 

Rośnie czwarta fala
Zdaje się to potwierdzać przypadek z 

wałeckiej SP nr 5 na Dolnym Mieście. 
- Niestety, Covid nie ominął naszej 

szkoły – mówi dyrektor szkoły Violet-
ta Kamińska. - Zachorowało na ten 
moment czworo nauczycieli i dwoje 
pracowników obsługi. Wszyscy byli 
zaszczepieni. Ponieważ mieli kontakt 
z uczniami, ci trafili na kwarantannę. 
W efekcie około 250 uczniów, czyli 60 
procent, jest poddanych kwarantannie 
i uczy się zdalnie. Pocieszające jest to, 
że wszyscy chorzy nauczyciele prze-
chodzą chorobę niezwykle łagodnie. 
Do tego stopnia, że chcą normalnie 
prowadzić z domu zdalne nauczanie. 
To pokazuje, że szczepienie ma sens.

Jak się dowiedzieliśmy, w tej chwili 
znów pojawiły się tzw. łóżka covi-
dowe, na razie tylko na oddziale 
zakaźnym 107 Szpitala Wojskowego 
w Wałczu. Jeśli jednak wojewoda 
uzna, że konieczne jest przygotowanie 
ich w większej ilości, to do leczenia 
pacjentów dotkniętych Covid-19 
przekształcane będą kolejne oddzia-
ły. Nieoficjalnie mówi się, że kolejny 
oddział covidowy może być powołany 
dosłownie na dniach. Powodem jest 
wzrost zachorowań na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Ostatnio pojawiły się informacje o 
wzmożonych kontrolowaniu przez 
policję sklepów pod kątem noszenia 
maseczek. Z informacji uzyskanych od 
rzecznika KPP Wałcz wynika jednak, że 

kontrole odbywały się i odbywają z tą 
samą częstotliwością. W dalszym ciągu 
obowiązuje nakaz noszenia maseczek 
w budynkach użyteczności publicznej, 
w tym w sklepach. 

Far

Od autora: Samorządowcy w nie-
oficjalnych rozmowach przyznają, 
że są bezradni. Nie mają sposobu 
na przekonanie swoich mieszkańców 
do szczepień. Uważają, że ci, którzy 
mieli się zaszczepić, już się zaszczepili. 
Reszta albo nie chce, albo się boi, albo 
jest przeciwna szczepieniom. Smutne 
jest jednak to, że z jednej strony narze-
kamy na małą liczbę zaszczepionych 
i przypominamy, jak groźny dla zdro-
wia i życia jest koronawirus. Z drugiej 
jednak strony całkowicie lekceważymy 
środki ostrożności, ale i prawo. W 
piątek w WCK odbyła się gala z okazji 
75-lecia wałeckiego sportu. Niemal 
pełna sala ludzi i... praktycznie nikogo 
w maseczce, nie wyłączając przedsta-
wicieli władz samorządowych. Troszkę 
to niepoważne. 

Niemniej coraz więcej osób pod-
nosi konieczność wprowadzenia 
przymusowych szczepień. Podobne 
regulacje obowiązują na świecie i 
mimo, że budzą sprzeciw, to przyno-
szą skutki. Z danych przekazywanych 
przez Ministerstwo Zdrowia wynika, 
że mimo wszystko większość obecnie 
chorujących to osoby, które się nie 
zaszczepiły. Podobnie jest w statystyce 
zgonów – na Covid umierają głównie 
osoby niezaszczepione. 

Przymus szczepień nie musi być 
wyrażony wprost w ustawie. Do 
szczepień można przymusić w bardziej 
subtelny sposób. Przecież osoby po-
dróżujące za granicę szczepią się wła-
ściwie „dobrowolnie”, bo aby wjechać 
do niektórych krajów konieczne jest 
okazanie dokumentu potwierdzające-
go zaszczepienie. Ale zamiast głupiej 

loterii, w której osoby decydujące się 
na szczepienie mogą wygrać samo-
chód czy walizkę pieniędzy, można 
zaproponować tym, którzy nie chcą 
się szczepić, wykupienie dodatkowego 
ubezpieczenia. Nie iluzoryczna wygra-
na, ale realne uderzenie po kieszeni. 
Bo jeśli ktoś ma możliwość zaszczepić 
się, aby uniknąć zachorowania lub 
zminimalizować takie ryzyko, ale do-
browolnie z tego rezygnuje - powinien 
ponieść konsekwencje takiej decyzji. Z 
jakiej racji za jego leczenie mają płacić 
ci, którzy się zaszczepili? Nie chcesz 
się szczepić? Wolna wola! Ale jeśli 
zachorujesz na Covid, wtedy płacisz 
za leczenie z własnej kieszeni albo wy-
kupujesz dodatkowe ubezpieczenie. 
Zapewniam, że perspektywa stracenia 
kilkuset złotych na ubezpieczenie lub 
widmo pokrycia kosztów leczenia 
gruntownie zmieniłyby nastawienie 
do szczepionek. 

