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Drodzy Nasi Przyjaciele!

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

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

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺
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Dziwne to bardzo. W ostatnią sobotę miałem wielką przy-
jemność uczestniczyć w obchodach 30-lecia mirosławiec-
kiej firmy Metaltech. Jubileusz bardzo zacny, urodzinowa 
gala przygotowana w najdrobniejszych szczegółach, tłum 

gości, program artystyczny na bardzo wysokim poziomie - wszystko 
to wywarło na mnie naprawdę duże wrażenie. Pełen profesjonalizm 
i klasa. Przy okazji - pięknie dziękuję za zaproszenie. Dzięki niemu 
miałem okazję spotkać wiele dawno niewidzianych osób, co też było 
dla mnie wielką przyjemnością. Co podobało mi się najbardziej, poza 
koncertem Justyny Steczkowskiej i występem Cezarego Pazury, po 
którym do tej pory odczuwam drętwienie szczęki? Otóż najbardziej 
podobał mi się film, dokumentujący powstanie i etapy działalności 
jednego z najlepszych w Polsce producentów przyczep i innego sprzętu 
rolniczego. Wszyscy wiedzą, jak robi się takie okolicznościowe filmy: 
zazwyczaj jest to wyłącznie długaśna laurka, obficie polana przesłodzo-
nym, autopromocyjnym sosem, składająca się w efekcie na trudne do 
strawienia danie, wywołujące u postronnego widza radość, że już się 
skończyło, i natychmiast niknące w czeluściach niepamięci. A ten film 
był zupełnie inny. Oczywiście, dominowało w nim przedstawienie suk-
cesów, których w 30-letniej historii firmy naprawdę nie brakowało. Ale 
ten okolicznościowy film opowiadał również o trudnych momentach w 
działalności firmy. Między innymi o tym, jak w 1997 roku raczkująca 
tak naprawdę wtedy spółka znalazła się o krok od upadku. Szczególnie 
zaimponowało mi to, że członkowie obecnego Zarządu Metaltechu 
nie szukali winnych tamtych problemów ani nigdzie na zewnątrz, 
ani wśród podległych sobie ludzi, tylko powiedzieli jasno: to był nasz 
błąd, bo to my wypuściliśmy na rynek niedopracowane produkty. 
Mój szacunek dla panów Beera, Borowca i Ciepielewskiego wzrósł po 
tej odważnej, publicznej przecież deklaracji niepomiernie. Mało kogo 
stać jest w takim momencie na taką szczerość. Tym bardziej trzeba się 
cieszyć, że firma potrafiła wygrzebać się z kłopotów i wyciągnąć z tej 
lekcji pożyteczne wnioski na przyszłość.

Ale na tym nie koniec. Jeszcze bardziej zaimponowało mi bowiem 
to, że właściciele firmy nie uciekli przed być może jeszcze trudniejszym 
tematem odejścia z firmy jednego z jej współzałożycieli, a potem wie-
loletniego prezesa Zarządu, czyli Bogdana Białasa. Nie jest dla nikogo 
tajemnicą, że było to rozstanie trudne i bardzo emocjonalne, ale w 
filmie tych emocji widać prawie nie było. Temat został potraktowany 
z dużą klasą, powiedziałbym nawet, że wręcz elegancko. Co uważniejsi 
widzowie mogli nawet zobaczyć twarz byłego frontmana Metaltechu 
na kilku archiwalnych zdjęciach, nikt też nie próbował umniejszać roli 
B. Białasa w założeniu i funkcjonowaniu spółki, choć z filmu wynikało 
jasno, że powstanie i sukces Metaltechu są efektem zespołowej pracy 
nie tylko całego Zarządu, ale również pozostałej kadry i pracowników. 

Dla mnie szczególnie znamienny, a może nawet trochę  symboliczny jest 
fakt, że po rozstaniu z Bogdanem Białasem i uporządkowaniu spraw 
własnościowych Metaltech funkcjonuje teraz bez prezesa - o wszystkim 
udziałowcy decydują kolegialnie. Nawet jeśli w jakimś stopniu kompli-
kuje to zarządzanie spółką, to na pewno korzystnie wpływa na relacje 
pomiędzy wspólnikami, co jest wartością trudną do przecenienia. Tym 
bardziej, że znają się oni od dziesiątków lat, i to nie tylko na gruncie 
zawodowym, a zaufanie jest w spółce sprawą fundamentalną.

Goście jubileuszu życzyli wspólnikom samych sukcesów w działal-
ności Metaltechu w następnym trzydziestoleciu. Dołączam się do 
tych życzeń z czystym sumieniem i w pełnym przekonaniu, że inaczej 
być nie może, bo z daleka widać, że firma prowadzona jest mądrze, 
a coraz większą rolę odgrywają w niej przedstawiciele następnego 
pokolenia współzałożycieli.

Wracam jednak do tego, od czego zacząłem, czyli, że jednak 
trochę dziwne to było, bo za naszą wschodnią granicą na 
domy ludzi, którzy - tak jak my - chcą ciężko pracować i 

cieszyć się swoimi sukcesami, ciągle spadają bomby. Psychopata z 
Kremla zabija 3-miesięczne dzieci i ich rodziców, zmiata z powierzchni 
ziemi kolejne ukraińskie miasta i wioski, dopuszcza się ludobójstwa. W 
niejednej głowie zagnieżdża się wątpliwość, czy cała ta splatająca się 
w codzienne życie krzątanina ma jakiś sens, skoro za chwilę zbrodniarz 
może skierować wyrzutnie swoich rakiet nie tylko na Kijów, Czernichów 
czy Mariupol, ale też na Londyn, Tallin, Wilno, Helsinki czy Mirosławiec.

W minioną niedzielę i poniedziałek wierni dominujących 
w Ukrainie kościołów wschodnich obchodzili Wielkanoc. 
Powiedzieć, że były to dla nich bardzo smutne święta to 

nie powiedzieć nic. To były kolejne dni ekstremalnie trudnych walk 
dla ukraińskich żołnierzy oraz dni rozpaczy dla wszystkich ich roda-
ków - zarówno tych, którzy pozostali w Ukrainie, jak i tych, którzy 
uciekli przed wojną za granicę, również do nas. Żal było patrzeć na 
łzy rozpaczy, cierpnienia i tęsknoty, płynące po policzkach zwłaszcza 
dzieci i kobiet. Jako Polak jestem dumny z tych moich rodaków, którzy 
nie oglądając się na  rząd, pomagają uchodźcom z Ukrainy. Dzielą się 
nimi tym, co mają: jedzeniem, domami, pieniędzmi - dostatkiem i 
biedą. W obliczu wojny wszyscy bowiem jesteśmy równi i powinniśmy 
sobie pomagać. Dziś ty pomożesz komuś, jutro może ktoś tobie... 

Nigdy nie byłem wielkim fanem wszelkich apeli, wezwań i odezw, 
ale dzisiaj mogę niewiele więcej, niż pomagać i odwoływać się do 
sumień. I wierzyć, że wojna, której nie chce nikt poza kremlowskim 
mordercą, zakończy się zwycięstwem dobra, a świat wyjdzie z niej 
silniejszy i lepszy, niż był przed 24 lutego.

