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Nadzwyczajne okoliczności wymagają 
podjęcia nadzwyczajnych działań. Mó-
wiąc z pewną przesadą, koronawirus 
wygonił nas może nie tyle do podzie-

mia, co do sieci. Żeby powiedzieć to samo bardziej 
po ludzku - uznaliśmy, że nie mamy prawa narażać 
nikogo na niebezpieczeństwo wynikające z mocno 
problematycznego w okresie grasującej zarazy 
wyjścia z domu po zakup ulubionego tygodnika. 
Ponieważ jednak tydzień bez naszych Czytelników 
jest dla nas tygodniem straconym, postanowiliśmy 
zejść do internetów, aby każdy, kto lubi po nas 
sięgać, miał taką możliwość. Wprawdzie wirtualną, 
ale jednak jakąś możliwość.

To pierwszy taki przypadek w 24-letniej już historii 
Pojezierza Wałeckiego. Nawiasem mówiąc w dniu, 
kiedy piszę te słowa, powinniśmy świętować jubi-
leusz. Różne okoliczności - zarówno te związane z 
koronawirusem, jak i te związane zupełnie z czymś 
innym - mącą radość i dumę niżej podpisanego z 
osiągnięcia przez tygodnik wieku, którego 24 lata 
temu zupełnie się nie spodziewał. Dzisiaj mogę się 
już do tego przyznać: moje plany sięgały na kilka, 
a marzenia najwyżej na 10 lat do przodu. Stało się 
jednak zupełnie inaczej.

Czy można o tym mówić w kategoriach sukcesu? 
Pewnie ilu ludzi, tyle ocen. W mojej osobistej oce-
nie - można, a nawet trzeba. Patrząc z tak długiej 
perspektywy mogę delektować się tym, że przez 
ponad połowę mojego dorosłego życia robię to, co 
lubię, że ciągle jestem w stanie się z tego utrzymać, 
a większość ludzi nadal uśmiecha się na mój widok. 
Nawet jeśli niektórzy robią to fałszywie, to reakcja 
pozostałych pomaga mi wierzyć, że było warto.

Nigdy nie pracowałem tylko dla pieniędzy. Gdyby 
tak było, to po okresie prosperity, który przypadł na 
pierwsze lata działalności „Pojezierza Wałeckiego”, 
już dawno zająłbym się czymś bardziej intratnym. 
Może zdarzyć się tak, że jeszcze będę musiał się 
przebranżowić albo jakoś inaczej poprzestawiać 
swój biznes, ale... bardzo bym tego nie chciał. 
Nie, nie boję się zmian. One czasem okazują się 
niezbędne - choćby po to, żeby żyć i rozwijać się. 
Warto też jednak do końca próbować zachować to, 
co uważa się za ważne, wartościowe i uczciwe, na co 
się ciężko pracowało i za co zapłaciło się tak słoną 
cenę, jaką przyszło zapłacić mnie. Czasem udaje 
się te wartości zachować, ale czasem zupełnie nie.

Tak naprawdę jednak, w sytuacji, która nam 
się wszystkim przytrafiła, przyszłość jakiegoś 
tam maleńkiego, prowincjonalnego tygo-

dnika nie ma prawie żadnego znaczenia. Wszyscy 
teraz mamy o wiele poważniejsze zmartwienia. Mój 
punkt widzenia na temat koronowirusa ewoluuje w 
kierunku docenienia powagi sytuacji i skali zagroże-
nia, ale nie idzie to w jakimś piorunującym tempie. 
Tyle, że jak chyba prawie wszyscy Polacy zrobiłem 
w ubiegłym tygodniu większe zakupy. Okej, okej... 
dwa razy to zrobiłem, przez co zostałem zmuszony 
(tzn. sam siebie zmusiłem...) do odpalenia dawno 
już temu przeniesionej w stan spoczynku zamra-
żarki. Nadejścia trudnych czasów wyczekuję więc 
w poczuciu względnego bezpieczeństwa, a że na-
dal nie potrafię wywołać w sobie uczucia strachu, 
więc gdyby ktoś pytał co tam u mnie, to dziękuję, 
jakoś się toczy. Mam nadzieję, że u Państwa nie 
jest gorzej.

Jedyne, co mnie naprawdę martwi to to, że nie 
wiem, jak długo ten cały bałagan potrwa: kilka 
tygodni czy kilka miesięcy? Wolałbym krócej, niż 
dłużej, ale zdaje się, że nikt mnie o zdanie pytać nie 
będzie. Coraz częściej słychać wypowiadane między 
wierszami opinie, że te na dwa tygodnie zamknięte 
szkoły to dopiero preludium, a głośno nikt tego nie 
mówi, żeby nie wywoływać jeszcze większej paniki. 
Tutaj wypadałoby wrzucić już nie kamyk, tylko spo-
rej wielkości głaz do dziennikarskiego ogródka. To 
bowiem, co wyprawiają teraz media, to klasyczny 
przykład defetyzmu i bezsensownego nakręcania 
atmosfery strachu. Proszę mnie dobrze zrozumieć: 
ja nie chcę powiedzieć, że nic się nie dzieje, bo 
liczby i fakty nie są po to, żeby z nimi dyskutować, 
tylko żeby wyciągać z nich wnioski i podejmować 
skuteczne przeciwdziałania. W przeciwieństwie do 
opozycji uważam, że rząd robi, co może, żeby nie 
powiedzieć, że robi więcej, niż musi. Dyskusyjna jest 
dla mnie jednak skuteczność tych działań, przy czym 
nie zarzucam tu niczego rządowi, tylko wątpię, czy 
w ogóle są skuteczne metody ograniczenia siły ataku 
zarazy. Te wszystkie zamykania granic, instytucji, 
obiektów, itd., owszem - sprawia wrażenie, że coś 
się robi, że ktoś się o nas martwi, ale moje poczucie 
bezpieczeństwa nie poprawiło się od tego ani trochę. 
Zwłaszcza, że ludzie przejeżdżają granice jak chcą i 
nikt ich nie kontroluje, chociaż władze twierdzą, że 
otoczyliśmy się szczelnym kordonem. I znowu: to 
nie jest żaden wytyk pod adresem rządu, bo cza-
sowe zamknięcie granic byłoby dobrym pomysłem 
gdyby... było możliwe do wyegzekwowania. No, ale 
nie jest, więc sądzę, że apokalipsa przy zachowaniu 
wszystkich środków ostrożności potrwa tak ze dwa 
miesiące, a bez nich przeciągnie się na osiem tygodni 
z lekkim okładem. Trzymajmy się!

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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W poniedziałek 11 marca 
zebrał się sztab kryzysowy. Nic 
jeszcze wtedy nie wskazywało 
na to, że sytuacja w kraju sta-
nie się aż tak poważna. Szefem 
powiatowego sztabu został sta-
rosta Bogdan Wankiewicz, a w 
jego skład weszli m.in. komen-
danci policji  i straży pożarnej 
oraz szefowa sanepidu.

- Tym razem poszerzono skład 
sztabu o samorządowców – 
mówiła wówczas wicestarosta 
Jolanta Wegner. - Nie ma pa-
niki, choć na pewno trzeba się 
przyglądać rozwojowi sytuacji. 
Do szkół przesłane zostało pi-
smo z zasadami postępowania. 
Chodzi głównie o zachowanie 
ostrożności, przestrzeganie za-
sad higieny.

Wtedy jeszcze nie było mowy 
o zamykaniu szkół czy mierze-
niu temperatury przed wej-
ściem do budynków.

- Wychowawcy mówią na 
lekcjach o niebezpieczeństwie 
koronawirusa – mówiła dyrek-
tor SP nr 5 w Wałczu Violetta 
Kamińska. - Oprócz tego dwa 
razy dziennie środkami odkaża-
jącymi przecierane są wszystkie 
klamki. Poprosiliśmy rodziców, 
aby nie przysyłali do szkoły cho-

Wałcz w czasach

zarazy
Psychoza narastała powoli, by osiągnąć apogeum w sobotę 15 marca. Tego dnia 
można już było mówić o prawdziwej panice. Puste półki sklepowe, tłumy biegają-
cych po sklepach ludzi, przerażonych, że nie mogą kupić podstawowych produktów. 
W poniedziałek 16 marca miasto właściwie przestało działać. Zamknięte były re-
stauracje, kawiarnie, puby, kino, szkoły, instytucje, przestała działać komunikacja, 
urzędy funkcjonują w bardzo ograniczonym zakresie. Wszędzie czuć strach przed 
zarażeniem...

rych dzieci. Rodzice zachowują 
się bardzo odpowiedzialnie i nie 
ma paniki.

