
Super Pojezierze Wałeckie nr 25 (1297) 22 czerwca 2022 r. 1

CHRUST PLUS

Gazeta bezpłatna I Nakład: 7500 egz. I 22 I 06 I 2022 r. I Nr 25/1297 I ISSN 1426 - 4366



Super Pojezierze Wałeckie nr 25 (1297) 22 czerwca 2022 r.2



Super Pojezierze Wałeckie nr 25 (1297) 22 czerwca 2022 r. 3

Mam tak odkąd pamiętam - większość tekstów 
pisze mi się w miarę sprawnie. Kiedy już siadam 
do notebooka - zazwyczaj wiem, co chciałbym 
przekazać ludziom, którzy będą czytać moją 

pożal się Boże tfurczość (nie, to nie jest błąd ortograficzny!). 
Teraz też to wiem, ale - proszę wybaczyć - to nie ten tekst jest 
najważniejszy z tych, które mam do napisania w tym tygo-
dniu. Otóż dość lekkomyślnie - przyznaję to - zgłosiłem się do 
wygłoszenia przemowy na weselu jednej z moich córek. Na 
początku wydawało mi się to zadaniem do ogarnięcia bez 
większego wysiłku. Niektórzy uważają, że jestem pyskaty, a ja 
wyjątkowo nie będę z siebie robił niewiniątka i przyznam, że 
ta opinia bywa uzasadniona, osobliwie natenczas, kiedy dam 
się ponieść emocjom, a wesele córki już we mnie wywołuje 
takie emocje, że aż się boję pomyśleć co będzie, kiedy wybije 
godzina W. Zostało mi jednak tyle jeszcze spokoju i rozsądku, 
żeby rozumieć, że pójście na żywioł w takiej sytuacji może się 
skończyć tylko źle, o ile nie fatalnie. Muszę zebrać takie coś w 
troki (moi Czytelnicy doskonale wiedzą, co powinno się w takiej 
sytuacji zebrać), spisać to, co błąka mi się po głowie, nauczyć 
się napisanego tekstu i wygłosić go kilkakrotnie przed lustrem, z 
uwzględnieniem podstaw sztuki oratorskiej. Potem pozostanie 
już tylko pokonać tremę i zarazić entuzjazmem tłumy wesel-
nych gości, a gdyby się udało, to nawet doprowadzić do łez 
wzruszenia głównych bohaterów piątkowej uroczystości. To 
jest jednak plan maksimum - plan B, czyli minimum zakłada, 
żeby przynajmniej nie uśpić weselników...

Cóż... będzie jak będzie. Na razie tylko z grubsza wiem, co 
powinienem powiedzieć, a czego za żadne skarby mówić nie 
powinienem. Jeśli czegoś nie pokręcę - nie powinno być źle, 
ale żeby uniknąć nieszczęścia, postanowiłem nie korzystać 
ze wspomagaczy, często przyjmowanych w takich sytuacjach 
dla kurażu. Mam już swoje lata, a że przyswajalność alkoholu 
z wiekiem spada, więc lepiej nie ryzykować... Na wszelki 
wypadek osoby, które są mi życzliwe (oczywiście, o ile takie 
są!), proszę o trzymanie za mnie kciuków w najbliższy piątek 
około godziny 17.00.

Póki co, odbyłem wspomnieniową podróż sentymen-
talną, dotyczącą osiedlenia w Wałczu wydawanej za 
chwilę za mąż córki. Działo się to dawno już bardzo, 

Na nową drogę życia

Reduktor

bo lat temu bez mała 31. Rzeczona córka, licząca sobie wtedy 
niespełna pół roku, odbyła podróż ze stolicy limuzyną marki 
Fiat 126p, w bezdyskusyjnie luksusowych (w przeciwieństwie 
do mnie) warunkach, a mianowicie w szerokodennym koszu 
wiklinowym, wyścielonym różnymi miękkościami. Mogło się 
to udać tylko dlatego, że omawiana córka wyposażona była 
w tę cechę, że w samochodzie zasypiała natychmiast po uru-
chomieniu silnika, a budziła się dopiero po jego wyłączeniu. 
Przeprowadzka uczyniła Wałcz jej rodzinnym miastem. Od 
dobrych kilku lat mieszka już gdzie indziej, ale na szczęście nie 
na drugim końcu świata, dzięki czemu mam w miarę swobodny 
dostęp nie tylko do córki i przyszłego, składającego się prawie 
z samych zalet zięcia, ale także do mojej ukochanej wnuczki 
Oliwki. A córka przeszła klasyczną drogę wychowywanego w 
Wałczu dziecka. Do szkoły nigdy nie miała pod górkę (to na 
pewno nie po mnie!). O ile pamiętam, była nawet stypen-
dystką Prezesa Rady Ministrów - dla jasności dodam, że tego 
z poprzedniej większości. Po maturze wybrała się na studia 
do Warszawy, skąd już do Wałcza nie wróciła. Dzięki pomocy 
nieocenionej Małgosi T. zaczęła pracę w stolicy jeszcze w trakcie 
studiów i stopniowo wspinała się po szczeblach korporacyjnej 
kariery. Dziś jest troskliwą mamą swojej córeczki, lada dzień 
będzie szczęśliwą - jestem tego więcej, niż pewny - żoną swo-
jego Rafała, który tu na nią cierpliwie czekał. On się doczekał, 
a ja pękam z dumy i wzruszenia.

Wiele zawdzięczam mojej córce. Zresztą obydwu, ale 
dziś w centrum uwagi jest ta starsza. Dostarczała 
mi przez dziesiątki lat wielu rozmaitych wzruszeń 

- najczęściej tych dobrych, które zawsze będę pamiętał z 
wdzięcznością, ale również takich, o których wolałbym jak 
najszybciej zapomnieć. Ci, którzy kiedykolwiek bali się o życie 
swojego dziecka z pewnością wiedzą, o czym piszę. Wszystko 
jednak skończyło się szczęśliwie i moje latorośl wyrosła na 
dobrego, mądrego oraz wrażliwego człowieka.

Ja? Cóż, z pewnością nie byłem idealnym ojcem. Mam tego 
świadomość i wstydzę się swoich błędów. Żałuję krzywd, które 
- świadomie czy nie - wyrządziłem swoim córkom. Wiem, że 
już ich nie naprawię, bo są dorosłe. Pozostaje mi tylko wierzyć, 
że wyciągną z moich przewin mądre wnioski i same ich nigdy 
nie popełnią.
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Politycy mają nieprawdopo-
dobny wręcz talent do przeina-
czania faktów i opisywania ich 
słowami o totalnie odmiennym 
znaczeniu. Dzięki temu Nietsche 
ze swoim przewartościowa-
niem wartości znów gości pod 
strzechami. Politykom myli się 
prawda z kłamstwem, uczciwość 
z cwaniactwem, a polityka z 
politykierstwem. Przyzwoitość 
jest według nich głupotą i naiw-
nością, a polityczny bandytyzm 
staje się racją stanu. 

Od ponad 100 dni Ukraina 
walczy z Rosjanami, stawiając 
im dzielnie opór. Sprawdza się 
niestety to, co pisałem kilka 
miesięcy temu. Im dłużej trwać 
będzie ten konflikt tym bar-
dziej będzie on powszednieć i 
tym większe problemy będzie 
generował. Owszem, Unia Eu-
ropejska i świat wydają się 
być zjednoczone w potępianiu 
Rosji. Wprowadzone sankcje są 
dotkliwe, choć jeśli komuś się 
wydawało, że powalą one Rosję 
na kolana w miesiąc czy dwa, był 
w ogromnym błędzie. Sankcje 
wymagają czasu, a ten niestety 
jest wrogiem obu stron.

Wydaje się, że z jednej strony 
Rosja i osobiście Putin przeli-
czyli się ze skutkami agresji na 
Ukrainę. To miał być trwający 
maksymalnie 72 godziny rajd, 
mający zakończyć się zmianą 
władzy na Ukrainie i obsadze-
niem na stanowisku prezydenta 
podporządkowanego Moskwie 
polityka. Wyszła z tego regu-
larna wojna. Z drugiej strony 
widać było, że Zachód w wielu 
przypadkach bardzo niechęt-
nie rezygnuje z gospodarczych 
kontaktów z Rosją. Pomijam 
tu Orbana, którego związki z 
Putinem są oczywiste. Pomijam 
tu również Polskę, która przez 
ostatnie lata – mam nadzieję, 
że nieświadomie – realizowała 
politykę całkowicie po myśli 
Kremla, rozbijając unijną jed-
ność. Zaskakująca była przede 
wszystkim postawa Niemiec i 
Francji, które wyraźnie się do 
sankcji i zerwania handlu z Rosją 
nie paliły. 

Myślę że zarówno Unia, jak 
i reszta świata dołączając się 
do sankcji w dużym stopniu 
przelicytowały, spodziewając się 
innej reakcji Moskwy. Obliczone 

Zgniły kompromis
one była chyba na to, że Putin 
widząc solidarność państw i ich 
kategoryczną postawę przestra-
szy się skutków sankcji i pod 
byle pretekstem wycofa się z 
Ukrainy i zakończy konflikt. Wie-
lu analityków spodziewało się 
nacisków społecznych w kraju 
agresora sądząc, że pogarszająca 
się stopa życia Rosjan, brak do-
stępu do wielu towarów i marek, 
które wycofały się w związku z 
sankcjami, spowoduje wybuch 
protestów. Protesty – owszem, 
wybuchły, ale antywojenne, i 
zostały brutalnie spacyfikowane. 
Wbrew przewidywaniom około 
80 procent rosyjskiego społe-
czeństwa popiera Putina i wojnę 
na Ukrainie. 

