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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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To, że Ukraińcy heroicznie bronią swej ojczyzny przez ponad 
70 dni, nie dziwi mnie ani trochę. Że nawet przebywając na 
obczyźnie gotowi są na każde poświęcenie i każde ryzyko, 
by w jakikolwiek sposób zamanifestować swoją nienawiść 

do głównego Orki oraz wszystkich orek, które pojawiły się na tym 
ziemskim krwi padole we wszystkich pokoleniach wstecz oraz do tych, 
pojawią się w przyszłości - też mnie nie dziwi. W związku z tym jako 
swoistą oczywistość przyjąłem informację, że sprawczynią oblania 
sztuczną krwią kacapskiego ambasadora na cmentarzu wojennym 
żołnierzy sowieckich w Warszawie okazała się ukraińska dziennikarka. 

Dziwi mnie natomiast to, że ruski emisariusz mordercy Putina ma 
czelność organizować teraz w Polsce publiczną celebrę, związaną z 
77. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Wyraźnie podkreślam, 
że chodzi mi o publiczną celebrę, a nie o uczczenie sowieckich 
sołdatów, ginących na wojnie z hitlerowskimi Niemcami. Nie chcę 
teraz wszczynać dyskusji o tym, czy czerwonoarmijna dzicz Polskę 
wyzwalała, czy po prostu jeden nasz okupant zmienił się w drugiego. 
Moje może i prymitywne, za to osobiste zdanie jest takie, że Rosja 
wypędziła hitlerowców, bo przez Polskę - zwaną u nich od wieków 
Priwislanskim Krajem, było jej najbliżej do Berlina. A że zawsze uwa-
żali nas jeśli nawet nie za swoją własność, to na pewno za swoją strefę 
wpływów, więc po prostu ustanowili w Polsce swoje rządy: trochę 
ruskie, a trochę polskojęzyczne. I tak to się utrzymało przez 45 lat, 
aż nastał Wałęsa, a ruskie imperium rozpadło się jak domek z kart.

Fakt jednak pozostaje faktem, że Związek Sowiecki miał niezaprze-
czalny wkład w zwycięstwo nad faszystowskimi Niemcami, a 9 maja 
jest w Rosji obchodzony jako najważniejsze święto państwowe. W 
związku z tym nie widziałbym nic dziwnego w tym, gdyby rosyjski 
ambasador chciał oficjalnie - indywidualnie lub w niewielkiej grupie  
dyplomatów - złożyć wieniec na grobach żołnierzy, którzy polegli 
w II wojnie światowej. Nie zdziwiłbym się również, ani nawet nie 
oburzył, gdyby polskie władze zdecydowały się zamknąć cmentarz 
na czas wizyty na nim delegacji kremlowskiego poselstwa. Co więcej 
- nie widziałbym nic dziwnego w tym, gdyby rosyjski ambasador w 
innych realiach urządził z tej okazji publiczną celebrę. Ale teraz, kiedy 
ruski imperator pod pretekstem denazyfikacji najechał na suwerenną 
Ukrainę, zorganizowanie takiej imprezy trudno odebrać inaczej, niż 
jako bezczelną prowokację. Przynajmniej ja to to tak odbieram i jakoś 
nie wydaje mi się, żebym był wyjątkiem...

Wyszło jak wyszło. Owszem, dziwi mnie to, że policja i służby nie 
zdołały zapewnić bezpieczeństwa rosyjskiego ambasadora, choć nie 

Dziwny jest ten świat

Reduktor

ukrywam, że na usta ciśnie mi się przysłowie o tym, że kto sieje wiatr, 
ten zbiera burzę. Ruski tzw. dyplomata mimo ostrzeżeń uparł się, żeby 
uprawiać kremlowską propagandę na cmentarzu, więc ma za swoje. 
To oczywiście można zrozumieć - tyle, że tak jednak być nie powinno. 
Obowiązkiem każdego państwa jest zapewnienie - poprzez swoje służby 
- bezpieczeństwa dyplomatom obcych państw, reprezentującym swoje 
rządy na terytorium innego kraju. Rozumiem - ba: podzielam! - emocje 
ludzi, demonstrujących swój sprzeciw przeciwko bandytom spod znaku 
sierpa i młota. Ja również szczerze ich nienawidzę za wszystko zło, które 
wyrządzali i wyrządzają światu, w tym także Polsce i Ukrainie. Mimo 
wszystko uważam, że do incydentu na cmentarzu dojść nie powinno.

Dlaczego? Bo nie uznaję takich metod. To nie jest walka - już 
prędzej danie upustu emocjom. Owszem, zrozumiałym, ale 
oblanie sztuczną krwią ruskiego ambasadora w wymiarze 

praktycznym nie rozwiązało niczego i niczego nowego do tej wojny 
nie wniosło. Nie wniosłoby nawet wtedy, gdyby czerwoną substan-
cją został oblany Putin. I piszę to mając świadomość, że mordercy z 
Kremla dopuszczają się na Ukrainie ludobójstwa, włącznie z atakami 
bombowymi na przedszkola i szkoły, szpitale oraz wszelkie inne 
obiekty cywilne, z mordowaniem kobiet, starców i dzieci. O gwałtach 
napomknę tylko mimochodem, choć z pianą na ustach.

Doniesienia z wojny nie przestają być przerażające - barbarzyństwo 
krwawych emisariuszy Kremla „denazyfikujących” Ukrainę zdaje 
się nie mieć granic. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza, jak 
ostateczne i bezwarunkowe zmiażdżenie ruskiego robactwa przez 
Ukraińców, wspieranych (skutecznie, a nie na pokaz!) przez cały 
cywilizowany świat. Ale określenie „cywilizowany świat” musi do 
czegoś zobowiązywać. Wroga trzeba bezlitośnie zgnieść militarnie, bo 
na to sobie zasłużył, jednak nie należy przy tym przekraczać granic, 
wyznaczonych przez prawo międzynarodowe. Inaczej: wojnę też 
trzeba prowadzić według pewnych zasad. Na pewno nie wolno sięgać 
do metod, używanych przez orki. Ludobójstwo zawsze jest zbrodnią 
i zasługuje na surową karę bez względu na to, kto się go dopuszcza.

Atakując Ukrainę, według mnie Rosja sama wykluczyła się z 
międzynarodowej społeczności. Trzeba ją pokonać, a potem 
wyizolować i traktować jak zadżumioną. Otoczyć szczelnym 

kordonem i trzymać pod lufami karabinów. Wiem, że świat zapłaci 
za to słono, nie kupując od niej węglowodorów, ale pokój wart jest 
każdej ceny. Czas wreszcie odrobić lekcję z historii...
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W tym roku matury odbyły 
się bez większych problemów 
organizacyjnych, związanych 
z pandemią, za to przez kilka 
dni do wałeckich szkół docie-
rały zgłoszenia o podłożeniu 
bomb. Nie miało to jednak 
wpływu na przebieg egza-
minów.

Tegoroczni maturzyści to wła-
ściwie pierwszy rocznik, który 
połowę nauki spędził na zdal-
nym nauczaniu. 

- Nie da się ukryć, że troszkę 
obawiamy się o wyniki - przy-
znaje dyrektor ZS Nr 4 RCKU 
Leszek Molka.

Tegoroczne matury odby-
wają się według ubiegłorocz-
nych, pandemicznych zasad. 
Oczywiście nie ma już masek, 
odkażania czy dystansu, pozo-
stała jednak zasada, że nie ma 
egzaminów ustnych. Oczywiście 
może zdarzyć się sytuacja, kiedy 
uczeń chce zdawać na uczel-
nię, która wymaga egzaminów 
ustnych, wówczas składa sto-
sowny dokument i szkoła jest 
zobowiązana zorganizować dla 

I znowu przyszedł maj...
niego egzamin w tym trybie. 
W Wałczu nie było ani jednego 
takiego przypadku. 

