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Drodzy Nasi Przyjaciele!

Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem 
Współpracy Międzynarodowej przygotowują wystawę 
o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Kolejny raz „Covid” pokrzyżował nam plany - nowy 
termin udostępnienia ekspozycji to 19 czerwca. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, 
które z tego regionu trafiły na Ziemię Wałecką. 
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, 
zdjęciami, dokumentami, przedmiotami - wszystkim, 
co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio 
w Muzeum Ziemi Wałeckiej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00 oraz niedzielę w godz. 11.00 
– 15.00 w terminie do 29.04.2022 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 2591
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺
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Miałem okazję obejrzeć z bliska kolejną walkę mistrza 
świata z Wałcza rodem Krzysztofa Głowackiego. W 
pierwszym odruchu chciałem zamiast „okazję” napisać 
„przyjemność”, ale - przynajmniej jak dla mnie - przy-

jemności było w tym niewiele. Jeśli już, to brała się ona z faktu, że 
walka zakończyła się zwycięstwem naszego byłego dwukrotnego 
mistrza świata, ale z drugiej strony dobrze, że to pozbawione emo-
cji widowisko nie trwało zbyt długo, gdyż oglądało się je tak sobie. 
Podkreślam, że chodzi o moje osobiste odczucia, choć po gali roz-
mawiałem o walce z kilkoma znajomymi, i o ile wszyscy oni cieszyli 
się z podkręcenia rekordu przez Główkę, to także bez wyjątku byli 
walką zniesmaczeni.

Cóż - myślę, że nie ma się specjalnie czemu dziwić. Wiem, że 
Główka wrócił na ring po ponadrocznej przerwie, w trakcie której 
przeszedł operację lewego łokcia i musiał czekać, aż zrosną mu się 
kości pękniętej ręki. Trudno było wobec tego oczekiwać, że od razu 
skrzyżuje rękawice z Briedisem czy Doctorisem, ale wyznaczenie mu 
walki z „meksykańskim kucharzem z Mordoru” (tak rywala Główki 
określili dziennikarze specjalizujący się w komentowaniu zawodowego 
boksu...) już w momencie złożenia podpisów na kontrakcie przesą-
dziło o sportowej wartości tej walki. Na emocje można liczyć wtedy, 
kiedy pojedynkują się rywale z mniej więcej tej samej półki. Jeśli w 
umiejętnościach dzieli ich różnica większa, niż odległość z Wałcza do 
Meksyku, to efekt jest taki, jaki w sobotę widać było w hali na Dolnym 
Mieście. Główka nie zamierzał żartować. Wyszedł na ring wykonać 
swoją robotę i Ruiz miał naprawdę furę szczęścia, że były dwukrotny 
mistrz świata nie trafił go czysto i z pełną mocą ani razu. Gdyby tak 
się stało, 35-latek urodzony w Wałczu bez wątpienia odstrzeliłby 
Meksykaninowi głowę na wysokości nerek. Na całe szczęście do tego 
nie doszło i po chwili na złapanie oddechu rywal Główki mógł się z 
czystym sumieniem ustawić w kolejce do kasy.

Szkoda tylko tych kibiców, którzy zdecydowali się kupić bilet na galę 
boksu, w której tak naprawdę miała się liczyć tylko wyżej opisana 
walka wieczoru. Wałeckie wróbelki ćwierkały zresztą przed galą, że 
sprzedaż wejściówek idzie tak sobie, przynajmniej z dwóch powodów. 
Raz, że Krzysztof Głowacki - z całą do niego sympatią i szacunkiem 
dla jego osiągnięć - nie znajduje się teraz w szczytowym momencie 
swojej kariery. To w tej chwili nadal jeden z najlepszych i cieszących 
się największym uznaniem pięściarskich ekspertów polski bokser. 
Jego błyskotliwa kariera jednak - z różnych przyczyn - kilka lat temu 
wyhamowała i choć Główkę w dalszym ciągu stać na to, by wrócić na 
szczyt, ale przed nim jeszcze długa droga do tego celu. Wychowanek 
Henryka Staś musi teraz cierpliwie wykonywać kolejne kroki, by znów 
walczyć o mistrzowskie pasy.

Walka z cieniem boksera

Reduktor

Czy sobotni pojedynek przybliżył go do tego celu? Większość eks-
pertów jest jednomyślna: absolutnie nie. I to jest właśnie ten drugi 
powód, przez który pojedynek cieszył się umiarkowanym - nazwijmy to 
łągodnie - zainteresowaniem wałeckich kibiców. Ludzie nie dali się po 
prostu naciągnąć na kasę, a ceny biletów zaczynały się od 90 złotych. 
Sam Główka w zapowiedziach gali nazywał ten pojedynek walką na 
przetarcie, choć podkreślał, że nie zlekceważy swojego rywala. Efekt 
był taki, jaki był. Ktoś barwnie napisał, że worek treningowy zadałby w 
walce z Głowackim więcej ciosów, niż Ruiz. Jest w tym dużo przesady, 
ale znamienny był fakt, że kiedy w pewnym momencie zdesperowany 
Meksykanin machając na ślepo rękami trafił Główkę w ramię, ten tylko 
pobłażliwie się uśmiechnął i konsekwentnie robił swoje, aż wreszcie 
nad niemiłosiernie obijanym Ruizem zlitował się sędzia i zakończył tę 
nierówną walkę. Publiczność przyjęła to owacyjnie, ale... atmosfera na 
tej gali mało przypominała nawet tę z 2013 roku, kiedy Głowacki w tym 
samym miejscu pokonał Turka Vekiloglu. Nie ma sensu porównywanie 
emocji w walce z Ruizem z tymi, które przeżywaliśmy w strefie kibica 
podczas zwycięskiej potyczki Główki z Huckiem w 2015 roku, której 
stawką był pas mistrza świata w wadze junior ciężkiej federacji WBO, 
ani nawet podczas bokserskiej gali na Bukowinie w 2016 roku, podczas 
której główną atrakcją była telewizyjna transmisja walki K. Głowackiego 
z S. Cunninghamem, kiedy Główka obronił mistrzowski tytuł.

Gdybym miał jednam słowem skwitować sobotnią galę w Wałczu, 
napisałbym, że była, hmmm... siermiężna. Nie zdołała mnie porwać 
tak naprawdę żadna potyczka, o walce wieczoru napisałem już 
wszystko. Oprawa? Niby było wszystko, co należy: światła, muzyka, 
hostessy w zbyt ciasnych spodenkach, dobrze zaopatrzony bufet dla 
gości z odpowiednimi opaskami, ale... jeśli chodzi o moje odczucia, 
to mnie zabrakło atmosfery, towarzyszącej dużym wydarzeniom spor-
towym. Zabrakło chyba również promocji, bo wiem, że przynajmniej 
kilkunastu mocno kibicujących Główce wałczan na galę nie poszło, 
bo po prostu... nic o niej nie wiedzieli.