Należy też pamiętać, że sankcje 
działają w dwie strony. Z jed-
nej owszem, pozbawiają Rosję 
towarów, technologii i usług. 
Z drugiej jednak, firmy tracą 
potężne rynki zbytu. Dla wielu 
przedsiębiorstw nastawionych 
na handel z Rosją sankcje niosą 
ze sobą widmo bankructwa. 
Międzynarodowe koncerny mają 
problemy z utratą tak istotnego 
źródła dochodów, ale jakiś czas 
są w stanie przetrwać, aby zre-
organizować swoją działalność. 
Mniejsi nie mają już żadnych 
szans na uratowanie swoich 
biznesów. Padają kolejne firmy, 
a to z kolei zaczyna wywoływać 
niezadowolenie społeczne w 
krajach koalicji antysowieckiej. 
W przypadku Rosji dochodzi 
do głosu jeszcze jeden ele-
ment, jakim jest kurek z ropą i 
gazem oraz wagony z węglem. 
Uzależnienie Europy od rosyj-
skich surowców energetycznych 
okazuje się być większym stra-
szakiem, niż grożenie użyciem 
broni jądrowej. W najlepszym 
wypadku rosną ceny surowców, 
w najgorszym - surowca zaczyna 
po prostu brakować. To z kolei 
negatywnie odbija się na nastro-
jach społecznych.

W efekcie sankcje na Rosję 
uderzają także w państwa, które 
te sankcje nałożyły. Nikomu 
ta wojna nie jest potrzebna - 
tyle, że sytuacja ekonomiczna 
sprzyja tworzeniu się nastrojów 
antyukraińskich. Dla wielu osób 
przyzwyczajonych do ciepłej 
wody w kranach to nie Putin 
jest agresorem i mordercą, tylko 

„bezsensowny” upór Ukraińców 
spowodował upadek ich firmy 
czy wyższe ceny. W ten tok ro-
zumowania wpisują się niestety 
niektórzy politycy. 

Tu dochodzimy do tytułowe-
go słowa - kompromis. Samo 
słowo ma jak najbardziej po-
zytywny wydźwięk. Tylko, że w 
ustach polityków nabiera zgoła 
odmiennego znaczenia. Do 
kompromisu nawołują Niemcy, 
Francuzi, a nawet niektórzy z 
amerykańskich polityków. Na 
czym ów kompromis ma pole-
gać? Na rezygnacji przez Ukrainę 
z części swojego terytorium na 
rzecz Rosji. To Ukraińcy tracąc 
swoje ziemie mają dać pretekst 
do „wyjścia z twarzą” Putinowi. 
Kompromis w ustach polityków 
jest więc uległością, poddaniem 
się, zdradą własnego narodu. 
W imię czego? Dla kasy... po 
prostu. Koniec konfliktu automa-
tycznie złagodzi sankcje i biznesy 
znów zaczną się kręcić. Dziwne, 
że na przeszkodzie stoi nie Putin 
ale Ukraina...

Putin ma pełną świadomość 
obustronnych konsekwencji, ja-
kie niosą za sobą sankcje. Rosja-
nie, których przeważająca część i 
tak egzystuje poniżej jakiegokol-
wiek europejskiego minimum, 
są w stanie żyć na jeszcze niższej 
stopie. Europejczyk zaczyna się 
jednak buntować, kiedy choćby 
tylko minimalnie pogorszy się 
poziom jego życia. I tu czas pra-
cuje dla Putina. Łatwiej będzie 
bowiem rozbić unijną jedność 
i solidarność. Trzeba też zdać 
sobie sprawę z tego, że będzie 
jeszcze gorzej, niż jest, bo pełne 

skutki sankcji staną się odczu-
walne dopiero za kilka miesięcy. 

Dojdą też do tego kolejne pro-
blemy. Dlaczego Putin kładzie 
taki nacisk na blokowanie Morza 
Czarnego i portu w Odessie? W 
tej chwili na eksport czekają 
miliony ton ukraińskiego zboża, 
w tym głównie pszenicy. Zablo-
kowanie eksportu, który w chwili 
obecnej tylko w ograniczonym  
zakresie idzie tranzytem przez 
Polskę, ma określony cel. Afryka, 
która jest głównym odbiorcą 
ukraińskich płodów rolnych, 
staje przed widmem głodu. 
Co spowoduje głód w Afryce? 
Oczywiście kolejną falę migracji 
do Europy i kolejny koszmarny 
zamęt, już nie tylko na poziomie 
naszego kraju, ale na poziomie 
całej Unii. 

Z takiej ewentualności mu-
simy zdawać sobie sprawę. 
Czy należy zatem patrzeć ze 
zrozumieniem na nawoływania 
do kompromisu? Nie w takim 
kontekście, w jakim to słowo 
dziś się przewija. Budzi to mój 
sprzeciw. Nie wyobrażam sobie, 
aby w imię interesów państw 
zachodnich oddać Putinowi 
choćby kawałek ukraińskiej ani 
czyjejkolwiek ziemi. Dlaczego? 
To proste - za ciała znalezione 
w Buczy, za teatr w Mariupolu, 
za dworzec w Kramatorsku, za 
pomordowanych bestialsko cy-
wilów, za osierocone dzieci, za 
zgwałcone kobiety i zrównane z 
ziemią miasta. Kompromis jest 
pięknym słowem... Tak, ale to, 
co się za nim aktualnie kryje, jest 
zwykłą podłością. 

far
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Decyzja, która ma ułatwić 
zakup drewna w celach opało-
wych, wywołała gigantyczne 
zamieszanie. Opozycja na-
zwała ją programem „Chrust 
plus”. To jednak nie oznacza, 
że każdy może od razu ruszyć 
do lasu po opał i wziąć go 
sobie za darmo.

W internecie aż huczy, a por-
tale społecznościowe pełne są 
memów, ukazujących polską 
wieś stylizowaną na XIX wiek, 
niemal żywcem przeniesioną 
z czasów, które portretował 
Chełmoński, ukazujący ludzi z 
naręczami chrustu. Przeinaczona 
wypowiedź jednego z polityków 
spowodowała spory zamęt i dziś 
wiele osób jest wręcz przekona-
nych, że mogą swobodnie iść do 
lasu i zbierać chrust. Tymczasem 
- nic bardziej błędnego! Postę-
pując w ten sposób możemy co 
najwyżej dostać pouczenie lub 
nawet mandat od leśniczego lub 

Chrust plus
strażnika leśnego. 

- Jeśli chodzi o pozyskiwanie 
chrustu, to nic się w tej materii 
nie zmieniło – tłumaczy nad-
leśniczy Nadleśnictwa Wałcz, 
Wojciech Gdaniec. - Na pewno 
nie można wejść do lasu i zbierać 
sobie gałęzi. Można je pozyskać, 
ale na ściśle określonych zasa-
dach i całkowicie legalnie. Popu-
larnie mówi się na to „gałęziów-
ka”. Chcąc ją pozyskać trzeba 
zgłosić się do leśniczego, który 
wskazuje teren po zrębie lub 
innym rodzaju cięć, który można 
samemu oczyścić. Leśniczy wy-
stawia odpowiednie dokumenty, 
na podstawie których można 
legalnie wyrabiać gałęziówkę. 
Gałęzie składa się w stosy, które 
po skończeniu pracy są mierzone 
przez leśniczego i wyceniane 
na podstawie obowiązującego 
cennika detalicznego. Po opła-
ceniu stosownej kwoty, która 
jest znacznie niższa, niż cena 
za drewno opałowe, można 

pozyskane drewno wywieźć z 
lasu. Powiem tak: w ostatnich 
latach zainteresowanie pozyska-
niem gałęziówki było znikome. 
Aby uprzątnąć teren po zrębie 
sprzedawaliśmy go firmom, 
które pozyskiwały tam np. zrębki 
energetyczne. Wysokie ceny wę-
gla, pelletu czy gazu sprawiły, że 
obserwuję duże zainteresowanie 
pozyskaniem gałęziówki. Znów 
jest wielu chętnych na zdobycie 
opału w takiej formie.

Jak tłumaczy nadleśniczy W. 
Gdaniec, drewno opałowe jako 
takie nie jest pozyskiwane. Jest 
ono niejako odpadem przy po-
zyskiwaniu drewna użytkowego 
na inne cele. Z drewnem liścia-
stym przeznaczonym na opał 
zawsze były problemy. Wynika 
to z drzewostanu, na który w 
głównej mierze w naszych la-
sach składa się sosna. Obecnie 
obserwuje się ogromne zainte-
resowanie drewnem opałowym, 
stąd okresowo możliwe jest, że 

brakować może nawet sosny. 
Generalnie jednak nie powinno 
być większych problemów z 
drewnem opałowym. Z drew-
nem liściastym jednak może być 
spory problem. Nadleśniczy de-
klaruje jednak, że w przypadku 
zwiększonego zainteresowania 
gałęziówką zwiększone zostaną 
możliwości jej legalnego pozy-
skania, tak, aby zabezpieczyć 
lokalne potrzeby w ten rodzaj 
drewna opałowego.  