Pomysły można zresztą mnożyć. 
Wypłata 500 plus - wyłącznie dla 
zaszczepionych. MOPS-y i GOPS-y 
wypłacające zasiłki socjalne tylko 
osobom posiadającym dokument 
potwierdzający szczepienie? To też 
mogłoby pomóc w przekonaniu do 
szczepień. Dla mnie osobiście wszyst-
kie chwyty byłyby tu dozwolone. I 
nie widzę tu ograniczenia wolności, 
choćby z tego powodu, że antyszcze-
pionkowcy nie przejmują się tym, że 
swoim działaniem ograniczają wol-
ność innym. Oczywiście jakikolwiek 
przymus szczepień wymaga działań na 
szczeblu rządowym. I tu jest problem, 
bo antyszczepionkowcy to w sporej 
części elektorat PiS. Przymus uderzył-
by więc bezpośrednio w wyborców tej 
partii. Dlatego obawiam się, że może 
być kłopot z tego typu decyzjami. W 
efekcie liczba chorych będzie rosła i 
należy spodziewać się - przynajmniej 
lokalnie - sporych ograniczeń, w tym 
kolejnego lockdownu.
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Spod samiuśkich Tater
Napisać, że góry - w tym wypadku Tatry i Pieniny - są piękne o każdej porze roku to jakby czołowo zderzyć się z 
banałem. Ale co innego można napisać, skoro naprawdę są piękne? Więc jeśli trudno o odkrywcze słowa, to może 
lepiej na to piękno po prostu popatrzeć w zachwycie?
Urodę naszych gór w przedzimowej odsłonie odsłonił nam swoim obiektywem Cezary Skrzypczak. Dziękujemy i... 
prosimy o jeszcze!
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W Wałeckim Centrum Kultury od-
była się 22 października uroczysta 
Gala z okazji 75-lecia wałeckiego 
sportu. Tego dnia wielokrotnie 
powtarzane były słowa, że historia 
sportu to ludzie, a niewątpliwe 
sukcesy, jakie odnosili i odnoszą 
wałeccy sportowcy, nie byłyby 
możliwe dzięki pasjonatom, tre-
nerom, działaczom i oczywiście 
zawodnikom. 

22 października w WCK pojawiło 
się wielu znakomitych gości, w 
tym m.in. poseł Małgorzata Pro-
kop-Paczkowska, przedstawiciel 
posła do Parlamentu Europejskiego 
Bogusława Liberadzkiego Jerzy 
Hamulski, członek Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
Stanisław Wziątek, prezes Polskiego 
Związku Kajakowego Grzegorz Koto-
wicz, wiceprezes Polskiego Związku 
Bokserskiego Krzysztof Mielczarek, 
prezes Zachodniopomorskiej Rady 
Olimpijskiej Stanisław Kopeć, staro-
sta Bogdan Wankiewicz oraz wielu 
wałeckich olimpijczyków, działaczy 
sportowych i zawodników. 

- Miasto Wałcz jest sportowym 
liderem na mapie Polski – podkreślił 
burmistrz Maciej Żebrowski. - Do 
Wałcza po wojnie zaczęli zjeżdżać 
ludzie z różnych stron, którzy tu 
postanowili szukać swojego miejsca 
do życia. W Wałczu powstał pierwszy 
klub sportowy, klub piłkarski Pionier, 
który stał się kolebką wałeckiego 
sportu.  W kolejnych latach poja-
wiały się kolejne kluby i kolejne 
dyscypliny sportu. Nasze miasto już 
dziś może pochwalić się 38 olim-
pijczykami, pochodzącymi z Wałcza 
lub tu trenujących. Nasze hasło 
„Wałcz miastem sportu” to nie tylko 
bilboardy na wjazdowych ulicach. 
Dziękuję, że tak licznie przybyliście, 
aby świętować jubileusz. Życzę i 
sobie, i Wam, aby wałecki sport się 
rozwijał, aby coraz więcej młodych 
ludzi decydowało się na przygodę 
ze sportem.

- Życia nie mierzy się ilością odde-
chów, ale ilością tchnień, które zapie-
rają dech w piersi – mówił Stanisław 
Wziątek. - Za to chciałbym wam 
podziękować, za tę cudowną ilość 
chwil, które zapierają nam dech w 
piersi. Kiedy występujecie na arenach 
miasta, województwa, kraju czy kiedy 
występujecie w barwach narodowych. 
Kiedy rozbrzmiewa Mazurek Dąbrow-
skiego - to są te chwile i momenty. 
Czujemy się dumni z tego, że jesteśmy 
Polakami.