Z tyłu głowy

Reduktor
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Pojawia się realna nadzieja, 
że popadający od wielu lat 
w ruinę budynek wałeckiego 
dworca kolejowego doczeka 
się modernizacji. Otrzymali-
śmy informację w tej sprawie 
od posła na Sejm RP, wice-
przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Zdrowia Czesława 
Hoca. O informacje w tej 
sprawie poprosiliśmy również 
burmistrza Wałcza Macieja 
Żebrowskiego. 

W piśmie nadesłanym przez 
Cz. Hoca czytamy m.in.: „Z 
wielką satysfakcją oraz realną 
nadzieją pragnę zakomuniko-
wać, że nasze (moje jako posła 
na Sejm RP oraz Marka Subocza 
– jako wówczas wicewojewody 
zachodniopomorskiego, obecnie 
Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie, 
oraz Andrzeja Subocza – radne-
go Sejmiku Zachodniopomor-
skiego) półtoraroczne starania 
w kwestii modernizacji Dworca 
Kolejowego w Wałczu przez 
Polskie Kolejowe Państwowe 
S.A. nabrały realnego wymiaru 
(wzmocnione dzisiejszym ofi-
cjalnym rządowym zaktualizo-
wanym Programem „Kolej Plus” 
zwiększającym budżet z 5,6 mld 
zł do ponad 11 mld zł)! Nasze 
kilkakrotne wizyty w Zarządzie 
PKP. S.A. w Warszawie, oficjalne 
pisma poselskie, wyjaśnienia i 
objaśnienia historyczne o Dwor-
cu Kolejowym w Wałczu, wresz-
cie moja interpelacja poselska nr 
24531 z dn. 03. czerwca 2021 r. 
w sprawie pilnego umieszczenia 
w Rządowym Programie Inwe-
stycji Dworcowych modernizacji 
Dworca Kolejowego w Wałczu – 
przyniosą w najbliższym czasie 
sukces!(...)”

Jak poinformował Cz. Hoc 
ostateczne decyzje mają zapaść 
w czerwcu.

Burmistrz Wałcza Maciej Że-
browski przyznał, że być może 
konkretne informacje uzyska 
po spotkaniu z wiceministrem 
o jakie zabiega. Przypomniał że 
o przejęcie dworca zabiegał od 
momentu objęcia fotela burmi-
strza. Początkowo była szansa 
na przejęcie dworca na cele 
komunikacyjne na co nie było 
zgody. Rok temu po licznych 
spotkaniach okazało się, że jest 
możliwość przejęcia dworca 

Dworzec - reaktywacja?
na dowolny cel. PKP ogłosiło 
przetarg na remont i zagospoda-
rowanie obiektu na który nikt się 
nie zgłosił. Było to wymogiem 
aby móc przekazać dworzec na 
dowolny cel dla samorządu. 

Byliśmy na ostatnim etapie 
kiedy okazało się, że PKP źle 
naliczało podatek od nierucho-
mości – mówi M. Żebrowski. 
- Poprosili o czas do sierpnia 
ubiegłego roku na sprawdzenie i 
okazało się, że istotnie są pewne 
zaległości względem miasta. W 
marcu tego roku pojawiła się 
informacja o tym, że PKP rozwa-
ża remont wałeckiego dworca. 
Potwierdziło to pismo posła 
Cz. Hoca, które opublikowały 
media. Z tego co wiem, wałecki 
dworzec znalazł się wśród 75 
dworców w całym kraju przezna-
czonych do remontu. Ale kiedy 
to ma nastąpić, tego nie wiem. 
Poza tym dalej pojawia się pyta-
nie: co dalej z dworcem? Czy po 
remoncie PKP będzie go utrzy-
mywać, czy też będzie starało się 
przekazać go samorządowi. Jeśli 
tak, to na jakie cele? Jeśli na cele 
komunikacyjne, to miasto nie 
jest tym zainteresowane. Cele 
komunikacyjne to powiedzmy 
75 metrów kwadratowych na 
kasy i poczekalnię. A co zresztą? 
Miasto miałoby opłacać kasje-
rów, sprzątanie, konserwacje, 
ogrzewanie, energię dla całego 
obiektu, nie mogąc decydować 
o jego przeznaczeniu? Ja osobi-
ście tego nie widzę. Obawiam się 
z kolei, że PKP nie odda dworca 
na dowolne cele. Dlatego pyta-
nie: co dalej z dworcem może 
być dalej otwarte.                far

Od autora: W pełni doceniam 
starania zarówno posła, jak i 
wicewojewody oraz radnego 
Sejmiku. Mam jednak świado-
mość, że nie na wszystko mogą 
mieć wpływ. Z kolei rząd niejed-
nokrotnie udowodnił, że o ile z 
obietnicami idzie mu nieźle, to 
z ich realizacją już niekoniecznie. 
Dlatego na usta ciśnie mi się 
pytanie: czy wałecki dworzec 
będzie wyremontowany przed 
zwodowaniem promu, czy już 
po tym doniosłym fakcie? A 
może oddanie do użytku nowe-
go dworca zbiegnie się z otwar-
ciem CPK, czyli Centralnego 
Portu Komunikacyjnego? 

Nie ukrywam, że chciałbym 
zobaczyć wyremontowany 
dworzec w perspektywie naj-
bliższych kilku lat. Nie zmienia 
to jednak faktu, że niezależnie 
od zakładanych scenariuszy to 
my będziemy płacić w przy-
szłości za jego utrzymanie. 
Jeśli pozostanie on w zasobach 
PKP - nie oznacza to wcale, że 
PKP będzie go utrzymywać. 
Połączenia do Szczecina i Piły 
są deficytowe i dofinansowy-
wane z budżetów województw 
zachodniopomorskiego i wiel-
kopolskiego. Wyremontowany i 
uruchomiony dworzec poprawi 
warunki podróżowania, ale też 
podniesie koszty funkcjonowa-
nia. Chodzi tu o koszty obsługi 
kas, o ile PKP zdecyduje się na 
kasy, ale także o sprzątanie, 
konserwację, energię i ogrzewa-
nie. Wszystko kosztuje, a zając 
realia, PKP po prostu wystąpi o 
większą dotację na utrzymanie 
linii. Obym się mylił, ale... 

Alternatywą jest przekazanie 
dworca samorządowi. Tu znów 
całkowicie niezasadne z eko-
nomicznego punktu widzenia 
byłoby przejęcie dworca na cele 
komunikacyjne. Zachowanie tak 
dużego budynku wyłącznie jako 
dworca wiązałoby się z ogrom-
nymi kosztami i nie sądzę, aby 
jakikolwiek samorząd zdecydo-
wał się na taki krok. Owszem, 
przejęcie dworca na dowolny 
cel przy zachowaniu w jego 
części funkcji komunikacyjnych 
wygląda już znacznie lepiej. 
Poczekalnia i kasy na pewno są 
potrzebne. Resztę dworca moż-
na zaś zagospodarować na wiele 
sposobów. Fakt, koszty ponosi-
łoby miasto (czytaj: podatnicy), 
ale też miasto miałoby z tego 
wymierne korzyści. Pomysłów 
na zagospodarowanie dworca 
przez samorząd jest mnóstwo, 
poczynając od przeniesienia 
tam siedziby Straży Miejskiej i 
utworzenia Centrum Monitorin-
gu. Inna część może być oddana 
organizacjom pozarządowym, 
może warto pomyśleć o filii mu-
zeum i wygospodarować część 
na muzeum wałeckiego spor-
tu. Może wreszcie znalazłaby 
tam swoje miejsce zabytkowa 
drukarnia typooffsetowa, którą 
miasto odkupiło swego czasu 
od prywatnego przedsiębiorcy 
i nie ma miejsca, aby ją wysta-
wić. Tu jednak decydujący głos 
będzie miała kolej i... zapewne 
politycy. Najpierw niech jednak 
wyremontują dworzec, co już 
będzie samo w sobie powodem 
do zadowolenia. A o resztę 
będziemy martwić się później.
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W tym roku - a dokładnie 2 
kwietnia - Zakład Mechanicz-
ny METALTECH Sp. z o.o. w 
Mirosławcu obchodził swo-
je trzydzieste urodziny. Z 
tej okazji współwłaściciele i 
członkowie Zarządu Firmy 23 
kwietnia świętowali jubileusz 
w towarzystwie swoich naj-
bliższych, kadry zarządzającej 
i pracowników Metaltechu 
oraz współpracujących firm i 
instytucji.