- Powiem szczerze, że o chru-
ście dowiedziałem się w ostatnią 
sobotę – przyznaje nadleśniczy 
Nadleśnictwa Płytnica Paweł 
Kałużyński. - Po prostu ktoś 
mnie spytał, czy może wejść 
do lasu, aby zbierać chrust. 
Na ten moment nie ma żad-
nych przepisów, które na to 
pozwalają. Zaznaczam, że jest 
to stwierdzenie na ten moment 
i być może pojawią się jakieś 
nowe regulacje. Jeśli jednak się 
nie pojawią, to w świetle obec-
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Chrust plus
nego prawa legalnie nie można 
wejść do lasu i wynieść nawet 
najdrobniejszych gałązek. Jeśli 
ktoś chce pozyskać ten rodzaju 
opału, może zgłosić się do leśni-
czego i jeśli będzie możliwość, to 
zostanie mu wskazane miejsce, 
gdzie będzie mógł wyrobić tak 
zwaną gałęziówkę. Coraz mniej 
osób jest jednak zainteresowa-
nych tego rodzaju pozyskaniem 
drewna. Starsi mieszkańcy się 
wykruszają, a młodszym się po 
prostu nie chce.

Jak twierdzi nadleśniczy P. 
Kałużyński, w obecnej chwili 
nie ma żadnych problemów ze 
zbytem jakiegokolwiek rodzaju 
drewna, w tym również opa-
łowego. Oczywiście jest spore 
zapotrzebowanie na drewno 
liściaste, ale nawet sosna opa-
łowa schodzi niejako na pniu i 
nadleśnictwo nie ma specjalnych 
zapasów. 

Jak się dowiadujemy, tro-
chę więcej sosny opałowej jest 

dostępnej w Nadleśnictwie 
Mirosławiec. Ten rodzaj drewna 
też jednak cieszy się tu sporym 
zainteresowaniem. Praktycznie 
nie ma natomiast możliwości 
zakupu drewna liściastego. 

***
Zainteresowanie drewnem 

opałowym szybko rośnie i wyni-
ka z rosnących cen opału. Mówi 
się, że zimą węgiel ekogroszek 
może osiągnąć cenę około 3,5 
tysiąca złotych za tonę. Rosną 
też koszty ogrzewania gazem, 
energią elektryczną oraz pel-
letem i drewno znów wydaje 
się najtańsze. Sosnowe wałki to 
koszt około 150 zł za metr sze-
ścienny. Nawet gdyby przyjąć, 
że tonę węgla równoważy 10 
kubików sosny, to koszt zakupu 
drewna będzie dwukrotnie niż-
szy od ceny węgla. Faktycznie 
jednak porównywalną do tony 
węgla wartość energetyczną 
można uzyskać z 5-8 kubików 
wysuszonej, sezonowanej sosny.

Braki na rynku drewna liścia-
stego sprawiają że osiąga ono 
dość wysokie ceny. Już dziś 
można spotkać się z ofertami 
sprzedaży 5 metrów porąba-
nego, sezonowanego drewna 

dębowego, za które sprzedający 
żąda 2400 złotych.

Pocieszające jest to, że do tej 
pory nie zanotowano wzrostu 
liczby przypadków kradzieży 
drewna z lasu...                    raf
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Patrycja wie, że to, co zrobiła 
jest nie tylko moralnie na-
ganne, ale w świetle prawa 
popełniła przestępstwo. Nie 
żałuje jednak decyzji, jaką 
podjęła lata temu. Uważa, że 
rozwiązanie, na które się zde-
cydowała, było najlepszym 
wyjściem z sytuacji, w jakiej 
się znalazła. Uszczęśliwiła w 
końcu dwoje ludzi i zdobyła 
pieniądze na utrzymanie 
dwójki swoich dzieci...

Tylko kilka osób wie, co zrobiła 
Patrycja. Kobieta chce, żeby nie 
było ich więcej. Boi się kłopo-
tów, a Wałcz to nieduże miasto. 
Wszyscy wszystko o sobie wiedzą 
i szybko znaleźliby się „życzliwi”, 
którzy by donieśli komu trzeba. 

- Mówiliby, że na własnym 
dziecku się dorobiłam – prze-
konuje Patrycja. -  A to nie jest 
do końca prawda. To prawda, 
oddałam córkę, ale tylko dlate-
go, że wiedziałam, że nie będę 
w stanie zapewnić jej dobrego 
życia. Faktem jest też to, że 
wzięłam za to pieniądze, ale 
niech mi ktoś powie, dlaczego 
miałabym ich nie wziąć? Dzięki 
temu dwójce moich starszych 
dzieci żyje się lepiej.

Patrycja wzięła ślub w wieku 
19 lat. Była zakochana w Piotrku 
i szczęśliwa, że wreszcie będą 
razem. Ich wspólne życie miało 
być bajką. Rodzice Patrycji byli 
przeciwni temu małżeństwu. 
Oferowali jej pomoc w wycho-
waniu dziecka, byle tylko nie 
wiązała się z Piotrkiem. Mama 
Patrycji była na rencie i mogła 
zająć się wnukiem. Ojciec praco-
wał, ale też deklarował pomoc 
– każdą, również finansową. Ale 
ślepo zakochana Patrycja nie 
posłuchała. 

Kilka miesięcy po ślubie ojciec 
Patrycji doznał udaru i wylą-
dował na wózku. Wymagał 
stałej opieki i kosztownego 
leczenia. Szły na to wszelkie 
pieniądze, które dostawali z 
renty, a oszczędności topniały w 
zastraszającym tempie. 

W tym samym czasie Patrycja 
urodziła Michałka. Cztery mie-
siące po porodzie okazało się, 
że znów jest w ciąży. Urodziła 
się Zosia. Ale małżeństwo, które 
miało być bajką, szybko stało się 

Trudna decyzja
koszmarem. Piotrek okazał się 
być pozbawionym uczuć ego-
istą. W domu ciągle brakowało 
pieniędzy. Rodzice Patrycji nie 
byli już w stanie jej pomóc, a te-
ściowie uważali, że ona i Piotrek 
są dorośli i muszą sobie radzić 
sami. Właściwie nie interesował 
ich ani syn, ani wnuki. Piotr czę-
sto znikał z domu, nieraz na kilka 
dni. Kiedy wracał, wzruszeniem 
ramion kwitował pytania o to 
gdzie był i co robił. Pił coraz 
więcej, a kiedy był w domu, 
domagał się od żony spełniania 
obowiązków małżeńskich.

- Stałam się dla niego służącą, 
której daje się co miesiąc okre-
śloną sumę pieniędzy – opisuje 
swoje małżeństwo Patrycja. 
- Miałam prać, sprzątać, goto-
wać, zajmować się dziećmi. I 
oczywiście spełniać małżeńskie 
obowiązki w sypialni. Zresztą 
nie tylko tam, bo wszędzie, gdzie 
on chciał i kiedy chciał. Do tego 
miałam nie pytać o to, gdzie był 
i co robił, bo to nie moja sprawa. 
Moją sprawą były dom, dzieci 
i usługiwanie mężowi. Powin-
nam być szczęśliwa, że w ogóle 
wracał do domu. Jedyne, czego 
los mi oszczędził, to przemoc 
fizyczna. Piotrek nie uderzył ni-
gdy ani mnie, ani dzieci, nawet 
kiedy był wściekły i pijany. Za 
to psychicznie znęcał się nad 
nami nagminnie. I nie wiem, 
co gorsze.

***
W domu coraz częściej do-

chodziło do awantur. Wreszcie 
któregoś dnia Piotr wrócił do 
domu, spakował się i wyprowa-
dził. Na odchodnym oświadczył, 
że odchodzi, bo jest zawiedziony 
życiem rodzinnym i małżeń-
stwem z Patrycją. 

- Zostałam bez męża, bez środ-
ków do życia i z dwójką małych 
dzieci, wymagających opieki 
– mówi Patrycja. - Nie miałam 
pracy i nie miał mi kto pomóc w 
opiece nad dziećmi. Jakby tego 
było mało, okazało się, że znów 
jestem w ciąży. Akurat przy-
jechała moja siostra, która od 
kilku lat mieszkała i pracowała w 
Holandii. Jej jedynej zwierzyłam 
się, że nie mam z czego żyć i 
jakby tego było mało, jestem w 
ciąży. Chciałam ją usunąć, ale nie 
było mnie na to stać. Prosiłam 

siostrę o pożyczkę nie kryjąc, 
na co potrzebuję pieniędzy, ale 
ona podsunęła mi inny pomysł. 
Zaproponowała, żebym urodziła 
dziecko i oddała je parze, która 
nie może mieć swoich dzieci. 
Oni za to zapłacą. Po niespełna 
dwóch tygodniach zadzwoniła z 
Holandii. Powiedziała, że znala-
zła parę, która zgodziła się zapła-
cić 25 tysięcy euro i dodatkowo 
chce pokryć wszelkie koszty mo-
jego pobytu w Holandii lekarzy, 
badań i porodu. Muszę się jed-
nak spieszyć. Zostawiłam dzieci 
pod opieką dziadków, rodziców 
Piotra. Byli niezadowoleni, ale 
oznajmiłam im, że jadę zarobić, 
bo ich syn nie płaci alimentów, 
więc albo zaopiekują się przez 
kilka miesięcy wnukami, albo 
oddaję sprawę do sądu. Zgodzili 
się i pojechałam.

