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Ciagle zapominam dowiedzieć się od wujka Google, 
czy Święto Matki i Dzień Dziecka są w kalendarzu 
tak blisko siebie przez przypadek, czy wprost 
przeciwnie. No, bo przecież są - dzieli je raptem 

parę dni. Trochę bardziej oddalony jest Dzień Ojca, ale nie 
piszę tego z żalem ani pretensjami, bo być może kryje się za 
tym jakiś ważny powód, którego wprawdzie nie znam, ale 
istnienie tegoż dopuszczam.

Już bez żadnego „być może” istnieją natomiast powody, 
dla których uważa się, że dziecko wychowujące się bez ojca 
jest „tylko” półsierotą, natomiast bez matki - jest sierotą 
całkowitą. Ja te powody oczywiście znam i zmuszony jestem 
je respektować, choć z mojego doświadczenia wynika, że od 
każdej reguły zdarzają się wyjątki. Znane są mi przypadki 
matek, dla których macierzyństwo jest Bożym dopustem i 
gdyby tylko dało się cofnąć czas, to drugi raz by do tego (albo 
raczej: tego😉) nie dopuściły. Znam również dzieci, które 
osiągnięcie pełnoletności i samowystarczalności wykorzystały 
do natychmiastowego zerwania kontaktów z mamą - czasem 
z mniej, a czasem z bardziej uzasadnionych powodów. Bywa 
więc różnie, choć wypada jak najwyraźniej powiedzieć, że 
niepoczuwających się do ojcowskich obowiązków tatusiów 
jest o niebo więcej, niż mam. Przy okazji przypomniał mi się 
dawny już bardzo przykład mojego serdecznego przyjaciela, 
którego odrobinę przerósł powrót do domu ślubnej małżonki 
z kilka dni wcześniej powitą pierworodną córką. Mojego 
przyjaciela ta nowa w jego życiu okoliczność przeraziła tak 
bardzo, że wysłany do apteki po zerowe mleko zapodział 
się był gdzieś na dwie doby, a po powrocie tłumaczył, że 
odpowiedniego mleka w aptece akurat nie mieli, a on jako 
odpowiedzialna głowa rodziny musiał poczekać na dostawę. 
Z pustymi rękami wrócić przecież nie mógł. Ponieważ jego 
chuch oraz ogólna niedyspozycja jednoznacznie zdradzały, 
czym wypełniał sobie czas w oczekiwaniu na dostawę mleka, 
bardziej chyba rozśmieszona niż rozsierdzona małżonka dała 
sobie spokój z wypytywaniem go o szczegóły.

To jednak tylko zwykła anegdotka, nawet niezupełnie a'pro-
pos omawianego tematu. Mój przyjaciel szybko wdrożył się 
w nowe obowiązki, które wykonywał już później z pełnym 
zaangażowaniem w zakresie niańczenia, a potem wychowa-
nia zarówno pierwszej, jak i drugiej córki - dziś już dorosłych 

Pokolenie za pokoleniem

Reduktor

kobiet, które nadal uwielbiają i tatę, i mamę. Świadczy to 
bez wątpienia o tym, że z punktu widzenia dziecka bardzo 
ważna jest postawa obydwojga rodziców.

Kilkakrotnie napomykałem już w tym miejscu, że moja 
mama prawdopodobnie ocierała się o świętość, gdyż całe 
jej poświęcenie, z jakim oddawała się próbom wyprowa-
dzenia na ludzi swojego jedynego syna, bardzo długo nie 
przynosiło oczekiwanych rezultatów, a obiektywnie mówiąc 
uważam, że nigdy nie doprowadziło do jakichś spektakular-
nych sukcesów. Owszem, nauczyłem się korzystać z nocnika 
i myć zęby, jakoś przechodziłem z klasy do klasy i nawet 
zdobyłem przyzwoity zawód. Z kształtowaniem mojego od 
początku trudnego charakteru już jednak mamie tak dobrze 
nie poszło - przynajmniej ona tak uważała. Moim zdaniem - 
podkreślanym często wzruszeniem ramion oraz rozłożeniem 
rąk - nie było aż tak źle, jak Jej się wydawało. Dopiero jednak 
teraz widzę, ile Jej zawdzięczam, jak dużo tych dobrych cech, 
które jednak (chyba) we mnie są, mimowolnie uznałem za 
godne naśladowania. Wad, niestety, również, ale ich przy 
Dniu Matki wywlekać przecież nie będę.

Generalnie jestem chyba mieszaniną zalet i wad, nabytych 
od moich rodziców i tych, którymi nasiąkłem na ulicy, która 
też wniosła swój niezaprzeczalny wkład w proces mojego 
wychowania. Już jako starszy pan zdałem sobie sprawę z tego, 
że według podobnego schematu próbowałem wychować 
również swoje córki. Z jakim skutkiem? Nie mnie to oceniać. 
Ja jestem z obydwu bardzo dumny, z wielką przyjemno-
ścią - choć coraz bardziej z boku - patrzę, jak piszą swoje 
historie życia. Cieszę się ich sukcesami, bardzo przeżywam 
niepowodzenia i pilnuję się, żeby nie przegapić żadnego z 
coraz rzadszych momentów, kiedy mogę być im potrzebny. Z 
ojca stałem się nie wiadomo kiedy kimś w rodzaju mentora, 
czasem powiernika. Cieszę się bardzo, że niekiedy w nawale 
swoich obowiązków poczują potrzebę, żeby pobyć ze mną i 
moją rodziną, choć los głęboko przeorał ich i moje życie, i nic 
nie jest już takie, jak kiedyś. Cierpliwie układamy wszystko 
od nowa, z wielu fragmentów kilku rodzin budujemy nową 
wartość. Najważniejsze, żebyśmy trzymali się razem: Aga, ja, 
nasze dzieciaki, ich rodziny i ich dzieciaki, które już są albo 
zaraz będą na tym świecie. Bądźcie zdrowi, nasi kochani. 
Niech Was szczęście, miłość i pokój nigdy nie opuszczą.
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Goście odwiedzający 21 maja 
promenadę nad Raduniem 
w Wałczu mieli do wyboru 
szereg atrakcji: piknik woj-
skowy promujący dobrowolną 
zasadniczą służbę wojskową, 
Bieg Dwóch Skarpet oraz 
odbywające się na MOSiR-ze 
turniej Grand Prix Polski w 
Darta i kajakarskie Memoriały 
K. Góreckiego i M. Matłoki. 

Już na parkingu przy promena-
dzie na odwiedzających czekało 
spore zaskoczenie. Jednym z 
parkujących tam pojazdów był 
bowiem najprawdziwszy czołg 
Leopard. Pojazd można było 
obejrzeć nie tylko z zewnątrz, ale 
też zajrzeć do środka. O szczegó-
łach technicznych opowiadali 
czołgiści. 

Na promenadzie prezento-
wały sprzęt wałeckie jednost-
ki. Powodem zorganizowania 
pikniku była promocja nowego 
rodzaju służby wojskowej, czyli 
dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej. 

- Takie pikniki na terenie wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego odbywają się tylko w 
dwóch miejscach: w Stargardzie 
i Wałczu – mówi ppłk Zbigniew 
Urbaniak, szef Wojskowego Cen-
trum Rekrutacji w Szczecinku. 
- Można powiedzieć, że jest to 
wyróżnienie i docenienie miasta. 
Ale jak wiadomo od lat, Wałcz 
wojskiem stoi.

