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Festiwal Dwóch Jezior 
czyli gusta i guściki
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Flagowa wałecka impreza plenerowa już za nami, a ja 
z ciekawością nadstawiam ucha i oka by się przeko-
nać, jak została przyjęta. Ze wstępnego rozpoznania 
wynika, że różnie - jednym się podobała, inni kręcą 

nosami. Myślę, że sporo zależy między innymi od tego, kto 
czego po Festiwalu Dwóch Jezior oczekiwał. Jeśli fajerwerków, 
cudów na kiju i koncertu kwartetu smyczkowego - to rzeczy-
wiście ma prawo do niedosytu. Ja go nie odczuwam. Jeśli 
mowa o warstwie muzycznej, to osobiście poczułbym się w 
pełni ukontentowany dopiero, gdyby na głównej festiwalowej 
scenie zagrały takie kapele, jak Guns'n'Roses, Bon Jovi oraz 
AC/DC (w dowolnej kolejności). Ewentualnie jako support 
zaakceptowałbym Kult, T.Love lub Organka, ale nie narzekał-
bym również, gdyby w Wałczu zaśpiewał Dawid Podsiadło. 
Wiem jednak, że niektórzy moi znajomi najlepiej bawiliby się 
na koncertach Sławomira i Zenka Martyniuka. Ani oni, ani ja 
nie poczuliśmy się więc w pełni usatysfakcjonowani. Co wię-
cej - przyznaję, że musiałem poszukać w internetach, kim są 
panie Bryska i Zalia oraz zespół Rat Kru. Okazało się jednak, 
że repertuar - zwłaszcza wykonywany przez obydwie artystki 
- nie jest mi całkiem obcy, a to, że nie kojarzyłem ich nazwisk, 
zrzucam na karb puszczania na antenę w większości rozgłośni 
piosenek bez żadnej zapowiedzi. Kiedy prowadzę auto, raczej 
nie czytam tego, co radio pisze do mnie przez RDS, a poza 
autem radia praktycznie nie słucham. Przekonałem się jednak, 
że panie śpiewają całkiem fajne kawałki, więc nie uważam, że 
zakontraktowanie ich na FDJ było błędem. Tyle, że publiczność 
na festynach najbardziej lubi te piosenki, które już zna, o czym 
świadczą entuzjastycznie przyjmowane występy z ubiegłych 
lat na festynach Lata z Radiem np. Maryli Rodowicz czy De 
Mono z jednej strony, a z drugiej - klapy takich świetnych ską-
dinąd wykonawczyń jak Natalia Przybysz czy Ania Dąbrowska, 
które swoich wałeckich koncertów na pewno nie zaliczają do 
najlepszych, o ile w ogóle nie wyparły ich jeszcze z pamięci...

Szanty... a dlaczego nie? Myślę, że akurat na imprezie tytu-
łowo i w dużej mierze tematycznie związanej z wodą - mają 
one rację bytu. Natomiast co do Majtków Bosmana, to można 
ich lubić albo nie, ale to nasz rodzimy zespół, a i warto chyba 
pamiętać o tym, że to właśnie oni byli pomysłodawcami orga-
nizowania tego festiwalu, więc choćby dlatego trudno byłoby 
nie uwzględnić ich w programie. Co do mojej prywatnej opinii 

Jak zarobiłem na FDJ

Reduktor

(gdyby ona kogoś interesowała), to wprawdzie wolałem Majtki 
w pierwszych składach, ale uważam, że aktualna ekipa też daje 
sobie radę. I tyle na ten temat.

Reszta programu tegorocznego Festiwalu Dwóch Jezior 
niczym mnie nie zaskoczyła, co zresztą nie jest żadnym zarzu-
tem - wprost przeciwnie. Na pewno był bardzo różnorodny, 
adresowany do gości w każdym wieku. Jak dla mnie - stanowił 
całkiem udaną próbę kompromisu pomiędzy upodobaniami 
tych gości FDJ, którzy lubią tradycyjne festynowe atrakcje 
oraz tych, którzy szukają w programie czegoś więcej, np. 
różnych form aktywnego wypoczynku czy emocji, związanych 
z obserwowaniem lub czynnym uczestnictwem w sportowej 
rywalizacji. W sumie program odebrałem jako całkiem solid-
ny - oczywiście z uwzględnieniem finansowych możliwości, 
którymi dysponowali organizatorzy. Przy okazji - wyczytałem 
gdzieś, że muzyczny program wałeckiego festiwalu nawet 
się nie umywał do niedawnej imprezy w Szczecinku, gdzie 
wystąpili zdobywcy nagród polskiego przemysłu muzyczne-
go, czyli Fryderyków. Może i tak, tylko nie bardzo wiem, jak 
można porównywać dwie tak różne imprezy? Największa 
różnica polegała na tym, że festiwal w Szczecinku był imprezą 
komercyjną, czyli biletowaną, a w Wałczu koncerty były za 
free. Przy okazji warto wspomnieć, że bilety na sierpniowy 
koncert Bryski w Międzyzdrojach kosztują od 40 do 70 zł. Tę 
informację wieszam tu wyłącznie po to, by odrobinę wygasić 
emocje, a w zamian rozruszać szare komórki...

Ale w Wałczu też nie wszystko było za darmo. Nie mówię o 
spożywce i namiastce wesołego miasteczka, tylko o tym, że mój 
domowy, młodociany, ukraiński uchodźca płci żeńskiej bardzo 
szykował się na Kolor Fest, czyli na walkę z użyciem torebek 
z farbami w proszku. Mniejsza z tym, że godzina rozpoczęcia 
imprezy była inna, niż na plakacie. Gorzej, że okazało się, iż 
za torebkę farbki trzeba było zapłacić 15 zł, a na jednej na 
pewno by się nie skończyło... Rozczarowanie mojego uchodźcy 
było wielkie, choć akurat ja nie narzekałem, gdyż nasza pralka 
ma już swoje lata, a obiektem farbowania na sucho miała być 
moja Agnieszka. W sumie zaoszczędziłem przynajmniej 60 zł 
na farbach, plus woda z kanalizacją, plus kapsułki do prania, 
plus dużo szamponu i żelu pod prysznic. Można więc śmiało 
powiedzieć, że na tegorocznym Festiwalu Dwóch Jezior jestem 
do przodu - lekko licząc - jakąś stówę. Miło.
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Od jakiegoś czasu zastana-
wiam się nad fenomenem 
inwestycji samorządowych. 
Ich realizacja jest obwarowana 
tysiącami mniej lub bardziej 
życiowych przepisów. Wybór 
wykonawcy odbywa się naj-
częściej w drodze przetargu. 
Pomijam tu patologie polegają-
ce na takim doborze kryteriów, 
aby postępowanie przetargowe 
wygrała właśnie ta firma, która 
z jakichś względów ma wygrać. 
Bardziej interesują mnie ceny, 
które - nie wiedzieć czemu – 
często okazują się być znacznie 
wyższe od rynkowych. Nikt 
mi nie wytłumaczy, że czymś 
normalnym są różnice w cenie 
ułożenia z polbruku podjazdu 
do garażu i chodnika wokół 
prywatnego domu w porówna-
niu z ceną za ułożenie takiego 
samego podjazdu i chodnika 
na zlecenie samorządu. Jak to 
się dzieje, że kiedy osoba pry-
watna zleca taką inwestycję, to 
koszt metra chodnika wraz z 
ułożeniem wynosi przykładowo 
100 złotych. Podkreślam, że jest 
to cena przykładowa. Ten sam 
metr polbruku, wykonanego w 
ramach przetargu rozpisanego 
przez samorząd, sięga już 200, 
a nawet 300 złotych. Może 
kostka jest inna? Nie, jest do-
kładnie taka sama i w jednym, 
i w drugim przypadku, a nawet 
zważywszy na to, że inwestycje 
samorządowe są zwykle większe 

„Drobna” przesada?
i materiału potrzeba więcej, 
więc jest wysoce prawdopo-
dobne, że cena metra kostki 
będzie niższa. Samorządowy i 
prywatny grunt też się między 
sobą nie różnią i nie powoduje 
to drastycznie różnych nakła-
dów pracy na przygotowanie 
podłoża. Panowie brukarze też 
raczej nie dostają innych wypłat 
w zależności od tego, komu 
układają chodnik. Skąd więc ta 
różnica w cenie? Jak dotąd, nikt 
nie umiał mi tego przekonująco 
i wiarygodnie wytłumaczyć...

Gdzieś usłyszałem, że inwe-
stycje samorządowe pozwalają 
funkcjonować i rozwijać się 
wielu firmom. Są instrumen-
tem, który potrafi rozruszać 
różne sektory gospodarki. I 
oczywiście trudno się z tym nie 
zgodzić. Tylko dlaczego wszyscy 
mamy tyle za to płacić? 