- Jedynym problemem były 
alarmy bombowe - mówi wice-
starosta Jolanta Wegner. - Była 
to akcja przeprowadzona w całej 
Polsce. Z tego co wiem, zgłosze-
nia były z rosyjskich serwerów i 
pojawiały się dzień przed albo 
wcześnie rano w dniu egzaminu. 
Służby były postawione w stan 
gotowości, sprawdzano budynki 
i nie stwierdzono jakichkolwiek 
zagrożeń. Matury odbywały się 
planowo.

***
W tym roku liczba maturzystów 

w wałeckich szkołach średnich 
przedstawiała się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Kazimierza Wielkiego 
z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego

• Uczniowie, którzy zade-
klarowali chęć zdawania 
egzaminu - 64;

• Uczniowie, którzy nie zo-
stali dopuszczeni do egza-
minu - 2;

• Liczba uczniów, która 
przystąpili do egzaminu 
- 62;

• Odsetek uczniów rozpo-
czynających ostatnią kla-
sę, którzy przystąpili do 
matury - 96,87%.

Powiatowe Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Usta-
wicznego
Technikum Zawodowe nr 1

• Uczniowie, którzy zade-
klarowali chęć zdawania 
egzaminu - 43;

• Liczba uczniów, która 
przystąpili do egzaminu - 
43 (wszyscy którzy zgłosili 
taką chęć);

• Odsetek uczniów rozpo-
czynających ostatnią kla-
sę, którzy przystąpili do 
matury - 70,49%.

Zespół Szkół nr 4 RCKU
Technikum Zawodowe nr 3 

• Uczniowie, którzy zade-
klarowali chęć zdawania 
egzaminu - 101;

• Uczniowie, którzy nie zo-
stali dopuszczeni do egza-

minu - 10;
• Odsetek uczniów rozpo-

czynających ostatnią kla-
sę, którzy przystąpili do 
matury - 89,22 %. 

II Liceum Ogólnokształcące 
• Uczniowie, którzy zade-

klarowali chęć zdawania 
egzaminu - 28;

• Uczniowie, którzy nie zo-
stali dopuszczeni do egza-
minu - 4;

• Odsetek uczniów rozpo-
czynających ostatnią kla-
sę, którzy przystąpili do 
matury - 82,76 %.

W całym ZS nr 4 RCKU przy-
stąpiło do matury 87,79 % 
uczniów rozpoczynających ostat-
nią klasę.

We wszystkich wałeckich szko-
łach do matury przystąpiło 220 
uczniów, czyli 85,94 % uczniów, 
którzy rozpoczęli ostatnią kla-
sę. Rok wcześniej do matury 
przestąpiło 240 uczniów, czyli 
ponad 90 procent tych, którzy 
rozpoczęli naukę w ostatnich 
klasach szkół średnich. 

far
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Raczej trudno przejść obojętnie 
wobec słów wypowiedzianych 
przez Franciszka, a przytoczo-
nych przez włoską gazetę „Cor-
riere della Sera”. Według papie-
ża bowiem, jednym z możliwych 
powodów rosyjskiej napaści na 
Ukrainę i postawy Putina mogło 
być „szczekanie pod drzwiami 
Rosji przez NATO”.

Nie zdziwiłbym się, gdyby 
podobną kwestię wypowiedział 
rosyjski minister spraw zagra-
nicznych, niejaki Sergiej Ławrow 
- tu raczej wszystko jest jasne. 
Dlaczego jednak wypowiada je 
papież?

Pojawiły się oczywiście od razu 
komentarze, próby interpre-
tacji, czy też wyjaśnienia - co 
autor miał na myśli. Według 
mnie dokładnie to, co szczerze 
zwerbalizował. I układa się to 
wszystko w pewien logiczny 
ciąg - najpierw informacja jed-
nego z kardynałów, że Zachód 
nie powinien dostarczać broni 
Ukrainie, następnie (co dalej 
trwa) konsekwentne odmawia-
nie nazwania sprawcy wojny z 
imienia i nazwiska (Rosja - Pu-
tin), a teraz - szczekaliśmy... no 
i naszczekaliśmy sobie.

To, co przeraża w tym wszyst-
kim, to próba równego trak-
towania sprawcy i ofiary. To 
próba (bo jakże inaczej) uspra-
wiedliwienia zbrodniarza - który 
przecież nie miał wyjścia, ileż 
można bowiem tego szczeka-
nia nasłuchiwać... Brzydkie, 
słabe, nieudolne, złe - mało 
chyba powiedziane. Chociaż 
w mniejszej przecież skali, ale 
podobne tłumaczenia - i również 
z tego samego kręgu (ale nie 
tylko przecież) mieliśmy i ciągle 
mamy możliwość już wysłuchi-
wać. Gdyby nie prowokowała, 
do niczego by nie doszło... Czym 
zatem prowokowała Moskwę 
Ukraina? Wolnością? Demo-
kracją? Wyborem swojej drogi 
rozwoju? Chęcią bycia rzeczy-

Nam szczekać zakazano...

wiście niezależną? W którym 
momencie sprowokowała? Nie 
zgadzając się na aneksję swego 
terytorium? Może wystrzeliła 
jakieś rakiety na RF? A może jej 
żołnierze gwałcą (dosłownie) 
rosyjskie niemowlęta?

Czymże zatem sprowokowało 
NATO - czy nie tym, że uznało 
w końcu, że dalsze ustępstwa 
wobec cynicznej, absurdalnej, 
paranoicznej polityki rosyjskiej 
ekspansji nie da się już zatrzy-
mać ustępstwami i milczeniem 
- tak, jak do tej pory? Podobnie 
jak kiedyś, kiedy łudzono się 
(tak, na Zachodzie właśnie), że 
wystarczy podarować Hitlerowi 
wschodnią i środkową Europę i 
będzie spokój. Tak, jak zrobiono 
koniec końców po II wojnie 
światowej, gdy oddano tę wła-
śnie wschodnią i środkową Euro-
pę Stalinowi. W ogóle nie licząc 
się z wolą jakichś tam Polaków, 
Litwinów, Bułgarów, Czechów, 
Słowaków, Rumunów...

Zło jest złem - niezależnie od 

tego, kto go czyni. I żadne spe-
kulacje, żadne usprawiedliwie-
nia nie mogą mieć tu miejsca. 
I tego żądamy między innymi 
od takiej instytucji, jak Kościół. 
Dlatego też tak to zabolało.

„Rzeczy Bożych na ołta-
rzu cesarza składać nam nie 
wolno. Non possumus! (Nie 
możemy)” – w 1953 roku, w 
memoriale skierowanym do 
władzy, w zupełnie innych 
czasach, ale wymagających 
przecież nie lada odwagi, 
stwierdzili biskupi kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce.

„Nie lękajcie się” - to prze-
słanie pontyfikatu papieża 
Jana Pawła II.

Jakoś dziwacznie w tym kon-
tekście brzmi fraza Franciszka 
o szczekaniu... Przynajmniej 
dla nas. Tych, którzy doświad-
czyli lewicowego, marksi-
stowskiego, leninowskiego i 
stalinowskiego wyzwolenia 
- czytaj: upodlenia - na sobie. 
Być może, trzeba by było 

wszystkich tych, którzy tak 
tęsknią i którym tak podoba 
się „ruSS?ij mir”, wyznaw-
com teologii wyzwolenia z 
samym Franciszkiem na czele, 
wsadzić na statek i po prostu 
wysłać do tego raju. Podob-
nie, jak uczynił to podobno na 
początku lat dwudziestych XX 
wieku jeden z amerykańskich 
gubernatorów.

Coraz bardziej nie po dro-
dze mi z instytucjonalnym 
Kościołem. Moim Ukraińskim 
Greckokatolickim Kościołem 
w Polsce. Cerkwią, która mil-
czy. I która zgubiła to, co było 
w niej ważne i dobre - bliskość 
ze swoim narodem. Milczą 
biskupi (poza zwierzchnikiem 
z Ukrainy), milczą księża. 
Smutne.

Pamiętał bym jednak, że 
zawsze „odmierzą wam taką 
miarą, jaką wy mierzycie”( Łk, 
6, 37- 38 ).