Rzecznik prasowy Szefa Woj-
skowego Centrum Rekrutacji w 
Szczecinku Joanna Lipka ocenia, 
że zainteresowanie nową formą 
służby okazało się zaskakująco 
duże. Na pikniku w Wałczu uru-
chomiony był punkt rekrutacyj-
ny, w którym oprócz uzyskania 
wszelkich informacji na temat 
nowej formy służby, można 
było od razu złożyć wniosek o 
przyjęcie do dobrowolnej zasad-
niczej służby wojskowej. Takich 
wniosków zostało złożonych od 
razu kilkanaście.

J. Lipka wyjaśnia też na czym 
polega nowa forma służby.

- Obecnie istnieją trzy formy 
służby: zawodowa, w wojskach 
obrony terytorialnej oraz naj-
nowsza, którą promował piknik, 
czyli dobrowolna zasadnicza 
służba wojskowa – tłumaczy. - 
Dobrowolna zasadnicza służba 
odbywa się w dwóch etapach. 

Na promenadzie jak w ulu
Pierwszy, trwający 28 dni, to 
szkolenie podstawowe, które 
kończy się przysięgą. Po tym 
okresie rozpoczyna się szkole-
nie specjalistyczne, które trwa 
11 miesięcy. Co ważne, pod-
czas szkolenia podstawowe-
go żołnierze są skoszarowani, 
natomiast podczas szkolenia 
specjalistycznego już nie ma 
takiego obowiązku. Warto za-
znaczyć, że na każdym etapie 
w dowolnym momencie można 
zrezygnować ze służby. Jest to 
niezwykle istotne dla młodych 
ludzi, którzy mogą dojść do 
wniosku, że wojsko jest jednak 
nie dla nich. W takim przypadku 
mogą zrezygnować bez żadnych 
konsekwencji. Przez cały okres 
dobrowolnej zasadniczej służby 
żołnierz otrzymuje wynagrodze-
nie w wysokości 4560 złotych 
netto. Jeśli dojdzie do wniosku, 
że wojsko jest jego wyborem, to 
po roku i ukończeniu szkolenia 
specjalistycznego zostaje żołnie-
rzem zawodowym.

***
Bliżej MOSiR-u na promena-

dzie umiejscowione były start i 
meta wałeckiego Biegu Dwóch 
Skarpet. W tym, roku biegacze 
i chodziarze wystartowali w 
jubileuszowym V Biegu, zorga-
nizowanym po przerwie spowo-
dowanej pandemią. 

Bieg Dwóch Skarpet organizo-
wany jest jako forma solidaryzo-
wania się z osobami dotkniętymi 
zespołem Downa. Zazwyczaj 
odbywał się w marcu, ale w tym 
roku termin został przesunięty. 
Bieg odbył się bez podziału na 
płeć oraz kategorie wiekowe, 
a jedynie na grupy biegaczy i 
chodziarzy. Oprócz tego każdy ze 
startujących musiał być ubrany 
dwie różne skarpety.

Światowy Dzień Zespołu Do-
wna przypada na 21 marca. Ta 
data wiąże się z istotą zaburze-
nia – trisomią 21 chromosomu.  
Znakiem solidarności z chorymi 
od kilku lat jest włożenie tego 
dnia dwóch różnych skarpetek 
– najlepiej w wesołych kolorach. 
Skarpetki nie do pary mają 
symbolizować niedopasowanie 
społeczne i genotypowe. We-
sołe kolory z kolei są symbolem 
tolerancji.

- Dwie różne skarpetki to sym-
bol biegu i symbol Dnia Zespołu 
Downa – mówiła przed rozpo-

częciem biegu dyrektor Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Wałczu Anna Baculewska. - Nie-
stety, nie udało się zorganizować 
biegu w marcowym terminie z 
powodów pandemicznych. Być 
może jednak przesunięcie termi-
nu ostatecznie wyszło imprezie 
na plus. W tym roku zgłosiło się 
łącznie 320 osób.

Wiejący w czasie biegu silny 
wiatr nie przestraszył zbyt wielu 
uczestników i w sumie na trasę 
wybiegło i wymaszerowało 
ponad 300 osób. W biegu nie 
było wygranych i przegranych 
- wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale.

***
W czasie kiedy na promenadzie 

bawiono się na pikniku i biegu 
dwóch skarpet w budynku MO-
SiR odbywały się dwudniowe 
zawody z cyklu Grand Prix Polski 
Darta o puchar Burmistrza Wał-

cza. Organizatorem zawodów 
były Polska Organizacja Darta, 
MOSiR i Urząd Miasta Wałcza. 
Efektowne statuetki dla zwycięz-
ców wykonała firma Eagle Laser. 

Na starcie dwudniowych zma-
gań stanęło łącznie 134 panów 
i 22 panie. 

- Są to jedne z bardziej pre-
stiżowych zawodów w Polsce 
– podkreśla Joanna Siemieńska, 
wspierająca organizację turnieju. 
- W kraju w ciągu roku takich tur-
niejów odbywa się tylko pięć. Są 
to zawody ogólnopolskie i przy-
jeżdża na nie krajowa czołówka 
zawodników. Poziom sportowy 
jest bardzo wysoki.

Turniej w kategorii mężczyzn 
wygrał Sebastian Białecki, a w 
kategorii  pań Aleksandra Bia-
łecka. Oprócz statuetek i dyplo-
mów, zwycięzcy zdobyli nagrody 
finansowe w wysokości 1000 zł 
za I miejsce.                        far
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Na Zatorzu odbyło się 23 
maja spotkanie mieszkańców 
z burmistrzem Wałcza Macie-
jem Żebrowskim. Rozmowy 
dotyczyły budowy ścieżki 
rowerowej do Ostrowca, re-
montu ulicy Gdańskiej oraz 
remontu ulicy Chełmińskiej.

W czasie spotkania burmistrz 
poinformował, że 2 maja 
otwarty został trzeci przetarg 
na budowę ścieżki rowerowej 
do Ostrowca i ul. Chełmińskiej. 
Dwa poprzednie postępowania 
zostały unieważnione z powodu 
ceny. Jak tłumaczył burmistrz, 
chodzi o dwa projekty: na bu-
dowę ścieżki rowerowej i remont 
ul. Chełmińskiej, ale zawierające 
się w jednym przetargu. Ścieżka 
ma być gotowa jeszcze w bieżą-
cym, a najpóźniej w przyszłym 
roku. Jej cena ma wynieść 2,7 
miliona złotych, a zawierać ma 
nawierzchnię asfaltową, oświe-
tlenie plus barierki. W pierw-
szym, odwołanym przetargu 

Serce trochę boli
koszt budowy ścieżki wyceniono 
na około 4 mln. złotych, czyli - 
jak mówił burmistrz - udało się 
zaoszczędzić 1,3 mln. złotych. 

far

Od autora: W spotkaniu 
uczestniczyłem w dwóch wcie-
leniach: jako dziennikarz, ale 
również jako osoba osobiście za-
interesowana tematem remontu 
ul. Gdańskiej i rozwiązania pro-
blemu właścicieli garaży, którzy 
mają notorycznie utrudniony 
lub wręcz uniemożliwiony do-
stęp do swoich nieruchomości, 
za które oczywiście płacą po-
datki. 