- Dziś świętujemy 75 lat wałeckie-
go sportu i podziękowania należą 
się wszystkim, którzy go tworzyli 
i tworzą – mówił prezes Polskie-
go Związku Kajakowego Grzegorz 
Kotowicz. - Mam świadomość, że 
lista osób do uhonorowania jest 
długa. Ja chciałbym podziękować 

Sportowe 75-lecie
burmistrzowi i staroście za tworzenie 
warunków i wsparcie dla klubów. 
Mówiono dziś o 38 olimpijczykach 
wywodzących się z Wałcza. Myślę, że 
ilość medali olimpijskich jest znacz-
nie większa. Każdy kajakarz, który 
zdobył medal, czuje się w pewnym 
sensie mieszkańcem Wałcza. Ja nie 
trenuję już od 20 lat, ale kiedy tre-
nowałem mogłem śmiało mówić, że 
połowę życia spędziłem w Wałczu. 
Dziękuję temu miastu za to, że mnie 
ukształtowało. 

Po wystąpieniach gości i przygoto-
wanej przez Pawła Łakomego prelek-
cji, przybliżającej historię wałeckiego 
sportu, przyszła kolej na wręczenie 
odznak i wyróżnień. 

Decyzją Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu Piotra 
Glińskiego brązową odznakę za Za-
sługi dla sportu otrzymał znakomity 
wałecki trener kajakarstwa Bogusław 
Hertel. 

Zarząd Województwa Zachodniopo-
morskiego przyznał Srebrną Odznakę 
Honorową Gryfa Pomorskiego Klubo-
wi Sportowemu Orzeł Wałcz oraz ściśle 
związanym z Wałczem sportowcom: 
Karolinie Naja, Michałowi Kubiakowi 
oraz Wiktorowi Głazunowowi. 

Dziesięciu młodych sportowców 
otrzymało Kółka Olimpijskie. Otrzy-
mali je: Patryk Chachler, Wiktoria 
Piasecka, Daniel Jesiotr, Grzegorz 
Żmuda, Joanna Szlędak, Oliwia 
Araszewska, Oliwia Jakubczyk, Julia 
Sulik, Mateusz Trojanowski i Kajetan 
Różański. Kółka Olimpijskie zgodnie 
ze scenariuszem miał wręczać Stani-
sław Kopeć. Prezes Zachodniopomor-
skiej Rady Olimpijskiej oświadczył 
jednak, że tradycją jest, aby kółka 
wręczali olimpijczycy stąd poprosił 
obecnych na uroczystości olimpij-
czyków, którzy pojawili się na scenę 
i wręczyli wyróżnienia.

Nagrodzono również kluby spor-
towe. Wyróżnienia i pamiątkowe 
grawertony otrzymali przedstawiciele 
UKS Ateny, WTS Orzeł, UKS Victoria, 
SKS Orzeł, MUKS Orzeł 2010, UKS 
Akademia Piłkarska „Piątki”, UKS 
Volley, KS Korona, Klub Karate Trady-
cyjnego, Klub Karate TOKON Wałcz, 
Stowarzyszenie „Husaria”, Armatorski 
Klub Żeglarski AKŻ’90, Akademia 
Żeglarska Life on Sails, SMW Drako 
Wałcz, UMKS Wałcz (dawniej Żak), 
UKS LA Wałcz, Szkółka Tenisowa 
Ochrym i Rakietowy Klub Sportowy 
Badminton ZWA.

Wyróżniono również nauczycieli 
wychowania fizycznego ze szkół 
miejskich oraz powiatowych. Nie 
zapomniano o PWSZ i Instytucie Pe-
dagogiki i Kultury Fizycznej. 

Część oficjalną wzbogacały występy 
artystyczne, przygotowane przez 
uczniów wałeckich szkół i przedszko-
laków. Uroczystość zakończył poczę-
stunek, przygotowany w holu WCK. 

far
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Człopa 4-2, Gavia Choszczno - Orzeł Bierzwnik 3-2, 
Ina Ińsko - Iskra Pomień 4-0, Sparta Węgorzyno 
- Lech Czaplinek 1-5, Olimp Złocieniec - Błękitni 
Pomierzyn 4-1, Calisia Kalisz Pomorski - KP Draw-
sko Pomorskie 3-2, Światowid 63 Łobez - Drawa 
Drawno 8-1, Zorza Dobrzany - Piast Chociwel 2-0.

