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Mój suwalski kumpel pochwalił się w swoim internetowym 
portalu, że położone w województwie podlaskim gminy wy-
padły całkiem, całkiem w rankingu samorządów, wydających 
najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Poczułem się tą informacją zaintrygowany, więc w te pędy odszukałem 
wspomniany ranking, wiedziony ciekawością i nadzieją, że nasze zespo-
lone powiatowym węzłem gminy też sroce spod ogona nie wypadły i 
przynajmniej na tle gmin tzw. Polski B zaświecą pełnią swojego blasku.

Cóż... jakby to powiedzieć w miarę elegancko? Szału nie było, ale wielkie-
go rozczarowania również nie. Podobnie, jak nie było zaskoczenia faktem, 
że najwyżej sklasyfikowany spośród samorządów naszego powiatu został 
Mirosławiec, który zajął 445 miejsce z kwotą 6243 zł, wydanych w 2020 r. 
na jednego mieszkańca. Daleki jestem od chęci kadzenia komukolwiek, ale 
mirosławiecki samorząd, a konkretnie Rada oraz Urząd Miasta, kierowany 
przez burmistrza Piotra Pawlika - od wielu lat wykonują naprawdę dobrą 
robotę. Wolna od głośnych konfliktów gmina systematycznie się rozwija, 
widać tam rękę dobrego gospodarza, choć nie od rzeczy będzie dodać, że 
burmistrz ma wokół siebie grupę świetnych współpracowników. To zresztą 
w żaden sposób nie umniejsza roli Piotra Pawlika, bo przecież stworzenie 
zgranego zespołu to umiejętność nie do przecenienia, a widać gołym 
okiem, że w mirosławieckim samorządzie wszyscy grają do jednej bramki.

O ile więc wysokiej lokaty Mirosławca można się było spodziewać, o 
tyle 723 miejsce Człopy, która wydała na jednego mieszkańca 5858 zł, 
jest sporą niespodzianką. Co się złożyło na ten niewątpliwy sukces? Moim 
skromnym zdaniem, tu również można mówić o efekcie harmonii, panu-
jącej pomiędzy władzą uchwałodawczą (Rada Miasta, kierowana przez 
przewodniczącego Zbigniewa Tymeckiego) i wykonawczą (burmistrz Jerzy 
Bekker). Za czasów śp. burmistrza Zdzisława Kmieć wyglądało to zupeł-
nie inaczej - Rada Miasta pozostawała z burmistrzem w permanentnym 
konfikcie, a brak porozumienia skutkował spowolnieniem rozwoju gminy. 
Dziś wygląda to o wiele lepiej i dzieje się tak z pożytkiem dla gminy i jej 
mieszkańców. Inaczej mówiąc - wygląda na to, że Człopa zaczęła powoli 
wykorzystywać swój potencjał.

Sporo mniej od Człopy (o Mirosławcu nie wspominając) w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, bo 5236 zł, wydały w 2020 roku władze gminy 
Wałcz. Przełożyło się to zajęcie 1495 miejsca w rankingu - chyba trochę 
poniżej oczekiwań. Na tempo inwestycji w ubiegłym roku niewątpliwy 
wpływ miała pandemia, a rok 2021 może już być o wiele lepszy - tak to 
przynajmniej gołym okiem wygląda. Jedno nie zmieniło się na pewno: 
gmina Wałcz jest nadal gminą dobrych i dobrze zarządzanych gospodarzy. 
Tu nie wydaje się więcej, niż się zarabia. Przewodniczący Rady Robert Gą-

siorowski i wójt Jan Matuszewski są rozsądnymi ludźmi. Na niektóre sprawy 
czasami patrzą wprawdzie inaczej, ale koniec końców zawsze potrafią się 
ze sobą dogadać. Nie ma obaw - ta gmina nie przestanie się rozwijać.

Niezbyt oszałamiająco wygląda natomiast 1916 miejsce w rankingu, 
zajęte przez miasto Wałcz. Samorząd stolicy naszego powiatu wydał w 
2020 roku 4955 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ta kwota również 
nie zwala z nóg. Na pewno chciałoby się więcej, tylko skąd wziąć na to 
pieniądze, skoro Rada Miasta dopiero po ośmiu (o ile dobrze pamiętam) 
latach zdecydowała się podnieść lokalne podatki, a i z pozyskiwaniem ze-
wnętrznych funduszy też nie wszystko wychodzi tak, jakby chciały władze, 
a przede wszystkim mieszkańcy. Na finansowej (i nie tylko) kondycji stolicy 
powiatu w oczywisty sposób odbija się fatalna współpraca pomiędzy Radą 
Miasta i Burmistrzem. Mówi się wprawdzie, że różnica poglądów jest mo-
torem postępu, ale z drugiej strony, niemożność osiągnięcia porozumienia 
w kluczowych sprawach jest hamulcem zdolnym zatrzymać każdy rozwój. 
Nie rozstrzygając tego, co było pierwsze: jajko czy kura, trudno nie zauwa-
żyć, że w Wałczu granice sporu zostały przekroczone. Zresztą - nie po raz 
pierwszy, bo w poprzedniej kadencji wcale nie było lepiej...

Trudno oprzeć się wrażeniu, że podobne czynniki miały wyraźny wpływ 
na 1938 miejsce, zajęte w rankingu przez Tuczno, które w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca wydało w 2020 roku 4942 złote. Ubiegły rok 
był apogeum konfliktu pomiędzy byłym burmistrzem Krzystofem Harą i 
radnym Markiem Gajzlerem. Ten drugi wraz z grupą współpracowników 
doprowadził do zwołania referendum, w wyniku którego burmistrz stracił 
stanowisko. Światełkiem nadziei dla mieszkańców miasta i gminy Tuczno 
był okres sprawowania władzy przez zarządcę komisarycznego Piotra Pie-
rzyńskiego, a później przez nowego burmistrza Krzysztofa Mikołajczyka. 
Uspokojenie nastrojów pozwoliło obydwu panom zająć się tym, czym 
powinna zajmować się głowa miasta: pracą na rzecz samorządu i miesz-
kańców. I efekty stały się widoczne niemal od razu.

A do czego porównać przytoczone miejsca i kwoty? Ranking objął 
2478 gmin. Najbogatszy Kleszczów (położony k. Bełchatowa, 
z kopalnią węgla brunatnego) wydał na 1 mieszkańca astrono-

miczną dla nas kwotę 45.413 zł. Jeśli chodzi o gminy z województwa 
zachodniopomorskiego, to poza konkurencją są te nadmorskie, a także 
oczywiście Szczecin i Koszalin, też zresztą w jakimś sensie nadmorskie. A 
te mniejsze? Dla porównania: 21 jest Postomino (gmina wiejska) z kwotą 
9831 zł na mieszkańca, a 113 - Boleszkowice (również gmina wiejska), 
które wprawdzie ledwie widać na mapie, ale na mieszkańca wydały 7588 
złotych. Resztę wniosków pozostawiam do wyciągnięcia Czytelnikom.

Reduktor
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Jak poinformowało na swojej 
stronie Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne, funkcjonariusze delega-
tury CBA w Szczecinie zatrzymali 
9 listopada przedsiębiorcę i sa-
morządowca, pełniącego funkcję 
przewodniczącego Rady Powiatu 
w Wałczu. Zarzucają mu składanie 
fałszywych oświadczeń majątko-
wych oraz oszustwa podatkowe, 
które uszczupliły skarb państwa o 
kwotę około 1,2 mln złotych. 

Jak poinformowało na swojej stronie 
CBA, „postępowanie jest wynikiem 
przeprowadzonej przez funkcjonariu-
szy Wydziału Postępowań Kontrolnych 
Delegatury CBA w Szczecinie kontroli 
i złożonego w jej efekcie zawiado-
mienia o uzasadnionym podejrzeniu 
popełnieniu przestępstwa.

Prokurator Prokuratury Rejono-
wej w Szczecinku, który nadzoruje 
postępowanie, po przedstawieniu 
zatrzymanemu zarzutów oszustwa po-
datkowego oraz złożenia fałszywych 
oświadczeń majątkowych zastosował 
wobec niego wolnościowe środki 
zapobiegawcze w postaci poręczenia 
majątkowego w wysokości 50 tys. 
zł oraz zakazu kontaktowania się z 
określonymi osobami”.

Mimo, iż w informacji nie pada 
nazwisko ani inicjały podejrzanego, 
jednak ujawnienie funkcji pełnionej 
w samorządzie jasno wskazuje na 
Bogdana Białasa, który jest przewod-
niczącym Rady Powiatu. Jak twierdzi 
sam zainteresowany, sprawa ciągnie 
się już blisko cztery lata. Podejrzewa, 
że jest ona pokłosiem zawiadomienia, 
złożonego przez byłych wspólników, 
którzy nie mogli pogodzić się z tym, że 
B. Białas zbył swoje udziały w spółce. 

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że 
pod opublikowanym w sieci oświad-
czeniem Bogdana Białasa do zarzu-
tów odniósł się jeden z jego byłych 
wspólników, zaprzeczając temu, że 
którykolwiek z nich miał coś wspól-
nego z zawiadomieniem CBA.

- Zawiadomienie tyczyło się bez-
pośrednio oświadczeń majątkowych, 
które składałem jako radny i które są 
jawne – powiedział nam B. Białas. 
-  Zawiadomiono wojewodę o do-
mniemanych nieprawidłowościach, a 
on w takich sytuacjach odsyła sprawę 
do zbadania przez CBA. Przez około 
dwa lata toczyło się postępowanie. 
Zawsze stawiałem się na każde we-
zwanie i składałem wyjaśnienia. 
CBA sporządziło protokół, z którym 
się nie zgodziłem. Sprawa trafiła do 
Prokuratury w Szczecinku. Przez dwa 
lata nic specjalnie nie działo się w 
sprawie. Wystarczał zawsze telefon, 
abym stawił się w Prokuraturze czy 
siedzibie CBA. Tymczasem 9 listopada 
2021 roku o 6.00 rano funkcjonariu-
sze zatrzymali mnie w mieszkaniu, 
aby doprowadzić do Prokuratury. Nie 
wiem, czemu to miało służyć, skoro 
nigdy nie uchylałem się od stawienia 

CBA w akcji
na wezwanie. 

Prokurator postawił B. Białasowi 
zarzuty i zastosował wobec niego 
poręczenie majątkowe w wysokości 
50 tys. złotych. B. Białas ma dopiero 
wpłacić tą kwotę.