Partnerem organizującej galę agencji Knockout Boxing Promotion 
było miasto Wałcz. Z tego, co wiem, władze są z tej współpracy 
zadowolone, bo o Wałczu przed, w trakcie i po gali mówiło się na 
antenie transmitującej ją TVP Sport dużo i dobrze, a oglądalność 
była ponoć niezła. Mnie takie argumenty przekonują, ale ja jestem 
chyba nieobiektywny, bo pieniędzy wydawanych na taką promocję 
nie uważam - wbrew wielu innym - za wyrzucone w błoto. Dopóki 
nazwisko pochodzącego z Wałcza i na każdym kroku podkreślającego 
swoje związki z naszym miastem dużo znaczy na bokserskim rynku, 
dopóty należy to eksploatować. Warto jednak zadbać również o 
sportową jakość bokserskich gal w Wałczu, bo w dwóch (Selgado, 
Ruiz) na trzy przypadkach było z tym raczej tak sobie...
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sesja rady Miasta Wałcz, 
która odbyła się 26 kwietnia, 
w niczym nie nawiązywała 
do świątecznego nastroju 
zbliżającej się majówki. na 
linii burmistrz (a właściwie 
burmistrzowie) a większość 
rady znów zaiskrzyło. Tym 
razem poszło o zarobki pra-
cowników urzędu Miasta. 
Wymiany zdań były ostre – 
wbrew temu, że obie strony 
deklarowały troskę o to, aby 
urzędnicy zarabiali jak naj-
lepiej...

Radni, a przynajmniej ich 
część, poczuli się urażeni stwier-
dzeniem, które miało paść z 
ust burmistrza, dotyczącym 
zarobków pracowników urzędu. 
Radni odebrali słowa burmistrza 
jako wymierzony w nich atak. 
Sprzeciwiali się pokazywaniu ich 
w złym świetle, jako tych, któ-
rych działania mają negatywny 
wpływ na wysokość (choć może 
lepsze byłoby tu określenie: 
niskość) zarobków pracowni-
ków urzędu. Zdaniem radnych 

antyburmistrzowskiej opozycji, 
urzędnikom i mieszkańcom 
niezgodnie z prawdą wmawia 
się, że to przez radnych mają 
głodowe pensje. W tym celu 
przeprowadzono kontrolę wy-
nagrodzeń w Urzędzie Miasta, 
której wyniki przedstawiła radna 
Bogusława Towalewska. 

Kontrola nie potwierdziła oce-
ny, że niskie pensje w UM są 
winą radnych. Wykazała nato-
miast wzrost wynagrodzeń o 
13,7 proc. Do tego należy doli-
czyć nagrody. Komisja wskazała 
również, że wielu pracowników 
jest dodatkowo zatrudnianych 
na umowach zlecenie. Zda-
niem komisji, w związku z tym 
kierownictwo Urzędu powinno 
przeanalizować czas pracy oraz 
zakres obowiązków niektó-
rych pracowników. Zamiast 
nieczytelnego i uznaniowego 
przyznawania nagród lepiej 
było po prostu podnieść pensje. 
Zwrócono również uwagę na 
utrzymywanie kilku, a nawet 
kilkunastu wakatów na różne 
stanowiska oraz na fakt, że nie 

na wszystkie są rozpisywane 
konkursy. Tu może skutkować 
swego rodzaju fikcyjnym uzyski-
waniem oszczędności w wyna-
grodzeniach, a uzyskane w ten 
sposób pieniądze są następnie 
przeznaczane na nagrody. 

- Kiedy obejmowałem urząd, 
było w nim bodaj 105 etatów 
– tłumaczył burmistrz Maciej 
Żebrowski. - Obecnie przy więk-
szym obłożeniu zadaniami i 
pracą jest 97-98 etatów, a to 
oznacza, że pracownicy wykonu-
ją więcej pracy, którą należy do-
cenić właśnie w formie nagród.

Radna Anna Ogonowska pyta-
ła, czy w Urzędzie funkcjonuje 
fundusz nagród oraz regulamin 
ich przyznawania. Burmistrz 
przyznał, że nie ma takiego 
funduszu. 

- Czyli pracownicy nie wiedzą, 
jakie są kryteria przyznania 
nagród - skomentowała A. Ogo-
nowska.

Burmistrz próbował wyjaśnić, 
że fundusz nie istniał również 
wcześniej (czyli w poprzedniej 
kadencji – dop. red.), a urzęd-

nicy doskonale wiedzą, jakie są 
zasady przyznawania nagród. O 
ich przyznaniu decydują naczel-
nicy wydziałów którzy najlepiej 
orientują się, który z ich pracow-
ników zasługuje na nagrodę. W 
trakcie dyskusji wyszło jednak 
na jaw, że dopiero w tym roku 
oficjalnie scedowano na naczel-
ników typowanie pracowników 
do nagród. Wcześniej było to 
zależne od burmistrza, choć jak 
zapewniał M. Żebrowski - wcze-
śniej również zasięgał on opinii 
naczelników. 

- Ja myślę, że zespół kontrolny 
wykracza poza zakres kompe-
tencji – zauważył wiceburmistrz 
Adam Biernacki. - Komisja oce-
niała, czy burmistrz złamał 
prawo i oczywiście nic takiego 
nie stwierdzono. Burmistrz ma 
prawo przyznawać nagrody, a 
mówienie, że powinien postę-
pować inaczej jest wejściem w 
kompetencje burmistrza. Poza 
tym dostrzegam brak podstaw 
w zarządzaniu. Jeśli ktoś stara się 
przekonać, że aby zmotywować 
pracownika lepiej jest podnieść 

Wszyscy są za, ale pensje nie rosną
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mu pensje, to jest w błędzie. 
Żadna podwyżka pensji nie jest 
tak motywująca, jak nagroda. 

Zwracając się bezpośrednio 
do radnych, wiceburmistrz po-
wiedział:

- Generalnie z toku dyskusji 
wynika, że uważacie rozmowę 
o pieniądzach za kontrowersyjną 
i trudną. Boicie się konfrontacji 
waszych miesięcznych diet z 
pensjami pracowników urzędu.

Radna Anna Korzeniewska 
wyjaśniła, że sprawozdanie z 
kontroli nie spotkało się z ak-
ceptacją wszystkich członków 
Komisji Rewizyjnej. Jak mówiła, 
część radnych nie zgodziła się z 
wnioskami, przede wszystkim z 
tym, że burmistrz nieprawidło-
wo planuje wakaty. 

- Jak można planować wakaty? 
- głośno pytała A. Korzeniewska.

Burmistrz odniósł się do tej 
kwestii kilkakrotnie. Przyznał, że 
na część stanowisk rozpisywane 
są konkursy, aby pozyskać no-
wych pracowników, ale są z tym 
duże problemy. Urząd w wielu 
momentach nie jest konkuren-

cyjny na rynku pracy, między 
innymi z powodu zarobków. 
Natomiast część stanowisk nie 
wymaga natychmiastowego 
obsadzenia.

Dyskusję zakończyły padające 
z ust radnych, ale także kierow-
nictwa Urzędu deklaracje, że 
wszystkim zależy, aby urzędnicy 
zarabiali jak najlepiej. Więk-
szość radnych nie poczuwała 
się jednak do winy jeśli chodzi 
o kwestie wysokości poborów. 
W końcu okazało się też, o 
jakich pieniądzach na nagrody 

była w ogóle mowa: urzędnicy 
otrzymują jednorazową nagrodę 
roczną w wysokości średnio oko-
ło 2 tys. złotych.