1. Gavia Choszczno 11 28 21-7
2. Olimp Złocieniec 11 21 29-17
3. Sarmata Dobra 11 21 27-15
4. Orzeł Bierzwnik 11 20 28-15
5. Zorza Dobrzany 11 20 24-11
6. KP Drawsko Pomorskie 11 20 26-14
7. Piast Chociwel 11 19 22-18
8. Ina Ińsko 11 17 17-14
9. Calisia Kalisz Pomorski 11 16 26-17
10. Lech Czaplinek 11 16 21-20
11. Korona Człopa 11 12 16-23
12. Światowid 63 Łobez 11 12 19-25
13. Błękitni Pomierzyn 11 10 17-24
14. Drawa Drawno 11 7 15-36
15. Iskra Pomień 11 5 18-39
16. Sparta Węgorzyno 11 0 17-48

Klasa A
Wyniki 9. kolejki: Znicz Dzikowo - Santos Kłę-
bowiec 2-4, Kopanik Lubno - Sad Chwiram 0-2, 
Wspólni Różewo - Bytyń Nakielno 3-1, Legion 
Strączno - Błękitni Ostrowice 0-6, Sokół Suliszewo 
- Grom Szwecja 7-1, Grom Giżyno - Mirstal Miro-
sławiec 3-1. Pauza: Drzewiarz Świerczyna.

1. Sokół Suliszewo 9 21 27-12
2. Wspólni Różewo 8 18 30-10
3. Błękitni Ostrowice 8 16 25-10

4. Sad Chwiram 9 16 23-17
5. Drzewiarz Świerczyna 8 13 21-19
6. Santos Kłębowiec 8 13 17-11
7. Znicz Dzikowo 9 13 30-25
8. Grom Giżyno 8 12 17-24
9. Bytyń Nakielno 9 9 13-24
10. Grom Szwecja 8 8 8-21
11. Mirstal Mirosławiec 8 7 14-22
12. Kopanik Lubno 8 6 13-15
13. Legion Strączno 8 6 10-38

1. PLO
Wyniki 12. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Lech 
Czaplinek 6-2, Victoria Sianów - Oldboje Brusko-
wo Wielkie 1-1, Zryw Kretomino - Sparta Gryfice 
4-1, Oldboje Iskra Białogard - Olimp Złocieniec 
2-1, STLA Szczecinek - Gryf Kamień Pomorski 
5-0, Mechanik Bobolice - Amator Kołobrzeg 1-5. 
Pauza: Oldboje Tychowo.

1. Victoria Sianów 11 31 68-13
2. STLA Szczecinek 11 24 45-15
3. Oldboje Bruskowo Wielkie 11 23 48-20
4. Oldboje Tychowo 11 21 34-30
5. Zryw Kretomino 10 19 30-15
6. Olimp Złocieniec 11 18 33-33
7. Mirstal Mirosławiec 10 18 34-35
8. Oldboje Iskra Białogard 11 13 23-33
9. Mechanik Bobolice 11 12 27-45
10. Lech Czaplinek 11 11 20-37
11. Amator Kołobrzeg 12 7 22-40
12. Sparta Gryfice 11 6 22-59
13. Gryf Kamień Pomorski 11 6 23-54

4. liga
Wyniki 13. kolejki: Ina Goleniów - Orzeł Wałcz 
2-1 (bramka dla Orła - Hubert Górka z rzutu 
karnego. Jakub Cerazy z Orła nie wykorzystał 
jedenastki w 1. połowie), Zefir Wyszewo - Hutnik 
Szczecin 0-3, Olimp Gościno - Dąb Dębno 0-0, 
Leśnik Manowo - Wieża Postomino 0-5, Gwardia 
Koszalin – Jeziorak Szczecin 4-0, Vineta Wolin 
- Pogoń Połczyn Zdrój 4-0, Darłovia Darłowo 
- MKP Szczecinek 0-2, Flota Świnoujście - Biali 
Sądów 5-1, Błękitni II Stargard - Rasel Dygowo 
2-3, Chemik Police - Sokół Karlino 4-2.

1. Dąb Dębno 13 37 44-18
2. Flota Świnoujście 13 33 41-6
3. Gwardia Koszalin 13 32 33-7
4. Vineta Wolin 13 29 40-7
5. Biali Sądów 13 24 35-20
6. Hutnik Szczecin 13 22 32-17
7. Wieża Postomino 13 22 27-16
8. Orzeł Wałcz 13 21 27-18
9. MKP Szczecinek 13 21 33-20
10. Jeziorak Szczecin 13 17 24-29
11. Olimp Gościno 13 16 15-31
12. Chemik Police 13 16 31-41
13. Darłovia Darłowo 13 13 17-29
14. Ina Goleniów 13 12 19-37
15. Sokół Karlino 13 11 17-27
16. Leśnik Manowo 13 9 18-30
17. Rasel Dygowo 13 9 15-48
18. Błękitni II Stargard 13 9 24-38
19. Pogoń Połczyn Zdrój 13 7 16-43
20. Zefir Wyszewo 13 6 14-40

Klasa okręgowa
Wyniki 11. kolejki: Sarmata Dobra - Korona 

Pięściarki wałeckiej Korony nie 
zwalniają tempa. Po wywalczeniu 
mistrzowskich tytułów, zwycię-
stwach z zagranicznymi zawodnicz-
kami, przyszedł wymagający start 
w stolicy Chorwacji.