***
B. Białas przesłał nam swoje oświad-

czenie, które publikujemy w całości:
„W związku z komunikatem praso-

wym, a w ślad za nimi doniesieniami 
prasy, w tym tej lokalnej, oraz powta-
rzającymi się zapytaniami o komen-
tarz w sprawie, wyjaśniam.  

Postępowanie w sprawie toczy się już 
ponad 3 lata. Postępowanie zostało 
prawdopodobnie wszczęte z zawia-
domienia moich byłych wspólników, 
współwłaścicieli spółki Metaltech, 
którzy najprawdopodobniej nie 
mogli zaakceptować zbycia przeze 
mnie udziałów w spółce. Czynności 
w ramach tego postępowania były 
dokonywane z różną częstotliwo-
ścią, ale nigdy nie uchylałem się od 
składania wyjaśnień. Podobnie było 
także wczoraj (9 listopada br. - dop. 
red.), gdy złożyłem wyjaśnienia przed 
Prokuratorem Prokuratury Rejonowej 
w Szczecinku, po czym udałem się do 
domu. Wszelkie czynności dotyczące 
transakcji o wyższej wartości, co chyba 
zrozumiałe, podejmowałem za radą 
i w porozumieniu ze specjalistami w 
zakresie doradztwa podatkowego. Nie 
mam - także dziś - do zarzucenia sobie 
nic, jeśli chodzi o moją uczciwość i 
należytą staranność.

Z niemałym zdziwieniem odbieram 
ten komunikat. Choć w państwie 
prawa istnieje zasada domniemania 
niewinności, to faktycznie doznaje 
ona aktualnie uszczerbku. Treść pu-
blikacji oraz powiązanie ich ze mną, 
stanowią jakąś formę stygmatyzacji, z 
którą teraz przychodzi mi się zmagać. 
Jestem przekonany o braku winy, 
natomiast treść komunikatu i publi-
kacji prasowych przed prawomocnym 
wyrokiem sądowym, rzuca cień na 
moją wiarygodność i kwestionuje 
moją dotychczasową aktywność, w 
tym wieloletnią aktywność społeczną, 
co jest dla mnie szczególnie przykre.

***
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 

Prokuratura zarzuca B. Białasowi zani-
żenie wartości zbytych akcji. Według 
naszych informacji, przedsiębiorca 
posiada dokumenty z biura makler-
skiego jednego z największych pol-
skich banków, potwierdzające spadek 
wartości akcji.

far

Od autora: - To co poniżej napiszę, 
napisałbym niezależnie od tego, kogo 
dotyczyłaby sprawa i postawione 
zarzuty. Obojętnie, czy byłaby to 
osoba całkowicie apolityczna, czy też 
byłby to sympatyk PiS, PO, PSL czy 
Konfederacji. Po prostu nie podoba 
mi się forma i treść komunikatu CBA. 
Co prawda nie ma w nim nazwiska 

ani inicjałów podejrzanego, ale ujaw-
nienie funkcji jest w tym przypadku 
tożsame z ujawnieniem jego tożsa-
mości. Jeśli już chodziło o podanie 
funkcji samorządowej, to można 
było na przykład napisać, że chodzi o 
jednego z przewodniczących jednej z 
Rady Powiatu z terenu województwa 
zachodniopomorskiego. Choć szczerze 
mówiąc – i to jest moja kolejna wąt-
pliwość – nie rozumiem po co w ogóle 
było łączyć tę sprawę z funkcją samo-
rządową. Co gorsza, po zapoznaniu się 
z tą informacją można było odnieść 
wrażenie, że do zarzucanych czynów 
doszło przy wykorzystaniu funkcji sa-
morządowej, co nie ma nic wspólnego 
ze stanem faktycznym. Prawda jest 
natomiast taka, że zarzucane czyny – 
jeśli w ogóle zostały popełnione - nie 
miały nic wspólnego z samorządem, 
tylko z działalnością gospodarczą, 
prowadzoną przez Bogdana Białasa. 
Dlatego CBA powinno informować o 
zatrzymaniu przedsiębiorcy, któremu 
zarzuca się pewne czyny. Nie mają 
one związku z funkcją samorządową. 
Owszem, tyczą się oświadczeń mająt-

kowych, składanych m.in. przez sa-
morządowców - tyle, że domniemane 
nieprawidłowości wynikają z różnicy 
zdań na temat wartości zbytych akcji. 

To do sądu będzie należeć ocena, 
czy rację mają CBA i Prokuratura, czy 
przedsiębiorca. Do tego momentu 
Bogdan Białas pozostaje osobą nie-
winną. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że w tej sprawie chodziło o wykazanie 
aktywnej działalności służby, która 
nieustannie tropi nieprawidłowości, 
również wśród polityków. I nie byłoby 
w tym nic nadzwyczajnego, gdyby z 
któregoś z komunikatów CBA można 
się było dowiedzieć, jakiej wysokości 
poręczenie majątkowe wpłacił han-
dlarz bronią za respiratory, których 
nie dostarczył. Tego się pewnie nie 
dowiemy, bo nie wiadomo nawet, 
czy CBA prowadzi w tej sprawie 
jakiekolwiek postępowanie. A co z 
maseczkami? Co z wyborami, które 
się nie odbyły i doniesieniem NIK w 
tej sprawie? A co z wyprowadzeniem 
pieniędzy, o czym donosił prezes NIK, 
z Funduszu Sprawiedliwości? Akurat w 
tych sprawach panuje głucha cisza...
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W październiku ogólnopolskie me-
dia obiegło mrożące krew w żyłach 
nagranie dwuletniego chłopczyka 
z Wałcza, który na trzecim piętrze 
bloku chodził po okiennym para-
pecie. Niestety, 9 listopada doszło 
do powtórki tamtego zdarzenia 
- ten sam chłopiec znów wyszedł 
na parapet. Tym razem wiadomo, 
że chłopiec był pod opieką pijane-
go ojca. Dzień później sąd wydał 
postanowienie o odebraniu dzieci 
rodzicom.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce 14 
października. Przechodnie zauważyli 
wtedy stojące na parapecie okiennym 
małe dziecko. Jak się okazało, przeby-
wający pod opieką mamy dwulatek 
wyszedł na parapet okienny. Było to 
trzecie piętro bloku przy al. Tysiąclecia 
w Wałczu. Przechodnie powiadomili 
policję oraz matkę. Zanim przyjechała 
policja, matka zdjęła już dziecko z 
parapetu. W mieszkaniu było jeszcze 
jedno dziecko – trzyletnia dziewczyn-
ka. Policja przebadała matkę alko-
matem. Kobieta była trzeźwa. Mimo 
to, o zdarzeniu został powiadomiony 
sąd rodzinny. 

Niespełna miesiąc później doszło 
do powtórki. Sąsiedzi ponownie 
dostrzegli dwulatka, chodzącego po 
okiennym parapecie. Chłopiec nie 
przejmował się tym, że jest wysoko. 
Wyrzucał przez okno jakieś przedmio-
ty, najprawdopodobniej swoje zabaw-
ki. Obserwujący to zdarzenie sąsiad 

Znów o krok od tragedii...
powiadomił policję i szybko pobiegł 
do mieszkania. Obudził śpiącego ojca 
chłopca, który zdjął syna z parapetu i 
zamknął okno. Jak się okazało, ojciec 
dziecka był nietrzeźwy. Matki nie było 
w tym czasie w domu. 

- Mężczyzna miał 1,5 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu 
– potwierdza asp. Beata Budzyń z 
Komendy Powiatowej Policji w Wał-
czu. – Został on przez nas zatrzymany. 
Ponieważ mężczyzna był pd wpływem 
alkoholu, dopiero następnego dnia 
można było postawić mu zarzuty z 
art 160 kk. Sąd wydał postanowienie 
o odebraniu dzieci i umieszczeniu ich 
w placówce opiekuńczej. 

W art. 160 § 1 czytamy, że: „Kto nara-
ża człowieka na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”.

Paragraf 2 tego artykułu, który może 
mieć w tym przypadku zastosowanie 
mówi z kolei, że: „Jeżeli na sprawcy 
ciąży obowiązek opieki nad osobą 
narażoną na niebezpieczeństwo, 
podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5”. 

Wałecki Sąd Rodzinny wydał po-
stanowienie o odebraniu dzieci ro-
dzicom. 

- Jesteśmy w trakcie realizacji posta-
nowienia sądowego – mówiła 10 listo-
pada tuż po godzinie 10.00 dyrektor 
PCPR Bożena Terefenko.

Jak się później okazało, sąd wydał 
postanowienie o odebraniu dzieci 

około godziny 9.00 i pracownicy 
PCPR natychmiast przystąpili do jego 
realizacji. Odbieranie dzieci odbywało 
się co prawda w asyście policji, ale 
przebiegło spokojnie. 

- Tu liczył się czas, a bezpieczeństwo 
dzieci jest najważniejsze – mówi B. 
Terefewnko. - Dlatego zaraz po de-
cyzji sądu przystąpiliśmy do realizacji 
postanowienia. Dzieci przebywają 
w placówce opiekuńczej na terenie 
naszego powiatu.

Sprawą zajmuje się Prokuratura oraz 
Sąd Rodzinny. far

Od autora: Przy tego typu sprawach, 
jak bumerang wraca temat alkoholu 
i opieki nad dziećmi. Nie mówimy 
w tym wypadku o rodzinach pato-
logicznych czy dysfunkcyjnych, ale 
o zupełnie zwyczajnych, wydolnych 
wychowawczo rodzicach, którzy oka-
zjonalnie sięgają po alkohol, choćby 
podczas rodzinnych uroczystości, 
takich jak urodziny, imieniny, wesela 
czy święta. I nie chodzi tu wcale o o 
picie do przesady, żeby z rodzicami 
nie było kontaktu, ale o symboliczne 
jeden czy dwa toasty. Część rodziców 
nie widzi też nic złego w wypiciu jed-
nego czy dwóch drinków wieczorem 
po kolacji. Dziecko zasypia, a zmęczeni 
całym tygodniem pracy rodzice robią 
sobie maleńki reset. Można, czy nie? 
Jeśli nie dzieje się nic nadzwyczajnego 
– oczywiście można. A jeśli zdarzy się 
coś nieprzewidzianego? Osoba, która 
opiekuje się maluchem i jest pod 

wpływem alkoholu, może usłyszeć 
zarzut narażenia dziecka na utratę 
zdrowia lub życia. Wtedy nie liczy się 
fakt, że zdarzenie jest incydentalne, że 
dziecko jest zadbane i to, czy alkohol 
został wypity w dużych ilościach, czy 
raczej symbolicznych. Co więcej, aby 
rodzicami zainteresowała się policja, 
dziecku nie musi nawet stać się krzyw-
da. Wystarczy, że ktokolwiek - choćby 
sąsiadka - zawiadomi policję o tym, 
że opiekujący się dzieckiem rodzice są 
nietrzeźwi, to jest to już podstawa do 
postawienia zarzutów. Dlatego najlep-
szym wyjściem wydaje się być, aby 
jedno z rodziców pozostawało trzeźwe. 