Najpierw wypowiem się jako 
współużytkownik jednego z 
garaży przy ul. Gdańskiej. Spra-
wę zgłaszałem wielokrotnie. 
Pojawiali się kolejni naczelnicy 
wydziałów, a jedynym efektem 
spotkań z nimi było „wyrów-
nanie” ziemi przed garażami. 
Nie wiem, ile to kosztowało, 
ale zakładam, że niemało. 

Ostatni remont był wykonany 
23 kwietnia 2021 roku i dziś 
nie ma po nim nawet śladu. Na 
prośbę sąsiadów sporządziłem 
kolejne pismo i złożyłem je do 
Urzędu Miasta, wnioskując w 
nim o ustawienie znaku zakazu 
postoju wzdłuż garaży na Gdań-
skiej. Wkrótce w tym miejscu 
znów pojawił się naczelnik w 
towarzystwie funkcjonariusza 
Straży Miejskiej. Pan naczelnik 
zaczął szukać rozwiązania, ale 
nie takiego, żeby pomóc wła-
ścicielom czy użytkownikom 
garaży, tylko zastawiającym je 
kierowcom. Pomysłów było 
kilka, między innymi budowa 
torów „podejścia” do garaży za 
pomocą metalowych słupków 
i łańcuchów. Trudno o więk-
szy absurd, bowiem równie 
dobrze można byłoby zatrud-
nić któregoś ze strajkujących 
kontrolerów lotów z Okęcia i 
na zbiegu Gdańskiej i Wojska 
Polskiego postawić mu wieżę, 
żeby prowadził profesjonalne 
naprowadzanie do garaży. 

Na koniec pojawiło się coś, co 
można odebrać jako szantaż. 

- Chcecie znak? - naczelnik był 
już chyba zirytowany. - To jest 
15 sekund, żeby postawić, ale 
wtedy nikt nie będzie mógł par-
kować przed swoimi garażami.

Otóż właśnie tak według na-

czelnika miałaby wyglądać po-
moc dla płacących podatki 
właścicieli garaży: jeśli uprzecie 
się przy postawieniu znaku, to 
sami tu nie postawicie samocho-
du! Co za tym idzie, ktoś pod-
jeżdżający na chwilę pod swój 
garaż, nie mógłby wypakować 
zakupów, zanieść ich do domu, 
a po kilku minutach zejść i jechać 
dalej. Musiałby wprowadzić 
samochód do garażu, żeby wy-
pakować zakupy, a potem znów 
wyprowadzić samochód z garażu 
i dopiero jechać. A co z posia-
daczami dwóch samochodów, 
z których jeden stoi w garażu, a 
drugi przed nim? Otóż według 
Urzędu to właśnie oni stanowią 
prawdziwy problem. Ci, którzy 
zastawiają garaże, problemem 
nie są... 

Warto dodać, że cały ten pro-
blem rozwiązałoby postawienie 
znaku zakazu postoju z adno-
tacją: nie dotyczy właścicieli 
i użytkowników garaży, lub 
tabliczki graficznie przedstawia-
jącej dozwolony (prostopadle 
do garaży) i niedozwolony 
(równolegle do garaży) sposób 
parkowania. Wystarczy chcieć. 
Na pismo do dnia dzisiejszego 
(23 maja 2022 r.) nie dostałem 
odpowiedzi – mimo że od jego 
złożenia upłynął już ponad 
miesiąc.  
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Serce trochę boli
Na spotkaniu z burmistrzem 

pokazano koncepcję remontu 
ul. Gdańskiej. Wynika z niej 
tyle, że problem z zastawia-
niem garaży mieliby mieć teraz 
właściciele garaży, stojących 
po drugiej strony ulicy. Do 
tego dość irracjonalne wydaje 
się rozmieszczenie pasów zie-
leni. Wyeliminowana została 
również możliwość dojazdu 
bezpośrednio od drogi i po-
stawienia samochodu przed 
swoim garażem. Ostateczne 
decyzje jeszcze nie zapadły. 
Przed ich podjęciem ma być 
zorganizowane jeszcze jedno 
spotkanie z projektantem, pod-
czas którego mieszkańcy będą 
mogli wnieść swoje zastrzeże-
nia. A kiedy możliwy będzie 
remont Gdańskiej? Podobno 
w przyszłym roku, choć radni 
w to wątpią, a to oni w końcu 
przyznają środki. A do czasu 
remontu ma być rozważona 

możliwość... ustawienia znaku 
zakazu postoju.

Z ul. Gdańską cierpliwie pocze-
kam na odpowiedź na pismo.

Teraz jako dziennikarz odniosę 
się do budowy „miejskiego” 
fragmentu ścieżki rowerowej z 
Wałcza do Ostrowca, na której 
zdaniem burmistrza Macieja 
Żebrowskiego, Urząd zaoszczę-
dził 1,3 miliona złotych. Widzę 
w tym fajną grę słów, godną 
najlepszych speców od propa-
gandy. Bo jak to się ma do za-
kończonej pod koniec ubiegłego 
roku budowy ścieżki z Ostrowca 
do Wałcza, którą wykonała Gmi-
na Wałcz? Za ponad trzykrotnie 
dłuższy odcinek wójt Jan Ma-
tuszewski zapłacił wykonawcy 
570 tysięcy złotych. Więc ile 
zaoszczędziła gmina względem 
miasta? Fakt nr 1: „gminna” 
ścieżka wykonana została w tro-
chę niższym standardzie, ale jeśli 
porozmawiać z użytkownikami 

ścieżki, to większości z nich taki 
standard w zupełności wystar-
cza. Czyli: ile zaoszczędził wójt 
i dlaczego się tym nie chwali? 
Fakt nr 2: gmina wykonała swój 
odcinek ścieżki wcześniej.

Ale co stało na przeszkodzie, 
żeby miasto zdecydowało się 
na budowę ścieżki w tym sa-
mym czasie, co gmina? Nawet 
w tym wyższym standardzie, 
koszt realizacji miejskiego od-
cinka szacowano wówczas na 
maksimum 500 tysięcy złotych. 
Czyli gdyby miasto zdecydowało 
się wybudować swój kawałek 
wcześniej, to zapłaciłoby o 
wiele mniej. W efekcie zamiast 
mówić o oszczędnościach rzędu 
1,3 miliona złotych, może lepiej 
byłoby powiedzieć o stracie w 
wysokości 2 milionów zł? 

Każde z tłumaczeń jest dobre, 
w zależności od tego, co trze-
ba uzasadnić. Dla burmistrza 
zapewne jest to oszczędność, 

ale zakładam, że dla opozycji 
jest to strata. Tym bardziej, że 
jeśli chodzi o budowę ścieżki, 
to radni deklarowali przesu-
nięcie środków, aby w każdym 
momencie móc zrealizować 
to zadanie. Ktoś zdecydował 
o wpisaniu inwestycji do Pol-
skiego Ładu - tyle, że teraz 
realne ceny bardzo mocno 
wyprzedziły szacunki i w efekcie 
do państwowej dotacji trzeba 
będzie sporo dołożyć. Okazuje 
się, że pośpiech bywa wskazany 
nie tylko przy łapaniu pcheł...

