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Trudno żyć 
z taką prawdą...
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Nihil novi sub sole, czyli nic nowego pod słońcem, przynajmniej 
jeśli chodzi o najważniejszy temat na świecie. Barbarzyńska 
wojna rozpętana przez Putina wcale nie ma się ku końcowi, 
codziennie giną tysiące niewinnych ludzi: żołnierzy i cywi-

lów, kobiet i mężczyzn, dzieci i starców. Ukraina wciąż bohatersko trwa, 
mimo zmasowanych ostrzałów i bombardowania, broniąc swojej i naszej 
niepodległości. Jak długo jeszcze? Oby do zwycięskiego końca, ale czy i 
kiedy on nastąpi? To zależy nie tylko od ukraińskich herosów. Oni swoje 
zrobią bez wątpienia, nie poddadzą się nigdy, ale sami rosyjskich hunów 
nie powstrzymają. Każdego dnia uważnie wczytuję się w doniesienia z 
Ukrainy, chłonę informacje o kolejnych sukcesach niebiesko-żółtej armii. 
Każda daje mi radość i nadzieję, ale próbuję też zachować chłodne spoj-
rzenie. Straty w ludzie i sprzęcie rosyjskich najeźdźców są wprawdzie duże 
i kosztowne, ale nie oszukujmy się - podobnie jest z pewnością po stronie 
ukraińskiej, choć o tym pisze się i mówi o wiele mniej. Nie chcę siać de-
fetyzmu; czytam jednak, że kremlowski zbrodniarz wojenny przegrywa tę 
wojnę, że nie osiągnął zamierzonych celów. Tymczasem rzut oka na mapę 
Ukrainy pozwala stwierdzić, że rosyjska swołocz okupuje znaczny obszar 
bohaterskiego państwa. Owszem, nadal bronią się Kijów i inne ważne 
miasta, ale sytuacja na Krymie i w Donbasie jest coraz trudniejsza i trudno 
mówić, że kontrolę nad tymi rejonami sprawuje ukraińska armia. Rosyj-
skie armaty coraz częściej kierowane są też w stronę zachodniej Ukrainy: 
pociski wybuchają na Wołyniu, spadają na Lwów... Kompletnie nie znam 
się na wojskowości, ale w mojej laickiej ocenie na razie nie wygląda mi na 
to, żeby szala zwycięstwa w tej wojnie przechylała się na stronę Ukrainy. 
Moim zdaniem w tej chwili można co najwyżej powiedzieć, że szaleniec 
z Kremla jest bardzo daleki od zwycięstwa, w sensie zajęcia całej Ukrainy. 
Gdyby miało się jednak utrzymać staus quo, to wobec utraty Krymu, 
Donbasu czy Ługańska mówienie o pełnym zwycięstwie Ukrainy byłoby 
nieprawdą. Odnoszę natomiast wrażenie, że antyputinowska koalicja jest 
coraz bardziej zainteresowana poświęceniem części ukraińskich terytoriów 
w zamian za zawarcie pokoju. Pomijając już kwestię ryzyka, związanego z 
możliwym użyciem przez Putina broni chemicznej, biologicznej czy nawet 
atomowej, ta wojna jest ciągle bardzo nie w smak Zachodowi, gospodarczo 
opartemu na biznesach z Rosją, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu 
od niej surowców energetycznych. To samo dotyczy również Polski. Teo-
retycznie, pewnie można byłoby z dnia na dzień przestać kupować od 
Rosji węglowodory, ale - przynajmniej w przypadku Polski - oznaczałoby 
to energetyczną Sodomę i Gomorę, której skutki byłyby porównywalne 
z wybuchem jądrowym o zasięgu strategicznym. Nie ma takiego rządu 
na świecie, który wziąłby na siebie odpowiedzialność za coś takiego. Tu 
trzymam stronę polskiego rządu.

Nie rozumiem natomiast opieszałości w nakładaniu na Rosję innych 
sankcji. Co stoi na przeszkodzie, by zablokować dostęp do majątków i 

udziałów w działających na naszym terenie spółkach rosyjskich oligarchów? 
Twierdzenie, że trzeba do tego zmienić Konstytucję brzydko pachnie z 
daleka nieprzepartą chęcią dostosowania polskiej ustawy zasadniczej 
do bieżących politycznych potrzeb PiS i przybudówek. Zasłanianie się 
potrzebą uzyskania zgody Unii Europejskiej na wprowadzenie takich czy 
innych sankcji byłoby może i zabawne, gdyby kilkadziesiąt kilometrów od 
naszej granicy z Ukrainą nie wybuchały rosyjskie pociski, a do Polski przed 
bombardowaniami nie uciekłoby ponad 2 mln. Ukraińców.

Nie spodziewałem się cudów po wizycie prezydenta USA Joe Bidena 
w Polsce. Inaczej mówiąc - to, czego się spodziewałem, rzeczy-
wiście się wydarzyło. Biden przyleciał przede wszystkim spotkać 

się z amerykańskimi żołnierzami i ukraińskimi uchodźcami i tak faktycznie 
było. Chciał także pokazać - i pokazał! - środkowy palec politykom rządzącej 
koalicji, którzy kontestowali jego wybór na prezydenta, gdyż chcieli, by 
pozostał nim Donald Trump. Nieobecność Jarosława Kaczyńskiego czy też 
łaskawie i ad hoc wyrażona zgoda na udział premiera Mateusza Morawiec-
kiego w spotkaniu z prezydentam Warszawy Rafałem Trzaskowskim były 
aż nadto wymowne. Podkreślenie przez Joe Bidena roli, jaką w zmianie 
układu geopolitycznego w Europie i świecie odegrał Lech Wałęsa, warte 
było każdej sztabki złota, przechowywanej w Fort Knox. Biden spotkał się 
z prezydentem RP Andrzejem Dudą, bo inaczej się nie dało - jak by nie 
patrzeć, była to przecież wizyta oficjalna. Cóż powiedzieć... Jeśli ktoś sieje 
wiatr, to zbiera burzę. Tak to po prostu działa. Oby rządzący obóz w Polsce 
chciał i potrafił wyciągnąć z tej lekcji jakąś naukę na przyszłość.

Ale przełomu w sprawie stanowiska Zachodu wobec wojny Rosji z Ukrainą 
nie było. Co tam zresztą przełomu - nie było nawet zbyt wielu konkretów. 
Owszem, wybrzmiało potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa ze strony 
NATO dla państw, tworzących wschodnią flankę sojuszu. To także dla nas 
sprawa o znaczeniu fundamentalnym i dobrze, że taka deklaracja padła, 
tyle, że gwarancje bezpieczeństwa uzyskaliśmy wstępując do NATO w 1999 
roku. Dobrze usłyszeć, że nic się nie zmieniło, ale... to tyle. 

Co więcej? No właśnie, że niewiele. Z wypowiedzi amerykańskiego pre-
zydenta wynikało, że zachodni świat jest silny, zwarty i gotowy oraz że nie 
odda nawet jednego guzika od munduru. Bardzo się cieszę, że nie odda, 
ale ja już takie wypowiedzi znam z podręczników do historii. Wiem także, 
co było później. Wiem, co warte były sojusze Polski, zawarte przed II wojną 
światową. Pamiętam, kto w Jałcie zrobił z Polski państwo wasalne wobec 
ZSRR. Proszę się więc nie dziwić, że teraz jestem wobec takich deklaracji 
ostrożny. To nawet nie o to chodzi, że w nie nie wierzę. Wierzę, bo muszę. 
Oprócz swojej graniczącej ze sceptycyzmem ostrożności mam bowiem w 
sobie również świadomość, że wszystkie sojusze mogą okazać się warte 
funta kłaków, ale też że w pojedynkę możemy robić różne pożyteczne 
rzeczy, z wyjątkiem powstrzymania szaleńca z Kremla.

Wierzę, bo muszę

Reduktor
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Samorząd, organizacje, Kościół i 
prywatne osoby – wszyscy (poza 
rządem) stanęli na wysokości zada-
nia. Na terenie powiatu aktualnie 
przebywa ponad 700 gości z Ukra-
iny. Ludzie, którzy niejednokrotnie 
przeżyli piekło na ziemi, znajdują 
u nas pomoc i opiekę. Pomoc nie 
ogranicza się jednak wyłącznie do 
osób, które do nas przyjechały. 
Na Ukrainę niemal każdego dnia 
wyjeżdżają mniejsze i większe 
ciężarówki z darami. 

Na terenie powiatu jest ponad 700 
gości z Ukrainy. Liczba ta jest jednak 
płynna, bowiem niemal każdego 
dnia przyjeżdżają nowe osoby, a inne 
wyjeżdżają, głównie dalej na zachód. 
W mieście Wałcz wydano już 300 
numerów PESEL, a na spełnienie tej 
formalności oczekuje kolejna setka. To 
oznaczałoby, że na terenie miasta jest 
około 400 Ukraińców. W tej liczbie 
jest około 100 osób z Fastowa, miasta 
partnerskiego powiatu wałeckiego. 
Fastów leży około 50 km od Kijowa, 
gdzie jak wiadomo toczą się ciężkie 
walki. Samo miasto do tej pory nie 
zostało zaatakowane.

- Mer Fastowa poprosił nas o  po-
moc – mówi wicestarosta wałecki 
Jolanta Wegner. - Chciał zabezpieczyć 

Pomagamy - jak kto może
najsłabszych mieszkańców. Przyje-
chało w sumie ponad sto osób. Są 
to dzieci z mamami lub opiekunami. 
Dzieciaki są w większości z mniejszym 
lub większym stopniem niepełno-
sprawności. Udało się znaleźć dla 
nich sporo miejsc, ale na tym kończą 
się nasze możliwości.