Jako przykład podawany jest wcale 
nierzadki przypadek, kiedy dziecko 
spada z łóżka i uderza się w głowę. 
Trzeźwi rodzice błyskawicznie jadą w 
takiej sytuacji z malcem do  szpitala. 
Ci, którzy wypili już na przykład po 
dwa drinki – nie mogą tego zrobić, 
muszą czekać na przyjazd karetki albo 
taksówki. W tej sytuacji, mimo braku 
cech patologii w rodzinie, stan rodziców 
zmniejsza szansę na pomoc maluchowi. 

- Sytuacje w życiu są różne – przy-
znaje dyrektor wałeckiego PCPR 
Bożena Terefenko. - I rodzice czasami 
też mają prawo wypić alkohol. Ale aby 
uniknąć kłopotów lepiej, aby jedno z 
nich pozostało trzeźwe. Jeśli z jakichś 
powodów nie ma takiej możliwości, 
wtedy należy dziecku zapewnić opie-
kę trzeźwej, pełnoletniej osoby. To 
może być babcia, ciocia, wujek, a w 
ostateczności nawet sąsiad.
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Zarówno w skali kraju, jak i woje-
wództwa oraz powiatu notuje się 
coraz więcej zakażeń wirusem Co-
vid-19. W 107 Szpitalu Wojskowym 
kolejny oddział przekształcany jest 
na covidowy. Niestety liczba zacho-
rowań nie wpływa na zwiększenie 
liczby szczepień. 

W skali powiatu notowany jest 
wyraźny wzrost zachorowań na Co-
vid-19. Dziennie potwierdzanych jest 
ponad 20 przypadków zarażenia. 
Przekłada się to na liczbę hospitali-
zacji. W wałeckim 107 Szpitalu Woj-
skowym przeważają jednak pacjenci 
spoza naszego powiatu - głównie z 
Białogardu, Koszalina i Drawska. 

- Obecnie dysponujemy 24 łóżkami 
dla pacjentów z Covid-19 czytamy w 
infomacji przesłanej przez rzecznika 
107 Sz.W. -  W oddziale zakaźnym 
i części oddziału ginekologicznego 
przebywają pacjenci hospitalizowani 
z powodu COVID. Ponadto, mamy 
także łóżka w oddziale anestezjolo-
gii i intensywnej terapii. Natomiast 
decyzją wojewody od 10 listopada 
oddział laryngologiczny także zostanie 
przekształcony do walki z COVID. Tym 
samym, od 10 listopada decyzją woje-
wody z zwiększymy liczbę łóżek o 12 
łóżek przeznaczonych dla pacjentów 
chorujących na koronawirusa oraz o 
3 liczbę łóżek intensywnej terapii. 
Obecnie (wtorek 9 listopada – dop. 
aut.) mamy komplet pacjentów. Do 
szpitala trafiają głównie pacjenci 

Coraz więcej zachorowań
niezaszczepieni, ale zdarzają się także 
zaszczepieni. Pacjenci niezaszczepieni 
wymagają dłuższej hospitalizacji i tra-
fiają pod respiratory. Nie jesteśmy w 
stanie potwierdzić, że wzrost zachoro-
wań IV fali powoduje zwiększone za-
interesowanie szczepionkami. Liczba 
szczepień utrzymuje się mniej więcej 
na stałym poziomie.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
większość nowych łóżek jest już zajęta. 
W rozmowach z punktami szczepień 
potwierdzają się obserwacje ze 107 
Sz.W.: mimo wzrostu zachorowań i 
bezsprzecznie cięższego przebiegu 
choroby u osób niezaszczepionych, 
nie wpływa to na zainteresowanie 
szczepieniami. Liczba osób zaszczepio-
nych oscyluje w okolicy 50 procent. 

Wałeccy samorządowcy przyznają, 
że nie mają jakichkolwiek narzędzi, 
aby wpłynąć na zwiększenie odsetka 
osób zaszczepionych. Również praco-
dawcy nie mają żadnych możliwości, 
aby nakłonić pracowników, a tym 
bardziej zmusić go do zaszczepienia 
się. Jedynym odstępstwem od tej 
zasady są firmy, które np. delegują 
pracowników poza granice kraju. 
Wówczas wymogi krajów docelowych 
wymuszają szczepienie lub wykonanie 
testów. 

far

Od autora: Czy jest mi żal ludzi 
umierających na Covid, bo nie chcieli 
się zaszczepić? Myślę o nich podob-
nie jak o kierowcach, którzy zginęli, 

bo wsiedli za kółko pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków. Może i 
jest mi ich żal, bo żal jest każdego 
człowieka. Ale też jakoś specjalnie 
sobie tym głowy nie zaprzątam. To 
znaczy... zaprzątam sobie nimi głowę 
i myślę wrogo jeśli przez nich cierpią 
ludzie postronni. Tak to już bywa, że 
za głupotę innych cierpią niewinni.

Głupota czy bezmyślność wynika 
zazwyczaj z braku wiedzy - nie jest to 
jednak żadnym usprawiedliwieniem. 
Bo głupota jest złem, a zło rodzi 
najczęściej jeszcze większe zło... Dla-
tego antyszczepionkowcy są w moim 
przekonaniu złem. Indywidualna 
głupota skutkuje tu złem w przestrzeni 
publicznej o skali trudnej do okre-
ślenia. Z całą pewnością cierpi przez 
to wiele osób. Przy czym negatywne 
skutki odnoszą się nie tylko do sfery 
zdrowotnej, ale również ekonomicz-
nej. Bo leczenie niezaszczepionych 
kosztuje, bo ewentualne obostrzenia 
odbijają się na przedsiębiorcach, bo 
choroba jednostki powoduje absencję 
osób, zmuszanych do przebywania na 
kwarantannie, itd. 

Nie do zaakceptowania jest dla mnie 
postawa polskiego rządu. Ma on bo-
wiem pełne możliwości, aby zmusić 

Polaków do szczepień, nakazując ich 
obowiązkowość. Jeśli rządzący oba-
wiają się działać w tej sprawie wprost, 
to mogą społeczeństwo przymusić do 
szczepień w sposób bardziej zawoalo-
wany, choćby poprzez wprowadzenie 
pewnych ograniczeń. Mam na myśli 
odpłatność za leczenie Covid dla osób 
niezaszczepionych czy też konieczność 
posiadania paszportu covidowego do 
pełnego funkcjonowania w przestrze-
ni publicznej. Problemem jest to, że 
rząd doskonale zdaje sobie sprawę, iż 
aby pokonać pandemię, konieczne są 
szczepienia, ale z niewytłumaczalnych 
powodów zdaje się nie dostrzegać 
antyszczepionkowców, obawiając się 
utraty słupków procentowych w ko-
lejnych sondażach. Bo tak się składa, 
że antyszczepionkowcy to w sporej 
części właśnie elektorat PiS. Wystarczy 
porównać mapę poparcia w ostatnich 
wyborach z mapą pokazującą, w ja-
kich rejonach jest najmniejszy odsetek 
osób zaszczepionych, aby zauważyć 
dziwną zgodność. Dlatego na radykal-
ne działania raczej nie ma co liczyć. 
Niestety, nawet Pan zatrudniony na 
stanowisku Prezydenta RP uważa, że 
w kwestii szczepień powinna panować 
wolność... Doprawdy, ręce opadają...
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Kamila nie spodziewała się usły-
szeć takiej prawdy o swoim ojcu. 
Wiedziała, że miał sporo za uszami 
,ale nie sądziła, że był aż tak zły. 
Mimo wszystko uważała, że należy 
mu się pomoc.

Kamila nigdy nie była rozpieszczana 
przez życie. Właściwie nie pamięta 
swojej matki. To są jakieś pojedyncze 
obrazy, których do końca nie jest 

Ten zły
pewna czy faktycznie przetrwały w 
zakamarkach jej pamięci, czy też jest 
to projekcja z opowieści ojca. Mama 
zmarła na raka, kiedy ona miała 
cztery lata. Ojciec rozpił się potem i 
miał duże problemy. Stracił pracę i 
popadł w długi. Kamilą zajmowali się 
dziadkowie ze strony matki. Rodzice 
ojca zmarli przed jej narodzinami. 
Wtedy Marian jakoś wziął się w 
garść. Musiał zająć się córką. Nie 

wychodziło mu to najlepiej. Ciągle 
brakowało pieniędzy. Kamila odsta-
wała od swoich rówieśników. Widać 
było na pierwszy rzut oka, że jest 
biedna. Nikt nie wiedział, że nie tylko 
miała stare ciuchy, ale zdarzało się, że 
była zwyczajnie była głodna. Ojciec 
niby się nią zajmował, niby starał się 
o nią dbać, ale... nie zawsze mu to  
wychodziło. Zwłaszcza, jeśli pojawiali 
się koledzy i alkohol. Może nie pił już 

tak dużo, jak kiedyś, ale dalej potrafił 
się zapomnieć. Nadal jeśli wpadał 
w ciąg – a czasem w niego wpadał 
- to ważniejsze było kupno flaszki, 
niż jedzenia. Nadal ważniejszy był 
alkohol, niż opłacenie rachunków. 
Nie starał się o wsparcie z pomocy 
społecznej. Wolał, żeby jak najmniej 
ludzi wiedziało o jego problemach. 
Większe zainteresowanie mogło 
bowiem skutkować odebraniem mu 
córki. Bo jednego, czego nie można 
mu było odmówić - to tego, że na 
swój sposób córkę kochał. 

- Tak mijały lata – opowiada Kami-
la. - Przyzwyczaiłam się do swojego 
życia. Do tego, że jestem gorsza, że 
nie dorównuję moim rówieśnikom, 
bo zwyczajnie mnie na to nie stać. 
Uczyłam się nieźle, a z niektórych 
przedmiotów nawet bardzo dobrze, i 
to była jedyna rzecz, w której mogłam 
konkurować. 