***
Przyszli rodzice dziecka Patrycji 

byli wniebowzięci, że kobieta 
przyjechała, a oni wreszcie będą 
mieć upragnione dziecko. Oka-
zało się, że to naprawdę mili i 
dobrzy ludzie. Zależało im, żeby 
ludzie myśleli, że to będzie ich 
biologiczne dziecko. Dlatego 
załatwili odpowiednią klinikę, a 
Martha miała chodzić do porodu 
ze sztucznym brzuchem. 

- Pomyśleli nawet o tym, żeby 
załatwić mi zaświadczenie o 

poronieniu – opowiada Patrycja. 
- Pomyśleli też zresztą o innych 
rzeczach. Okazało się, że dom, 
gdzie się spotykaliśmy, był wy-
najęty. Przyznali, że nie wiedzieli 
kim jestem i jak zachowam się 
po porodzie, więc uznali, że bę-
dzie lepiej, żebym nie znała ich 
prawdziwego adresu. W każdym 
razie przez pięć miesięcy, które 
spędziłam u nich do porodu, 
nie zabrakło mi niczego. Nie 
wiem, ile kosztowały badania 
czy lewe zaświadczenia, ale 
podejrzewam, że niemało. Nie 
wiem nawet, czym się zajmo-
wali, ale widać było, że mają 
pieniądze. Poród odbył się bez 
komplikacji i Martha wróciła do 
domu ze „swoim” dzieckiem, a 
mnie jej mąż wręczył kopertę 
z 25 tysiącami euro plus kilka 
wielkich toreb prezentów dla 
moich dzieci. Wynajęty przez 
nich samochód odwiózł mnie 
do Wałcza. Myślałam, że szybko 
o tym zapomnę, ale nie zapo-
mniałam. Mimo, że od tego 
wszystkiego minęło już kilka lat, 
nie ma dnia, żebym nie myślała 
o mojej córeczce, zostawionej w 
Holandii. Nie jest tak, że płaczę 
po nocach i żałuję decyzji, bo 
nie żałuję jej. Nadal uważam, że 
nie miałam wyjścia i postąpiłam 
słusznie. Ale pamiętam i nigdy 
nie zapomnę...   M. Gwdowski
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Mój prywatny Nowy Rok

Lato przyszło. Czuję to w 
powietrzu - pachnie dziś 
ozonem i akacją. Czuję to też 
w kościach, które tradycyjnie 
już o tej porze roku przypo-
minają mi, że przez ostatnich 
dwanaście miesięcy dzielnie 
niosły każdy ciężar, który zde-
cydowałam się na nie złożyć. 
Jestem znowu trochę starsza, 
więc znów trochę pilniej 
słucham własnego ciała. A 
jak ciała, to też głowy. Głowa 
czuje, że znowu nadchodzi 
moja ulubiona pora roku - 
Nowy Rok.

Nowy Rok, znowu. Nie ten 
styczniowy, kiedy mróz pie-
cze w policzki, a źle dobrane 
do pogody buty przesiąkają 
wodą i śniegiem, nie ten, 
podczas którego presja zmian 

na lepsze ogarnia  absolutnie 
wszystkich naokoło, nie taki z 
szampanem i fajerwerkami, któ-
re zabijają okoliczne ptaki. Ten 
Nowy Rok jest mój, osobisty, 
akacjowo-czerwcowo-czereśnio-
wo-Nataliowy, pełen melancho-
lii, podsumowań, postanowień, 
przemyśleń, pomysłów, potrzeb. 
Mój Nowy Rok przychodzi 
razem z pierwszymi piegami na 
nosie. Uśmiecha się krzywo, kie-
dy słońce razi go w oczy. Wiąże 
ręcznik na piersi i stopami brodzi 
w chłodnym jeziorze. Mój Nowy 
Rok jest w tym tygodniu.

Nowy Rok to urodziny. Zwykle 
w czerwcu przygotowuję więc 
mentalną listę prezentów i zasta-
nawiam się, co nowego poprawi 
jakość mojego życia (ile by z nie-
go jeszcze nie zostało). Wyliczan-
ka jest rok rocznie długa, a tym 
razem też zupełnie wyjątkowa. 
Czuję podskórnie, że jestem już 
bardziej, niż mniej pod trzy-
dziestkę. Czuję, że to nie czas na 
listy pełne kremów do twarzy, 
spodni z Riska, biżuterii, książek. 
W tym roku moje noworoczno-
-urodzinowe życzenia to…

Spokój moich bliskich. Nie 
chcę gwiazdki z nieba, nie marzę 
o tym, żeby wszystko wszystkim 

magicznie się poukładało, nie 
zwariowałam jeszcze. Po dwu-
dziestu ośmiu latach już wiem, 
że takie rzeczy się nie dzieją, 
nie ma co liczyć na cudowne 
rozwiązanie. Ale można liczyć na 
to jedno zdanie, które przeczy-
tałam w majowym wydaniu 
Twojego Stylu, rekomendowane 
jako reakcja na wszelkie nieprze-
widywalności i wyboje życiowe: 
„w sumie dla mnie to lepiej”. 
Drodzy Przyjaciele, Droga 
Rodzino! W tym roku dajcie mi 
w prezencie inspirujący wsumie-
dlamnietolepizm, którego mnie 
samej brakuje na co dzień.

Spokój w moim domu. 
Gdziekolwiek jest (a dziś, mam 
nadzieję na długo, jest na 
warszawskim Bemowie). Chcę 
światła, które przesącza się rano 
przez liście dębu za oknem i 
miesza się z moją owsianką. 
Chcę zaciągniętych rolet wieczo-
rem i K., który zawsze pamięta, 
żeby to dla mnie zrobić, bo 
inaczej niezadowolona gramolę 
się z już wygrzanego łóżka i 
zasuwam je jedna po drugiej, a 
w tym czasie i ja marznę, i łóżko 
stygnie. Chcę domu, w którym 
o sobie myślimy. Takiego, w 
którym nawet konflikt smakuje 

znośnie.
Spokój w moich finansach. 

To nowe i straszne, i patrzę 
na to jeszcze przez palce, ale 
już dojrzewam do myśli, że 
czas najwyższy dorobić do 
etatu. Bóg przykazał, żeby 
Cezarowi oddawać to, co 
mu się należy, a chociaż już 
od dawna nie mam z tym 
na górze po drodze tak jak 
kiedyś, to z uniwersalnością 
tego przykazania dyskutować 
nie mogę. W Nowym Roku 
chcę czuć, że to konkretne 
życzenie (i zlecenia, które 
za nim pójdą) przyniesie mi 
spokojny sen w nocy. 

Spokoju dla Państwa. W 
moim Nowym Roku to 
wartość uniwersalna, a ja w 
sercu mam dla Państwa tyle 
ciepła, że chciałabym, żeby 
rozlało się na każdą jedną 
drukowaną stronę Pojezierza 
i skleiło palce, które ją prze-
wracają. Spokój i ciepło mu-
szą być trochę lepkie, żeby 
lepiej przylegać do ciała.

W sumie to lepiej, bo zosta-
nie na dłużej.

Natalia Chruścicka
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Czekanie i czekanie
Kiedy w styczniu 
bieżącego roku ukazał 
się w Pojezierzu 
mój tekst „Czuć się 
bezpiecznie” nie 
przypuszczałem 
wówczas, że do 

tematu „być albo nie 
być Oddziału Neuro-

l o - gicznego z Pododdziałem 
Udarowym w Szpitalu Wojskowym w 
Wałczu” powrócę jeszcze w obecnym pół-
roczu. Wierząc informacji ciągle wiszącej 
na internetowej stronie szpitala, wypada 
przyjąć, że nie dzieje się nic złego. Galeria 
zdjęć pokazujących specjalistyczną kadrę 
oddziału, wyremontowane sale, zasady 
przyjęcia pacjenta oraz zakres działalności 
potwierdzają w całej rozciągłości wysoki 
poziom świadczonych usług. Wiedząc o 
osiągnięciach leczniczych, o wdrożonych 
metodach - z pełnym przekonaniem należy 
uznać, że misja i wizja szpitala były w pełni 
realizowane. Przypomnę, że misja to „ 
Pacjent naszą troską, jakość opieki naszą 
ambicją”, a wizja - „Niesienie ulgi cierpią-
cym, przywracanie zdrowia”. Niestety, od 
początku stycznia 2022 roku już tak nie 
jest, bowiem w Oddziale Neurologicznym 
od wtedy wstrzymano wszystkie świadcze-
nia - najpierw na trzy miesiące, a póź-
niej na trzy następne. Trudno przyjąć do 
wiadomości, że tak już zostanie. Obecnie, 
przypuszczalnie do końca 2022 roku, ulo-
kowano na oddziale neurologii internę, by 
móc wyremontować inne pomieszczenia 
szpitalne.

W dniu ukazania się niniejszego tekstu 
będzie już wiadomo (20 czerwca upły-
nął termin złożenia ofert), czy nabór na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 
specjalistów neurologów i na zarządzanie 
oddziałem zakończy się sukcesem. Nie 
wiem, jakie plany ma szefostwo szpitala 
w przypadku, gdyby lekarze neurolodzy 
w dalszym ciągu nie byli zainteresowani 
pracą w oddziale? Wiem natomiast, że 
dopuszczenie do trwałego zaprzestania 
działalności Oddziału Neurologicznego z 
Pododdziałem Udarowym w 107 Szpitalu 
Wojskowym byłoby niewybaczalne i w 
żaden sposób nie udałoby się tego wytłu-
maczyć mieszkańcom Powiatu Wałeckiego. 
Nikt przecież nie da wiary, że notable 
krajowi i miejscowi nie mogli wspomóc 
szpitala, by utrzymać tak doskonale zor-
ganizowaną i prężnie działającą placówkę 
leczniczą w zakresie chorób neurologicz-
nych. Mieszkańcy nie chcą być rządzeni 
przez ludzi, przez których nie mogą czuć 
się bezpiecznie. Świadomość, że po do-
znaniu udaru można liczyć na wdrożenie 
leczenia w ciągu maksymalnie 20 minut ta-
kie uczucie bezpieczeństwa gwarantowała.