Oficjalna część jubileuszowej 
imprezy odbyła się w Audito-
rium Maximum PWSZ w Pile. 
Głównymi bohaterami uroczy-
stości byli współwłaściciele ZM 
Metaltech: Ryszard Beer, Jan 
Borowiec i Ireneusz Ciepielew-
ski, a honory współgospodarzy 
pomagali im pełnić członkowie 
kierownictwa firmy: dyrektor 
operacyjny Marcin Misiukajtis, 
szef produkcji Mariusz Pecio, 
kierownik działu konstrukcyjne-
go Maciej Pawlewicz, dyrektor 
handlowy Andrzej Gałas, sze-
fowa działu HR Elżbieta Czar-
nek, kierownik działu zakupów 
Michał Kędzierski, kierowniczka 
działu planowania produkcji 
Monika Muszyńska, kierownicz-
ka działu administracyjnego i 
BHP Kamila Rutka, szef działu 
logistyki Tomasz Borowiec, szef 
działu serwisu Tomasz Cwener, 
kierownik działu kontroli jako-
ści Jerzy Rosiak oraz kierownik 
działu informatycznego Paweł 
Wesołowski.

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. wicestarosta 

30 lat Metaltechu
wałecki Jolanta Wegner, bur-
mistrz Mirosławca Piotr Pawlik, 
burmistrz Tuczna Krzysztof Mi-
kołajczyk (obydwaj panowie byli 
swego czasu pracownikami Me-
taltechu) oraz przedstawiciele 
instytucji finansowych, wałeckiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej, Klastra Metalowego 
Metalika, odbiorców wyrobów 
Metaltechu, dostawców mate-
riałów i podzespołów, przed-
stawiciele firm współtworzących 
Grupę Agro7, w tym m.in. 
właściciel wałeckiego Esjotu 
Stanisław Janowski. Obecni byli 
także dyrektorka PUP w Wałczu 
Annaa Zalewska i komendant 
Posterunku Policji w Mirosławcu 
Ewa Gucze oraz reprezentanci 
współpracujących z ZM Metal-
tech mediów.

Na uroczystości nie mogło 
zabraknąć również kierownictwa 
i pracowników ściśle współpra-
cującej z Metaltechem miro-
sławieckiej firmy BBC, wśród 
których byli członkowie Zarządu 
Łukasz i Marcin Beer, Andrzej 
Borowiec oraz szef produkcji 
Marcin Kowalski.

Ważnym punktem uroczystości 
była projekcja filmu, opowiada-
jącego o początkach i kolejnych 
etapach rozwoju Metaltechu.

Następnie R. Beer, J. Borowiec 
i I. Ciepielewski w towarzystwie 
kierownictwa poszczególnych 
działów spółki uhonorowa-
li pamiątkowymi statuetkami 
długoletnich pracowników Me-
taltechu. Otrzymali je: Krzysztof 
Dybaczewski, Andrzej Kosiba, 
Krzysztof Kosiba, Stanisław Ło-

boda, Szczepan Sarabura oraz 
Grzegorz Januszanis.

Podobne wyróżnienia otrzy-
mali odbiorcy wyrobów Metal-
techu oraz dostawcy materiałów 
i podzespołów. 

Po okolicznościowych wystą-
pieniach wicestarosty J. Wegner, 
burmistrza Mirosławca P. Pawli-
ka oraz Marzeny Frankowskiej 
i Marka Dymszy z Klastra Me-
talowego Metalika przyszedł 
czas na koncert wielkiej gwiazdy 
polskiej sceny muzycznej Justyny 
Steczkowskiej z zespołem.

Mniej oficjalna część jubileuszu 
odbyła się w sali konferencyjnej 
pilskiego hotelu Arche. Oprócz 
poczęstunku, na gości czekała 
tam kolejna duża niespodzianka 
– stand-up w wykonaniu popu-
larnego aktora Cezarego Pazury.
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Urodził się w Wałczu. Za-
wodowo jest prawnikiem, a 
amatorsko - fotografikiem. 
Definiuje siebie jako pejzaży-
stę, lubiącego też fotografię 
czarno-białą i street foto. 
Chętnie publikuje również na 
stronach naszego tygodnika. 
Cezary Skrzypczak - bo o nim 
mowa – 24 kwietnia zaprosił 
gości na wernisaż swojej au-
torskiej wystawy w Wałeckim 
Centrum Kultury pt. Fotogra-
fie black&white.

Fotografuje od lat dziecięcych. 
Jego pierwszym aparatem był 
AMI 2. Tajniki rzemiosła zgłę-
biał na sprzęcie analogowym, 
obecnie fotografuje cyfrowo. 
Dotychczas zrealizował dwie 
wystawy „Islandia - tam gdzie 
deszcz pada poziomo” w 2018 
roku oraz „Morsko” w 2020 
roku. 

24 kwietnia w Wałeckim Cen-
trum Kultury odbył się wernisaż 
trzeciej wystawy prac Cezarego 
Skrzypczaka - „Fotografie blac-
k&white”. 

- Dlaczego nie kolor? - mó-
wił witając liczne grono gości 
Cezary Skrzypczak. - Kolor jest 
stosunkowo łatwy, ograny. Dziś 
w każdym telefonie jest aparat. 
zawsze możemy zrobić zdjęcie, 
najczęściej szybkie, pośpieszne 

Czarno-biały wernisaż
w celu zapamiętania danej sy-
tuacji”. Czerń i biel natomiast 
nadają obrazom ponadczaso-
wy, klasyczny wygląd, dodają 
tematom znaczenia i elegancji. 

Wyeliminowanie kolorów ma 
magiczny wpływ zwraca uwagę 
na kształt i formę, krajobrazy 
stają się bardziej spektakularne, 
a obiekty wyróżniają się...

Wystawę w Wałeckim Centrum 
Kultury można oglądać do 8 
maja. Istnieje możliwość zakupu 
prezentowanych prac.

K. Paszkiewicz-Borkowska
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Po spowodowanej pandemią 
dwuletniej przerwie, w nie-
dzielę 24 kwietnia na terenie 
Grupy Warownej Cegielnia w 
Wałczu odbyły się VI Bunkrowe 
Spotkania Miłośników Pojaz-
dów Zabytkowych. 