***
Kiedy Kamila kończyła technikum, 

ojciec zachorował. Początkowo nawet 
nie poszedł do lekarza. Sądził, że po 
prostu się przeziębił i przez to ma 
problemy z pęcherzem. W końcu 
jednak stało się to na tyle bolesne 
i uciążliwe, że poszedł do specjali-
sty. Po miesiącu i serii niezbędnych 
badań diagnoza nie pozostawiała 
złudzeń: rak prostaty. 

- Rak okazał się już na tyle zaawan-
sowany, że nie było mowy o operacji 
– opowiada Kamila. - Szczęśliwie nie 
było przerzutów. Niestety, lekarze nie 
pozostawiali złudzeń. Dostępna w kra-
ju terapia nie dawała szans nie tylko 
na wyleczenie, ale nawet na dłuższe 
utrzymanie choroby w ryzach. Na 
zachodzie niektóre kliniki prowadziły 
nowoczesną chemioterapię, która w 
połączeniu z naświetlaniami dawała 
szansę na zmniejszenie rozmiarów 
guza, co z kolei pozwoliłoby na jego 
usunięcie. Tyle, że ta terapia była 
kosztowna i do tego nie refundowana 
przez nasz NFZ. Nie mogłam się z tym 
pogodzić. Mój ojciec umierał, bo nie 
mieliśmy pieniędzy! Żeby sprawa była 
jasna: nie chodziło o jakieś miliony. 
Leczenie wraz z dojazdami zamknę-
łoby się kwotą około 30 może 35 
tysięcy złotych. Ale nie mieliśmy skąd 
ich wziąć.

Marian miał młodszą siostrę. Do tej 
pory nie utrzymywał z nią żadnego 
kontaktu. Kamila nawet jej nie pozna-
ła, widziała ją wyłącznie na zdjęciach. 
Wiedziała tylko, że ciotka jest bardzo 
bogata. Miała piękne mieszkanie w 
Wałczu, ale odkąd wybudowała dom 
bliżej Piły, praktycznie w nim nie 
mieszkała. Ojciec nie chciał rozmawiać 
na temat siostry. Kamila wyczuła, że 
kryła się za tym jakaś tajemnica. Mimo 
to nalegała, żeby ojciec spróbował się 
z nią skontaktować i pożyczyć od niej 
pieniądze. Obiecał, że tak zrobi, choć 
od razu zapowiedział, że nie liczy na 
to, że siostra mu pomoże. 
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.

Ten zły
- Po kilku dniach oznajmił, że był u 

siostry – opowiada Kamila. - Rozma-
wiał z nią, ale podobno nie chciała 
go słuchać. Miała mu powiedzieć, że 
nic jej nie obchodzą jego problemy i 
żadnej kasy od niej nie dostanie. Nie 
do końca wierzyłam ojcu, więc po-
stanowiłam spróbować porozmawiać 
z nią sama. 

***
Kamila nie znała adresu ciotki, wie-

działa tylko, gdzie jest jej mieszkanie 
w Wałczu. Obserwowała je, na ile po-
zwalał jej czas, żeby trafić na moment 
kiedy kobieta w nim będzie. Po dwóch 
tygodniach wreszcie jej cierpliwość 
została nagrodzona. Zobaczyła jak 
kobieta podobna do tej z rodzinnych 
zdjęć wysiada z ładnego samochodu 
i wchodzi do kamienicy.  

- Poszłam za nią – opowiada Kami-
la. - Otworzyła mi drzwi, ale mnie 
nie poznała. Przedstawiłam się jej i 
liczyłam że zaprosi mnie do środka, że 
będę miała okazję z nią porozmawiać. 
Ale kiedy tylko powiedziałam swoje 
nazwisko i wyjaśniłam, po co przycho-
dzę, oznajmiła mi oschle, że o moim 
ojcu nie chce słyszeć. Nie interesuje 
jej, czy jest chory czy zdrowy, czy może 
już umarł. Żadnych pieniędzy nie da. 
Kazała mi się wynosić. Zatrzasnęła mi 
drzwi przed nosem.  Byłam rozżalona 
i wściekła na nią. Nie rozumiałam, jak 
można być aż tak zawziętym, żeby nie 
pomóc własnemu bratu. Jak można 
pozwolić na to, żeby brat umierał? 
Wtedy postanowiłam, że musi ją 
spotkać kara. Okradnę ją, zabiorę 
jej kasę czy cokolwiek innego, byle 
cennego, co znajdę w jej mieszkaniu 
i przeznaczę na leczenie ojca.

Kamila zaczęła obserwować miesz-
kanie. Znajdowało się na parterze, 
więc teoretycznie z wejściem nie 
powinno być problemów. Kiedy 
przyszedł ten dzień, tak jak sobie 
zaplanowała, udało jej się wyciąć 

szybę w oknie i otworzyć je. Dostała 
się do środka, ale tu przeżyła rozcza-
rowanie: w mieszkaniu nie było nic, 
dosłownie nic cennego. Widać było, 
że ciotka w mieszkaniu bywa spora-
dycznie. Dlatego Kamila postanowiła 
rozszerzyć plan i włamać się do jej 
domu pod Piłą. Kilka dni zajęło jej 
ustalenie adresu. Potem przez blisko 
dwa tygodnie go obserwowała. Kiedy 
wydawało jej się, że na wyrywki zna 
plan dnia swojej ciotki, zdecydowała 
się na włamanie. Z dostaniem się 
do środka nie było problemów. W 
domu znalazła sporo kosztowności i 
pieniędzy. Nie zdążyła jednak wyjść, 
bo w drzwiach stanęła ciotka w to-
warzystwie pracowników ochrony. 
Nie zdawała sobie nawet sprawy, że 
uruchomiła alarm. Ciotka widząc, kim 
jest złodziej, odesłała ochroniarzy 
informując ich, że sama wezwie po-
licję. Wcześniej zadzwoniła po brata, 
żeby go poinformować, że zaraz jego 
córkę złapaną na kradzieży aresztuje 
policja. Błagał, żeby poczekała z tym 
do jego przyjazdu. 

***
- Nie wiedziałam, jak mam się 

zwracać do ciotki – opowiada Kamila. 
- Wiedziałam, że ma na imię Beata, 
ale czy mam mówić do niej: pani, czy 
po imieniu, a może: ciociu? Spytałam 
ją o to wprost. Kazała mi mówić do 
siebie na pani. Wkrótce przyjechał 
ojciec. Był załamany tym, co zrobiłam. 
Tłumaczyłam, że zrobiłam to tylko po 
to, żeby go ratować. Że nie miałam 
innego wyjścia. Nie wyobrażałam 
sobie, że mogę przyglądać się, jak 
on powoli umiera. Ciotka była całko-
wicie niewzruszona. Spokojnie i bez 
emocji oznajmiła, że jej brat jest złym 
człowiekiem i od niej nie ma co liczyć 
na wsparcie. Ojciec spuścił głowę. 
Wykrzyczałam do niej, żeby w końcu 
powiedziała mi, co on takiego zrobił, 
że jej zdaniem nie zasługuje na drugą 

szansę... Wtedy zaczęła mówić.
Beata przyznała, że kiedyś nie było 

dla niej bliższej osoby niż brat. Cieszy-
ła się bardzo, kiedy się ożenił i kiedy 
ja przyszłam na świat. 

- Dopiero wtedy dowiedziałam się, 
że ciotka była moją chrzestną, razem 
ze swoim mężem Wojtkiem – opo-
wiada Kamila. - Kiedy moja mama 
umarła, pomagali nam. Później mój 
ojciec zaczął pić. Nie chciał od nich 
pomocy, tylko pieniędzy na alkohol. 
Nachodził ich, domagając się kasy. 
Nie opiekował się mną, oddał mnie 
do dziadków. Stracił pracę, bo pił. 
Narobił długów i groziła mu utrata 
mieszkania. Wiedział, że Beata i jej 
mąż mają pieniądze. Uznał, że muszą 
mu pomóc, czyli dawać pieniądze na 
picie. Przychodził o różnych porach 
dnia i nocy. Kiedy usłyszał odma-
wiali - wpadał w szał. Któregoś razu 
Beata odmówiła mu kolejny raz. 
Kazała mu wziąć się do pracy. Zaczął 
jej grozić, awanturować się, żądał, 
żeby natychmiast dała mu pieniądze. 
Kiedy odmówiła kolejny raz, rzucił 
się do niej z rękami. Wypchnęła go 
na klatkę. Mieszkali wtedy w bloku. 
Tam zaczęli się szarpać. Popchnął ją 
tak nieszczęśliwie, że spadła ze scho-
dów. Trafiła do szpitala. To, że miała 
złamaną rękę, było drobiazgiem. W 
wyniku tego upadku poroniła. Była 
w trzecim miesiącu ciąży. Co gorsza, 
okazało się, że nie będzie mieć już 
więcej dzieci. Próbowała się leczyć, ale 
w końcu uwierzyła lekarzom, że nie 
ma szans na dziecko. Z tego powodu 
rozstała się z mężem. On koniecznie 
chciał potomstwa, a kiedy okazało 
się, że ciotka nie może mu go dać, 
mimo że się kochali, postanowił się 
z nią rozwieść. Zabezpieczył ją mate-
rialnie, zostawił jej jedną z firm, jakie 
prowadzili, kiedy byli małżeństwem. 
Zachował się całkiem przyzwoicie. 
Przez mojego ojca ciotka straciła 

dziecko i szansę na dziecko. Straciła 
też męża, czyli jedyną kochaną osobę, 
którą miała. Później nie związała się 
już z nikim. Została sama. Mój ojciec 
nawet jej za to wszystko nie przeprosił. 
Byłam wstrząśnięta tym, co usłysza-
łam. Rozumiałam ją i powiedziałam 
jej to. Ale powiedziałam też, że tak 
długie hodowanie nienawiści niszczy 
ją samą. A kiedy już to powiedziałam, 
kazałam jej dzwonić na policję, żeby-
śmy mieli to wszystko z głowy. 

