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zy sport, oprócz bezdyskusyjnego wpływania na
ciało (pomijam tu szachy, sporty stolikowe typu
brydż, darta, bilarda, piłkarzyki oraz inne e-sporty),
może także kształtować ducha? Czy może kształtować postawę patriotyczną? Wydaje się - a przynajmniej mnie
się tak wydaje - że tak.
Weźmy pierwszy z brzegu, jakże radosny i dostarczający
mnóstwa powodów do dumy przykład tenisistki Igi Świątek.
Panna Iga idealnie wykorzystała prezent od losu, jakim było
zakończenie kariery przez światową liderkę rankigu Ashleigh
Barthy i nabrała takiego wiatru w żagle, że wygrała po kolei
35 meczów, co równa się zdobyciu 6 tytułów, łącznie z
mistrzostwem wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa
w Paryżu, wywalczonym nota bene już po raz drugi. Swoje
rywalki - wszystkie! - doprowadza do takiego stanu, że przed
meczem z bezkompromisową Polką drżą im kolana jeszcze
przed wyjściem na kort.
Turnieju w Paryżu nie oglądałem zbyt wnikliwie, a szczerze
mówiąc, nie oglądałem go prawie wcale. Ze wstydu nie
powiem dlaczego. Ale na parę ostatnich gemów finałowego
meczu z Coco Gauf owszem, zerknąłem. W momencie, kiedy
odpaliłem telewizor, kwestia zwycięstwa była już przesądzona, choć historia tenisa zna różne przypadki. Maszyna z
Raszyna (bardzo spodobało mi się to zapożyczone nie wiem
od kogo określenie) mieliła jednak swoją rywalkę bezlitośnie.
Po ostatniej wymianie Polka zwariowała z radości, a Amerykanka przez długie minuty nie była w stanie powstrzymać
fontanny łez. Żal mi było sympatycznej nastolatki z USA i
w duchu życzyłem jej powodzenia w kolejnych turniejach pod warunkiem jednakowoż, że po drugiej stronie siatki nie
będzie Igi Świątek. Polce gratulował sukcesu m.in. Robert
Lewandowski, który urwał się ze zgrupowania reprezentacji
i niespodziewanie pojawił się w boksie, zajmowanym przez
ekipę naszej tenisistki. Bardzo miło patrzyło się na to, jak
najlepszy, albo przynajmniej jeden z najlepszych piłkarzy
świata gratuluje najlepszej (tu już bez żadnych wątpliwości!)
tenisistce świata. Znalazło się jednak w internecie rónież
wielu takich, którzy ocenili ten gest jako PR-ową zagrywkę
piłkarza. Nie rozumiem tego zupełnie. Zamiast cieszyć się,
że Polska ma dwoje świetnych, rozpoznawalnych przez
miliony, a może i miliardy kibiców - moi rodacy wylewają z

siebie hektolitry żółci i jadu. Cóż, Polak potrafi zepsuć sam
sobie nawet najpiękniejsze święto i jest chory, kiedy nie
spróbuje utrącić głowy, choć odrobinę wyrastającej ponad
jego poziom. Przykre? Ani trochę! Moim zdaniem jest to co
najmniej żenujące...
Iga Świątek próbowała pocieszyć zrozpaczoną Amerykankę, by za chwilę samej zalać się łzami podczas odgrywania
Mazurka Dąbrowskiego. Życzę naszej mistrzyni, żeby jak
najdłużej, a najlepiej na zawsze pozostałą sobą i nie straciła
kontaktu z bazą. Bo teraz oprócz tego, że świetnie gra w
tenisa, wydaje się być naturalną, sympatyczną i wrażliwą
osobą. Niech ta góra sukcesów, które - jestem tego pewny! są jeszcze przed nią, nigdy jej nie przytłoczy. Polak - to może
brzmieć dumnie i dziękuję naszej tenisistce, że tak często mi
o tym przypomina.

Z

ciekawością czekałem też na mecz piłki nożnej Walia - Ukraina, decydujący o tym, która z tych dwóch
drużyn zagra na tegorocznym Mundialu w Katarze.
Chyba nie muszę mówić, komu kibicowałem, bo choć
darzę sympatią reprezentację Walii od czasów, kiedy była
uprzejma przegrać z Polską w eliminacjach do Mistrzostw
Świata w 1974 roku. Pamiętam nawet dwóch piłkarzy
walijskich z tamtej drużyny: ogromnego stopera Mike Englanda oraz małego zadziorę Trevora Hockey'a, który skopał
naszego Lesława Ćmikiewicza i wyleciał z boiska już w 1.
połowie. Ale wiadomo, co się teraz dzieje, więc ściskanie
kciuków za Ukraińców wydaje mi się moim obywatelskim
obowiązkiem. Jestem też przekonany, że awans na Mundial miałby duży wpływ na morale ukraińskich żołnierzy,
bohatersko stawających w obronie swojej Ojczyzny. A poza
tym wszystkim, nasi sąsiedzi mają teraz znakomitą drużynę
reprezentacyjną i fajnie byłoby zobaczyć ich w Katarze. Tym
razem się nie udało. Ukraińcy byli lepsi, ale zatrzymali ich
bramkarz Walii oraz sędzia, który nie podyktował dla niebiesko-żółtych rzutu karnego, który im się ewidentnie należał.
Na domiar złego Walijczycy zdobyli jedyną bramkę w tym
meczu po samobójczym trafieniu Jarmołenki. Szkoda, ale
w życiu zdarzają się gorsze nieszczęścia - choćby przyjście
na świat, a potem objęcie władzy w Rosji przez niejakiego
Putina, niech imię jego będzie przeklęte po wsze czasy...
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W Dubaju praw
Z Mariolą W. o jej pracy rozmawia Marcin Orlicki.
Oglądałaś film „Dziewczyny z
Dubaju”?
- Nie oglądałam i szczerze mówiąc, nie zamierzam. Wiem o
czym on jest i znam proceder.
Młode kobiety, za odpowiednie pieniądze uczestniczyły jako
dziewczyny do towarzystwa w
imprezach zamożnych Arabów,
niekoniecznie samych szejków.
Świadczyły również usługi seksualne. Ja znam doskonale to
towarzystwo, ale nie mam z tym
nic wspólnego. Dlatego śmieję
się, że jestem dziewczyną prawie
z Dubaju.
Ale nie chcesz wystąpić pod
swoim nazwiskiem?

4

- Bo pochodzę z małej miejscowości, położonej kilkanaście
kilometrów od Wałcza. Nie chcę,
żeby moi rodzice mieli problemy,
bo ludzie „wiedzą swoje”. Rodzice
w każdym razie doskonale wiedzą, czym się zajmuję.
A czym się dokładnie zajmujesz?
- Wyjechałam zaraz po maturze
razem z chłopakiem do Holandii.
Tam okazało się, że on bardziej
ode mnie kochał coffeeshopy i
trawkę. Rozstaliśmy się po trzech
miesiącach. Poznałam w Holandii
dwie Polki. Jedna z nich pracowała w tanich liniach lotniczych jako
stewardesa i po dwóch miesiącach

mnie też załatwiła pracę. Praca
fajna, niezbyt ciężka. Do tego podróże i całkiem niezłe pieniądze.
I zaczęłaś latać do Dubaju?
- Oj, nie... Latałam głównie do
Londynu, Madrytu i Dublina.
Najczęściej były Anglia i Irlandia,
a Hiszpania sporadycznie. Jeszcze
rzadziej latałam do Warszawy czy
Poznania, do Pragi, ze dwa razy
byłam w Rzymie. To jednak były
wyjątkowe sytuacje i latałam tam
jako zastępstwo.
Jak więc trafiłaś nad Zatokę
Perską?
- Moja praca wyglądała tak,
że jeśli wylatywałam rano, to
najczęściej powiedzmy w 95 pro-
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centach przypadków wracałam
wieczorem do Holandii. Z kolei
jeśli leciałam na wieczór, to spędzałam noc w hotelu i wracałam
następnego dnia rano, a czasem
dopiero za dwa dni. Dwie doby
spędzałam więc w hotelu. W
Londynie był to hotel blisko lotniska, w którym zatrzymywały się
głównie stewardesy i piloci tanich
linii. Tam poznałam Anitę, Polkę
pracującą też w tanich liniach,
ale w ich francuskiej filii. To ona
mówiła mi o możliwości lotów
jako stewardesa w prywatnych
liniach dla bogatych klientów.
Wspomniała, że najwięcej lotów
jest do Dubaju. To mnie nieco