Jak się okazało jedna z grup musi 
opuścić zajmowany ośrodek. Udało się 
jednak znaleźć dla nich nowe miejsce. 

Na terenie Gminy Wałcz przebywa 
aktualnie 65 osób z Ukrainy. W Gmi-
nie Mirosławiec około 70 osób. Ponad 
100 osób jest w Gminie Tuczno, ale 
tam trafili w dużej części byli pracow-
nicy Fabryki Czekolady i ich rodziny. 
Nieco ponad 50 osób jest w Gminie 
Człopa. Do Człopy jako jedynej trafili 
uchodźcy na podstawie decyzji woje-
wody. Przywiózł ich autobus ze Szcze-
cina. Przygotowano dla nich miejsce w 
Polsko-Niemieckim Centrum Sportu. 
Część już jednak wyjechała. 

- Dla części z naszych gości Człopa 
była lub jest tylko przystankiem  w 
dalszej podróży – mówi burmistrz 
Człopy Jerzy Bekker. – Inni chcą pobyć 
u nas do momentu, kiedy skończy się 
wojna. Ci szukają pracy. Ale miałem 
też kilka deklaracji o chęci zamiesz-
kania na stałe. To są trudne rozmowy 
z osobami, które straciły wszystko. 

Zarówno bliskich, jak i cały majątek 
i nie mają po co wracać na Ukrainę. 
Staramy się im pomóc, na ile tylko 
jesteśmy w stanie. Jestem dumny z 
mieszkańców Człopy. Włożyli dużo 
serca w pomoc. Do tego zbiórki, na 
które przynoszono rzeczy, o jakie 
prosiliśmy.

- Ludzie trafili do nas często z jed-
ną reklamówką – mówi burmistrz 
Mirosławca Piotr Pawlik. - Udało się 
zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby. 
Ruszyły wypłaty 300 plus i 40 złotych 
na osobę. Problemem jest znalezienie 
zatrudnienia. Generalnie na terenie 
powiatu brakuje pracy dla kobiet, a 
do nas trafiły właściwie same kobiety  
i dzieci. Część dojeżdża do Czaplinka, 
inne do Samsunga. Panie oferują 
drobne usługi, typu lakierowanie 
paznokci czy fryzjerskie. Z tego co 
wiem, panie znalazły też zatrudnienie 
w ZUL-ach przy sadzeniu lasu. Pienią-
dze są im potrzebne nie tylko do życia 
tutaj. Zetknąłem się z przypadkami, 
kiedy panie mają na Ukrainie wzięte 
kredyty, choćby mieszkaniowe. I mu-
szą je spłacać, nie wiedząc nawet czy 
mieszkanie, które spłacają, w ogóle 
jeszcze stoi. 

W internecie wylała się fala hejtu 
na Kościół. Mówi się, że ta instytucja 
nie wspiera uchodźców. Trudno po-

wiedzieć, jak jest w innych miastach, 
ale w Wałczu zarówno o.o. Kapucyni, 
jak i parafia św. Mikołaja przyjęły 
uchodźców. Są oni również w para-
fii prawosławnej. Osoby zajmujące 
się pomocą podkreślają, że również 
wałecki Caritas wspaniale włączył się 
w pomoc. W Centrum Charytatywno-
-Opiekuńczym na ul. Okulickiego są 
matki z dziećmi z Ukrainy. Caritas pro-
wadzi też zbiórki i rozdaje żywność. 
Na szczeblu krajowym bardzo chwali 
tę instytucję Jerzy Owsiak, co oznacza, 
że wspaniała działalność na terenie 
powiatu wałeckiego najwyraźniej nie 
jest odosobniona. 

W Tucznie sporą część gości stanowią 
byli i obecni pracownicy Fabryki Cze-
kolady i ich rodziny. Do tego gminę 
zamieszkują osoby o ukraińskich 
korzeniach, które zaprosiły do siebie 
rodziny. 

- Widać wyraźnie niesamowitą mo-
bilizację i ogrom pracy ze strony na-
szych mieszkańców – mówi burmistrz 
Tuczna Krzysztof Mikołajczyk. - W 
pomoc włączyły się Koło Gospodyń 
Wiejskich, Caritas, Fabryka Czekolady. 
Bardzo dużo darów z przeznaczeniem 
na pomoc Ukrainie otrzymujemy z 
naszego partnerskiego miasta Marki-
sche Heide (na zdjęciu). Jest plan, aby 
szkołę w Płocicznie przystosować dla 
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Pomagamy - jak kto może
potrzeb osób z Ukrainy. Problemem 
jest remont ogrzewania, ale wszystko 
wskazuje na to, że pomoże nam w tym 
Fabryka Czekolady, która sfinansuje 
remont c o.

Rolę nieformalnego koordynatora 
pomocy dla gości z Ukrainy pełni 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wałczu. Organizuje ono również po-
moc psychologiczną dla uchodźców, 
która w wielu przypadkach okazuje 
się niezbędna. Należy pamiętać, że 
osoby uciekające przed wojną żyją w 
ciągłym stresie. Na Ukrainie pozostali 
ich bliscy, pozostał dorobek całego 
życia. A są też przykłądy znacznie 
bardziej drastyczne, jak choćby ko-
biety, której mąż i ojciec jej dziecka 
został rozerwany pociskiem na oczach 
najbliższych...

Najwięcej gości z Ukrainy przebywa 
oczywiście w Wałczu. Problemem jest 
przede wszystkim znalezienie pracy 
dla chętnych. 

Niemal w każdej szkole są już dzieci 
z Ukrainy. Na razie jest ich na tyle 
mało, że nie nastręcza to jakichkol-
wiek problemów. Dzieciaki powoli 
się aklimatyzują  i jak się dowie-
dzieliśmy, ich obecność nie nastręcza 
jakichkolwiek kłopotów zarówno 
logistycznych, jak i wychowawczych. 
Nie ma też przejawów agresji w sto-

sunku do dzieci i dorosłych. Jedyne 
negatywne opinie pojawiają się w 
internecie. 

Nasi rozmówcy nie chcą się wypo-
wiadać na temat pomocy rządowej. 
Może dlatego, że poza przelewaniem 

pieniędzy na 300 plus i 40 zł na osobę 
tej pomocy po prostu nie ma...

far

TIR z pomocą dla uchodźców i walczącej Ukrainy, 
który dotarł do Tuczna z zaprzyjaźnionego miasta 
Markische Heide w Niemczech. 

Fot FB „Tuczno dla Ukrainy”
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Rozmawialiśmy zupełnie prywat-
nie. Nie wiem nawet z czego wyni-
kło to, że napomknąłem, że przez 
prawie 20 lat mieszkałem w War-
szawie na ul. Siennej. Widziałem, 
że ta nazwa nie była Ewie obca. 
Pociągnąłem temat i usłyszałem 
niesamowitą historię, pokazującą 
jak niewyobrażalnie skomplikowa-
ne były niekiedy losy Wałcza i jego 
mieszkańców. Pokazującą też, jak 
mało wiemy o naszych przodkach 
i jak głupie miewamy poglądy...

Ewa poprosiła o zmianę imienia i 
pominięcie niektórych fragmentów 
swojej opowieści, pozwalających na 
jej identyfikację. Raz, że jest osobą 
dość znaną w Wałczu, a dwa, że z pew-
nych względów, które w dalszej części 
tekstu staną się jasne, woli zachować 
anonimowość. 

Rozmawialiśmy prywatnie i wspo-
mniałem, że od urodzenia aż do pra-
wie 20 roku życia mieszkałem na ulicy 
Siennej w Warszawie. Zauważyłem, że 
ta ulica nie jest dla Ewy obca. 

Sienna to ulica, której kilka domów 
stoi po stronie śródmieścia, a większa 
część jest na Woli. Sienna jest równo-
ległą ulicą do słynnej, znanej choćby 
z serialu „Dom”, ulicy Złotej. Obie 
uliczki dzieli może 200 metrów.

Ewa zaczęła swoją opowieść od 
powrotu do lat osiemdziesiątych. 
Mówiła, że jej młodszy brat był 
podejrzewany o udział w działającej 
w Wałczu grupie faszystowskiej czy 
neofaszystowskiej. Interesowała się 
nim milicja, a nawet SB. Rozpytywali 
o niego, wzywali na przesłuchania. 
Ewa mówi, że z tego co ona wie, brat 
nigdzie nie należał, choć rzeczywiście 
miał dość skrajne poglądy. Był skinem 
i ta subkultura oraz jej idee były mu 
bliskie.