***
W dalszej części obrad po-

ruszony został między innymi 
temat remontu kina Tęcza. Wice-
przewodniczący Rady Krzysztof 
Piotrowski przypomniał, że Rada 
przeznaczyła na to konkretną 
kwotę, która wraz z dofinan-
sowaniem miała wystarczyć na 
pokrycie kosztów inwestycji. 
Wiadomo już, że to zadanie ma 

być o kilka milionów droższe, ale 
dokładna wycena nie jest znana. 

- Nie wiem, czy będzie nas na 
to stać – dał wyraz swoim oba-
wom K. Piotrowski. - Mamy brać 
kredyt na inwestycję? Dla mnie 
jest to duży znak zapytania.

Rozmawiano również na te-
mat dworca kolejowego. Na 
tę chwilę nie wiadomo jednak 
nic ponadto, co znalazło się w 
piśmie posła Czesława Hoca w 
którym zapewnił on, że dworzec 
wyremontuje PKP.

far

Wszyscy są za, ale pensje nie rosną
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Podczas sesji rady Powiatu 
w Wałczu, która odbyła się 
26 kwietnia, powrócił temat 
wypowiedzi posła Czesława 
Hoca o tym, że powiat wa-
łecki się zwija. radny Janusz 
różański dopytywał, czy sta-
rostwo będzie domagało się 
sprostowania. 

Radny Janusz Różański już na 
początku sesji pytał, dlaczego 
nowy dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg został zatrudniony 
tylko na pół roku – mimo, że 
wygrał konkurs. 

Starosta Bogdan Wankiewicz 
wyjaśnił, że półroczny okres 
zatrudnienia jest swego rodzaju 
okresem próbnym. Jeśli w tym 
czasie nowy dyrektor sprawdzi 
się, to umowa z nim zostanie 
przedłużona. 

Radni wysłuchali również in-
formacji o zabezpieczeniu sa-
nitarno-epidemiologicznym 
powiatu. Z przygotowanej na 
sesję informacji wynika, że zaob-
serwowano wzrost zachorowań 
na ospę wśród dzieci. Nie ma 

Czy powiat się zwija?
jednak powodów do niepokoju 
bowiem takie wzrosty obserwuje 
się co 2-3 lata. Jeszcze większy 
niepokój budzi wzrost zachoro-
wań na boreliozę, czyli chorobę 
przenoszoną przez kleszcze. Jest 
ona coraz częściej diagnozowa-
na. Jest to tym bardziej istotne, 
że we wczesnym stadium jest to 
choroba uleczalna. 

Dość ostra dyskusja wywiązała 
się przy omawianiu współpracy 
powiatu z organizacjami poza-
rządowymi. Pomiędzy starostą a 
radnym Romanem Wiśniewskim 
doszło do ostrej wymiany zdań. 
Radny mówił wręcz o pokazaniu 
przez Zarząd Powiatu środko-
wego palca organizacjom. To 
sformułowanie nie spodobało 
się wszystkim radnym i między 
innymi Jerzy Goszczyński popro-
sił, aby na forum Rady unikać 
tego typu słownictwa. Z kolei 
R. Wiśniewski przekonywał, że 
jest to najdelikatniejszy sposób, 
w jaki mógł przekazać to, co mó-
wiły organizacje pozarządowe, z 
którymi rozmawiał. 

Na koniec radny J. Różański 

odniósł się do wypowiedzi Cz. 
Hoca o zwijaniu się powiatu. 

- Czy Starostwo wystąpi do 
posła o sprostowanie jego wy-

powiedzi? - pytał radny. - Jeśli 
nie, to ja do niego wystąpię i 
nie będzie to wystąpienie par-
lamentarne.
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Czy powiat się zwija?

Starosta wyjaśnił, że planowa-
ne jest spotkanie z posłem, na 
którym poprosi o wyjaśnienia. 

Far

od autora: Do prowadzenia sesji 
przez przewodniczącego Tade-
usza Wenio nie można było mieć 
tym razem żadnych zastrzeżeń.
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W Wałczu krąży plotka, że nowy właści-
ciel wyburzy budynki sinogalu i powsta-
nie tam apartamentowiec – podobny, jak 
w dawnej wieży ciśnień. Czy jest w tym 
ziarnko prawdy?

- Trochę mi to przypomina opowieść o 
tym, że w Petersburgu rozdają za darmo 
samochody… A tak na serio, to nie planuje-
my nic burzyć. Kupiliśmy budynek w lutym 
i dopiero planujemy kolejne działania. Na 
pewno będziemy kontynuować wynajem 
lokali (z obecnymi i nowymi klientami). 
Chcielibyśmy też pozostać przy tej na-
zwie tego budynku, bo ona przez wiele 
lat mocno zakorzeniła się w świadomości 
mieszkańców.

Obiekt składa się z dwóch części. Pierw-
sza, położona bliżej wjazdu, to budynek 
biurowo-usługowy i planujemy zachować 
jego przeznaczenie. Chcemy przeprowadzić 
modernizację tego obiektu - zaczynając 
od ocieplenia dachu, a w kolejnych eta-
pach planujemy ocieplić ściany i odnowić 
elewację. Będziemy również stopniowo 
podnosić standard lokali, przeznaczonych 
do wynajmu.

W lutym 2022 roku budynki należące wcześniej do spółdzielni inwalidów sinogal przy 
ul. kościuszki 4 w Wałczu kupiła spółka aW, znana z inwestycji apartamenty Wieża. 
To zwiastuje duże zmiany, do których z pewnością już niedługo dojdzie w położonym 
w samym centrum Wałcza miejscu.
spółka już teraz oferuje do wynajęcia powierzchnie o różnorodnym przeznaczeniu. 
Właśnie o nich oraz o planach na przyszłość i różnych pomysłach na zagospodarowa-
nie obiektów po spółdzielni inwalidów sinogal opowiada członek zarządu aW sp. z 
o.o. sp. k. - Paweł Bieleń.

Czy są jeszcze wolne pomieszczenia do 
wynajmu w tym budynku?

- Tak, mamy jeszcze wolne lokale. Są tu 
sale, które mogą być przeznaczone na lo-
kale biurowe lub usługowe, o powierzchni 
od kilku do kilkudziesięciu metrów. Mamy 
również wyposażone gabinety lekarskie 
czy rehabilitacyjne, które udostępniamy w 
elastycznym modelu, na przykład na kilka 
godzin w miesiącu. Jest też sala szkoleniowa, 
która może być wykorzystywana na wykłady 
czy naukę języków obcych. Ta sala również 
jest dostępna w elastycznym układzie. Inna 
opcja to pomieszczenie o powierzchni 60 
m.kw., z niezależnym wejściem, idealne na 
usługi, handel lub zajęcia sportowe. 

są również garaże i pomieszczenia ma-
gazynowe do wynajęcia. 

- Tak, mamy dostępne duże, wolnostojące 
garaże do wynajęcia. Mamy też pomiesz-
czenie magazynowe o powierzchni ok 180 
m.kw. z własną rampą. Rozważamy utwo-
rzenie tam magazynku typu „self storage”, 
gdzie użytkownicy mogliby wynająć mniejsze 
lub większe boksy (jak komórki lokatorskie). 

Chcemy sprawdzić, jakie byłoby zaintereso-
wanie taką usługą. Jeżeli któryś z Czytelników 
byłby zainteresowany wynajmem boksu, to 
zapraszamy do kontaktu. 

a co z budynkiem, który stoi bardziej 
w głębi? 