Po dwuletniej przerwie na zlocie 

W zupełnie starym stylu
pojawiła się rekordowa liczba 
załóg ale też można zaryzykować 
stwierdzenie, że rekordowo dopi-
sała publiczność. Przy wspaniałej 
pogodzie skansen na Cegielni oraz 
plac Wolności (gdzie w niedzielę 
prezentowały się zabytkowe auta) 
odwiedzały całe rodziny.

Wśród wystawionych samocho-

dów dominowały te rodem z PRL. 
Maluchy, duże Fiaty, Trabanty, 
Wartburgi, Warszawy i Syreny 
zachwycały doskonałym stanem 
technicznym i wizualnym. Sporo 
też było leciwych mercedesów, 
volkswagenów zarówno oso-
bowych (jak Golf I GTI), jak i 
słynnych „ogórków”, w tym w 
wersjach turystycznych. 

- Na zlot zgłosiło się początkowo 
70 zespołów, ale po zakończeniu 
rejestracji okazało się, że jest 
jeszcze około 20 dodatkowych 
chętnych do udziału załóg i te 
również dziś się pojawiły – mówi 
szef skansenu Bogdan Dankow-
ski. - W tym roku pierwszy raz 
połączyliśmy siły i nasz zlot or-
ganizujemy wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Moto Korona Wałcz. 
Widzę, że wyszło to całej imprezie 
na plus. Wiele załóg jest u nas 
kolejny raz i widać, że samocho-
dy, które wystawiają, są w coraz 
lepszym stanie. To cieszy. Zlot jest 
doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń przez pasjonatów 
motoryzacji, ale też wspaniałą 

okazją dla mieszkańców do obej-
rzenia samochodów jakie kiedyś 
królowały na polskich drogach.

Dzięki współpracy z LOK Wałcz 
dla gości i zlotowiczów urucho-
miono strzelnicę pneumatyczną, 
na której można było sprawdzić 
celność swojego oka i precyzję 
przyrządów celowniczych. 

W rozmowach z gośćmi wie-
lokrotnie przewijała się refleksja 
o nieuchronnym przemijaniu. 
Samochody wystawione na zlocie 
jako zabytki wcale nie tak dawno, 
bo raptem w latach młodości 
wielu ich właścicieli oraz osób 
zwiedzających zwiedzających 
wystawę, były szczytami nowo-
czesnej techniki motoryzacyjnej. 
Wtedy budziły zachwyt i były 
obiektami wielkiego pożądania. 
Dla dzisiejszej młodzieży są co 
najwyżej fajnymi autkami, wy-
wołującymi raczej dobrotliwy 
uśmiech, a czasem  zdziwienie, 
że czymś takim w ogóle dało się 
jeździć.                                   far

fot. far, tc, 
Marcin Madajczyk
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Wsiadam ostatnio do tramwaju trzy 
przystanki dalej, żeby rano zafundować 
sobie spacer. Warszawskie poranki są 
rześkie i pośpieszne, ale ja jestem spryt-
na i wychodzę z domu na tyle wcześnie, 
żeby ten pośpiech obserwować powoli. 
Wysiadam też kilka przystanków przed 
miejscem docelowym. To już kilka mie-
sięcy, podczas których powoli zaczynam 
wyczuwać rytm południowopraskiego 
placu Szembeka.

Nad ranem targowisko jest na wpół 
ospałe, bo ruch jest jeszcze niedu-
ży. Krzątają się tu przede wszystkim 
handlarze, rozstawiający swoje towa-
ry. Są stoły uginające się od warzyw i 
starzyzna, układana wprost na płycie 
chodnikowej. Ta Warszawa, którą znam 
ja, mija stragany obojętnie i pędzi do 
odjeżdżających w stronę centrum tram-
wajów, do pracy. Ale snuje się tu też 
inna rzeczywistość, w której ludzie rano 
wybierają najładniejszą włoszczyznę, a 
w krytej hali targowej szukają makow-
ca bez rodzynek i ręcznie lepionych 
pierogów ze stoiska z garmażerką. Ta 
Warszawa jest zawsze ubrana stosownie 
do pogody, bo nie ogląda się za cien-

kimi wełnianymi płaszczami i butami na 
obcasie, bardziej ceniąc sobie grube kurtki 
puchowe, rękawiczki i ciepłe berety.

Przed wojną było tu podobnie, tak 
czytam, chociaż targowisko nie było jeszcze 
wtedy zadaszone. Handlowano głównie 
warzywami, owocami i mięsem, chociaż 
zdarzały się też sprzedawane z furmanki 
zegarki, a czasem nawet konie.

W tym samym czasie tuż obok żył swoim 
życiem kibuc, a na tę część Grochowa mó-
wiło się podobno „mała Palestyna”. Niby 
wiedziałam (mówił mi Tata), ale jakoś nie 
przyszło mi do głowy połączyć blokowiska 
z wielkiej płyty, na którym dziś mieszkam, 
z 30 hektarami tworzonego od 1919 roku 
gospodarstwa, które miało przygotować 
synów i córki miejskich Żydów do życia na 
roli, gdzie praca spokojna, a fach w ręku 
niezbędny. „Spokojnie jak na wojnie” było 
także i tutaj, bo od końca lat dwudziestych 
kibuc drżał przez chuliganów i bojówkarzy. 
W końcu wystrzelona w okno świetlicy kula 
dosięgnęła głowy siedemnastoletniej pio-
nierki Frydy Wołkowyskiej. Młoda dziew-
czyna padła martwa na mapę Palestyny, 
którą studiowała jeszcze chwilę wcześniej, 
i tak żydowska Praga z miejsca nauki stała 
się miejscem zbrodni. 

Wracam tamtędy do domu dzień w dzień 
i kleję powoli, dlaczego kiedyś wiedziałam, 
a potem zapomniałam, że ta okolica była 
kiedyś zupełnie czymś innym. Po kibucu 
nie pozostał tu żaden ślad, a ulice wypeł-
niły się dziwną plątaniną niskiej i wysokiej 
zabudowy. Ta inna Warszawa, nie moja, 
nie korporacyjna, nie biznesowa, nie zago-

Felieton staropraski
niona, żyje tutaj własnym rytmem, a ja 
czuję się tu jak Zbigniew Herbert pośród 
sztuki, jak barbarzyńca w ogrodzie. 
Rozlała się na te dawne uprawne pola 
prawdziwa Praga i szczelnie wypełniła 
pustkę, bo tej przyroda (i Warszawa) 
przecież nie znosi. 

Po kibucu nie ma śladu, prawda, ale 
życie wciąż jest. Podsłuchuję tu zawsze 
podczas powrotu do domu sąsiedzkie 
rozmowy, w których jest znacznie więcej 
szczerości, niż w biurowych wymianach 
komplementów przy kawie. O, nie dalej 
jak tydzień temu kobieta w średnim 
wieku pyta starszego mężczyznę, czy 
ten aby nie szuka takiej, co mu pomoże 
wydać pieniądze, które właśnie dostała 
jego firemka. Takiej, jak zapewnia sąsiad, 
nie szuka, chciałby za to taką, co sama te 
trzy na rękę zarabia, a przy tym jest przy-
najmniej niebrzydka i niegłupia. Sąsiad-
ka, co z niejednego stoiska na Szembeku 
pewnie chleb jadła, wkłada ręce do 
kieszeni, wypluwa słonecznik pod nogi 
i grzebie nogą w płycie chodnikowej. 
Dyskretnie przystaję, gotowa powiedzieć, 
że w zasadzie to ja jestem i niebrzydka, 
i niegłupia, i też coś tam zarabiam, ale 
w ostatniej chwili gryzę się w język. Ja tu 
jestem w gościach. Ja tylko obserwuję.