- Chodził specyficznie ubrany, w 
glanach z czerwonymi sznurówkami 
– mówi Ewa. - Ogolona głowa. Skó-
rzana kurtka z jakimiś emblematami i 
hasłami. Nie da się ukryć, że wyróżniał 

Gwiazda Dawida

się na ulicy. Być może stąd zaintereso-
wanie milicji i bezpieki. Nasza babcia 
Ania bardzo się tym przejmowała. Kie-
dyś byłam u niej i miałam zanocować. 
Rozmawiałyśmy przy herbacie. Ja, 
dwudziestokilkulatka, opowiadałam 
babci o młodym, to znaczy o moim 
braciszku. Tłumaczyłam, że w sumie 
nic złego nie robi, a że wygląda dziw-
nie, to tylko taka moda. Poza tym 
niektóre hasła do mnie samej trafiały. 
Babcia słuchała o antysemityzmie. 
Tłumaczyłam jej, że coś w tym jest, 
że Żydzi opanowali cały świat i na-
wet u nas rządzą. Wymsknęło mi się, 
że może Hitler nie myślał najgorzej, 
kiedy starał się ograniczyć ich wpływy, 
choć zaznaczyłam, że mordowania 
nie pochwalam. Człowiek był młody 
i głupi, więc łatwo mu było w głowie 
namieszać. Babcia Ania tylko słuchała, 
kiwała głową, a w końcu poszła do 
swojego pokoju i przyniosła spore, 
okrągłe pudełko. Takie na kapelusze. 
Położyła je przede mną, poprosiła, 
żebym przejrzała zawartość i przestała 
wygadywać głupoty. Otworzyłam je i 

zamarłam. Na samym wierzchu leżała 
opaska. Biały materiał z wyhaftowaną 
niebieską gwiazdą Dawida. Oczywi-
ście wiedziałam, co to za opaska i kto 
je nosił. Babcia widząc moje pytające 
spojrzenie potakująco skinęła głową. 
Przyznała, że jest Żydówką, a to ozna-
czało, że i w moich i mojego brata 
żyłach też płynie żydowska krew...

***
Potem babcia zaczęła swoją opo-

wieść. Mieszkała w Warszawie z 
rodzicami na ulicy Siennej. Kiedy 
wybuchła wojna, miała kilkanaście 
lat. Była najmłodszą i jedyną córką 
z pięciorga rodzeństwa. Czwórka jej 
starszych braci była już pełnoletnia. 
Najpierw jako Żydzi musieli założyć 
opaski. Potem powstało getto, do któ-
rego trafili prawie wszyscy warszawscy 
Żydzi. Rodzina babci nie musiała 
zmieniać miejsca zamieszkania, bo 
Sienna w większej części znalazła się 
w granicach getta. Mur przebiegał w 
dużym fragmencie pomiędzy ulicami 
Sienną i Złotą. 

- W kartonie babci były zdjęcia – 

opowiada Ewa. - Kilkadziesiąt fotogra-
fii z warszawskiego getta. Oglądałam 
je i nie mogłam powstrzymać napły-
wających do oczu łez. To były straszne 
obrazy wyniszczonych, umarłych za 
życia ludzi. Leżące na ulicy ciała. Lu-
dzie zabici przez Niemców, zmarli z 
głodu czy chorób. Babcia widząc moje 
zapłakane oczy spokojnie mówiła, że 
zrobili to ludzie, których przekonała 
faszystowska ideologia. Tacy sami 
jak ja i mój brat, zafascynowany 
czystością rasy i hasłem „Polska dla 
Polaków”. Zrobiło mi się zwyczajnie 
głupio.

Potem babcia zaczęła opowiadać 
o likwidacji getta. O wywózkach do 
obozów koncentracyjnych. O głodzie. 
Mówiła o tym, że ludzi doprowadzono 
do tego, że zaczęli zachowywać się 
jak zwierzęta. Uniwersytecki profesor 
na jej oczach zabił innego Żyda, żeby 
zabrać mu kromkę czarnego, zaple-
śniałego chleba. Nie zjadł jej nawet, 
bo został zastrzelony przez Niemca. 
Kradzież jedzenia w getcie karana 
była śmiercią. 
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Gwiazda Dawida
Anna z rodzicami trafiła w końcu do 

transportu do Oświęcimia. Jej bracia 
ukrywali się, działali w żydowskiej 
konspiracji. Wszyscy czterej walczyli 
w Powstaniu w Getcie i cała czwórka 
zginęła. Pociąg, którym jechała Anna 
z rodzicami, stał przez dwie doby na 
bocznicy na jakiejś stacji tuż za War-
szawą. Wtedy dowiedzieli się od ko-
lejarzy, że jadą do Oświęcimia. Zrozu-
mieli, że jadą na śmierć. Kilku młodym 
mężczyznom udało się usunąć kraty 
z niewielkiego okienka. Kilkanaście 
osób - te, które się zmieściły i były na 
na tyle odważne, aby wyskoczyć z ja-
dącego pociągu - uciekło. Jedną z nich 
była Anna. Rodzice niemal siłą zmusili 
ją do skoku. Wcisnęli jej do ręki małe 
zawiniątko. Były w nim zdjęcia z getta, 
które miała zachować jako świadec-
two tego, co się tam działo. Poza tym 
kilka rodzinnych dokumentów i kilka 
złotych ozdób. Te, których nie zdążyli 
sprzedać, żeby mieć za co kupić chleb. 

- Babcia uciekała razem z Roma-
nem – opowiada Ewa. - Poznali się 
w pociągu i chłopak postanowił za-
opiekować się uciekinierką. Ukrywali 
się w lesie. Pochodzili do wsi, żeby 
ukraść coś do jedzenia. Nie chcieli się 
ujawniać. Z jednej strony nie chcieli 
nikogo narażać, a z drugiej obawiali 
się, że ktoś na nich doniesie. Roman 
szukał kontaktu z podziemiem. W 
końcu trafili do oddziału, który two-
rzyło kilku Żydów, którzy podobnie 
jak oni uciekli z transportu. Babci nie 
podobał się ten oddział, bo oni nie 
zajmowali się walką z Niemcami, tyl-
ko rabowaniem gospodarstw. Kradli 
głównie jedzenie, ale nie gardzili też 
pieniędzmi czy złotem.

Potem trafili na Kielecczyznę. W 
Górach Świętokrzyskich, walcząc w 
oddziale AL, doczekali wyzwolenia. 
Babcia znalazła wtedy schronienie na 
wsi, a Roman walczył nadal. 

- Babcia pobrała się z Romanem 
jeszcze w czasie wojny – mówi Ewa. 
- Mówiła, że to była miłość. Potem 
żałowała, że nie poznała do końca 
swojego wybranka. Po wyzwoleniu 
Roman wstąpił do Wojska Polskiego 
i ruszył na Berlin. Anna czekała na 
niego w Kielcach. Wrócił w lipcu 
1945 roku w stopniu majora. Roz-
począł pracę w Ministerstwie Bez-
pieczeństwa Publicznego. Babcia ze 
smutkiem mówiła, że niestety wielu 
Żydów pracowało w komunistycznym 
aparacie terroru. Wydawali wyroki, 
torturowali i mordowali polskich pa-
triotów. Jednym z takich oprawców 
był właśnie Roman. Babcia mówiła, że 
początkowo nie zdawała sobie sprawy, 
na czym polegała praca jej męża. Po 
dwóch miesiącach Roman oznajmił, 
że dostał nowy przydział i jadą na 
Ziemie Odzyskane. Najpierw trafili 
do Koszalina, a po kilku miesiącach, 
na początku 1946 roku, do Wałcza. 
Roman zaczął pracę w UB, mieszczą-
cym się na obecnej ul. Okulickiego. 
Babcia wiedziała już wtedy, na czym 
polegała jego praca. Wiedziała też, 
jak ponurą sławą cieszył się budynek 
na Okulickiego. Tu również, według 
babci, organizowano egzekucje. 
Babcia mówiła, że zwożono tu ludzi z 
Wałcza, Piły i okolicznych, mniejszych 
posterunków. Z tego co wiedziała, eg-
zekucje odbywały się głównie gdzieś 
za Jastrowiem. Mówiła też, że kiedyś 
pijany Roman mówił, że bandytów 
rozwalili gdzieś nad jeziorkiem koło 
Dzikowa. (Udało się potwierdzić w 
kilku źródłach, że rozstrzeliwań do-
konywano w nieistniejącej już wsi w 
okolicy Sypniewa. Na temat egzekucji 
w okolicy Dzikowa nie udało się uzy-
skać potwierdzenia z wiarygodnego 
źródła – dop. aut.)

Po dwóch latach Roman znów został 
przeniesiony do Koszalina, a potem 

gdzieś dalej, ale Anna nie miała 
pojęcia gdzie. Ona sama została w 
Wałczu, bo była w ciąży. Do tego coraz 
mniej podobało jej się to, co robił 
mąż. Kiedy wyjechał, nawiązała sporo 
towarzyskich kontaktów i dowiedzia-
ła się, co działo się w budynku UB. 
Chociaż jej mąż nie miał z tym akurat 
nic wspólnego, w Wałczu huczało 
od plotek, kiedy odbywał się proces 
gimnazjalistów.  

- Babcia nie mogła tego przeżyć, 
że Żydzi, którzy tyle przeszli podczas 
okupacji, po wojnie sami zaczęli wy-
stępować w roli katów – mówi Ewa. 
- Torturowali, wymuszali zeznania i 
organizowali fikcyjne procesy. Wy-
stępowali w roli oficerów śledczych, 
prokuratorów, sędziów. Skazywali na 
śmierć ludzi, o których wiedzieli, że 
są niewinni. Babcia kłóciła się na ten 
temat z Romanem. On jak mantrę 
podobno powtarzał, że Polacy wy-
rządzili Żydom wiele złego. Babcia 
wiedziała o tym, ale wiedziała też, 
jak wiele osób ryzykowało i oddało 
życie, aby ich ratować. Była zdania, że 
szmalcowników i donosicieli powinno 
się ukarać, ale nie można przenosić 
odpowiedzialności na całe społeczeń-
stwo. Po dłuższym czasie zrozumiała 
zresztą, że i tak był to wykręt, bo w 
gruncie rzeczy chodziło o władzę.