Powoli zaczyna to przypomi-
nać sytuację, jaka występuje na 
rynku śmieciowym, gdzie kilka 
firm dyktuje ceny. W przypad-
ku budownictwa jest już chyba 
podobnie. Firmy utrzymują 
zbliżone ceny, a co za tym 
idzie, niejako wymuszają na 
samorządach akceptowanie 
warunków, jakie proponują. 
Wymuszają? Tak, bo samo-
rząd albo zdecyduje się na 
inwestycję w proponowanych 
cenach, albo jej nie zrealizuje. 
Dochodzi do tego presja w 
sytuacji, kiedy inwestycja jest 

dofinansowywana ze środków 
zewnętrznych. 

Pewności nie mam, ale wiele 
wskazuje na to, że to wła-
śnie środki zewnętrzne, w 
tym przede wszystkim unijne, 
ośmieliły przedsiębiorców. Wy-
korzystując boom inwestycyjny 
i płytki rynek wykonawców 
właściciele firm wysondowali, 
do jakiego poziomu można 
podnieść ceny. Z drugiej strony 
wydaje się, że dostęp do środ-
ków zewnętrznych wypaczył 
postrzeganie inwestycji przez 
samorządy. Dla nich mniej 
istotny stał się bowiem koszt 
całej inwestycji – ważniejsze 
stało się to, ile trzeba do niej 
dołożyć tak zwanych środków 
własnych z budżetu. Dofinan-
sowanie stało się swego rodza-
ju wirtualnym pieniądzem, któ-
ry dostaje się w formie bonusu. 
Istotny jest tak naprawdę tylko 
ten realny, czyli pochodzący z 
samorządowej kasy. W efekcie 
można teraz usłyszeć od samo-
rządowców, że za milion czy 
dwa nigdy jakiejś inwestycji 
nie uda się zrealizować, więc 
grzechem byłoby nie skorzystać 
z okazji. Trzeba trochę dołożyć 
z własnego budżetu i nikt się 
nie zastanawia nad tym, że cała 
inwestycja kosztować będzie, 
powiedzmy, 10 milionów, a 
realnie można byłoby ją wyko-
nać za niewiele ponad połowę 
tej kwoty. Ale dofinansowanie 
to nie nasz problem, nie ma co 
wybrzydzać w wykonawcach, a 
terminy gonią. Na wykorzysta-
nie dotacji jest bowiem ściśle 
określony czas, a utrata dotacji 
jest jednym z samorządowych 
„grzechów niewybaczalnych”. 
I tak interes się kręci. Firmy 
zarabiają i to jest na pewno 
plus, ale że za takie same pie-
niądze można byłoby zrobić 
znacznie więcej, to już staje 
się mniej ważne. Spirala jest 
mocno nakręcona. Pora, żeby 
ktoś wreszcie powiedział: stop. 

Zaskoczyła mnie niedawna 

radość burmistrza Wałcza z 
rozstrzygnięcia przetargu na 
budowę odcinka ścieżki rowe-
rowej do Ostrowca. Nie wiem, 
z czego ma być wykonana ta 
ścieżka, skoro jej koszt ma 
wynieść 2,7 miliona złotych. 
Zaznaczam, że chodzi o około 
500 metrów ścieżki rowero-
wej, nie zaś drogi powiatowej, 
której kilometr kosztuje w 
okolicach 1,2 – 1,5 mln. zł. 
W ubiegłym roku trzykrotnie 
dłuższy odcinek ścieżki wójt 
wykonał za 570 tysięcy złotych. 
Ja wiem, że od tego czasu 
wszystko zdrożało - zwłaszcza 
materiały budowlane i paliwo 
- że wzrosły koszty robocizny. 
Rozumiem, że gminna ścieżka 
jest w innym, choć moim zda-
niem akceptowalnym standar-
dzie. Ale na Boga, co tu ma 
kosztować aż 2,7 miliona? Czy 
ścieżka będzie mieć podgrze-
wany asfalt, żeby topniał na 
nim śnieg? Czy może latem bę-
dzie klimatyzowana? Obawiam 
się, że jednak nie. 

Ta cena przekracza po prostu 
ludzkie pojęcie. Owszem, inwe-
stycja jest bardzo potrzebna i 
oczekują na nią mieszkańcy. 
Ale czy na pewno za takie 
pieniądze?

Wiele inwestycji wygenerował 
Polski Ład. Program pojawił się 
akurat w okresie drastycznego 
wzrostu cen, co powoduje, że 
aby zrealizować inwestycje, 
samorządy muszą dołożyć do 
nich więcej, niż początkowo 
zakładano. Tak było między 
innymi ze wspomnianą ścieżką 
rowerową, która jest częścią 
inwestycji, dofinansowywanej 
w ramach Polskiego Ładu. Na 
całość w samorządowym bu-
dżecie brakuje na ten moment 
środków. Wiele samorządów 
będzie musiało zrezygnować z 
niektórych inwestycji, bo zwy-
czajnie nie znajdą pieniędzy na 
wkład własny. Może to nieco 
otrzeźwi wykonawców? Może.
..                                       far
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W Starostwie odbyło się 
spotkanie z przedstawicie-
lami firmy Ozen. Tematem 
były uciążliwości związane 
z działaniem zakładu, które 
zgłaszają mieszkańcy Wałcza, 
a przede wszystkim Zatorza. 

W zorganizowanym 6 lipca 
spotkaniu uczestniczyli m.in. 
starosta Bogdan Wankiewicz, 
wicestarosta Jolanta Wegner, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Jolanta 
Noskiewicz-Jażdżewska, bur-
mistrz Wałcza Maciej Żebrowski 
i sekretarz powiatu Zbigniew 
Wolny. Firmę Ozen reprezen-
towali członek Zarządu Maciej 
Figiel oraz Grzegorz Bajor. W 
imieniu mieszkańców Zatorza 
wypowiadali się radni Rady 
Miasta Halina Kuch i Tadeusz 
Gnojewski.

M. Figiel przedstawił informa-
cje na temat działań firmy, które 
mają na celu między innymi 
maksymalne ograniczenie nieko-
rzystnych zjawisk, wiążących się 
z działalnością Ozenu. Przedsta-
wiciel firmy przekazał zebranym 
wyniki analizy powietrza w 
Wałczu, wykonanej na podsta-
wie danych z czterech emite-
rów umieszczonych w różnych 
częściach miasta. Z danych nie 
wynika, aby OZEN wpływał na 
pogorszenie jakości powietrza.

W sprawie pyłu...

Starosta B. Wankiewicz przy-
znał, że od roku do Starostwa 
nie wpłynęła żadna oficjalna 
skarga na działalność Ozen-u. 
Z kolei M. Figiel dodał, że uru-
chomiony został specjalny adres 
mailowy, na który mieszkańcy 
mogli przesyłać informacje 
związane z działalnością firmy. 
Przez kilka lat na adres wpłynę-
ła jedna skarga. Przedstawiciel 
Ozen-u przyznał jednak, że 
do firmy docierają sygnały, iż 
mieszkańcy Zatorza skarżą się 
na pylenie i hałas.

- Przede wszystkim nie ma 
mowy o tym, aby firma na-
ruszała prawo – zaznaczył M. 
Figiel. - Wszelkie kontrole jasno 
wykazały, że jakiekolwiek normy 
nie są przekraczane i daleko nam 
do ich przekroczenia. Generalnie 
pylenie następuje w momencie 
przemieszczania węgla drzew-
nego. Dlatego podejmujemy 
działania, aby maksymalne 
uszczelnić cykl produkcji.

Firma modernizuje taśmo-
ciągi, które w większości są 
zamknięte, aby ograniczyć 
pylenie. Zmodernizowano linię 
pakowania. Testowano zrasza-
nie mgłą wodną niektórych 
etapów produkcji, ale okazało 
się to nie do końca skutecznym 
rozwiązaniem. Wyłączono też 
niektóre elementy linii tech-
nologicznej, które mogły być 

odpowiedzialne za pylenie. 
Zasadzono ponadto 140 drzew 
tlenowych, które mają stać się 

naturalną zaporą i ewentualnie 
ograniczyć pylenie w kierunku 
Zatorza. 

Radna i mieszkanka Zato-
rza Halina Kuch mówiła, że 
mieszkańcy ciągle skarżą się 
na to, że pył pojawia się w ich 
mieszkaniach, nawet mimo 
zamkniętych okien. 

- Tak się przyjęło, że Ozen od-
powiada za wszystko, co dzieje 
się złego na Zatorzu – tłumaczył 
M. Figiel. - A skąd pewność, 
że to w 100 procentach wina 
Ozenu? Może warto byłoby 
zbadać ten pył? Jeśli pochodzi 
z naszego zakładu, to powinien 
zawierać pochodne drewna. Je-
dyny produkt, który spalamy, to 
twarde, liściaste drewno. 