„Takiej nie znajdziesz, bo masz gębę 
brzydką i śmierdzisz” - mówi w końcu 
sąsiadka, wzdycha i jakby po namyśle 
wreszcie uśmiecha się krzywo: „Ale 
wydawać to bym ci pomogła. Zadzwoń 
czasem.”

Natalia Chruścicka
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Nieporównywalni
Już w czasie trwania 
wojny jedna ze śnia-
daniowych telewizji 
gościła sześcio-
osobową rodzinę 
Irakijczyków, która 
po perturbacjach 

osiadła w Polsce. 
Ich historia podejmo-

w a - nych przez miesiąc prób 
przekraczania granicy białorusko - pol-
skiej to przerażająca opowieść. To nie do 
wiary, jak byli traktowani Irakijczycy. Ile 
upokorzenia doznali, gdy byli wpychani 
na teren Białorusi za każdym razem, gdy 
tylko udało im się tę granicę sforsować. 
Koszmar. I drugi przekaz telewizyjny, 
tym razem z granicy ukraińsko - polskiej. 
Pilnujący przejść pewnie nie ci sami, co 
z granicy z Białorusią, ale przecież też 
Polacy. Jacy serdeczni, jacy uprzejmi 
wobec uchodźców wojennych z Ukrainy, 
aż miło patrzeć, jak udzielają wszelakiego 
wsparcia. 

Dwa rożne obrazy, a tytuł ten sam: 
Ucieczka przed złem. 

Jakże wzruszające wiadomości docierają 
teraz o postawie Polaków, w tym tak-
że wałczan, którzy w przeróżny sposób 
wspomagają przybyszów z terenów 
objętych napaścią Rosjan. Sam również 

zasiliłem drobnymi Fundację Pomagam w 
ramach zbiórki „Solidarni z Ukrainą”. Nie 
wspominam o tym, by się szczycić, ale by 
zawstydzony przyznać się do tego, że na 
wspomożenie uchodźców z innych krajów 
nie przelałem ani złotówki i co gorsza, 
pewnie nadal tego nie uczynię.

Niecałe trzy tygodnie temu Zgroma-
dzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych rozpatrywało rezolucję 
w sprawie zawieszenia Rosji w prawach 
członka Rady Praw Człowieka. Miało to 
miejsce w pierwszy dzień dopuszczenia 
ludzi z zewnątrz do przysłuchiwania się 
obradom Zgromadzenia, po zakazie wpro-
wadzonym w związku z pandemią Covid 
19. Bardzo bliskie mi osoby znajdowały 
się akurat w Nowym Jorku i skorzystały 
z okazji, by być przez chwilę świadkami 
tego historycznego wydarzenia. Zakończy-
ło się ono przyjęciem wniosku złożonego 
przez USA. Pomimo niepodważalnych 
dowodów gwałcenia praw człowieka 
przez Rosjan w czasie agresji na Ukra-
inę, spośród 193 krajów członkowskich 
ONZ tylko 93 z nich poprzez głos swoich 
ambasadorów poparły rezolucję. Można 
zatem wnioskować, że społeczeństwa 
pozostałych państw są obojętne, albo 
wręcz nie wierzą, że okropności czynione 
na ziemiach okupowanych przez Putina to 

okrutna rzeczywistość.
Wypowiedź papieża Franciszka: „wszy-

scy jesteśmy winni” w kontekście wojny 
na Ukrainie, spotkała się z przeogromną 
krytyką i zdziwieniem. Nie odważę się 
przytoczyć słów w tej sprawie wypowie-
dzianych przez Szymona Hołownię, czy 
też Tomasza Terlikowskiego - by wymienić 
tylko tych znanych, którzy przy każdej 
okazji podkreślają, że są katolikami. 

Jeden z turniejów tenisowych wcho-
dzących w skład Wielkiego Szlema, czyli 
Wimbledon, będzie w tym roku zamknięty 
dla zawodniczek i zawodników z Rosji i 
Białorusi. Organizatorem tych zawodów 
jest prywatny klub tenisowy i to on w 
porozumieniu z rządem brytyjskim podjął 
decyzję o wykluczeniu rosyjskich i białoru-
skich zawodników z tej prestiżowej impre-
zy z powodu wojny na Ukrainie. Gwiazda 
tenisa, Serb Djoković nazwał tę decyzję 
szalenie niesprawiedliwą. Rozczarowane 
decyzją są także władze organizacji, zrze-
szających tenisistki i tenisistów.

Przywołane przykłady zachowań to jed-
ne z licznych działań pokazujących, jacy 
jesteśmy nieporównywalni w podobnych 
sytuacjach i jak trudno zrozumieć, dla-
czego właśnie tacy jesteśmy.  Może ktoś 
zechce odpowiedzieć na to pytanie?

Marek Pawłowski
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Szyneczka ze słoika
Wasze dzieciaki studiują w innym 
mieście? Wasi starsi i młodsi chłopcy 
zajadają się mięsnymi konserwami z 
marketów? Jeśli tak, to z pewnością 
przyda Wam się przepis na domowe 
mięso ze słoika, które: 1. długo się 
przechowuje; 2. pysznie smakuje; 3. 
jest z prawdziwego mięsa i nie grozi 
gastrycznymi problemami. Do dzieła!

SKłADNIKI

• 1 kg mięsa (łopatka, szynka), 
• 20 g soli peklowej, 
• 2 łyżki majeranku,
• 1 łyżka oregano,
• 1 łyżka czosnku granulowanego,
• 1 łyżka papryki wędzonej,
• 4-5 słoików o poj. 800 ml.

Wykonanie:
Mięso myjemy, osuszamy i dzielimy na 
spore kawałki, najlepiej na tyle duże, 
żeby wypełniały cały słoik. Przygoto-

wujemy mieszankę przypraw i nacieramy 
nią dokładnie mięso. Miskę przykrywamy 
folią spożywczą  i wkładamy na całą noc 
do lodówki. Przekładamy naszą szyneczkę 
do słoików i dobrze zakręcamy. Tak przy-
gotowane mięso wstawiamy do garnka wy-

ścielonego ściereczką, zalewamy wodą do 
połowy wysokości słoików i gotujemy przez 
3 godziny. W międzyczasie uzupełniamy 
wodę, która wyparowała. Po upływie 3 
godzin pozostawiamy słoiki w wodzie do 
wystygnięcia.                      Smacznego!!!