***
Beata chwilę się zastanawiała i w 

końcu kazała wynosić się bratu i 
bratanicy. Nie zawiadomiła policji. 
Po kilku dniach pojawiła się za to 
pod szkołą Kamili. Spytała, czy mogą 
porozmawiać. Pojechały do Piły do 
jej firmy. Kamila opowiadała jej o 
swoim życiu, o problemach, o biedzie, 
z jaką musiała się mierzyć. Przyznała, 
że bywały dni, kiedy była głodna, 
bo ojciec tracił pieniądze na alkohol. 
Ciotka była w szoku, że mimo to tak 
mocno go kocha, tak o niego walczy 
i chce mu pomóc. 

- Rozmawiałyśmy o mnie i o życiu – 
mówi Kamila. - Dopiero pod koniec 
rozmowy pojawił się temat choroby i 
pieniędzy. Mówiłam o terapii, o tym, 
gdzie ją robią i ile kosztuje. Beata 
sprawdziła te informacje w internecie. 
Powiedziała, że załatwi leczenie mo-
jego ojca i sfinansuje je. Ale zrobi to 
nie dla brata, tylko dla mnie. Od tego 
momentu minęło już kilka lat. Beata 
traktuje mnie jak córkę. Widujemy się 
niemal codziennie. Utrzymuje mnie 
i... mojego ojca. Wyzdrowiał, ale nie 
wrócił do pracy, a renta, którą ma, 
jest bardzo mała. Zupełnie przestał 
pić. Beata ciągle jednak nie chce 
mieć z nim kontaktu. Nadal uważa, 
że jest złym człowiekiem. Powiedziała, 
że sama musi mieć pewność, że się 
zmienił.

Michał Gwdowski
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Racjonalny usta-
wodawca w 

swoim zapale 
w 2016 r. 
zreformował 
również 
prawo karne. 

Jedna ze 
zmian tyczyła się 

pr ze - stępstwa składania 
fałszywych zeznań. Do czasu tej 
zmiany osoba będąca świadkiem 
mogła w sprawie zeznawać niepraw-
dę z obawy przed własną odpowie-
dzialnością karną i nie ponosiła co 
do zasady za to odpowiedzialności.   
Zmiana przepisu taką odpowie-
dzialność wprowadziła. Trzeba też 
wiedzieć, iż prawo oskarżonego do 
obrony obejmuje również możliwość 
składania nieprawdziwych zeznań 
lub ich odmowy, względne odmo-
wy odpowiedzi na poszczególne 
pytania. Trudno bowiem oczekiwać 
od podejrzanego, czy też stojącego 
przed sądem oskarżonego, by się sa-
modenuncjował. To oskarżyciel ma 
udowodnić winę, a nie oskarżony 
sam sobie, a przyznanie się do winy 
od dawna nie jest koroną dowodów. 
Racjonalny ustawodawca postano-
wił to jednak zmienić i wprowadził 
do art. 233 par. 1a: „Jeżeli sprawca 
czynu określonego w § 1 zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę z 
obawy przed odpowiedzialnością 
karną grożącą jemu samemu lub 
jego najbliższym, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5.” Czyli podejrzany lub 

już stojący przed sądem oskarżony 
powinien zeznawać prawdę sam 
siebie pogrążając, chyba, że odmó-
wi składania zeznań. Wskazać też 
trzeba, że oskarżony może prawo do 
obrony realizować przez odwołanie 
wyjaśnień, zaprzeczenie popełnienia 
zarzuconego mu czynu bądź złoże-
nie wyjaśnień nieodpowiadających 
prawdzie. Taka obrona oskarżonego, 
choć nie ułatwia sądowi wykrycia 
prawdy materialnej, jest prawem 
oskarżonego i nie może być uzna-
na ani za okoliczność skutkującą 
negatywną oceną postawy oskarżo-
nego, ani za okoliczność obciążającą 
w zakresie dowodowym lub przy 
wymiarze kary. Wynika to z art. 42 
ust. 2 Konstytucji. 

Po zmianie przepisu doszło do 
rozbieżności w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego i na jego wokandzie 
pojawiła się sprawa, dotycząca 
odpowiedzi na zadane pytanie 
prawne: „Czy w świetle art. 42 
ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 
6 k.p.k. gwarantującym jednostce 
prawo do obrony, dopuszczalne jest 
pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej za przestępstwo określone w 
art. 233 § 1a k.k. przesłuchanego w 
charakterze świadka sprawcy czynu 
zabronionego, który w obawie przed 
grożącą mu odpowiedzialnością 
karną złożył fałszywe zeznanie?”. 
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów 
podjął uchwałę stwierdzając, że 
świadek (podejrzany), korzystając z 
prawa do obrony, może kłamać w 
obawie przed karą, ale tylko kiedy 

Fałszywe zeznania

swoimi zeznaniami nie pomawia 
innej osoby. Uchwale nadano moc 
zasady prawnej. Przekładając to na 
język codzienny, oskarżony odzyskał 
w ten sposób prawo do obrony z 
tym ograniczeniem, że składając 
sprzeczne z prawdą zeznania jako 
świadek np. w innej sprawie czy też 
jako podejrzany, czy też oskarżony 
przed sądem musi się pilnować, bo 
nie może fałszywie obciążać innych 
twierdząc, co jest powszechne, że 
„to nie ja, tylko tamten”. Usiłowanie 
zrzucenia odpowiedzialności na in-
nych może skutkować odpowiedzial-
nością karną dla takiego podsądne-
go. Tym orzeczeniem Sąd Najwyższy 
powrócił do swojej uchwały z  2006 
r., w której stwierdził, że oskarżony, 
który składając wyjaśnienia w związ-
ku z toczącym się przeciwko niemu 
postępowaniem karnym, fałszywie 
pomawia inną osobę o współudział 
w tym przestępstwie w celu ukrycia 
tożsamości rzeczywistych uczest-
ników tego przestępstwa, a nie w 
celu własnej obrony, wykracza poza 

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
 Przed Tobą bardzo dobry tydzień. 
Wystarczy, że będziesz pilnował 
obowiązków, a wszystko pójdzie 
po Twojej myśli. Znajdź czas dla 
innych i nie wahaj się szczerze 
mówić o tym, co sądzisz na temat 
ich problemów. Niektórzy ocze-
kują Twojej pomocy. W miłości 
zapowiada się czas romantycznych 
kolacji i wspólnych wieczorów. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Bądź ostrożny tam, gdzie mowa 
o pożyczkach i większych pienią-
dzach. Zbytnia beztroska i zbyt 
wiele wydatków mogą sprawić, że 
wpadniesz w tarapaty. Czeka Cię 
wiele spotkań towarzyskich i krót-
kich wyjazdów, które dostarczą 
Ci dużo satysfakcji. Samotne Byki 
mogą liczyć na udaną randkę.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Pamiętaj, że decyzje podejmo-
wane w emocjach nie zawsze są 
dobre. Postaraj się o trochę cier-
pliwości i przemyśl swoje decyzje. 
Jeśli poczujesz się przemęczony, to 
bez wahania wybierz się gdzieś. 
Weekend za miastem lub w sym-
patycznym spa poprawi nie tylko 

twoją kondycję, ale i nastrój.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Przyjaciele i nowi znajomi zrobią 
wszytko, abyś się nie nudził. Zaproszą 
cię na spotkanie, wyciągną z domu 
na imprezy i seanse filmowe. Dosta-
niesz propozycję spotkania służbo-
wego, które przyniesie duże korzyści. 
Weekend sprzyja odpoczynkowi, a na 
randkach będzie namiętnie.
LEW (23.07. - 23.08.)
Bądź czujny. Nie daj się wciągnąć w 
cudze sprawy. Zadbaj też o zdrowie, 
organizm może wysyłać znaki, że 
potrzebuje zwolnić tempo. Week-
end przyniesie dobre wieści, które 
rozpoczną fajny etap w życiu. Na 
randkach unikaj rozmów o pienią-
dzach i polityce, bo posypiesz sobie 
miły wieczór.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Czeka Cię dużo nowych obowiąz-
ków, które dołożą Ci niepotrzebnego 
stresu. Postaraj się w tym czasie 
myśleć o sobie, a nie o innych. 
Weekend sprzyja wyjazdom, możesz 
liczyć na sympatyczne zaproszenia 
od przyjaciół. Samotne Bliźnięta 
przestaną być nieśmiałe i oczarują 

kogoś swoim wdziękiem.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Przygotuj się na dobre wiadomości 
i wiele ciekawych propozycji. Może 
rozkwitniesz zawodowo, a może 
znajdziesz pasję która przegoni 
czarne myśli? W weekend odpocz-
nij, potrzebujesz czasu dla siebie i 
najbliższej osoby. Warto wybrać się 
gdzieś tylko we dwoje. 
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Czas na nowe wyzwania! Mars 
sprawi, że poczujesz wielki przypływ 
twórczej energii. Wszystko, co nowe 
i nieznane okaże się niezmiernie po-
ciągające. Słuchaj swojej intuicji i idź 
za głosem serca, ale nie zapomnij o 
obowiązkach. Wenus sprzyja miłości 
i już niedługo pojawi się ktoś, kto 
skradnie twoje serce.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Czeka cię wiele nowych obowiązków 
w pracy. Nie narzekaj na nadmiar 
pracy, bo zyskasz na tym finansowo. 
W weekend pozwól sobie na chwilę 
relaksu. Kino lub teatr to najlep-
sza rozrywka na wieczór. Samotne 
Strzelce czeka namiętny flirt. Uwa-
żaj, żeby komuś nie złamać serca! 

KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Czas uwierzyć w swoje mocne stro-
ny i złapać byka za rogi! Zainteresuj 
się tym, co daje możliwość awansu 
lub korzyści finansowe.  W week-
end odpocznij z dala od gwaru 
i męczących krewnych. Postaraj 
się gdzieś wyjechać, a na pewno 
nabierzesz dystansu. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Czeka cię spokojniejszy okres w 
pracy i życiu osobistym. W wolnym 
czasie zajmij się sportem lub czę-
ściej spaceruj. Dzięki temu nawet 
w najnudniejszy poranek w pracy 
będziesz energiczny i w dobrym 
humorze. Nowa znajomość może 
okazać się całkiem interesująca i 
warta twojej uwagi.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Przed Tobą udany tydzień. Czas 
będzie płynąć szybko, a ty będziesz 
zadowolony i w dobrej formie.  W 
pracy wpadniesz na rewolucyjny 
pomysł, który przyniesie Ci wiele 
korzyści. Twój dom stanie się miej-
scem spotkań znajomych i będzie 
tam panowała świetna atmosfera. 
W miłości nadchodzi dobra passa.

granice przysługującego mu prawa 
do obrony i może ponosić odpowie-
dzialność karną z ówczesnego art. 
234 KK 

Swoją drogą, tu pojawia się pyta-
nie: gdzie błądzą myśli racjonalnego 
ustawodawcy przy projektowaniu, 
a potem uchwalaniu takich prze-
pisów? Dobrze by było gdyby ci, 
którzy kryją się za tym pojemnym 
pojęciem racjonalnego ustawodaw-
cy, odpowiadali kiedyś na podstawie 
uchwalanych przez siebie przepisów. 
Podsądnym zaś może stać się każdy 
z nas, choćby w przypadku kolizji 
drogowej... 