Ustalono, że kolejne spotkanie 
odbędzie się pod koniec roku 
na terenie firmy, aby zarówno 
władze, jak i przedstawiciele 
mieszkańców zobaczyli, jak 
wygląda proces technologiczny 
oraz zapoznali się z działaniami, 
które podjęła firma, aby maksy-
malnie ograniczyć uciążliwości.

far
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Przez trzy dni - od 8 do 10 
lipca - odbywała się flagowa 
miejska impreza, czyli Festi-
wal Dwóch Jezior. Wydaje się, 
że impreza powoli ewoluuje 
i zmienia charakter na jar-
marczny. To wcale nie musi 
oznaczać degradacji poziomu 
FDJ. Ale może.

W tym roku FDJ (Festiwal 
Dwóch Jezior) rozpoczął się 
już w piątek. Tegoroczną ideą 
przyświecającą organizatorom 
było wykorzystanie wielu loka-
lizacji – tak, by festiwal zagościł 
w różnych punktach Wałcza. 
W ciągu trzech festiwalowych 
dni imprezy odbywały się więc 
na plaży przy ul. Bydgoskiej 
nad jez. Zamkowym, na skwe-
rze W. Kaszewskiego, na placu 
Wolności, na promenadzie nad 
Raduniem (w tym na skwerze 
„przy pompie”), na MOSiR-ze, 
a nawet w amfiteatrze. 

Pierwszego dnia, czyli w pią-
tek, scena ustawiona na placu 
Wolności została oddana we 
władanie lokalnym młodym 
artystom. Nie da się ukryć, że 
dzieciaki potrafiły pozytywnie 
zaskoczyć zebraną publiczność. 
Występy młodych talentów 
oglądało około 100 osób. 

W piątek na skwerze „przy 
pompie”, czyli na promenadzie 
w okolicach ul. Miłej, ustawio-
no namioty „ART-owiska” ze 
strefami smaku, dobrej książki 
i warsztatów. W tym miejscu 
odbywał się również kiermasz 
sztuki i rękodzieła. Co ważne, 
w namiotach przeważali lokalni 
twórcy. Nie zabrakło wytwórców 
rzemieślniczych win i miodów. 
Były słodycze, alkoholowe i 
bezalkoholowe poncze oraz 
domowe wędliny. 

Główną festiwalową scenę na 
promenadzie w piątkowy wie-
czór zdominowały szanty. Wy-
stąpiły cztery zespoły: Gumowe 
Szekle, Klang, Za horyzontem i 
wałeckie Majtki Bosmana - po-
mysłodawcy FDJ. Od 22.000 
zaczęło się Beach Party, a scenę 
przejęli DJ-e. 

Już od pierwszego dnia nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci, w 
postaci dmuchanych zamków 
oraz wesołego miasteczka z 

Jeszcze festiwal czy już jarmark...?
karuzelami, kolejką i samocho-
dzikami oraz całą masą dodat-
kowych atrakcji. 

Jeśli chodzi o wyszynk, to na 
tegorocznym Festiwalu piwo 
sprzedawali wyłącznie wałeccy 
gastronomicy. Jedzenie zapew-
nić miał z kolei festiwal food 
trucków. Pojawiło się ich jednak 
mniej, niż zapowiadano i około 
godziny 20.00 w piątek nie było 
już właściwie co zjeść...

***
Najważniejsze festiwalowe 

imprezy odbywały się w sobotę. 
Na plaży przy ul. Bydgoskiej 
nad jeziorem Zamkowym od-
były się regaty O Złotą Szeklę. 
Wystartowało 26 załóg w trzech 
klasach: Optymist, Cadet i Eu-
ropa. Najmłodsi żeglarze ścigali 
się na Optymistach w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 11 
i od 12 lat. 

- Zawodnicy pływają okrążając 
boje ustawione w trójkącie – tłu-
maczyła komandor regat Daria 
Kruczyńska. - Mijając boje nie 
można jej dotknąć, bo każde 
dotknięcie kończy się karnym 
dodatkowym opłynięciem boi. 
Największa klasa, czyli Europa, 
po opłynięciu trójkąta dodat-
kowo płynie tak zwanego „śle-
dzia”, czyli dodatkową pętlę 
pomiędzy dwoma bojkami. 
Całość trasy jest zabezpieczona 
przez łodzie techniczne i ratow-
ników czuwających nad bez-
pieczeństwem dzieci. Żaglówka 
oczywiście może się przewrócić, 
ale kiedy żeglarz sam ją postawi, 
może płynąć dalej. Jeśli jednak 
skorzysta z pomocy z zewnątrz - 
kończy wyścig. 

Regaty miały służyć popula-
ryzacji żeglarstwa wśród dzieci 
i młodzieży. Niestety odbywały 
się przy nikłym zainteresowaniu 
publiczności. Żeglarstwo nie jest 
sportem tanim. Kupno nowego 
„Optymista” to wydatek rzędu 
10 tys. złotych, „Europa” to już 
koszt rzędu 50 tys. Używane, ale 
w pełni sprawne żaglówki moż-
na jednak kupić znacznie taniej. 

W regatach w kategorii Opty-
mist (OPP) od 12 lat najlepszy 
okazał się zawodnik AKŻ’90 
Hubewrt Kruczyński, a w kate-
gorii Cadet również triumfowały 
zawodniczki AKŻ’90 Ewa i Bar-

bara Trościanko. 
Kiedy na jeziorze Zamkowym 

odbywały się regaty, przy Skwe-
rze W. Kaszewskiego rozlokowa-
ły się namioty wystawiennicze. 
Odbył się tam Festiwal Orga-
nizacji Pozarządowych, który 
dotychczas organizowany był 
jako odrębna impreza. Festiwal 
uświetniły występy szantowego 
zespołu Gumowa Szekla oraz 
zespołu Chabry. 

Nad jeziorem Raduń na Półwy-
spie Strączno odbyły się zawody 
spinningowe. Ryby niestety 
okazały się sprytne i niechętnie 
dawały się oszukać sztucznymi 
przynętami. W efekcie wyniki 
nie były oszałamiające. Zwycię-
żył Leszek Parda przed Leszkiem 
Czechem i Jerzym Michalikiem. 

„Przy pompie” w strefie warsz-
tatów odbyły się warsztaty 
bębniarskie, które przyciągnęły 
kilkudziesięciu miłośników tego 
instrumentu. Równolegle Pra-
cownia Artystyczna „Niebieska 
Parasolka” prowadziła warsztaty 
„ważkodzieło” z wykonywania i 
malowania ważek. Warunkiem 
uczestnictwa było późniejsze 
wzięcie udziału w paradzie.

Jeziorem Raduń na wysokości 
promenady zawładnęły smocze 
łodzie. W regatach udział wzięło 
18 osad, startujących w trzech 
kategoriach: sport, fun i ama-
tor. Jak się okazało, największe 
emocje wcale nie towarzyszyły 
zmaganiom „zawodowców”, 
rywalizujących w kategorii sport, 
ale reprezentacji lokalnych firm, 
startujących w kategorii amator. 

W kategorii amator najlep-
sza okazała się ekipa Albatros 
Aluminium, która wyprzedziła 
osady firmy MGN i 107 Szpitala 
Wojskowego. W kategorii FUN 
dwa pierwsze miejsca podzieliły 
pomiędzy siebie osady Makum-
ba I i II, a na trzecim miejscu 
dopłynęła osada Groszmal Tar-
gajjanie. Wśród najszybciej 
popłynął Marek Łbik Team przed 
Amber Szczecin i MSL Gryfino. 

Smocze łodzie cieszą się coraz 
większą popularnością nie tylko 
w Wałczu i mimo, że regaty 
zaczęły się przed południem - 
przyciągnęły sporo publiczności.

Organizacja regat jak zwykle 
stała na najwyższym poziomie 

dzięki Stowarzyszeniu Miłośni-
ków Wody Drako Wałcz.

Na placu Wolności w sobotnie 
popołudnie odbył się koncert 
Cygańskie Czary. Plac był też 
miejscem startu uczestników gry 
miejskiej. 

Przy okazji tegorocznego FDJ 
odżył wałecki amfiteatr, gdzie 
odbyła się Freestyle Battle, czyli 
muzyczna bitwa raperów. 

W sobotni wieczór na scenie 
głównej zaplanowane były kon-
certy gwiazd. Pierwszy wystąpił 
duet Rat Kru. Po nim na scenie 
wystąpiła Zalia, a ostatni koncert 
- kończący się około północy 
– dała wschodząca gwiazda 
polskiej sceny muzycznej Bryska.