Quo vadis zatem?
Marek Syrnyk
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Bynajmniej nie będzie o psich 
odchodach, a jeśli już, to tylko 
– że tak powiem - śladowo. 
Wiosna i budząca się do życia 
przyroda po przygnębiającej 
jesieni i zimie powodują, że 
stajemy się jakby wrażliwsi na 
słowa ekologia, porządek czy 
czystość przyrody. 

Chyba najsłynniejszym cyta-
tem Fausta, będącym zresztą 
mottem do „Mistrza i Małgo-
rzaty”, jest wers: „Jam częścią 
tej siły / Która zła pragnąc, dobro 
czyni”. Gdyby jednak dobrze się 
zastanowić, to w przypadku eko-
logii może się okazać, że lepsza 
byłaby odwrotność tego cytatu: 
„Jam częścią tej siły / Która do-
bra pragnąc, zło czyni”...

Wróćmy do tytułowej psiej 
kupy. Faktem niezbitym jest, że 
leżąca na chodniku czy trawni-
ku wygląda mało estetycznie. 
Faktem jest również, że każdy 
zaklnie szpetnie, kiedy rozkłada-
jąc na trawniku kocyk przykryje 
śmierdzącą niespodziankę.

Ale zastanówmy się przez 
moment, co jest dla środowiska 
mniej szkodliwe? Czy leżąca na 
trawniku psia kupa, która rozło-
ży się po tygodniu, może kilku, 
a w najgorszym razie po kilu 
miesiącach - czy plastikowy wo-
reczek, do którego ją pakujemy 
sprzątając, który rozłoży się po 
setkach lub tysiącach lat?

Nie wiem, ile jest w Polsce 
psów i nie wiem, jaki faktycznie 

O psia kupa!

procent właścicieli sprząta po 
swoich pupilach. Kilkaset tysięcy 
to jednak liczba, która wydaje 
się realna. Oznacza to kilkaset ty-
sięcy odchodów, zapakowanych 
w kilkaset tysięcy plastikowych 
woreczków. Przypominam, że 

mówimy o jednym spacerze, 
a dziennie należy ich wykonać 
przynajmniej dwa. Rocznie 
daje to już dziesiątki, jeśli nie 
setki milionów plastikowych 
woreczków.

Z jednej strony może i chcemy 
dobrze, bo o porządek i estetykę 
należy dbać. Ale czy na pewno 
kosztem zaśmiecenia planety 
tonami plastiku? Nie wiem, co 
lepsze... 
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O psia kupa!
Psie odchody zgodnie z polskim 

prawem powinny wylądować w 
specjalnych pojemnikach i trafić 
do utylizacji. W Wałczu specjalne 
pojemniki trudno uświadczyć, 
bodaj poza promenadą. Psie 
odchody trafiają zatem nie do 
końca zgodnie z prawem do 
miejskich koszy na śmieci i jadą 
na wysypisko jako śmieci zmie-
szane. Czy aby na pewno tak 
powinno to wyglądać? A może 
warto zainwestować w kosze na 
śmieci specjalnie na psie odcho-
dy, z których właściciel mógłby 
pobrać specjalny, ulegający 
szybkiemu rozkładowi worek. Z 
czego to sfinansować? Cóż, może 
przywrócić podatek od psów, a 
może poszukać sponsora?

***
Rzeki powiatu wałeckiego 

podzielone są siecią elektrowni 
wodnych, tak zwanych MEW-
-ek (Mała Elektrownia Wodna). 
Część z nich powstała, kiedy 
na przełomie lat 80/90 zrobił 
się boom na tak zwaną czystą 
energię. Wówczas producentom 
energii do każdego kilowata 
wytworzonego dzięki wodzie 
dopłacano sto procent wyższą 
cenę. I tak mnożyły się elektrow-
nie, które przegradzały kolejne 
rzeki. Efektem ubocznym była 
zmiana biologii tych rzek. Woda 
w niewielkich, płytkich zbiorni-

kach nadmiernie się nagrzewała. 
Do tego osady denne okazywały 
się zabójcze dla rozmaitych 
organizmów wodnych. Rzeki 
powiatu wałeckiego zaliczane są 
do najcenniejszych wód krainy 
pstrąga i lipienia. Tyle, że zapory 
uniemożliwiały wędrówkę tym 
rybom, odcinając je od tarlisk. 
Efektem jest zmiana ekosystemu 
i brak ryb szlachetnych, które 
wypierane są przez ciepłolubne. 

Wielokrotnie rozmawiałem z 
właścicielami elektrowni. Ar-
gumentem, który często się w 
tych rozmowach pojawiał, było 
stwierdzenie: za Niemca zapora 
też była. Pewnie tak, tylko inne 
wtedy były czasy i inna presja 
na wody. Dziś natomiast Niemcy 
na swoich wodach rozbierają 
zapory i niewielkie elektrownie, 
przywracając rzekom naturalny 
charakter, a my... dalej gro-
dzimy. Największym gwałtem 
na polskiej ichtiofaunie było 
przegrodzenie Wisły zaporą we 
Włocławku. Przez tę totalnie 
nietrafioną inwestycję wyginęło 
stado łososia wiślanego i jesiotr, 
ponieważ ryby te zostały odcięte 
od tarlisk. Aby było ciekawiej, 
okazało się, że zapora jest wy-
konana wadliwie i może grozić 
jej całkowite zniszczenie. Jaki 
będzie jego skutek? Otóż gdyby 
zgromadzone na dnie zbiornika 

we Włocławku osady ruszyły z 
nurtem Wisły, zabiłyby całe życie 
biologiczne jeśli nie w całym, to 
przynajmniej w większej części 
Bałtyku. Dziś poważnie rozważa-
na jest inwestycja polegająca na 
budowie drugiej zapory, mającej 
odciążyć Włocławek i zapobiec 
katastrofie ekologicznej. Należy 
dodać, że na restytucję zarówno 
łososia, jak i jesiotra wydawane 
są ciężkie miliony złotych. Jest 
niewątpliwą sensacją, że restytu-
cja jesiotra bałtyckiego „ostrono-
sego” przynosi niezłe rezultaty. 
To jest cena, jaką zapłaciliśmy 
za tak zwany ekologiczny prąd: 
wymarcie gatunków ryb i groźba 
katastrofy ekologicznej...

***
Tak oto zgrabnie przeszliśmy 

do tematu ekologicznych przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków. Fakt, mają one jedną 
niezaprzeczalną zaletę: trzeba 
je opróżniać tylko raz w roku, z 
czego – dopingowani rosnącymi 
cenami wywozu szamba - ludzie 
korzystają coraz skwapliwiej. 
Tyle plusów. A minusy? Smród w 

wioskach z powodu złej eksplo-
atacji, z powodu niewrzucania 
do oczyszczalni specjalnych 
„tabletek” rozkładających od-
chody (bo są drogie), często 
też zła wentylacja. Dochodzi do 
tego skażenie ziemi z sączków, 
którymi rozprowadzany jest 
osad. Ziemia, żwir i specjalna 
włóknina powinny być co kilka 
lat usuwane i utylizowane, a 
sączki prowadzone w nowych 
miejscach. Ile osób tak robi? 
Niewielki odsetek posiadaczy 
przydomowych oczyszczalni, bo 
zarówno usunięcie ziemi, jak i jej 
utylizacja wiążą się z kosztami i 
to dużymi. Jaki jest tego skutek? 
Odpowiem pytaniem: a skąd 
ostatnimi czasy w ujęciach wod-
nych sanepid na masową skalę 
stwierdza obecność bakterii E. 
coli? Jak dotąd, nikt nie jest mi 
w stanie powiedzieć, co wspól-
nego z ekologią ma ekologiczna 
oczyszczalnia przydomowa. 
Zdrowsze i bardziej ekologiczne 
jest na pewno zamknięte szam-
bo... pod warunkiem, że jest 
szczelne.                               far
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Wracam z klubu. Dawno nie byłam, 
więc jeszcze chwilę po wyjściu na ulicę 
dudni mi w głowie. Jest ciepło, nawet 
bardzo - w maju dostał mi się idealny 
lipcowy wieczór, podczas którego nogi 
bez rajstop nie marzną, a jeansowa 
kurtka to raczej dekoracja.