W Zagrzebiu odbył się dziesiąty mię-
dzynarodowy turniej bokserski kobiet 
Zagreb Open, dla dwóch kategorii 
wiekowych: młodziczek oraz kadetek. 
Jako członkini kadry narodowej mło-
dziczek udział w nim wzięła człopianka 
Joanna Szlędak, a jako opiekun kadry 
i trener wałeckiej Korony w stolicy 
Chorwacji pojawił się Łukasz Butryński. 
Dzięki dofinansowaniu wyjazdu przez 
Miasto Wałcz, w turnieju uczestniczyły 
także kadetki Korony Oliwia Jakubczyk 
i Oliwia Araszewska.

- Najważniejsze tegoroczne starty są 
już za nami - komentują trenerzy wa-
łeckiej Korony Zbigniew i Łukasz Bu-
tryńscy. - Nasze podopieczne zdobyły 
w tym roku kolejne tytuły Mistrzyń 
Polski, walczyły na Mistrzostwach 
Europy kadetek w Gruzji i młodziczek 
w Sarajewie. Jednak po krótkim od-
poczynku cały czas ciężko pracujemy. 
Bieżący okres jest niezwykle istotny, 
bo to, co zbudujemy teraz, będzie 
procentowało w przyszłym roku. O 
spoczywaniu na laurach nie może więc 
być mowy. Wręcz przeciwnie: nasze, 
czyli trenerów i zawodniczek apetyty, 
są coraz większe. Nasze podopieczne 
w większości przechodzą do starszych 

Medale w Zagrzebiu

kategorii wiekowych, dlatego musimy 
dbać o ich stały rozwój. Temu właśnie 
służą starty międzynarodowe, które 
naszym zawodniczkom dają kolejne 
bodźce do rozwoju i pozwalają zdobyć 
doświadczenie, którego w naszym 
kraju próżno szukać. Chcielibyśmy 
bardzo podziękować włodarzom mia-
sta Wałcz za dofinansowanie wyjazdu, 
bo bez tego dwie nasze podopieczne 
nie miałyby możliwości rywalizowania 
z czołówką europejską

Występ w Zagrzebiu okazał się bar-

dzo wymagający. Oliwia Araszewska 
skrzyżowała rękawice z brązowa 
medalistką Mistrzostw Europy i mi-
strzynią Węgier, natomiast Oliwia 
Jakubczyk z dwukrotną mistrzynią 
Europy z Cypru. Wałczanki mimo, że 
wystąpiły w wyższych niż normalnie 
kategoriach wagowych, pokazały się 
z bardzo dobrej strony. Co prawda 
musiały uznać wyższość swoich bar-
dziej utytułowanych rywalek, ale 
zaprezentowały bardzo dobre wyszko-
lenie i dały dobre walki. Zdobyły w 

Zagrzebiu brązowe medale i bezcenne 
międzynarodowe doświadczenie.

Kierowana przez Łukasza Butryń-
skiego kadra narodowa młodziczek z 
Joanną Szlędak w składzie zanotowała 
w Zagrzebiu bardzo dobry występ. 
Polki zdobyły 3 złote medale i 1 
srebrny, pokonując m.in. Węgierki 
czy Chorwatki, a jedna z zawodniczek 
wróciła ze stolicy Chorwacji z tytułem 
najlepszej zawodniczki turnieju.

Wyjazd został dofinansowany przez 
Miasto Wałcz.
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Konflikty są częścią życia i raczej 
nie da się ich uniknąć. Pytanie, 
jak przez nie przejść, by  sytuacje 
niszczące relacje z ludźmi zmieniać  
w relacje budujące? Jak uniknąć 
eskalacji konfliktu i wizyty w są-
dzie?  Praktyka ostatniego czasu 
pokazuje, że przed rozpoczęciem 
procedury sądowej skonfliktowane 
strony kierowane są do mediacji.