Ten budynek składa się z 3 bardzo wyso-
kich kondygnacji. Na parterze funkcjonuje 
Spółdzielnia Inwalidów Sinogal, a dwa 
górne piętra pozostają jeszcze niezagospo-
darowane. Każde piętro ma ok. 500 m.kw. 
powierzchni, wysokość ponad 4,2 m i jest 
doskonale doświetlone. Niewielka ilość ele-
mentów konstrukcyjnych stwarza praktycznie 
dowolną możliwość aranżacji - począwszy od 
podziału na mniejsze lokale, a skończywszy 
na urządzeniu kręgielni czy dużej sali ta-
necznej ☺.

Czy są już koncepcje zagospodarowania 
tego budynku?

- Skłaniamy się w kierunku urządzenia tam 
mieszkań w klimacie loftowym. Znaczna 
wysokość pozwala myśleć o wyposażeniu 
mieszkań w antresole i zaaranżowaniu 

Przestrzeń dla Ciebie
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wyjątkowego klimatu, harmonizującego z 
industrialnym charakterem budynku. Nie 
podjęliśmy jednak jeszcze ostatecznej de-
cyzji, więc gdyby ktoś miał fajny pomysł na 
inne przeznaczenie, to jesteśmy otwarci na 
różne rozwiązania. Zachęcamy do kontaktu 
z nami - jesteśmy gotowi na różne modele 
współpracy: od zwykłego wynajmu do 
wspólnego biznesu.

dlaczego sinogal to dobre miejsce na 
prowadzenie firmy?

- Powodów jest kilka. Przede wszystkim 
świetna lokalizacja w samym centrum Wał-

cza, z dogodnym dojazdem. Kolejnym jest 
bliskie sąsiedztwo urzędów (Urząd Skarbowy, 
ZUS, Starostwo). Nasi najemcy i ich klienci 
mogą korzystać z dużego parkingu. Plusem 
jest również to, że budynek jest przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych. No i 
jest możliwość adaptacji oraz dostosowania 
lokali pod potrzeby klienta. 

zamontowaliście już na budynku in-
stalację fotowoltaiczną. zapewne dla 
oszczędności?

- Aspekt ekonomiczny był na pewno bardzo 
istotny przy podejmowaniu tej inwestycji. 

Ostatnie podwyżki cen energii elektrycznej 
są bardzo dotkliwe, a dzięki instalacji bę-
dziemy mogli ograniczyć ich wpływ na nasz 
biznes. Ale bardzo ważny był również aspekt 
ekologiczny. Dzięki naszej instalacji będziemy 
mogli zmniejszyć emisję CO2 o ponad 21 ton 
rocznie. 

Nie chcemy zresztą poprzestać na panelach 
fotowoltaicznych. Będziemy szukać również 
innych działań, dzięki którym zaoszczędzimy 
opłaty za energię i zredukujemy emisję CO2 
do atmosfery. 

dziękuję za rozmowę.

Przestrzeń dla Ciebie

konTakT

aW sp. z o.o. sp. k. 
strączno 108, 78-642 strączno

Telefon 
+48 691 73 90 21, +48 608 007 979

Email 
sprzedaz@apartamentywieza.pl, pawel@apartamentywieza.pl

Pełna oferta na www.sinogal.pl
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Manifestacją wsparcia i soli-
darności był koncert akade-
micznego zespołu tańca ukra-
iny „soneczko” z Żytomierza, 
zorganizowany 1 maja przez 
Fundację Prosvita oraz Wa-
łeckie Centrum kultury. im-
preza zainaugurowała XXVi 
Wędrowny Festiwal kultury 
ukraińskiej.

W niedzielne południe sala 
widowiskowa WCK pękała w 
szwach. Wypełnili ją po brzegi 
mieszkańcy Wałcza oraz goście 
z Ukrainy, którzy znaleźli w mie-
ście i powiecie schronienie przed 
toczącą się w ich kraju wojną. 
Widzów powitali przewodniczą-
cy Rady Fundacji Prosvita Marek 
Syrnyk oraz dyrektor Wałeckiego 
Centrum Kultury Maciej Łuka-
szewicz. Ich wystąpienia dotyka-
ły oczywiście wojny w Ukrainie, 
ale mówiły też o potrzebie 
pielęgnowania - zwłaszcza w 
tak trudnych czasach - podsta-
wowych potrzeb człowieka, do 
których należy niewątpliwie 

Manifestacja solidarności
obcowanie z kulturą i sztuką. 
Gospodarze koncertu mówili 
także o umacnianiu związków 
pomiędzy Polską i Ukrainą oraz 
o budowaniu solidarności po-
między mieszkańcami obydwu 
państw.

Widowisko w wykonaniu ze-
społu Soneczko zostało wzboga-
cone występem bardzo utalento-
wanej Sofii Dokolovej, 14-letniej 
wokalistki z Chmielnickiego, któ-
ra przebywa od wybuchu wojny 
na naszym terenie i aktualnie 
jest uczennicą Liceum Ogól-
nokształcącego im. Kazimierza 
Wielkiego, a na lekcje wokalu 
uczęszcza do Studia „Esti” Estery 
Naczk-Suskiej.

Na wyżyny swoich wielkich 
umiejętności wspięli się także 
członkowie zespołu „Sonecz-
ko”. Artyści zaprezentowali 
porywający spektakl, w którym 
zaprezentowali tradycyjne tańce 
ukraińskie, ale również nawią-
zujące do aktualnych wydarzeń 
w Ukrainie układy choreogra-
ficzne. Było wiele momentów, 

kiedy łzy wzruszenia spływały po 
policzkach i widzów, i tancerzy. 
Na zakończenie cała sala odśpie-
wała hymny Ukrainy i Polski.

Po spektaklu na scenę wyszli 
starosta Bogdan Wankiewicz i 
burmistrz Wałcza Maciej Że-
browski, którzy podziękowali 
ukraińskim artystom za wspa-
niały występ oraz zapewnili 
ich o niesłabnącej pomocy dla 
ich rodaków, niesionej przez 
mieszkańców Wałcza i powiatu. 
Dyrektor M. Łukaszewicz po-
dziękował natomiast pracow-
nikom WCK za pracę, włożoną 
w przygotowanie niedzielnego 
wydarzenia.

Koncert miał charakter chary-
tatywny. W czasie przerwy i po 
jego zakończeniu w holu sprze-
dawane były słodycze i napoje 
oraz gadżety, przygotowane 
przez środowisko skupione wo-
kół Fundacji Prosvita. Zebrane 
w ten sposób 5800 zł zostało 
przekazane kierownictwu ze-
społu, który przewiezie je do 
Ukrainy i przekaże na potrzeby 

ukraińskiej armii.
- Myślę, że koncert był na-

prawdę świetny w warstwie 
artystycznej, a ponadto bardzo 
aktualny i wzruszający - mówi 
Marek Syrnyk. - Jestem prze-
konany, że przyczynił się do 
budowania ducha wśród osób, 
które znalazły na naszym tere-
nie schronienie przed wojną, 
był też manifestacją solidarno-
ści pomiędzy naszymi naroda-
mi. Było to i bardzo wzruszają-
ce, i budujące. Koncert zespołu 
„Soneczko” był pierwszym 
akcentem tegorocznego, XXVI 
Wędrownego Festiwalu Kultury 
Ukraińskiej. Następny etap tej 
imprezy odbędzie się w czerw-
cu w Kołobrzegu, dopinamy też 
szczegóły kolejnych wydarzeń. 
Wierzę, że w tych tragicz-
nych dla narodu ukraińskiego 
chwilach nasza impreza ma 
do spełnienia szczególną rolę 
i dziękuję wszystkim, którzy 
wnoszą swój wkład w organi-
zację Festiwalu.