Na koncertach bawiło się sporo 
publiczności. 

- Ja jestem zadowolony z 
frekwencji – mówił w sobotni 
wieczór burmistrz Maciej Że-
browski. – W piątek mimo dość 
zmiennej pogody publiczność 
moim zdaniem dopisała. Szcze-
gólnie młodzież, która pojawiła 
się na Beach Party. Wydaje 
się, że dobrym pomysłem jest 
rozrzucenie szeregu imprez w 
różnych punktach Wałcza, dzięki 
czemu udaje się ożywić dużą 
część miasta. Dziś, czyli w sobo-
tę, jak widać przychodzi coraz 
więcej osób.

***
Niedziela była świętem biega-

czy. W tym roku w ramach FDJ 
odbył się 11. Wałecki Bieg Fil-
mowy. Z tej okazji na głównym 
dystansie 11 kilometrów zawod-
nicy ruszyli na trasę punktualnie 
o godzinie 11.11. 

Świetnym pomysłem, wy-
wołującym ogromne emocje i 
wiele zabawy, był „bieg” dla 
niebiegających, czyli raczkują-
cych dzieci. Najdalej - choć linii 
mety nie udało się przekroczyć 
nawet jej - „doraczkowała” mała 
Magdalena. 

Starsze dzieci wystartowały w 
kilku kategoriach wiekowych. 
Każdy z uczestników otrzymy-
wał medal za udział, a najlepsi 
drobne upominki. 

Starsi uczestnicy wystartowali 
na dystansie 6 km w „Biegam Bo 
Lubię Lasy” i na tym samym dy-
stansie w chodzie z kijkami (lub 
bez) „Chodzę Bo Lubię” oraz na 
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Jeszcze festiwal czy już jarmark...?
głównym dystansie 11 km. 

Główną atrakcją Biegu Filmo-
wego tradycyjnie były przebra-
nia uczestników, którzy upodob-
niali się do postaci filmowych. 
W tym roku nie zabrakło m.in. 
czerwonych kapturków, kosmi-
tów, jaskiniowców, supermenów 
i supermenek, żółwi ninja czy 
zombie. Dzieciaki chętnie po-
zowały do zdjęć z Gargamelem. 

Furorę zrobiły „pralejdis”, 
przebrane za panie z okresy 
jaskiniowego. 

- Przyjechałyśmy z Torunia – 
mówiły. - Kilka z nas było już 
wcześniej w Wałczu na Biegu 
Filmowym, ale jako ekipa star-
tujemy pierwszy raz. Ten bieg 
to kapitalna zabawa i wynik 
specjalnie się nie liczy. Ważne 
jest przebranie. My swoje wy-
myśliłyśmy po długiej dyskusji. 
Potem sporo czasu zabrało wy-
konanie kostiumów. Ale w tym 
jest właśnie cały fun.

Impreza przyciągnęła łącznie 
ponad 500 biegaczy, z czego 
ponad 300 na głównych dystan-
sach, często z bardzo odległych 
zakątków Polski. 

W biegu głównym najszyb-
ciej dystans 11 km przebiegł 
Mateusz Olechowski z Wol-
fteam Wałcz przed Tomaszem 
Waszczukiem (BBL Szczecin) i 
Andrzejem Wasilewskim (Wilki 
z Ciechocinka).

far 

Od autora: Zacznę od minu-
sów, które dostrzegłem podczas 
trzech dni bytności na Festiwalu. 
Przede wszystkim w piątek ktoś z 
organizatorów powinien wpaść 
na pomysł, że rozstawione to-
alety „toitoie” powinno się... 
otworzyć. Tymczasem zdecydo-
wana większość była zamknięta 
przy użyciu tzw. „trytytek”. Jeśli 
organizatorzy wyszli z założenia, 
że przeciętny wałczanin idzie na 
plenerową imprezę wyposażony 
w nóż sprężynowy, to zapew-
niam, że założenie było mylne. 
Pojedyńcze toalety udało się 
gościom festiwalowym otwo-
rzyć, przepiłowując „trytytki” 
pilniczkami do paznokci. Nie-
którzy panowie starali się stopić 
zamknięcia przy użyciu zapal-
niczek, a co bardziej zdespero-

wani nawet przegryźć. Uczulam 
organizatorów na przyszłość, że 
czas jest wartością względną: to, 
czy 5 sekund to dużo czy diablo 
mało, zależy od tego, po której 
stronie drzwi toalety się stoi...

Drugim minusem była ga-
stronomia. Miały ją zapewnić 
food trucki, których - jak mówił 
burmistrz - miało być naście. Do-
jechało kilka, do tego głównie z 
deserami i słodkościami. Oprócz 
tego jedna przyczepa z pizzą, 
dwie z hamburgerami (które 
przynajmniej w piątek szybko 
się skończyły) - to było właściwie 
wszystko, co można było zjeść na 
FDJ. Sytuację ratowała jak mogła 
załoga restauracji Karmelowa w 
Szwecji, która na małym grillu 
szykowała karkówkę i kiełbaskę. 
Food trucki nie dopisały i jest to 
nauczka na przyszłość.

Przechodząc do oceny Festi-
walu zacznę od tego że każda 
ocena, w tym moja, jest w 
mniejszym lub większym stopniu 
subiektywna. Każdy ma pewne 
oczekiwania i pewne gusty. Festi-
wal w mojej ocenie ma w sobie 
coraz mniej z festiwalu, a coraz 
więcej z jarmarku. To wcale nie 
musi być czymś złym. W każdym 
razie Festiwal Dwóch Jezior z za-
łożenia ma pewien motyw prze-
wodni jakim są woda i jeziora. 
Tegoroczny FDJ to było mydło 
i powidło. I żeglarze, i smocze 
łodzie, i siatkówka, i badminton, 
i gra terenowa, i bębny, i warsz-
taty robienia ważek... Do tego 
bieganie, festiwal organizacji 
pozarządowych, które od lat 
były niezależnymi imprezami, a 
wydaje się, że przyklejono je do 
Festiwalu Dwóch Jezior na zasa-
dzie „im więcej, tym lepiej”. Od 
strony muzycznej były i szanty, i 
rap, i muzyka cygańska, i DJ-e, 
i muzyka klubowa czy też jak 
się określa to, co wykonywały 
damskie gwiazdy sobotnich 
koncertów. 

Wbrew pozorom to wcale nie 
musi być minus, bo w efekcie 
może nie każdy, ale na pewno 
wiele osób mogło znaleźć w te-
gorocznej ofercie coś dla siebie. 
Ale czy to jest jeszcze Festiwal? 

Tegoroczny FDJ kosztował nie-
całe 300 tysięcy złotych. Pozor-
nie wydaje się to sporo, ale... nie 

w przypadku tego typu imprezy i 
nie w przypadku drastycznie ro-
snących kosztów. Krocie kosztuje 
wszystko: i ochrona, i barierki, i 
scena, i nagłośnienie, i artyści. 
Kosztują też nagrody i puchary. 

Słyszałem głosy, że można 
było zaprosić Zenka Martyniu-
ka, który przyciągnąłby tłumy. 
Szczęśliwie nikt nie wpadł na tak 
idiotyczny pomysł, bo Festiwal 
jednak trzyma poziom i mam 
nadzieję, że pseudogwiazdor z 
wadą wymowy nigdy na nim 
nie wystąpi. Ale nawet gdyby 
komuś przyszedł do głowy po-
dobny absurd, to budżet jakim 
dysponowali organizatorzy, nie 
pozwoliłby podpisać kontraktu. 

Jeśli chodzi o dobór tegorocz-
nych artystów, to mogę znów 
subiektywnie powiedzieć, że dla 
mnie to niestety porażka. Zespół 
Rat Kru to totalnie nie moja 
muzyka. Z kolei dwie wokalistki 
niekoniecznie są najlepszym wy-
borem na tego typu „ludyczne” 
imprezy. Choć zapewne jakiś 
poziom trzymają i są grane w 
komercyjnych radiach, ale to 
wcale nie musi być wyznaczni-
kiem poziomu. Przysłowie mówi 
jednak, że tak krawiec kraje... 
Budżet nie pozwalał organiza-
torom poszaleć, a zapewniam, 
że po pandemii stawki wzrosły 
i dwie dobre gwiazdy mogłyby 
wyczerpać budżet o ile nie w 
całości, to w jego znacznej czę-
ści. Jeśli chcemy prawdziwych 
gwiazd, to trzeba przekonać 
radnych do zwiększenia budżetu 
na Festiwal.