wie jak w raju
zmroziło, bo słyszałam o orgiach,
jakie organizują szejkowie. Ale
Anita mówiła, że nic takiego nie
wchodzi w grę i nie dzieje się nic,
na co sama się nie zgodzę. To była
czysto teoretyczna rozmowa. Fakt,
kasa jaką można było zarobić,
robiła wrażenie. Anita sama tak
latała od czasu do czasu, i sama
mówiła, że chętnych jest sporo.
Rozumiem, że jednak się udało. Jak to się stało?
- Przypadek. Wylądowałam w
Londynie i wiedziałam, że mam
dwa dni wolnego. Wpadła do
mnie Anita i powiedziała, że jak
chcę, to mogę z nią lecieć jako
obsługa, bo druga dziewczyna się
rozchorowała i pilnie potrzebne
jest zastępstwo. Upewniłam się,
że wrócę na czas i pojechałam z
nią na lotnisko. Tam przebrałyśmy
się w strój. Normalny mundurek
stewardesy, tyle, że uszyty z doskonałych materiałów i lepiej, niż
mundurki w nawet najlepszych
liniach. Pilotów było oczywiście
dwóch. Samolot z pozoru jak
samolot. Widywałam często takie
małe odrzutowce na każdym lotnisku, ale dopiero kiedy weszłam
na pokład, szczęka mi opadła. To
latający apartament z wszelkimi
wygodami. W barku najlepsze
trunki. Catering z kuchni znanej
restauracji. Po półgodzinie przyjechali limuzynami pasażerowie.
Myślałam, że szejkowie chodzą
inaczej ubrani. Ci mieli doskonale
skrojone garnitury. Wracali sobie z
kasyna lekko podpici i w doskonałych humorach, bo któryś podobno dużo wygrał. Wystartowaliśmy.
Lot był spokojny. Panowie zachowywali się poprawnie, mimo, że
byli podpici. Dolecieliśmy bez
przeszkód. Wróciliśmy o czasie, po
drodze lądując w Marsylii. Stamtąd zabraliśmy dwa małżeństwa
do Londynu. Również bez przygód. Po wylądowaniu poszłam
do firmy, gdzie wypłacono mi
umówione pieniądze. Proszę mi
wierzyć: dobre pieniądze. Spytali
mnie wtedy, czy jestem chętna na
bardziej regularną współpracę.
Powiedziałam, że tak, ale uczciwie
powiedziałam, jaki mam grafik
pracy i że od tego jest uzależniona
moja dyspozycyjność.
Odezwali się ponownie?
- Tak i to kilkukrotnie. Kilka razy
poleciałam, a kilka razy musiałam
odmówić. Po około pół roku do-

stałam telefon z prośbą, żebym
przy okazji pobytu w Londynie
przyszła do tej firmy. Dostałam
propozycję stałej pracy. Firma
miała swoje samoloty i woziła
luksusowych klientów, ale też
obsadzała swoją załogą prywatne
samoloty. Te całkiem prywatne
loty były za zupełnie inne pieniądze. Właściciel samolotu musiał
zaakceptować obsługę i najczęściej przez dłuższy czas było się
niejako wynajętym do wszystkich
lotów. Tu wymagana była też
pełna dyskrecja.
Dlaczego?
- W tych samolotach widywałam
osoby z pierwszych stron gazet.
Szejkowie, sportowcy, aktorzy czy
aktorki. Alkohol, bardzo często coś
mocniejszego od alkoholu. Podczas lotu bywało, że co niektórym
puszczały hamulce. Widziałam
pijane aktorki w jednoznacznych
relacjach z panami, a bywało, że
i z paniami, z którymi wspólnie
podróżowały. Były też regularne
orgietki.
Nie miałaś żadnych niebezpiecznych sytuacji?
- Latam tak prawie 5 lat i nigdy
nic się nie zdarzyło. Owszem, były
przeróżne propozycje, łącznie z
tymi, żebym dołączyła do zabawy. Nie powiem, jakie mi oferowano za to pieniądze, bo nikt
nie uwierzy, że można odmówić
przy takiej kasie. Ale kwoty były
momentami zawrotne. Do tego
proszę mi wierzyć, że spora część
tych panów była diablo przystojna. Gdyby chodziło o uczucie, to
kto wie? Ale oni traktują kobiety
jak towar, który taniej lub drożej,
ale zawsze można kupić. I proszę
mi też wierzyć, że nie było nigdy
żadnej nachalności, przynajmniej
jeśli chodzi o szejków. Jedynym
bardzo nachalnym pasażerem
był pewien znany piłkarz, który
nie rozumiał słowa: nie, i musiał
interweniować pilot. W sekundę
go spacyfikował.
Z tego co mówisz, Arabowie
to pełna kultura, również w
stosunku do kobiet?
- Szejkowie czy generalnie tamtejsza arystokracja to ludzie obrzydliwie bogaci, ale też wykształceni w najlepszych uczelniach, o
nienagannych manierach. To jest
jednak fasada. Kobieta tak naprawdę dla nich się nie liczy. Żona
ma urodzić dzieci i za to należy

jej się szacunek i utrzymanie. Ale
przyjemności dostarczają kochanki. To często są dziewczyny z Polski
czy innych postkomunistycznych
krajów, które chcą szybko zarobić.
Widziałam je i wiem, ile zarabiały.
To są duże pieniądze jak na nasze
realia. Ale widziałam też, co
musiały robić i jakie perwersyjne
zachcianki zaspokajały. Po takim
locie to mnie było za nie wstyd,
ale chyba niepotrzebnie. Po nich
to spływało, liczyły się tylko pieniądze. Jedne wracały po kilku
dniach, inne lądowały na jachtach
czy w letnich rezydencjach, gdzie
odbywały się orgie.
Bywałaś w takich rezydencjach?
- Wielokrotnie. Mając obsługę
prywatnego samolotu wspólnie
z koleżanką lub koleżankami,
bo zawsze latałyśmy we dwie
lub trzy, i pilotami, spędzaliśmy
nieraz kilka dni w prywatnych
domach. Tyle, że tam dom to coś
innego, niż w Polsce. Ich domy
mają po kilkaset pokoi i kilkoro
gości jest niezauważanych. Letnie
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rezydencje są niewiele mniejsze.
Generalnie woleliśmy nie widzieć,
co się w domu dzieje. Kuchnia
dostarczała nam jedzenie. W upał
szło się nad któryś z bocznych
basenów. Kierowca woził nas
na zakupy. Czasem zapraszano
nas na imprezy, ale nigdy nie
poszłam. Owszem, gdybym ich
nie znała i nie widziała w różnych
sytuacjach, to pewnie niejeden
zawróciłby mi w głowie. Uroda,
maniery, pieniądze, które widać,
ale którymi oni się nie chełpią
tak, jak nowobogaccy. Tylko, że
kobieta jest obdarzana mniejszym
uczuciem, niż koń z hodowli czy
wielbłąd. A skoro mowa o wielbłądach, to miałam propozycję
spędzenia nocy z jednym z panów
w zamian za... 1000 wielbłądów.
Mój ojciec kiedy to usłyszał najpierw popłakał się ze śmiechu,
ale potem poszperał w necie i
stwierdził, że jestem głupia, bo
byle jaki wielbłąd kosztuje od 20
do 35 tysięcy złotych. Jestem więc
sporo warta...
Dzięki za rozmowę.
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Ani go kijem
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Wałcz, zwołana w sprawie
śmieci, nie przyniosła rozstrzygnięcia. Radni nie zgodzili
się ani na dopłaty z budżetu
do wywozu odpadów, ani
na podniesienie stawek dla
mieszkańców. Rajcy przesunęli
jednak środki w budżecie, co
pozwoliło na podpisanie umowy na wywóz śmieci i na razie
miastu nie grozi paraliż ani
sanitarna katastrofa.
Sesja nadzwyczajna została
zwołana na wniosek burmistrza
Macieja Żebrowskiego po tym,
jak na ostatniej sesji radni nie
przyjęli uchwały, zezwalającej na
dopłatę z budżetu miasta kwoty,
brakującej do zbilansowania
umowy na wywóz odpadów. Tym
razem oprócz uchwały o dopłacie
z budżetu, w porządku obrad znalazł się również projekt uchwały,
podnoszącej stawkę opłaty za
wywóz odpadów, którą płacą
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mieszkańcy. Według proponowanej taryfy, każdy mieszkaniec
Wałcza płaciłby za wywóz śmieci
39 złotych, czyli o 4 złote więcej,
niż obecnie.
- Na wstępie chciałabym wyrazić
oburzenie manipulowaniem opinią publiczną w filmiku, zamieszczonym na portalu społecznościowym - mówiła radna Bogusława
Towalewska. - Przedstawia się
pan w nich jako obrońca mieszkańców. A co pan zrobił, aby
obniżyć koszty? Ogłosił pan jeden
przetarg w końcówce dopuszczalnego terminu, w którym złożono
jedną ofertę, oczywiście z jedną
ceną. Miała być współpraca w
związku gmin i na obietnicach
się skończyło. Dalej nie udało
się odnaleźć ponad 4 tysięcy
mieszkańców, którzy nie złożyli
deklaracji śmieciowych, a miał
być specjalny program do tego,
aby tego dokonać.
- Mieszkańcy powinni koniecznie obejrzeć sesję - mówiła radna