Roman wrócił do Wałcza na dłużej w 

1963 roku. Anna wzięła z nim rozwód, 
ale ponieważ mieszkanie było przy-
dzielone jemu, nadal mieszkali razem. 
Dopiero w 1968 roku, po nagonce na 
Żydów, Roman został zmuszony do 
wyjazdu do Izraela. Anna w 1969 roku 
ponownie wyszła za mąż. 

***
- Byłam w szoku, kiedy to usłysza-

łam – przyznaje Ewa. - To nie jest 
proste, kiedy dowiadujesz się, że 
jesteś Żydówką, a przed chwilą byłaś 
niemal antysemitką. Nie jest fajnie 
dowiedzieć się, że twój dziadek robił 
tak koszmarne rzeczy. W czasie jed-
nego wieczoru zmieniło się w moim 
życiu wszystko. Zabrałam pudełko 
babci i powtórzyłam całą historię 
bratu. Pierwszy raz widziałam, żeby 
płakał. Następnego dnia ubrał się w 
normalne dżinsy, trampki i kurtkę. 
W ciągu jednego dnia przestał być 
skinem. Babcia niestety już nie żyje, 
ale gdyby żyła to jestem pewna, że 
byłaby w pierwszym szeregu wolon-
tariuszy, pomagających uchodźcom z 
Ukrainy. Kiedy ja przynoszę kolejne 
kartony z mlekiem czy konserwami 
myślę o niej i robię to po części w 
swoim i jej imieniu. Przegrał Hitler. 
Przegrali komunistyczni bandyci, z 
którymi współpracował mój dziadek. 
Przegra i Putin...

far
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Pan Putin (prezydent Federacji 
Rosyjskiej) stwierdził był kiedyś, że 
wszystkich tych, którzy ośmielą się wy-
stąpić przeciwko „jego” Rosji, będzie 
topił w szambie – dosłownie. Chodziło 
o to raczej, co w tym szambie się 
znajduje. Nie chcemy jednak w tym 
miejscu używać bardziej dokładnego 
tłumaczenia słów, wypowiedzianych 
przez przedstawionego wyżej.

Analizując jednak różne wypowiedzi 
różnych polityków i przedstawicieli 
władzy kremlowskiej - jak też ich 
popleczników na Krymie, czy w Don-
basie - nie sposób, nie zauważyć, że 
temat „szamba” i „toalety”, tudzież 
topienia w nich wszystkich swoich 
wrogów, zajmuje dosyć istotne miej-
sce. Tzn. pojawia się zdecydowanie 
często. Wspomnieć chociażby można 
wzmianki o tym, że np. Polacy (także 
Czesi, Słowacy, Bałtowie) są potrzebni 
Europie jedynie jako czyściciele wspo-
mnianych przybytków. Oczywiście, 
„Wielki Słowiański Brat” tego nie 
rozumie, ale przecież dzieciom można 
pozwolić na niegroźne szaleństwa, po 
których wrócą „na łono”. Co innego 
już z „bratnią” i „bliską” Ukrainą - 
tak bratnią i tak bliską, że nie można 
było pozwolić jej na popełnianie tak 
wielkich błędów. Dla jej dobra - ma 
się rozumieć. Tu „bratnio-ojcowska” 
troska musiała już w dyscyplinowaniu 
być konsekwentna i zdecydowana. 
Nie można przecież pozwolić, by bra-
cia Ukraińcy szorowali toalety zamoż-
nych zachodnioeuropejskich domów 
(i kto wówczas nam pozostanie do 
topienia w szambie?). W tym miejscu 
przypomina się definicja „russkiego 
mira”, autorstwa jednego czeczeń-
skich bojowników, który stwierdził ni 
mniej ni więcej, iż ów świat to marze-
nie człowieka siedzącego po szyję w 

Terytorium na „potrzebę”, albo rzecz 
o toalecie, jako wyznaczniku cywilizacji

łajnie, by wciągnąć w nie wszystkich 
pozostałych.

Wydaje się więc, że dla dużej części 
Rosjan „toaleta-szambo” stanowi 
swoistą metaforę zagrożenia, płyną-
cego doń ze świata zewnętrznego. 
Po freudowsku nawet rzecz ujmując 
- jest to już pewna, infantylna fiksa-
cja. W tej „kulturze” nie ma miejsca 
dla czegoś takiego, jak mycie, czy 
czyszczenie sedesów oraz usuwanie 
odpadów, bowiem nie jest to męskie 
i nie jest „macho”. W tym sposobie 
myślenia - mycie toalety to nic innego, 
jak przejaw zniewolenia, zniewagi i 
poddaństwa. Sama w sobie „czysta 
toaleta” nie jest więc dążeniem do 

higieny i estetyki jako takiej. Filozofia 
ta zakłada życie w łajnie (szambie), 
tudzież „topienie” w nich innych - co 
jest indykatorem obecności w tej wiel-
kości (w tym przypadku - w „russkim 
mirze”). Dla przypomnienia - ok. 20% 
Rosjan (30 milionów ludzi) - swoje 
potrzeby załatwia po prostu w wy-
grzebanych w ziemi jamach.

Ciekawie będzie to wszystko wyglą-
dało, jeżeli zestawimy z tym, co po-
wyżej, sposób i podejście do tematu 
odchodów i odpadów, stosowany 
przez cywilizowany świat. Onże naj-
pierw starał się je ukryć (kanalizacje w 
antycznym świecie), a później (i teraz) 
chce je maksymalnie wykorzystać, w 

związku z czym gospodarka odcho-
dami jest coraz bardziej intratnym 
ekonomicznie zajęciem.

Społeczeństwo „przedcywilizacyjne” 
albo (docywilizacyjne) postępuje w 
sposób całkowicie odmienny - stara 
się po prostu opuścić zanieczyszczone 
tereny (jeżeli ma taką możliwość) i 
przejść na terytoria jeszcze „czyste”. 
Stąd - między innymi - wysunięto 
przekonanie, że jedynie 15% teryto-
rium RF nadaje się do zamieszkania.

Niemniej jednak - tezę o powięk-
szaniu terytorium dla załatwiania 
„potrzeb” uważam niniejszym za 
całkowicie udowodnioną!

Marek Syrnyk
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Szacunek do autora polemiki oraz 
wierność prawdzie historycznej 
obliguje mnie do krótkiego spro-
stowania tez, postawionych przez 
FAR w artykule pt. ,,Pod nowym 
przewodem”. W swojej wypowiedzi 
wskazałem, że 17 września 1939 
roku (na podstawie układu Hitler - 
Stalin) ZSRR napadł na Polskę. Cele 
operacyjne realizowała Armia Czer-
wona. W wyniku tej agresji Polska 
straciła olbrzymie terytorium. Od 
10 lutego 1940 r. do maja 1941 r. 
sowieci przeprowadzili cztery olbrzy-
mie deportacje ludności polskiej. Na 
Sybir wywieziono ok. 320 tysięcy 
osób. Ludobójczy mord w Katyniu 
pozbawił życia ok. 22 tys. polskich 
oficerów i naszej inteligencji. W 

Wierni zasadom naszej kultury
czerwcu 1941 r. dotychczasowi 
sojusznicy stanęli przeciwko sobie. 
Armia Czerwona szła na Berlin. 
Sowieci nie wyzwalali Polski - oni 
po prostu ścigali Niemców najkrót-
szą drogą w obranym kierunku. W 
moim przekazie, panie redaktorze, 
nie ma ani słowa o zemście na 
grobach. W naszej łacińskiej, chrze-
ścijańskiej cywilizacji szanujemy 
miejsca spoczynku zmarłych (nawet 
wrogów). 
To, że jako Polacy jesteśmy wierni 
zasadom naszej kultury, jest wi-
doczne dla każdego obiektywnego 
obserwatora. Cmentarz Wojenny i 
wszystkie groby utrzymane są we 
wzorowym porządku (w przeci-
wieństwie do grobów Polaków na 

,,nieludzkiej ziemi”). Chcemy, żeby 
tak było i dbamy o to, ale szacunek 
nie może polegać na oddawaniu 
czci najeźdźcom, wrogom. 15 
sierpnia obchodzimy Święto Wojska 
Polskiego i polskim żołnierzom, 
również tym leżącym na naszym, 
wałeckim cmentarzu, jesteśmy 
zobowiązani oddać hołd. Musimy 
mieć jednak świadomość, że wy-
myślone uroczystości dla okazania 
wdzięczności Związkowi Radziec-
kiemu, jego prawnemu następcy 
Rosji i Armii Czerwonej nie powin-
ny mieć miejsca w wolnej Polsce. 
Proszę nie podejrzewać mnie o 
prymitywną zemstę. Uważam 
jednak, że o prawdziwy, historyczny 
przekaz musimy dbać wszyscy. Naj-

dalszy jestem od szukania odwetu 
na poległych. 
Jeszcze jedna uwaga, panie redak-
torze. Jeśli porówna pan morder-
stwa, kradzieże, gwałty, zbrodnie na 
dzieciach i osobach najstarszych, to 
łatwo pan skojarzy, co tamci żołnie-
rze mają wspólnego z dzisiejszymi 
agresorami, mordującymi ludność 
ukraińską. 
Z wyrazami szacunku 

radny Rady Powiatu 
Jerzy Goszczyński 

PS. A swoją drogą - nowy przewod-
niczący Rady Powiatu pan Tadeusz 
Wenio dobrze poprowadził sesję 
mimo, że niektórzy radni nie byli 
skłonni do rzetelnej współpracy.