Pisząc ten tekst jestem przekonany, że 
wszyscy chcemy, by Komendant Szpitala 

mógł z radością i dumą ogłosić, że neuro-
lodzy zawrą z nim umowy na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych. Pełen nadziei 
czekam na taką wiadomość.

Zgoła inaczej, już bez takich emocji, 
wypatruję wyborów samorządowych. 
Okazuje się, że jeszcze trochę poczekam. 
Warto wspomnieć, że obecna kadencja 
trwa pięć lat i jest już o jeden rok dłuższa 
od wszystkich poprzednich, które miały 
miejsce po transformacji ustrojowej z 
1989 roku. Wicemarszałek Sejmu Ryszard 
Terlecki niedawno ogłosił, że ze względu 
na nakładające się terminy wyborów do 
parlamentu i do samorządów w jesieni 
2023 roku, kadencja tych drugich będzie 
dłuższa o pół roku. A Ryszardowi Terleckie-
mu raczej należy wierzyć. Jest on bowiem 
prominentnym politykiem rządzącej partii 
Prawo i Sprawiedliwość i posiada wiado-
mości z pierwszej ręki. 

Na marginesie: wywołany działacz, to 
ciekawa osobowość - pokazująca, że nie 
ma przeszkód, by diametralnie zmienić 
swoje spojrzenie na świat. Zwolennik 
wolności rozumianej jako brak jakichkol-
wiek ograniczeń narzucanych przez system 
społeczny i polityczny stał się zatwardzia-
łym konserwatystą. Guru krakowskich 
hipisów, charyzmatyczna postać o pseu-
donimie „Pies” został dygnitarzem poli-
tycznym. Ostatnio  spojrzałem na niego 
jakby łagodniej, kiedy opublikowano, jak 
bardzo pozytywnie wypowiadał się o Korze 
- swojej miłości z lat studenckich. Jego 
wspomnienia są dowodem, że jeśli chce, 
to potrafi zachować się jak prawdziwy 

facet. Mój kłopot z Ryszardem Terleckim 
polega na tym, że on rzadko chce. Przyj-
muję jednak, że wicemarszałek o kobietach 
myśli pozytywnie. W tym się stuprocento-
wo z wicemarszałkiem zgadzam i dlatego 
uważam, że po opóźnionych wyborach 
samorządowych kobiety powinny zająć 
najbardziej eksponowane stanowiska w 
poszczególnych urzędach. Wiadomo, że 
dziś jeszcze nie będę wskazywał nazwisk, 
ale nie potrzebuję wiele wyobraźni, by 
zobaczyć kobietę na przykład na fotelu 
starosty. Półroczna zwłoka w stosunku do 
pierwotnie ustalonego terminu wyborów 
może mieć jednak wpływ na szansę wielu 
osób ubiegających się o mandat samorzą-
dowca. Chodzi mi o kandydatów w wieku 
emerytalnym. Dla potencjalnego wyborcy 
kolejny rok w życiorysie kandydata, wbrew 
pozorom może mieć spore znaczenie...

Niezależnie od tego, kiedy będzie nam 
dane głosować, już teraz godzi się zauwa-
żyć, że od jakiegoś czasu na wałeckim ryn-
ku uwidoczniła się aktywność miejscowych 
polityków. Ci słabsi, co bardziej tchórzliwi, 
bojący się kontrkandydatów, zaczęli już 
szukać na nich haków. Jak zwykle wyko-
rzystywani są do tych niecnych celów ci, 
których należałoby uznać za - posiłkując się 
sformułowaniem wypromowanym przez 
W. I. Lenina - pożytecznych idiotów. Czy 
efekt ich poczynań będzie miał wpływ na 
przebieg wyborów? Zobaczymy, ale raczej 
później, niż wcześniej przewidywano. 

                  Marek Pawłowski
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W kodeksie postępowa-
nia cywilnego znajdują 
się przepisy, regulu-
jące wykonywanie 
kontaktów rodziców 
dziećmi. Dotyczy to 
sytuacji, gdy rodzice 

żyją w rozłączeniu, a 
dziecko lub dzieci po-

z o - stają z jednym z rodziców. 
Często w takich sytuacjach sposób kontaktów 
z dziećmi regulują postanowieniem sądy. Za-
wierane są też ugody sądowe lub ugody me-
diacyjne, zatwierdzane przez sąd. Te przepisy 
dotyczą wykonywania takich kontaktów. Sąd 
może obojgu rodzicom, którzy nie wykonują 
nałożonych na nich obowiązków, zagro-
zić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy 
pieniężnej drugiemu z rodziców za każde 
naruszenie obowiązku.  Jeżeli osoba, której 
sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty 
oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia 
nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy 
może nakazać jej zapłatę należnej sumy pie-
niężnej, ustalając jej wysokość stosownie do 
liczby naruszeń. Może też nałożyć obowiązek 
zwrotu kosztów, poniesionych na przygoto-
wanie kontaktu z dzieckiem. 

Na kanwie tych przepisów pojawił się 
problem, wynikający z zawartej w jednej ze 
spraw ugody. Sądów rozpatrujący sprawę 
zadał Sądowi Najwyższemu pytanie: „Czy 
zagrożenie nakazaniem zapłaty możliwe jest 

Kontakty z dzieckiem
jedynie wówczas, gdy osoba sprawująca 
pieczę nad dzieckiem nie wykonuje obo-
wiązków wprost wskazanych w treści ugody 
regulującej kontakty z dzieckiem, czy też jest 
to możliwe także odnośnie do obowiązków, 
jakie mogą być wyinterpretowane z treści 
ugody?”. Często ugody są krótkie i nie za-
wierają opisu wszelkich możliwych sytuacji, 
związanych z regulacją spotkań z dziećmi. Na 
tle jednej z ugód powstało więc to pytanie, 
które miało określić sposób interpretacji 
treści ugody: czy interpretować ją ściśle, czy 
też na podstawie ugody można z niej wyin-
terpretować inne dodatkowe reguły postępo-
wania, dotyczące kontaktów, które literalnie 
nie zostały w niej umieszczone. Sam stan 
faktyczny sprawy dotyczył osoby sprawu-
jącej pieczę nad dzieckiem, a nie rodzica 
uprawnionego do kontaktów. Sąd Najwyższy 
podjął uchwałę w odpowiedzi na to pytanie 
stwierdzając, że: „z zawartej przed sądem 
ugody w przedmiocie kontaktów z dziec-
kiem wynika obowiązek takiego zachowania 
osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem, 
które jest niezbędne do wykonywania albo 
właściwego wykonywania określonego w tej 
ugodzie sposobu utrzymywania kontaktów 
z dzieckiem przez osobę uprawnioną”. Jak 
to rozumieć? Przykładowo tak, że skoro w 
ugodzie uregulowane są terminy spotkań z 
dzieckiem, to rodzic sprawujący pieczę na 
dzieckiem winien dziecko przygotować do 
spotkania i np. utrzymywać kontakt z ro-

dzicem uprawnionym do kontaktów w celu 
umożliwienia doprecyzowania spotkania, 
ustalenia w jakim ubraniu ma być dziecko, 
przekazania drugiemu z rodziców czy ma 
odrobić lekcje, wziąć leki. Wyinterpretować 
da się też obowiązek wydania i odebrania 
dziecka, itp. Można według mnie tę inter-
pretację przenieść na rodzica uprawnionego 
do kontaktów, który powinien rzecz jasna 
w podobny sposób współdziałać z drugim 
rodzicem. Jednakże trzeba tu zastrzec jedno: 
co do obowiązków nałożonych na kogoś to 
należy stosować wykładnię w myśl paremii  
prawnych: a maiori ad minus („komu wolno 
więcej, temu tym bardziej wolno jest mniej”) 
oraz a minori ad maius („jeśli zakazane jest 
mniej, to tym bardziej zakazane jest więcej”). 
Sąd stosujący się do uchwały Sądu Naj-
wyższego będzie więc musiał każdorazowo 
rozważać, czy z konkretnej ugody (czy też 
postanowienia sądu), regulującej kontakty 
rodziców z dziećmi, można wyinterpretować 
obowiązki rodzica, których niedochowanie 
może skutkować zagrożeniem i w dalszej 
kolejności nałożeniem obowiązku zapłaty 
kwoty określonej w przepisach. 