Anna Ogonowska. - Burmistrz na
sprzęcie audio-video, kupionym
za dziesiątki tysięcy złotych, nagrał
spot, w którym obwinia część radnych. Przypomnę, że w październiku apelował pan o podniesienie
podatków, bo konieczne są środki
na inwestycje. Teraz zabiera pan
pieniądze z inwestycji i przeznacza
je na dopłaty do odpadów. Raz
brakuje 540 tysięcy, w dokumentach 625 tysięcy. Nie wiadomo,
ile pieniędzy będzie brakować
w 2023 roku. Według danych ze
spisu, w mieście Wałcz mieszka 24
tysiące osób, a jedynie 19 tysięcy
złożyło deklaracje śmieciowe. Te
brakujące 4 tysiące to jest ponad
20 procent mieszkańców. Dlaczego publicznymi pieniędzmi
mamy dopłacać do cwaniactwa
tych, którzy nie złożyli deklaracji?
Przecież 4 tysiące osób to około
800 tysięcy złotych. Wystarczy je
znaleźć. Dlatego zamiast zabawiać
się w wytwórnię filmową, może
warto wziąć się do pracy?
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Na to zareagowała radna Anna
Korzeniewska, która przypomniała, że rynek śmieciowy został
podzielony. Na naszym terenie
działają właściwie tylko dwie firmy, które najpewniej porozumiały
się co do przetargów. Nie można
jednak za to obwiniać burmistrza.
- Pani złośliwość nie zna granic
- odniosła się do słów A. Ogonowskiej. - Mówmy o konkretach.
Mamy dwie możliwości: albo
dopłacimy z budżetu albo będzie
trzeba podnieść stawki dla mieszkańców. Podwyżka opłat za śmieci
o 4 złote nie będzie dobrze przyjęta, dlatego proponuję jednak
zagłosować za dopłatą z budżetu.
- Przysłuchiwałem się wypowiedziom radnej Towalewskiej
- mówił wiceburmistrz Adam
Biernacki. - W obecnej sytuacji
są one pozbawione podstaw
i oderwane od rzeczywistości.
Jesteście przeciwko wszystkiemu.
Negujecie propozycje burmistrza,
nie proponując niczego w zamian.

m, ani pałką...
Teraz jest mowa o 4 tysiącach
brakujących osób. Mówicie tak,
jakby to burmistrz zgubił nagle 4
tysiące osób. A byli oni wcześniej?
To jest właśnie hipokryzja.
- Różnica była od początku - mówił burmistrz Maciej Żebrowski. Udało nam się uszczelnić system i
znaleźliśmy dodatkowe 300 - 400
osób. Przeanalizowaliśmy zużycie
wody i wychodzi nam liczba podobna do złożonych deklaracji,
czyli około 19 tysięcy. Gdzie są
pozostali? To głównie emigracja.
Natomiast mam świadomość, że
to będzie teraz główny cel ataków
radnych, czyli znalezienie mieszkańców, których od początku
funkcjonowania systemu nie było.
Radni dyskutowali również
na temat różnic w brakujących
kwotach. W filmie burmistrz mówił o brakujących 540 tysiącach

złotych, natomiast z dokumentów
wynika kwota 625 tysięcy. Wiceburmistrz tłumaczył, że ta druga
kwota jest zapisana w budżecie.
Miasto uzyskało jednak wyższe
wpływy i fizycznie brakuje nieco
mniej, czyli 540 tysięcy złotych.
- Od kilkunastu lat ciągle trwa ta
sama dyskusja - zauważył radny
Andrzej Ksepko. - Tu nie chodzi o
cenę śmieci, ale o kampanię wyborczą. Jako radni już sprawiliście,
że przedsiębiorca płaci 6 złotych,
a mieszkaniec 35 złotych za śmieci. Mówicie o obniżeniu kosztów,
ale na ostatniej sesji podnieśliście
limit z 500 do 1000 kilogramów,
które każdy może nieodpłatnie
oddać na PSZOK. A kto za to zapłaci? Powielacie non stop hasło,
że mamy najdroższe śmieci w
Polsce. Po pierwsze, nie są najdroższe i najwyższy czas skończyć

z tą hipokryzją. Po drugie, kto
za to odpowiada? Burmistrza za
wszystko obwinić się nie da.
Po zakończeniu dyskusji projekty
uchwał zostały poddane pod
głosowanie. Jak było do przewidzenia, większością głosów została
odrzucona uchwała o dopłacie
do wywozu śmieci z budżetu.
Podobny los spotkał uchwałę
zwiększającą stawkę za wywóz
odpadów od mieszkańców do
39 złotych. Radni odrzucili tę
uchwałę bez dyskusji.
Odrzucenie obu projektów
uchwał spowodowało dość skomplikowaną sytuację. Zdaniem
burmistrza i skarbnika, dotychczas
nie było możliwości podpisania
umowy na wywóz śmieci. To
mogło wymusić na burmistrzu
unieważnienie przetargu i rozpisanie nowego. Po pierwsze jednak

nie było wiadomo, jak długo to
potrwa, a po drugie zachodziła
obawa, że cena zaproponowana
w nowym przetargu wcale nie
będzie niższa. Przeciwnie, wiele
wskazywało na to, że może być
wyższa. Radni dokonali jednak
przesunięć w budżecie, zwiększając plan dochodów, co pozwoliło burmistrzowi na podpisanie
umowy.
To jednak nie rozwiązuje istoty
problemu. Uchwałę może bowiem odrzucić nadzór wojewody.
Poza tym jest to tylko zwiększenie
planu dochodów i nie wiadomo,
czy uda się go zrealizować (wiele
wskazuje na to, że będzie to
trudne do wykonania). Co za tym
idzie, konieczna może okazać się
dopłata do umowy na wywóz
śmieci. A na dopłatę nie ma zgody
radnych...
far

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WAŁCZ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 503), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XVI/111/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Różewie.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
w dniach od 16.06.2022 r. do 6.07.2022 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)
w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 17 w godzinach 1000 – 1300.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 1.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wałczu pokój nr 2 o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wałcz z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2022 r.
Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.
j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Wałczu,
pokój nr 17, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej , ustnej, protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania pisma bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Wałcz.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
									
									

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

Super Pojezierze Wałeckie nr 23 (1295) 08 czerwca 2022 r.