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Za Rzeczpospolitą
https://www.sn.pl/sprawy/

SitePages/Zagadnienia_prawne_
SN.aspx?ItemSID=1567-301f4741-
66aa-4980-b9fa-873e90506a11&Li
stName=Zagadnienia_prawne
 uchwała SN  z 11.1.2006 r., I KZP 

49/05, OSNKW 2006, Nr 2, poz. 12
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Boskie Brownie
COŚ NA ZĄB

Ktoś, kto wymyślił sernik, powinien zostać ozłocony - serio, tak właśnie uważam 
jako zaprzysięgła fanka tego właśnie ciasta. Rodzajów sernika i wariacji w jego 
temacie istnieje już zresztą niepoliczalna mnogość, ale nie da się wybrać tego 
najsmaczniejszego. Ja mimo wszystko nie ustaję w poszukiwaniach, co zaczyna 
być trochę niebezpieczne w kontekście obwodu w moich biodrach. Ale pal sześć 
biodra - na plażę będę gotowa, a moim kubkom smakowym też się coś od życia 
należy. Waszym zresztą też!

SKłADNIKI

• 1 kg twarogu drobno mielonego (u mnie w wiaderku),
• 300 g masy kajmakowej,
• 2 budynie o smaku Toffi,
• 3 jajka,
• 450 g wiśni mrożonych,
• 3 łyżki cukru,
• sok z 1/2 cytryny,
• łyżka mąki ziemniaczanej.

WYKONANIE

Do misy miksera przekładamy ser i chwilę ucieramy. Dodajemy masę kajmakową i jajka. 
Ucieramy, aż składniki się połączą. Na koniec wsypujemy proszek budyniowy i chwilę 
mieszamy. Tak przygotowaną masę przekładamy do wcześniej wysmarowanej masłem 
tortownicy. 
Pieczemy przez 90 minut w 170 stopniach. 

Teraz robimy frużelinę. Wiśnie przekładamy do garnuszka i gotujemy na małym ogniu 
przez 10 minut, od czasu do czasu potrząsając garnkiem. Dodajemy cukier i sok z cytryny, 
chwilę podgrzewamy. Teraz odlewamy 1/2 szklanki powstałego soku do szklanki i do-
dajemy mąkę ziemniaczaną, dobrze mieszając, żeby nie było grudek. Gotujemy 5 przez 
minut i mamy gotową frużelinę.

Po wystudzeniu przelewamy ją na upieczony sernik i wkładamy na 1 godzinę do lodówki.

SMACZNEGO! ()

Wróciłam 
ostatnio ze 

szkolenia, 
doty-
czącego 
kształ-
towania 

mądrych, 
logicznych 

procesów 
biznesowych. Dwa dni w jednej 
sali konferencyjnej, na koryta-
rzu bufet z doskonałą herbatą 
i jeszcze doskonalszymi pącz-
kami, a gdzieś pośrodku tego 
wszystkiego ja - trochę umaza-
na lukrem, z szeroko otwartymi 
ze zdumienia oczami, zachły-
śnięta faktem, że ktoś właśnie 
uchylił mi kurtyny do Świata 
przez wielkie “Ś”.

Szesnaście godzin dyskutowa-
nia na temat tego, jakie narzę-
dzia i rozwiązania są najkorzyst-
niejsze szarpie we mnie tę samą 
strunę, która zadrżała podczas 
mojego pierwszego wykładu 

z prawa handlowego czy warsz-
tatów z dynamik grupowych - 
poczułam, że to jest i n t e r e s u 
j ą c e, a ja chcę wiedzieć więcej. 
Dotykam właśnie sposobu myśle-
nia, który odpowiednio rozpę-
dzony, przeniesiony na podatny 
grunt, zmieniał świat biznesowy, 
a w konsekwencji rzeczywistość, 
w jakiej żyjemy na świecie.

Nie chodzi w tym wszystkim 
przecież o same narzędzia bizne-
sowe, o których czytałam odro-
binę wcześniej. To raczej iskrząca 
atmosfera, w której ludzie o 
podobnych zainteresowaniach, 
ale bardzo różnym tle zawo-
dowym pochylali się nad tym 
samym problemem. Atmosfera, o 
której nie mam pojęcia, że mi jej 
brakuje, dopóki coś nie przypo-
mni mi o tym, ile satysfakcji w 
życiu daje.

Wróciłam do domu. Mózg 
ciężki od wysiłku, pyszczek 

Wiadomości ze Świata
wygięty w pełnym zadowolenia 
uśmiechu, a ja cała jakaś taka 
niespokojna, miotając się od 
sypialni do salonu, od salonu 
do kuchni, od kuchni do drzwi. 
Świat, o którego istnieniu przy-
pomniałam sobie na szkoleniu, 
jest przecież dalej na wycią-
gnięcie ręki. Dlaczego, kiedy 
wracam z pracy, bezsensownie 
zanurzam się w media społecz-
nościowe, zamiast przejrzeć 
skrót wiadomości? Czy nie 
mogłabym zamiast kolejnego 
serialu posłuchać biznesowego 
podcastu? Zamienić choćby co 
trzeciego czytanego romansu na 
książkę biznesową? A skoro już 
przy tym jesteśmy, skoro już tyle 
mogłabym zmienić na lepsze, to 
dlaczego by nie zacząć chodzić 
na siłownię? Upewnić się, że la-
tem wejdę w ulubione sukienki? 
Czemu nie zacząć jeść zdrowiej, 
nie wrócić do gotowania więk-
szości swoich posiłków?

Tego rodzaju wydarzenia to 

coś, co zwykle skutecznie 
otwiera mi oczy - i na Świat 
dookoła, i na decyzje, które 
podejmuję codziennie. Ulep-
szenia leżą zwykle w zasięgu 
ręki, a śledzenie wiadomości 
ze świata czy wybieranie 
posiłków mądrzej to chwila, 
którą tak czy inaczej prze-
znaczę na czynności, które 
niewiele do mojego życia 
wnoszą. Tylko... tylko to, że 
zajmują niewiele czasu, to 
jeszcze nie gwarancja tego, 
że rzeczywiście się na nie 
przestawię. A to wymaga 
podjęcia świadomej decyzji 
„stawiam na wartościowe, a 
nie znajome i proste”.

Od zeszłego tygodnia udało 
mi się czytać więcej wiado-
mości ze Świata. To dobry 
początek.

Natalia Chruścicka
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W końcówce rundy jesiennej więk-
szość piłkarzy Orła Wałcz zdaje 
się „jechać na oparach”: w trzech 
ostatnich spotkaniach, w których 
Orzeł potykał się z teoretycznie 
słabszymi od siebie rywalami, wał-
czanie zdołali wywalczyć zaledwie 
cztery punkty. Gdyby uzbierali ich 
przynajmniej siedem - nikt nie 
miałby prawa mieć do nich pre-
tensji. A czarę goryczy przelała 
klęska 5-1 w meczu z dołującym w 
tej rundzie Olimpem w Gościnie...

Po wywiezieniu trzech punktów ze 
stadionu przedostatniego naonczas 
w tabeli Zefiru Wyszewo wałczanie 
podejmowali w Święto Niepodległości 
kolejnego ze słabeuszy w 4-ligowej 
stawce, czyli Rasel Dygowo. Prawdą 
jest, że w meczach z drużyną z podko-
łobrzeskiej miejscowości wałczanom 
nigdy nie grało się łatwo, ale różnica 
miejsc w tabeli to właśnie w gospo-
darzach kazała upatrywać zdecydo-
wanego faworyta w tym pojedynku.

Jesienna zadyszka
Orzeł Wałcz - Rasel Dygowo 1-1 (1-1)

Orzeł: Edwin Odolczyk - Vinzenzo Riccio, Wojciech Wesołowski, Marek Hermano-
wicz, Maciej Michalik - Jakub Cerazy (85’ Karol Kowalik), Konrad Trzmiel, Daniel 
Popiołek, Damian Gałosz, Patryk Kowalczuk (70’ Kacper Haraj) - Wojciech Suślik.

Bramka dla Orła: D. Popiołek (9’)

Oprawa tego spotkania nawiązy-
wała do obchodzonego tego dnia 
święta narodowego: na trybunie od 
al. 1000-lecia rozpoztarta została 
pokaźnych rozmiarów biało-czerwona 
flaga, a przed pierwszym gwizdkiem 
wszyscy na stadionie odśpiewali hymn 
państwowy w pełnej wersji: ze wszyst-
kimi zwrotkami oraz dublowanym 
refrenem. Później niestety miejscowi 
kibice mieli zdecydowanie mniej 
okazji do świętowania.

Gospodarze wybiegli na boisko osła-
bieni brakiem kilku podstawowych 
zawodników. Mecz ze stanowisk przy 
budynku klubowym obserwowali 
Tomasz Tomczak i Marcin Resiak, na 
trybunach zasiadł Hubert Górka, a 
z ławki rezerwowych poczynaniom 
swoich kolegów przyglądał się Cezary 
Burak. Jak by nie liczyć wychodzi na 
to, że na boisku zabrakło blisko po-
łowy zawodników mających wszelkie 
dane ku temu, by grać w pierwszym 
składzie. Poza tym w zastępstwie 
przebywającego na trenerskim stażu 

w Portugalii Marcina Łyjaka na ławce 
trenerskiej zasiadł zastępujący go 
Adam Ziółkowski ze Złotowa.

Sam początek meczu był jednak 
dla Orła wymarzony. Kilka poświęco-
nych na wzajemne badanie aktualnej 
dyspozycji minut pokazało, że goście 
wcale nie są tak słabi, jak można by 
sądzić na podstawie miejsca, zajmo-
wanego przez nich w tabeli. Piłkarze 
Rasela fizycznie wyglądali dobrze. W 
obronie spisywali się dość pewnie, 
a w akcjach ofensywnych pokazali 
kilka wypracowanych schematów, 
które - rozgrywane na dużej szybkości 
- wprowadzały trochę zamieszania w 
szeregach obronnych Orła.