Zarówno burmistrz jak i dy-
rektor WCK jako plus podawali 
fakt organizacji wielu imprez w 
kilku częściach miasta. Ja nie 
twierdzę, że jest to złe, ale... 
odbiór niektórych mieszkańców 
był taki, że oto żeglarze zrobili 
sobie odrębną imprezkę, jak na-
zwano regaty. Wędkarze zrobili 
swoją. Gdzieś w hali odbył się 
turniej badmintona. Wszystko 
to właściwie bez publiczności. I 
co z regat na Zamkowym mieli 
przeciętni goście Festiwalu? Nikt 
ich właściwie nie oglądał. A 
może gdyby przenieść je bliżej 
fontanny, może gdyby odbyły 
się na Raduniu koło promenady, 
tam, gdzie smocze łodzie? Może 
gdyby ktoś w sposób fachowy i 
ciekawy je komentował, a dzie-
ciaki z publiczności miałyby przy 
okazji możliwość popływania ża-
glówką, to promocja tego sportu 
przyniosłaby lepszy skutek niż 
przyniosła? Gdyby wędkarze 
zamiast w swoim gronie zrobili 
imprezę dla wszystkich? Zamiast 
odławiać ryby można byłoby 
pobawić się w sport rzutowy, 
rywalizując w rzucaniu spinnin-
giem do tarczy. Każdy mógłby 
się wtedy sprawdzić.

Ja nie twierdzę, że obecna 
formuła była zła i zapewne 
wielu osobom przypadła do 
gustu. Ale można przemyśleć 
i inne rozwiązania. Ogólnie 
nie było źle, a ludzie w prze-
ważającej większości dobrze 
się bawili. Po dwóch latach 
pandemii to był fajny powrót 
do normalności.

Fotoreportaż z FDJ na str. 8 i 9
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Ostatnio przeprowadziłem cie-
kawą dyskusję z grupą młodych 
ludzi. Rozmowa zeszła na tematy 
techniczne, a kiedy zacząłem 
opowiadać o technologiach mo-
jego dzieciństwa, coraz bardziej 
wytrzeszczone ze zdziwienia 
oczy sprawiły, że poczułem się 
jak jakiś prehistoryczny stwór, 
czy nawet technologiczny di-
nozaur, dla którego telefon jest 
telefonem i służy głównie do 
dzwonienia. Młodzi nie mogli 
zrozumieć, jak można w nim 
nie mieć żadnego komunikatora 
typu messenger tudzież jakiś 
„whatsapp”. 

Rozmawiając zdałem sobie 
sprawę, jak nieprawdopodobny 
postęp zrobiła technika za mo-
jego życia. Nie czuję się stary i 
jakoś technologicznie ułomny. 
Umiem obsłużyć komputer, 
telefon czy ustawić telewizor, 
podłączając do niego nawet 
bezprzewodowo internet. Być 
może inaczej do pewnych rzeczy 
podchodzę z racji swojego ana-
logowego dzieciństwa. Pierwszy 
komputer dostałem na swoje 18 
urodziny. Był to ZX Spectrum 
Plus o zawrotnej pamięci 48 kB 
(kilobajtów). Nie wiem, co dziś 
może dysponować porówny-
walną pamięcią. Obawiam się, 
że nic... Wtedy jednak był to 
szczyt techniki i dostarczyciel 
nieziemskiej rozrywki. Potem 
były Commodore, Atari a po 
latach pierwsze komputery PC 
zaczynając od 386 DX. Dziś nikt 
już nie pamięta Windowsa 3.11, 
który był rewolucją. Przerobiłem 
wszystkie Windowsy od 3.11 
poprzez 1995, 1998, XP, Mille-
nium, Vista, na 10 i 11 kończąc. 
Do tego sporą część edytorów 
tekstów: od Write przez Taga 
po wszelkiego rodzaju „Office”. 

Moi rozmówcy nie byli wstanie 
zrozumieć, że kiedyś nie było 
dysków zewnętrznych, kart 
pamięci czy choćby pendriva. 
Teksty zgrywało się na dyskietki 
3-, a wcześniej 5-calowe. O ta-
kich nośnikach jak ZiP czy Jazz 
wolałem nie wspominać, coby 
nie wywołać ataku śmiechu. 
Wszak ZiP potrafił zapisać aż 
128 MB danych, a Jazz przypo-
minający kasetę video dobijał do 
jednego giga. 

Co wywołało największy szok? 
Fakt, że owe komputery nie 
miały podłączonego internetu, 

Dinozaur
bo... go jeszcze nie wymyślo-
no. Osobiście twórcy internetu 
przyznałbym wszelkie możliwe 
nagrody i... zamknął w kaza-
matach. Internet zrewolucjoni-
zował świat, zmienił nasze życie 
i nawyki. Wdarł się właściwie 
w każdą dziedzinę życia: od 
sfery uczuciowej, seksualnej 
po zawodową, hobbystyczną, 
na przestępczej kończąc. Tak, 
jestem pewnie uzależniony od 
internetu i dziś nie wyobrażam 
sobie bez niego życia. Dzień 
rozpoczynam od włączenia kom-
putera i przeglądu informacji. 
Kiedyś dzień rozpoczynało się 
od przeglądu gazet, po które 
trzeba było zejść do kiosku. Dziś 
coraz więcej gazet znika z rynku, 
nie wytrzymując konkurencji in-
ternetu. A obserwując rodaków 
wpływa na to również fakt, że 
umiejętność czytania jest w zani-
ku. Zwłaszcza czytania tekstu ze 
zrozumieniem i wyciągnięciem 
z niego właściwych wniosków. 

Młodzi ludzie nie rozumieli 
czasów przedkomórkowych. Nie 
docierało do nich, że telefon w 
naszym kraju w okresie mojej 
młodości był towarem luksuso-
wym. Na zainstalowanie aparatu 
czekało się latami. Sytuacja 
zmieniła się po 90 roku, a w 
połowie lat 90. zaczęły pojawiać 
się pierwsze komórki. Firmowa 
Nokia, jaką wówczas miałem, 
ważyła ze trzy kilogramy, miała 
normalną słuchawkę mocowaną 
kablem do podstawy z rączką, za 
którą nosiło się ów cud techniki. 
Siecią był Centertel, którego 
najbliższy maszt znajdował się 
na górce w Nowej Łubiance. 
Pierwsze komórki nie miały 
ani aparatu fotograficznego ani 
łącza z internetem. O zgrozo! 
Można było z nich tylko dzwonić 
i wysłać sms-y. Do tego rachun-
ki skutecznie ograniczały chęć 
kontaktu.  

Dziś młodzi ludzie nie wyobra-
żają sobie życia bez komórki. Dla 
nich jawiłem się jako dziwoląg, 
który dziś używa telefon do 
dzwonienia, rzadko do sms-a. 
Kiedy sprawdzili, że przez 4 lata 
posiadania komórki wykonałem 
nią około 30 zdjęć, uznali mnie 
właściwie za nienormalnego. 
Kiedy zaś wyjaśniłem że foto-
grafuję głównie dokumenty w 
sytuacji, kiedy zapomnę oku-
larów wywołałem zdziwienie. 

Małolaty nie wpadły na to, że 
przy słabym wzroku można 
sobie sfotografować tekst i 
powiększyć go w komórce. W 
efekcie aparat traktuję jako... 
szkło powiększające. 

Zdjęcia oczywiście robię. Za-
cząłem od kliszy oraz ruskich 
smien i zenitów. Sam wywoły-
wałem zdjęcia, a mój powięk-
szalnik służy do dziś adeptom 
fotografii w Wałeckim Centrum 
Kultury. W redakcji zdjęcia robiło 
się na kliszy. Dziś w dobie cyfró-
wek ilość zdjęć jest właściwie 
nieograniczona. Kilkanaście lat 
temu miało się kilka klatek na 
imprezę. Które zdjęcia były lep-
sze? Pomijam aspekt techniczny. 
Na pewno te z analoga były bar-
dziej przemyślane. Mając kilka 
klatek trzeba było próbować 
wykorzystać je maksymalnie. 
Dziś można pstrykać do woli i 
niestety często bezmyślnie...

Technologia na pewno ułatwia 
życie, ale też wydaje się, że zbyt 
mocno zaczyna w nie ingerować. 
Z rozrzewnieniem wspominam 
swoje dzieciństwo. Bez komórek 
potrafiliśmy się z kumplami od-
szukać o każdej porze dnia. Na 
imprezach słuchało się muzyki 

i rozmawiało. Dyskutowało się 
o książkach, a nie o serialach, 
z prostego powodu: telewizja 
nadawała tylko dwa programy... 

Książka to był papier, a nie jakiś 
nagrany audiobook czy e-book, 
czytany na tablecie czy specjal-
nym czytniku. Do dziś nie uży-
wam czytników, a audiobooka 
nie odsłuchałem nawet jednego. 
Nic nie jest w stanie zastąpić mi 
zapachu nowej książki...