7

RuSSkij mir, ru

czyli rzecz o dysona

Cokolwiek Partia uważa za
prawdę, jest prawdą. Nie sposób postrzegać
rzeczywistości inaczej, niż oczami Partii.
G. Orwell, „Rok 1984”

Najważniejsze to mieć rację. Nawet jeżeli fakty temu
przeczą.
„Jesteśmy otwarci na negocjacje. Potrzebujemy dyplomatycznych, pokojowych

rozwiązań, ale to wymaga woli
dwóch krajów. Jesteśmy gotowi do negocjacji, podpisania
porozumienia, które zakończy
wojnę domową na Ukrainie i
doprowadzi do pokoju, ale nie

widzimy takiej woli ze strony
Kijowa” – to kwestia wypowiedziana przez niejaką Walentynę
Matwijenko (przewodniczącą
Rady Federacji Rosji) na początku czerwca br.

Українське слово Валча
Інформації українською мовою для наших гостей з України
Компетенції повіту (району)
Сайт валецького повіту: https://powiatwalecki.pl/
Обов’язки повіту: охорона здоров’я (лікарні), управління повітовими дорогами та вулицями, середня освіта (ліцеї,
технікуми, професійні (бранжові) школи, повітові заклади підвищення вчительських кваліфікацій, психологічно-педагогічні
центра, школи для дітей з інвалідністю, тощо.
Повіт займається також політикою зайнятості – йому підпорядковані Повітові центра зайнятості (Powiatowe Urzędy Pracy)
– у Валчі, цей центр розташований на вул. Польського війська (ul. Wojska Polskiego 41).
Сайт: https://walcz.praca.gov.pl/
Повіт організує теж підтримку сім’ям. Через Повітовий центр допомоги сім’ям (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – у
Валчі: вул. Алея Завойовників Поморського Укріплення (Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54).
Сайт: https://www.pcprwalcz.pl/
Всі поточні справи повіт здійснює за допомогою Повітового староства (Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17).
Староста повіту Валч – Bogdan Wankiewicz
Заступник Старости – Jolanta Wegner
Член управи – Jan Grudziński
Компетенції обласного самоврядування (Samorząd Województwa)
Валецький повіт та гміни (ОТГ) які до нього увійшли (Валч місто, Валч село, Члопа, Тучно, Мірославєц) належать
західнопоморському воєводству з головним центром у Щецині.
Освіта – обласні бібліотеки, обласні центра підвищення кваліфікацій, училища (школи для випускників ліцеїв).
Культура – обласні музеї, театри, філармонії, обласні цетра культури.
Здоров’я – обласні лікарні, спеціалістичні лікарні, санаторії, швидка допомога.
До того ще: обласні дороги, геодезійні центра, тощо.
Самоврядування обласного рівня є відповідальне за політику і розвиток регіону, хоч не має жодної контрольної і
зверхньої вдали над повітами та ОТГ.
Особливостю західнопоморського обласного самоврядування є те, що воно виступає, як ведучий орган єдиної у воєводстві
школи з українською мовою навчання (для учнів української національої меншини у Польщі).
Це І Загальноосвітній Ліцей ім. Тараса Шевченка:
Сайт: http://liceum-bialybor.pl/
Адреса українського ліцею: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór
В згаданій міцевості працює теж українська початкова школа (школа функціонує у містечку Б’яли Бур з 1957 року),
однак її ведучим органом є Фонд ДЕКА.
Сайт: http://sp2bbor.eu/?cat=4
Адреса української початкової школи:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze, ul. Słupska 27, 78-425 Biały Bór
Обі школи забезпечені гуртожитком.
Сайт обдасного самоврядування у Щецині (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego): https://wzp.pl/
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uSSkij matrix -

ansie poznawczym
Teraz - w kolejnym dniu wojny - dowiadujemy się, że nie
ma już „operacji specjalnej”,
ale jest w Ukrainie „wojna domowa”. Być może prezydent
Mozambiku, podczas spotkania
z którym padły te słowa, uwierzy w nie. Prawie na pewno
uwierzy w nie miłujący pokój
rosyjski naród. I pewnie niewielu już zada sobie pytanie:
ale jak to „wojna domowa” skoro są tam nasze (rosyjskie)
wojska, skoro giną tam nasi
rosyjscy „wyzwoliciele”?
Zgodnie z tą nową tezą, Rosja
nie jest więc stroną konfliktu w
Ukrainie. No bo skoro „wojna
domowa”. Pytanie: dlaczego
więc i po cóż właściwie chce
ta Rosja właśnie, podpisywać
jakiś tam pokój z Ukrainą? Ja
wytłumaczyć tego nie potrafię.
Przecież „wojny nie ma”, a w
ogóle to „ich tam niet”.
Wojny nie ma, bo według
pokrętnej logiki Kremla i kremlowskich propagandystów - Rosja najechała, napadła, weszła,
wjechała do sąsiedniego kraju
(którego de facto nie uznaje),
bo go „wyzwala”. Inaczej wyzwala Ukrainę od samych
Ukraińców. I ani oni sami,
ani nikt inny nie ma prawa
protestować i przeciwstawiać
się - no bo przecież Rosja
napadła, bo wyzwala. Cytując
klasyka - i czegóż tu można nie
zrozumieć? Dalej - nie można
więc nawet pomyśleć, że jest
jakiś konflikt z udziałem Rosji.
Rosja nie walczy, Rosja prowadzi „specjalną operację”.
Dla pokoju i zakończenia „wojny domowej”. To Ukraina walczy (nie wiedzieć czemu i po co
właściwie). Ukraina zachowuje
się więc nieodpowiedzialnie
i niewłaściwie (walcząc). W
związku z tym Rosjanie mają
prawo zabijać tych niedobrych
i złych Ukraińców. Oni jednak
już jednak zabijać (Rosjan)
prawa nie mają - bo to już jest
złe i niedobre.
A tak naprawdę, to nie tak
miało to wszystko wyglądać.

Rosjan przecież miano witać w
Ukrainie chlebem i solą, kwiatami, z oklaskami i orkiestrą.
Tak, jak się wita „wyzwolicieli”.
Dwa-trzy dni i po sprawie.
To, że ci „wyzwoliciele” wkraczali zaopatrzeni w 45 tysięcy worków na trupy „złych”
Ukraińców”... Wiedzieli więc
i chcieli zabijać. Później jeden
nich napisze, że spełnił swoje
marzenie - zabił Ukraińca. Z
perspektywy dni wojny okazało
się, że to jednak mało. Dużo za
mało. Dzisiaj w ruSS tv otwarcie nawołują do wymordowania już 2 milionów Ukraińców
(Aleksiej Żurawliow, na kanale
Rossija 1). Nie, nie dziennikarzyna jakiś tam. Deputowany
(poseł) rosyjskiego parlamentu
(Dumy). Podczas programu, w
którym zostały wypowiedziane
te słowa, nikt nie zaoponował.
Tak więc - czy tylko Putin? Czy
wśród rosyjskich „elit” jest, czy
nie ma przyzwolenia na mordy,
gwałty i grabieże? Jakaś różnica
dla samych Ukraińców? Oczywiście - jest. Dobrzy Ukraińcy
zginą dobrze, źli - zginą źle.
Cokolwiek to by miało znaczyć.
A później już tylko parada, ordery, wódka i pijane opowieści
o tym, jak to wnuki tych, którzy
i nas kiedyś „wywalali”, teraz
„wyzwolili” Ukrainę”.
I zaczną życie od nowa. Na
bogato. Zaopatrzeni w ukraińskie telewizory, lodówki, pralki. W odebranych Ukraińcom
mieszkaniach. Z pieniędzmi na
spłatę kredytów - zarobionymi
na wojnie. O przepraszam - za
udział w specjalnej operacji. A
Ukraińcy (ci, którym pozwolą
przeżyć), będą znowu jak w
ZSSR - karmić i poić. Po prostu
- żyć i nie umierać!
Ludwig Wittgenstein napisał
onegdaj, że język spełnia dość
kontrowersyjną rolę i może
stanowić zarówno narzędzie
kreowania, jak i niszczenia:
język tworzy świat, w którym
człowiek żyje, ale jednocześnie
ogranicza go i zniewala, zamyka w ramach pojęć i struktur.