Ale to gospodarze mieli jako pierwsi 
powody do radości. W 9 minucie bli-

sko linii bocznej w odległości około 20 
metrów od bramki Rasela sfaulowany 
został Cerazy, a rzut wolny wykonywał 
Popiołek. Zawodnik Orła dokręcił gór-
ną piłkę w kierunku dalszego słupka 
gości. Do długo lecącej futbolówki 
skakali zarówno piłkarze Orła, jak i 
Rasela. Ostatecznie jednak nikt z nich 
nie sięgnął piłki i ta wpadła do siatki 
tuż przy słupku, obok zdezorientowa-
nego bramkarza gości.

Wydawało się, że miejscowi po tym 
zdarzeniu złapali wiatr w żagle i na 
bramkę przyjezdnych sunął atak za 
atakiem. W 10 minucie na uderzenie 
z dystansu po udanym pressingu zde-
cydował się bardzo aktywny tego dnia 
Popiołek, ale piłka poszybowała nad 
poprzeczką. Minutę później bardzo 
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Jesienna zadyszka
nietypowym dla siebie uderzeniem 
prawą nogą z linii pola karnego 
bramkarza gości próbował zaskoczyć 
Cerazy, jednak wolej skrzydłowego 
Orła minął słupek bramki Rasela.

A w 12 minucie pod bramką Orła 
doszło do katastrofy. Goście przepro-
wadzili atak lewą stroną, ale ofiarnie 
interweniujący Trzmiel przeciął lot 
płasko zagranej na 16. metr piłki, 
która wolno zmierzała w kierunku 
Odolczyka i wydawało się że jest pod 
jego pełną kontrolą. Za piłką pobiegł 
jednak któryś z piłkarzy Rasela, a je-
den z kolegów wałeckiego bramkarza 
zawołał do niego „nie możesz łapać”. 
Zaskoczony Odolczyk zawahał się i 
ostatecznie próbował wybić piłkę 
nogą, ale stojąc na 5 metrze trafił w 
nadbiegającego rywala i futbolówka 
wturlała się do bramki Orła. Bramka 
- kuriozum.

Komentarze wśród obserwatorów 
były dość jednoznaczne: zawinił 
Odolczyk. Wydaje się jednak, że winą 
należy obciążyć przede wszystkim 
tego piłkarza Orła, który okrzykiem 
zdezorientował swojego bramkarza. 
Gdyby bowiem Odolczyk złapał piłkę, 
a sędzia uznał, że było to podanie od 
obrońcy - w najgorszym razie zostałby 
podyktowany rzut wolny pośredni, a 
to jeszcze nie bramka. Ale - stało się, 
jak się stało...

Na udowodnienie swojej wyższości 
nad rywalami piłkarzom Orła pozosta-
ło jeszcze prawie 80 minut i wydawało 
się, że strzelenie przez nich kolejnych 
bramek będzie tylko kwestią czasu. 
Zwłaszcza, że miejscowi rzucili się do 
ataków jak wygłodniałe wilki. W 14 
minucie Suślik silnie strzelił z dystansu, 
ale trafił wprost w bramkarza gości. 
W 18 minucie Popiołek posłał mocne 
uderzenie z dystansu w kierunku dal-
szego słupka, ale piłka minęła go nie 
z tej strony, z której powinna. 

Minutę później „Mały” zagrał ide-
alnie wypieszczoną piłkę za linię 
obrony „na nos” do wbiegającego 
Kowalczuka. Ofensywny gracz Orła 
zrobił prawie wszystko, jak trzeba: 
świetnie przyjął futbolówkę i zwodem 
posadził na ziemi bramkarza Rasela. 
Cały kłopot polegał na tym, że P. Ko-
walczuk... zapomniał zabrać ze sobą 
piłkę i okazję diabli wzięli.

Potem do głosu coraz częściej zaczęli 
dochodzić goście. Najlepszą okazję 
do objęcia prowadzenia mieli w 20 
minucie, kiedy po składnej akcji 
napastnik Rasela mocno strzelił przy 
bliższym słupku i tylko bardzo dobrej 
interwencji Odolczyka piłkarze Orła 
mogli zawdzięczać, że na tablicy wy-
ników ciągle był remis. Po rozegranym 
chwilę później rzucie rożnym pod 
bramką Orła solidnie się zakotłowało, 
ale ostatecznie Marek Hermanowicz 
zdołał oddalić zagrożenie.

W odpowiedzi szybki kontratak 
wyprowadzili miejscowi. Prawym 
skrzydłem przedarł się Gałosz, któ-
ry dokładnym podaniem obsłużył 

Suślika, ten błyskawicznie uderzył z 
powietrza, ale bramkarz Rasela in-
stynktownie odbił piłkę.

W 31 minucie na kolejną próbę 
strzału z dystansu zdecydował się 
Popiołek, ale mocne uderzenie na róg 
odbił wybił spisujący się coraz lepiej 
bramkarz Rasela.

Ostatnią dogodną okazję do strze-
lenia bramki miejscowi mieli w 40 
minucie, ale żaden z wałczan nie zdą-
żył przeciąć dobrego zagrania Suślika 
wzdłuż bramki Rasela.

Po zmianie stron obraz meczu zbyt-
nio się nie zmienił: zdecydowanie 
więcej z gry mieli gospodarze, ale 
nie za bardzo przekładało się to na 
konkrety. W 56 minucie po ładnej, 
dynamicznej akcji i podaniu Gałosza 
mocno na bramkę gości strzelił Ric-
cio. Piłka jeszcze skozłowała przed 
bramkarzem, ale zamiast do siatki 
trafiła w słupek, a próbę dobitki, do 
której przymierzało się kolejno kilku 
piłkarzy Orła, skutecznie zablokowali 
obrońcy gości.

W 66 minucie bardzo blisko szczęścia 
był Rasel. Jeden z obrońców Orła 
popełnił bardzo poważny błąd przy 
próbie wybicia piłki, ta trafiła do na-
pastnika gości, a jego strzał zatrzymał 
się na słupku bramki Odolczyka.

Mimo wszystko o wiele bliżej strze-
lenia zwycięskiej bramki byli piłkarze 
Orła. Ich grę z przodu rozruszało po-

jawienie się na boisku Kacpra Haraja, 
który zmienił Kowalczuka. Już dwie 
minuty po zmianie Haraj przeprowa-
dził rajd prawą stroną boiska i zagrał 
płasko spod linii końcowej na 16. 
metr, prosto na nogę Popiołka. Nie-
stety, pomocnik Orła trochę nieczysto 
trafił w piłkę i ta przeleciała obok 
dalszego słupka bramki Rasela.

Jeszcze lepszą sytuację wałeccy piłka-
rze wypracowali sobie w 78 minucie. 
Bardzo ładną akcję gospodarzy zwień-
czył mocny strzał Gałosza. Bramkarz 
gości zareagował świetnie i odbił piłkę 
do boku, a tam czekał na nią Haraj, 
który spróbował dobitki, ale golkiper 
Rasela wzniósł się na wyżyny swoich 
umiejętności i sparował futbolówkę 
na rzut rożny.

Kibice Orła aż do końca wierzyli, że 
ich zespół zdoła przechylić szalę zwy-
cięstwa na swoją korzyść, ale mimo 
iż miejscowi atakowali do samego 
końca - ta sztuka im się nie udała. 
Wydaje się, że wałczanom zabrakło 
do wygranej przede wszystkim Hu-
berta Górki, na którym prawie od 
początku sezonu spoczywa ciężar gry 
ofensywnej, a wychowanek Orła i były 
piłkarz Bałtyku Koszalin świetnie się 
z tego obowiązku wywiązuje. Kiedy 
go brakuje - tak, jak w ostatnich me-
czach - gra do przodu Orła wyraźnie 
cierpi. Najlepiej w szeregach Orła 
zaprezentowali się Popiołek i Gałosz, 

napędzający grę ofensywną, nieźle też 
wypadli Trzmiel, Suślik, Hermanowicz 
i Odolczyk.

Przemarznięci kibice Orła nie mieli 
więc w Święto Narodowe wielu po-
wodów do satysfakcji, ale pocieszali 
się nadzieją, że był to tylko wypadek 
przy pracy. Okazję do rehabilitacji 
wałczanie mieli już w niedzielę 
14 listopada w meczu z Olimpem 
Gościno. Był to rywal na pewno 
pozostający w zasięgu wałeckiego 
zespołu. Co z tego jednak, skoro już 
do przerwy Orzeł przegrywał 0-2, a 
w całym meczu strzegący wałeckiej 
bramki w miejsce Edwina Odolczyka 
Maciej Tomaszewski aż pięciokrotnie 
wyjmował piłkę z siatki. Honorową 
bramkę dla Orła strzelił w samej 
końcówce Daniel Popiołek.

Do zakończenia rundy wiosennej 
pozostały już tylko dwie kolejki. Już 
w najbliższą sobotę o godzinie 13.00 
podejmować będą bezpośrednio 
wyprzedzający ich w tabeli zespół 
Białych Sądów. Wywalczenie komple-
tu punktów w tym spotkaniu będzie 
zadaniem trudnym, ale na pewno 
nie niemożliwym - zwłaszcza, że jest 
nadzieja, iż na ten mecz gotowy do 
gry będzie już Hubert Górka.

A na ostatni mecz piłkarskiej jesieni 
wałczanie pojadą w kolejną sobotę do 
Manowa. Trzymamy kciuki, panowie!

Tomasz Chruścicki
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11. Wieża Postomino 17 25 28-23
12. Olimp Gościno 17 21 24-38
13. Ina Goleniów 17 18 24-40
14. Leśnik Manowo 17 18 24-34
15. Jeziorak Szczecin 17 17 28-47
16. Błękitni II Stargard 17 16 35-48
17. Sokół Karlino 17 14 23-40
18. Rasel Dygowo 17 14 24-53
19. Pogoń Połczyn Zdrój 17 8 20-63
20. Zefir Wyszewo 17 8 19-47

Klasa okręgowa
Wyniki 14. kolejki: Korona Człopa - Drawa 
Drawno 5-1, KP Drawsko Pomorskie - Piast Choci-
wel 0-2, Błękitni Pomierzyn - Zorza Dobrzany 0-9, 
Lech Czaplinek - Światowid 63 Łobez 2-0, Iskra 
Pomień - Calisia Kalisz Pomorski 2-5, Orzeł Bierzw-
nik - Olimp Złocieniec 0-1, Sarmata Dobra - Sparta 
Węgorzyno 0-0, Gavia Choszczno - Ina Ińsko 3-1.