POLEMIKI

Jakiś czas temu pytałem kil-
ku obecnych wojaków, dumnie 
noszących mundur oficera WP, 
czy wiedzą, skąd wzięło się salu-
towanie. Panowie snuli przeróżne 
opowieści, ale jak się okazało, nie 
wiedział żaden z nich. Salut, czy 
inaczej mówiąc oddanie honorów 
poprzez uniesienie ręki do daszka 
czapki, a w niektórych armiach w 
przypadku jej braku do czoła - jest 
odwołaniem się do czasów rycer-
skich. Symbolizuje podniesienie 
przyłbicy co świadczyło o braku 
wrogich zamiarów. Kiedyś wojna 
odbywała się bowiem według ja-
kichś zasad. Jak na tamte czasy ho-
norowych, choć - jakby nie patrzeć 
- trudnych dziś do zaakceptowania. 
Przypomnijmy sobie choćby znaną 
z „Krzyżaków” scenę pojedynku 
Zbyszka z Rotgierem. Któryś z księ-
ży po jej zakończeniu podsumował 
ją mniej więcej tak: potykali się 
wedle praw i obyczajów, po rycer-
sku i po Bożemu. Tyle, że giermek 
Rotgiera krzyczący: oszczędź! - le-
żał właśnie z rozpłatanym gar-
dłem, a sam Rotgier z odrąbanym 
ramieniem. Nie jest też tak, że w 
czasie wojen nie cierpiała ludność 
cywilna. Fakt, podczas bitwy tłukły 
się wojska, ale ich przemarsz na 
miejsce konfrontacji kończył się dla 
wiosek czy miasteczek leżących na 
trasie przemarszu niekoniecznie 
bezkrwawo. 

Generalnie podczas walk stara-
no się jednak oszczędzać ludność 
cywilną. Była to niepisana zasada. 
Nie atakowano w każdym razie 
cywilów po to, by złamać opór 
przeciwnika. Nawet pierwsza 
wojna światowa nie obfitowała w 
barbarzyńskie ataki na cywilów 
na masową skalę, choć nie można 
powiedzieć, że nie zdarzały się one 
wcale. Prawdziwy przełom nastąpił 
jednak dopiero podczas II wojny 
światowej, kiedy ataki na cywi-

Pytania bez odpowiedzi
lów stały się elementem strategii. 
Miały zmusić do poddania wojsko, 
aby powstrzymać rzeź niewinnych 
osób. Stosowali to Niemcy, stoso-
wali i sowieci. Hiroszima i Naga-
saki, które w sporej części zniknęły 
z powierzchni ziemi po wybuchu 
bomb atomowych, nie były twier-
dzami, tylko miastami, zamieszka-
łymi przez ludność cywilną. Wojna 
jednak jest czymś tak parszywym, 
że zaczynamy nienawidzić nie 
wojska agresora, tylko cały naród. 
Bombardowanie niemieckich miast 
nie spotkało się z falą krytyki w 
Anglii, Francji czy USA. Zrówna-
nie z ziemią Berlina nie wywołało 
niepokojów w sowieckiej Rosji. 
Zagłada atomowa japońskich miast 
nie wywołała specjalnej krytyki, 
a wręcz przeciwnie - uznano to 
za dobry taktycznie ruch, pozwa-
lający szybciej zakończyć wojnę, 
czytaj: ocalić wielu amerykańskich 
żołnierzy.

Po wojnie na świecie pojawiły się 
ruchy pacyfistyczne. Teoretycznie 
większość z nas uznaje podejmo-
wane wobec cywilów działania 
wojenne, niemal na równi z ataka-
mi terrorystycznymi. Nie jesteśmy 
w stanie tego zaakceptować, a 
jednak nadal bombardowane czy 
ostrzeliwane rakietami są miasta. 
Równane z ziemią były Aleppo, 
wioski w Afganistanie, miasteczka 
w byłej Jugosławii, których miesz-
kańcy byli mordowani na masową 
skalę. Cierpieli zwyczajni ludzie w 
Iraku, Iranie, Gruzji, Karabachu czy 
Osetii. 

Teraz cierpią Ukraińcy. Od kilku-
nastu dni toczę wewnętrzną walkę. 
Zastanawiam się, kiedy ktoś powie 
Putinowi stanowcze: stop. Nie na 
zasadzie obecnych sankcji, które - 
jak widać - nie przynoszą skutku. 
Zastanawiam się, kiedy ktoś powie: 
stop, gromadząc na ruskiej granicy 
kilkadziesiąt dywizji i przemiesz-

czając na lotniska setki samolotów. 
Kiedy silosy z rakietami zostaną 
otwarte, a łodzie podwodne usta-
wione na pozycjach. Wtedy Putin 
miałby powiedziane jasno: jeśli się 
nie wycofasz, Rosja stanie się potę-
gą w dziedzinie wojennej techno-
logii. I to niemal natychmiast, bo 
ta technologia doleci do Kremla w 
kilka minut po odpaleniu...

Tu rodzi się kolejne pytanie: czy 
należy ryzykować takie zwarcie z 
szaleńcem? Na dwoje babka wró-
żyła, bo może się przestraszy, ale 
może w akcie desperacji porwie się 
na samobójczy krok i zdecyduje się 
na konflikt z siłami NATO. Wtedy 
mamy trzecią wojnę światową i 
bardzo, bardzo wielu zabitych. 

I tu następny dylemat. Co będzie, 
jeśli tego nie zrobimy, a Putin 
pokona Ukrainę i nie zatrzyma się 
na niej? Co, jeśli zapragnie kolej-
nych państw, w tym Polski? Czy 
podobać nam się będzie logika 
podobna do tej, jaka jest stoso-
wana wobec Ukrainy? Co jeśli 
Zachód uzna, że nie warto ryzyko-
wać wojny dla Polski? Ok, może 
uzna, że warto i NATO zaatakuje, 
rozpętując trzecią wojnę światową. 
Ale... jedną chwileczkę: czym różni 
się atak na Ukrainę od ataku na 
Polskę? Tylko faktem przynależ-
ności do jakiegoś paktu? Czy nie 
jest ważne, że giną ludzie, któ-
rych historyczne uwarunkowania 
usadowiły poza nawiasem państw 
zachodnich? NATO będzie się bić o 
Polskę i ryzykować miliony ofiar, a 
o Ukrainę nie będzie?

Putin to rzeźnik i powinien być 
traktowany jak rzeźnik. Rosja zaś 
powinna być natychmiast objęta 
bezwzględnym, ogólnoświatowym 
ostracyzmem. Czy jednak będzie? 
Na pewno nie, bo tym światem 
rządzą biznes i kasa, a nie honor i 
zasady. Nie otwarta przyłbica. Dziś 
Orban jasno mówi, ze nie poprze 

zaostrzonych sankcji. Wicekanc-
lerz Niemiec przekonuje, że zakup 
surowców energetycznych wcale 
nie finansuje w sposób bezpo-
średni wojny na Ukrainie. Francja 
przekonuje swoje firmy, aby nie 
wychodziły z Rosji. Nasz Mateusz 
Morawiecki nawołuje wprawdzie 
do zaostrzenia sankcji, tyle, że sam 
w tym kierunku nie robi nic. Tak 
wygląda świat. 

Ja rozumiem, że podjęcie rady-
kalnych decyzji nie jest proste. 
Sam nie wiem, co w tym wypadu 
jest lepsze. Wiem natomiast, że nie 
mogę już patrzeć na równane z zie-
mią miasta. Na cywili leżących na 
ulicy. Na płaczące dzieci. Na ko-
biety, przekraczające granicę w roli 
uchodźców. Na dzieci tulące misie 
i pytające ze łzami w oczach, gdzie 
jest tata. Nie wiem, jak można na 
to patrzeć spokojnie i kalkulować 
bez emocji. Nie wiem, jak można 
tłumaczyć to mniejszym złem? Nie 
wiem, jak można potem chełpić 
się, że obroniliśmy pokój? Kosztem 
ilu istnień? Nie jest mi łatwo może 
dlatego, że jestem Polakiem, a w 
tej nacji w pewnych sytuacjach 
brawura miesza się z megaloma-
nią i pogardą dla własnego życia. 
Tyle, że w sposób nieco inny, niż w 
przypadku japońskich kamikaze. W 
Polakach miesza się to w sposób, 
który pozwalał kilkusetosobowym 
oddziałom husarii rozbijać kilku-
nastokrotnie liczniejsze siły wroga. 
Sobieski pod Wiedniem pokazał, 
jak to się robi.

Marzę, aby pojawił się ktoś, kto 
ruszy z odsieczą na Ukrainę i nie 
bacząc na konsekwencje, powie 
Putinowi: idi na ch...j. To jednak 
tylko marzenie. Dzisiaj sam nie 
wiem, które tkwiące we mnie „ja” 
wygra tę wewnętrzna walkę. Jest 
tak wiele pytań, na które nie znam 
odpowiedzi...

far
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Nasze morze...
W miniony weekend w okolicach Półwyspu Helskiego odbył się plener malarski, w którym uczestniczył współpracujący z naszą redakcją wałecki 
prawnik, samorządowiec i fotografik Cezary Skrzypczak. O tym, że wyprawa okazała się bardzo owocna, najlepiej świadczą fotografie, którymi autor 
zgodził się podzielić z naszymi Czytelnikami. To także rzadka okazja, by na jednym z najpiękniejszych fragmentów polskiego wybrzeża zobaczyć coś 
innego, niż tłumy plażowiczów...
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Błękitni na kolanach
Korona Człopa - Błękitni Pomierzyn 8-0 (4-0)

Korona: Gosławski – Witczak (52’ Mazurek), Matwiejuk, Kuźnicki, Kijo – Ma-
ciejasz (65’ Pluta), Pralicz, Borowczyk, Mrozek, Kumpan – Wójcik (55’ Janik).