W rozmowie młodzi ludzie 
wyraźnie chcieli udowodnić, 
że każde nowe pokolenie jest 
mądrzejsze od poprzedniego. 
Właśnie przez lepsze rozumienie 
techniki, umiejętność jej lepsze-
go wykorzystania. Wspomnia-
łem im, że za mojej młodości w 
instrukcjach samochodów poda-
wano na przykład jak regulować 
zawory, a obecnie podają, aby 
nie pić płynów z chłodnicy i aku-
mulatora. To nieco zachwiało ich 
pewność. Teraz pewnie próbują 
się dowiedzieć, co to są zawory. 
Nie będę ich natomiast uświa-
damiać, że za mojej młodość 
Borygo, czyli płyn do chłodnicy, 
niektórzy pili, bo w końcu był na 
spirytusie...   

far
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O bombach, sorbetach, 
inflacji i głupim szczęściu

Jest to lato jakieś ta-
kie inne, niż wszystkie. 
Smakuje słodko, a trochę 
jakby cierpko, i pod tym 
względem przypomina tru-
skawkowy sorbet z budki 
z lodami tradycyjnymi. 
Stolica raz chowa się pod 
kapturem w czasie nagłej 
ulewy, a raz wciąga goły 
brzuch, byle zmieścić się 
w skrawku cienia pośród 
całego tego morza betonu.

Kilka miesięcy temu o 
siódmej rano przeczyta-
łam, że zaczęła się wojna 
na Ukrainie. Niedawno 
to było, ale wystarczająco 
czasu minęło już, żebyśmy 
wszyscy zdążyli zobojętnieć 
na publikowane codziennie 
w gazetach nagłówki. Trwa 

wojna, o czym tu gadać? O 
uchodźcach, którzy u moich 
znajomych wyciskali jeszcze 
niedawno łezkę w oku, a 
teraz to oko już jakby draż-
nią? Ktoś wciąż jeszcze jeździ 
na granicę i zawozi dary, ktoś 
inny dalej jeszcze smaży na-
leśniki, ktoś jeszcze udostęp-
nia mieszkanie. Ale kto inny 
zapyta też, czy to aby jeszcze 
Polska, skoro Ukrainki mniej 
płacą za zabiegi kosmetyczne, 
a ich dzieci zajmują miejsca 
na polskich uniwersytetach. 
Wojna tak spowszedniała, 
a mi wciąż głupio jest być 
bezwstydnie szczęśliwą, kiedy 
tak niedaleko z nieba sypią 
się bomby.

Te gołe brzuchy i odsłonięte 
twarze to dlatego, że pan-
demii już nie ma. To znaczy 
jest, temat powraca, zatacza 
któryś już (który?) z kolei 
krąg, a krąg wywołuje którąś 
z kolei (którą?) falę. Dwa lata 
minęły, a my dalej chyba bez 
pomysłu na to, jak sobie z wi-
rusem poradzić. Łatwiej tylko 
o teleporadę i testy z apteki, 
i na infolinię rządową już nie 
trzeba dzwonić. Do mnie też 
już nie dzwoni pani z ośrod-

ka pomocy społecznej żeby 
zapytać, czy nie kończą mi się 
podstawowe produkty spo-
żywcze, a ja słabym głosem 
nie mogę więc odpowiedzieć 
kiepskim żartem, że rzeczywi-
ście wino już prawie wyszło.

Siedzę w pracy i stukam 
w klawiaturę, przygotowuję 
aneksy z podwyżkami infla-
cyjnymi i myślę sobie: jak 
dobrze. Dobrze, że dzisiaj 
pracuję w miejscu, które ma 
pracownikom coś konkret-
nego do zaoferowania poza 
kolejną paczką z firmowymi 
gadżetami, na których wiedź-
min razem z całą wsią tańczy 
i śpiewa. Myślę też sobie: 
jak źle. Jak źle, że żyjemy w 
czasach, w których inflacja 
idzie na rekord, a przyjaciółka 
przy drinku (jednym, bo na 
dwa jest nam szkoda pienię-
dzy) opowiada, że wprawdzie 
w życiu nie zarabiała jeszcze 
aż tyle, ale w życiu też tej 
wypłaty nie wystarczało jej na 
tak mało. Może to Warszawa, 
w której nie udało mi się w 
tym sezonie kupić truskawek 
za mniej niż 12 zł/kg, a może 
to jednak to brzydkie słowo 
na „i”.

Głupio mi być głupio 
szczęśliwą w tych czasach, 
a jednak głupio szczęśliwa 
jestem. Tylko, że to szczę-
ście jest słodko-cierpkie 
jak te rzemieślnicze sorbe-
ty truskawkowe, na które 
bez sensu teraz wydawać 
pieniądze, a z całą pewno-
ścią bez sensu jest się do 
wydawania na nie pienię-
dzy przyznawać. Po kilku 
dniach paplania o pier-
ścionkach, salach wesel-
nych i białych sukienkach 
wsunęłam rękę do kieszeni 
jeansów i przykleiłam się 
do ściany, a policzki do tej 
pory płoną mi ze wstydu. 
No bo ja pieklę się o ceny 
za talerzyk, a biurko obok 
koleżanka na własnym 
ślubie nie zobaczy nikogo 
z rodziny. Jak mówi, lepiej 
żeby zostali na Ukrainie, 
niżby mieli nie dojechać 
tutaj żywi.

I tylko po cichu, nie-
ostentacyjnie, sama dla 
siebie nucę sobie pod 
nosem „Ktoś mnie poko-
chał”.

Natalia Chruścicka
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Wszyscy jesteśmy ludźmi

Jesteśmy otoczeni in-
formacjami. Media 
społecznościowe, te-
lewizja, radio wciąż 
zalewają nas infor-
macjami. Często 
przestajemy je przy-

swajać. Nie docierają 
do nas, bo jest ich za 

dużo, by je zapisać w 
naszym biologicznym komputerze, jakim jest 
mózg. Najczęstsze ostatnio komunikaty to: 
wojna w Ukrainie, braki energii, ekologia, 
kryzys energetyczny, no i parę występów 
Prezesa oraz ostatni hit: pisowski elitarny 
sport jakim jawi się golf. Tak sobie o tym 
wszystkim myślałem, bezmyślnie scrolując 
Facebooka, czekając na umycie samochodu 
w myjni samochodowej. Wjechałem do 
środka. Wówczas podjechał miejscowy mistrz 
kierownicy i zatrzymał się przed wjazdem. 

Spaliny a ruski mir
Pozostał w środku samochodu i zajął się 
tym samym w oczekiwaniu na jego kolej, 
czyli swoim telefonem. Wszystko byłoby 
ok. Tyle, że nie wyłączył silnika. Tak sobie 
stał i pierdział, produkując spaliny. Moje 
auto pieniło się, nabłyszczało, piękniało w 
oczach a on dalej smrodził. Nastąpiło susze-
nie, a ten dalej pierdzi. No cóż - wiedziony 
ciekawością spytałem się pracownicy jak 
często się to zdarza. Potwierdziła, że często, 
a nawet, że jest to sposób na ponaglenie 
obsługi. Ba, niecierpliwi klienci nawet sobie 
potrafią pogazować. Nie dostąpiłem finału, 
bo musiałem wyjechać z myjni i ustąpić 
miejsca tej wytwórni hałasu i spalin. Nie 
wiem więc, czy ten kierowca wyłączył w 
końcu samochód, czy też dalej produkował 
smog podczas mycia. Ciekaw jestem czy na 
noc gasi silnik, czy też nie. Tak sobie pomy-
ślałem, że prawdą jest to, że informacje w 
tym szumie informacyjnym giną. Zwłaszcza 

te o smogu, ekologii, kryzysie paliwowym, 
koszcie paliwa, itp. Pewnie też nie dotarła i 
ta, że część ropy nadal kupujemy na wscho-
dzie i pierdząc bez celu wspieramy w jakiś 
sposób rosyjski ład. 

Pisałem już kiedyś o tym nieszczęsnym 
zwyczaju produkowania spalin na postoju. 
Wynika z tego, że nie wszyscy (o zgrozo!) 
czytają moje felietony, lub że giną one w 
tymże szumie informacyjnym. Przypomnę 
więc, że postój z włączony silnikiem, czy 
to latem, czy zimą - jest wykroczeniem. To 
tak, gdyby inne argumenty nie przeważały. 
Inni, mam nadzieję, wezmą sobie do serca 
ekologię, walkę ze smogiem. Jak z wyżej 
podanego przykładu widać nawet cena 
paliwa nie skłania niektórych do wyłączenia 
silnika.  Może zatem walka z ruskim ładem 
da do myślenia?