A zatem, czym jest mediacja? 
Podręcznikowo rzecz ujmując, jest 
to metoda rozwiązywania sporów. 
Nazwa  wywodzi się z łaciny, bo 
mediatio od mediare oznacza, 
być w środku, pośredniczyć, lub 
od medius - co znaczy środkowy, 
bezstronny.  Z definicji mediacja 
jest więc metodą rozwiązywania 
sporów, w której osoba trzecia 
(mediator) pomaga stronom we 
wzajemnej komunikacji, określeniu 
interesów i kwestii do dyskusji oraz 
dojściu do wspólnie akceptowal-
nego porozumienia. Jest procesem 
dochodzenia przez strony do roz-
wiązania sporu (konfliktu), prowa-
dzonym w obecności osoby trzeciej, 
obdarzonej przez strony zaufaniem, 
czyli mediatora. Mediatorem może 
być ktoś obcy dla stron sporu. Może 
też nim być osoba im bliska. Muszą 
się na nią obie zgodzić. Mediator 
stwarza stronom warunki umożli-
wiające osiągnięcie dobrowolnego 
porozumienia, w miejsce narzuce-
nia autorytatywnego rozwiązania, 
jak w postępowaniu sądowym, w 
którym następuje rozstrzygnięcie 
sporu. Mediacja może być stosowa-
na w sporach sąsiedzkich, rówieśni-
czych, zawodowych czy sądowych. 
Tu została do pewnego stopnia zin-
stytucjonalizowana, bowiem sposób 
jej prowadzenia zastał określony w 
kodeksie postępowania sądowego. 
Z tego tytułu jest alternatywną 
drogą do rozwiązywania sporów 
sądowych. Dlatego w przypadku 
zaistnienia sporu z prawem w tle, 
mediacja zmierza do jego zakończe-
nia poprzez doprowadzenie do za-
warcia ugody (ustalającej wysokość 
odszkodowania, zadośćuczynienia, 
zapłaty, itp.). Mając na względzie 
to, że pomimo licznych reform (de-
form?) rządzącym różnej maści nie 
udaje się przyspieszyć postępowań 
sądowych, mediacja jest  alternaty-
wą dla postępowań sądowych. 

Jaka jest zatem różnica i co prze-
mawia za mediacją? 

W sądzie strony w sposób sforma-
lizowany przedstawiają dowody na 
poparcie swoich twierdzeń. Dowody 
te następnie ocenia sędzia, który 
jedne z nich uznaje za wiarygodne, 
a innym tej wiarygodności odmawia 
i ostatecznie wydaje wyrok, którym 

MeDIACJA
wspiera rozwiązywanie konfliktów

arbitralnie rozstrzyga sprawę, nieza-
leżnie od woli stron. Z takiego sporu 
jedna ze stron wychodzi wygrana, a 
druga  przegrana. Czasem jest tak, 
że obie strony są przegrane, bo nie 
uzyskały tego, czego oczekiwały. 
Do tego procedura sądowa z każdą 
jej zmianą staje się coraz bardziej 
nieprzyjazna dla stron i sformalizo-
wana, bywa, że prawnicy zmagają 
się bardziej z samą  procedurą, niż 
z sednem sprawy. Te rafy i mielizny 
procedury sądowej pozwala ominąć 
mediacja. 

Mediacja, jak wynika z definicji, 
jest metodą rozwiązywania sporów 
odmienną od rozstrzygania przez 
sąd. Pozwala uczestnikom sporu czy 
konfliktu wzajemnie się usłyszeć, 
ustalić, co dla kogo jest ważne, 
określić rzeczywiste kwestie sporne, 
przejąć odpowiedzialność za po-
szukiwanie rozwiązań, które będą 
służyły obu stronom,  podjąć osta-
teczną decyzję o sposobie zakończe-
nia sprawy. Jednym słowem, daje 
szansę naprawy tego wszystkiego, 
co da się naprawić, w takim stop-
niu, jaki jest najbardziej korzystny 
dla obu stron. Jej podstawę stanowi 
sprawiedliwość, określana mianem 
sprawiedliwości naprawczej, która 
różni się zdecydowanie od sprawie-
dliwości realizowanej przez sądow-
nictwo, które spory rozstrzyga.

Można ją podjąć jeszcze przed 
skierowaniem sprawy do sądu lub 
już podczas postępowania. 

Mediacja przedsądowa, inaczej 
umowna, jest prostą formą rozwią-
zywania sporów. Strony zgłaszają 
się do mediatora lub jedna z nich, 
za jego pośrednictwem zaprasza 
drugą stronę do mediacji. Warun-
kiem jest oczywiście obustronna 
akceptacja tej formy rozwiązania 
sporu oraz osoby mediatora. Po jej 
zakończeniu i ustaleniu warunków 
ugody pomiędzy stronami mediator 
składa ugodę z protokołem media-
cji  do sądu. Ugoda po zatwierdze-
niu przez sędziego, bez przepro-
wadzenia rozprawy, będzie miała 
moc ugody sądowej. Koszty takiej 
mediacji określa umowa, którą stro-
ny powinny zawrzeć z mediatorem. 