Język, którym się posługujemy, służy więc nie tylko do
opisywania rzeczywistości, ale
również aktywnie uczestniczy
w procesie jej (rzeczywistości)
tworzenia. Patrząc na to, jak
tę funkcję wykorzystuje propaganda rosyjska, nie sposób
nie zauważyć, iż ta swoista
„magia” językowa działa. I to
jak jeszcze... Szczególnie, jeżeli
nie ma się w tym względzie
żadnych oporów i skrupułów.
Cytując Antoniego Słonimskiego: „Nie dajmy się zagłuszyć bełkotem, bo bełkot
to głos bębna, w który bije
czarownik, gdy magią swą chce
nad nami objąć władzę. Nie
odbierajmy słowom sensu, bo
zrozumienie jest ostatnią bronią i pociechą zwyciężonych”.
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I jeszcze zachęta do zapoznania się z „Łopatologicznym Słownikiem Nowomowy”
Wacława Turkucia. Pozwoli
zrozumieć „prawdziwy” sens
słów i pojęć, także obecnie
stosowanych w propagandzie.
Tej rosyjskiej szczególnie. Jak
na przykład zrozumieć, czym
jest „agresja” - otóż jest to nic
innego, jak „atak na jakiś kraj
bez zgody ZSRR. To samo, ale
za zgodą ZSRR, nazywa się
bratnią pomocą”. „Bezpieczeństwo i ochrona” - bezpieczeństwo aparatu władzy (nie,
nie obywateli). „Ekstremista”
- każdy, kto nie zgadza się z
nami - w Ukrainie, to będzie
oczywiście „nazista”. Itd., i tym
podobne...
Marek Syrnyk
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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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Współczucie i szacunek dla ukraińskich
kobiet i dzieci oraz
podziw dla niezłomnych mężczyzn, broniących
każdego skrawka
ukraińskiej ziemi
przed niszczącym dział a niem najeźdźcy powodują,
że każdą wypowiedź próbującą tłumaczyć
postępowanie Rosjan traktujemy jako
popieranie Putina. Stąd nie podobają nam
się wystąpienia rożnych przedstawicieli
Watykanu, Niemiec, Francji, itd., którzy
wyrażają niedopuszczalne w naszym odczuciu wielorakie opinie i snują przypuszczenia (które nam nie odpowiadają), co
należy uczynić w przyszłości. Do takiego
odbierania rzeczywistości dodatkowo przekonuje nas zachowanie polskich dostojników, tych z prawej i tych z lewej strony
sceny politycznej, prześcigających się w
głoszeniu haseł wspierających Ukrainę.
Nie ukrywam, że osobie nawet takiej jak
ja, która nie może pochwalić się głosowa-

Tak to jest
niem na prezydenta Dudę, serce mocniej
bije, gdy prezydent jest wychwalany przez
naród ukraiński, gdy pytający o Dudę w
odpowiedzi słyszy same pozytywy, poparte
skierowanym do góry kciukiem.
Ostatnio zapoznawałem się z tym co
chciał przekazać czytelnikom polski dyplomata Adam Rotfeld w wydanej książce: „W
poszukiwaniu strategii”. Przeczytałem w
niej miedzy innymi, że należy bezwzględnie pamiętać, iż Rosja jest inna, że Rosji
z nikim i z niczym nie da się porównać.
Przywołane są głosy teoretyków, badaczy
i znawców przedmiotu mówiące, że za
kryzys w Ukrainie i wokół Ukrainy odpowiedzialność ponosi Zachód, a konkretnie
liberalne urojenia, które sprowokowały
Putina. Źródłem tego wszystkiego było
podjęcie pod koniec XX wieku decyzji o
rozszerzeniu NATO. Nie powtarzałbym
tych zapisów, gdyby nie fakt, że książka
została wydrukowana w 2018 roku, czyli
4 lata przed najechaniem Ukrainy przez
Rosję. Jak widać, bestialska wojna u wielu
w ogóle nie zmieniła poglądów.
Wojna w Ukrainie, polityka, to tematy,

które niejednokrotnie otwierają dyskusje
w czasie spotkań towarzyskich. Ale jednak
najczęstszym wątkiem wypełniającym toczone w nich rozmowy są problemy zdrowotne. Ileż dotyka nas chorób, jak trudno
dostać się do specjalisty, nie mówiąc już o
tym, ile czasu czeka się na zabieg? Narzekania można uzupełnić jeszcze wieloma
sprawami. Nie zamierzam tego robić, a w
zamian chciałbym pochwalić coś, co wydaje mi się bardzo fajnym pomysłem służby
zdrowia. Otóż przez przypadek dowiedziałem się od kolegi o badaniach profilaktycznych 40 plus. Jest to oferta dla osób po
czterdziestce, które z rożnych względów
nie korzystają zbyt często z usług oferowanych przez laboratoria. Jeszcze bodajże do
końca czerwca można otrzymać skierowanie na bezpłatne badania, dzwoniąc
na nr telefonu: 22 735 339 53, poprosić
o przeprowadzenie ankiety i udzielenie
e-skierowania. Jedynym mankamentem
jest to, że najbliższymi punktami badań są
cztery laboratoria w Pile. Mimo wszystko,
warto trafić do jednego z nich. Ja mam to
już za sobą.
Marek Pawłowski

Komunikaty
Jest takie żydowskie
(niektórzy twierdzą,
że chińskie) przekleństwo: Obyś
żył w ciekawych
czasach! No i w
takich ustawicznie
żyjemy. Coraz ciekawsze czasy zapewniają nam nasi rządzący, niejaki Putin i spółka oraz inne mniej
znaczące osoby, miewające wiele ciekawych pomysłów. W ciągłym zapewnianiu
nam nowych doznań przoduje nasz znakomity, racjonalny ustawodawca. Tu dochodzę do tytułowych komunikatów. Od
17 czerwca ubezpieczyciele będą mieli
dostęp do informacji o naszych mandatach i punktach karnych, otrzymanych
za kawaleryjską jazdę. Będzie to miało
niewątpliwy wpływ na wysokość składki
za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, że o AutoCasco nie
wspomnę. Jest to dla nas novum. W innych krajach jest to stosowane i podobno przynosi skutek. Rzeczą powszechnie
znaną jest to, że pusty portfel zmniejsza
obciążenie nogi naciskającej pedał gazu,
co powoduje spadek prędkości.
Następny komunikat ma charakter przypominający: 30 czerwca 2022 r. upływa
bowiem czas na złożenie deklaracji do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy

właścicieli lub zarządców budynków
i lokali - zarówno mieszkalnych, jak i
niemieszkalnych - w których znajduje
się źródło ciepła. Tym, którzy zaniedbają
sprawę, grozi kara w wysokości nawet 5
tys. złotych. Wpisu można dokonać przez
internet. Jeżeli wymieniamy przestarzały
kocioł, deklarację musimy złożyć do 14
dni od jego uruchomienia. Konsekwencje
oczywiście finansowe. Takie mamy czasy,
że za ich ciekawy przebieg możemy
zapłacić.
Trzeci komunikat dotyczy 50 groszy.
Szczęściem nie dotyczy wszystkich, a tylko tych szczęśliwców, którzy przekroczyli
prędkość o 50 km na godzinę i zabrano
im prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo taki kierowca otrzymuje mandat. Po
zatrzymaniu prawa jazdy, kierowca może
kierować pojazdem przez 24 godziny od
zdarzenia, które spowodowało zatrzymanie prawa jazdy. Po 3 miesiącach prawo
jazdy jest zwracane po uregulowaniu
opłaty ewidencyjnej 50 groszy. Jeśli dokument prawa jazdy nie został fizycznie
zabrany, tylko zablokowany elektronicznie, Starostwo nie wydaje prawa jazdy,
a odblokowuje jest w ewidencji. Zdarza
się, że kierowca sądzi, że po trzymiesięcznym okresie nie trzeba nic robić i
wsiada za kierownicę. Okazuje się, że
niezbędne jest zapłacenie w urzędzie
owych 50 groszy opłaty ewidencyjnej
i złożenie wniosku o zwrot zatrzyma-