T. Chruścicki
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W sobotę 30 kwietnia w hali 
szkoły Podstawowej nr 5 na 
dolnym Mieście podczas gali 
knockout Boxing night 21 
po 13-miesięcznej przerwie 
zwycięsko powrócił na ring 
były dwukrotny mistrz świata 
federacji WBo w kategorii ju-
nior ciężkiej krzysztof „Głów-
ka” Głowacki.

Wychowany i ukształtowany w 
Wałczu bokser zaczyna odbudo-
wywać swoją karierę na zawo-
dowych ringach. Wrócił między 
liny po dwóch kolejnych po-
rażkach: z Mairisem Briedisem 
oraz Lawrence’m Okoliem. Od 
ostatniej walki Główki - właśnie z 
Okoliem - upłynęło 13 miesięcy, 
w czasie których wychowanek 
trenera Henryka Staś dochodził 
do siebie po przegranej przez 
nokaut, przeszedł operację łok-
cia oraz leczył kontuzję dłoni. 
Uległ jej na finiszu przygotowań 
do walki, która miała odbyć się 
w grudniu ub. roku.

Po swojej ostatniej walce 
Krzysztof Głowacki przestał 
współpracować ze swoim wie-
loletnim trenerem Fiodorem 
Łapinem i przeszedł pod opiekę 
nowego szkoleniowca - Andrzeja 
Liczika.

Zbieg tych wszystkich oko-
liczności sprawił, że promotor 
Główki Andrzej Wasilewski po-
stanowił zakontraktować mu na 
powrót do ringu łatwiejszego 
przeciwnika. Wybór padł na 
Meksykanina Francisco Ruiza, 
legitymującego się niezłym 
rekordem 15 zwycięstw w 20 
walkach.

Tyle, że liczby nie walczą. Już 
na ceremonii ważenia, która 
odbyła się w firmie Eagle Lasers, 
Ruiz zaprezentował mało sporto-
wą sylwetkę i sprawił wrażenie 
ociężałego. Potwierdziło się to w 
czasie sobotniej walki.

Główce zależało, aby jego po-
wrót na ring odbył się w rodzin-
nym Wałczu. Promotor spełnił 
jego życzenie. Partnerem gali 21. 
Knockout Boxing Night zostało 
miasto Wałcz, a transmitowała 
ją na żywo TVP Sport.

Na trybunach hali na Dolnym 
Mieście zasiadło kilkuset wi-
dzów, a wśród nich burmistrz 
Wałcza Maciej Żebrowski i jego 
zastępca Adam Biernacki, sta-
rosta Bogdan Wankiewicz oraz 

Paraboks rywala Główki
radni Rady Powiatu i Rady 
Miasta. Obecni byli także ro-
dzice Krzysztofa Głowackiego i 
jego żona Anna, a w narożniku 
Główki obecny był jak zwykle 
jego brat Jacek. Burmistrzowi 
honory gospodarza wydarzenia 
pomagał pełnić właściciel firmy 
Eagle Lasers Marcin Ejma.

Pojedynki poprzedzające walkę 
wieczoru nie stały na zbyt wy-
sokim poziomie i nie wywołały 
wśród widzów większych emo-
cji: Kamil Bednarek pokonał Iago 
Kizirię, Mateusz Tryc wygrał z 
Omarem Garcią, Tobiasz Zarzecz-
ny okazał się lepszy od Kamila 
Zychiewicza, a Kamil Urbański 
od Gogi Kewliszwiliego.

Kibice czekali jednak wyłącz-
nie na walkę Główki z Ruizem. 
Oczekiwania były spore: chłopak 
z Wałcza miał pokazać dobry 
boks i pewnie wygrać - naj-
lepiej przed czasem - z mało 
znanym na światowych ringach 
Meksykaninem. Mało kto się 
jednak spodziewał, że Główka 
będzie walczyć z cieniem, a nie 
z żywym człowiekiem. Ruiz już 
w pierwszej rundzie dwukrotnie 
wylądował na deskach, a do 
gongu dotrwał wyłącznie dla-

tego, że Głowacki go oszczędził, 
bo chciał poruszać się w ringu 
dłużej, niż przez niespełna trzy 
minuty. W czasie dwóch następ-
nych rund Główka wyprowadził 
niezliczoną ilość ciosów, które 
bez problemu przebijały gardę 
Meksykanina, choć trudno było 
oprzeć się wrażeniu, że nie były 
wyprowadzane z pełną mocą. 
Ruiz udowodnił, że ma twardą 
głowę i dużo większe wrażenie 
robiły na nim ciosy w korpus. 
Właśnie po takich uderzeniach 
w czwartej rundzie sędzia dwu-
krotnie liczył Meksykanina i w 
końcu zdecydował się przerwać 
ten bardzo nierówny pojedynek.

Po zakończonej walce komen-
tatorzy boksu pisali, że gdyby w 
tej walce zamiast Ruiza rywalem 
Główki był bokserski worek, 
to wyprowadziłby on więcej 
ciosów, niż mało ruchliwy Mek-
sykanin. Walka doczekała się 
miażdżących ocen wśród wielu 
ekspertów - mówili oni m.in. o 
kpinie oraz o kabarecie.

Równie zdegustowanych było 
wielu kibiców, którzy sprawili, że 
Główka czuł się na ringu jak w 
domu i cieszyli się z jego zwycię-
stwa, ale przekonywali, że gdyby 

wiedzieli, jak będzie wyglądać 
walka wieczoru, to na pewno nie 
kupiliby biletów na galę. Warto 
przy okazji podkreślić, że była 
to trzecia walka Krzysztofa Gło-
wackiego na zawodowym ringu, 
stoczona w Wałczu. Wszystkie 
zakończyły się zwycięstwami 
Główki przed czasem, ale dwie 
ostatnie - z Delgado i Ruizem - 
ze względu na postawę rywali 
pozostawiły po sobie niesmak.

- Nie wszyscy wiedzą, że dwa dni 
przed walką zmarł trener Ruiza - 
mówił w niedzielę burmistrz M. 
Żebrowski. - Myślę, że musiało 
to mieć wpływ na jego postawę. 
Tak czy inaczej, my jako miasto 
jesteśmy zadowoleni z tego, że 
byliśmy partnerami tej gali, bo 
o Wałczu dużo mówiło się na 
antenie ogólnopolskiej stacji te-
lewizyjnej. Na poziom sportowy 
nie mieliśmy żadnego wpływu.