COŚ NA ZĄB

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Nie powinieneś szczególnie się zamartwiać, 
bo to nie będzie trudny czas. Szczególnie 
pierwsza połowa tygodnia wydaje się być 
korzystna pod względem finansowym i 
partnerskim. Spadek sił witalnych po-
czujesz pod koniec tygodnia. Staniesz się 
wtedy bardziej przygaszony i stonowany. 
Wenus pomoże Ci znaleźć drugą połowę.
BYK (20.04. - 22.05.)
Czekają Cię intensywne, długie dni. Weź 
głęboki wdech i spręż się do działania. 
Opiekująca się tobą Wenus kilkakrotnie 
znajdzie się w niepokojących układach, 
zatem i Ty możesz mieć wokół siebie spo-
ro bałaganu. Dotyczyć to będzie głównie 
twoich relacji z innymi ludźmi. Sprzyja ci 
za to szczęście w miłości. Samotne Byki 
odważą się rozpocząć nowy flirt.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Tak ważnego dla Ciebie okresu nie było od 
dawna. Merkury będzie szalał na niebie w 
zadziwiających konfiguracjach, co wprowa-
dzi w Twoje życie wiele zmian. Ktoś może 
złożyć Ci propozycję nie do odrzucenia. 
Planeta Wenus sprzyja miłości. Samotne 
Bliźnięta poczują, że już czas podjąć po-
ważne decyzje w sprawie przyszłości. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Czeka Cię awans lub inny bonus. Nadcho-
dzą również miłe wiadomości finansowe. 
Uda się zakończyć stary konflikt, który w 
poprzednich tygodniach spędzał wszyst-
kim sen z powiek. Postanowisz zadbać o 
ludzi, którzy na ciebie liczą i wyjdzie ci 

to na dobre. Nie zabraknie też gotówki na 
przyjemności. Pod koniec tygodnia będziesz 
musiał zregenerować siły po dużym wysiłku. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Początek tygodnia nie nastroi Cię optymi-
stycznie. Wszystko może Cię drażnić, ludzie 
wokół będą wpływać na Ciebie niekorzyst-
nie. Ktoś podstępnie zechce umniejszyć 
Twoją pozycję w pracy. Uważaj na zdrowie 
- możesz mieć kłopoty z kondycją fizyczną i 
samopoczuciem. Układy planet zaczną być 
przychylniejsze pod koniec tygodnia.
PANNA (24.08. - 22.09.)
To będzie słodko-gorzki tydzień. W pracy nie 
będziesz narzekać, ale nie na finanse. Proble-
my będą dotyczyć niemożności porozumie-
nia się z ważnymi dla Ciebie osobami. Każda 
próba łagodzenia konfliktów może obrócić 
się przeciwko Tobie. W miłości zapowiada 
się sympatyczne spotkanie. Jeśli posłuchasz 
intuicji, to nowa znajomość może przerodzić 
się w coś poważniejszego.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Możesz spodziewać się jakichś natrętnych 
propozycji. Uważaj, bo to nie zabawa i nie 
lekceważ tego. Musisz nauczyć się stanowczo 
stawiać granice. Będziesz prowadzić ważne 
rozmowy dotyczące Twojej przyszłości zawo-
dowej. Złagodniej i skorzystaj z okazji, aby 
wyjechać gdzieś tylko we dwoje.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Poczujesz się silny i atrakcyjny. Czego tylko 
zapragniesz, będzie w Twoim zasięgu. Nie-
przyjazne Ci osoby zaczną mieć przed tobą 
respekt. Nie oszczędzaj się  i rób wszystko 

zgodnie z planem. Samotne Skorpiony 
w weekend mają szansę na intrygujące 
spotkanie.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Poczucie życiowego zagubienia będzie Ci 
towarzyszyć jak natrętna mucha. Zrób coś, 
co będzie szansą na przełamanie rutyny. 
Na trwałą poprawę musisz poczekać. Teraz 
po prostu akceptuj to, co jest. W miłości 
Strzelce będą trochę zazdrosne o każdy 
gest czy nową osobę w otoczeniu partnera.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Nie możesz narzekać. Już niedługo coś 
ważnego będzie zależeć tylko od Twojej de-
cyzji i postąpisz słusznie. Bądź cierpliwy, a 
szczęście szeroko się do ciebie uśmiechnie. 
Postaraj się, aby koniec tego tygodnia był 
okazją do zabawy i odpoczynku.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Przed Tobą wyjątkowo uciążliwe dni. Peł-
nia podniesie Ci ciśnienie. Będziesz rzucał 
gromami na współpracowników i najbliższe 
osoby. Wokół Ciebie zrobi się nerwowo. 
Przełom przyjdzie w weekend, gdy już 
będziesz wiedział jak postąpić.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Poczujesz wiarę w siebie. Masz w sobie 
moc i warto ją w coś przekuć, bo sytuacja 
zacznie się psuć pod koniec tygodnia. 
Uważaj na siebie, ponieważ Twoje roztar-
gnienie i rozkojarzenie może sprowadzić Ci 
na drogę spore kłopoty. Ktoś będzie chciał 
wykorzystać twoją naiwność i po prostu 
Cię oszukać nie tylko finansowo. Za to w 
miłości nadchodzą spokojniejsze chwile.
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CD. NA STRONIE 14

Na najdłuższy w sezonie wy-
jazd do Świnoujścia na mecz 
z wiceliderem 4. ligi wał-
czanie pojechali być może 
z nadzieją na uszczknięcie 
faworytom choćby jednego 
punktu, ale raczej nie zabrali 
ze sobą do nadmorskiego ku-
rortu zbyt wielkiego bagażu 
determinacji. Efektem była 
gładka porażka z Flotą, i to 
w najmniejszym z możliwych 
rozmiarze.

Orzeł pojechał do Świnoujścia 
po dwóch domowych poraż-
kach: w poprzednim meczu 
ligowym z Wieżą Postomino 1-3 
oraz pucharowej z rezerwami 
Pogoni Szczecin 0-5. Nadzieje 
na przełamanie złej passy były 
wśród kibiców niewielkie, ale... 
były. Nie trwały jednak zbyt 
długo.

Tym razem trener Marcin Ły-
jak znalazł miejsce w wyjścio-

Wielka bezradność
Flota Świnoujście - Orzeł Wałcz 4-0 (2-0)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Pawlisz  
(46’ Cerazy), Burak, Trzmiel, Popiołek, Kowalczuk (60’ Wojciechow-
ski) - Gałosz.

wej jedenastce dla Wojciecha 
Wesołowskiego, który mecz z 
Wieżą zaczął jako zmiennik, a 
na ławce rezerwowych zasiedli 
Cerazy i Wojciechowski. Szansę 
gry od pierwszej minuty otrzy-
mał natomiast Pawlisz, którego 
szybkość mogła się przydać przy 
wyprowadzaniu kontrataków.

Okazało się jednak, że zbyt 
wielu okazji do popisania się 
szybkim bieganiem młody skrzy-
dłowy Orła nie miał. Cały zespół 
gości został bowiem zdomi-
nowany przez piłkarzy Floty, 
którzy momentalnie narzucili 
przyjezdnym swoje warunki gry. 
Miejscowi górowali nad piłka-
rzami Orła właściwie we wszyst-
kich elementach piłkarskiego 
rzemiosła: byli szybsi i silniejsi 
fizycznie, dysponowali lepszą 
techniką użytkową i swobodnie 
rozgrywali piłkę. Byli też agre-
sywniejsi od piłkarzy Orła, co 
przejawiało się między innymi 

tym, że szacunkowe posiadanie 
piłki przedstawiało się na po-
ziomie 70:30 proc. na korzyść 
miejscowych, a wymienienie 
kilku podań przez zawodników 
Orła na połowie wyspiarzy 
zdarzało się rzadziej, niż widok 
plażowicza w kożuchu na miej-
scowej promenadzie w lipcu. To, 
co byli w stanie pokazać piłkarze 
Orła na boisku można określić 
krótko: bezradność.