Bramki dla Korony:  Maciejasz x 3 (33’, 43’, 61’), Kumpan x 3 (21’, 71’, 77’), 
Wójcik (11’, 52’).

18. Sokół Karlino 23 19 27-52
19. Pogoń Połczyn 23 12 27-76
20. Zefir Wyszewo 22 11 22-56

Klasa okręgowa
Wyniki 18. kolejki: Korona Człopa - Błękitni 
Pomierzyn 8-0, KP Drawsko Pomorskie - Lech 
Czaplinek 0-0, Piast Chociwel - Orzeł Bierzwnik 1-2, 
Zorza Dobrzany - Sarmata Dobra 2-0, Światowid 
63 Łobez - Gavia Choszczno 0-3, Calisia Kalisz Po-
morski - Ina Ińsko 5-0, Olimp Złocieniec - Sparta 
Węgorzyno 3-0. Drawa Drawno - Iskra Pomień 0-3 
(w.o., Drawa Drawno wycofała się z rozgrywek po 
rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 18 42 35-12
2. Zorza Dobrzany 18 34 43-22
3. Piast Chociwel 18 34 43-25
4. Calisia Kalisz Pom. 18 32 53-26
5. Sarmata Dobra 18 31 34-27
6. Olimp Złocieniec 18 31 44-28
7. Orzeł Bierzwnik 18 30 38-29
8. Lech Czaplinek 18 30 34-27
9. KP Drawsko Pomorskie 18 26 35-28
10. Korona Człopa 18 24 37-33
11. Ina Ińsko 18 22 24-29
12. Błękitni Pomierzyn 18 18 27-47

13. Światowid 63 Łobez 18 16 30-41
14. Iskra Pomień 18 13 30-60
15. Sparta Węgorzyno 18 6 21-56
16. Drawa Drawno 18 10 22-60

Klasa A
Wyniki 15. kolejki: Znicz Dzikowo - Kopanik 
Lubno 4-2, Santos Kłębowiec - Bytyń Nakielno 
5-2, Grom Szwecja - Sad Chwiram 1-1, Mirstal 
Mirosławiec - Błękitni Ostrowice 2-1, Sokół Suli-
szewo - Legion Strączno 5-2, Drzewiarz Świerczy-
na - Wspólni Różewo 2-4. Pauza: Grom Giżyno.

1. Wspólni Różewo 14 30 45-18
2. Sokół Suliszewo 14 29 38-20
3. Sad Chwiram 14 27 39-25
4. Santos Kłębowiec 14 23 34-23
5. Błękitni Ostrowice 13 20 32-19
6. Znicz Dzikowo 14 20 43-36
7. Drzewiarz Świerczyna 14 19 32-39
8. Grom Szwecja 14 18 16-27
9. Kopanik Lubno 14 18 34-24
10. Grom Giżyno 13 18 25-41
11. Mirstal Mirosławiec 14 17 30-39
12. Legion Strączno 14 12 20-57
13. Bytyń Nakielno 14 10 21-41

4. liga
Wyniki 23. kolejki: Vineta Wolin - Orzeł Wałcz 
2-1, Gwardia Koszalin - Darłovia Darłowo 4-1, 
GKS Manowo - Flota Świnoujście 0-2, Olimp 
Gościno - Błękitni II Stargard 1-1, Zefir Wysze-
wo - Chemik Police 0-0, Ina Goleniów - Sokół 
Karlino 5-0, Hutnik Szczecin - Rasel Dygowo 1-2, 
Dąb Dębno - Biali Sądów 3-2, Wieża Postomino 
- MKP Szczecinek 1-2, Jeziorak Szczecin - Pogoń 
Połczyn Zdrój 3-2.

1. Vineta Wolin 23 59 65-12
2. Flota Świnoujście 23 59 80-15
3. Gwardia Koszalin 22 45 43-14
4. Dąb Dębno 23 45 53-37
5. MKP Szczecinek 23 41 63-39
6. Biali Sądów 23 40 51-32
7. Orzeł Wałcz 23 36 46-35
8. Hutnik Szczecin 23 36 47-30
9. Wieża Postomino 23 35 35-29
10. Chemik Police 23 32 53-58
11. Darłovia Darłowo 23 29 36-42
12. Olimp Gościno 23 28 34-49
13. Błękitni II Stargard 23 26 50-57
14. Rasel Dygowo 23 24 35-64
15. Jeziorak Szczecin 23 22 42-66
16. Ina Goleniów 23 21 33-58
17. GKS Manowo 23 21 28-49

Piłkarze Korony Człopa nie dali 
najmniejszych szans Błękitnym 
Pomierzyn w niedzielnym (27 
marca) meczu o mistrzostwo klasy 
okręgowej. Goście wrócili do domu 
z pokaźnym bagażem 8 straconych 
goli, a i tak mieli powody do... 
radości, że Korona nie wysłała ich 
w drogę powrotną z wynikiem 
dwucyfrowym.

Dariusz Pilip, który po kilku sezo-
nach przerwy wrócił na trenerską 
ławkę w Człopie, nie miał wielkiego 
komfortu przy zestawianiu pierwszej 
jedenastki na mecz z Błękitnymi. W 
wyniku absencji kilku doświadczonych 
graczy, wyjściowy skład wyglądał na 
eksperymentalny, a na ławce rezerwo-
wych zasiadło tylko 3 bardzo młodych 
zawodników. Jak się jednak okazało – 
nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Po męczarniach (szczęśliwie 
zwycięskich!) w Węgorzynie, na swo-
im stadionie miejscowi od początku 
zagrali odważnie i skutecznie. Po kilku 
rozpoznawczych minutach okazało 
się, że goście nie mają zbytnio czym 
straszyć z przodu, a ich defensywa 
nie przypomina nawet szwajcarskie-
go sera, gdyż ser składa się jednak 
z czegoś oprócz dziur. Miejscowi od 
pierwszego gwizdka zdominowali 
środek pola, w którym niepodzielnie 
rządzili Borowczyk, Mrozek i Pralicz. 
Rozwijanie akcji oskrzydlających przy-
chodziło piłkarzom Korony wyjątkowo 

łatwo, a że pierwszą bramkę strzelili 
dopiero w 11 minucie było spowo-
dowane brakiem celności ostatniego 
podania lub ofiarnymi interwencjami 
środkowych obrońców Błękitnych. 
Potem jednak worek z bramkami 
rozpruł się na dobre. Jako pierwszy 
do siatki gości trafił Piotr Wójcik, 
który wykazał się dużym sprytem w 
zamieszaniu podbramkowym i posłał 
piłkę do bramki Błękitnych bardzo 
lekkim, ale precyzyjnym strzałem 
w długi róg. Futbolówka turlała się 
do siatki bardzo długo, ale złapany 
na wykroku bramkarz gości nie był 
w stanie zrobić w tej sytuacji nic. Że 
przydomek „lis pola karnego” nie 

wziął się z niczego, Wójcik udowodnił 
po raz drugi zaraz po przerwie, kiedy 
po szybkiej akcji Korony lewą stroną 
piłka spadła wprost pod nogi napast-
nika miejscowych, a ten ze stoickim 
spokojem umieścił ją w siatce.

Potem z dobrej strony pokazał się 
sprowadzony niedawno do Korony 
młody Ukrainiec Dmytro Kumpan. Do-
pingowany głośno przez sporą grupkę 
swoich małoletnich rodaków Dima 
pokazał w meczu z Błękitnymi kilka 
razy dobrą szybkość i niezłą technikę, 
a niedzielny występ okrasił strzeleniem 
trzech bramek, w tym jednej z rzutu 
karnego. Goście reklamowali wpraw-
dzie, że piłka po strzale z jedenastego 
metra nie przekroczyła linii bramko-
wej, jednak poprawnie sędziujący 
zawody Michał Jankowski nie miał 
wątpliwości, że gol był prawidłowy.

Hat-tricka zapisał na swoim koncie 
również Dariusz Maciejasz, który w 
niedzielę udowodnił, że potrafi moc-
no i celnie uderzyć z dystansu.

Warto też podkreślić solidny występ 

grającego z konieczności na środku 
obrony Zbigniewa Matwiejuka.

W drugiej połowie przy wysokim 
prowadzeniu trener Pilip wpuścił na 
plac wszystkich rezerwowych. Żaden 
z nich nie zawiódł, a szczególnie 
sporo dobrego można powiedzieć 
o występie Macieja Mazurka, który 
występując na prawej obronie zagrał 
odważnie i zadziornie i nie unikał 
wycieczek na połowę rywali.