Podczas rozmowy z reporter-
ką TVP Sport zadowolony ze 
swojej pracy wydawał się być 
także Krzysztof Głowacki, choć 
podkreślił, że czas teraz na trud-
niejszych rywali, a jego ambicje 
sięgają odzyskania mistrzow-
skiego pasa w kategorii junior 
ciężkiej.                                  tc
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W rozegranym 30 kwietnia 
przy ładnej, wiosennej pogo-
dzie meczu wałecki orzeł zdo-
łał przełamać passę trzech po-
rażek z rzędu (wliczając w to 
pucharowy mecz z rezerwami 
Pogoni szczecin) i na własnym 
boisku wywalczył trzy punkty 
w spotkaniu z zajmującym 4. 
miejsce w tabeli 4 ligi. dębem 
dębno. nie obyło się jednak 
bez nerwów i niespodziewa-
nych zwrotów akcji.

Choroby kilku zawodników 
spowodowały, że na ławce re-
zerwowych zasiadło tym razem 
tylko trzech piłkarzy Orła. Pisa-
nie o kłopotach z wystawieniem 
optymalnej jedenastki, z którymi 
przed każdym meczem mierzy 
się trener Marcin Łyjak staje się 
powoli nudne dla wszystkich – 
być może z wyjątkiem samego 
szkoleniowca. Z powodu choro-
by na mecz z Dębem nie mogli 
być brani pod uwagę Cezary 
Burak i Bartosz Wojciechowski, 
a szansę gry od pierwszej minuty 
kolejny raz w tej rundzie dostał 
Maciej Pawlisz.

Faworytem w tym meczu był 
raczej zespół gości, który swoją 
grę opiera przede wszystkim 
na dużo widzącym, dobrze 
wyszkolonym technicznie i na-
pędzającym grę swojej drużyny 
Dawidzie Zielińskim oraz bardzo 
skutecznym Krzysztofie Filipo-
wiczu. Obydwaj potwierdzili w 
sobotę swoje walory, każdy z 
nich strzelił po jednej bramce, 
a mimo wszystko Dąb pojechał 
w drogę powrotną bez żadnej 
zdobyczy punktowej.

Już w pierwszej połowie można 
było zauważyć, że goście nie 
przyjechali do Wałcza po to, 
żeby nie przegrać. Piłkarze Dębu 
dobrze wyglądali jako zespół, 
byli wybiegani i silni fizycznie. 
Przejmowali wiele odbitych 
w środku pola piłek, a potem 
konstruowali składne akcje. To, 
że najczęściej nie kończyły się 

Wyszarpane zwycięstwo
orzeł Wałcz - dąb dębno 3-2 (1-1)

orzeł: Odolczyk - Riccio, Hermanowicz, Wesołowski, Resiak - Ko-
walczuk (74’ Haraj), Popiołek, Trzmiel, Gałosz, Pawlisz (90’ Kowalik) 
- Cerazy (88’ Dybaczewski).

Bramki dla orła: Konrad Trzmiel (45’) Jakub Cerazy (54’), Daniel 
Popiołek (90+3’).

one celnymi strzałami, było za-
sługą nie tylko uważnie grającej 
formacji obrony Orła, ale całego 
zespołu, łącznie z grającym na 
pozycji napastnika Jakubem 
Cerazym.

Przez prawie całą pierwszą 
połowę sobotniego meczu ini-
cjatywa była po stronie gości, ale 
więcej konkretów wynikało z gry 
gospodarzy. Bramkarza Dębu 
najczęściej próbowali niepokoić 
Cerazy, Popiołek oraz Gałosz i 
w kilku przypadkach brakowało 
niewiele do objęcia prowadze-
nia przez zespół Orła. Blisko 
strzelenia bramki byli zwłaszcza 
Cerazy, którego strzał z 16 me-
trów minimalnie minął słupek, 
oraz Gałosz, który z ostrego kąta 
z kilku metrów posłał piłkę w 
kierunku dalszego słupka i chybił 
nieznacznie.

W doliczonym czasie gry pierw-
szej połowy rzut rożny dla Orła 
wywalczył Kowalczuk. Wrzuco-
ną w pole karne piłkę wysoko 
odbił jeden z obrońców Dębu, 
wyskoczył do niej pozostawiony 
bez opieki Trzmiel i nad rękami 
wysuniętego bramkarza posłał 
ją do szatni.

Chyba każdy z zaledwie kilku-
dziesięciu kibiców Orła był prze-
konany, że gospodarze spędzą 
przerwę w dobrych nastrojach, 
ale goście nie zamierzali do tego 
dopuścić. Tuż po wznowieniu gry 
wymienili przed polem karnym 
kilka podań z pierwszej piłki, 
czemu biernie przyglądali się za-
wodnicy miejscowych. W końcu 
z piłką przy nodze w szesnastkę 
wbiegł najlepszy w zespole Dębu 
Zieliński, który precyzyjnym 
strzałem przy słupku pokonał 
bezradnego Odolczyka. 

W przerwie w szatni Orła oraz 
poza nią buzowały emocje. 
Na szczęście wpłynęły one na 
gospodarzy mobilizująco. Zaraz 
po zmianie stron sygnał do 
ataku dał kolegom Marek Her-
manowicz, który mocno strzelił 
z woleja z 12 metrów w prawy 

róg bramki Dębu, jednak bram-
karz gości nie dał się pokonać. 
Piłkarze Orła zaczęli szybciej 
biegać i atakować swoich rywali 
już na ich połowie boiska, co 
często kończyło się przechwytem 
piłki i zagrożeniem pod bramką 
Dębu. Przyniosło to skutek w 54. 
minucie. Bramkową akcję zaini-
cjował Resiak, który dokładnym 
podaniem uruchomił biegnące-
go prawą stroną boiska Riccio, 
a ten złamał akcję do środka i 
spróbował strzału z 18 metrów. 
Uderzenie zablokował jeden z 
obrońców Dębu, jednak uczynił 
to tak niefortunnie, że tylko wy-
soko podbił piłkę, do której nie 
wiadomo skąd dopadł Cerazy i 
precyzyjnym strzałem z woleja 
nie dał szans bramkarzowi Dębu 
na skuteczną obronę.

Tym razem piłkarze Orła nie 
pozwolili sobie na lekkomyśl-
ność i nie oddali inicjatywy 
gościom. Co więcej, to go-
spodarze bliscy byli strzelenia 
kolejnego gola. Przed najlepszą 
szansą stanął Kowalczyk, który 
po idealnym zagraniu Pawlisza 
ze skrzydła z trzech metrów 
przeniósł piłkę nad poprzeczką. 
Doskonałym strzałem lewą nogą 
z 14 metrów popisał się Popio-
łek, ale interwencja bramkarza 
też była najwyższej próby. Na 
poprzeczce zatrzymało się strza-
łopodanie Riccio, a poprawkę w 
wykonaniu Gałosza odbił golki-
per Dębu. Bliski powodzenia był 
też ponownie Popiołek, który 
zauważył, że bramkarz gości zbyt 

daleko wysunął się na przedpole 
i spróbował wrzucić mu piłkę 
za kołnierz strzałem sprzed linii 
środkowej, jednak futbolówka 
przeleciała metr obok słupka.

Dwie dobre szanse na wyrów-
nanie mieli również goście. W 
obydwu przypadkach w głównej 
roli wystąpił Odolczyk, który nie 
dał się pokonać w sytuacji sam 
na sam, a kilka minut później 
idealnie ustawiony bramkarz 
Orła pewnie wyłapał bardzo 
mocny strzał z 16 metrów, 
oddany przez napastnika Dębu.