Zainteresowanych odsyłam do lektury art. 
519(15) k,p,c i następnych, oraz do uchwały 
Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 
r. sygnatura akt III CZP 87/22.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Zapowiada się fajny czas. W pracy złapiesz 
wiatr w żagle. Dzięki temu zostanie ci jeszcze 
dużo wolnego czasu na rozwijanie pasji i 
spędzanie czasu z przyjaciółmi. Pojawi się 
szansa na poznanie kogoś interesującego. 
Niewykluczone, że okaże się miłością życia 
lub najlepszym przyjacielem.  
BYK (20.04. - 22.05.)
Gwiazdy stawiają sobie za cel umilić ci życie i 
umożliwić realizację planów. W pracy zabły-
śniesz nowymi pomysłami, co zostanie do-
cenione przez przełożonych. Dla samotnych 
Byków nadchodzi czas przelotnych flirtów i 
dobrej zabawy.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Przed tobą czas pełen sukcesów i szans na 
lepszą przyszłość. W sprawach zawodowych 
możesz wrzucić na luz. W weekend pozwól 
sobie na odpoczynek i relaks. W sprawach 
sercowych musisz w końcu zrobić pierwszy 
krok. Nie obawiaj się odrzucenia, to dobry 
czas na podejmowanie ryzyka.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Nad twoim niebem w końcu zaświeci słońce. 
Pozytywna aura wpłynie też na twoją pracę, 
obowiązki służbowe będziesz wypełniać 
z przyjemnością. Możesz przeżyć miłość 

swojego życia, jeśli tylko nie będziesz siedział 
w domu. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Masz szansę zdobyć nowe zarabiania pie-
niędzy. Jeśli szukasz lepszej posady, atakuj 
wymarzonego pracodawcę. Masz też szanse 
na wielką miłość. Musisz tylko pokonać nie-
śmiałość i zrobić pierwszy krok. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Świat znowu zacznie ci się podobać. Doce-
nisz pomoc okazywaną ci przez przyjaciół i 
nabierzesz większego zaufania do własnych 
umiejętności. Motywem przewodnim tego 
tygodnia będzie miłość. Czekają Was długie 
romantyczne spacery i kolacje przy świecach. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Zapowiada się tydzień pełen sukcesów. Wpad-
niesz na doskonałe pomysły, które pomogą 
rozwiązać ciążące na tobie problemy. Poznasz 
ciekawych ludzi. Mnóstwo zaproszeń na towa-
rzyskie spotkania sprawi, że na domowe obo-
wiązki zabraknie czasu. W miłości dobra passa. 
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Ważne spotkania, projekty i wyzwania oraz 
nowi współpracownicy mogą wprowadzić 
zamieszanie w twój rozkład zajęć. Ufaj tylko 
sprawdzonym kolegom. W miłości przestań 
się wahać i postaw wszystko na jedną kartę. 

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Zadziwisz innych swoją pracowitością i 
całkowitym oddaniem dla ważnych spraw.  
Poczujesz niechęć do randek i ciągłych ro-
mansów. Zapragniesz miłości, tej jedynej... 
Rozejrzyj się wreszcie!  
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
W pracy szef jest Tobą zachwycony, więc 
śmiało możesz iść na wyczekiwany urlop. 
Sercowo wszystko ułoży się po twojej myśli, 
jeśli tylko zaufasz swojej miłosnej intuicji. 
Wenus obdarzy cię powabem i czarem.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Do głowy co i rusz wpadać ci będą pomysły 
na jakieś spontaniczne działania. Twoja ambi-
cja nie pozwoli ci na bezczynność i działanie 
pod cudze dyktando. W miłości nadejdzie 
czas romantycznych wzruszeń, a nawet 
bajkowych związków. Przekonasz kogoś do 
zmian, na jakich ci zależy.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Spójrz na świat przez różowe okulary. Nie ma 
takiej dziedziny życia, która mogłaby ci teraz 
spędzać sen z powiek. Nadchodzi czas wielu 
pozytywnych zmian. W weekend daj się po-
rwać na randkę komuś, kto ma poczucie stylu 
i dobry humor. W miłości działaj odważnie, 
a na pewno nie będziesz żałować.
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Kamień z serca
Orzeł Wałcz - Olimp Gościno 3-1 (2-0)

Orzeł: Odolczyk - Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Riccio (77’ 
Pawlisz), Trzmiel, Burak, Gałosz, Cerazy (90’ Haraj) - Popiołek - Tom-
czak (72’ Kowalczuk).

Bramki dla Orła: Daniel Popiołek (4’, 18’), Damian Gałosz (60’).

Pokonując u siebie 16 czerwca 
Olimp Gościno, wałecki Orzeł 
zapewnił sobie utrzymanie w 
4. lidze. Stało się to po najlep-
szym od wielu tygodni meczu 
w wykonaniu podopiecznych 
Marcina Łyjaka.

Przed meczem sytuacja Orła 
w tabeli była nieciekawa, ale 
nie beznadziejna. Po słabej fa-
zie środkowej rundy wiosennej 
przed trzema ostatnimi mecza-
mi wałczanie potrzebowali do 
utrzymania przynajmniej jednego 
zwycięstwa, najlepiej popartego 
jednym remisem w meczach z 
Olimpem Gościno, Białymi Sądów 
albo GKS Manowo. Teoretycznie 
najtrudniej o punkty mogło być 
w meczu z Białymi, a czekanie ze 
zwycięstwem do meczu z Mano-
wem byłoby wysoce ryzykowne, 
więc o komplet punktów warto 
było się postarać już w meczu z 
sąsiadem w tabeli. Z kolei porażka 
Orła sprawiłaby, że nikt w Wałczu 
nie spałby spokojnie przez półtora 
tygodnia.

Wałeccy piłkarze wyszli na bo-
isko zmotywowani tak, że z oczu 
prawie sypały im się iskry. Za-
wodnicy Olimpu, którzy w kilku 
ostatnich meczach punktowali 
bardzo solidnie, zapewne nie 
spodziewali się szturmu Orła już 
od pierwszych minut. Tak jednak 
właśnie się stało. Już w 4. minucie 
wysoko atakujący Tomczak prze-
pchnął stopera Olimpu i wbiegł 
z piłką w pole karne Olimpu do 
linii 5. metra, skąd wycofał ją do 
nadbiegającego Popiołka. Po-
mocnik Orła uderzył trochę zbyt 
blisko linii środkowej, ale na tyle 
mocno, że futbolówka po rękach 
bramkarza gości wpadła do siatki.

Piłkarze Olimpu sprawiali wra-
żenie nieco oszołomionych, a 
zawodnicy Orła nie spuszczali z 
tonu. To do nich zdecydowanie 
należała inicjatywa, mieli prze-
wagę w środku pola i z powodze-
niem szukali wolnych przestrzeni. 
W 18. minucie Popiołek popisał 
się celnym, długim podaniem 
do pokazującego się na lewym 

skrzydle Cerazego. Skrzydłowy 
gospodarzy dobrze przyjął piłkę 
i mocno uderzył lewą nogą w 
kierunku dalszego słupka. Piłka 
przeleciała obok słupka i poza 
zasięgiem zamykającego akcję 
Tomczaka.

Chwilę później Orzeł prowadził 
już dwoma bramkami. Wszędo-
bylski Gałosz wyłuskał piłkę pola 
przy linii bocznej na połowie 
Olimpu. Pobiegł z nią w kierunku 
pola karnego, mijając kilku rywali, 
a widząc nadbiegającego Popiołka 
obsłużył go idealnym podaniem. 
Playmaker Orła opanował piłkę 
na 20 metrze, popatrzył, gdzie 
stoi bramkarz i mocno strzelił w 
okienko bramki Olimpu. Gol - 
marzenie!

Mimo, że gospodarze nadal 
dyktowali tempo, jednak emocje 
w pierwszej odsłonie tego meczu 
na tym praktycznie się skończyły. 
Przyjezdni nie spuścili głów i 
próbowali przenieść ciężar gry 
na połowę Orła, ale niewiele z 
tego wynikało. Goście od czasu do 
czasu przedostawali się pod pole 
karne Orła, ale zarówno obrońcy, 
jak i bramkarz gospodarzy grali 
bardzo uważnie. Jedną z niewielu 
godnych zapamiętania akcji go-
ście przeprowadzili w 31 minucie. 
Zakończyli ją kąśliwym strzałem 
w krótki róg, wybitym przez 
Odolczyka na rzut rożny. Piłkarze 
Olimpu rozegrali go pomysłowo i 
zakończyli strzałem z dystansu, ale 
piłka minęła słupek w bezpiecznej 
odległości.

Po zmianie stron na boisku 
niewiele się zmieniło. Naciskani 
przez gospodarzy piłkarze Olim-
pu próbowali szybkich ataków, 
ale te kończyły się dobrymi in-
terwencjami obrońców lub – w 
razie konieczności – Odolczyka. 
Tak właśnie było w 46. minucie, 
kiedy bramkarz Orła miał sporo 
kłopotów z obroną mocnego 
strzału gości, a piłka odbiła się 
jeszcze od nogi jednego z obroń-
ców gospodarzy.

Już dwie minuty później mogło 
i powinno być jednak 3-0 dla 
Orła. Po raz kolejny w głównej 

roli wystąpił Damian Gałosz. 
Utrzymujący się od kilku tygodni 
w bardzo dobrej formie pomocnik 
Orła wyłuskał piłkę blisko linii 
środkowej i mijając rywali jak 
slalomowe tyczki ruszył z nią w 
pole karne, gdzie stanął oko w oko 
z bramkarzem Olimpu. Niestety, 
strzał okazał się najsłabszym ele-
mentem tej popisowej akcji i piłka 
trafiła prosto w ręce golkipera.

Później nieliczni kibice obejrzeli 
kilka niezłych akcji w wykonaniu 
wałeckich piłkarzy. Po jednej z 
nich miejscowi domagali się od 
sędziego podyktowania jede-
nastki za zagranie ręką obrońcy 
Olimpu w polu karnym, ale arbi-
ter pozostał niewzruszony.