A jeśli chodzi o moje osobiste 
zdanie, to mam dylemat. Z 
jednej bowiem strony ścieżka 
jest oczywiście potrzebna i kła-
małbym mówiąc, że nie cieszę 
się, iż wreszcie może powstanie. 
Z drugiej jednak strony serce 
troszkę mnie boli, bo jednak 2,7 
mln. złotych za kilkaset metrów 
rowerowego szlaku wydaje mi 
się kwotą mocno przesadzoną...
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У ВалчІ працюють:
православна парафія св. трійці (польська православна автокефальна церква).                                     
адреса: вул. Kujawska 15, 78-600 Wałcz
парох: отець артур Грабан
парафія має свій  fanpage у фейсбуці: https://www.facebook.com/Parafia-Prawos%C5%82awna-pw-Tr%C3%B3jcy-

%C5%9Awi%C4%99tej-w-Wa%C5%82czu-101151192280802
там подяються точні години відправ.
Отець артур Грабан є особою дуже заангажованою в поміч Україні та допомогу біженцям.

Грекокатолицька парафія підвищення чесного Хреста (Українська грекокатолицька церква у польщі)
адреса: вул. андерса 3 (бувша вул. 12 lutego)
парох: отець павло почекайло
Сайт парафії: https://grekokatolicywalcz.pl/
Щонедільні Служби Божі – година 10.15
повсякденні – після проголошення
літургійна мова: українська

Організації
Об’єднання українців у польщі - гурток у Валчі. Об’єднання українців у польщі це найбільша організація української 

національної меншини у країні. Головна управа має своє б’юро у Варшаві. Гурток у Валчі організацйно підпорядкований 
кошалінському відділенні ОУп.

Головою гуртка у Валчі є Стефанія терефенко. Можете її зустріти  майже щоденно в Грекокатолицькій церкві.
Фонд просвіта 
Заснований у 2015 році. Організатор культурних, освтініх та наукових заходів. Найбільший захід це щорічні едиції 

Мандрівного фестивалю української культури. Концерти у 2022 році будуть проходити вже 24-25-26 червня у Колобжегу, 
члопі, тучні та Валчі. Візьмуть у них участь між іншими такі колективи, як: «Гайдамаки» з Києва, «FolkTone» з Києва, 
«Гуцулія» з Івано-Франківська, «лемко товер» зі Стжельц Краєнських та «Гойраки» з Більська підляського.

Фонд має свої сайти:
www.prosvita.org.pl
www.osvita.org.pl
www.wfku.org.pl
Голова: Марко Сирник
Можна зв’язуватися за допомогою електронної пошти: prosvita@o2.pl

Українське слово Валча
Інформації українською мовою для наших гостей з України

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z ordynacją 
wyborczą, to jesienią przyszłego roku czeka 
nas prawdziwy maraton wyborczy. Planowo 
w tym okresie powinny odbyć się wybory do 
Sejmu i Senatu oraz wybory samorządowe. 
Na podstawie uaktywnienia się polityków 
różnych opcji, którzy wyraźnie zaczynają 
prowadzić kampanię, coraz częściej wyciąga-
ne są wnioski o przyspieszonych wyborach. 
Czy pierwsze będą wybory parlamentarne, 
czy samorządowe? Wdaje się, że te pierw-
sze. Skutki inflacji i drożyzna z miesiąca 
na miesiąc będą dotykały coraz liczniejsze 
grupy społeczne, a zwalanie całej winy na 
Tuska, Putina czy Unię Europejską jest tak 
mało wiarygodne, że przestają w to wierzyć 
nawet najtwardsi zwolennicy rządzącej partii. 
Oczywiście wparcie socjalne w postaci 500 
i kolejnych plusów czy 13. i 14. emerytury 
przysporzy PiS-owi nieco zwolenników. Jed-
nak ryzyko może okazać się zbyt duże. PiS 
pokazał już, w jak głębokim poważaniu ma 
ordynację wyborczą, nie rozliczając choćby 

Już pachnie wyborami...
„wyborów kopertowych”. To że będzie 
gmerał przy ordynacji wyborczej, wydaje się 
być mocno prawdopodobne. Już mówi się 
o zwiększeniu liczby okręgów wyborczych 
do Sejmu z 41 do 100. Jest oczywiste, że 
podziałowi dziwnym trafem ulegną przede 
wszystkim te okręgi, w których obecnie PiS 
wygrywa. Dzięki temu, rządząca od dwóch 
kadencji partia jest w stanie zgarnąć 30-40 
dodatkowych mandatów. Likwidacja okrę-
gów jednomandatowych w wyborach do 
Senatu dopełni co prawda obrazu manipu-
lacji, ale za to zwiększa szanse na zdobycie 
większości w wyższej izbie polskiego parla-
mentu. Swoją drogą ciekawe, jak zachowa 
się Kukiz, który postulat wprowadzenia 
jednomandatowych okręgów wyborczych 
miał na sztandarach swojego ruchu czy też 
partii. Ex-wokalista wielokrotnie już jednak 
udowodnił, że aktualnie najchętniej śpiewa 
w chórze PiS-owskich akolitów. Kukiz, który 
swego czasu zażądał, by nazywać go szmatą, 
kiedy stanie się politykiem – dziś pokazuje, 

że wszystko jest kwestią ceny. Żywię coraz 
większe obawy, że PiS i generalnie Zjedno-
czona Prawica zrobią wszystko, aby pozostać 
przy władzy i gotowi są na wszystko, włącznie 
z fałszerstwem. Wydaje się jednak, że będą 
starali się wygrać wybory we w miarę demo-
kratyczny sposób. Oczywiście TVP nasili w 
nadchodzących miesiącach swoją obrzydliwą 
propagandę. Na wyborcze potrzeby pójdą 
pieniądze ze spółek energetycznych, które 
po coś w końcu zarabiają krocie na paliwach, 
prądzie i gazie podnosząc swoje marże do 
niespotykanych wysokości.

A jak zachowa się opozycja? Na razie 
trudno powiedzieć. Czy pójdzie do wyborów 
zjednoczona, czy podzielona? Obawiam się, 
że partykularne interesy poszczególnych lide-
rów sprawią, iż do połączenia sił nie dojdzie.

Dzisiejsi symetryści pomstują jednocześnie i 
na słabość opozycji, i na skuteczność rządzą-
cych. Biją w Tuska, Hołownię wytykając im 
najdrobniejsze potknięcia. Najbardziej bawi 
mnie wytykanie opozycji braku programu 
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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY WAŁCZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziały-
wania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503), w związku z art. 39 i 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 
ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XVI/111/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

PROJEKTu MIEJSCOWEGO PlANu ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W ChWIRAMIE.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 30.05.2022 r. do 21.06.2022 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)
w siedzibie urzędu Gminy, pokój nr 17 w godzinach 1000 – 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 10.06.2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Wałczu pokój nr 2 o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wałcz z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2022 r. 
Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.) zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Wał-
czu, pokój nr 17, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnej, protokołu lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania pisma bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Wałcz.
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

         Wójt Gminy Wałcz
          Jan Matuszewski

Już pachnie wyborami...
wyborczego, bo samo odsunięcie PiS 
od władzy to za mało. Po pierwsze, 
przeciętnego wyborcy wcale nie inte-
resuje program wyborczy. Interesują go 
hasła, obietnice i ogóle wrażenie, jakie 
sprawia kandydat i jego ugrupowanie. 
Programów wyborczych zwyczajnie nikt 
nie czyta. Ciekawe, że na lokalnym po-
dwórku tezę o konieczności posiadania 
programu często głoszą politycy, którzy 
sami mieli doskonałe (w ich mniema-
niu!) programy, ale... w wyborach 
dostawali srogie lanie od kandydatów, 
którzy programu nie mieli wcale, a jeśli 
go nawet mieli, to nikomu o tym nie 
mówili, a przede wszystkim nie zawra-
cali tym głowy wyborcom. Program pod 
tytułem „Odsunięcie od władzy PiS” jest 
przedsięwzięciem niezwykle ambitnym 
i jak dla mnie, w zupełności wyczerpuje 
znamiona dobrego programu. Dlaczego? 
Bo odsuwając od władzy PiS trzeba bę-
dzie normalności praktycznie w każdym 
ministerstwie i każdej podległej instytucji, 

zdewastowanej pod obecnymi rządami: od 
stadniny koni w Janowie Podlaskim po Trybunał 
Konstytucyjny. To bardzo duże wyzwanie, bo 
przecież nawet do końca nie wiadomo, do jakich 
patologii doszło na polu, od 7 lat zarządzanym 
przez PiS. A co można odpowiedzialnie obiecać 
wyborcom nie wiedząc tak naprawdę, w jakim 
stanie są finanse państwa? 