nego prawa jazdy. Jeżeli kierowca tego
nie uczyni, traktowany jest jako osoba
pozbawiona uprawnień do prowadzenia
pojazdów. Jeżeli kierowca nie załatwi
tych formalności i zostanie skontrolowany po upływie trzymiesięcznego odebrania prawa jazdy, sprawa może trafić do
sądu. Sąd w takim przypadku może orzec
karę w wysokości od 1,5 do 30 tys. zł.
Tynfa poświęcę za to, by dowiedzieć się
co kierowało ustawodawcą, by ustalić
tę 50-groszową opłatę. Komunikatu o
inflacji nie będzie, bo będzie nieaktualny
już w chwili publikacji. To samo dotyczy
cen paliwa. Słyszę też wokół, że rowery
drożeją. Śpieszcie się zatem, by mieć ten
przydatny na co dzień środek komunikacji. W dodatku nieemisyjny. Tu nasuwa
się spostrzeżenie z lektury zaaprobowanego przez Unię Europejską naszego
Krajowego Plany Odbudowy. Rodacy
- cieszmy się! Niedługo odejdziemy od
paliw kopalnych, w tym gazu. Na ten cel
jest przeznaczone kilkadziesiąt procent
tych środków. Tymczasem za granicą
trwa wojna, a nasz rząd nadal spiera się
z naszymi sojusznikami o pryncypia demokracji, a głównym hamulcowym jest
partia o poparciu graniczącym z błędem
statystycznym. Zaprawdę ciekawe czasy...
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Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
11

O dzieciach, przede
wszystkim cudzych
rosłam w dzieciństwie,
do mojego biurka nie
klei się Slime. Wszystko co dziecięce, jest mi
obce.

Nie mam dzieci.
Jakby ktoś pytał - i z
wyboru, i z biologii.
Nie wypłakuję sobie
oczu w poduszkę,
klnąc matkę naturę
za potrzebę posiadania potomstwa, które
z powodu dziwnie
zakodowanych jednostek chorobowych nie
jest mi dane, bo ten
instynkt nigdy się we
mnie nie wykształcił.
Cenię sobie spokój i
przewidywalność. Jeśli
w moim domu pojawia się bałagan, to
tylko taki, który sama
wykreowałam i przez
który sama siebie wyklinam. Jeśli w moim
domu jest głośno, to
dlatego, że akurat
tańczę w bieliźnie do
rozkręconej na maksa
piosenki Nicki Minaj.
Jeśli z szafki zniknęły
słodycze odłożone tam
„bo będzie, jak kiedyś przyjdą goście”,
to znaczy, że to ja. Ja
przyszłam i zeżarłam.
Nie wdeptuję w klocki
Lego, nie potykam się
o lalki LOL, bez wyrzutów sumienia oddaję
książki, z których wy-

12

A jednak od pewnego
czasu, przeglądając artykuły na stronie Wysokich
Obcasów, zatrzymuję
się na chwilę w sekcji
„być rodzicem” i dość
nieśmiało wzrokiem
przeczesuję nagłówki
znajdujących się w niej
artykułów. Nie wchodzę,
broń Boże. Nie jestem
rodzicem. Nie mam takich ambicji.
Zaglądam dlatego, że
razem ze zmianą adresu w moim życiu zaszły
zmiany daleko poważniejsze. Raz na dwa
tygodnie już nie mój, a
nasz dom zamieszkuje
dwójka dorastających
dziewczynek. Nie takich
filmowych, z dwoma
warkoczykami i zadartym
nosem, nie książkowo
uroczych (tylko o takich
mam jako-takie pojęcie), ale charakternych,
rozbieganych, diabelnie
sprytnych i zdecydowanie zbyt sprawnych,
żeby dało się za nimi
nadążyć w parku trampolin. Chcąc nie chcąc
ja stałam się częścią
ich życia, a one mojego. Widujemy się rano,
kiedy rozespane pukają
do drzwi naszej sypialni,
a także wieczorem, kiedy
jest czas na uściski i czułe dobranocki. Wszystko
pomiędzy tymi dwoma

punktami to plątanina
wrażeń. Zaskakujące, jak
dużo emocji mieści się w
tych małych ludziach, a
jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że pamiętam
siebie dokładnie taką
samą. Ich obecność w
moim życiu to dopiero
rozpoczynająca się lekcja, a przede wszystkim
ciężar odpowiedzialności. Chciałabym pomóc
im stać się fajnymi dorosłymi, a przynajmniej im
w tym nie przeszkadzać.
Rola dziewczyny taty
to trudne zadanie, a ja,
biorąc za przestrogę własne dzieciństwo, mam
ambicję zrobić wszystko
co w mojej mocy, żeby
za kilka lat nie musiały
o mnie opowiadać na
kanapie u terapeuty.
Podobne myśli nachodzą mnie zawsze,
kiedy widzę Córeczkę
mojej Siostry. To człowiek jeszcze mniejszy,
bo ledwie pędzący po
podłodze na swoich
dwóch nóżkach. Wydaje
z siebie mnóstwo dźwięków, które są ambitną
próbą opisania i rozpracowania otaczającego
ją świata. Pamiętam, że
kiedy pierwszy raz ją
zobaczyłam, pomyślałam
sobie: jakie to poważne
zadanie, być takim maleństwem, które dopiero
uczy się tego, czym są
Mama, Tata, Inni Ludzie
i Wszystko Dookoła. Jeszcze się dobrze nie znamy
(jestem niestety ciotką
na odległość i w tych
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krótkich okienkach
czasowych, w których
widzę Siostrzenicę,
próbuję pojąć ogrom
zmian zachodzących w
tak zwanym międzyczasie), ale już czuję,
że będziemy miały
mnóstwo wspólnych
tematów. Ja też krzyczę tak głośno, że
cała wieś słyszy, kiedy
widzę kota.
Nie mam dzieci. Nie
mam w sobie nic, co
pozwoliłoby mi podjąć zobowiązanie stałego i niezmiennego
przedkładania dobra
małego człowieka nad
swoje własne. Moje
życie do tej pory było
na tyle trudne, że
chciałabym nadchodzące lata poświęcić
tylko temu, żeby było
mi w nim dobrze.
Egoizm? Pewnie tak!
Dałam sobie do tego
prawo. A jednak,
kiedy dzwoni do mnie
Tata, zamiast relacjonować mu kolejną
aferkę w pracy, opowiadam o Wielkim Incydencie Muzycznym
2022 Roku, a na czytnik ebooków ściągam
książki „Dwa domy,
jedno dzieciństwo”.
Wygląda na to, że
muszę stanąć z prawdą oko w oko: gotowa
czy nie, w moim życiu
pojawiły się dzieci. Co
zrobić, żeby tego nie
spier....ić?
Natalia Chruścicka