Nocne powroty do hotelu to nie taka 
prosta sprawa.

Taksówka? Nie piłam, ale ze zmę-
czenia spojrzenie rozjeżdża mi się tak 
bardzo, że pewnie usnę na tylnym 
siedzeniu. Przez głowę przewijają mi 
się te wszystkie medialne, a także kilka 
niemedialnych, bo osobistych histo-
rii moich koleżanek, które w Uberze 
narażone były co najmniej na spoconą, 
oślizłą rękę na kolanie, kiedy tylko 
opuściły powieki. Było też uciekanie w 
środku nocy i pogoń kierowcy, kluczenie 
bocznymi uliczkami i rozpaczliwe tele-
fony do partnerów: nie jest bezpiecznie, 
przyjedź, boję się. Problem jest na tyle 
duży, że nawet korporacje taksówkar-
skie walczą o większy komfort kobiet 

- pisałam już o usłudze, w której kobiety 
mogą zamawiać przejazdy z innymi kobie-
tami, którą wprowadziło ostatnio FreeNow.

No dobrze, nie taksówka. A więc spacer. 
Do apartamentu nie jest tak znowu daleko. 
Jeansową kurtkę zapinam pod samą szyję, 
żeby nie prowokować nikogo dekoltem. 
Dekoracyjne luźne pasy kombinezonu upy-
cham do kieszeni - nie będzie za co mnie 
złapać. Z tego samego powodu koński 
ogon zamieniam na koka. Gdybym mogła, 
schowałabym go jeszcze pod czapką. Żad-
nych słuchawek. Chowam portfel i telefon, 
a palce przeplatam z pękiem kluczy tak, 
żeby utworzyły prowizoryczny kastet. To 
tylko sobota w nocy, to tylko półtora ki-
lometra, to tylko środek miasta. Mnóstwo 
ludzi. Zupełnie nie czuję się bezpiecznie.

Anna Szulc w swoim reportażu „Gwałty 
w Polsce - statystyki, które szokują” z 2021 
roku przedstawia następujące statystyki:

„Co roku w Polsce przemoc fizyczna 
lub seksualna dotyka 800 tysięcy kobiet, 
100 tysięcy kobiet doświadcza przemocy 
seksualnej. Dane nie zmieniają się od lat: 
oficjalnie co roku 30 tysięcy Polek zostaje 
zgwałconych. Rzeczywista liczba gwałtów 
może być drastycznie większa, bo zazwy-
czaj aktów przemocy seksualnej Polki nie 
zgłaszają nigdzie”.

A przecież gwałty to nie wszystko i nie 
najgorsze, co może spotkać człowieka na 
ulicy nocą. Są kradzieże, pobicia i za-
bójstwa. Są błahe powody, dla których 

O tym, jak wrócić do domu
ludziom puszczają hamulce i robią 
krzywdę innym. Myślę o tym wszystkim, 
kiedy zamykam za sobą drzwi aparta-
mentu i zbieram się do spania. Myślę 
o tym znowu, kiedy następnego dnia 
przeglądam wiadomości. 

Wyborcza w lakonicznym artykule daje 
mi znać, że dwie godziny po moim po-
wrocie ulicami Poznania, podczas które-
go rozglądam się na boki i kurczowo ści-
skam w dłoni klucze, trzysta kilometrów 
dalej, w Warszawie, zginął mężczyzna, 
który stanął w obronie przechodzących 
Nowym Światem kobiet, zaczepianych 
przez trójkę pijanych śmieszków (dla 
żartu rzucali w przechodzące dziewczy-
ny lodami). Kilka celnie wymierzonych 
kopniaków i ciosów nożem wystarczy, 
żeby skutecznie odebrać człowiekowi 
prawo do kilkudziesięciu przyszłych lat 
życia.

Warszawa, Poznań czy Wałcz - bez 
różnicy. Budzące się w ludziach demo-
ny nie mają preferowanej długości i 
szerokości geograficznej. Ja swoje życie 
bardzo lubię, jakie by nie było i gdzie 
bym nie była. Nie lubię tylko tego, że 
żyjemy w świecie, w którym tak często i 
tak intensywnie muszę zastanawiać się, 
co zrobić, żeby zapewnić sobie podsta-
wowy poziom bezpieczeństwa. 

Natalia Chruścicka
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Radość z normalności
Nigdy nie ukrywa-
łem, że na wiele 
kwestii związanych 
z otaczającą mnie 
rzeczywistością pa-
trzę przez pryzmat 
tego, co dzieje się 

w piłce nożnej. Jak 
t a dyscyplina sportu radzi 
sobie z problemami, które prze-
ważnie dotykają też ogół społeczności? 
W ostatnich dwóch latach taką oczywistą 
przykrością była walka z koronawirusem. 
Wszystkie obostrzenia dotyczyły przecież 
także piłki nożnej, na każdym szczeblu 
rozgrywek. Odwołane mecze, później 
zawody z ograniczoną liczbą publiczności. 
Aż wreszcie – wolność! W pełni otwarte 
stadiony, niczym nie zasłonięty uśmiech 
na twarzach kibiców, słowa i melodie sta-
dionowych przyśpiewek bez zniekształceń, 
powodowanych zakrytymi z konieczności 
ustami. Powrót do normalności potwier-
dzili  rządzący likwidacją prawie wszyst-
kich pandemicznych ograniczeń i odmową 
odbioru wcześniej zapotrzebowanych 
szczepionek. Tych szczepionek, które 
moim zdaniem pozwoliły zacząć cieszyć 
się zwyczajnością.

Od prawie siedemnastu lat mam moż-
liwość przebywać z przyjemnością  w 
Anglii. Lubię ten kraj, chociaż po podjęciu 
decyzji o wystąpieniu całej GB ze struktur 
Unii już nie tak bardzo, jak wcześniej. Fakt 
ten jednak nie rzutuje w żaden sposób na 
moje zamiłowanie do angielskiej piłki, do 
rozgrywek w Premier League - najlepszej 
ligi w świecie. Tak więc prawie każdy mój 
dotychczasowy wyjazd na wyspy był po-
przedzony myśleniem o tym, by załapać 
się na odwiedzenie stadionu w czasie 
odbywającego się tam meczu. Z miejsca, 
w którym się zatrzymuję, najmniejszy 
problem jest z dotarciem na stadiony w 
Portsmouth bądź w Southampton. Krótki 
rejs promem i już jestem na miejscu. W 
pierwszych latach przyjazdów odwiedza-
łem to pierwsze miasto, bo drużyna o tej 
samej nazwie grywała w najwyższej lidze 
angielskiej. Później obniżyła loty i obecnie 
zajmuje środek tabeli na trzecim poziomie 
zmagań. Całe szczęście, że drużyna So-
uthampton pięła się w górę, by ostatecz-
nie usadowić się w premiership. Dlatego 
od wielu już lat docieram na Stadion St 
Mary’s, by podziwiać nie tylko miejsco-
wych graczy, ale też panów grajków z 
Arsenalu, z Manchesteru City i United, z 

Liverpoolu, z Chelsea, z Crystal Palace... 
Jakże niecierpliwie czekałem, aż miną 
trudności wynikające z panującej pande-
mii, by móc po krótkiej przerwie odwie-
dzić Zjednoczone Królestwo - oczywiście 
w czasie, gdy grają Święci (przydomek 
drużyny Southampton). Wybrałem się tam 
na przełomie kwietnia i maja. Ależ czułem 
się sympatycznie, bo zarówno w Polsce 
jak i w Anglii nie obowiązywały mnie już 
żadne niedogodności covidowe. Nawet 
w samolocie zniesiono obowiązek zakła-
dania maseczek. Stadion przed rozpoczę-
ciem meczu z Crystal Palace wypełnił się 
kibicami, wszyscy zadowoleni, maksimum 
optymizmu. Widać, że chyba większość 
zapomniała już, jak jeszcze niedawno o 
ich nastroju decydował Covid-19... 