Szybko przełożyło się to na 
wynik. Listę strzelców otworzył 
w 13. minucie Kamil Poźniak, 
który popisał się pięknym strza-
łem z rzutu wolnego, który sę-
dzia podyktował za faul Pawlisza 
na ok. 20 metrze od bramki 
Odolczyka. Strzał nad murem 
był na tyle mocny i dokładny, 
że rozpaczliwie interweniujący 
golkiper gości nie był w stanie 
sięgnąć piłki.

Piłkarze Orła nawet jeśli chcieli 
szybko odrobić tę stratę, to 
nie byli w stanie skonstruować 
żadnej składniejszej akcji. Na-
tomiast gospodarze grali swoje: 
nie pozwalali gościom wypro-
wadzić piłki ze swojej połowy 
i często wykorzystywali boczne 

sektory boiska do przeprowa-
dzania akcji oskrzydlających. 
Ofiarnie grającym obrońcom 
Orła przez jakiś czas udawało się 
nie dopuszczać napastników Flo-
ty do strzału, ale widać było, że 
kolejne bramki są tylko kwestią 
czasu. W 23. minucie gospo-
darze przeprowadzili kolejną 
akcję prawą stroną, przerwaną 
wybiciem piłki za linię boczną 
przez Hermanowicza. Po wrzucie 
z autu skrzydłowy gospodarzy 
wycofał futbolówkę na 14 metr, 
a spokojnym strzałem Odolczyka 
pokonał Krystian Peda, którego 
krycie zupełnie odpuścił Pawlisz.

Nie wpłynęło to ani na jotę 
na obraz gry. Gospodarze nadal 
praktycznie schodzili z połowy 
Orła, a gdyby Flota już do prze-
rwy prowadziła różnicą pięciu 
goli, to i tak goście nie mieliby 
prawa narzekać na zły los. W 
bramce przyjezdnych bardzo 
dobrze spisywał się jednak 
Odolczyk, raz na drodze piłki 
znalazł się stojący tuż przed linią 
bramkową Riccio, a w innych 
przypadkach miejscowych zawo-
dziła skuteczność. O grze Orła do 
przodu najlepiej świadczy fakt, 
że bramkarz Floty nie był ani 
razu zmuszony do interwencji, 
a próby oddania strzałów przez 
podopiecznych trenera Łyjaka 
można było policzyć na palcach 
jednej ręki.

Po zmianie stron w miejsce 
Pawlisza na boisko wybiegł Ce-
razy, jednak znacząco siły ognia 
gości to nie poprawiło. Nato-
miast Flota grała konsekwent-
nie aż do bólu. W 59. minucie 
gośspodarze przeprowadzili 
składny atak lewą stroną boiska, 
skrzydłowy wbiegł z piłką do li-
nii końcowej, zwiódł na zamach 
Wesołowskiego i wycofał na 8. 
metr do Adriana Kranza, a ten 
strzałem przy bliższym słupku 
pokonał Odolczyka.

Minutę później na boisku w 
miejsce Kowalczuka wszedł 
Wojciechowski, ale młody na-
pastnik też nie okazał się zbaw-
cą Orła. Miejscowi natomiast 
mimo kilku zmian nadal cieszyli 
się grą i dominowali na boisku. 
Pomocnicy Floty zawsze mieli 
jakiś wybór przy rozgrywaniu 
akcji, ich łupem padała znako-
mita większość odbitych piłek i 
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4. liga
Wyniki 27. kolejki: Flota Świnoujście - Orzeł Wałcz 4-0, Dar-
łovia Darłowo - Błękitni II Stargard 3-1, Vineta Wolin - Chemik 
Police 2-0, Gwardia Koszalin - Sokół Karlino 5-1, GKS Manowo 
- Rasel Dygowo 0-0, Olimp Gościno - Biali Sądów 2-0, Zefir 
Wyszewo - MKP Szczecinek 1-11, Ina Goleniów - Pogoń Połczyn 
Zdrój 2-3, Hutnik Szczecin – Jeziorak Szczecin 0-0, Dąb Dębno - 
Wieża Postomino 1-1.

1. Vineta Wolin 27 71 71-12
2. Flota Świnoujście 27 65 87-20
3. Gwardia Koszalin 27 57 60-18
4. Dąb Dębno 27 50 61-42
5. MKP Szczecinek 27 48 81-47
6. Biali Sądów 27 46 59-39
7. Wieża Postomino 27 45 47-31
8. Hutnik Szczecin 27 43 55-35
9. Orzeł Wałcz 27 40 50-44
10. Chemik Police 27 39 59-36
11. Olimp Gościno 27 35 40-54
12. Darłovia Darłowo 27 33 40-48
13. Rasel Dygowo 27 30 43-69
14. Błękitni II Stargard 27 29 54-68
15. Ina Goleniów 27 25 43-71
16. Jeziorak Szczecin 27 24 43-73
17. GKS Manowo 27 24 33-55
18. Sokół Karlino 27 23 32-61
19. Pogoń Połczyn 27 15 32-91
20. Zefir Wyszewo 27 12 27-76

Klasa okręgowa
Wyniki 22. kolejki: Korona Człopa - Iskra Pomień 5-3, Sparta 
Węgorzyno - Piast Chociwel 1-2, Lech Czaplinek - Orzeł Bierzwnik 
5-0, Błękitni Pomierzyn - Sarmata Dobra 2-3, KP Drawsko Pomor-
skie - Gavia Choszczno 1-5, Zorza Dobrzany - Olimp Złocieniec 
3-2, Światowid 63 Łobez - Calisia Kalisz Pomorski 0-4, Drawa 
Drawno - Ina Ińsko 0-3 (w.o., Drawa Drawno wycofała się z 
rozgrywek po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 22 49 46-18
2. Zorza Dobrzany 22 46 53-26
3. Calisia Kalisz Pom. 22 44 65-27
4. Lech Czaplinek 22 42 49-28
5. Sarmata Dobra 22 40 44-33
6. Piast Chociwel 22 39 47-29
7. KP Drawsko Pom. 22 35 47-36
8. Olimp Złocieniec 22  35 51-36
9. Orzeł Bierzwnik 22 34 41-36
10. Ina Ińsko 22 29 33-31

WYNIKI I TABELE

11. Korona Człopa 22 27 43-45
12. Błękitni Pomierzyn 22 20 30-56
13. Światowid 63 Łobez 22 17 32-54
14. Iskra Pomień 22 14 35-73
15. Sparta Węgorzyno 22 9 25-63
16. Drawa Drawno 22 10 22-72

Klasa A
Wyniki 18. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Santos Kłębowiec 2-3, 
Sad Chwiram - Znicz Dzikowo 1-1, Kopanik Lubno - Legion Strączno 
8-0, Bytyń Nakielno - Sokół Suliszewo 0-2, Wspólni Różewo - Grom 
Giżyno 4-3, Błękitni Ostrowice - Drzewiarz Świerczyna 8-1. Pauza: 
Grom Szwecja.