Osobiście obstawiam, że wybory parlamen-
tarne odbędą się jesienią tego roku, a samo-
rządowe wiosną przyszłego. A jeśli parlament 
wybierać będziemy wiosną 2023, to samorzą-
dy jesienią tego samego roku.

***
Na naszym lokalnym podwórku też już widać 

na razie nieśmiałe, ale jednak widoczne przy-
gotowania do wyborów. Wydaje się, że znów 
najciekawiej będzie w mieście i powiecie. W 
Wałczu najbardziej emocjonujący będzie bój o 
fotel burmistrza. Na tę chwilę pewna wydaje 
się jedynie kandydatura Macieja Żebrow-
skiego, który ubiegać się będzie o reelekcję. 
Kilka nazwisk krąży w gronie potencjalnych 
kandydatów lewicy. Podobnie jest z Niezależ-

nymi i PiS-em. A wybory do Rady Miasta? Na 
ten moment jeszcze nie wiadomo, czy Młodzi 
Wałcza staną do wyborów jako odrębny komi-
tet wyborczy, czy wspólnie z Platformą i ORS 
Przyszłość? 

Równie ciekawie zapowiada się walka o 
powiat. Co będzie, jeśli to Niezależni wygrają 
wybory i zdobędą największą ilość mandatów? 
Czy dojdzie do zmiany starosty?

Jednego jestem pewny: nie będą to wybory 
fajne i miłe. Już dziś słyszy się o „hakach”, które 
są szykowane na potencjalnych kontrkandy-
datów. Z pewnością nie będzie to kampania 
prowadzona w białych rękawiczkach i z zacho-
waniem dżentelmeńskich zasad. Myślę, że nie 
obejdzie się bez ingerencji prokuratury i przy-
najmniej kilku spraw sądowych. Znając niektóre 
z tych trzymanych w tajemnicy „haków”, znam 
ich moc. Jeśli są prawdziwe - a zważywszy na 
powagę zarzutów nie wierzę, aby ktoś odważył 
się odpalić niesprawdzoną informację - to są 
w stanie wyeliminować najmocniejszego kan-
dydata. Dlatego przewiduję małe trzęsienie 
ziemi na wałeckiej scenie politycznej...         far
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Wadim Szysimarin, 
sierżant, żołnierz 
4. dywizji pan-
cernej obwodu 
moskiewskiego, 
otworzył ogień 
przez okno 
skradzionego sa-
mochodu i wystrze-
lił serię z karabinu w 
nieuzbrojonego cywila, który zginął na 
miejscu, kilkadziesiąt metrów od domu 
i czekającej na jego powrót żony.

Ten chłopaczek u progu dorosłości kil-
ka dni temu przyznał się do winy, przyj-
mując na siebie pełną odpowiedzial-
ność za dokonaną zbrodnię wojenną. 
Jak tłumaczył - bał się o siebie i swoje 
życie, otrzymał bezpośredni rozkaz.

Z prasą rozmawiała jego matka, która 
opowiadała o synu bardzo ciepło. „Jest 
miłym, sprawiedliwym dzieckiem. Nie 
miałam z nim żadnych problemów. 
Dobrze się uczył, zawsze mi pomagał. 
Między nim a siostrą jest rok i dziewięć 
miesięcy różnicy. Siedział z nią, bawił 
się z nią, mył ją, przewijał. Jestem z 
niego dumna”. I zaraz potem: „Jest 
typem dziecka, które dzwoni i mówi: 
Mamo, kocham cię. Nie obchodzi go, 
kto stoi obok niego, podchodzi do 
mnie, przytula mnie i całuje.”

Vadim Szysimarin ze spuszczoną głową, 
ogoloną, kanciastą i jeszcze dziecięcą, 
chociaż już pełnoletnią, wysłuchał wyroku 
dożywotniego pozbawienia wolności, a na 
jego twarzy nie widać było nawet cienia 
emocji. Patrzę na zdjęcia z sali sądowej i 
zastanawiam się kolejny raz jak do tego 
wszystkiego doszło. Co to są za ludzie? Czy 
ten dzieciak - jeszcze nie mężczyzna, a już 
morderca - wie w ogóle, co tam robi i co 
zrobił?

To pierwszy z kilkudziesięciu wyroków, 
które mają zapaść w tzw. procesach kijow-
skich, przedmiotem których są zbrodnie 
wojenne w Ukrainie. Nie jest to jednak 
pierwszy jeniec z sianem w głowie i zagu-
bioną, niedojrzałą buzią, którego Zachód 
może obserwować z bezpiecznej pozycji za 
biurkiem, na ekranach telefonów, monito-
rów i telewizorów. Ukraińcy w oficjalnych 
statystykach podają, że w ich rękach jest 
już około tysiąca rosyjskich jeńców wo-
jennych. Wśród nich jest Jurij Szałajew, 
dowódca plutonu z jednostki o numerze 
71718, stacjonującej w Szali na terenie 
Czeczenii, stanowiącej część 42. gwardyj-
skiej dywizji piechoty zmotoryzowanej, a 
prywatnie - również dzieciak.

Kilka dni wcześniej temu obejrzałam film 
dokumentalny, sklejony z nagrań znale-
zionych w telefonie Szałajewa. W filmie 
nagrania podzielone są na nagrania krótko 

Wojenne dzieci
przed wojną (a tam: wuj w obszczanych 
spodniach, pijany tak bardzo, że nie 
może wczołgać się na łóżko, pierwszy 
rowerek dla córeczki Mashy, wyjazd nad 
rzekę z żoną, rejs statkiem z rodziną i 
wódką, libacje i śpiewanie patriotycz-
nych piosenek) i na wojnie (skrupulat-
ne dokumentowanie wszystkiego, od 
kradzieży, przez rozkładanie miny, po 
rozerwane wybuchem kawałki ludzkiego 
mięsa, poprawianie fryzury i mizdrzenie 
się do kamery na tle zniszczonej wojną 
wioski).

Wojna, jak gdzieś przeczytałam, 
zamienia podobno chłopców w praw-
dziwych mężczyzn. Patrzę jednak na te 
wszystkie relacje i nie widzę, żeby zaszła 
tu jakakolwiek transformacja. 

Z kadrów wojennych fotografii z fron-
tu spoglądają na mnie cwaniaczkowate 
miny dzieciaków z zawadiacko unie-
sionymi kącikami ust, a z tych już po 
wzięciu do niewoli - równie niedojrzałe 
buzie chłopców, którym nie jest przykro 
w związku z tym co zrobili, a jedynie 
dlatego, że ktoś ich na tym przyłapał. 