W przypadku gdy sprawa trafi 
do sądu, są dwie drogi. Strony 
do mediacji może skierować sąd 
lub strony same mogą wniosko-
wać o skierowanie ich do me-
diacji. Sąd wydaje postanowienie 
o skierowaniu do mediacji. Strony 
po jego otrzymaniu powinny w 
ciągu tygodnia powiadomić sąd o 
chęci przystąpienia do mediacji. Po 
uzyskaniu tej informacji sąd prze-
kazuje sprawę mediatorowi, który 

kontaktuje się ze stronami i ustala 
termin mediacji. Mediacja powinna 
zakończyć się w terminie do trzech 
miesięcy, z możliwością jej prze-
dłużenia w razie zajścia istotnych 
okoliczności. Jeżeli strony dojdą do 
porozumienia, mediator sporządza 
ugodę, którą składa do sądu wraz 
z wnioskiem o jej zatwierdzenie. 
Sąd zatwierdzając ugodę, umarza 
postępowanie. Taka ugoda ma też 
moc ugody sądowej. Nadaje się do 
egzekucji komorniczej. 

Każda ugoda jest lepsza od roz-
strzygnięcia sądu, bazuje bowiem 
na wspólnych ustaleniach stron, 
bo to one są ekspertami w swoich 
sprawach i w ich rękach spoczywają 
rozwiązania, a każde spotkanie w 
obecności mediatora pozwala na 
„otwarcie zaciśniętych pięści”, na 
ominięcie gniewu, agresji, oskarżeń, 
oceniania, na zobaczenie po drugiej 
stronie człowieka z jego potrzeba-
mi, wartościami, tęsknotami. Jest to 
zdecydowanie mniej stresujące, niż 
„wizyta” w sądzie. Oprócz rozwią-
zania sporu mamy więc szansę na 
naprawienie relacji i to jest wartość 
dodana, której w sądzie nie do-

świadczymy.

Podsumowując: mediacja jest 
całkowicie dobrowolna i każ-
da ze stron może w dowolnej 
chwili odstąpić do mediacji. Jest 
poufna, a zatem przebieg me-
diacji mediator jest zobowiązany 
zachować w tajemnicy nawet 
przed sądem. Mediację cechuje 
bezstronność i neutralność co 
oznacza, że mediator nie przy-
chyla się do racji żadnej ze stron 
oraz pozostawia im swobodę w 
poszukiwaniu rozwiązań. Cechu-
je ją prostota i szybkość postę-
powania.

Oczywiście ramy felietonu nie 
pozwalają omówić mediacji 
szczegółowo i materia jest nieco 
bardziej skomplikowana, jednakże 
rzeczą sądu i mediatora jest strony 
postępowania o tym poinformować 
i przeprowadzić przez mediację tak, 
by swój spór zakończyły w miarę 
szybko i z minimalnymi kosztami i 
to nie tylko finansowymi.

Krystyna i Cezary Skrzypczakowie
mediatorzy sądowi
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Bułeczki śniadaniowe
COŚ NA ZĄB

Chyba każdy poznał tę zasadę: śniadanie to podstawa (cho-
ciaż nie każdy się do niej stosuje, ale to już inny temat). Ale 
jeśli ta podstawa ma być pożywna i smaczna, to nie może 
w niej zabraknąć pysznego pieczywa. Jak wiadomo najpysz-
niejsze jest takie, które sami sobie wypieczemy. A więc... 
do dzieła. I proszę nie wychodzić z domu bez śniadania!

SKłADNIKI
• 20 g drożdży,
• 1 łyżeczka cukru,
• 100 ml mleka,
• 520 g mąki+1 łyżka,
• 150 ml wody,
• 70 g masła,
• 1 łyżeczka soli,
• 1jajko.

WYKONANIe
Na początku przygotowujemy rozczyn. Drożdże mieszamy z 1 
łyżeczką cukru, 50 ml letniego mleka, 1 łyżką mąki pszennej. 
Odstawiamy w ciepłe miejsce. 
Następnie zabieramy się do przygotowania ciasta. 520 g mąki 
pszennej, 50 ml letniego mleka, 150 ml letniej wody i jajko 
przekładamy do miski. Masło rozpuszczamy, studzimy i dodajemy 
do przygotowanego ciasta. Na koniec dodajemy nasz rozczyn i 
płaską łyżeczkę soli. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy na 30 min 
do wyrośnięcia. 
Kiedy ciasto nam urośnie, dzielimy je na równe części i formujemy 
bułeczki, oprószamy lekko mąką i nacinamy nożem. Pieczemy 
przez 20-25 minut w temperaturze 190 stopni.