1. Gavia Choszczno 14 35 28-9
2. Zorza Dobrzany 14 29 41-12
3. Piast Chociwel 14 28 32-21
4. Olimp Złocieniec 14 27 38-20
5. Orzeł Bierzwnik 14 26 32-16
6. Sarmata Dobra 14 25 28-18
7. Calisia Kalisz Pomorski 14 23 36-22
8. KP Drawsko Pomorskie 14 23 30-22
9. Lech Czaplinek 14 22 28-25
10. Ina Ińsko 14 17 18-21

11. Korona Człopa 14 16 24-29
12. Światowid 63 Łobez 14 15 26-32
13. Błękitni Pomierzyn 14 11 19-40
14. Drawa Drawno 14 7 18-48
15. Iskra Pomień 14 6 21-52
16. Sparta Węgorzyno 14 2 18-50

Klasa A
Wyniki 12. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Wspól-
ni Różewo 2-1, Grom Szwecja - Kopanik Lubno 
2-1, Santos Kłębowiec - Legion Strączno 4-1, 
Znicz Dzikowo - Sokół Suliszewo 2-2, Błękitni 
Ostrowice - Bytyń Nakielno 3-0, Drzewiarz Świer-
czyna - Grom Giżyno 5-1. Pauza: Sad Chwiram.

1. Sokół Suliszewo 12 26 33-16
2. Sad Chwiram 11 22 30-21
3. Wspólni Różewo 11 21 36-15
4. Santos Kłębowiec 11 20 26-13
5. Błękitni Ostrowice 11 19 30-16
6. Drzewiarz Świerczyna 11 19 29-24
7. Znicz Dzikowo 11 14 33-29
8. Grom Szwecja 11 14 14-25
9. Mirstal Mirosławiec 11 13 23-28
10. Kopanik Lubno 11 12 21-18
11. Grom Giżyno 11 12 18-37
12. Legion Strączno 11 9 14-49
13. Bytyń Nakielno 11 9 16-32

4. liga
Wyniki 16. kolejki: Orzeł Wałcz - Rasel Dygo-
wo 1-1, Biali Sądów - Sokół Karlino 5-1, MKP 
Szczecinek - Chemik Police 2-3, Pogoń Połczyn 
Zdrój - Błękitni II Stargard 3-3, Jeziorak Szczecin 
- Flota Świnoujście 0-4, Wieża Postomino - Dar-
łovia Darłowo 0-1, Dąb Dębno - Vineta Wolin 
0-2, Hutnik Szczecin - Gwardia Koszalin 0-0, Zefir 
Wyszewo - Olimp Gościno 3-3, Leśnik Manowo 
- Ina Goleniów 0-2.

Wyniki 17. kolejki: Olimp Gościno - Orzeł 
Wałcz 5-1, Leśnik Manowo - Zefir Wyszewo 1-0, 
Gwardia Koszalin - Ina Goleniów 1-1, Vineta Wo-
lin - Hutnik Szczecin 2-1, Darłovia Darłowo - Dąb 
Dębno 2-0, Flota Świnoujście - Wieża Postomino 
3-0, Błękitni II Stargard -  Jeziorak Szczecin 4-2, 
Chemik Police - Pogoń Połczyn Zdrój 6-0, Sokół 
Karlino - MKP Szczecinek 0-3, Rasel Dygowo - 
Biali Sądów 0-0.

1. Flota Świnoujście 17 43 58-9
2. Vineta Wolin 17 41 51-10
3. Dąb Dębno 17 38 45-24
4. Gwardia Koszalin 17 35 34-9
5. Biali Sądów 17 31 43-23
6. Orzeł Wałcz 17 28 33-26
7. Hutnik Szczecin 17 26 36-21
8. MKP Szczecinek 17 25 44-30
9. Chemik Police 17 25 42-49
10. Darłovia Darłowo 17 25 30-30

Z drugim miejscem z Wojewódz-
kiego Turnieju Klasyfikacyjnego w 
Szczawnie Zdrój wróciła Julia Sier-
hej, wychowanka trenera Artura 
Ochrymowicza, właściciela Szkoły 
Tenisa OCHRYM.
Inni uczniowie ST OCHRYM walczy-
li natomiast w towarzyskim turnie-
ju deblowym, zorganizowanym w 
hali wałeckiego MOSiR-u.

Zajmująca w tej chwili 114 miejsce 
w Polsce w kategorii kadetek w ran-
kingu PZT Julia Sierhej pojechała do 
Szczawna Zdrój jako jedna z faworytek 
rozgrywanego tam turnieju i bez więk-
szych problemów uniosła związany z 
tym ciężar oczekiwań. Mieszkająca 
w Pile Julka, która jest wychowanką 
Szkoły Tenisa OCHRYM Artura Ochry-
mowicza w dobrym stylu awansowała 
do finału turnieju singlowego, w 
którym zmierzyła się z inną faworytką 
- Jessicą Pabisiak. Mecz o turniejowe 
zwycięstwo stał na wysokim poziomie 
i był bardzo wyrównany. O sukcesie 
decydowały drobne elementy. Tym 
razem minimalnie lepsza okazała się 
J. Pabisiak, która zwyciężyła 7-5, 6-3.

- Cóż, taki jest właśnie tenis, ale 
sam awans do finału też jest warto-
ściowym osiągnięciem - mówi Artur 
Ochrymowicz. - Rywalka przełamała 
Julkę po razie w każdym secie i to 
wystarczyło do zwycięstwa. Ale to 
jeszcze nie koniec startów Julki w tym 
roku. Okazja do rewanżu nadarzy się 
szybko, bo czekają ją jeszcze starty w 
trzech Turniejach Klasyfikacyjnych w 
różnych miejscach w kraju.

Przypomnijmy, że Julka zwyciężyła w 
tym roku m.in. w XVIII edycji Turnieju 
Tenisowego Ochrym Pojezierze Cup, 

Tenisowa jesień
czyli najstarszej cyklicznej imprezie 
tenisowej w Wałczu.

***
W sobotę 13 listopada na korcie w 

hali wałeckiego MOSiR-u Szkoła Tenisa 
Ochrym zorganizowała natomiast 
Towarzyski Turniej Deblowy. Wzięło 
w nim udział 12 zawodników, niemal 
w komplecie szlifujących swoje umie-
jętności w ST Ochrym.

Turniej toczył się w zyskującej coraz 
większą popularność formule pole-
gającej na tym, że 12 uczestników 
podzielonych zostało na 3 grupy, w 
których rywalizowali grając przeciw-
ko każdemu kolejnemu rywalowi i 
tworząc pary z kolejnymi partnerami. 
Mecze rozgrywane były na dystansie 1 
seta, a przy stanie 5-5 o zwycięstwie 
decydowała różnica 1 gema. Do fazy 
półfinałowej awansowało 8 zawod-
ników z największym dorobkiem ge-
mów, wygranych w 3 meczach grupo-
wych. W tej fazie pary tworzone były 
w wyniku losowania i grały w stałych 
składach już do końca turnieju. Mecze 
rozgrywane były na dystansie dwóch 

setów od stanu 2-2, a w przypadku 
remisu o zwycięstwie decydował tzw. 
królewski tie-break.

Los sprawił, że suma umiejętności 
w poszczególnych parach była dość 
wyrównana, więc mecze półfinałowe 
oraz spotkania o 1 i 3 miejsce były 
bardzo zacięte i emocjonujące. W 1 
półfinale Andrzej Borowiec i Adam 
Dąbrowski wynikiem 3-6, 6-4, 10-8 
pokonali parę Błażej Wierciński i To-
masz Niewulski. Równie wyrównany 
był drugi półfinał, w którym Tomasz 
Żebrowski i Paweł Dąbrowski ulegli 
3-6, 6-3 i 3-10 Łukaszowi Tomaszew-
skiemu i Tomaszowi Chruścickiemu.

Emocji i walki nie brakowało w 
meczu o 3 miejsce, w którym B. Wier-
ciński i T. Niewulski okazali się lepsi 
od P. Dąbrowskiego i T. Żebrowskiego, 
wygrywając 6-3, 3-6 i 10-3.

Do decydującej rozgrywki doszło rów-
nież w meczu finałowym. Po wygraniu 
pierwszego seta 7-5, Ł. Tomaszewski i 
T. Chruścicki w drugim musieli uznać 
wyższość A. Borowca i A. Dąbrowskie-
go, którzy rozstrzygnęli go na swoją 

korzyść wynikiem 6-3. W tie-breaku 
wyrównana walka toczyła się tylko 
na początku, a potem popis swoich 
umiejętności - głównie serwisowych, 
ale nie tylko - dał Łukasz Tomaszewski, 
który wziął na siebie główny ciężar gry 
i sprawił, że także jego partner miał 
okazję cieszyć się ze zwycięstwa.

- Myślę, że wszyscy uczestnicy bawili 
się bardzo dobrze, bo o to przede 
wszystkim chodziło w tym turnieju 
- mówi A. Ochrymowicz, któremu w 
organizacji imprezy pomagali Mar-
lena Ochrymowicz i Robert Pacyk. 
- Trzeba jednak przyznać, że sporto-
wa rywalizacja też stała na fajnym 
poziomie. Nie brakowało zaciętych 
meczów i efektownych zagrań. Przy 
okazji chciałbym podziękować pani 
dyrektor MOSiR-u Aleksandrze Szcze-
pankiewicz za udostępnienie hali. Być 
może uda nam się jeszcze w tym roku 
zorganizować podobną imprezę.

Turniej okazał się udany również w 
wymiarze towarzyskim, a zakończyło 
go spotkanie integracyjne w gronie 
zawodników i sympatyków tenisa.    tc
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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

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

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

• Zatrudnię Pracowników na Myjnie Tir 
w Wałczu. 518 245 080                       45/21p

• Zatrudnię Pracowników na Stacje 
Paliw mile widziane Panie w Wałczu. 518 
245 080                                           46/21p

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

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

• Wdowiec, 70 lat, mieszkanie, samo-
chód - pozna uczciwą panią. Tel 574 570 
648                                                 46/21m

• 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 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438. 
    
dZIęKUjEMy Za SKOrZySTaNIE Z 
NaSZych USŁUG!

OGłOSZENIA DROBNE FILIGRANY
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