Za to w 60. minucie nie pozo-
stało mu nic innego, jak naka-
zać wznowienie gry od środka 
po przepięknej akcji Gałosza. 
Zainicjował ją dokładnym, pro-
stopadłym zagraniem Riccio, a 
rozpędzony Gałosz wbiegł z piłką 
w szesnastkę, dwukrotnie ośmie-
szył zwodem obrońcę Olimpu i 
strzałem z 10 metrów umieścił 
futbolówkę w siatce.

4 minuty później Gałosz podał 
do Cerazego, który minął obrońcę 
gości i oddał strzał z ostrego kąta, 
po którym piłka trafiła w boczną 
siatkę bramki Olimpu.

W miarę upływu czasu domi-
nacja gospodarzy zaczęła słabnąć 
i coraz częściej do głosu zaczęli 
dochodzić przyjezdni. W 72. 
minucie piłkarzom Olimpu udało 
się pokonać Odolczyka. Akcja nie 
wyglądała na specjalnie groźną, 
ale okazała się skuteczna. Do-
środkowana ze skrzydła na dalszy 
słupek piłka leciała długo i spadła 
na głowę piłkarza Olimpu, który 
zgrał ją do kolegi, a ten - również 

głową - posłał ją do siatki.
Gospodarzom nie zależało na 

nerwowej końcówce i przepro-
wadzili kilka groźnych akcji. W 
76. minucie miejscowi zagrali 
w trójkącie Riccio – Kowalczuk – 
Cerazy. Akcję sfinalizował płaskim 
strzałem przy dalszym słupku ten 
ostatni, ale bramkarz Olimpu, 
wprawdzie z kłopotami, ale zdołał 
zatrzymać piłkę.

Kilka minut później ładną wy-
mianą futbolówki popisali się 
Popiołek i Gałosz. Akcję trochę 
zbyt wysokim strzałem z półwole-
ja wykończył Popiołek. Pomocnik 
Orła bliski skompletowania hat 
tricka był również w doliczonym 
czasie gry, ale po jego strzale z 
dystansu piłka znów poleciała nad 
poprzeczką.

Tuż przed końcowym gwizd-
kiem szybką kontrę wyprowadzili 
goście. Jeden z piłkarzy Olim-
pu potężnie strzelił z dystansu, 
Odolczyk tylko odprowadził piłkę 
wzrokiem, ale ta na szczęście za-
trzymała się na poprzeczce.

Po czwartkowym spotkaniu 
trudno cokolwiek zarzucić któ-
remuś z piłkarzy Orła, bo wszy-
scy zagrali przynajmniej nieźle. 
Najlepszym zawodnikiem na 
boisku był natomiast Damian 
Gałosz, którego wszędzie było 
pełno – biegał od pola karnego do 
pola karnego i miał bezpośredni 
udział w zdobyciu dwóch z trzech 
bramek przez Orła (gol i asysta). 
Wychowanek Lecha Czaplinek 
szczególnie imponował szybkością 
i kondycją oraz umiejętnością 
podejmowania szybkich decyzji. 
Niewiele ustępował mu strzelec 
dwóch bramek Daniel Popiołek, 
który chwilową zniżkę formy 
najwyraźniej ma już za sobą.    tc
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Remis bez emocji

Biali Sądów - Orzeł Wałcz 0-0

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Pawlisz, 
Trzmiel, Cerazy, Popiołek, Kowalczuk - Tomczak (85’ Dybaczewski).

CD. NA STRONIE 14

Przedostatni mecz w sezonie 
zespoły Białych Sądów i Orła 
Wałcz rozegrały w tropikal-
nych warunkach atmosfe-
rycznych: w niemiłosiernie 
palącym słońcu i utrudnia-
jącej oddychanie ducho -
cie. W jaskrawym kontraście 
do pogody pozostawał sam 
mecz: toczący się nawet w 
dość żwawym (zważywszy na 
temperaturę + 37oC) tempie, 
ale pozbawiony większych 
emocji.

Na przebiegu gry na pewno od-
bił się fakt, że Orzeł zapewnił już 
sobie utrzymanie, wygrywając w 
poprzedniej kolejce z Olimpem 
Gościno, a zdecydowanie wyżej 
notowani gospodarze od dłuż-
szego czasu grają o przysłowiową 
czapkę śliwek, bo nie grozi im ani 
awans, ani degradacja.

W niedzielnym spotkaniu nie-
wiele było twardej walki o opa-
nowanie środka pola. Jeśli już 
dochodziło do konfrontacji, to 
pod obiema bramkami, choć - 
zwłaszcza w pierwszej połowie 
- obaj bramkarze też nie narzekali 
na nadmiar pracy.

Jako pierwsi groźniejszą akcję 
już w 3. minucie przeprowadzili 
wałczanie, a konkretnie Tomasz 
Tomczak, który mocno i celnie 
strzelił z dystansu, ale bramkarz 
Białych zdołał odbić piłkę na 
rzut rożny.

Gospodarze zrewanżowali się 
dobrą sytuacją w 10. minucie. Po 
dośrodkowaniu z rzutu wolnego 
dla Białych obrońcy Orła wybili 
piłkę, ale ponowna centra była 
już o wiele groźniejsza - Odol-
czyk końcami palców chciał 
wybić futbolówkę obok dalszego 
słupka i trafił w jednego z graczy 
gospodarzy, który na szczęście 
nie zorientował się w sytuacji i 
wałczanie wznowili grę rzutem 
od bramki.

W 18. minucie kombinacyjna 
akcja gości przed polem karnych 
Białych zakończyła się prostopa-
dłym podaniem w kierunku Tom-
czaka, jednak napastnika Orła 
ubiegł bramkarz gospodarzy. W 
33. minucie znów bliscy objęcia 
prowadzenia byli piłkarze Orła. 
Po rzucie wolnym zakotłowało się 
na przedpolu Białych, wyłuskał ją 
Trzmiel, który krótko wycofał do 
Popiołka, a ten strzelił i celnie, 
i mocno. Bramkarz gospodarzy 
wprawdzie z kłopotami, ale jed-
nak złapał futbolówkę.

Kolejny groźny strzał Popiołek 
oddał w 44. minucie, jednak i 
tym razem golkiper Białych po-
pisał się skuteczną interwencją.

Pierwszą część gry mocnym 
akcentem zakończyli gospodarze, 
wykonujący rzut wolny z odległo-
ści ok. 18 metrów, podyktowany 
za faul Wesołowskiego, który 
otrzymał za to przewinienie żółtą 
kartkę. Strzał zawodnika Białych 

był silny, ale zatrzymał się na 
poprzeczce bramki Orła.

Po zmianie stron gospodarze 
zaczęli grać trochę aktywniej. 
Dłużej utrzymywali się przy pił-
ce, szukali wolnych przestrzeni i 
wygrywali więcej pojedynków o 
piłkę z defensorami Orła. Groźną 

sytuację potrafili jednak stworzyć 
dopiero w 56. minucie, kiedy 
po zbyt łatwym „rozklepaniu” 
obrońców gości jeden z gra-
czy Białych strzelił na bramkę 
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4. liga
Wyniki 36 kolejki: Orzeł Wałcz - Olimp Gościno 3-1, Zefir 
Wyszewo - GKS Manowo 3-0, Ina Goleniów - Gwardia Koszalin 
3-2, Hutnik Szczecin - Vineta Wolin 1-3, Dąb Dębno - Darłovia 
Darłowo 2-0, Wieża Postomino - Flota Świnoujście 0-1, Jeziorak 
Szczecin - Błękitni II Stargard 2-3, Pogoń Połczyn Zdrój - Chemik 
Police 3-3, MKP Szczecinek - Sokół Karlino 5-0, Biali Sądów - 
Rasel Dygowo 3-1.
Wyniki 37. kolejki: Biali Sądów - Orzeł Wałcz 0-0, Rasel Dy-
gowo - MKP Szczecinek 3-1, Sokół Karlino - Pogoń Połczyn Zdrój 
0-2, Chemik Police – Jeziorak Szczecin 3-3, Błękitni II Stargard 
- Wieża Postomino 5-3, Flota Świnoujście - Dąb Dębno 9-0, Dar-
łovia Darłowo - Hutnik Szczecin 2-1, Vineta Wolin - Ina Goleniów 
2-0, Gwardia Koszalin - Zefir Wyszewo 2-2, GKS Manowo - Olimp 
Gościno 1-3.

1. Vineta Wolin 37 97 109-19
2. Flota Świnoujście 37 95 123-22
3. Gwardia Koszalin 37 76 85-34
4. Dąb Dębno 37 63 76-70
5. Biali Sądów 37 63 87-56
6. MKP Szczecinek 37 61 106-79
7. Wieża Postomino 37 61 69-47
8. Chemik Police 37 58 90-82
9. Hutnik Szczecin 37 57 74-48
10. Orzeł Wałcz 37 51 62-63
11. Olimp Gościno 37 50 63-75
12. Rasel Dygowo 37 46 63-84
13. Błękitni II Stargard 37 45 78-90
14. Ina Goleniów 37 45 65-84
15. Darłovia Darłowo 37 42 49-69
16. Jeziorak Szczecin 37 32 62-107
17. GKS Manowo 37 28 46-82
18. Sokół Karlino 37 26 40-101
19. Pogoń Połczyn Zdrój 37 25 42-111
20. Zefir Wyszewo 37 17 37-103

Uwaga! Wobec spadku Bałtyku Koszalin i Kluczevii Stargard do 
zachodniopomorskiej 4. ligi, z 4. ligi do Klasy Okręgowej spada 
7. drużyn. Do 3. ligi awansuje tylko zwycięzca rozgrywek.