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Nie raz, 
nie dwa, 
zastana-
wiałem 
s i ę , 
k t ó r e 

wybory - 
dla mnie, 

mieszkańca 
Wałcza - są ważniejsze? Te sa-
morządowe, rzutujące na rozwój 
małej Ojczyzny, czy te parla-
mentarne, oddziałujące na całą 
Polskę? Odpowiedzi udzieliłem 
sobie w sposób jednoznaczny: 
jedne i drugie wybory są jed-
nakowo ważne. Jedne i drugie 
zasługują na poważne trakto-
wanie. W sprawie tych pierw-
szych emocje trochę opadły po 
wypuszczeniu wieści o pomyśle 
odłożenia terminu ich odbycia. 
W sprawie tych drugich można 
już śmiało oznajmić: z wielkim 
przytupem rozpoczęła się walka 
o głosy wyborców. Najpotężniej-
szy obecnie człowiek w Polsce, 
czyli Jarosław Kaczyński, zaini-
cjował walkę o miejsca w parla-
mencie bez żadnych skrupułów 
i bez najmniejszych zahamowań. 
Przywódca zjednoczonych na 
prawicy, by zyskać poklask 
swoich wyborców powiedział 
szyderczo, że od wpół do szóstej 
stał się kobietą. Pewnie uznał, że 
w ten sposób warto dać sygnał 
do wszczęcia wojny kulturowej. 

Jeżeli ktoś uważa, że tak za-

czął myśleć teraz, na potrzeby 
obecnej kampanii wyborczej, 
to jest w błędzie. Już bowiem w 
2014 roku zapowiedział: „Bę-
dziemy mieli władzę, która nie 
będzie zajmowała się tym, żeby 
w Polsce nastąpiła rewolucja 
kulturalna i żeby ci tam różni, 
odmienni, bardzo dziwni mieli w 
Polsce lepiej i byli eksponowani, 
tylko żeby Polakom było lepiej, 
żeby były polskie rodziny, żeby 
były dzieci, żeby było normal-
nie.” Ten cytat jednoznacznie 
wskazuje jak o społeczności 
LGBT myśli człowiek, który ma 
wielki wpływ na losy Polski. 
Jak traktuje polskich obywa-
teli, posiadających takie same 
uprawnienia do życia w swojej 
Ojczyźnie, jak on sam. Dlaczego 
osoby transpłciowe czy osoby 
homoseksualne wykorzystywane 
są w kampanii wyborczej jako 
ktoś zły, niepożądany w naszym 
narodzie?  Fundacja „Trans - 
Fuzja” próbowała wytłumaczyć 
Jarosławowi Kaczyńskiemu, że: 
„Aby polskim rodzinom żyło 
się lepiej, musi również żyć się 
lepiej osobom transpłciowym.”. 
Po wypowiedzi we Włocław-
ku, na spotkaniu z wyborcami 
partii Prawo i Sprawiedliwość 
widać zdecydowanie, że starania 
wspomnianej fundacji spełzły 
na niczym. A przecież nie tylko 
w Polsce funkcjonuje społecz-
ność LGBT. Wśród przybyszów 

z Ukrainy też są takie osoby. Na 
szczęście nas wszystkich miesz-
kających w Polsce, część polskich 
organizacji pozarządowych za-
pewnia kompleksową pomoc, 
wrażliwą na potrzeby osób LGBT 
pochodzących z Ukrainy. W 
innym przypadku po wypowie-
dzi prezesa PiS we Włocławku 
istniałoby ryzyko odesłania tych 
osób prosto w ręce Putina, tak 
jak odsyłano w ręce Łukaszenki 
ludzi chcących dostać się do 
Polski od strony Białorusi. Ze 
wstydem przyznaję, że nie za-
wsze raziły mnie takie poglądy, 
jak te zawarte w cytowanych 
wyżej wypowiedziach. Dopiero 
wrażliwość na niesprawiedliwe 
traktowanie społeczności LGBT 
czy na rasizm - którą zauważy-
łem u mojej wnuczki - studentki 
socjologii na uniwersytecie w 
Bristolu uświadomiła mi, że dłu-
go grzeszyłem. Jestem dumny z 

wnuczki, że wykształciła w sobie 
takie spojrzenie na ludzi, których 
widuje na uczelni, w mieście, 
na imprezach, że nie ocenia ich 
według orientacji seksualnej, 
koloru skóry, przynależności do 
grup religijnych, tylko po tym jak 
myślą, jak zachowują się wobec 
innych, jak reagują na rożnego 
rodzaju zdarzenia. 

W czasie tegorocznego wypa-
du wakacyjnego po Europie, 
wnuczka ze swoim chłopakiem 
i z grupą przyjaciół odwiedzą 
także Polskę. Chcę im pokazać 
Kraków, Poznań, no i oczywi-
ście Wałcz. Bardzo cieszę się, 
że przyjadą do naszego miasta. 
Mimo, że zawitają na krótko, to 
przyjmę ich najlepiej, jak tylko 
będę potrafił. I na pewno nie 
będzie przeszkadzało mi to, że 
jeden z chłopaków z tej grupy 
jest osobą homoseksualną.

Marek Pawłowski
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Małymi krokami zaczniesz osiągać finansowy 
sukces. W pracy spodziewaj się dobrego 
czasu, ale w relacjach z bliskimi musisz przy-
gotować się na ochłodzenie relacji. Poczujesz 
potrzebę pobycia z samym sobą i złapania 
oddechu od codzienności. 
BYK (20.04. - 22.05.)
W tym tygodniu możesz liczyć na przypływ 
gotówki, ale uważaj, bo będą Cię kusić 
niepotrzebne wydatki. W pracy szykuje 
się awans albo znaczna podwyżka. Jesteś 
samotny? Przejmij inicjatywę i umów się na 
randkę z osobą na którą zerkasz od dawna. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Po ostatnich problemach nadchodzi dobra 
finansowa passa. Wystarczy, że dobrze 
zaplanujesz inwestycje. Dobre relacje 
ze współpracownikami przełożą się na 
efektywność Twojej pracy. Bliźnięta, które 
niedawno zdecydowały się obrać samotny 
kurs stwierdzą, że to doświadczenie, choć 
bolesne, przyczyniło się do poprawy sytuacji.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Dzięki niespodziewanemu przypadkowi Two-
ja sytuacja finansowa zacznie się poprawiać. 
Całą swoją energię włożysz teraz w pracę, a 
to przyniesie oczekiwane efekty. Najważniej-

sze, to iść do przodu i nie oglądać się za siebie. 
W relacjach z domownikami przyjdzie czas na 
poważne rozmowy.
LEW (23.07. - 23.08.)
Możesz się spodziewać znacznej poprawy 
sytuacji materialnej. Duże zmiany szykują się 
w Twoim życiu zawodowym. Może awans? A 
może postanowisz skorzystać z intratnej propo-
zycji i zmienisz pracę ? W relacjach z ukochaną 
osobą nadchodzi poprawa. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Znajdź moment, żeby przeanalizować budżet. 
Twoje sprawy finansowe będą teraz wymagały 
większej uwagi. W pracy tylko od Ciebie będzie 
zależało, w którą stronę pójdą sprawy. Za to w 
sferze uczuciowej licz na powodzenie.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Jeśli zaczniesz polegać na swojej intuicji, to 
starania o poprawę sytuacji materialnej zaczną 
przynosić efekty. Dzięki wspólnemu działaniu 
uda Ci się szybko poradzić z każdym proble-
mem. W relacjach z bliskimi bez zmian.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Odgoń od siebie czarne myśli i idź do przodu. 
Ten okres sprzyja Ci pod kątem finansów. W 
pracy nie wdawaj się w niepotrzebne sprzeczki 
z pracodawcą. W miłości ciesz się chwilą, a 
wszystko będzie dobrze. 

STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Wystrzegaj się nieprzemyślanego wydawania 
pieniędzy. W pracy nie obawiaj się zmian, bo 
mogą one przynieść długo oczekiwany wzrost 
gotówki. W miłości czas na rozwiązanie pro-
blemów - wystarczy, że będziesz otwarty na 
to, co przyniesie los.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Żeby nie popaść w kłopoty musisz rozważnie 
planować wydatki. W pracy zawalczy o swoją 
pozycję. Pokaż, na co cię stać, a to przyniesie 
oczekiwane zmiany. W miłości przygotuj się 
na rewolucję. Samotne Koziorożce wywrócą 
swoje życie uczuciowe do góry nogami!
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Problemy finansowe będą Cię przygniatać. W 
pracy możesz liczyć na spokojną atmosferę, 
co pozwoli na spokojne realizowanie celów.
Samotne Wodniki mogą się spodziewać 
niespodzianki. Może ktoś, o kim zupełnie 
zapomniały, znów pojawi się w Ich życiu?
RYBY (19.02. - 20.03.)
W pracy wzmocnisz swoją pozycję w oczach 
przełożonych. Pojawią się niestety problemy 
finansowe, ale możesz liczyć na pomoc bli-
skiej osoby. W miłości niezbyt dobry tydzień. 
Warto zastanowić się nad własnym postępo-
waniem wobec bliskiej Ci osoby.