Droga przez mękę
Orzeł Wałcz - Zefir Wyszewo 1-0 (1-0)
Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Pawlisz
(70’ Tomczak), Trzmiel, Gałosz, Popiołek, Kowalczuk (83’ Haraj) Cerazy.
Bramka: Kowalczuk (21’)
Wytykanie błędów i krytykowanie zespołu, który wywalczył w meczu trzy punkty,
wydaje się być nie na miejscu.
Gdyby jednak chcieć opisywać
udane zagrania i składne akcje
piłkarzy Orła w sobotnim (4
czerwca) meczu z ostatnią drużyną 4. ligi Zefirem Wyszewo relacja składałaby się najwyżej
z kilku zdań. A tak naprawdę
powinna się ograniczyć do
podania wyniku - korzystnego, ale też szczęśliwego dla
gospodarzy...
Kiedy, jeśli nie po czterech porażkach z rzędu? Gdzie, jeśli nie
na swoim stadionie? Z kim, jeśli
nie z czerwoną latarnią ligowej
tabeli? Argumenty przemawiające
za tym, że Orzeł mógł i powinien
wygrać mecz z Zefirem Wyszewo
można było mnożyć w nieskończoność. Tyle, że ostro pikująca
w ostatnich tygodniach forma
zespołu Marcina Łyjaka kazała
patrzeć na nadchodzący mecz
z optymizmem, ale... umiarkowanym.
W kolejnym meczu zabrakło w
składzie Bartosza Wojciechowskiego. Pytani o powody nieobecności
młodego napastnika działacze
Orła nabierali wody w usta, ale
są powody by przypuszczać,
że kariera Wojciechowskiego w
wałeckim klubie dobiegła końca
po niepełnej rundzie. Szkoda, bo
„papiery na granie” ten chłopak
na pewno ma - inna rzecz, że od
pierwszego meczu w koszulce Orła
sprawiał wrażenie, jakby miał kłopot ze zrozumieniem się z resztą
zespołu i znalezieniem swojego
miejsca na boisku.
Mimo wszystko tym razem na
ławce rezerwowych zasiadło aż
sześciu piłkarzy, w tym bodaj po
raz pierwszy w rundzie wiosennej
doświadczony Przemysław Stolarski. W sumie był to przegląd
wszystkich sił, którymi dysponuje trener w końcówce rundy
wiosennej sezonu 2021/22. I
trzeba uczciwie powiedzieć, że
ta prezentacja - poza nielicznymi
wyjątkami - wypadła blado.

Pierwsze minuty sobotniego meczu wyglądały tak, jakby piłkarze
obydwu zespołów chcieli dać czas
kibicom, by wygodnie rozsiedli
się na coraz słabiej pamiętających
lepsze czasy trybunach wałeckiego stadionu. Na boisku aż do 15.
minuty nie działo się absolutnie
nic godnego uwagi. Rozgrywany
w dość wysokiej temperaturze
mecz toczył się w dość słabym
tempie i najczęściej w środkowej
strefie boiska. Goście, których
spadek do klasy okręgowej jest już
przesądzony, wcale nie zamierzali
tanio sprzedać swojej skóry. Co
więcej, wydawało się, że to właśnie oni mają mecz pod kontrolą:
wygrywali większość pojedynków
o tzw. drugie piłki, dzięki czemu
sprawniej i szybciej organizowali
swoje akcje. Faktem jest jednak,
że początkowo niewiele z tego
wynikało, bo gospodarze grali
uważnie w obronie i w pierwszym kwadransie Odolczyk miał
niewiele pracy.
Pierwszy celny strzał na bramkę
Zefira oddał w 15 minucie Trzmiel
po dobrym dośrodkowaniu Cerazego. Niestety, długo lecąca piłka
trafiła prosto w ręce stojącego w
środku bramki golkipera gości.

Cztery minuty później przyjezdni
mogli cieszyć się z objęcia prowadzenia. Po ładnym, prostopadłym
podaniu pomiędzy obrońców w
sytuacji sam na sam z Odolczykiem znalazł się napastnik gości,
który z 10 metrów próbował
umieścić piłkę przy dalszym słupku. Na szczęście bramkarz Orła
popisał się świetnym refleksem i
obronił strzał nogą.
Gospodarze jakby się w tym
momencie opamiętali i w 21.
minucie objęli prowadzenie. Akcję rozpoczął dobrym podaniem
po linii Riccio, a przy piłce znalazł
się rozpędzony Kowalczuk, który
zamienił się stronami z Pawliszem.
Lewonożny skrzydłowy Orła
wbiegł w pole karne i spokojnym, mierzonym strzałem z dość
ostrego kąta umieścił futbolówkę
przy dalszym słupku, poza zasięgiem rąk bramkarza Zefira. Swój
udział przy tym golu miał również Gałosz, który zaabsorbował
uwagę obrońcy i ułatwił zadanie
Kowalczukowi.
Gospodarze spróbowali iść za
ciosem i w 25. minucie przeprowadzili składną, trójkową akcję.
Gałosz podał na lewą stronę do
Resiaka, który ładnym podaniem
uruchomił Cerazego. Grający z
konieczności na nietypowej dla
siebie pozycji nominalny skrzydłowy złożył się do strzału w polu
karnym, ale uderzenie zostało
zablokowane przez obrońców.
Później tempo meczu znowu

siadło i aż do 46 minuty pod
obiema bramkami niewiele się
działo. Strzałów z dystansu kilka
razy próbował Popiołek, ale rozgrywający Orła nie miał w sobotę
swojego dnia – jego uderzenia
albo blokowali obrońcy, albo piłka wyraźnie mijała bramkę Zefira.
W końcówce pierwszej połowy
goście przy dość biernej postawie
obrońców przeprowadzili dobrą
akcję, zakończoną mocnym i
celnym strzałem. Odolczyk znów
jednak popisał się pełnią swoich
umiejętności i odbił piłkę na rzut
rożny.
Po zmianie stron w obrazie
meczu nic nie uległo zmianie. Ok.
100-osobowa grupka kibiców,
która z trybun śledziła to wątpliwej jakości widowisko mogła
odnieść wrażenie, że ogląda mecz
sparingowy, a nie walkę o ligowe
punkty. Trochę więcej ochoty do
gry przejawiali goście, ale i oni
mieli kłopot ze stwarzaniem sobie
dogodnych sytuacji strzeleckich.
W 60 minucie gospodarze byli
bliscy podwyższenia prowadzenia. Akcję z własnej połowy
zaczął Wesołowski, który podał
do Popiołka, a ten prostopadłym
zagraniem uruchomił Kowalczuka. Skrzydłowy Orła z 16. metra
zgrał do boku do Resiaka, a ten
dośrodkował płasko na 3 metr.
Nadbiegający Kowalczuk przy
bliższym słupku nie sięgnął jednak
piłki, a próbującego zamknąć
akcję przy dalszym słupku Riccio
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ubiegł obrońca Zefira.
Im bliżej było końca, tym więcej do powiedzenia mieli w tym
meczu goście. Przyjezdni napierali
coraz groźniej, w przeciwieństwie
do gospodarzy, którzy coraz
bardziej skupiali się na zabezpieczeniu dostępu do swojej bramki.
Niezbty dużo dobrego wniosło
pojawienie się na boisku doświadczonego Tomczaka, który
zmienił Pawlisza. Wracający po
ciężkiej, wielomiesięcznej kontuzji
napastnik był najczęściej z przodu

osamotniony i niewiele mógł
zdziałać.
Atakujący coraz większymi siłami goście raz za razem napędzali
sporo strachu wałeckim obrońcom i bramkarzowi, ale w 86.
minucie mogli słono za to zapłacić. Jeden z najaktywniejszych nie
tylko w tym meczu piłkarzy Orła
Gałosz rozegrał dwójkową akcję
z Tomczakiem, a po otrzymaniu
zwrotnego podania trafił do siatki.
Niestety, sędzia gola – słusznie –
nie uznał, bo pomocnik Orła był
na minimalnym spalonym.
Orzeł bronił się coraz rozpacz-

liwiej i w doliczonym czasie gry
goście byli o włos od strzelenia
wyrównującej bramki. Na szczęście udezrzenie z rzutu wolnego,
podyktowanego za faul w odległości ok. 25 metrów od bramki
Orła, przeleciało minimalnie obok
słupka. Odolczyk tylko bezradnie
odprowadził piłkę wzrokiem...
Wynik do końca już się nie zmienił i po ostatnim gwizdku sędziego
Orzeł mógł sobie dopisać na
koncie 3 punkty. Nikomu jednak
nie było w głowie fetowanie sukcesu: nie było karuzeli ani zbijania
piątek z kibicami. Piłkarze i trener

Orła schodzili do szatni dalecy od
euforii – być może zastanawiali
się, czy klub znajdzie środki, by
wyrównać zaległości finansowe
wobec nich.
Skądinąd wiadomo, że Orzeł
boryka się ze sporymi problemami. Pieniędzy w klubowej kasie
brakuje, a potencjalni sponsorzy
mają swoje kłopoty, bo aktualna
sytuacja w gospodarce nie zachęca do inwestowania w sport.
Prezes Orła szuka wsparcia w
wielu źródłach, ale konkretów na
razie brakuje...
TC