Klasa A
Wyniki 26. (ostatniej) kolejki: Santos Kłębowiec - Kopanik Lub-
no 2-1, Grom Szwecja - Wspólni Różewo 4-0, Mirstal Mirosławiec 

WYNIKI I TABELE

- Bytyń Nakielno 2-2, KS Dzikowo - Grom Giżyno 4-5, Drzewiarz 
Świerczyna - Legion Strączno 2-3, Błękitni Ostrowice - Sad Chwiram 
3-2. Pauza: Sokół Suliszewo.

1. Sokół Suliszewo 24 54 79-27
2. Wspólni Różewo 24 46 68-34
3. Błękitni Ostrowice 24 46 64-35
4. Sad Chwiram 24 44 69-40
5. Santos Kłębowiec 24 41 57-41
6. Grom Szwecja 24 38 50-37
7. KS Dzikowo 24 34 65-56
8. Grom Giżyno 24 30 56-76
9. Mirstal Mirosławiec 24 29 47-70
10. Kopanik Lubno 24 27 60-61
11. Drzewiarz Świerczyna 24 23 42-84
12. Legion Strączno 24 21 32-90
13. Bytyń Nakielno 24 17 33-71

Uwaga! Do Klasy Okręgowej awansuje Sokół Suliszewo. Nikt nie 
spada.

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 25. kolejki: Lech Czaplinek - Mirstal Mirosławiec 4-1, 
Oldboje Bruskowo Wielkie - Victoria  Sianów 3-3, Sparta Gryfice - 
Zryw Kretomino 2-2, Amator Kołobrzeg - Mechanik Bobolice 3-1, 
Olimp Złocieniec - Iskra Białogard 0-5, Gryf Kamień Pomorski – 
STLA Szczecinek 0-3 (w.o.). Pauza: Oldboje Tychowo.

1. Victoria  Sianów 23 59 118-37
2. STLA Szczecinek 23 50 89-32
3. Oldboje Bruskowo Wielkie 23 47 75-39
4. Zryw Kretomino 23 41 68-43
5. Olimp Złocieniec 23 40 72-57
6. Oldboje Tychowo 23 39 67-56
7. Mirstal Mirosławiec 23 35 66-65
8. Lech Czaplinek 23 27 44-73
9. Amator Kołobrzeg 24 26 58-69
10. Mechanik Bobolice 23 24 50-75
11. Iskra Białogard 23 20 39-63
12. Gryf Kamień Pomorski 23 6 51-109
13. Sparta Gryfice 23 4 41-120

Uwaga! Gryf Kamień Pomorski został wycofany z rozgrywek.

CD. ZE STRONY 13

Odolczyka, ale od straty gola 
znów uratowała przyjezdnych 
poprzeczka.

Kilka minut później dobrą akcję 
przeprowadził Orzeł. Grający 
w niedzielnym meczu pierwsze 
skrzypce w zespole gości Daniel 
Popiołek prostopadle zagrał do 
Tomczaka, który wygrał walkę o 
pozycję i strzelił z półwoleja - nie-
stety obok słupka. Sędzia zresztą 
odgwizdał po zakończeniu akcji 
pozycję spaloną.

Im bliżej było ostatniego gwizd-
ka, tym piłkarze Orła wykazywali 
więcej determinacji, by mecz 
rozstrzygnąć na swoją korzyść. 
W 89. minucie po nieudanej 

próbie oddalenia przez obroń-
ców gospodarzy gry od swojej 
bramki, piłkę przejął Popiołek i 
kolejny raz spróbował uderze-
nia z dystansu, ale tym razem 
nieznacznie chybił.

Sporo działo się również w do-
liczonym czasie gry. Po rajdzie i 
dośrodkowaniu w prawej strony 
jeden z obrońców Białych podał 
piłkę nogą do swojego bram-
karza i sędzia podyktował rzut 
wolny pośredni z 11 metrów 
od bramki. W murze stanęli 
wszyscy piłkarze Białych. Ce-
razy krótko zagrał do Popiołka, 
a ten mocno strzelił, jednak 
piłka najpierw musnęła głowę 
jednego z graczy gospodarzy, 
potem odbiła się od słupka i 

poleciała na rzut rożny. Po jego 
wykonaniu futbolówka znalazła 
się w siatce, ale arbiter odgwiz-
dał faul na jednym z obrońców 
Białych. 

Gospodarze chcieli szybko 
wznowić grę, jednak stracili pił-
kę na wysokości pola karnego. 
Cerazy zagrał do wbiegającego 
na 5. metr Pawlisza, jednak 
młodemu skrzydłowemu Orła 
piłka zaplątała się pod nogami i 
szansa na gola przepadła.

W sumie więcej okazji do 
strzelenia bramki mieli w tym 
wyrównanym meczu piłkarze 
Orła, ale swoje szanse mieli też 
gospodarze, więc remis trzeba 
uznać za wynik sprawiedliwy. 
Tym samym wałczanom tylko 

połowicznie udał się rewanż za 
jesienną porażkę 0-1, poniesioną 
na swoim stadionie. 

Mecz stał w sumie na niezłym 
poziomie, ale najefektowniej 
prezentowała się w nim pewna 
brunetka, zażywająca słonecz-
nej kąpieli tuż obok trybun ma-
leńkiego stadionu w Sądowie...

Ostatni mecz w tym sezonie 
z GKS Manowo piłkarze Orła 
zagrają na stadionie przy ul. 
Wojska Polskiego już w sobotę 
25 czerwca o godz. 11.00. War-
to być - choćby dlatego, że być 
może niektórych zawodników 
w barwach wałeckiego klubu 
będzie okazja zobaczyć po raz 
ostatni...

tc
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AUTO-TRANS WAŁCZ

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

Ta wiadomość wstrząsnęła 
wałeckim i pilskim środowi-
skiem piłkarskim: 20 czerwca 
2022 roku zmarł nagle le-
gendarny trener Orła Białego 
Wałcz Adam Paleń, który 
pracował w wałeckim klubie 
w latach 1984 - 1991. Był on 
szkoleniowcem i wychowaw-
cą wielu świetnych piłkarzy, o 
których do dzisiaj pamiętają 
wałeccy - i nie tylko wałeccy 
- kibice. Stworzył podwaliny 
awansu Orła Białego Wałcz 
do rozgrywek 3. ligi (według 
obecnej nomenklatury była 
to 2. liga).

O Adamie Paleniu w jubile-
uszowym wydawnictwie, które 
ujrzało światło dzienne na ju-
bileusz 75-lecia Orła Wałcz, tak 
pisał jego autor - Roman Gniot.

„W lipcu 1984 roku klub za-
trudnił trenera I klasy Adama 

Adam Paleń nie żyje
Palenia, który w krótkim czasie, 
wykorzystując własną, ogrom-
ną wiedzę oraz doświadczenie 
zdobyte w „Stomilu” Olsztyn i 
„Polonii” Piła, dokonał reorga-
nizacji kadrowej I drużyny.

(...) Trener wprowadza zasadę 
pięciu treningów tygodniowo, 
mecz i jeden dzień przerwy. 
Połowa zawodników nie wytrzy-
mała takich obciążeń i praktycz-
nie po roku kadra zmniejszyła się 
do 12 zawodników. W sezonie 
1985/86 skład uzupełniono o 
nowych zawodników (...). Na-
dal jednak upragniony awans 
do III ligi był tylko marzeniem. 
W sezonie 1984/85 do tej kla-
sy rozgrywkowej awansował 
„Lubuszanin” Trzcianka, a w 
następnych rozgrywkach, po 
trudnych bojach na boisku i pro-
testach „Orła” rozpatrywanych 
przez Okręgowe Związki Piłki 
Nożnej w Pile i Gorzowie Wlkp. 

oraz PZPN w Warszawie - SHR 
Wojcieszyce.

W kolejnym sezonie rozgryw-
kowym trener A. Paleń przejął 
drużynę juniorów”.

Oraz:
„(W styczniu 1991 roku) nastą-

piła też wymiana pokoleniowa 
trenerów. Odeszli z pracy wielce 
zasłużeni dla wałeckiego klubu 
szkoleniowcy: Walerian Redlich 
i Adam Paleń”.

***
Adam Paleń od wielu lat miesz-

kał w Pile. W Wałczu pojawiał 
się na kolejnych jubileuszach 
klubowych (był również na 
ubiegłorocznym 75-leciu Orła), 
a także na ważniejszych turnie-
jach, organizowanych przez jego 
wychowanków, udzielających 
się głównie w Old Orzeł Wałcz. 
Ostatni raz był w mieście 11 
czerwca br. na Turnieju im. Ta-
deusza Węgrzynowskiego. Długo 

rozmawiał ze swoimi dawnymi 
piłkarzami oraz działaczami sta-
rego i dzisiejszego Orła, przyjął 
zaproszenie na obiad w zajeździe 
Korona. Opowiadał, że dużo 
jeździ na rowerze – dla przyjem-
ności i dla zdrowia. 

Dziś nie ma go już wśród 
nas... Dziękujemy za wszystko, 
Trenerze!

Fot. Z. Augustyniak
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• 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

• Cyklinowanie. 514 283 277          29/22ub

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

• Poszukuję opiekunki do domu. 780 120 10
0                                                              24/22p

• 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 NAsZyCh usŁuG!

OGŁOSZENIA DROBNE
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