SMACZNeGO! ()

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Wprawdzie życie jest po to, by 
czerpać z niego pełnymi garściami, 
ale warto też pamiętać o tym, by 
to, po co tak łapczywie sięgasz, 
było w dobrym, a w najgorszym 
przypadku w przyzwoitym ga-
tunku. Zbyt często zadowalasz się 
byle czym, a potem z zazdrością 
patrzysz, że innym układa się 
lepiej, niż Tobie. Zastanów się, czy 
naprawdę warto tracić czas na coś, 
co Cię nie satysfakcjonuje...
BYK (20.04. - 22.05.)
To może być Twój dobry tydzień, 
choć niewykluczone, że czeka Cię 
długa i męcząca podróż służbowa. 
Po pierwsze: pamiętaj, że przed 
Świętem Zmarłych będzie tłok, a 
służbowy samochód ma już swoje 
lata, a po drugie - pani, którą za-
chwycisz się w hotelowej kawiarni 
może być mężatką. A stąd już do 
poważnych komplikacji niedaleko.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Naprawdę nie masz nic ciekaw-
szego do roboty, niż gapić się na 
powtarzane milion razy komedie 
romantyczne? A kto Ci powiedział, 
że Twoje życie musi być mniej 
ciekawe, niż aktorek z telewizora? I 
dlaczego temu komuś uwierzyłaś? 
Uwierz w siebie i ruszaj na podbój. 
No chyba, że lubisz samotnie spę-
dzać długie, jesienne wieczory.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Wszystko dobre, co się dobrze koń-
czy, ale może w najbliższy weekend 

spróbujesz odpocząć od imprezowa-
nia. Może czas usiąść i zastanowić 
się, czy stać cię na odkładanie w 
nieskończoność decyzji o remoncie 
łazienki? Cierpliwość małżonki też 
jest ograniczona.
LeW (23.07. - 23.08.)
Na horyzoncie pojawi się okazja do 
zarobienia dodatkowych pieniędzy, 
a w dzisiejszych czasach nie wiado-
mo, kiedy pojawi się następna... 
Nie znamy zbyt wielu osób, które 
chciałyby przegapić taką szansę, 
więc zachowaj czujność...
PANNA (24.08. - 22.09.)
Najgorsze już za Tobą, więc możesz 
odetchnąć pełną piersią i zacząć 
śmiać się życiu prosto w nos. 
Nadchodzące dni powinny być 
dla Ciebie korzystne, szczególnie 
w warstwie uczuciowej. Ten nowy 
kolega z pracy rzeczywiście wygląda 
całkiem, całkiem, więc może warto 
przybliżyć mu zasady, jakie obowią-
zują w waszej firmie? Oczywiście po 
godzinach pracy...
WAGA (23.09. - 22.10.)
Chyba byłoby dobrze złapać trochę 
psychicznej równowagi. Dół, w któ-
ry wpadłaś, jest rzeczywiście głęboki 
i trudno się z niego wydostać, ale 
postaraj się posłuchać życzliwych 
osób, których wokół Ciebie nie bra-
kuje. Trzeba im tylko zaufać.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Padłeś? Więc powstań i krok po 
kroku realizuj kolejne cele, bo koniec 
roku jest bliski i zbyt dużo z Syl-

westrowych postanowień będziesz 
musiał przełożyć na później. Ale bez 
przesady - w życiu jedną z najważ-
niejszych rzeczy jest harmonia i 
zachowanie równowagi. Więc jak 
to mówią: panu Bogu świeczkę, a 
diabłu - ogarek.
STRZeLeC (22.11. - 21.12.)
Wygląda na to, że szykują się nie-
przewidziane wydatki, i to wcale 
niebagatelne, a z oszczędnościami 
jesteś chyba na bakier. Rozejrzyj się 
lepiej za jakimś dorywczym zajęciem, 
zanim weźmiesz chwilówkę, bo na 
tym nikt jeszcze dobrze nie wyszedł, 
oczywiście poza parabankami.
KOZIOROŻeC (22.12. - 19.01.)
Masz już po dziurki w nosie głupich 
filmów na Netfliksie? A co powiesz na 
wypad z ukochaną do kina? Nawet, 

jeśli film okaże się kiepski, to może 
przynajmniej przypomnicie sobie 
atmosferę waszej pierwszej randki.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Kontrola jest podobno najwyższą 
formą zaufania, więc może zain-
teresuj się, dlaczego twój/twoja 
partner/ka tak podejrzanie często 
spędza wieczory poza domem. Ale 
weź się też za siebie, bo dodatkowe 
kilogramy, które dźwigasz, nie są 
najlepszym afrodyzjakiem.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Może miewałaś w życiu lepsze 
okresy, ale gorsze też się zdarzały. 
Przestań więc w końcu użalać się nad 
sobą, bo atmosfera w domu stała się 
już trudna do zniesienia. Uśmiech 
jest dobry zawsze. No, może tylko 
nie na pogrzebie...
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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.
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NIErUCHOMOŚCI

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

NAukA

ZLECaNIE OGŁOSZEń

KUPIĘ

PRACA

DOraDZTWO BUDOWLaNE

rÓŻNE



Super Pojezierze Wałeckie nr 43 (1264) 27 października 2021 r.16