Ostatnio mam trochę więcej styczno-
ści z dziećmi. Podobne miny w moim 
otoczeniu widziałam u ośmiolatki.

Natalia Chruścicka

Mamo, boję się Putina...
Tym razem nie chodzi  
o bezpośrednie dzia-
łania wojenne Puti-
na w Ukrainie, ale 
o to, co dzieje się z 
nami w wyniku tej 
barbarzyńskiej na-

paści. Nie wiem, czy 
poprawnie odbieram 

rożne- go rodzaju usłyszane bądź 
przeczytane opinie, ale zaczynam się bać. 
Bać się o to, czy czasami nie zaczynamy 
realizować tego, co chce osiągnąć Putin? 

Gdy została upubliczniona nie do końca 
wyjaśniona wypowiedź papieża Franciszka 
o szczekaniu NATO pod drzwiami Rosji, 
rozpętała się taka nagonka na niego, że 
zastanawiałem się nie czy, ale kiedy nastą-
pi wydzielenie z Kościoła Rzymskokatolic-
kiego kolejnego Kościoła Polskokatolickie-
go z obrażonymi na papieża wiernymi. 

Jakże szybko bardzo poważni ludzie 
poczuli się poniżeni przez swój Kościół 
Greckokatolicki w Polsce. Rozżaleni za-
powiadali podjęcie działań, które - taką 
przynajmniej żywię nadzieję - pozostaną 

wyłącznie w tej sferze. 
A iluż to ludziom przeszkadza ukraińska 

flaga, wisząca przed wałeckim magistra-
tem!

Ostatnio w czasie konkursu Eurowizji 
polscy jurorzy oddali maksymalną ilość 
punktów na ukraińskiego wykonawcę. Z 
kolei ukraińscy jurorzy naszemu piosen-
karzowi nie przyznali żadnego punktu. 
Reakcją była obraza majestatu. Bo jak 
tak można? Gdzie wdzięczność? W celu 
załagodzenia sytuacji, ukraiński minister 
kultury i polityki informacyjnej przeprosił 
Polskę za zachowanie ich sędziowskiego 
gremium. Nie dowierzając, potwierdziłem 
ten news w kilku źródłach. Po prostu nie 
wierzyłem, że potrafimy wyrazić aż tak 
prostackie oczekiwania... 

A skoro mowa o oczekiwaniach, to 
bardzo cieszę się, że spełniły się wyrażone 
przez matkę jednego z rannych żołnierzy z 
zakładów Azowstal w Mariupolu nadzieje 
w sprawie ewakuowania z tego piekła 
ukraińskich bohaterów, rażonych rosyjski-
mi pociskami zapalającymi.

Na początku maja, w drugą jego nie-

dzielę, obchodzony był w Ukrainie Dzień 
Matki. W tym roku widzimy, jak mocno 
cierpią matki ukraińskich mężczyzn, jak 
dręczone są ich żony - matki dzieci tych 
heroicznych żołnierzy. Warto wsłuchiwać 
się w ich głos - matek, które całe swoje 
życie poświęciły wychowaniu dzieci, a 
teraz nie mogą doczekać się powrotu do 
domu swoich synów, a nawet - o zgrozo! 
- zapłakać nad ich martwymi ciałami i 
grobami. W nadchodzący czwartek bę-
dziemy Dzień Matki obchodzić w Polsce. 
Tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakich 
dniach w różnych krajach obchodzone 
jest święto mam. Ważne, że jest to wyraz 
szacunku i podziwu za to, co matki robią 
dla swoich dzieci. 

Pisząc ten tekst zerkam na swoją prawie 
97-letnią Mamę. Mimo, że jest już poważ-
nie schorowana, mimo, że nie wszystko 
już rozumie - tradycyjnie 26 maja po-
dziękuję jej za to, co dla mnie dotychczas 
czyniła. Pocałuję ją w policzek i wyrażę 
wolę, by móc tak samo postąpić za rok. 

Marek Pawłowski



Super Pojezierze Wałeckie nr 21 (1293) 25 maja 2022 r. 11



Super Pojezierze Wałeckie nr 21 (1293) 25 maja 2022 r.12



Super Pojezierze Wałeckie nr 21 (1293) 25 maja 2022 r. 13

Robi się smutno...

Trwa fatalna seria Orła na 
swoim stadionie: w czterech 
ostatnich spotkaniach rozgry-
wanych w roli gospodarza, 
4-ligowcy z Wałcza zdołali wy-
grać tylko raz. Jeśli dodać do 
tego dwa punkty przywiezio-
ne z meczów wyjazdowych, to 
bilans wypada bardzo słabo: 
na możliwych do zdobycia w 
ośmiu meczach 24 punktów, 
podopieczni Marcina Łyjaka 
wywalczyli zaledwie pięć. W 
minioną sobotę Orzeł okazał 
się dostarczycielem punktów 
dla Iny Goleniów.

Choćby przez to, że wałecki 
zespół o kilka miejsc wyprzedzał 
w tabeli Inę, teoretycznie powi-
nien uchodzić za faworyta so-
botniego meczu. Historia uczy 
jednak, że drużyny z Goleniowa 
nie daje się zaliczyć do grona 
najłatwiejszych rywali wałec-
kich piłkarzy. Jesienny mecz 
obydwu zespołów zakończył się 
wygraną Iny 2-1, a w pamięci 
wałeckich kibiców zapisał się 
m.in. tym, że Orzeł wykonywał 
w Goleniowie dwa rzuty karne, 
ale tylko jeden skutecznie...

Sobotnie spotkanie ułożyło 
się dla wałeckiego zespołu 
fatalnie. Po dwóch nieudanych 
próbach wyjścia gospodarzy z 
własnej połowy, piłkę przejęli 
goście. Przytomne podanie ze 
środka trafiło do biegnącego 
lewą stroną i pozostawionego 
bez krycia skrzydłowego, który 
z okolic bocznej linii pola kar-
nego płasko zagrał pomiędzy 
Odolczyka i obrońców Orła. Usi-
łujący przeciąć podanie Marek 
Hermanowicz interweniował 
tak niefortunnie, że posłał 
piłkę do swojej bramki obok 
zaskoczonego Odolczyka. To 
był oczywiście fatalny pech, ale 
z przykrością trzeba zauważyć, 
że kapitan Orła wiosną częściej 
pokonuje swojego bramkarza, 
niż trafia do bramki rywali. Do 
M. Hermanowicza nie można 
jednak mieć o to pretensji, bo 
jest to efekt desperackich prób 
łatania dziur w linii obrony.

Orzeł Wałcz - Ina Goleniów 0-2 (0-1)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Resiak - Pawlisz 
(60’ Kowalczuk), Popiołek, Trzmiel, Gałosz, Cerazy - Wojciechowski 
(70’ Haraj).