Czuję autentyczną radość po zniesieniu 
restrykcji wirusowych i może dlatego żal 
mi (ale tylko trochę!) rajców - tych, którzy 
jeszcze 26 kwietnia obradowali w rygorze 
covidowym. Niezależnie od powodów, 
dla których tak się stało, wygląda to, 
jakby obawiali się być bliżej siebie.

A Czytelnikom Pojezierza życzę, by żad-
na plaga już nigdy do nas nie dotarła...

Marek Pawłowski



Super Pojezierze Wałeckie nr 19 (1291) 11 maja 2022 r.10

Ciasto Kinder Bueno
Uwaga, będę się chwalić: niedawno 
przygotowałam blachę mojej dzi-
siejszej propozycji na imprezę cha-
rytatywną i przyznaję, że tak wielu 
pochwał (a przy okazji komplemen-
tów 😉) dawno się nie nasłuchałam. 
Prośbom o przepis prawie nie było 
końca, więc spełniam je dzisiaj hurto-
wo. Powodzenia i smacznego!

SKŁadNIKI

• 250 g herbatników kakaowych,
• 160 g orzechów laskowych,
• 2 tabliczki białej czekolady,
• 300 ml śmietanki 30 %,
• 500 g sera mascarpone,
• 2 tabliczki mlecznej czekolady,
• 0,5 tabliczki gorzkiej czekolady.

Wykonanie:
Blaszkę wykładamy papierem do piecze-
nia. Na papier wykładamy herbatniki. 
Orzechy blendujemy z rozpuszczoną w 

kąpieli wodnej białą czekoladą. Śmietankę ubi-
jamy na sztywno. Do śmietany przekładamy 
mascarpone i wcześniej zblendowane orzechy. 
Wszystko razem miksujemy przez chwilę. 
Masę przekładamy na herbatniki, a na nią 
układamy kolejną warstwę ciastek. Całość 
polewamy czekoladą mleczną, rozpuszczoną 
w kąpieli wodnej. Gorzką czekoladę rozpusz-

czamy i robimy z niej szlaczki na polewie 
z czekolady mlecznej. Wszystko wkładamy 
do lodówki na minimum 2-3 godziny. 
Do czekolady mlecznej możemy dodać ły-
żeczkę masła, wtedy polewa będzie bardzo 
chrupiąca. Jeżeli użyjemy masła, proponuję 
ciasto pokroić jeszcze przed zastygnięciem.

Smacznego!!!

COŚ Na ZĄB

HOROSKOP
BaRaN (21.03. - 19.04.)
W końcu odniesiesz sukces, ale potrzebne 
będą rozwaga i spokój. To, co osiągniesz 
teraz, stanie się fundamentem na lata. To 
dobry czas, by postawić wyraźną granicę 
między oczekiwaniami, jakie mają wobec 
ciebie bliscy i koledzy z pracy, a twoimi 
własnymi potrzebami.
BYK (20.04. - 22.05.)
W nadchodzących dniach najwięcej zależy 
od ciebie. Odniesiesz sukces dzięki sile 
wewnętrznej. Ale nie wymagaj od siebie 
zbyt wiele. Zainwestuj w swoją pasję, 
na którą wcześniej brakowało ci czasu. 
Nabierzesz nowej energii. Zaufaj intuicji, 
która zarówno w sprawach uczuciowych, 
jak i zawodowych nie będzie cię zawodzić.
BLIŹNIĘTa (23.05. - 21.06.)
Bądź aktywny i odważnie reaguj na zmia-
ny, bo nowe sytuacje przyniosą szanse na 
spełnienie marzeń. Moc będzie z tobą. 
Samotne Bliźnięta zaskoczy seria nieocze-
kiwanych zauroczeń. Poza tym Jowisz 
będzie je wspierał w organizacji spraw 
codziennych. 
RaK (22.06. - 22.07.) 
Intuicja i inteligencja emocjonalna pozwolą 
ci zamknąć najbliższe dni z tarczą! Podejmuj 
decyzje z namysłem. Samodzielność zawo-
dowa pokaże, że oprócz blasków, w nowej 
sytuacji są również cienie. Jeśli starasz się 
o pracę, musisz uzbroić się w cierpliwość. 
Raki żyjące w związkach będą wodzone na 
pokuszenie. Tylko czy dla chwili odmiany 
warto ryzykować tym, co was łączy? 

LEW (23.07. - 23.08.)
Ze wsparciem planet możesz odważnie przy-
śpieszyć kroku. Podejmuj wyzwania, zmieniaj 
to, co możesz i chcesz. Planuj ambitnie. 
Twoje codzienne życie stanie się źródłem 
harmonii i poczucia bezpieczeństwa. Możesz 
bez przeszkód kontynuować projekty i roz-
poczynać nowe. Czeka cię sporo sukcesów, 
ale nie działaj lekkomyślnie.
PaNNa (24.08. - 22.09.)
Wchodzisz w pomyślny okres, niosący 
sukcesy i realizację planów. Patrz na swoje 
cele i marzenia długodystansowo. Dobrze 
rozkładaj siły i rozglądaj się na wszystkie 
strony, a szczęśliwie dotrzesz do celu. Miłość 
też przyjdzie, ale nie z tej strony, z której jej 
wypatrujesz. Eksplozją uczuć zaskoczy cię 
ktoś niepozorny.
WaGa (23.09. - 22.10.)
Wyprostuj to, co się poplątało i śmiało ruszaj 
w dalszą drogę. Masz wiele do wygrania i... 
do stracenia. Bądź więc rozsądny, ale odważ-
nie podejmuj wyzwania, to się opłaci. Miej 
oczy szeroko otwarte. Wśród wielu zawartych 
w tym tygodniu znajomości trafi ci się praw-
dziwy skarb. Nie przegap go!
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Czujnie reaguj na szanse i szykuj się na nowe 
wyzwania! Pójdziesz przez świat pewniej niż 
do tej pory, i to bez rozpychania się łokciami. 
Wręcz przeciwnie - odkryjesz, że miłość oraz 
dobroć dla siebie i innych to najcenniejsza 
waluta. Samotne Skorpiony będą przyciągać 
jak szalone! Ale wybieraj z głową, by nie 
przegapić prawdziwej miłości.

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Planety pomogą ci w realizacji daleko-
siężnych planów. Cierpliwie twórz rzeczy 
trwałe, które dadzą ci poczucie bezpie-
czeństwa. Dostaniesz szansę na dokonanie 
korzystnych zmian. Być może twoje hobby 
stanie się sposobem na życie. Poszerzaj 
horyzonty, dużo czytaj i podróżuj, a przede 
wszystkim nigdy nie mów nigdy...
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Ostrożność uchroni cię przed pułapkami. Za 
jakiś czas będziesz mógł pozwolić sobie na 
więcej, ale rozwaga jest istotna. Przyszedł 
moment, by zadbać o siebie. Sprawiaj 
sobie przyjemności, odetnij się od ludzi, 
którzy obarczają cię problemami i żądają 
pomocy. Potrzebujesz oddechu i rozwoju.
WOdNIK (20.01. - 18.02.)
Czeka cię przyjemny spokój, ale nie zabrak-
nie też okazji do zmian. W drugiej połowie 
tygodnia ogranicz rozmach w działaniu. 
Uchyli się przed tobą furtka do pełniejszego 
życia. Musisz tylko ruszyć z miejsca. Wyjedź 
gdzieś, zapisz się do szkoły, zainwestuj w 
swoją pasję. Warto!
RYBY (19.02. - 20.03.)
Pomyśl o podróżach, krótszych i całkiem 
dalekich. Odkryjesz własne, nieznane do-
tąd drogi, być może rozpoczniesz zupełnie 
nowy etap w życiu. To dobra wiadomość. 
Nabierz odwagi! Gwiazdy stoją teraz po 
twojej stronie. Nawet jeśli czujesz się sa-
motna, daj sobie jeszcze chwilę. Pod koniec 
tygodnia układ planet zwiastuje poznanie 
kogoś naprawdę wartościowego.
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Pracowita majówka pięściarzy 
i pięściarek wałeckiej Koro-
ny zakończyła się kolejnym 
sukcesem na Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w da-
lekiej Łomży. Korona znów 
zdobyła złoto i znów była na 
podium w klasyfikacji druży-
nowej!