1. Sokół Suliszewo 17 38 46-22
2. Sad Chwiram 17 34 46-27
3. Wspólni Różewo 17 33 49-24
4. Santos Kłębowiec 17 27 39-30
5. Błękitni Ostrowice 16 27 43-22
6. Znicz Dzikowo 17 27 52-38
7. Grom Giżyno 16 21 36-50
8. Kopanik Lubno 17 21 47-36
9. Drzewiarz Świerczyna 17 19 33-52
10. Grom Szwecja 16 19 17-29
11. Mirstal Mirosławiec 16 18 32-42
12. Legion Strączno 16 15 22-65
13. Bytyń Nakielno 17 13 25-50

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 16. kolejki: Oldboje Bruskowo Wielkie - Mirstal Mirosła-
wiec 0-0, Oldboje Tychowo - Oldboje Szczecinek 1-1, Sparta Gryfice 
- Mechanik Bobolice 1-3, Olimp Złocieniec - Amator Kołobrzeg 4-3, 
Gryf Kamień Pomorski - Lech Czaplinek 6-3, Iskra Białogard - Victoria 
Sianów 1-2. Pauza: Zryw Kretomino.

1. Victoria Sianów 14 37 75-20
2. Oldboje Szczecinek 15 31 58-22
3. Olimp Złocieniec 15 30 47-37
4. Oldboje Tychowo 15 29 41-32
5. Mirstal Mirosławiec 15 25 48-45
6. Oldboje Bruskowo Wlk. 14 25 51-29
7. Zryw Kretomino 14 24 42-26
8. Mechanik Bobolice 15 18 37-55
9. Lech Czaplinek 14 14 26-47
10. Amator Kołobrzeg 15 13 31-45
11. Iskra Białogard 14 13 26-40
12. Sparta Gryfice 15 9 27-75
13. Gryf Kamień Pom. 15 6 34-70

jedno, co można było zarzucić 
miejscowym, to brak skuteczno-
ści. Piłkarze Orła natomiast po 
stracie trzeciej bramki sprawiali 
wrażenie pogodzonych z losem 
i chcieli po prostu doczekać 
ostatniego gwizdka. Zanim jed-
nak mogli pójść pod prysznic, 
zmuszeni byli przełknąć jeszcze 
jedną gorzką pigułkę. W 84. mi-
nucie przyzwoicie do tej spory 
spisujący się Trzmiel pogubił 
się przy próbie wyprowadzania 
piłki ze swojej połowie. Goście 

wyprowadzili błyskawiczną 
kontrę, jeden z pomocników 
wbiegł w pole karne i zagrał 
wzdłuż bramki do niepilnowa-
nego Damiana Staniszewskiego, 
a ten strzałem z bliska dopełnił 
formalności.

O ile porażka w Świnoujściu 
z tak dysponowaną Flotą ni-
komu w lidze wstydu by nie 
przyniosła, o tyle styl gry więk-
szości piłkarzy Orła pozostawiał 
- delikatnie mówiąc - wiele do 
życzenia. Stosunkowo najmniej 

zastrzeżeń można mieć do wy-
stępu formacji obronnej, zwłasz-
cza pary środkowych obrońców 
Wesołowski - Hermanowicz, 
oraz do Odolczyka, który jest 
dobrym bramkarzem, ale jednak 
nie cudotwórcą i wszystkich błę-
dów swoich kolegów naprawić 
nie mógł. Nad występem pozo-
stałych zawodników Orła lepiej 
będzie spuścić zasłonę milcze-
nia. Dość powiedzieć, że goście 
w całym meczu oddali jeden (!!!) 
celny strzał (Popiołek), z którym 

bez najmniejszego wysiłku pora-
dził sobie bramkarz Floty.

Po meczu w Świnoujściu nasu-
wa się jeden pozytywny wnio-
sek: gorzej już być nie może 
(raczej?), więc pozostaje z na-
dzieją czekać na poprawę gry 
w najbliższym meczu z Dębem 
Dębno (sobota 30 kwietnia 
o godz. 15.00 na Stadionie 
Miejskim w Wałczu). Tyle, że 
rywal do najłatwiejszych też nie 
należy...

tc
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AUTO-TRANS WAłCZ

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

Kwiecień każdego roku jest 
wyjątkowym okresem w życiu 
Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Wałczu im. Polskich Olim-
pijczyków. Obchodzone jest 
wtedy Święto Patrona czyli. W 
tym roku z tej okazji odbył się 
Konkurs Wiedzy Olimpijskiej 
pt. „Zimowy Pekin 2022”. 

Honorowy Patronat nad wyda-
rzeniem objął prezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Andrzej 
Kraśnicki. W uroczystości, którą 
otworzyła dyrektor SP 5 Violetta 

Kamińska, uczestniczyli bur-
mistrz Wałcza Maciej Żebrowski, 
radny Rady Miasta Dariusz Szal-
la, wałecki olimpijczyk z Atlanty i 
Sydney Paweł Łakomy oraz  pre-
zes Zachodniopomorskiej Rady 
Olimpijskiej Stanisław Kopeć.

Konkurs poprzedził ceremoniał  
z odczytaniem Apelu Olimpij-
skiego oraz wniesieniem przez 
uczniów klasy sportowej IIIc 
flagi PKOL, a zakończył występ 
uczennic klas siódmych w tańcu 
olimpijskim z szarfami przygo-
towany przez Agatę Skonieczka.

Konkurs, w którym wzięło 
udział 24 uczniów, został po-
dzielony na dwa etapy. W pierw-
szym uczestnicy zmierzyli się 
z testem składającym się z 30 
pytań z zakresu wiedzy o wy-
stępach polskich sportowców na 
Zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich w Pekinie oraz zagadnień z 
ceremoniału  olimpijskiego. Póź-
niej odbyła się część sportowa, 
w której uczniowie rywalizowali 
w zimowych dyscyplinach: ho-
keju, skokach narciarskich oraz 
biathlonie. 

Na zakończenie każdy uczest-
nik z rąk gości otrzymał pa-
miątkowy medal. Oficjalne 
podsumowanie konkursu od-
będzie się na uroczystym apelu 
szkolnym, na którym wręczone 
zostaną nagrody, ufundowane 
przez Urząd Marszałkowski 
w Szczecinie, Polski Komitet 
Olimpijski, Zachodniopomor-
ską Radę Olimpijską, Burmi-
strza Wałcza, radnego Dariusza 
Szallę oraz Hurtownię Sporto-
wą Admiral.

Fot. Agata Juszkiewicz

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

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

• Zlecę prace remontowo-budowlane w 
Wałczu i okolicy: wyburzenia przygotowanie 
mieszkań do remontu drobne prace budowlano 
naprawcze. Dla osób wynagrodzenie adekwat-
ne do umiejętności, dla firm ryczałt. Zaintere-
sowane osoby lub firmy proszę o kontakt. Tel. 
573 740 418                                            16/22ub

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

• ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I rEkLAMy 
rAMkOWE OrAZ OGŁOSZENIA drOBNE, 
które mają ukazać się w najbliższym wydaniu 
tygodnika „Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy do 
godz. 16.00 do poniedziałku poprzedzającego 
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać 
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.com.pl, 
reklama@pojezierze.com.pl) lub telefonicznie: 
602 590 376, 662 041 438.

OGłOSZENIA DROBNE

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