Do podstawowego czasu gry 
sędzia doliczył 4 minuty i w 
tym czasie zdążyło się wydarzyć 
na boisku bardzo wiele. Naj-
pierw Popiołek po przechwycie 
znalazł się z piłką w okolicy 
środka boiska i zagrał w kierun-
ku Dybaczewskiego. Pomocnik 
Orła zorientował się jednak, że 
gdyby jego młodszy kolega przy-
jął piłkę, sędzia odgwizdałby 
spalonego, więc sam ruszył za 
swoim podaniem. Przejął piłkę i 
pobiegł z nią w kierunku bramki 
Dębu nie niepokojony przez 
nikogo, bo zaskoczeni obrońcy 
gości nie zdążyli zareagować. 
Popiołek spokojnie przymierzył 
i pewnym strzałem przy dalszym 
słupku posłał piłkę do siatki.

Na tym emocje jednak się nie 
skończyły. Kilkadziesiąt sekund 
później po rzucie rożnym dla 
Dębu płaski strzał z narożnika 
pola karnego w kierunku bliż-
szego słupka bramki Orła oddał 
Filipowicz. Odolczyk rzucił się 
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4. liga
Wyniki 28. kolejki: orzeł Wałcz - dąb dębno 3-2, Wieża Po-
stomino - Hutnik Szczecin 0-0, Jeziorak Szczecin - Ina Goleniów 
2-5, Pogoń Połczyn Zdrój - Zefir Wyszewo 2-1, MKP Szczecinek 
- Olimp Gościno 5-1, Biali Sądów - GKS Manowo 3-1, Rasel Dy-
gowo - Gwardia Koszalin 1-2, Sokół Karlino - Vineta Wolin 0-7, 
Chemik Police - Darłovia Darłowo 1-0, Błękitni II Stargard - Flota 
Świnoujście 0-1. 

Wyniki 29. kolejki: Błękitni ii stargard - orzeł Wałcz 1-1 
(bramka dla orła: Maciej Pawlisz), Flota Świnoujście - Chemik 
Police 1-0, Darłovia Darłowo - Sokół Karlino 3-0, Vineta Wolin 
- Rasel Dygowo 3-1, Gwardia Koszalin - Biali Sądów 3-2, GKS 
Manowo - MKP Szczecinek 1-4, Olimp Gościno - Pogoń Połczyn 
Zdrój 3-1, Zefir Wyszewo -  Jeziorak Szczecin 1-1, Ina Goleniów - 
Wieża Postomino 1-1, Hutnik Szczecin - Dąb Dębno 1-2.

1. Vineta Wolin 29 77 81-13
2. Flota Świnoujście 29 71 89-20
3. Gwardia Koszalin 29 63 65-21
4. MKP Szczecinek 29 54 90-49
5. Dąb Dębno 29 53 65-46
6. Biali Sądów 29 49 64-43
7. Wieża Postomino 29 47 48-32
8. orzeł Wałcz 29 44 54-47
9. Hutnik Szczecin 29 44 56-37
10. Chemik Police 29 42 60-46
11. Olimp Gościno 29 38 44-60
12. Darłovia Darłowo 29 36 43-49
13. Rasel Dygowo 29 30 45-74
14. Błękitni II Stargard 29 30 55-70
15. Ina Goleniów 29 29 49-74
16. Jeziorak Szczecin 29 25 46-79
17. GKS Manowo 29 24 35-62
18. Sokół Karlino 29 23 32-71
19. Pogoń Połczyn 29 18 35-95
20. Zefir Wyszewo 29 13 29-79

klasa okręgowa
Wyniki 23. kolejki: światowid 63 Łobez - korona Człopa 
2-1, Calisia Kalisz Pomorski - Zorza Dobrzany 3-1, Olimp Zło-
cieniec - Piast Chociwel 4-1, Ina Ińsko - KP Drawsko Pomorskie 
3-0, Gavia Choszczno - Błękitni Pomierzyn 9-0, Sarmata Dobra 
- Lech Czaplinek 0-4, Orzeł Bierzwnik - Iskra Pomień 6-2, Sparta 
Węgorzyno - Drawa Drawno 3-0 (w.o., Drawa Drawno wycofała 
się z rozgrywek po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 23 52 55-18
2. Calisia Kalisz Pom. 23 47 68-28
3. Zorza Dobrzany 23 46 54-29
4. Lech Czaplinek 23 45 53-28
5. Sarmata Dobra 23 40 44-37
6. Piast Chociwel 23 39 48-33
7. Olimp Złocieniec 23 38 55-37
8. Orzeł Bierzwnik 23 37 47-38
9. KP Drawsko Pom. 23 35 47-39

WYniki i TaBElE

10. Ina Ińsko 23 32 36-31
11. korona Człopa 23 27 44-47
12. Światowid 63 Łobez 23 20 34-55
13. Błękitni Pomierzyn 23 20 30-65
14. Iskra Pomień 23 14 37-79
15. Sparta Węgorzyno 23 12 28-63
16. Drawa Drawno 23 10 22-75

klasa a
Wyniki 19. kolejki: Legion Strączno - Wspólni Różewo 1-4, Santos 
Kłębowiec - Grom Szwecja 2-2, Drzewiarz Świerczyna - Mirstal Miro-
sławiec 3-3, Sokół Suliszewo - Sad Chwiram 4-0, KS Dzikowo - Błękitni 
Ostrowice – mecz przełożony. Grom Giżyno - Bytyń Nakielno – mecz 
nie odbył się. Pauza: Kopanik Lubno.

1. Sokół Suliszewo 18 41 50-22
2. Wspólni różewo 18 36 53-25
3. sad Chwiram 18 34 46-31
4. santos kłębowiec 18 28 41-32
5. Błękitni Ostrowice 16 27 43-22
6. ks dzikowo 17 27 52-38
7. Grom Giżyno 16 21 36-50
8. kopanik lubno 17 21 47-36
9. Drzewiarz Świerczyna 18 20 36-55
10. Grom szwecja 17 20 19-31
11. Mirstal Mirosławiec 17 19 35-45
12. legion strączno 17 15 23-69
13. Bytyń nakielno 17 13 25-50

1. Pom. liga oldb.
Wyniki 17. kolejki: Mirstal Mirosławiec - oldboje Tychowo 7-5, 
Lech Czaplinek - Olimp Złocieniec 1-1, Amator Kołobrzeg - Sparta 
Gryfice 8-3, Mechanik Bobolice - Oldboje Bruskowo Wielkie 2-3, 
Oldboje Szczecinek - Victoria Sianów 5-4, Iskra Białogard - Zryw 
Kretomino 0-0. Pauza: Gryf Kamień Pomorski.

Wyniki 18. kolejki: Olimp Złocieniec - Gryf Kamień Pomorski 4-2, 
Zryw Kretomino - Oldboje Szczecinek 3-2, Oldboje Tychowo - Me-
chanik Bobolice 2-5, Oldboje Bruskowo Wielkie - Amator Kołobrzeg 
5-2, Sparta Gryfice - Lech Czaplinek 1-2, Victoria Sianów - Mirstal 
Mirosławiec – mecz przełożony. Pauza: Iskra Białogard.