WYNIKI I TABELE
4. liga
Wyniki 34. kolejki: Orzeł Wałcz - Zefir Wyszewo 1-0, Ina Goleniów
- Olimp Gościno 3-1, Hutnik Szczecin - Leśnik Manowo 2-1, Dąb
Dębno - Gwardia Koszalin 2-2, Wieża Postomino - Vineta Wolin
3-3, Jeziorak Szczecin - Darłovia Darłowo 2-0, Pogoń Połczyn Zdrój
- Flota Świnoujście 0-3, MKP Szczecinek - Błękitni II Stargard 1-6,
Biali Sądów - Chemik Police 3-5, Rasel Dygowo - Sokół Karlino 4-3.
1. Vineta Wolin
2. Flota Świnoujście
3. Gwardia Koszalin
4. Dąb Dębno
5. Wieża Postomino
6. MKP Szczecinek
7. Biali Sądów
8. Hutnik Szczecin
9. Chemik Police
10. Orzeł Wałcz
11. Olimp Gościno
12. Ina Goleniów
13. Rasel Dygowo
14. Darłovia Darłowo
15. Błękitni II Stargard
16. Jeziorak Szczecin
17. Leśnik Manowo
18. Sokół Karlino
19. Pogoń Połczyn
20. Zefir Wyszewo

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

88
86
74
60
58
57
56
56
55
47
44
41
40
39
36
31
27
26
21
13

98-18
110-22
78-26
74-55
63-41
97-73
76-54
69-40
81-73
58-59
56-71
61-79
56-79
47-63
66-84
57-98
44-75
39-86
36-104
32-98

Klasa okręgowa
Wyniki 29. kolejki: Drawa Drawno - Korona Człopa 0-3 (w.o.,
Drawa Drawno wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej),
Piast Chociwel - KP Drawsko Pomorskie 8-1, Zorza Dobrzany Błękitni Pomierzyn 4-5, Światowid 63 Łobez - Lech Czaplinek
5-0, Olimp Złocieniec - Orzeł Bierzwnik 3-0, Sparta Węgorzyno Sarmata Dobra 2-1, Ina Ińsko - Gavia Choszczno 4-2, Calisia Kalisz
Pomorski - Iskra Pomień 3-0 (w.o., goście nie dojechali na mecz).
1. Gavia Choszczno
2. Zorza Dobrzany
3. Calisia Kalisz Pom.
4. Lech Czaplinek
5. Olimp Złocieniec
6. Piast Chociwel
7. Sarmata Dobra
8. Ina Ińsko
9. KP Drawsko Pomorskie
10. Orzeł Bierzwnik
11. Korona Człopa
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

67
58
56
53
52
51
46
46
41
39
32

75-27
73-40
79-37
61-39
75-39
65-40
51-44
56-40
55-56
54-55
53-63

12. Światowid 63 Łobez
13. Sparta Węgorzyno
14. Błękitni Pomierzyn
15. Iskra Pomień
16. Drawa Drawno

29
29
29
29
29

32
27
27
14
10

49-63
48-72
45-86
42-109
22-93

Klasa A
Wyniki 24. kolejki: Grom Szwecja - Legion Strączno 6-0, Mirstal
Mirosławiec - Kopanik Lubno 1-2, Sad Chwiram - Bytyń Nakielno
6-1, Santos Kłębowiec - Grom Giżyno 3-1, Błękitni Ostrowice Wspólni Różewo 2-1, Drzewiarz Świerczyna - Sokół Suliszewo 0-5.
Pauza: KP Dzikowo.
1. Sokół Suliszewo
2. Sad Chwiram
3. Wspólni Różewo
4. Błękitni Ostrowice
5. Santos Kłębowiec
6. Grom Szwecja
7. KP Dzikowo
8. Mirstal Mirosławiec
9. Kopanik Lubno
10. Grom Giżyno
11. Drzewiarz Świerczyna
12. Legion Strączno
13. Bytyń Nakielno

23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

54
44
43
40
35
32
31
28
27
24
23
18
16

79-26
67-37
64-30
57-32
50-38
41-35
60-51
45-64
57-54
42-72
40-72
27-83
30-65

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 23. kolejki: Mechanik Bobolice - Mirstal Mirosławiec 0-1,
Olimp Złocieniec - Victoria Sianów 4-5, Gryf Kamień Pomorski Zryw Kretomino 4-2, Lech Czaplinek - Iskra Białogard 6-4, Amator
Kołobrzeg – STLA Szczecinek 0-2, Oldboje Bruskowo Wielkie - Iskra
Białogard 3-0 (w.o., mecz zaległy). Oldboje Tychowo - Sparta Gryfice - mecz przełożony. Pauza: Oldboje Bruskowo Wielkie.
1. Victoria Sianów
2. Oldboje Bruskowo Wielkie
3. STLA Szczecinek
4. Olimp Złocieniec
5. Zryw Kretomino
6. Mirstal Mirosławiec
7. Oldboje Tychowo
8. Lech Czaplinek
9. Mechanik Bobolice
10. Amator Kołobrzeg
11. Iskra Białogard
12. Gryf Kamień Pomorski
13. Sparta Gryfice
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21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
21
21
20

55
46
44
40
37
35
33
24
24
20
14
9
6

112-34
72-34
81-32
70-48
62-39
62-56
55-54
40-67
49-72
50-65
31-63
51-103
37-105

Złota dziewczyna
W zakończonych niedawno
Mistrzostwach Polski Juniorek
w Bolszewie koło Wejherowa,
trzeci z rzędu tytuł Mistrzyni
Polski zdobyła podopieczna
Łukasza i Zbigniewa Butryńskich Oliwia Jakubczyk z wałeckiej Korony.
Wychowanka wałeckiej Korony, która w poprzednich latach
dwukrotnie sięgała po złoto
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, co jest równoważne z
wywalczeniem tytułu Mistrzyni
Polski U-16 oraz dwukrotnie
reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy, tym razem
rywalizowała w Mistrzostwach
Polski w kategorii juniorek. Młoda wałczanka, mimo że przyszło
jej walczyć ze starszymi zawodniczkami, pokazała bardzo
dobre wyszkolenie, nie dając

szans swoim rywalkom. W
pierwszej walce pokonała
reprezentantkę Czarnych
Słupsk, a w finale przyszło
jej stoczyć rewanż za finał
Mistrzostw Polski sprzed
2 lat, kiedy to spotkała
się z zawodniczką Gwarka Łęczna. Podobnie jak
2 lata temu górą była
Jakubczyk, dzięki czemu
zdobyła trzeci rok z rzędu
tytuł Mistrzyni Polski.
Oliwia Jakubczyk potwierdziła tym samym,
że jest numerem jeden w
kraju w swojej kategorii
wagowej i to jej należy
się miejsce w składzie
reprezentacji Polski na
tegoroczne Mistrzostwa
Świata, które już w listopadzie odbędą się w
Hiszpanii.
oprac. tc

AUTO-TRANS WAŁCZ

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

Sprzedam dom w Wałczu 250
•m PILNIE!
, 2 piętra, 9 pokoi + strych do adaptacji,
2

podpiwniczony. Po termomodernizacji, 2 systemy ogrzewania (gaz, ekogroszek). Zadbany
ogród pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja.
Kontakt: 606 930 408
1/19ll

DORADZTWO budowlane

•

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

USŁUGI budowlane

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

• Cyklinowanie. 514 283 277

20/22ub
29/22ub

PRACA

•

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

Zlecanie ogłoszeń

•

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.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców Wału
Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chruścicki
oraz dziennikarze i współpracownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 78‑600
Wałcz, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. E-mail:
tygodnik@pojezierze.com.pl.
Kontakt: 602 590 376
Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo do ich skracania
i opatrywania tytułami. Nie odpowiadamy
za treść reklam i ogłoszeń.
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