Po stracie bramki piłkarze 
Orła przypominali boksera 
po nokdaunie. Owszem, nie 
można im było zarzucić, że się 
nie starali i nie walczyli - tyle, 
że niewiele z tego wynikało. 
Goście na ich tle wyglądali jeśli 
nie jak profesorowie, to przy-
najmniej jak doktoranci nauki 
o futbolu. W grze gospodarzy 
raziły przede wszystkim nie-
celne podania i brak pomysłu 
na rozerwanie pewnie grającej 
obrony gości. Irytujące były 
wrzutki do nikogo, nieudolne 
próby dryblingów czy próby 
strzałów z nieprzygotowanych 
pozycji. Kompletnie zawodził 
w tym meczu Wojciechowski, 
który notorycznie tracił piłkę i 
nie potrafił podać celnie nawet 
do najbliższego kolegi z dru-
żyny. Niewidoczny był Resiak, 
a występujący po przeciwnej 
stronie boiska Riccio o wiele 
lepiej czuł się w ataku, niż w 
obronie. Bardzo chaotycznie 
grał Pawlisz, niewielu pozyty-
wów można się było dopatrzyć 
w poczynaniach Cerazego. Na-
wet twardo zazwyczaj walczący 
z rywalami Trzmiel sprawiał 
chwilami wrażenie, jakby nie 
bardzo wiedział, co się dzieje 
na boisku. Akcje Orła załamy-
wały się najczęściej po dwóch, 
a w najlepszym przypadku po 
trzech podaniach.

Goście natomiast nie rzucali 
się do huraganowych ataków, 
ale mieli pełną kontrolę nad 
meczem. Zdominowali środek 
pola, gdzie przechwytywali 
większość stykowych piłek, nie 
przepuszczali gospodarzy w 
pobliże swojego pola karnego, a 
w sprzyjających sytuacjach pró-
bowali wyprowadzać szybkie 
kontrataki i o ile bez większych 
kłopotów radzili sobie z mija-
niem bocznych obrońców Orła, 
o tyle nie dochodzili do czystych 
sytuacji strzeleckich dzięki do-
brym interwencjom Wesołow-
skiego i Hermanowicza.

Ten niezbyt optymistyczny 
obraz mógł się zmienić w 41 
minucie, kiedy Pawlisz znalazł 

się z piłką na skraju pola karne-
go Iny. Jeden z obrońców gości 
próbował odebrać futbolówkę 
skrzydłowemu Orła niezgodnie 
z przepisami i sędzia zdecydo-
wał się podyktować rzut karny. 
Piłkarze Iny protestowali, ale 
nie kwestionowali nawet same-
go faulu, tylko twierdzili, że do-
szło do niego poza szesnastką. 
Sędzia nie zmienił zdania i do 
wykonania rzutu karnego zabrał 
się Popiołek. Strzelił jednak 
słabo, w sam środek bramki i 
golkiper Iny, który rzucał się 
już w swój lewy róg, zdołał 
odbić futbolówkę nogami. Do 
piłki dopadł jeszcze Riccio, ale 
dobitka w wykonaniu obrońcy 
Orła była i mocna, i... mocno 
niecelna.

Niewykorzystane jedenastki 
zdarzają się nawet najlepszym, 
ale to mógł być przełomowy 
moment meczu. W odpowiedzi 
goleniowianie błyskawicznie 
znaleźli się pod polem karnym 
Orła, gdzie urządzili sobie spore 
oblężenie bramki Odolczyka. 
Wszystkie próby strzałów zo-
stały jednak zablokowane przez 
obrońców Orła.

Po zmianie stron wałecki ze-
spół znów stanął przed szansą 
doprowadzenia do remisu. W 
49 minucie Riccio odebrał piłkę 
gościom w okolicy linii środko-
wej i zagrał precyzyjne, kilku-
dziesięciometrowe podanie za 
plecy obrońców, które trafiło do 
wbiegającego w pole karne Ce-
razego. Skrzydłowy Orła znalazł 
się w idealnej sytuacji, jednak 
stojąc na 14 metrze tak długo 
przyjmował piłkę, że w końcu 
trafił nią w interweniującego 
wślizgiem obrońcę Iny.

To była druga i ostatnia ideal-
na szansa Orła na uratowanie 
tego meczu. Na więcej goście 
już nie pozwolili. Co więcej - to 
oni stwarzali sobie więcej okazji 
do oddania strzału, w czym nie-
zbyt energicznie przeszkadzali 
im obrońcy - zwłaszcza bocz-
ni - Orła. W 57. minucie przy 
irytującej opieszałości Riccio 
jeden z piłkarzy Iny przebiegł 
z piłką przy nodze kilkadziesiąt 
metrów, urozmaicając sobie 
tę wycieczkę założeniem siatki 
obrońcy Orła. Na szczęście 
dośrodkowanie wybili obrońcy 
gospodarzy.

W 65. minucie goście mieli 
rzut wolny z okolic linii środ-
kowej. Dość nisko lecącą piłkę 
wybili obrońcy, lecz ta jak bu-
merang wróciła na linię pola 
karnego, gdzie opanował ją 
jeden z najlepszych piłkarzy 
Iny Banachiewicz i bez zbędnej 
zwłoki kropnął przy dalszym 
słupku bramki Odolczyka. Gol 
– palce lizać...

Zaledwie minutę później ten 
sam zawodnik dwa razy prze-
łożył sobie na linii 16 metrów 
Wesołowskiego i z tego samego 
miejsca w polu karnym strzelił 
obok Odolczyka. Na szczęście 
tym razem trafił w słupek...

Po tym wydarzeniu goście od-
dali inicjatywę piłkarzom Orła, 
ale ci nie bardzo potrafili z tego 
skorzystać. W 73. minucie po 
wrzutce Gałosza do strzału z po-
wietrza złożył się Popiołek, ale 
uderzenie z lewej nogi pozba-
wione było mocy i bramkarz Iny 
bez trudu złapał piłkę. Dwie mi-
nuty później po rzucie rożnym 
Wesołowski w ekwilibrystyczny 
sposób zewnętrzną częścią buta 
zacentrował na 5 metr. Walkę o 
pozycję wygrał Hermanowicz, 
jednak strzał głową kapitana 
Orła przeniósł nad poprzeczką 
bramkarz Iny. W 76. minucie 
Popiołek rozpędził podaniem 
Resiaka, który dorzucił piłkę w 
pole karne, jednak nadbiegają-
cy Haraj nie sięgnął piłki.

Później kilka szans na pod-
wyższenie prowadzenia mieli 
goście. W 77. minucie po błę-
dzie Haraja jeden z piłkarzy Iny 
mocno strzelił zza pola karnego 
i Odolczyk z trudem odbił piłkę.

Minutę później Odolczyk był 
bliski tego, by zapisać na swoim 
koncie asystę. Bramkarz Orła 
złapał piłkę i wznowił grę dale-
kim wykopem. Niesiona silnym 
podmuchem wiatru futbolówka 
minęła obrońców gości i spadła 
pod nogi Cerazego. „Carlos” 
tym razem nie zwlekał ze strza-
łem, ale uderzenie z powietrza 
w kierunku dalszego słupka 
było zbyt słabe, by sprawić 
kłopot bramkarzowi Iny.

W 78. minucie goście wypro-
wadzili kolejną kontrę. Zawod-
nik Iny „zakręcił” Resiakiem, 

CD. NA STRONIE 14



Super Pojezierze Wałeckie nr 21 (1293) 25 maja 2022 r.14

4. liga
Wyniki 32. kolejki: Orzeł Wałcz - Ina Goleniów 0-2, Hutnik 
Szczecin - Zefir Wyszewo 6-0, Dąb Dębno - Olimp Gościno 2-1, 
Wieża Postomino - Leśnik Manowo 4-1, Jeziorak Szczecin - Gwar-
dia Koszalin 2-5, Pogoń Połczyn Zdrój - Vineta Wolin 0-4, MKP 
Szczecinek - Darłovia Darłowo 5-3, Biali Sądów - Flota Świnouj-
ście 1-4, Rasel Dygowo - Błękitni II Stargard 3-3, Sokół Karlino 
- Chemik Police 1-3.