1. Victoria Sianów 15 37 79-25
2. Oldboje Szczecinek 17 34 65-29
3. Olimp Złocieniec 17 34 52-40
4. Oldboje Bruskowo Wlk. 16 31 59-33
5. Oldboje Tychowo 17 29 48-44
6. Zryw Kretomino 16 28 45-28
7. Mirstal Mirosławiec 16 28 55-50
8. Mechanik Bobolice 17 21 44-60
9. Lech Czaplinek 16 18 29-49
10. Amator Kołobrzeg 17 16 41-53
11. Iskra Białogard 15 14 26-40
12. Sparta Gryfice 17 9 31-85
13. Gryf Kamień Pomorski 16 6 36-74

we właściwym kierunku, jednak 
futbolówka najpierw podsko-
czyła na nierównej murawie, 
potem odbiła się od nogi in-
terweniującego Hermanowicza 
i wreszcie nad rękami leżącego 
już bramkarza wpadła do siatki.

Na szczęście kilkadziesiąt se-
kund później sędzia zakończył 
mecz.

Trudno tym razem pokusić się 
o indywidualne oceny, bo w ze-
spole Orła wszyscy mieli lepsze 
i gorsze momenty, ale wszyscy 

zagrali z maksymalnym zaanga-
żowaniem. O zwycięstwie prze-
sądziły przede wszystkim dobre 
ustawienie zespołu przez trenera 
Łyjaka oraz wola walki i ambicja 
piłkarzy. Goście, choć pokazali 
się z niezłej strony, nie mieli 

prawa narzekać, bo wprawdzie 
mieli szanse na remis, ale gdyby 
przegrali ten mecz różnicą trzech 
goli, to taki wynik również byłby 
sprawiedliwy. A w sumie Orzeł 
był chyba o tę jedną bramkę 
lepszy...                                TC
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Niewielu wie, że 
prawo bankowe 
zawiera przepis, 
umożliwiający 
zadysponowanie 
w zgromadzonym 
wkładem na ra-

chunku bankowym 
n a wypadek śmierci. 
Wypła- ta ta może być pisemnie 
zlecona bankowi na rzecz wskazanych 
przez siebie osób: małżonka, wstępnych, 
zstępnych lub rodzeństwa. Wysokość tej 
wypłaty może sięgać   dwudziestokrotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni 
miesiąc przed śmiercią posiadacza rachun-
ku. Obecnie jest to ponad 120 tys. złotych. 
Wszystko wydaje się być jasne i oczywiste. 
Jednakże na kanwie tego przepisu docho-

dziło do sporów. Wynikały one z tego, 
iż art. 56 prawa bankowego w ustępie 
5 stwierdza, że kwota taka nie wchodzi 
do spadku po posiadaczu rachunku. Nie 
jest więc tym samym, co upoważnienie 
(pełnomocnictwo) do rachunku bankowe-
go. Jeżeli bowiem wypłacimy pieniądze z 
rachunku bankowego po śmierci spadko-
dawcy, to będziemy musieli rozliczyć się 
z innym spadkobiercami. W przypadku 
zaś kwoty wypłaconej w wyniku opisanej 
konstrukcji prawnej - nie. Prawo spadkowe 
nie jest jednakże proste. Istnieje w nim 
pojęcie schedy. Artykuł 1039 § 1 kodeksu 
cywilnego stanowi, że w razie dziedzicze-
nia ustawowego przy dziale spadku między 
zstępnymi i małżonkiem spadkodawcy na 
schedę spadkową zalicza się otrzymane od 
spadkodawcy darowizny, chyba, że z jego 
oświadczenia lub okoliczności wynika, że 
dokonał ich ze zwolnieniem z rozliczenia z 
innymi spadkobiercami. Nie podlegają za-

Wolna wola, czyli jak ominąć schedę
liczeniu na schedę tylko drobne darowizny. 
Tu leżało clou sporów. Niektórzy twierdzili, 
że dyspozycje wypłaty na wypadek śmierci 
zalicza się do schedy spadkowej tak jak 
darowizny, a inni, że nie.  Jeden z takich 
sporów trafił do sądu. Dotyczył on działu 
spadku po małżonkach, którzy pozostawili 
mieszkanie oraz sporą kwotę pieniędzy 
na koncie, Z tego zaś na skutek dyspozycji 
na wypadek śmierci skorzystał jeden ze 
spadkobierców. Sąd Rejonowy uznał, że 
kwotę tę należy doliczyć do schedy spad-
kowej i uwzględnić przy dziale spadku. Sąd 
Okręgowy, do którego wpłynęła apelacja, 
powziął wątpliwości i zadał pytanie praw-
ne Sądowi Najwyższemu. Ten zaś w pod-
jętej uchwale stwierdził, że „kwota objęta 
przewidzianym w art. 56 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) 
pisemnym poleceniem złożonym bankowi 
przez posiadacza rachunku oszczędnościo-
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auTo-Trans WaŁCz

ul. Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41

Wolna wola, czyli jak ominąć schedę
wego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej dotyczącym dokonania - 
po jego śmierci - wypłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz 
wskazanych przez niego osób: małżonka, wstępnych, zstępnych, 
lub rodzeństwa (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), nie 
podlega zaliczeniu na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 
§ 1 k.c.” 

Co to znaczy dla spadkodawców? Tyle, że mogą swobodnie 
zadysponować częścią swojego majątku (lub też całością) zgroma-
dzoną na rachunku bankowym bez wprowadzania jej do schedy 
spadkowej. Umożliwia to częściowe, przy większych spadkach, 
uniknięcie problemu zachowku, który ogranicza spadkodawcę 
w przekazaniu spadku wybranym przez siebie spadkobiercom. 
Zachowek stanowi często problem dla spadkobierców, którzy 
nierzadko muszą sprzedać odziedziczony majątek, by rozliczyć się 
z pozostałymi spadkobiercami, którzy żądają spłaty z tego tytułu. 

Jest też możliwość zwolnienia darowizny z rozliczenia ze spadko-
biercami, ale o tym innym razem.

Cezary skrzypczak
adwokat, mediator

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2022 r. III CZP 
57/22
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• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 250 
m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do adaptacji, 
podpiwniczony. Po termomodernizacji, 2 sys-
temy ogrzewania (gaz, ekogroszek). Zadbany 
ogród pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja. 
Kontakt: 606 930 408                                1/19ll

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu czynne 
jest od godz. 1300 w czwartki przy ul. Dąbrow-
skiego 2/1w Wałczu w siedzibie SIG. Z porad 
bezpłatnych w zakresie prowadzenia robót bu-
dowlanych mogą korzystać osoby prywatne po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji 
- tel. 693-770-576                                    31/21u

• Zlecę prace remontowo-budowlane w 
Wałczu i okolicy: wyburzenia przygotowanie 
mieszkań do remontu drobne prace budowlano 
naprawcze. Dla osób wynagrodzenie adekwat-
ne do umiejętności, dla firm ryczałt. Zaintere-
sowane osoby lub firmy proszę o kontakt. Tel. 
573 740 418                                            16/22ub

• Malowanie, szpachlowanie, prace wykoń-
czeniowe, docieplenia, zabudowa z płyty G/K. 
Tel. 797 818 995                                  20/22ub

• ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I rEkLAMy 
rAMkOWE OrAZ OGŁOSZENIA 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.

oGŁoszEnia droBnE
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