W większości wałeckich aptek 
nie można już było kupić mase-
czek – tylko jedna miała jeszcze 
na stanie dosłownie kilka sztuk. 
Pracownicy aptek przyznają, 
że przynajmniej w niektórych 
aptekach można zaobserwować 
zwiększoną sprzedaż środków 
odkażających do rąk. Klienci 
pytają się o środki profilak-
tyczne i zabezpieczające przed 
zarażeniem. Trochę wzrosła też 
sprzedaż środków zwiększają-
cych odporność. 

W sklepach nie zanotowano 
zwiększonego ruchu. Klienci 
nie wykupywali żywności, nie 
było widać, aby rezygnowali z 
zakupu towaru z powodu kraju 
jego pochodzenia. Nie zmniej-
szyła się klientela „chińskich” 
sklepów.

***
Później sytuacja zaczyna zmie-

niać się z dnia na dzień, a 
następnie wręcz z godziny na 
godzinę. Najpierw 10 marca 
ogłoszono przeniesienie zapla-
nowanych imprez masowych na 
inne terminy, jednak WCK nadal 
prowadził zajęcia, działały kino 

i biblioteka. 
Wydaje się, że władze wo-

jewódzkie nie miały pełnej 
wiedzy co do planów rządu. 
W środę 11 marca odbyła 
się wideokonferencja starosty 
Bogdana Wankiewicza z wice-
wojewodą Markiem Suboczem. 
Wicestarosta Jolantą Wegner 
poinformowała, że zgodnie 
z wytycznymi wojewody nie 
ma potrzeby zamykania szkół. 
Starosta zgodnie z przyjętymi 
zasadami komunikacji pomię-
dzy wojewodą i samorządami 
niższego szczebla miał przygo-
tować informacje i rozesłać je 
do gmin. 

To wszystko stało się nieaktu-
alne zaledwie pół godziny póź-
niej, po konferencji premiera 
Mateusza Morawieckiego. 

Na konferencji premier ogła-
sza decyzję, że od 12 marca 
nieczynne będą szkoły, przed-
szkola, żłobki i uczelnie wyższe 
w całej Polsce, w tym oczywiście 
na terenie powiatu wałeckiego. 
Jak zapewnił M. Morawiecki, 
szkoły i przedszkola w czwartek 
i piątek miały pełnić jedy-
nie funkcje opiekuńcze dla 
tych dzieci, którym rodzice nie 
zdołali zorganizować opieki. 

Ostatecznie będzie to jednak 
zależało od dyrekcji. Nieczyn-
ne będzie również kino Tęcza, 
które odwołuje seanse. Szkoły 
będą zamknięte do 25 marca i 
do tego dnia zapadnie decyzja 
czy przedłużyć zawieszenie 
zajęć, czy wznowić działalność 
szkół. Minister edukacji na 
tamtą chwilę zapewnił, że nie 
ma zmian w kalendarzu roku 
szkolnego.

- Po konferencji zadecydo-
waliśmy o odwołaniu seansów 
w kinie Tęcza – mówi dyrektor 
WCK Maciej Łukaszewicz. - Na 
tę chwilę (11 marca – dop. aut.) 
działa biblioteka i właściwie 
tylko z niej można korzystać. 
Odwołano również wszelkie 
zajęcia. Oczywiście osoby, które 
kupiły bilety na koncerty np. 
zespołu Big Cyc mogą z nich 
skorzystać w nowym terminie 
lub jeśli nie mogą, otrzymają 
zwrot pieniędzy.

Ostatecznie w piątek zamknię-
to również bibliotekę. 

- Jest wiele pytań, na które 
nie ma odpowiedzi – mówi 
burmistrz Człopy Jerzy Bek-
ker. - Szkoły są oczywiście od 
poniedziałku zamknięte, a w 
czwartek i piątek działają w 
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ograniczonym zakresie. Tylko co 
to zmieni, jeśli dzieci spotkają 
się poza szkołą, bo nie wierzę, 
że utrzyma się je w domu? Co 
z nauczycielami? Co z ich wy-
nagrodzeniami i jak to będzie 
traktowane? Proszę sobie wy-
obrazić, że oprócz tego mamy 
wskazać miejsca do kwaran-
tanny na 50-60 osób. Nikogo 
nie interesuje, czy takie miejsca 
mamy. I co ważne, nie jest to 
związane z sytuacją na naszym 
terenie, tylko ze wzmożoną kon-
trolą granic. Oznacza to, że jeśli 
na granicy skontrolują autokar 
i uznają, że pasażerowie muszą 
być poddani kwarantannie, to 
wyślą go do Człopy.

- My też mamy wskazać miej-
sca kwarantanny – potwierdza 
burmistrz Wałcza Maciej Że-
browski. - Tylko że w związku 
z tym jest szereg pytań. Kto 
ich tam obsłuży? Kto wejdzie 
do pomieszczenia z potencjal-
nie zarażonymi? Kto poda im 

jedzenie? Załóżmy, że miej-
sce kwarantanny zrobimy na 
MOSiRze. Wyślę tam kogoś z 
pracowników? Są nieprzeszko-
leni, a poza tym mając kontakt 
z osobami zakażonymi sami 
mogą podlegać kwarantannie. 
Narzucono zamknięcie szkół 
i to musimy wykonać. Tylko 
co to zmieni, kiedy do domu 
wrócą rodzice z pracy, którzy 
mogą mieć przecież kontakt z 
wirusem?

W urzędach i instytucjach uży-
teczności publicznej ustawiono 
środki do odkażania rąk. W jed-
nej z wałeckich firm pracownicy 
witają się stukając łokciami. W 
Ozenie jest problem z maskami, 
które są wymagane na wielu 
stanowiskach. Nie można ich 
kupić, a do tego są droższe o 
kilkaset procent. W sklepach 
zaczyna być powoli widać ob-
jawy paniki. Wykupowane są 
produkty żywnościowe, kasze, 
makarony, konserwy. Trudno 

kupić środki odkażające i nie-
które środki czystości. Z półek 
znika papier toaletowy.

- Patrzę na to, co dzieje się 
w sklepach i czuję niepokój 
– mówi matka dwójki dzieci. 
- Do tej pory nie wpadałam w 
panikę i nie robiłam jakichkol-
wiek zapasów. Ale po dzisiejszej 
wizycie w sklepie zadzwoniłam 
do męża, żeby kupił kilka pa-
czek płatków i kilka kartonów 
mleka. Bez tego moje dzieciaki 
nie funkcjonują. Płatki kupił, 
ale za mlekiem musiał jeździć. 
Do tego słyszę, że zaraz wszyst-
ko będzie droższe, więc sama 
kupiłam parę kilo mąki i cukru. 
Mam świadomość, że sama się 
nakręcam, ale z drugiej strony 
nie wiadomo, w jakim kierunku 
to się rozwinie...

***
Od środy sklepy przeżywają 

prawdziwe oblężenie. Mia-
sto jednak funkcjonuje. W 
czwartkowy wieczór sporo ludzi 

spędza czas w lokalach gastro-
nomicznych. Nie czuć tu żadnej 
paniki. Tak jest do piątkowej 
konferencji, podczas której 
ogłoszony został stan zagrożenia 
epidemiologicznego. Zamknięte 
zostają od niedzieli granice. 
Wszyscy przekraczający granicę 
obywatele obligatoryjnie muszą 
się poddać kwarantannie. Ogra-
niczona została praca galerii 
handlowych. Otwarte są  tylko 
sklepy spożywcze, drogerie i 
apteki.

Od niedzieli wstrzymane zo-
stały międzynarodowe połącze-
nia lotnicze oraz kolejowe. Nie 
został jednak wstrzymany ruch 
towarowy. Kierowcy TiR-ów nie 
muszą przechodzić kwarantan-
ny - przynajmniej takie infor-
macje uzyskali w ministerstwie.

Wprowadzono ograniczenie 
zbiorowych zgromadzeń do 50 
osób. Ograniczenia zgromadzeń 
dotyczą wszystkich uroczysto-
ści: prywatnych, publicznych, 
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religijnych, samorządowych, 
administracyjnych. Zamknięte 
zostają wszystkie bary, restaura-
cje, puby, kasyna i inne podob-
ne miejsca rozrywki. Restauracje 
mogą świadczyć usługi jedynie 
na dowóz.

W piątek 13 marca prezes wa-
łeckiego Zakładu Komunikacji 
Miejskiej wydaje zarządzenie o 
zawieszeniu kursów autobusów 
miejskich od poniedziałku 16 
marca do 25 marca z możli-
wością przedłużenia na dalszy 
okres. 

Następuje apogeum paniki. 
Do sklepów ruszają tłumy. Zni-
kają konserwy, makaron, kasze, 
ryż, papier toaletowy, środki 
czystości. W sobotę w Wałczu są 
problemy z zakupem niektórych 
rodzajów mięsa.

Wprowadzone zostają środki 
zapobiegania przed wirusem. 
W aptekach w piątek przed 
ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego wygląda to róż-
nie. Do apteki Gemini (dawny 
Puchatek) ludzie wchodzą po 
kilka osób, w zależności od 
liczby czynnych stanowisk. 
Inni czekają na zewnątrz. W 
pozostałych aptekach są kartki 
z apelem o zachowanie od-
ległości pomiędzy osobami 
stojącymi w kolejce. Większość 
pracowników ma lateksowe 
rękawiczki, ale są bez masek. 
W sobotę już znacznie więcej 
aptek (choćby DOZ w budynku 
Media Ekspert) decyduje się 
na sprzedaż przez okienko w 
drzwiach, a kolejka czeka poza 
apteką. Jak się dowiedzieliśmy, 
poza receptami najczęściej 
kupowane są środki odkaża-
jące (pojawiają się braki) leki 
zwiększające odporność oraz 
leki przeciwbólowe. 

Markety radzą sobie różnie. 
Chyba najwięcej uwagi za-
bezpieczeniu klientów przed 
wirusem poświęca Kaufland. 
Fakt, w sobotę rano próbują 
regulować liczbę klientów jed-
norazowo przebywających w 
sklepie, ale to nie zdaje egza-
minu, bo przed wejściem kłębi 
się tłum. Wewnątrz na stoisku 
z warzywami należy założyć 
jednorazowe rękawiczki, aby 
wybierać czy nakładać warzywa 
i owoce. Podobnie jest przy 
stoiskach z pieczywem. Pilnują 
tego pracownicy Kauflandu. 
Poza tym wszelkie uchwyty co 
chwila przecierane są płynami 

odkażającymi. Panie w kasach 
pracują w rękawiczkach, co 
nie jest standardem w innych 
marketach czy dyskontach. W 
Lidlu większość pracowników 
jest w rękawiczkach, ale u ka-
sjerek w Biedronce na Zatorzu 
nie zauważyłem takiego zabez-
pieczenia.

- Czy się boimy? - mówi 
ekspedientka. - Boimy się jak 
cholera. Bo są tłumy i jedna 
osoba może zarazić dziesiątki. 
Boimy się o siebie, wracamy do 
domu i boimy się o rodzinę, że 
ich zarazimy. Do tego w sklepie 
zdarzają się drastyczne sytu-
acjee. Ludzie są wściekli bo nie 
mogą kupić tego, co chcą. Inni 
wywożą towar wózkami i też 
nie możemy im nic powiedzieć. 
Kiedy jakieś małżeństwo wyjęło 
z zamrażarek pewnie z 50 kg 
różnego mięsa „wakowanego”, 
to przy kasie inni o mało ich 
nie zlinczowali. My na razie 
nie mamy prawa ograniczać 
sprzedaży.

Panikę wywołują pojawiające 
się plotki o wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego, o całkowitym 
zamknięciu sklepów. Podobno 
wojsko ma wydawać żywność. 

- Jak słyszę to p...lenie w 
telewizji żeby nie robić paniki, 
bo wszystko jest pod kontrolą, 
to szlag mnie trafia – mówi 
mężczyzna w Lidlu. - Wszyst-
kie lodówki są tu puste, a 
tak samo jest w Kauflandzie, 
Biedronce, Netto. Nie ma ani 
grama mięsa.

W jednym ze sklepów sieci H. 
Stokłosy w sobotę rano wzorem 
lat słusznie minionych zawiązał 
się komitet kolejkowy. Niestety 
oczekiwania kolejki przerosła 
rzeczywistość, bo w sobotę „na 
sklep rzucili” tylko mrożoną 
karkówkę i boczek. Po chwili 
nie było po nich śladu.

***
Opublikowana została lista 

szpitali, które zajmą się le-
czeniem koronawirusa. W za-
chodniopomorskiem są 3 takie 
placówki. Główny szpital jest 
na Arkońskiej w Szczecinie, a 
dwa pozostałe, do których trafią 
pacjenci zarażeni koronawiru-
sem, to Koszalin i 107 Szpital 
Wojskowy w Wałczu. 

Niektóre oddziały (na pewno 
Izba Przyjęć) otrzymały na 
stan specjalne kombinezony. 
Różnią się od tych oglądanych 
w telewizji tym, że są czerwo-

ne i wyglądają przyzwoicie w 
porównaniu do białych, przy-
pominających malarskie stroje, 
które widzi się w telewizji. Do 
tego przyłbica i przyzwoita ma-
ska z wymiennymi pochłania-
czami, w których są filtry. Czy 
szpital dysponuje wystarczającą 
ilością takiego sprzętu – nie 
wiadomo. 

W szpitalu obowiązuje cał-
kowity zakaz odwiedzin. Na 
oddziały chorzy przyjmowani 
są tylko w wyjątkowych przy-
padkach. Na atmosferę pracy 
wpływają plotki o zmilitaryzo-
waniu szpitala, zabezpieczeniu 
go przez żandarmerię czy sko-
szarowaniu pracowników. Są 
tacy, którzy mają przygotowane 
w domach walizki z rzeczami, 
bo obawiają się, że może dojść 
do sytuacji, że nie wrócą z pracy 
do domu dłuższy czas.

- Boimy się – mówi nieofi-
cjalnie jeden z pracowników. 
-  Boimy się zarażenia, tego, 
że zawleczemy coś do domy 
i zarazimy bliskich. Poza tym 
jest niepewność jak rozwinie 
się sytuacja, jaka będzie skala 
zarażeń. Na co dzień mamy 
fartuchy, maseczki, są płyny do 
odkażania, ale to nie gwaran-
tuje stuprocentowego bezpie-
czeństwa.

Do tego pojawiają się informa-
cje, że wprawdzie na oddziale 
zakaźnym nie ma pacjentów 
chorych, ale są podejrzani, 
oczekujący na wyniki testów. 
Tego jednak nie udało się w 
żaden sposób potwierdzić, więc 
może to być plotka, ale jednak 
nie musi...

W niedzielę w niektórych ko-
ściołach msze były wprawdzie 
odprawiane, ale uczestniczyła 
w nich niewielka ilość wiernych. 
Odczytano apel biskupa die-
cezjalnego Edwarda Dajczaka, 
który prosił wiernych o pozo-
stanie w domach i uczestnictwo 
w transmitowanych nabożeń-
stwach. W kościołach do odwo-
łania wprowadzona została jako 
obowiązująca zasada udzielania 
komunii świętej „do ręki”.

***
W poniedziałek 16 marca 

miasto działa na „pół gwizdka”. 
Nieczynna jest część sklepów, 
nie ma komunikacji miejskiej. 
Jeździ za to Wałeckie Przed-
siębiorstwo Przewozowe. Jak 
mówi właściciel WTP Grzegorz 
Lasocki, jego busy na tę chwilę 

jeżdżą normalnie - chyba że 
pojawią się inne decyzje rzą-
dowe. Niektórzy kierowcy dla 
bezpieczeństwa jeżdżą jednak w 
maskach. Nieczynny jest Urząd 
Skarbowy, urzędy miast i gmin 
funkcjonują w ograniczonym 
zakresie. Działa Urząd Stanu 
Cywilnego. Śluby są udzielane, 
z tym, że przyjęcie weselne 
nie może być liczniejsze, niż 
50 osób. 

- Nie ma podstaw prawnych, 
aby wstrzymać pracę USC – tłu-
maczy burmistrz M. Żebrowski. 
- Śluby będą się odbywać, ale 
z udziałem tylko nowożeńców, 
świadków oraz maksymalnie 4 
gości, najczęściej są to rodzice. 
Przekonujemy do zmiany ter-
minów, ale nie mamy podstaw, 
aby odmówić.

Nie działają restauracje, pizze-
rie i jadłodajnie, ale w większo-
ści z nich można kupić jedzenie 
na wynos lub z dostawą do 
domu. 

- My jesteśmy przerażeni – 
mówią właściciele To Tu. - Na 
szczęście zrobiliśmy zapasy i 
mamy na jakiś czas. Natomiast 
co będzie dalej, tego oczywi-
ście nie wiemy. Prowadzimy 
sprzedaż na dowóz i na wynos. 
Osoby odbierające jedzenie 
wpuszczane są pojedyńczo. 
Musimy tak działać, bo mamy 
wiele osób starszych, które nam 
zaufały i wykupiły abonamenty. 
Ale w sobotę było już widać, że 
mamy o połowę mniejsze obro-
ty. Możliwe są dwa scenariusze: 
albo zamkniemy, bo nam się nie 
będzie opłacało, albo dlatego, 
że skończą się nasze zapasy i nie 
będziemy mogli ich uzupełnić i 
nie będzie z czego gotować. Nie 
wiem, czy będziemy mieli zre-
kompensowane straty. Ja mam 
nadzieję, że mimo wszystko 
przetrwamy.

- Liczę na to, że długo to nie 
potrwa – mówi właściciel Pubu 
Ekstraklasa Krzysztof Baran. - To 
są w skali kraju ogromne straty. 
Czy będziemy mieli je zrekom-
pensowane? Liczę, że tak, ale w 
jakiej formie i wysokości, tego 
nie wiem.

*** 
Na tę chwilę potwierdzono 

w Polsce 150 przypadków 
koronawirusa, w tym 6 w wo-
jewództwie zachodniopomor-
skim. Chorzy przebywają w 
Szczecinie.

Michał Gwdowski
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Pamiętam jak kilka ładnych lat 
temu siedzieliśmy po południu 
w redakcji wspominając we 
trzech czasy słusznie minione. 
Jako panowie w wieku nieco po-
nad średnim doskonale pamię-
taliśmy przejściowe i chwilowe 
problemy z zaopatrzeniem. 
Żywo zainteresowała się tym 
nasza młodsza koleżanka, któ-
ra urodziła się wprawdzie w 
czasach schyłku komuny, ale jej 
dzieciństwo przypadło na okres 
gospodarki wolnorynkowej. 
Słuchała z wytrzeszczonymi 
oczami o kartkach, o tym, że 
para butów przysługiwała na 
pół roku. Nie wierzyła, że de-
ficytowym towarem były dam-
skie rajstopy, nie rozumiała, jak 
można było kupować wódkę na 
kartki, a że również słodycze - to 
było coś, co nie mieściło jej się 
w głowie. Kiedy mówiliśmy, że 
bywały okresy, kiedy w sklepie 
były tylko ocet i musztarda 
oraz jakaś kasza i makaron - nie 
wytrzymała i spytała: nawet 
w Kauflandzie?! To oczywiście 
wywołało salwę śmiechu... Wte-
dy przez myśl mi nie przyszło, 
że doczekam czasów kiedy w 
Kauflandzie i innych marketach 
zastanę puste półki. 
I oto jestem w ostatnią sobotę 
na zakupach. TVP łże, od daw-
na uprawiając propagandę, a 
ostatnio nawet propagandę 
sukcesu na skalę, na jaką nie 
potrafili się zdobyć za komuny 
nawet towarzysze z Woronicza. 
Do tego puste półki, ludzie bie-
gający w poszukiwaniu czegoś 
do jedzenia... Znów, jak kiedyś 
widzę rozradowane kobiety, 
którym udało się zdobyć papier 
toaletowy i wściekłych męż-

Powrót do przyszłości

czyzn, którzy nie mogli nigdzie 
kupić mięsa. Jest o tyle lepiej, że 
wódki nie brakuje. Przynajmniej 
na razie.
Ale generalnie panika. W jed-
nym ze sklepów przed stoiskiem 
mięsnym zawiązuje się komitet 
kolejkowy. Tu obowiązuje ściśle 
przestrzegana kolejność, wśród 
klientów krąży lista życzeń:emu 
się marzy kurczaczek, innemu 
mielone do spaghetti, inny ma 
apetyt na kotleciki ze schabu. 
Ewentualnie może jakaś woło-
winka. W którymś momencie z 
zaplecza wychodzi ekspedientka 
i czar pryska. Mówi, że właśnie 
dojechał towar: mrożona kar-
kówka i boczek. I nic więcej. 
Nikt nie odchodzi zrezygnowa-
ny. Wszyscy trwają na posterun-
kach, klnąc niekoniecznie cicho. 
Tak rzeczywistość weryfikuje po-
trzeby i upodobania kulinarne. 
Boczek i karkówka po chwili są 
już tylko wspomnieniem. 
Skąd bierze się taki szał? To 
oczywiste: powodem jest tra-
giczna sytuacja z koronawiru-
sem i totalny brak zaufania do 
rządzących. Ludzie po prostu 
przestali wierzyć, że rząd spro-
sta sytuacji. Bo jak wierzyć 
ministrowi zdrowia, który od 
przynajmniej dwóch lat przeka-
zuje społeczeństwu treści natury 
teologicznej, a nie medycznej? 
Wśród osób zagrożonych wiru-
sem, a przynajmniej sporej ich 
części,  nie wzbudza zaufania 
fakt, że zamiast działać na rzecz 
unowocześnienia służby zdro-
wia, doposażenia jej w sprzęt, 
zapewnienia armii dobrze opła-
canych fachowców czyli lekarzy, 
pielęgniarek i laborantów - szpi-
tale wyposaża się w relikwie, a 

całą służbę zdrowia zawierza 
Matce Boskiej. Trudno się nie 
zgodzić z byłym ministrem 
zdrowia Bartoszem Arłukowi-
czem, który stwierdził: „Minister 
zdrowia zawierzył polską służbę 
zdrowia Matce Boskiej. Ja bym 
jednak oddał ją naukowcom i 
lekarzom, ale może mam jakoś 
inaczej po prostu”.
Ten sam minister zdrowia Łukasz 
Szumowski na początku marca 
mówi, że jesteśmy przygotowa-
ni na każdy, nawet najgorszy 
scenariusz, a dwa tygodnie 
później podczas konferencji 
mówiąc o pandemii stwierdza, 
że tego nie dało się przewidzieć. 
Kiedy fachowcy i naukowcy mó-
wią o izolacji, ale też równolegle 
o wykonywaniu testów, my z 
uporem maniaka realizujemy 
włoski scenariusz. Izolacja na 
pewno w jakiś sposób ogra-
nicza rozprzestrzenianie się 
wirusa, ale go nie eliminuje. 
Rzecz w tym, aby jak najszyb-
ciej wyłapywać osoby chore. I 
tu konieczne są testy, a z tym 
jest problem. Proszę posłuchać 
rodziny pierwszej polskiej ofiary 
śmiertelnej koronawirusa. Kilka 

dni nie mogli się doprosić o 
wykonanie testu. W efekcie 
oprócz rodziny zarażona jest 
również pielęgniarka. Szpitale 
alarmują o braku środków 
dezynfekcyjnych, fartuchów, 
maseczek. Za zaopatrzenie 
szpitali płacą przedsiębiorcy, 
mieszkańcy organizują zrzutki. 
Firmy zmieniają produkcję 
aby szyć maski i podarować je 
szpitalom. Ludzie dostarczają 
jedzenie dla ratowników me-
dycznych, lekarzy i pielęgnia-
rek – tak dzieje się również w 
Wałczu. W tym samym czasie 
rząd mówi, że wszystko jest pod 
kontrolą i cały świat nas (czyli 
ich) chwali. Ludzi krew całkiem 
zalewa, kiedy widząc braki w 
wyposażeniu szpitali w sprzęt 
ratujący życie zamiast na ich 
doposażenie dopłaca się 2 mi-
liardy do propagandy TV. Mało 
tego, wirus szaleje, są pierwsze 
zgony, a pojawia się informacja 
o przetargu na 280 limuzyn 
dla rządu z czego 210 ma być 
kupione. To jak w tej sytuacji nie 
iść do sklepu i nie kupić żarcia 
na zapas!? Przecież rok działania 
takich fachowców i na Saharze 
piasku zabraknie. Szkoda, że o 
tym jak nieporadny jest rząd, 
wszyscy przekonujemy się na 
własnej skórze. Bo poważne 
problemy dopiero się zaczną. 
Ekonomiści przewidują kryzys. 
Zamknięte firmy i granice to 
straty dla przedsiębiorców, dla 
których w wielu przypadkach 
skończy się to bankructwem. 
Grunt jednak, że w telewizji mó-
wią, że jest świetnie. Na Titanicu 
orkiestra też grała do końca...

er-o
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Biuro Radnego Rady Powiatu Romana Wiśniewskiego w Wałczu 
przy ul. Okulickiego 10-14/12 czynne jest w każdy poniedziałek 
w godz. 14.00-17.00. Przy biurze działa też Punkt Porad Obywa-
telskich. W sprawach pilnych proszę o kontakt: Roman Wiśniewski 
509 916 477 lub roman.wisniewski@wp.pl

***
Masz problem z alkoholem? Może Anonimowi Alkoholicy po-
mogą. Przyjdź do nas! Nieważne, kim jesteś i jak wyglądasz, 
spróbować warto!!! 
Napisz do: Grupa AA „Krokus”, 78-600 Wałcz, ul. Orla 11, za-
dzwoń: 518 758 430 po godz. 18. 
Cotygodniowe spotkania: w poniedziałki, godz. 18.00 i w czwart-
ki, godz. 17.00 w salce przy plebanii (Orla 11). 

***
Klub Abstynentów „Korona” przy ul. Wojska Polskiego 2-6 p. 
219 (budynek WSM) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
17-19.30.  W klubie odbywają się mitingi: 
poniedziałek: godz. 18.00 - DDA (dorosłe dzieci alkoholików); 
wtorek: godz. 17.00 - grupa dla współuzależnionych; środa: godz. 
18.00 - grupa AA;  czwartek: godz. 16.30 - grupa AŻ; piątek: 
18.00 - grupa AA.
Dwa razy w miesiącu organizujemy terapię indywidualną i gru-
pową z profesjonalnym terapeutą. Kontakt: 731 205 310. 

***
Masz ukończone 18 lat i pochodzisz z alkoholowej lub w inny 
sposób (hazard, obżarstwo, pracoholizm, przemoc, perfekcjonizm, 
wykorzystywanie seksualne, niepełność rodziny, zaburzenia psychicz-
ne, narkomania, seksoholizm, emocjonalne opuszczenie dziecka, 
nadopiekuńczość)  dysfunkcyjnej rodziny? 
Serdecznie zapraszamy na nieodpłatne warsztaty 12-krokowe, 
odbywające się w domu  kapucynów Parafia pw. św. Antoniego 
z Padwy ul. Orla 11, Wałcz. Tel. do kontaktu 696 990 204.
Zapraszamy Cię również na mityngi DDA/DDD, odbywające się 
w tym samym miejscu w każdy wtorek od 18.00 do 20.00.

***
Polski Związek Niewidomych zrzesza osoby niepełnosprawne 
wzrokowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w celu ich 
społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodo-
wych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich 
dyskryminacji. Cele te realizowane są poprzez organizowanie 
różnorodnych form rehabilitacji (podstawowej, społecznej, leczni-
czej i zawodowej). działanie na rzecz zaopatrzenia niewidomych 
w sprzęt rehabilitacyjny, współpracę z innymi wyspecjalizowa-
nymi instytucjami oraz organizowanie działalności kulturalnej, 
turystycznej i artystycznej.

KOMUNIKATY
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Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo 
do ich skracania i opatrywania tytułami. Nie odpowiadamy za treść 
reklam i ogłoszeń.

Leszek Fochmann, hrabia polskiego rocka, opowiada o tym, 
co w życiu mu wyszło, a co mniej.

Kiedy czułeś się wielką gwiazdą?
- Nigdy nie miałem poczucia, że jestem gwiazdą. Jestem po prostu 

muzykiem, który tworzy z przyjaciółmi. Swoją pierwszą płytę Hajle 
Silesia nagrałem w 2002 roku z Pogodno. Zespół założył Jacek 
Budyń Szymkiewicz ze Szczecina i z czasem dołączyliśmy do składu 
my, grający i śpiewający chłopcy ze Śląska. To był taki szalony czas, 
zrobiło się o nas głośno i zagraliśmy potem mnóstwo koncertów. 
Zjechaliśmy ten kraj wszerz i wzdłuż, zespół był rozpoznawalny. 
Potem pojawiły się kolejne płyty i zespół BiFF, ale gwiazdą to jest 
David Bowie, a my po prostu dajemy ludziom radość, przy okazji 
świetnie się bawiąc.
Teksty były Waszą mocną stroną.

- Bawiliśmy się i do dzisiaj bawimy się słowem. Dużo tekstów to 
„podsłuchane”, wyrwane z kontekstu fragmenty rozmów, na pozór 
absurdalne gry słów, czasami cytaty komentatorów sportowych albo 
znajomych. Z tych fragmentów układamy potem historie. Dobre 
opowieści zamieniają się w piosenki.
Zaśpiewasz coś?

- Hau, grube łapy you got, hau, hau, hau! Ten refren, wydawać by 
się mogło w treści irracjonalny, opowiada o naszym psie Andrzeju, 
który towarzyszył nam w trasach koncertowych i swoim jestestwem 
był nieustającym źródłem inspiracji. Inny przykład: mieliśmy kiedyś 
czarnoskórego reprezentanta w piłce nożnej Emmanuela Olisade-
be, którego podobno obrzucano bananami i obrażano, naśladując 
małpę. W odpowiedzi powstał nasz tekst: W Emmanuela chłopcy 
rzucali bananami, bananami z telewizorami, z telewizorami pot 
pod pachami...
Tak całkiem na trzeźwo można było tworzyć takie teksty?

- Oczywiście, że tak. Jak spotka się pięciu fajnych, podobnie my-
ślących gości w sprzyjających warunkach, to niewiele trzeba, aby 
zaiskrzyło. Zawsze mam dyktafon przy sobie i nagrywam wszystkie 
pomysły, zaśpiewy.

Rok temu odwiedził mnie nasz menadżer Łukasz Tic, żeby posłu-
chać starych kaset. W tym pierwszym okresie, w latach 2002-2005, 
wszystko nagrywałem na magnetofonie kasetowym - próby, kon-
certy. Słuchać tych nagrań, to jakby otworzyć album ze zdjęciami. 
Sami byliśmy zaskoczeni, ile tam jest jeszcze niewykorzystanych 
tekstów i melodii.
Ja bardziej kojarzę Ciebie z grupą BiFF, niż Pogodno.

- Grając w Pogodno poznałem Anię Brachaczek i zaczęliśmy w 
trójkę, jeszcze z Michałem Pfeifem, coś robić. Kto przyszedł nas 
odwiedzić, też z nami pograł. Kiedy z Pogodno była przerwa, za-
częliśmy się z Anią przymierzać do naszych piosenek. Nadawaliśmy 
na tej samej fali, bo urodziliśmy się dzień po dniu i to pod znakiem 
Bliźniąt. Tak naprawdę zespół BiFF jest ściśle powiązany z Tucznem. 
Tu zaczynaliśmy, tu powstały nasze wszystkie płyty, tu mamy próby.
Był czas, gdy BiFF był wszędzie: w radiowej Trójce, w telewizji, 
w Opolu, gazetach ogólnopolskich i wałeckiej Piwniczce:)

- Mieliśmy dobrego menadżera, Pawła Walickiego. Sam do nas 
przyszedł po jednym z koncertów i maszyna ruszyła. Pierwszą płytę 
Ano nagraliśmy u Marcina Borsa, jednego z najlepszych produ-
centów muzycznych w Polsce. Autorką jednego tekstu była Dorota 
Masłowska. Sprzedaliśmy kilka tysięcy płyt. Przez 2-3 lata po Ano 
daliśmy w sumie około 200 koncertów, nie licząc akustycznych du-
etów z Anią, które gramy do dziś. Pod koniec 2018 roku wydaliśmy 
trzecią płytę, która - pomimo dobrych recenzji - trochę przeszła obok. 
„Legendy” powstały dla naszych fanów, którzy tak naprawdę dzięki 
zbiórce crowdfoundingowej byli wydawcami płyty.

Albo pada, albo nie pada
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Pensjonat
Malinka
Night Club 24 h

www.pensjonatmalinka.pl
kontakt@pensjonatmalinka.pl

Wałcz 
ul. Południowa 24
tel. +48 67 387 00 40

+48 506 337 760

Albo pada, albo nie pada
Pogodno zawieszone, BiFF też. Czujesz 
się spełniony jako artysta, muzyk?

- Od najmłodszych lat chciałem być muzy-
kiem. Jak już nauczyłem się grać na gitarze 
i pojąłem to, że można wymyślić piosenkę 
- co jak się okazuje - nie jest takie proste, 
miałem marzenie, żeby wydać płytę. Dawa-
łem sobie czas, aż skończę 20 lat, potem 25. 
I nic się nie działo poza graniem w piwni-
cach i garażach. A dziś okazuje się, że tych 
płyt nagrałem już w życiu 9, plus wszystkie 
covery, piosenki dla kogoś, do filmów i 
spektakli. Mogłoby być oczywiście więcej, 
bo powinno się co roku wydawać płytę. Coś 
tam uzyskaliśmy, zagraliśmy ileś koncertów 
dużych i na poważnych festiwalach. Były 
te Fryderyki - 7 nominacji, 2 otrzymane. 
Zawsze dobra prasa. Ostatnio, jak graliśmy 
z Pogodno, przyszli ludzie i mówią: pozna-
liśmy się na waszym koncercie w 2002, całe 
narzeczeństwo słuchaliśmy waszych płyt 
i nawet - tu ściszyli głos - dziecko zrobili-
śmy przy was. Patrzymy, w obok nich stoi 
17-letni chłopak. Fajne jest też to, że nasze 
piosenki są puszczane w radiu i telewizji. 
Mamy z tego ZAIKsy - to forma wynagro-
dzenia za lata boju. Pewnie, że chciałbym 
grać więcej koncertów, chociaż jak człowiek 
jest starszy, to staje się to męczące (śmiech).
Łapałeś, łapiesz doły?

- Doły zawsze się ma. Życie muzyka to 
nie tylko koncerty i zabawa, to ciężka praca 
na próbach, w studio. Wchodzisz w to na 
maxa, bo to sens twojego życia. Doszliśmy 
do momentu, że żyliśmy tylko z grania. No i 
nagle jest dziura w koncertach i kasy nie ma. 
Dzwonisz do ZAIKSu, czy coś wpadło. Pani 
mówi, że nie, ale pod koniec miesiąca będą 
rozliczać Polsat, więc może wtedy. Byliśmy 
młodzi, żadnych rodzin, więc jak wystarcza-
ło na fajki i tanie życie, było fajnie. Pewnie 
mogło być lepiej, szybciej. Pogodno miało 

pozycję na rynku muzycznym, wszystko się 
zgadzało. Zawsze tam, gdzie jechaliśmy, 
było dobrze. Radość z grania możesz czerpać 
zarówno z wypełnionego po brzegi klubu, 
jak i z koncertu dla garstki słuchaczy. W 
Piotrkowie na przykład przyszło 6 osób, bo 
koncert był we wtorek na 17. Zagraliśmy 
cały repertuar, organizator dał nam kasę 
za 6 biletów, sfinansował nocleg, ugościł 
miło i w ramach zadośćuczynienia dorzucił 
popielniczkę na stojaku, bo w swojej sali 
prób takowej nie mieliśmy.
Jak się gra, gdy sala jest prawie pusta?

- Wiesz, to jest ten stary patent pod tytu-
łem: no to skoro się tu wszyscy zebraliśmy, 
to się poznajmy. Cześć! Jestem Jacek, Ania, 
Darek. Co Kasiu myślisz? Nawet, jak jest 5 
osób, gra się na całość. Ludzie przyszli, ty 
też chcesz zagrać koncert. Nie jest tak, że 
jedziesz i mówisz: kurwa, ale mi się dzisiaj 
nie chce. Każdy z naszych koncertów jest 
nieprzewidywalny. Nigdy nie wiesz, jaka bę-
dzie interakcja, bo ludzie generalnie też chcą 
pogadać z zespołem. W różnych dziwnych 
miejscach graliśmy. Na przykład w więzieniu 
dla facetów. W pierwszym rzędzie siedzieli 
sami szefowie, tatuaże, widać zakapiory. W 
drugim - starsi, pewnie dożywotni, widać, że 
w pudle długo. A dopiero w trzecim młod-
si, dresiarze. Gramy dwa kawałki i cisza. 
Po trzecim numerze pojawiły się pierwsze 
uśmiechy. Jak starszyzna zaczęła klaskać, 
dopiero reszta. Uczysz się, jak wygląda 
więzienna hierarchia.
Co dało Ci granie?

- Byłem w setkach miejsc. Poznałem tysiące 
ludzi, podobnie myślących, otwartych, za-
bawnych, zawsze chętnych do całonocnych 
dyskusji. Powstało mnóstwo prawdziwych 
przyjaźni, taka nasza hajlesilesiańska rodzi-
na. Możemy się nie widzieć miesiącami, ale 
zawsze możemy na siebie liczyć.

Jak kilkanaście lat temu zaczęliśmy w Tucz-
nie urzędować, to role się trochę odwróciły 
i ci ludzie zaczęli przyjeżdżać do nas na 
koncerty, festiwale, wakacje.
A teraz, jak nie grasz, co robisz?

- Cały czas coś piszę, komponuję i oczy-
wiście nagrywam na dyktafon (śmiech). 
W planach mamy trochę koncertów, są też 
nowe pomysły i to nie jest tak, że w muzyce 
powiedziałem ostatnie słowo. Z bardziej 
przyziemnych spraw, to robię remont w na-
szym Klubie Tu i współorganizuję koncerty. 
Chciałem Państwa zaprosić na najbliższe: 21 
marca Enemigos Del Silencio, 24 kwietnia 
- zespół Jesień, a 1 maja - Chłopcy kontra 
Basia, ale wiadomo, jaka jest sytuacja...
W 2010 udzielałeś wywiadu dla New-
sweeka. Dziennikarz Bartek Chaciński 
nazwał Cię hrabią polskiego rocka. Wró-

żył Ci wielką karierę.
No, rzeczywiście mogło być lepiej. Kie-

dy dostaliśmy Fryderyki, akurat trafił się 
Smoleńsk. Spadło 5-6 ważnych koncertów, 
a przede wszystkim spadło granie na tych 
Fryderykach. Galę odwołano, a statuetki 
wręczono nam w bazylice na Pradze. Spadło 
nam też Opole, gdzie mieliśmy grać dużą 
rzecz - 4 piosenki z orkiestrą z okazji 50-le-
cia Kabaretu Starszych Panów. Posypało się 
dużo imprez klubowych. Dobrze, że jeszcze 
przed tym udało się zagrać w „Trójce”. Dru-
ga rzecz ważna, że 10 lat temu, w czasie 
tego największego szumu, zamiast zostać w 
Warszawie i trzymać rękę na pulsie, wylą-
dowaliśmy tutaj w Tucznie. Prawda też jest 
taka, że dużego parcia nigdy nie mieliśmy. 
Przeciwnie, stawialiśmy się. Jak chciano od 
nas jakieś rzeczy, które nam nie pasowały, 
to odmawialiśmy. Broniliśmy się naszą mu-
zyką, naszym flow. Różnie się układa. Boli 
cię, jak pierwszy raz coś spieprzysz, jak coś 
się nie uda. A potem znowu się coś uda. 
Jakaś równowaga jest - albo pada, albo nie 
pada. Ja tak to rozumiem. Może, gdybym 
coś zrobił inaczej, dziś mieszkałbym w San 
Diego. Ale jak kiedyś powiedział pewien 
mędrzec, to nie ty wybierasz miejsce, to 
miejsce wybiera ciebie. Moim miejscem na 
ziemi jest Tuczno i tak jest dobrze.
Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Chruścicka
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Od stycznia ubiegłego 
roku w okolicznych la-
sach trwa program rein-
trodukcji rysia. Niestety 
kilka dni temu jeden z 
nich zginął pod kołami 
samochodu pomiędzy 
Łąkami i Niekurskiem. 
Jak mają się pozostałe?

Rysie wypuszczane są na wol-
ność od stycznia ubiegłego roku. 
Do tej pory na swobodę trafiło 
20 rysi. W tym roku do lasu 
powędrował jeden, a kolejne 
8 czeka na swoją kolej. Każdy z 
nich wyposażony jest w obrożę 
telemetryczną, która pozwala 
na monitorowanie kotów. 

- Wypuściliśmy 20 sztuk, ale 
nie oznacza to, że wszystkie 
są w tej okolicy i niestety, nie 
wszystkie żyją – mówi Marcin 

Całkiem spory kotek...
Grzegorzek z Dzikiej Zagrody 
w Jabłonowie, która prowadzi 
program introdukcji. - Rysie 
wędrują i to niekiedy dale-
ko. Jeden z wypuszczonych w 
ubiegłym roku dziś przebywa 
w okolicach Jeleniej Góry. Inny 
był pod Gdańskiem, ale znów 
wrócił w nasze tereny. Inny 
doszedł pod ukraińską granicę 
i tam niestety zginął. Niestety, 
nie wszystkie przeżywają. Nie-
dawno jeden z naszych rysiów 
zginął pod kołami samochodu 
w okolicy Łąk i Niekurska. Jest 
to niestety nieuniknione i choć 
jest ogromna szkoda, nie można 
się załamywać.

Rysie są wypuszczane na wol-
ność w trzech rejonach: Nadle-
śnictwo Mirosławiec, Drawsko i 
Pojezierze Ińskie. Dzięki teleme-
trii widać, że spora część kotów 

się osiedliła. Są widywane przez 
ludzi. Jak mówi M. Grzegorzek, 
znalazły doskonałe warunki na 
naszym terenie. Jako siedliska 
rysie wybierają niekoniecznie 
ostoje leśne, ale tereny przy 
polach lub łąkach, najlepiej 
posiadające dodatkowo małe 
skupiska drzew i krzaków. Na 
takich terenach jest sporo drob-
nej zwierzyny, na którą rysie 
polują. 

- W ubiegłym roku rysie nie 
dość, że się osiedliły to jeszcze 
się odnalazły – opowiada M. 
Grzegorzek. - Wypuściliśmy je 
przed rują, a samce i samice 
odnalazły się i połączyły w pary. 
I mamy młode. Jestem tego 
pewny, bo w ubiegłym roku 
osobiście widziałem kociaka i 
zrobiłem mu zdjęcie. Czy było 
ich więcej niż jeden, tego nie 

wiem, bo są to już w pełni dzikie 
rysie, nie posiadające obroży 
więc nie możemy ich moni-
torować. W tym roku również 
dzięki telemetrii obserwujemy, 
że rysie łączą się w pary i znów 
liczymy na młode.

Według przekazanych przez 
M. Grzegorzka informacji są 
dobrze przyjmowane zarówno 
przez leśników, jak i myśliwych. 
Jeden z kotów zginął wpraw-
dzie od kuli, ale niekoniecznie 
z broni myśliwskiej. Rysie co 
prawda nie czują strachu przed 
człowiekiem, ale też nie stano-
wią jakiegoś zagrożenia. 

W tym roku planowane jest 
wypuszczenie jeszcze 8 zwie-
rząt, a kolejnych 8 ma trafić do 
Dzikiej Zagrody w Jabłonowie, 
gdzie będą przygotowywane do 
wypuszczenia na wolność.  er-o
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Kilkanaście dni temu poże-
gnaliśmy aktora Pawła Króli-
kowskiego. Osobiście uważam 
wprawdzie, że rola Igora w 
serialu Pitbull była niezła, to 
jednak na pewno Paweł Kró-
likowski przede wszystkim ko-
jarzyć się będzie z rolą Kusego 
w serialu Ranczo. Szczerze 
mówiąc, za serialami nie prze-
padam, bo nigdy nie mam cza-
su systematycznie ich oglądać. 
Dlatego najczęściej jesienią 
i zimą decyduję się na małe 
maratony i zaliczanie całych se-
zonów na różnych platformach 
internetowych. 

Ranczo jest tu na pewno wy-
jątkiem, bo serial lubię i nawet 
po zaliczeniu wszystkich odcin-
ków chętnie zaliczam powtórki. 
Że serial jest infantylny, że ak-
torstwo jest specyficzne, mocno 
przerysowujące postaci? To nic. 
Liczy się doskonała obserwacja 
naszego społeczeństwa i opi-
sania obrazem jego przywar. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
wątek samorządowo – politycz-
ny,  z niezapomnianym duetem 
wójta Kozioła i jego przyboczne-
go, sekretarza Czerepacha. 

Serial obejrzałem jakiś czas 
temu, ale kiedy do władzy do-
szedł PiS, zacząłem przypomi-
nać sobie poszczególne odcinki, 
dostrzegając niepokojąco dużo 
analogi pomiędzy serialową 
fabułą i rzeczywistością. Dosze-
dłem do wniosku, że w wielu 
momentach serial ma dla PiS 
wartość programu edukacyjne-
go, z którego jako wzorca jego 
propagandziści czerpią całymi 
garściami. 

Ot, choćby chęć przejęcia pra-
sy przez braci bliźniaków: wójta 
i proboszcza. To nic innego jak 
sytuacja, którą obserwujemy 
dziś z mediami publicznymi czy 
prorządową prasą. Prezentują 
ściśle określony punkt widzenia, 
prowadząc działalność propa-
gandową, w stopniu o wiele 
większym, niż informacyjną. 
Przecież chęć wykupienia lokal-
nej telewizji przez wójta ma za-
pewnić kampanię. To analogia 
do wpompowania 2 miliardów 
w TVP, które trafiają akurat 
przypadkiem przed wyborami 

Serial edukacyjny
prezydenckimi.  

Pamiętam takie odcinki, w 
których Arkadiusz Czerepach 
przygotowywał wójta, a potem 
senatora Kozioła do publicznych 
wystąpień. Pokazywał podstawy 
tak zwanej mowy ciała, tłuma-
czył, co znaczą poszczególne 
gesty i jak podświadomie są 
odbierane przez ludzi. Radził 
czego unikać, a co należy eks-
ponować. A potem zobaczyłem 
przemawiającą premier Beatę 
Szydło, która wykonując pod-
czas wystąpień nieporadne 
gesty wyglądała jakby dopiero 
co wyszła spod ręki Czerepa-
cha. Radzę porównać Kozioła i 
odszukać w necie przemówie-
nia B. Szydło. Zapewniam, że 
podobieństwa są zaskakujące, 
a nawet porażające. Kto wie, 
czy była premier nie uczyła się 
wystąpień przed lustrem mając 
za wzór nagranie przemówienia 
wójta z Rancza. 

Gdybym był złośliwy - powie-
działbym, że na zdającej prawo 
jazdy wójtowej, która stała się 
postrachem gminnych dróg 
rozjeżdżając wszystko co żyje, 
wzorowali się kierowcy SOP, bo 
ilość tzw. zdarzeń drogowych 
z jej i ich udziałem jest bardzo 
podobna. 

Oczywiście haki, podsłuchy, 
intrygi i pomówienia to nie-

odłączny element polityki. 
Interaktywne radio, które miało 
posłużyć do znalezienia haków 
na Kozioła, było niczym innym, 
jak aparatem podsłuchowym. 
Kozioła nie udało się wprawdzie 
pokonać, ale nagrania, doko-
nane w restauracji U Sowy i 
Przyjaciół zmieniły polską scenę 
polityczną. 

Jak dotrzeć do elektoratu? To 
pytanie spędzało sen z powiek 
Czerepachowi. Wreszcie jednak 
znalazł na nie odpowiedź: nale-
ży mówić językiem elektoratu. 
Jak tego dokonał? Nagrał spoty 
wyborcze w formie radosnych 
piosenek disco polo. Tak, to wy-
zwoliło kilkunastoprocentowy 
skok poparcia dla partii Kozioła. 
Co robi dzisiaj PiS i podległe mu 
organy propagandowe? Tworzą 
nową elitę kulturalną, opartą na 
muzyce disco polo. Największą 
gwiazdą polskiego szołbiznesu 
jest Zenek Martyniuk, czyli pan, 
który nie tylko nie potrafi śpie-
wać, ale i mówić, gdyż posiada 
koszmarną wadę wymowy. Ale 
to na film biograficzny o Zenku 
telewizja publiczna wydaje 
krocie, tworząc w efekcie film 
będący największą klapą finan-
sową. A plakat promujący film 
- do złudzenia przypominający 
plakat do filmu o Freddim Mer-
curym – to już zwyczajne świń-

stwo. Porównania tych dwóch 
panów sobie nie wyobrażam. 

Skoro jesteśmy przy temacie 
muzyki ludycznej, to przecież 
właśnie w Ranczo lokalny lider 
disco polo Patryk Pietrek założył 
szkołę disco polo. Tak więc to, 
że w Białymstoku powstaje kla-
sa o profilu disco polo nie jest 
żadną nowością - parę lat temu 
wymyślili to scenarzyści Rancza. 

Dość znamienne jest nazwa-
nie partii Kozioła Polską Partią 
Uczciwości przy świadomości, 
że jej szefowie i spora część 
członków z uczciwością ma 
niewiele wspólnego. To jakoś 
również kojarzy mi się z PiS, 
którego działania często niewie-
le wspólnego mają i z prawem, 
i ze sprawiedliwością...

Ostatni sezon Rancza opowia-
dał o kampanii prezydenckiej. 
Dzięki wykorzystaniu sytuacji, 
manipulacjom i socjotechnicz-
nym sztuczkom Kozioł został 
wybrany prezydentem. Czło-
wiek nieznany, można powie-
dzieć znikąd, stał się głową 
państwa. Dokładnie to samo 
przerobiliśmy 5 lat temu. Dla-
tego szczególnie ważne jest to, 
aby w tym roku nie popełnić 
błędu i wyciągnąć odpowiednie 
wnioski przed majowym głoso-
waniem...

R. Orlikowski
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.

• 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

• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, 
62 m2, 4. piętro, stan do zamieszkania. 605 677 
605     
       sz/19l

• Sprzedam działkę budowlaną, letniskową, 
pow. 970 m2. Rybakowo, 15 km od Gorzowa 
Wielkopolskiego. tel. 0031 644 570 711, 0031 
647 313 106, +48 506 444 580   
      12/20l

• Sprzedam w oryginalnej walizeczce prawie 
nowe hantle z wymiennymi obciążnikami 4x2,5 
kg + 4x1,25 kg. Tanio. 602 590 376  
      1/20k

• Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 303 
Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. Moc 4x25 
W. Cena do uzgodnienia. 602 590 376  
                                                                   1/20s

OGŁOSZENIA DROBNE OGŁOSZENIA DROBNE Coś na ząb gastronomia

NOTARIUSZ

SUPER 
ONLINE

„Super Pojezierze” 
w wersji elektronicznej na stronie 

www.pojezierze.com.pl

Wałcz, ul. Bankowa 9/2
tel./fax 67 258 68 02,  kom. 600 163 094

Lidia Michalska
● pośrednictwo
● wycena
● obsługa prawna

www.nieruchomosci.walcz.pl

Kurki odchowane, 
kaczki, gęsi, indyki, 

perliczki, przepiórki. 
Dowóz. 600-539-790

Usługi potrzebne

Tylko 30 zł
Zamów ogłoszenie: 

662 041 438

ZŁOTNIK - JUBILER
Dom Rzemiosła, ul. Kilińszczaków 38, 

tel. 67 250 15 07 9.00-17.00, sob. 10.00-13.00

Jedyny producent biżuterii oferuje: obrączki ślubne, 
biżuterię złotą i srebrną, myśliwską, przerób złota, 
naprawę biżuterii, grawerowanie, sztuczną biżuterię, 
skup złota i srebra. 
Ceny producenta. Rabaty, konkurencyjne ceny.

• Sprzedam komplet elementów drewnianych 
domku letniskowego. Tel. 0031 644 570 711, 
+48 506 444 580                                       12/20l

• ZLEcENIa Na ogŁoSZENIa I rEkLaMy 
raMkoWE oraZ ogŁoSZENIa DrobNE, 
które mają ukazać się w najbliższym wydaniu 
tygodnika „Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy w 
siedzibie redakcji przy ul. Sienkiewicza 3 w Wał-
czu do godz. 16.00 do piątku poprzedzającego 
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można też zlecać 
drogą mailową lub telefonicznie: 602 590 376.  
       
    
DZIękujEMy Za SkorZyStaNIE Z Na-
SZych uSŁug!

ZLEcaNIE ogŁoSZEŃ

SPRZEDAM

LokaLE, NIEruchoMoŚcI
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Dom: budowa, remont, wyposażenie

Motoryzacja

Usługi pogrzebowe

Okna energooszczędne
PCV i aluminium,
systemy przeciwpożarowe

e-mail: ruth5@op.pl
tel. 603 389 486

ZAKŁAD POGRZEBOWY
KALIA

Wałcz, ul. Nowomiejska 32 
(kierunek Szczecin, za przejazdem kolejowym 100 m)

POMOŻEMY GODNIE 
POŻEGNAĆ BLISKĄ CI OSOBĘ

KONKURENCYJNE CENY

Telefon całodoobowy 

720 807 802 
Świadczymy pełen zakres usług pogrzebowych 

zgodnie z wolą rodziny.

FLORYSTYKA I DEKORACJE 
POGRZEBOWE

67 349 45 00, 349 46 00

Medycyna, rehabilitacja

TAXI

www.sulinski.pl

ORTOPEDA
tel. 513 184 078

KLIMATYZACJA
odgrzybianie, napełnianie, naprawa

ELEKTROMECHANIKA
naprawa rozruszników, alternatorów itp.

Arkadiusz Kania 
Wałcz ul. Krótka 2 tel. 507 133 727

WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel.  67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

Gabinet Medycyny Pracy
badania kierowców

Środa, godz. 16.00-18.00 gabinet Walcz, ul. Piastowska 3/19

tel. 781 385 100

Sławomir Kaliski
Lek. spec. med. rodzinnej i med. pracy

78-600 Wałcz, ul. Kościuszkowców 10 
(budynek przychodni, gab. 19)

Tylko 30 zł
Zamów ogłoszenie: 
662 041 438

opony  ● hamulce  ● oleje
naprawa felg aluminiowych

SALON LAMP
Wałcz   Kołobrzeska 8

oświetlenie:
- DOMÓW
- OGRODÓW
- BIUR
- MEBLOWE
- PEŁNA GAMA OŚWIETLENIA
  W TECHNOLOGII LED

Zapraszamy
pn. - pt. 10.00-18.00
sobota 10.00-14.00

tel. 67 258 92 31

www.salonlamp.eu

AUTO-TRANS WAŁCZ
Andrzej Lewczuk● POMOC DROGOWA 24H

● HOLOWANIE CIĘŻAROWE I OSOBOWE 
● AUTO SERWIS
● SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I OPON 

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

Sprawdzamy i przygotowujemy 
pojazdy do rejestracyjnych 
przeglądów technicznych
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Syndyk Masy Upadłości
sprzeda z wolnej ręki działkę o pow. 620 m2 zabu-
dowaną domem jednorodzinnym o pow. 283m2

położonym w Człopie przy ul. Gospodarskiej 
30, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi 
księgę wieczystą nr KO1W/00011492/9.

Cena wywoławcza wynosi 260.000,00 zł.

Oferty z ceną należy składać na adres biura syn-
dyka: Syndyk Sławomir Czarnecki, ul. Ogrodowa 
3/4, 78-400 Szczecinek lub mailowo na adres: 
zsza864@poczta.onet.pl

do dnia 03.04.2020 r. wraz z wpłatą wadium w 
kwocie 26.000,00 zł na rachunek masy upadłości 
Andrzeja Adamowicza nr 23 1240 3679 1111 
0010 9434 3240

Regulamin sprzedaży dostępny u Syndyka.

Szczegółowych informacji udziela syndyk, 
tel. 608-354-202 lub mailowo: zsza864@
poczta.onet.pl
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  BML Sp. z o.o. 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 58