1. Vineta Wolin 32 84 91-15
2. Flota Świnoujście 32 80 100-21
3. Gwardia Koszalin 32 72 75-23
4. Dąb Dębno 32 59 71-50
5. MKP Szczecinek 32 57 95-60
6. Wieża Postomino 32 56 59-37
7. Biali Sądów 32 53 71-49
8. Hutnik Szczecin 32 53 66-37
9. Chemik Police 32 51 75-69
10. Orzeł Wałcz 32 44 57-57
11. Olimp Gościno 32 41 53-67
12. Darłovia Darłowo 32 36 46-61
13. Ina Goleniów 32 35 53-78
14. Rasel Dygowo 32 34 51-78
15. Błękitni II Stargard 32 34 63-81
16. Jeziorak Szczecin 32 28 55-94
17. Leśnik Manowo 32 24 40-72
18. Sokół Karlino 32 23 34-82
19. Pogoń Połczyn 32 21 36-100
20. Zefir Wyszewo 32 13 32-92

Klasa okręgowa
Wyniki 26. kolejki: Korona Człopa - Sarmata Dobra 1-1, Orzeł 
Bierzwnik - Gavia Choszczno 1-2, Iskra Pomień - Ina Ińsko 1-4, 
Lech Czaplinek - Sparta Węgorzyno 3-1, Błękitni Pomierzyn - 
Olimp Złocieniec 1-1, KP Drawsko Pomorskie - Calisia Kalisz Po-
morski 4-0, Piast Chociwel - Zorza Dobrzany 4-0, Drawa Drawno 
- Światowid 63 Łobez 0-3 (w.o., Drawa Drawno wycofała się z 
rozgrywek po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 26 61 66-22
2. Calisia Kalisz Pomorski 26 53 74-32
3. Zorza Dobrzany 26 52 63-35
4. Lech Czaplinek 26 49 58-33
5. Sarmata Dobra 26 45 48-39
6. Olimp Złocieniec 26 45 63-38
7. Piast Chociwel 26 42 52-38
8. Orzeł Bierzwnik 26 39 51-43
9. Ina Ińsko 26 39 46-35
10. KP Drawsko Pomorskie 26 38 52-45

WYNIKI I TABElE

11. Korona Człopa 26 29 49-56
12. Światowid 63 Łobez 29 26 40-59
13. Błękitni Pomierzyn 26 21 35-76
14. Sparta Węgorzyno 26 18 36-69
15. Iskra Pomień 26 14 41-92
16. Drawa Drawno 26 10 22-84

Klasa A
Wyniki 22. kolejki: Santos Kłębowiec - KP Dzikowo 0-2, Sad 
Chwiram - Kopanik Lubno 6-1, Bytyń Nakielno - Wspólni Różewo 
1-3, Grom Szwecja - Sokół Suliszewo 1-3, Mirstal Mirosławiec - 
Grom Giżyno 2-0, Błękitni Ostrowice - Legion Strączno 3-2. Pauza: 
Drzewiarz Świerczyna.

1. Sokół Suliszewo 21 50 71-23
2. Wspólni Różewo 20 42 62-27
3. Sad Chwiram 21 40 60-35
4. Błękitni Ostrowice 20 34 51-28
5. Santos Kłębowiec 20 31 44-34
6. KP Dzikowo 21 31 57-47
7. Grom Szwecja 20 26 28-34
8. Mirstal Mirosławiec 20 25 42-62
9. Grom Giżyno 20 24 40-62
10. Kopanik lubno 20 24 52-49
11. Drzewiarz Świerczyna 20 20 36-64
12. legion Strączno 20 18 27-75
13. Bytyń Nakielno 21 16 29-59

1. Pomorska liga Oldbojów
Wyniki 21. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Oldboje Szczecinek 2-2, 
Olimp Złocieniec - Oldboje Bruskowo Wielkie 1-2, Gryf Kamień 
Pomorski - Oldboje Tychowo 2-3, Lech Czaplinek - Victoria Sianów 
1-3, Amator Kołobrzeg - Zryw Kretomino 1-3, Mechanik Bobolice 
- Iskra Białogard 4-0. Pauza: Sparta Gryfice.

1. Victoria Sianów 18 46 89-28
2. Oldboje Bruskowo Wielkie 19 40 66-34
3. Oldboje Szczecinek 19 38 74-31
4. Olimp Złocieniec 19 37 63-43
5. Zryw Kretomino 19 34 52-33
6. Oldboje Tychowo 20 33 55-51
7. Mirstal Mirosławiec 19 32 61-54
8. Mechanik Bobolice 20 24 48-66
9. Lech Czaplinek 19 21 32-55
10. Amator Kołobrzeg 20 17 47-63
11. Iskra Białogard 18 17 27-51
12. Gryf Kamień Pomorski 19 9 45-85
13. Sparta Gryfice 19 9 37-102

wbiegł w pole karne i uderzył 
na bramkę, ale Odolczyk po-
pisał się kolejną świetną inter-
wencją.

W samej końcówce po rzucie 
rożnym piłka wpadła wreszcie 
do bramki Iny, ale gola nie 
uznał sędzia, który uznał, że 
przed strzałem głową Herma-
nowicz sfaulował obrońcę gości. 
Kapitan Orła nie miał żadnych 
pretensji o tę decyzję.

Jak się dowiedzieliśmy, po 
ostatnim gwizdku sędziego do-

szło do emocjonalnej dyskusji 
w wałeckiej szatni.

- Naprawdę nie wiem, co 
mam powiedzieć po takim 
meczu - powiedział popro-
szony o komentarz prezes 
Orła Dariusz Baran. - Na pew-
no przeżywamy teraz trudny 
okres, ale trudno mi tak na 
gorąco powiedzieć, jakie są 
tego przyczyny. Nie wyglądało 
to dzisiaj dobrze. Można od-
nieść wrażenie, że niektórym 
piłkarzom znudziła się już gra 
w 4. lidze. Nie chcę operować 
nazwiskami, bo każdy mógł to 
bez trudu zobaczyć na boisku. 

Umówiliśmy się, że po wtorko-
wym treningu porozmawiamy 
na temat przyczyn kryzysu i 
spróbujemy poszukać sposo-
bów na poprawę tej sytuacji. 
Finansowo funkcjonujemy z 
coraz większym trudem. Do-
tacja z miasta wystarcza tak 
naprawdę na jedną rundę, a 
resztę środków musimy zdobyć 
sami. Tymczasem sponsorzy 
ograniczają swoje wydatki: 
wcześniej z powodu sytuacji 
na rynku spowodowanej pan-
demią, teraz ze względu na 
niepewność, wywołaną wojną 
w Ukrainie. Ale do końca zo-

stało jeszcze sześć kolejek, w 
których postaramy się zdobyć 
jak najwięcej punktów. Na 
poważne analizy przyjdzie czas 
po sezonie.

Nawiązując do wypowiedzi 
prezesa o klubowych finansach 
wypada zauważyć, że mecz z 
Iną po raz kolejny obserwowała 
garstka kibiców Orła. Nawet 
jeśli znaczący wpływ na niską 
frekwencję miała dość kapryśna, 
wiosenna pogoda, to z pewno-
ścią do częstszych wizyt wizyt na 
trybunach wałeckiego stadionu 
nie zachęca postawa zespołu w 
rundzie rewanżowej...              tc
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AuTO-TRANS WAŁCZ

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

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

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

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