Ciasto czekoladowe z malinami
Wszystko rozumiem, bo też krytycznie 
patrzę na swoje odbicie w lustrze. Ale, 
po pierwsze: najważniejsze jest to, co 
widzę w oczach swojej drugiej połowy, 
a po drugie: szkoda życia na ciągłe 
liczenie kalorii. Zresztą... są grzechy, 
którym nie umiem się oprzeć. Oto 
przepis na jeden z nich. 😉

SKłADNIKI
• 250 g malin,
• 1/2 tabliczki gorzkiej czekolady,
• 3 szklanki  mąki,
• 1 szklanka cukru,
• 1/2 szklanki kakao,
• 2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej,
• 2 łyżki octu,
• 1 łyżka kawy rozpuszczalnej,
• 1 i 3/4 szklanki  gorącej wody,
• 3/4  szklanki oleju,
• 2 szczypty soli,
• 100 g czekolady mlecznej,
• 100 g jogurtu naturalnego.

Wykonanie:
Mąkę, cukier, kakao, sodę i kawę łączy-
my w misce. Do suchych składników 
dodajemy olej, ocet i wodę, dokładnie 
mieszamy. Ciasto będzie gęste i takie ma 
być. Czekoladę gorzką ścieramy na tarce 
o grubych oczkach i dodajemy do ciasta. 
50 g malin odkładamy na bok do dekora-

cji, a pozostałe wsypujemy do czekoladowej 
masy i delikatnie mieszamy.
Piekarnik nagrzewamy do 1800 . Ciasto prze-
lewamy do wcześniej wyłożonej papierem 
do pieczenia tortownicy i pieczemy przez 
50 - 60 minut, a następnie studzimy.

W międzyczasie robimy polewę. Rozpusz-
czamy czekoladę mleczną w kąpieli wod-
nej, następnie do rozpuszczonej czekolady 
dodajemy jogurt i dokładnie mieszamy. 
Nakładamy na wystudzone ciasto i deko-
rujemy malinami.               Smacznego!!!

COŚ NA ZĄB
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Młodzież wałeckiej Korony 
mimo wakacyjnej przerwy 
nie próżnuje. Miniony week-
end spędziła aktywnie, wy-
stępując bardzo udanie na 
międzynarodowym turnieju 
w Czechach.

Wałecka Korona w sześciooso-
bowym składzie wybrała się 
do Czech na międzynarodowy 
turniej w Prostejovie. Oprócz 
reprezentantów gospodarczy, 
boksowały tam także ekipy 
z Austrii, Niemiec, Słowacji, 
Węgier i Polski. Na tle tego 
międzynarodowego towarzy-
stwa nadspodziewanie dobrze 
mimo wakacji spisali się młodzi 
wałczanie, którzy wygrali aż 
siedem pojedynków. Najlepiej 
spisała się Oliwia Jakubczyk, 
który wygrała 2 walki: pierwszą 
z gospodynią, brązową medalist-
ką ubiegłorocznych Mistrzostw 
Europy, a drugą z reprezentantką 

Czechy po(d)bite
Słowacji. Swoje walki wygrały 
także Joanna Szlędak z rywalką 
z Czech i Oliwia Araszewska ze 
Słowaczką. 

Dobrą formę w czeskim ringu 
pokazały nie tylko panie. Zwy-
cięstwa odnosili również pano-
wie. Grzegorz Żmuda zasmucił 
miejscową publikę pokonując 
miejscową gwiazdę, zawodni-
ka mającego już kilkadziesiąt 
walk na swoim koncie. Patryk 
Chachler i Oliwier Araszewski 
pokonali z kolei reprezentantów 
Słowacji.

- Bardzo dziękujemy za wspar-
cie Powiatowi Wałeckiemu oraz 
władzom Miasta Wałcz i Gminy 
Wałcz, dzięki którym nasza 
młodzież w większym niż zazwy-
czaj składzie mogła zdobywać 
doświadczenie na międzynaro-
dowych ringach - mówi prezes i 
trener Korony Łukasz Butryński. 
- Takie wsparcie w obecnych 
czasach jest na pewno dość 

kosztowne, a więc ta hojność 
szczególnie zasługuje na pod-
kreślenie. Mimo wakacji i braku 
specjalnych przygotowań do 
tego turnieju nasi podopieczni 
znakomicie reprezentowali Pol-
skę, zdobywając złote medale. 

Teraz do końca lipca zawodnicy 
mają czas na zasłużony odpoczy-
nek, ale od sierpnia znów czeka 
ich ciężka praca i przygotowania 
do tak ważnych imprez, jak Mi-
strzostwa Europy kadetek czy 
Mistrzostwa Świata.    oprac. tc

Polscy hokeiści na trawie 
wywalczyli brązowy medal 
mistrzostw Europy w Hockey 
5s, które w minionym tygo-
dniu odbyły się w Wałczu. 
Złote medale zdobyli Holen-
drzy, którzy w finale pokonali 
Belgów.

W Euro w Polsce wzięło udział 
13 zespołów: Armenia, Austria, 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Fin-
landia, Luksemburg, Holandia, 
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, 
Ukraina oraz Polska.

Zespoły zostały podzielone 
na dwie grupy. W fazie grupo-
wej biało-czerwoni zagrali z 
Ukrainą, Chorwacją, Cyprem, 
Luksemburgiem, Armenią i 
Belgią. Podopieczni Dariusza 
Rachwalskiego wygrali pięć spo-
tkań i ulegli tylko późniejszym 
finalistom – Belgii. Mimo tej po-
rażki, bez problemu awansowali 
do półfinału. 

W meczu o finał Polacy trafili 
na faworytów turnieju, czyli 
Holendrów. Pomarańczowi wy-
grali 5:3, chociaż przy stanie 
4:3 Polacy mieli sporo okazji do 
wyrównania.

W spotkaniu o brązowy medal 
Mistrzostw Europy biało-czer-

Brąz laskarzy
woni zagrali ze Szwajcarią. Do 
przerwy był remis, ale w drugiej 
połowie gospodarze rozegrali 
fantastyczny kwadrans i osta-
tecznie wygrali 8:2. 

W meczu o złoto Holendrzy 
pokonali Belgów 4:1.

Trzecie miejsce na Euro w 
Wałczu oznacza, że Polacy awan-
sowali do Mistrzostw Świata, 
które w 2024 roku odbędą się 
w Omanie.

Zawody zostały rozegrane na 
stadionie Centralnego Ośrod-
ka Sportu w Wałczu. Były to 
pierwsze w historii seniorskie 
Mistrzostwa Europy w Hockey 
5s. Patronat honorowy nad tym 
turniejem objął Prezydent RP 
Andrzej Duda.

Grupowe mecze Polaków: 
Luksemburg - Polska 2:20, Pol-
ska – Chorwacja 13:1, Ukraina 
– Polska 5:8, Armenia – Polska 

0:36, Cypr – Polska 1:12. Belgia 
– Polska 7:5

Półfinał: Holandia – Polska 
5:3 (2:1)

Mecz o 3. miejsce: Polska – 
Szwajcaria 8:2 (1:1)

Najlepszym zawodnikiem Mi-
strzostw został Jacek Kurowski 
(Polska), a bramkarzem Mateusz 
Popiołkowski (Polska).

Na podst. materiałów 
z PZHT oprac. tc
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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

• Sprzedam dwupokojowe, wyremontowa-
ne mieszkanie + nowy garaż w samym centrum 
Wałcza. Tel. 801 880 590

• Samodzielne mieszkanie w domu 
jednorodzinnym w centrum Człopy Wy-
Najmę (2 pokoje z kuchnią plus 2 małe na 
poddaszu). Telefon po 16-ej 48 663 959 575.

• Sprzedam Toyota Avensis 2012 r., salon 
Polska. 605 765 178                              29/22m

• Poszukuję z miasta Wałcz: - stare bilety: 
komunikacji miejskiej, parkingowe, do kina, do 
muzeum, na plażę, itp., - odznaki wojskowe, - 
stare świadectwa szkolne. Kontakt: 503  835 
944 lub hjakowiec@o2.pl                       32/22m

ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I rEkLAMy: 
tygodnik@pojezierze.com.pl, reklama@poje-
zierze.com.pl) lub telefonicznie: 602 590 376, 
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