- My nie mamy w tym sezonie ja-
kichś wielkich aspiracji – powiedział 
prezes Korony Mateusz Skotnicki. - W 
nagłym trybie musieliśmy szukać no-
wego trenera, na szczęście udało mi 
się namówić do powrotu do Korony 
Darka Pilipa. Trudno też mówić o sta-
bilizacji składu, na co ma wpływ sporo 
czynników, związanych głównie albo z 
kontuzjami, albo z pracą zawodową. 
Chcemy spokojnie dograć tę rundę, 
a na zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym w klubie, które nas czeka w 
tym roku, musimy określić nowe cele 
i sposoby działania.                      TC
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Nauczyłam się pleść 
warkocz dobierany! 
Naprawdę, nie wiem 
jak. Nigdy nie oglądałam 
żadnych instrukcji i nikt 
mnie tego nie uczył. Tak 
sobie pomyślałam, że jak 
jest dobierany, to trze-
ba po prostu te pasma 
dobierać. Potem się tylko 
zastanowiłam, czy sen-
sowniej będzie to robić 
za każdym razem czy nie. 
Chwilę musiałam poćwi-
czyć. Teraz naprawdę mi 
wychodzą, wiesz?

No i pomyślałam sobie, 
że mogłabym na weselu 
mieć warkocz. To znaczy 
nie taki dobierany, ale 
może kłosa? Może by 
wpleść w niego jakąś de-

likatną gałązkę? Nie wiem, 
robi się takie rzeczy? Tak 
naprawdę to nie wpadłam 
na to sama. Zapropono-
wała mi to moja nowa 
kosmetyczka, naprawdę 
fajna dziewczyna. Myślę, 
że mogłybyśmy się pewnie 
zaprzyjaźnić, ale trochę 
mi głupio się wychylać. 
Zaproponowałam jakiś czas 
temu, żebyśmy przeszły na 
„ty” i rzeczywiście zaczę-
łyśmy mówić do siebie po 
imieniu, ale przy okazji na-
stępnych paznokci mówiła 
już znowu „pani Natalio”. 
Nie wiem czy to znaczące, 
ale na wszelki wypadek już 
się nie narzucam.

No ale fajnie, bo blisko, 
tylko blok obok. Umówiłam 
się już do niej na 30 lipca, 
wtedy kiedy Kasia i Rafał 
mają wesele. Pokazałam 
jej zdjęcia sukienki. Wiesz, 
tej z jedwabiu. Tej, co jak 
ją zamawiałam, to ukradli 
mi dane karty płatniczej. 
Jeszcze jej nawet nie wysła-
li, tej sukienki, więc trochę 

Ostatnio...
się boję, że nie przyjdzie. 
No i dopiero potem mi się 
przypomniało, że 30 lipca 
już nie będę miała do niej 
blisko, bo się przecież prze-
prowadzamy.

Trochę się boję, a trochę 
się nie boję zamieszkać 
z K. Po Twojemu to po 
prostu dobry człowiek - jest 
troskliwy, śmieje się głośno 
i ciągle smarka, bo ma 
wiecznie chore zatoki i pro-
blemy z alergią. Ta alergia 
to na koty, sama rozumiesz. 
Kiedy u mnie nocuje, 
chowa się przed nimi w sy-
pialni. Czasami jak wycho-
dzi na korytarz, ma z nimi 
takie śmieszne interakcje. 
Przekrzywia głowę i piszczy, 
no i koty patrzą na niego 
jak na debila. Albo woła 
mnie, żeby pokazać, że Mo-
oncake zbudował sobie fort 
z poduszek na kanapie i śpi 
właśnie pośrodku, jak smok 
na stercie złota. Kiedyś się o 
te koty bardzo pokłóciliśmy 
- że sierść, że nie traktuję 
poważnie tej jego alergii. A 

nawet jeszcze ze sobą nie 
mieszkamy. No, ale muszę 
być spokojna i mu ufać, że 
wie, co robi, prawda?

A, i miałam Ci jeszcze 
powiedzieć, że ta zmiana 
pracy to był dobry pomysł. 
Zarabiam teraz jak człowiek 
i wreszcie widzę, że mam 
taką pensję, żeby wszyst-
ko poukładać i stanąć na 
nogi. Tamta praca była w 
porządku i fajnie pomyśleć, 
że moje nazwisko było w 
napisach końcowych takiej 
znanej gry komputerowej, 
ale za prestiż samochodu 
nie zatankuję. Tam mi nie 
dali zarządzać własnym 
zespołem, a tutaj mi ufają. 
Czuję się taka… nie wiem 
– dorosła? Samodzielna? 
Czuję, że robię coś, w czym 
naprawdę jestem dobra.

Mój samochód, no 
właśnie! Nie uwierzysz, 
ale stoi teraz na podjeź-
dzie w Grodzisku. Już dwa 
tygodnie tak stoi, sąsiedzi 
pewnie myślą sobie o tacie 
K., że ma kryzys wieku 

średniego. Ja mam chyba 
jakiś kryzys, że na tak 
długo spuściłam Bar-
chettę z oczu. No, ale 
tam jest jeszcze sporo 
do naprawienia, nawet 
przeglądu mi nie chcieli 
podbić. Same drobiazgi, 
nie przejmuj się. To jest 
sprawny samochód, nic 
mi nie będzie.

Przeglądałam ostatnio 
stare zdjęcia na telefo-
nie i znalazłam takie, na 
którym stoisz prosto i 
głośno się śmiejesz. Masz 
włosy prosto od fryzjera 
i nowe ubrania. Taka na 
nim jesteś, no wiesz… 
szczęśliwa! 

Mam Ci jeszcze tyle 
do powiedzenia. Kiedy 
otwieram w telefonie 
kontakty, dalej jesteś na 
samym początku. Jak 
ja mam uwierzyć, że to 
już rok, odkąd ostatni 
raz odebrałaś ode mnie 
telefon?

Natalia Chruścicka

Jak to w polityce

W tych ponurych, wojennych cza-
sach rozbawiły mnie wieści płyną-
ce z Powiatu, a dokładniej z Rady 
Powiatu - tak obszernie streszczone 
w ostatnim „Pojezierzu”. Zaist-
niała rzeczywistość doczekała się 
nawet wersji bajkowej. Co prawda 
mam wątpliwości, czy borsuki są 
zadowolone z przypisanej im roli, 
ale może przyjmą, że to jednak 
tylko bajka. Wracając do powodów 
wesołości - zapewniam, że do-
znany stan nie ma nic wspólnego 
z przebiegiem obrad powiatowej 
sesji. Jedynie kolejne wspomnienie 
brukselskiej wycieczki, wskazujące 
na objawy nieodwracalnego nią 
zainteresowania, spowodowały 
delikatny uśmiech. Od tego histo-
rycznego wydarzenia  w przyszłym 
roku upłynie 18 lat. Jeżeli przebieg 
wyjazdu do Parlamentu Europej-

skiego nadal wywołuje emocje, 
to może warto zorganizować 
rocznicowe spotkanie, taki panel 
dyskusyjny w temacie „Rożne 
przejawy szczęśliwości z powodu 
członkostwa w Unii Europejskiej w 
pierwszych latach przynależności 
do niej” - z udziałem jej głównych 
bohaterów. 

Powracając do zasadniczego 
wątku, to oznajmiam, że radochy 
doświadczyłem nie z powodu 
wiadomości o pomyśle utworzenia 
w Radzie Powiatu w Wałczu raczej 
na chwilę PO-PiSu, tylko z przy-
pomnienia sobie faktu oburzenia 
i zdziwienia wcale niemałej liczby 
polityków w momencie nawiązy-
wania współpracy (nie bacząc na 
partyjne korzenie) radnych w Ra-
dzie Miasta. Widać nie warto zbyt 
szybko oceniać postawy innych, 
bo w polityce przecież wszystko 
jest możliwe, zwłaszcza, gdy do 
osiągnięcia jakiegoś celu potrzebna 
jest większość, dla której ten cel 
ma newralgiczne znaczenie. 

Sytuacja, w jakiej znalazł się teraz 
Powiat, na pewno może spowodo-
wać, że wiele decyzji będzie podej-
mowanych z aprobatą większej niż 
dotychczas liczby radnych.

Mówiąc o łączeniu się radnych 
dla określonego pomysłu nie 
sposób nie wspomnieć o wałec-
kich radnych i burmistrzu. Mimo 
występujących ciągle rozbieżności, 
w chwilach koniecznych potrafią 
wznieść się ponad podziały i my-

śleć jednolicie. Oto przykład.
Jedną z szans stworzonych przez 

rząd w zakresie wspierania bu-
downictwa wielorodzinnego jest 
możność ubiegania się o środki w 
wysokości do 10% wartości plano-
wanego przedsięwzięcia. Co praw-
da nie jest to znacząca kwota, ale 
prawdą jest też to, że ma to być 
jedynie uzupełnienie brakujących 
finansów - tych oddzielnie moż-
liwych do pozyskania w ramach 
innych programów, przygotowa-
nych w celu wspomagania budowy 
mieszkań na wynajem. Jednym z 
warunków wejścia w posiadanie 
wspomnianych pieniędzy jest 
konieczność złożenia stosownego 
wniosku przez organ wykonawczy 
samorządu - wniosku, który przed 
wysłaniem musi być zatwierdzo-
ny przez organ stanowiący tegoż 
samorządu. Moim zdaniem, jest to 
super pomysł na obostrzenie dają-
ce pewność, że burmistrz i radni, 

by coś uzyskać, muszą działać w 
zgodzie i wspólnie. 

Wałecki TBS jesienią ubiegłego 
roku wystąpił z prośbą do bur-
mistrza i Rady Miasta o podjęcie 
opisanych wyżej czynności, czyli o 
wysłanie do właściwego ministra 
wymaganych dokumentów. W peł-
nej symbiozie uczyniono to bardzo 
szybko i złożono wniosek na grubo 
ponad 1,7 mln. złotych z zamia-
rem wykorzystania ich na budowę 
przez TBS i Miasto 48 mieszkań na 
terenie widełek ulic Kołobrzeska - 
Nowomiejska w Wałczu.