Tegoroczna majówka dla mło-
dych zawodniczek i zawodników 
wałeckiej Korony nie oznaczała 
odpoczynku. Kalendarz najważ-
niejszych imprez bokserskich 
przewidywał bowiem na po-
czątku maja Mistrzostwa Polski 
do lat 16. Na ringu w Łomży 
do walki o medale przystąpiła 
czwórka reprezentantów Korony. 

Najlepiej spisała się Oliwia 
Araszewska, która obroniła tytuł 
Mistrzyni Polski. Pokonując trzy 
swoje rywalki, kolejno: z Kielc, 
Warszawy i Wrocławia, wygrała 
zdecydowanie swoją kategorię 
wagową. Jest to już trzeci tytuł 
na koncie tej wciąż młodej wy-
chowanki Korony.

Mimo ogromnych ambicji, ty-
tułem wicemistrzyni Polski musi 
zadowolić się Joanna Szlędak. 
Ubiegłoroczna Mistrzyni Polski 
oraz wicemistrzyni Europy mło-
dziczek nie dała szans swoim 
przeciwniczkom w ćwierćfinale 
oraz półfinale. W finale tego-
rocznej Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży spotkała się z inną 

Korona z kolejnym mistrzostwem

aktualną medalistką Mistrzostw 
Polski i Europy. Po wyrównanym 
pojedynku, tym razem minimal-
nie lepsza okazała się rywalka.

Brązowy medal zdobyła także 
Wiktoria Piasecka, która trzeci 
rok z rzędu przywozi medal z 
imprezy rangi mistrzowskiej. Po 
pewnych zwycięstwach zarów-
no w eliminacjach do OOM, 
jak i ćwierćfinale, w półfinale 

wałczanka trafiła na faworytkę 
wagi lekkiej. Ambitna postawa i 
mądra walka do końca, niestety 
nie wystarczyły do pokonania 
bardziej utytułowanej rywalki.

Jedynym przedstawicielem 
wśród chłopców był Patryk 
Chachler, który wygrał swój 
pierwszy pojedynek i ostatecznie 
uplasował się 5-tym miejscu, o 
krok od medalu.

Bardzo dobry występ zawodni-
czek Korony pozwolił wałeckiemu 
klubowi na zajęcie kolejny rok z 
rzędu miejsca na podium w klasy-
fikacji klubowej Mistrzostw Polski. 

Trenerzy i zawodnicy Korony 
pragną podziękować Powiatowi 
Wałeckiemu, Miastu Wałcz, Gmi-
nie Wałcz oraz sponsorom, bez 
których sukcesy wałeckiego bok-
su nie byłyby możliwe.  oprac. tc

5 maja w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej Nr 5 na dol-
nym Mieście w Wałczu odbył 
się uroczysty apel Olimpijski, 
na którym podsumowano 
Konkurs Wiedzy Olimpijskiej 
oraz święto Patrona Szkoły, 
czyli Polskich Olimpijczyków. 

W wydarzeniu wzięła udział 
„wałecka olimpijska para”, czyli 
Karolina Naja, czterokrotna me-
dalistka letnich Igrzysk Olimpij-
skich w kajakarstwie oraz Łukasz 
Woszczyński, finalista olimpijski 
z Aten 2004 r. w kanadyjkowych 
dwójkach.

Zaproszeni goście wraz z dy-
rektor szkoły Violettą Kamiń-
ską pogratulowali wszystkim 
uczestnikom konkursu wysokich 

Olimpijski apel
wyników oraz wręczyli im pa-
miątkowe statuetki, nagrody 
rzeczowe oraz upominki.

W Konkursie Wiedzy Olimpij-
skiej zwyciężyli uczniowie klasy 
5a Fortunat Łakomy i Antoni 
Orczykowski przed reprezen-
tantami klasy 5b Mateuszem 
Skonieczka i Martą Szajewską. 
Na trzecim miejscu uplasowali 

się przedstawiciele klasy 8a Da-
mian Berndt, Alicja Nowokuńska 
i Filip Pastusiak 

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież uczniowie klasy pierwszej 
sportowej. Padło wiele cieka-
wych i trudnych pytań, na które 
wałeccy olimpijczycy cierpliwie 
odpowiadali. 

Całość zakończył występ uczen-

nic klas siódmych, przygotowa-
nych przez Agatę Skonieczka, w 
olimpijskim tańcu z szarfami.

Nagrody rzeczowe oraz meda-
le i statuetki zostały ufundowane 
przez Urząd Marszałkowski, 
Polski Komitet Olimpijski, Za-
chodniopomorską Radę Olim-
pijską, wałeckich radnych oraz 
Hurtownię Sportową Admiral.
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Po stojącym na niezłym po-
ziomie meczu, w którym Orzeł 
na pewno nie był zespołem 
gorszym od sąsiadującego z 
nim w tabeli Hutnika Szczecin, 
wałczanie musieli przełknąć 
gorycz porażki. Szkoda stra-
conych punktów, bo Orzeł w 
pozostałych do zakończenia roz-
grywek spotkaniach ma jeszcze 
coś do udowodnienia. Choćby 
prawdziwość powiedzenia, że 
prawdziwych facetów ocenia 
się i po tym, jak zaczynają, i po 
tym, jak kończą.

Sobotni (7 maja) mecz znów 
nie cieszył się nadmiernym zain-
teresowaniem kibiców, których 
na trybunach wałeckiego sta-
dionu zasiadła zaledwie garstka. 
Wśród nich - choć nie na trybu-
nach - byli także Konrad Trzmiel, 
który po raz kolejny pauzował 
za nadmiar żółtych kartek, oraz 
Marek Hermanowicz, który w 
1. połowie zremisowanego me-
czu z rezerwami Błękitnych w 
Stargardzie nabawił się kontuzji 
pachwiny. Według kapitana Orła 
uraz wydawał się dość groźny, 

Im strzelać nie kazano?
Orzeł Wałcz - Hutnik Szczecin 0-1 (0-0)

Orzeł: Odolczyk - Resiak, Wesołowski, Burak, Riccio - Kowalczuk 
(75’ Haraj), Popiołek, Cerazy, Gałosz, Pawlisz (75’ Kowalik) - Woj-
ciechowski.

ale po kilku dniach ból zaczął 
ustępować i filar wałeckiej de-
fensywy jest optymistą jeśli cho-
dzi o termin swojego powrotu 
na boisko.

Na środku obrony zagrali w 
sobotę Wojciech Wesołowski i 
Cezary Burak i od razu trzeba 
napisać, że ich wspólny występ 
wyglądał całkiem nieźle. Grający 
dopiero drugi raz (po drugiej 
połowie w Stargardzie) w tym 
ustawieniu piłkarze dobrze się 
uzupełniali i na ogół spokojnie 
kasowali próby ataków w wyko-
naniu gości. Do poziomu swoich 
kolegów dostroili się również 
Marcin Resiak i Vinzenzo Riccio, 
choć zwłaszcza ten drugi miał 
sporo pracy z upilnowaniem 
szybkiego i silnego Daniela 
Augusto. Cała wspomagana 
przez pracowitego jak mrówka 
Damiana Gałosza formacja de-
fensywna długo spisywała się w 
tym meczu bez zarzutu.

Nienajgorzej w wykonaniu 
piłkarzy Orła wyglądała rów-
nież ofensywa. Dużą ochotę 
do gry wykazywał grający na 
pozycji cofniętego napastnika 

Jakub Cerazy, który mniej może 
wspomagał wysuniętego Bar-
tosza Wojciechowskiego, za to 
częściej dublował na skrzydłach 
Patryka Kowalczuka i Macieja 
Pawlisza. Co do tego ostatniego, 
to czas chyba zacząć doceniać 
zalety tego młodego piłkarza, 
a nie koncentrować się na jego 
wadach - on oczywiście ma nad 
czym pracować, ale ambicji i 
zaangażowania odmówić mu 
nie można, a w obecnej sytuacji 
kadrowej zespołu okazuje się 
trudny do zastąpienia.

Wracając do meczu - w pierw-
szej połowie nie obfitował on 
może w sytuacje podbramkowe, 
ale toczył się w dość żwawym 
tempie, przy lekkiej przewadze 
Orła. Miejscowi nie ustępowali 
„hutnikom” w środku pola, dość 
często i z powodzeniem próbo-
wali wysokiego pressingu, ale ich 
akcjom brakowało wykończenia. 
Najlepszą okazję do objęcia 
prowadzenia gospodarze mieli 
w 18 minucie, kiedy po rzucie 
rożnym i sytuacyjnym strzale 
głową Vinzenzo Riccio piłka tra-
fiła w poprzeczkę bramki gości. 
Później w 18 minucie Kowalczuk 
obsłużył dokładnym podaniem 
wbiegającego na 5 metr Wojcie-
chowskiego, który zwodem na 
zamach zgubił obrońcę Hutnika, 
ale próbę strzału zablokował 

kolejny defensor.
W 36 minucie wałczanie zor-

ganizowali szybką akcję. Grający 
z meczu na mecz coraz lepiej 
Daniel Popiołek zagrał długą 
piłkę za plecy obrońców do 
Wojciechowskiego, ale strzał 
napastnika Orła z 14 metrów po 
raz kolejny został zablokowany.

Więcej okazji do zmiany wy-
niku w pierwszych 45 minutach 
już nie było.

Hutnik pokazał się w tym 
okresie meczu z niezłej strony. 
Szczecińscy piłkarze górowali 
nad gospodarzami warunkami i 
siłą fizyczną, nikomu z nich piłka 
nie przeszkadzała w grze. Swoje 
akcje rozgrywali na dużej szyb-
kości, ale brakowało im wykoń-
czenia – bramkarz Orła Edwin 
Odolczyk najwięcej pracy miał 
przed przerwą z przynoszeniem 
futbolówek, które po niecelnych 
strzałach zawodników Hutnika 
nie trafiały nawet w piłkochwyt. 
Orzeł wyglądał na tym tle trochę 
lepiej, ale w grze miejscowych 
brakowało konkretów.

Po zmianie stron na boisku 
niewiele się zmieniło. Goście 
główny ciężar swojej gry oparli 
na zabezpieczeniu dostępu do 
swojej bramki i poza nielicznymi 
wyjątkami, wywiązywali się z 
tego zadania bardzo dobrze. Do 
wspomnianych wyjątków należy 
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4. liga
Wyniki 30. kolejki: Orzeł Wałcz - Hutnik Szczecin 0-1, Dąb 
Dębno - Ina Goleniów 1-2, Wieża Postomino - Zefir Wyszewo 
4-2, Jeziorak Szczecin - Olimp Gościno 2-6, Pogoń Połczyn Zdrój 
- GKS Manowo 1-0, MKP Szczecinek - Gwardia Koszalin 3-4, Biali 
Sądów - Vineta Wolin 2-2, Rasel Dygowo - Darłovia Darłowo 3-0, 
Sokół Karlino - Flota Świnoujście 0-4, Chemik Police - Błękitni II 
Stargard 5-1.

1. Vineta Wolin 30 78 83-15
2. Flota Świnoujście 30 74 95-20
3. Gwardia Koszalin 30 66 69-24
4. MKP Szczecinek 30 54 93-53
5. Dąb Dębno 30 53 66-48
6. Biali Sądów 30 50 66-45
7. Wieża Postomino 30 50 52-34
8. Hutnik Szczecin 30 47 57-37
9. Chemik Police 30 45 65-65
10. Orzeł Wałcz 30 44 54-48
11. Olimp Gościno 30 41 50-62
12. Darłovia Darłowo 30 36 43-52
13. Rasel Dygowo 30 33 48-74
14. Ina Goleniów 30 32 51-75
15. Błękitni II Stargard 30 30 56-77
16. Jeziorak Szczecin 30 25 48-85
17. GKS Manowo 30 24 35-63
18. Sokół Karlino 30 23 32-75
19. Pogoń Połczyn 30 21 36-95
20. Zefir Wyszewo 30 13 31-83

Klasa Okręgowa
Wyniki 24. kolejki: Korona Człopa - Orzeł Bierzwnik 3-3, 
Sparta Węgorzyno - KP Drawsko Pomorskie 2-1, Iskra Pomień 
- Sarmata Dobra 1-3, Lech Czaplinek - Gavia Choszczno 1-3, 
Błękitni Pomierzyn - Ina Ińsko 2-5, Piast Chociwel - Calisia Kalisz 
Pomorski 0-3, Zorza Dobrzany - Światowid 63 Łobez 4-1, Drawa 
Drawno - Olimp Złocieniec 0-3 (w.o., walkower, Drawa Drawno 
wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 24 55 58-19
2. Calisia Kalisz Pom. 24 50 71-28
3. Zorza Dobrzany 24 49 58-30
4. Lech Czaplinek 24 45 54-31
5. Sarmata Dobra 24 43 47-38
6. Olimp Złocieniec 24 41 58-37
7. Piast Chociwel 24 39 48-36
8. Orzeł Bierzwnik 24 38 50-41
9. Ina Ińsko 24 35 41-33
10. KP Drawsko Pomorskie 24 35 48-41
11. Korona Człopa 24 28 47-50

WYNIKI I TaBELE

12. Światowid 63 Łobez 24 20 35-59
13. Błękitni Pomierzyn 24 20 32-70
14. Sparta Węgorzyno 24 15 30-64
15. Iskra Pomień 24 14 38-82
16. Drawa Drawno 24 10 22-78

Klasa a
Wyniki 20. kolejki: Wspólni Różewo - Kopanik Lubno 6-1, Mirstal 
Mirosławiec - KS Dzikowo 5-1, Bytyń Nakielno - Legion Strączno 
2-0, Sad Chwiram - Grom Giżyno 7-1, Grom Szwecja - Drzewiarz 
Świerczyna 6-0, Błękitni Ostrowice - Sokół Suliszewo 0-2. Pauza: 
Santos Kłębowiec.

1. Sokół Suliszewo 19 44 52-22
2. Wspólni Różewo 19 39 59-26
3. Sad Chwiram 19 37 53-32
4. Santos Kłębowiec 18 28 41-32
5. Błękitni Ostrowice 17 27 43-24
6. KS dzikowo 18 27 53-43
7. Grom Giżyno 18 24 40-57
8. Grom Szwecja 18 23 25-31
9. Mirstal Mirosławiec 18 22 40-46
10. Kopanik Lubno 18 21 48-42
11. Drzewiarz Świerczyna 19 20 36-61
12. Bytyń Nakielno 19 16 27-53
13. Legion Strączno 18 15 23-71

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 19. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Zryw Kretomino 4-1, 
Lech Czaplinek - Oldboje Bruskowo Wielkie 0-2, Amator Kołobrzeg 
- Jesion-Trans-Oldboje Tychowo 3-3, Mechanik Bobolice - Victoria 
Sianów 0-3. Mecze: Gryf Kamień Pomorski - Sparta Gryfice oraz 
Oldboje Szczecinek - Oldboje Iskra Białogard – przełożone. Pauza: 
Olimp Złocieniec.

1. Victoria Sianów 16 40 82-25
2. Oldboje Szczecinek 17 34 65-29
3. Oldboje Bruskowo Wielkie 17 34 61-33
4. Olimp Złocieniec 17 34 52-40
5. Mirstal Mirosławiec 17 31 59-51
6. Oldboje Tychowo 18 30 51-47
7. Zryw Kretomino 17 28 46-32
8. Mechanik Bobolice 18 21 44-63
9. Lech Czaplinek 17 18 29-51
10. Amator Kołobrzeg 18 17 44-56
11. Iskra Białogard 15 14 26-40
12. Sparta Gryfice 17 14 31-85
13. Gryf Kamień Pomorski 16 13 36-47

zaliczyć niezły strzał z powietrza 
oddany przez Cerazego, ale 
spokojnie wyłapany przez bram-
karza Hutnika. W 69 minucie na 
kolejną próbę strzału z dystansu 
zdecydował się Popiołek, jednak 
piłka leciała zbyt blisko środka 
bramki i golkiper gości złapał ją 
bez większego wysiłku.

Wynik meczu rozstrzygnął się w 
72 minucie. Goście przeprowa-
dzili wtedy akcję prawą stroną 
boiska - ani lepszą, ani gorszą od 
kilku poprzednich. Tym razem 
jednak futbolówka trafiła do 

nadbiegającego Karmana, który 
zdecydował się na strzał z 16 
metrów. Piłka zahaczyła jeszcze 
o but próbującego zablokować 
to uderzenie obrońcy Orła i poza 
zasięgiem interweniującego 
Odolczyka wpadła do siatki przy 
lewym słupku bramki Orła.

Gospodarzom zostało jeszcze 
18 minut na to, by przynajmniej 
doprowadzić do remisu, jednak 
to goście w 78 minucie bliżsi 
byli podwyższenia wyniku. Na 
szczęście próba uderzenia z 
pola karnego została ofiarnie 

zablokowana przez obrońców. 
Grający „na musiku” Orzeł ata-
kował, ale przypominało to 
bardziej bicie głową w mur, niż 
przemyślane akcje. Niewiele 
pomogło ani wprowadzenie na 
boisko Kacpra Haraja i Karola 
Kowalika w miejsce Kowalczuka 
i Pawlisza, ani wycieczki Odol-
czyka w pole karne Hutnika przy 
stałych fragmentach gry - wynik 
aż do końca już się nie zmienił.

Po tej porażce Orzeł znalazł się 
na 10. miejscu, a w najbliższą 
sobotę czeka go mecz z kolejnym 

sąsiadem w tabeli - Olimpem w 
Gościnie. Mimo, że wałczanie 
rozgrywają najlepszy sezon od 
awansu do 4. ligi - przy ewentu-
alnej porażce w następnej kolej-
ce ich przewaga nad kandydują-
cymi do spadku zespołami może 
stać się mało komfortowa. Na tę 
chwilę wygląda na to, że z III ligi 
spośród zachodniopomorskich 
klubów spadnie tylko Kluczevia, 
a gdyby tak się stało, to z IV ligi 
będzie 5 spadkowiczów. Póki 
co, nic jednak nie jest jeszcze 
przesądzone...                       tc
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Majówka 
rozpo-
częła 
ogól-
no-
polski 
sezon 

grillowy. 
Cały naród 

- z wy- jątkami, które 
potwierdzają regułę - rzucił się 
kupować węgiel i karkówkę 
oraz nieodzowne do polewa-
nia płonącego grilla piwo. 

Dym się gęsto ścieli nad po-
sesjami wędrując tam, gdzie 
zawieje wiatr, niosący zapach 
podpałki i przypalonego 
mięsa. W ślad za nim niesie 
się głos coraz weselszych 
biesiadników. Czas biegnie, 
noc nadchodzi, a biesiadnicy 
- grillownicy coraz głośniejsi. 
Ci, którzy są wyjątkami i nie 
grillują, szukają ukojenia w 
weekend po tygodniu pra-
cy a dymy, zapachy i pieśni 
biesiadne w utuleniu do snu 
nie pomagają. Co któryś nie 
wytrzymuje i usiłuje rozba-
wionych amatorów przypa-
lonej karkówki przywołać do 
porządku. Czasem się udaje, 
czasem nie. Czasem przyjedzie 
wezwana policja, jako dowód 
bezsilności próśb sąsiedzkich i 
odwód ostateczny. Czasem też 
od grillowych niesnasek zaczy-
nają się sąsiedzkie wojny, jak 
nie przymierzając u Kargulów 
i Pawlaków. 

Warto wiedzieć, co wolno 

grillując, a czego przewracając 
mięso czynić nie należy. W 
każdej miejscowości są uchwa-
ły rad miejskich czy gminnych, 

Grillowanie po sąsiedzku
które ustalają zasady sąsiedz-
kich koegzystencji. Czasem 
znajdują się nich przepisy pra-
wa miejscowego ograniczające 

palenie ognisk, zakazujące pa-
lenia śmieci czy liści. Wałecki 
regulamin nie zawiera takich 
postanowień. Kłaniają się też 
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Grillowanie po sąsiedzku
przepisy kodeksu wykroczeń. 
Ochronę przed hałasem nie-
chcianych biesiadników daje 
art. 51 KW, który grozi karą 
aresztu, ograniczenia wol-
ności lub grzywny temu, kto 
krzykiem, hałasem, alarmem 
lub innym wybrykiem zakłóca 
spokój, porządek publiczny, 
spoczynek nocny albo wy-
wołuje zgorszenie w miejscu 
publicznym. W przypadku 
chuligańskiego wybryku prze-
widziana jest surowsza kara. 
Hałas mamy więc opanowany, 
a co z uciążliwym ogniem, 
dymem i niekoniecznie atrak-
cyjnym zapachem smażeniny? 
Nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem może spowodować 
nałożenie na sprawcę man-
datu na podstawie art. 82 
KW Z dymem i zapachem jest 

trudniej. Tu przepisy prawa 
są w tyle za rozwojem sztuki 
grillowania. Podobnie zresztą, 
jak i w innych przypadkach. 
Tu przywołać można nasz 
miejscowy problem z węglem 
drzewnym, który jakże chętnie 
wykorzystujemy do grilowa-
nia i z tym samym zapałem 
protestujemy przeciwko jego 
produkcji w naszym jakże 
pięknym mieście. Jak dotych-
czas, nie ma normy na dym 
i zapach. Trudno jest więc 
udowodnić sąsiadowi przekra-
czanie tzw. przeciętnej miary 
zadymiania i emisji zapachów. 
Prawo wykroczeń nie daje tu 
rady. Musimy oprzeć się na 
prawie cywilnym, które w art. 
144 KC stanowi, że właści-
ciel nieruchomości powinien 
przy wykonywaniu swego 

prawa powstrzymywać się od 
działań, „które by zakłócały 
korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społecz-
no-gospodarczego przeznacze-
nia nieruchomości i stosunków 
miejscowych”. Tu by poskro-
mić uciążliwego grilującego 
sąsiada trzeba mieć dowody 
na przekroczenie nadmiernej 
miary. Mając dowody, trze-
ba wystąpić z pozwem do 
sądu. Tu zanim sprawa się 
odbędzie, bo przecież liczne 
reformy wciąż przyspieszają 
postępowania sądowe, sąsiad 
zje karkówkę i skończy sezon 
grillowy jesienią. Możemy też 
sięgnąć po argument naru-
szenia dóbr osobistych  z art. 
24 i 25 Kodeksu Cywilnego 
ale tu spotkamy się z tym 

samymi trudnościami. Można 
też pokusić się o mediację, 
która doskonale nadaje się do 
rozwiązywania konfliktów są-
siedzkich. Ba, można grillowy 
konflikt rozwiązać mediując 
przy grillu. Przyjemniejsze to 
niż grillowanie konfliktu na sali 
sądowej, prawda? W końcu 
można też odwdzięczyć się 
sąsiadowi samemu grillując w 
podobny sposób. Lepiej jednak 
spotkać się z sąsiadem na grillu 
i pogadać po sąsiedzku. Jak 
to mówią - małżonka sobie 
wybieramy, a sąsiada mamy z 
losowania lub boskiego przy-
działu i warto z nim dobrze 
żyć, bo zmienić trudno. 

Pozdrawiam znad grilla. ☺

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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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

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

• Praca na stanowisku kasjera na Stacji 
Paliw w Wałczu . Tel. 518 245 080          20/22p

• 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.
dZIękujEMy ZA SkOrZySTANIE Z NA-

SZyCh uSŁuG!

OGŁOSZENIa dROBNE

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
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NIEruChOMOŚCI

dOrAdZTWO BudOWLANE

uSŁuGI BudOWLANE

ZLECANIE OGŁOSZEń

PrACA