Wiadomo, że oczekiwane środki 
znajdują się już na koncie banko-
wym Miasta. 

Powyższe jest ewidentnym dowo-
dem na to, że o wiele lepiej posia-
daną energię i pomysły wykorzy-
stywać na działania podejmowane 
razem, niż przeciwko sobie. 

Marek Pawłowski
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Zapowiada się bardzo przyjemny 
tydzień. Planety zadbają o to, by 
żyło ci się jak najlepiej. W pracy 
energia będzie cię roznosić, do 
głowy wpadną ciekawe i inspiru-
jące pomysły. To wszystko zostanie 
docenione przez przełożonych i 
zapowiada duże zmiany w życiu 
zawodowym. W końcu poczujesz, 
że kroczysz właściwą ścieżką. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Przygotuj się na tydzień pozbawio-
ny trosk i niepokoju. Takie dni nie 
zdarzają się zbyt często, więc ko-
rzystaj z przychylnej aury. W pracy 
czekają Cię przyjemne rozmowy, 
zwłaszcza z płcią przeciwną. W życiu 
uczuciowym wszystkie pretensje i 
wątpliwości odejdą w niepamięć. 
Znów będziecie się sobą cieszyć.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Twój tydzień jest bardzo obiecu-
jący. Czekać Cię może wygrana w 
loterii. W sprawach służbowych 
zdecydowanie łatwiej niż zwykle 
będzie ci osiągnąć porozumienie ze 
współpracownikami. W sprawach 
sercowych poczujesz, że wszystko 
działa jak należy.  
RAK (22.06. - 22.07.) 
Będziesz mógł uznać ten tydzień 

za udany. Wszystko zacznie się ukła-
dać po twojej myśli. Sprawy, które 
wywoływały w tobie niepokój, same 
się rozwiążą. Zaczniesz ten tydzień z 
dużą werwą i uda Ci się osiągnąć coś, 
na co czekałeś. W życiu uczuciowym 
zaczniesz dostrzegać pozytywne stro-
ny i cieszyć się z tego, co masz. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Planety na niebie będą po twojej 
stronie i działać będą wspólnie na 
rzecz twoich sukcesów i dobrego 
samopoczucia. Nawet obowiązki 
służbowe będziesz wypełniać łatwiej, 
niż zwykle. W miłości wszystko bę-
dzie się układać po twojej myśli i nie 
będziesz miał żadnych powodów do 
zmartwień.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Planety na niebie ułatwia ci życie 
na każdej płaszczyźnie. Zabłyśniesz 
w sprawach służbowych i w oczach 
znajomych. Twoja głowa będzie 
pełna pomysłów, które ktoś doceni 
i wcieli je w życie.  W weekend od-
pocznij z dala od gwaru i męczących 
krewnych. Jeśli uda ci się wyjechać, 
postaraj się wykorzystać ten czas 
na relaks.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Bardzo przyjemny tydzień dla Wag. 
Dostaniesz sporo wiatru w żagle i 

weźmiesz życie w swoje ręce. Korzystaj 
ze sprzyjającej konfiguracji planet, 
które działają teraz na twoją korzyść. 
W pracy zabłyśniesz innowacyjnymi 
pomysłami i zapałem, by je realizo-
wać. Wszelka niepewność w sferze 
uczuciowej zniknie. Poczujesz, że 
możesz liczyć na partnera.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Nad twoją głową jasno zaświeci 
słońce. Nie zabraknie ci życiowego 
optymizmu. Obowiązki zawodowe 
będziesz wypełniać z ogromną przy-
jemnością. Nadarzy się okazja do za-
warcia nowej przyjaźni, która wniesie 
w twoje życie więcej radości. Miłosne 
sprawy biec będą po twojej myśli, a 
korzystny wpływ planet zapewni ci 
powodzenie. 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Masz szansę na sukcesy w każdej 
dziedzinie. W sprawach zawodowych 
możesz się rozluźnić, wpadniesz na 
interesujące pomysły lub rozwiązania 
problemów. Kiedy już sobie z tym 
poradzisz, przyjdzie czas na relaks. W 
miłości z łatwością dogadasz się z part-
nerem, nie zabraknie też radosnych i 
beztroskich momentów.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Czekają cię same dobre wiadomości. 
Planety postanowiły w tym tygodniu 

umilić ci życie i ułatwić realizację 
planów. Na polu zawodowym masz 
szansę zabłysnąć. Twoje umiejętności 
komunikacyjne osiągną najwyższy 
poziom, a to docenią przełożeni. Ży-
cie uczuciowe rozkwitnie. Uwierzysz 
w końcu, że wszystko będzie miało 
szczęśliwy finał.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Ten tydzień zapowiada dobry czas 
dla spraw sercowych i zawodowych. 
W pracy złapiesz wiatr w żagle, 
robota będzie ci się palić w rękach. 
Do końca tygodnia uwiniesz się 
ze wszystkimi obowiązkami, a w 
weekend przyjdzie czas na relaks. W 
miłości pasmo nowych podbojów. 
Wenus bardziej jednak sprzyja flir-
tom i żartom, niż bardzo poważnym 
znajomościom.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Spojrzysz na świat przez różowe 
okulary. Nie będzie takiej dziedzi-
ny życia, która mogłaby ci teraz 
spędzać sen z powiek. Nastaw się 
na bardzo pozytywny tydzień.  W 
miłości wydarzenia nabiorą tempa. 
Samotne Ryby z wielkim zapałem 
zajmą się organizacją imprezy. Tym 
razem nie przegap kogoś, kogo 
bardziej interesujesz ty, niż ktoś, 
kto stoi obok.

Ciasto a'la delicje
COŚ NA ZĄB

Sama już nie wiem, jak z tym walczyć: kiedy 
dopadnie mnie demon, to nie ma zmiłuj się. 
Rzucam wszystko i biegnę do spiżarni żeby 
sprawdzić, czy z tego, co tam zachomikowałam, 
da się przyrządzić coś, co podniesie mi poziom 
cukru i serotoniny we krwi. Zresztą... czasy 
nadeszły takie, że grzechem byłoby odmawiać 
sobie i domownikom odrobiny przyjemności, 
która może nie odgoni od nas złych myśli, ale 
pozwoli przynajmniej przez chwilę od nich od-
począć. Wychodząc z takiego założenia, łatwiej 
nam będzie również przymknąć oko na ewen-
tualne dodatkowe pół centymetra obwodu w 
talii czy w biodrach. Bo co do powiększenia się 
obwodu w biuście, to raczej nie ma się czym 
martwić, prawda? ()

SKłADNIKI

Warstwa pomarańczowa
• 2 pomarańcze,
• ok. 100 g galaretki pomarańczowej.
Z jednej pomarańczy wycisnąć sok. Drugą zblendo-
wać. Galaretkę rozpuścić w ok. 400 ml wody. Dodać 
sok pomarańczowy i mus z pomarańczy. Dokładnie 
wymieszać. Odstawić, aby galaretka lekko stężała.

Mus czekoladowy
• 7 g żelatyny,
• 1/3 szklanki wody,
• 170 g gorzkiej czekolady,
• 350 ml śmietany kremówki 30 %
• 20 g cukru.

WYKONANIE
Na spód dajemy jasny biszkopt (u mnie gotowy).

Żelatynę rozpuścić w gorącej wodzie. Czekoladę też rozpuścić. Ubić zimną śmietanę z cukrem. Do 
czekolady dodać żelatynę i wymieszać. Następnie delikatnie mieszając, połączyć wszystko ze śmietaną.
Biszkopt ułożyć w tortownicy, na niego wyłożyć tężejącą żelkę pomarańczową. Wyrównać i wstawić 
na 30 minut do lodówki, by masa lekko stężała. Na wierzch wylewamy mus czekoladowy. Wyrównać 
i wstawić do lodówki na minimum 3 godziny.
                                                                  

Smacznego!!!
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• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do 
adaptacji, podpiwniczony. Po termomo-
dernizacji, 2 systemy ogrzewania (gaz, 
ekogroszek). Zadbany ogród pow. 0,40 
ha. Atrakcyjna lokalizacja.  Kontakt: 
606 930 408                               1/19ll

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w 
centrum Wałcza, tel. 880-801-590      13/22l

• Sprzedam działkę w Witankowie, przy 
byłej DK10 nad samym jeziorem 0,30 lub 
więcej, nr działki 50/2 obręb 0061, tel. 698 
087 681                                             13/22l

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w 
centrum Wałcza, tel. 880-801-590   13/22l
,

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

• Malowanie, szpachlowanie, płytki, 
prace wykończeniowe oraz docieplenia. 
Tel. 883 984 451                           13/22ub

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

OGłOSZENIA DROBNE

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
Kontakt: 602 590 376

NIERUCHOMOŚCI

• Szukam solidnej Pani do sprzątania 
domu. Tel. 506 506 969                  14/22p

• ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I RE-
kLAMy RAMkOWE ORAZ OGŁOSZE-
NIA 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!dORAdZTWO BUdOWLANE

USŁUGI BUdOWLANE

AUTO-TRANS WAłCZ

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

ZLECANIE OGŁOSZEń

PRACA
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Drodzy Nasi Przyjaciele!

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

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

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺


