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Ciekawy jestem nadzwyczaj, czy również 
Państwo - tak jak ja - macie wrażenie, 
że relacje pomiędzy stronami politycznej 
wojny w Polsce są nie do poprawienia, że 

o naprawieniu nawet nie odważę się napomknąć? A 
doszedłem do tego wniosku taką oto drogą. Otóż w 
niesłusznie, gdyż stanowczo zbyt wcześnie minioną 
ostatnią niedzielę podczas rozmowy o poważnych, 
ale niekoniecznie związanych z bieżącą polską poli-
tyką sprawach usłyszałem, że popełniam grzech na-
iwności. Dopiekło mi to trochę, ale nie do żywego, 
gdyż mimo wszystko wolę być trochę naiwny, niż 
patrzeć na świat przez czarne okulary; a ze swojej 
naiwności zdaję sobie sprawę. Że jednak jest coś 
na rzeczy uświadomiłem sobie czytając komenta-
rze, dotyczące wizyty premiera Morawieckiego w 
jakiejś restauracji. Oczywiście wizyta była absolutnie 
„przypadkowa” i równie „przypadkowo” zaplątała 
się tam jakaś ekipa telewizyjna, której członkowie 
zdołali powściągnąć emocje, związane z „przypad-
kowym” napotkaniem premiera w świątyni smaku 
i wręcz przymuszeni przez dziennikarskie geny 
natychmiast postanowili poprosić J. Morawieckiego 
o wypowiedź do kamery. Rozumiejący potrzebę 
utrzymywania stałego kontaktu ze społeczeństwem 
Premier zapewne bardzo niechętnie, ale postanowił 
spełnić prośbę ekipy i stanął był przed obiektywem. 
Wszystko byłoby jak należy, gdyby Pan Premier 
przywdział maseczkę, ale z jakiegoś powodu tego 
nie zrobił i społeczeństwo zamiast chłonąć mądrości 
płynące z ust J. Morawieckiego wzięło się uczepiło, 
że Prezes Rady Ministrów nie zasłonił sobie ust oraz 
nosa. Myślę, że gdyby spytać dziś 10 osób o czym 
mówił pomazaniec Prezesa Wszystkich Prezesów, 
to dziewięć zdziwiłoby się, że Premier w ogóle coś 
mówił, bo jakoś to przestało być ważne, zanim w 
ogóle zaczęło, o ile w ogóle miało być ważne. Pro-
blem nabrał natychmiast wymiaru ogólnonarodo-
wego, a w dyskusję zaangażowały się autorytety od 
wszystkiego, które zawsze mają coś do powiedzenia 
na każdy temat. Zainteresowanie tematem zrobiło 
się nie przymierzając takie, jakby na społeczeństwie 
spoczywał obowiązek zasłaniania nie ust i nosa, 
tylko okolic klatki piersiowej, a premier był kobie-
tą i oprócz maseczki zapomniał również założyć 
również stanik. O równych i równiejszych napiszę 
za kilka linijek, ale najpierw chciałbym wylać kubeł 
zimnej wody na głowy tych legalistów, którzy w bez-
wstydnie i bezczelnie obnażonych ustach Mateusza 
Morawieckiego gotowi są widzieć źródło pandemii, 
która w Polsce nie rozprzestrzeniła się wprawdzie 
na taką skalę, jak we Włoszech, w Hiszpanii czy 

Anglii, ale za to nie ma zamiaru na dobre pożegnać 
się z mieszkańcami kraju nad Wisłą i Młynówką. 
Liczba zakażonych utrzymuje się u nas bowiem na 
stabilnym poziomie, choć ludzie zarażeni COVID-19 
w dalszym ciągu umierają najczęściej na choroby 
współistniejące. Czy hipokryci, wytykający M. 
Morawieckiemu lekceważenie zasad, które sam na 
społeczeństwo nałożył, zwrócili uwagę na to, ile 
osób nie nosi w przestrzeni publicznej maseczek 
wcale lub nosi je na tzw. „odwal się” - byle tylko 
były, żeby nikt się nie przyczepił i byle nie narazić 
się na mandat? Czy widzą różnicę pomiędzy tym, 
jak kilka tygodni temu serio i ze zrozumieniem 
podchodziliśmy do wszystkich kolejnych rygorów, 
nakładanych na nas przez rząd, i tym, jak traktu-
jemy je teraz? Ja to widzę każdego dnia i nie tylko 
nie dziwię się innym, ale sam mam już po dziurki w 
nosie tej cholernej maseczki, która mnie dusi, a w 
połączeniu z okularami czyni ze mnie ślepca. Ja na-
prawdę nie widzę żadnego sensu w zakrywaniu ust 
i nosa skrawkiem materiału wzbogaconego nauszną 
gumką, kiedy idę z psem na wieczorny spacer, a w 
odległości 100 metrów ode mnie nie ma żywego 
ducha. Jak niby miałbym wtedy kogoś zarazić, skoro 
nie kaszlę, nie kicham, temperaturę ciała mam na 
wzorcowym poziomie, a potencjalne ofiary mojej 
nieodpowiedzialności siedzą w domach? W sklepie, 
w przychodni, szpitalu czy urzędzie - oczywiście, 
że jak najbardziej: noszę i od innych oczekuję tego 
samego. Ale na powietrzu? Przecież to absurd!

Wrócić sobie pozwolę jeszcze do Premiera. Z po-
bieżnej analizy komentarzy pod publikowanymi w 
internetach materiałami, przedstawiającymi nieosło-
nięte oblicze M. Morawieckiego wynika między inny-
mi to, że zarażenia koronawirusem jak ognia boją się 
przede wszystkim zwolennicy opozycji; zwolennicy 
koalicji rządzącej żywią o wiele mniejsze obawy 
o złapanie świństwa Made in China. Co do mnie, 
to do darcia szat z powodu tego incydentu jestem 
raczej nieskory. Jeszcze ze starych przekazów wiem, 
że rząd się sam wyżywi zawsze, a skoro się wyżywi, 
to pewnie się też wyleczy, jeśli będzie taka potrzeba. 
I o „przypadkowo” napotkanych dziennikarzach też 
raczej nie zapomni, bo to ludzki rząd jest przecież. A 
tak całkiem serio... daleki jestem od rzucania oskar-
żeniami i od żądania dymisji gabinetu MM/PJK oraz 
rozpisania przedterminowych wyborów w związku 
z tym incydentem. A że to brnięcie w tłumaczenia 
o zaleceniach, a nie nakazach jest głupie? No jest, i 
tylko tyle. Bo Premier - tak, wiem, że dla wielu osób 
będzie to obrazoburcze - też jest człowiekiem i coś 
mu pójdzie nie tak. Bądźmy zdrowi, na ciele i umyśle.
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TEKSTEM

Reduktor



„Pojezierze Wałeckie” nr 22 (1191) 27 maja 2020 r.4

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła 
się (zdalnie) 26 maja, radni zadecydowali o zaciągnięciu 
kolejnego kredytu. Zgodzili się na wzięcie pożyczki ulega-
jąc argumentowi, że w całości będzie ona wykorzystana 

na sfinansowanie inwestycji. 
Projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu przedstawił starosta 
Bogdan Wankiewicz. Przekonywał, że pieniądze są niezbędne na 
wkład własny powiatu, aby zrealizować zaplanowane i dofi-
nansowane inwestycje. Nie można zmarnować szansy, zwłasz-
cza, że niektóre z inwestycji mają być dofinansowane nawet w 
80 procentach. Zdaniem starosty, teraz jest ostatnia szansa na 
skorzystanie z takiego dofinansowania, ale też dobry moment na 
zaciągnięcie kredytu, bo koszty jego obsługi są najniższe. Kredyt 
będzie przeznaczony na dofinansowanie takich inwestycji, jak 
budowa warsztatów przy PCKZiU, utworzenie Centrum Nauki 
„Metalowe Inspiracje”, zakup symulatora ciągnika siodłowego 
oraz remont i przebudowa kilku dróg powiatowych. 
- Ja wnioskuję o zdjęcie tego punktu i przesłanie go na komisję 
budżetu – mówił radny Janusz Różański. - Nie mówię „nie”, 
ale na komisji skarbnik powinien przedstawić realną sytuację 
finansową powiatu, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Perspektywa 
zmniejszenia się dochodów, i to znacznego, jest realna. Już dziś 
według danych RIO powiat wałecki jest najbardziej zadłużonym 
powiatem w województwie zachodniopomorskim. Wrzucanie tak 
poważnej uchwały na sesję nadzwyczajną jest w moim odczuciu 
próbą uniknięcia dyskusji.
- Zgadzam się w wielu punktach z radnym Różańskim – mówił 
Roman Wiśniewski. - Mamy zadecydować o zaciągnięciu kredy-
tu, który będzie spłacany przez kolejne 15 lat przez nowe poko-
lenie. Dla mnie to jest rolowanie kredytu i cwaniacki wybieg, aby 
ograniczyć dyskusję. 
Uchwała zakłada zaciągnięcie zobowiązania w wysokości nieco 
ponad 6,5 mln. złotych, z czego niecałe 2,3 miliona złotych 

posłuży na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Pozostałe 4,2 mln złotych zostanie wykorzystane na pokrycie 
deficytu budżetowego za 2020 rok. Spłata kredytu ma nastąpić 
w latach 2022 – 2034.
- Ja nie mówię „nie” – stwierdził Jerzy Goszczyński – W lwiej 
części kredyt jest powiązany z inwestycjami, a te są niezbędne 
dla mieszkańców. Ja osobiście nie demonizowałbym tak bardzo 
kredytów. Czasem lepiej jest się zadłużyć i przez jakiś czas zaci-
skać pasa aby zrealizować inwestycje, niż nie wykorzystać szansy 
jaką daje dofinansowanie. Poza tym mieliśmy mniejsze dochody 
i większe zadłużenie, a jakoś z tego wyszliśmy.
Po krótkiej dyskusji radni większością głosów przyjęli uchwałę o 
zaciągnięciu kredytu. 

Uczniowie drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu Aleksandra 
Kufel i Maciej Dyks zostali laureatami IX edycji Konkur-

su Wiedzy  o Europie Wschodniej, Azji Środkowej, Kaukazie i 
Syberii „Zostań Wschodoznawcą”, organizowanego przez Instytut 
Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Etap pisemny polegał na rozwiązaniu testu, w zakres którego 
weszły zadania dotyczące dziejów i kultury następujących miast: 
Moskwa, St. Petersburg, Wilno, Mińsk, Kijów, Lwów, Odessa. Na 
jego podstawie Komisja wyłoniła 12 finalistów, których zobli-
gowano do przygotowania piętnastominutowej prezentacji na 
wybrany przez siebie i zaakceptowany przez Komisję Egzami-
nacyjną temat związany z zagadnieniem, któremu poświęcona 
była tegoroczna edycja Konkursu, czyli „Mam tak samo jak Ty, 
miasto moje... Miasta Europy Wschodniej: historia, kultura, życie 
codzienne”. Ola przygotowała prezentację „Lwowska szkoła 
matematyczna - od spotkań w kawiarni do narodzin legendy”, 
opisującą barwną historię genialnych matematyków lwowskich 
oraz funkcjonowanie i dorobek naukowy tejże szkoły. Natomiast 

               na skróty
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Maciek w prezentacji „Petersburg - miasto marzenie, czy ambicje 
cara Piotra I Wielkiego?”, poruszył problematykę genezy tego 
niezwykłego miasta, jego zabytków, sylwetki architektów i osoby 
cara Piotra I Wielkiego. Niestety, żaden  z uczestników ścisłego 

finału z powodów epidemiologicznych nie mógł osobiście stawić 
się w Poznaniu i zaprezentować owoców swojej pracy ani usto-
sunkować się do pytań Komisji Konkursowej, złożonej z kadry 
naukowej Instytutu Wschodniego. Organizatorzy podejmując de-
cyzję, wzięli pod uwagę dotychczasowe wyniki konkursowiczów i 
ich zaangażowanie w przygotowanie prezentacji. 
Laureaci otrzymali prawo podjęcia studiów I stopnia na kierunku 
Wschodoznawstwo na UAM w Poznaniu. Uhonorowano ich też 
pamiątkowymi dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi. 
Warto nadmienić, iż laureaci z „Kazika” są uczniami klasy mate-
matyczno-fizycznej, co jak widać nie koliduje zainteresowaniami 
z zakresu nauk humanistycznych. Ola i Maciek przygotowywali 
się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela historii i WOS Jerze-
go Romaniuka.

Na odcinku drogi W177 pomiędzy Trzebinem i Pieczyskami 
w gminie Człopa 25 maja ok. 14.30 doszło do groźne-
go wypadku drogowego, w wyniku którego obrażenia 

odniosły dwóch mężczyzn: dziadek i wnuk. W trwającej dwie go-

dziny akcji ratunkowej do odtransportowania starszego mężczyny 
do szpitala wykorzystany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego z Gorzowa. Oprócz Policji, w działaniach brały 
udział jednostki OSP Człopa, Kuźnica Żelichowska i Wieleń, 
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Wałcza i Trzcianki oraz karetki 
pogotowia z Wielenia i Tuczna.                          fot. OSP Człopa

Wymiana informacji i skuteczna współpraca jastrowskich 
i wałeckich policjantów służby kryminalnej doprowa-
dziła do zatrzymania dwóch 27-latków podejrzanych 

o kradzież z włamaniem oraz kradzież elektronarzędzi i sprzętu 
ogrodniczego z budynków gospodarczych. Straty spowodowane 
przestępczą działalnością pary złodziei pokrzywdzeni oszacowali 
na ponad 3 tysiące złotych. Mieszkańcom gminy Jastrowie grozi 
teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do włamań oraz kradzieży z budynków gospodarczych dochodzi-
ło w 2019 roku, na terenie gm. Wałcz oraz w Jastrowiu.

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 36-latek, w któ-
rego mieszkaniu policjanci znaleźli substancje psychotro-
powe o wadze 67, 718 grama i niewielkie ilości środków 

odurzających w postaci ziela konopi.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu pracowali 
nad zatrzymaniem 36-letniego mieszkańca Wałcza, którego 

podejrzewali, że może mieć związek z przestępczością narko-
tykową. W miejscu zamieszkania oraz przyległych pomiesz-
czeniach znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. 
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Sąd 
Rejonowy w Wałczu na wniosek Prokuratury zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 
3 miesięcy. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuca-
nego czynu, za który grozi mu kara do lat 10 lat pozbawienia 
wolności. W chwili zatrzymania mężczyzna był pod wpływem 
amfetaminy i marihuany.
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Dzięki inicjatywie miejscowych radnych w Różewie kilka 
dni temu stanął pierwszy w Gminie Wałcz pojemnik na 
nakrętki. Mieszkańcy wrzucając nakrętki wspomagać będą 

Fundację Złotowianka oraz jej podopiecznych. Pojemnik został 

ufundowany przez mieszkających w Różewie Iwonę Gosławską 
- Radną Gminy Wałcz oraz Tomasza Srebrzyńskiego - Radnego 
Rady Powiatu w Wałczu. Miejmy nadzieję, iż pozostałe miejsco-
wości również zdecydują się na ustawienie podobnych pojemni-
ków. 

Znane są już najkorzystniejsze oferty w przetargu na opra-
cowanie dokumentacji dla sześciu zadań o łącznej długości 
57,4 km na DK22, obejmujących rozbudowę drogi wraz z 

budową czterech obwodnic. Dla odcinków granica województwa 
– Człopa, obwodnicy Człopy, obwodnicy Wałcza, odcinka Ostro-
wiec Szwecja oraz obwodnicy Szwecji najkorzystniejsze okazały 
się oferty firmy Biuro Projektów Trasa z Poznania. Natomiast dla 
zadania obejmującego rozbudowę DK22 na odcinku Człopa-
-Wałcz wraz z obwodnicą Rusinowa została wybrana oferta 
firmy Transprojekt Gdański. Łączna wartość wybranych ofert dla 
wszystkich sześciu zadań to około 8,3 mln złotych. Pozostali ofe-
renci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyników prze-
targu, po upływie tego terminu GDDKiA będzie mogła zawierać 
umowy z wybranymi firmami.
Proces przygotowawczy dla tych inwestycji rozpoczyna się od 
początku, także wykonawcy będą musieli opracować dokumenta-
cję studialną z uzyskaniem koniecznych decyzji środowiskowych. 

Następnie będą wykonywane elementy Koncepcji Programowych 
wraz z badaniami geologicznymi. W przypadku odcinków bez 
obwodnic projektant będzie musiał również przygotować szcze-
gółową dokumentację techniczną.
DK22 będzie projektowana jako droga jednojezdniowa z dwoma 
pasami ruchu o szerokości 3,5 metra. Skrzyżowania i zjazdy będą 
ograniczone, a tam, gdzie będzie to konieczne, będą przewidzia-
ne wiadukty. Nawierzchnia drogi będzie miała nośność podnie-
sioną do 11,5 ton na oś, co przełoży się na jej większą trwałość 
i wytrzymałość. Przewidziane jest również wybudowanie ciągów 
pieszo-rowerowych.

Sezon rowerowy w pełni. Ładna pogoda sprzyja rowerowym 
wycieczkom, ale rower to także dla niektórych środek trans-
portu. Warto zatem pomyśleć o właściwym jego zabezpie-

czeniu i ochronie przed kradzieżą. Jednoślady najczęściej giną 
sprzed sklepów, szpitali, szkół i klatek schodowych, ale także z 
prywatnych posesji oraz piwnic. Złodzieje wykorzystują niesku-
teczne zabezpieczenia jednośladu, bądź jego całkowity brak. 
W ostatnich dniach funkcjonariusze KPP w Wałczu odnotowują 
wzrost liczby kradzieży rowerów. Jeden z ostatnich przypadków 
to kradzież damki o wartości 600 zł, stojącej w ogrodzie na pry-
watnej posesji. Rower nie był zabezpieczony.
Policja apeluje do mieszkańców o ostrożność i niepozostawianie 
roweru bez nadzoru,.
Aby zmniejszyć ilość kradzieży rowerów, należy pamiętać, że 
złodziej najczęściej wykorzystuje:
• pozostawienie roweru na balkonie bez dobrego zabezpieczenia,
• pozostawienie roweru na klatce schodowej,
• pozostawienie roweru przed sklepem lub budynkiem miesz-

kalnym,
• pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnicy.
Warto pamiętać, aby każdorazowo korzystać z zabezpieczeń 
przystosowanych do rowerów. Pozostawiony bez zabezpieczenia i 
nadzoru rower to łatwy łup dla złodzieja. Dobrze jest swój jedno-
ślad sfotografować aby w przypadku kradzieży przekazać zdjęcie 
policji. Złodziejom wystarczają niekiedy nawet pojedyńcze części 
jednośladu. Należy być czujnym wobec osób obcych wpuszczanych 
do budynku. Mogą to być złodzieje rowerowi, którzy kradną drobne 
elementy z roweru. Odzyskanie skradzionego roweru jest niezwy-
kle trudne. Złodzieje często szybko pozbywają się swoich łupów, 
sprzedając je za niską cenę. Rower czy inny wartościowy sprzęt 
można zabezpieczyć w jednostce Policji, nadając mu specjalny kod. 
Znakowanie jest pomocne w szybszej identyfikacji sprzętu.
Pamiętajmy także, że dobre zamknięcie to podstawa aby nie 
dopuścić do kradzieży auta czy innych przedmiotów przecho-
wywanych w garażach, piwnicach czy pomieszczeniach gospo-
darczych. Niestety często włamania i kradzieże są wynikiem 
nieprawidłowego zabezpieczenia i naszej nieuwagi. Jedynym 
z najsolidniejszych zabezpieczeń są kłódki. Także montaż ka-
mer zwiększa bezpieczeństwo, ale bezcenne są dobre relacje z  
sąsiadami, którzy w razie zagrożenia będą w stanie odpowied-
nio zareagować. Przed każdą kradzieżą ustrzec nas mogą nawet 
najprostsze środki ostrożności. Zamykajmy altanki i wejścia do 
ogrodów na klucz. Nie ma wprawdzie stuprocentowej gwarancji 
bezpieczeństwa, ale wszystkie podejmowane działania utrudnią 
złodziejowi zadanie.
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Ses ja Rady Miasta 
Wałcz, która zaczęła się 
26 maja, będzie dokoń-
czona (najprawdopo-
dobniej) dzień później. 
Długie i burzliwe dys-
kusje spowodowały, że 
nie udało się wyczerpać 
porządku obrad w za-
kładanym terminie.

Już na początku wiceprzewod-
niczący Rady Krzysztof Piotrow-
ski wywołał dyskusję prosząc 
burmistrza, aby odniósł się do 
wniosków Komisji Rewizyjnej, 
która stwierdziła po kontroli, 
że w przypadku dzierżawy te-
renu pod pub RestArt działania 
Urzędu są niezgodne z zasadami 
racjonalnej gospodarki środka-
mi finansowymi. 

Burmistrz Maciej Żebrowski 
tłumaczył, że zastosowana bo-
nifikata miała pobudzić do tego 
typu działalności. Przyznał, że 
początkowo udzielona była 
tylko RestArtowi, ale tego sa-
mego dnia wydano zarządzenie 
przyznające takie same zasady 
wszystkim prowadzącym po-
dobną działalność. 

Potem rozpętała się dyskusja, 
bo radny Zdzisław Ryder pod-
niósł, że na działalność lokalu 
jest wiele skarg.

- Stamtąd jest blisko do placu 
zabaw, do promenady która 
jest wizytówką miasta – tłu-
maczył. - I w takim sąsiedztwie 
fundujemy spelunę. Proponuję 
zastanowić się nad rozwiąza-
niem takiej umowy.

- Nazwanie lokalu speluną 
jest krzywdzące – zaprotestował 
M. Żebrowski. - Jest tam wiele 
imprez kulturalnych i występują 
uznani w kraju artyści. Takich 
miejsc w mieście pretendują-
cym do miana turystycznego 
powinno być więcej. Mówił 
pan, że skarg było dużo, a 
wymienił trzy. Zdecydowanie 
więcej głosów pozytywnych 
słyszę, niż negatywów. 

Broniła lokalu również Anna 
Korzeniewska. Z kolei Anna 
Ogonowska chciała się dowie-
dzieć dlaczego zastosowano 
indywidualne stawki dzierżawy. 
Burmistrz powtórzył, że miał 
to być element pobudzenia do 

Dwa harmonogramy
tego typu działalności.

- Z tego, co mówi burmistrz 
wynika, że na ten lokal były tylko 
trzy skargi – mówił radny Tadeusz 
Gnojewski. - Tymczasem skarg 
było wiele i w efekcie sprawa tra-
fiła na komisję skarg i wniosków. 
Ludzie z okolicy zgłaszali nie tylko 
zakłócanie ciszy. Butelki im po 
podwórkach latały...

Później dyskutowano na temat 
placów zabaw. Okazało się, że 
część z nich nie spełnia najnow-
szych norm bezpieczeństwa i 
obecnie ZGK przeprowadza tam 
remonty. Na koniec sprawoz-
dania burmistrza z działalności 
między sesjami wrócił temat 
dzików. Jak się okazało firmę, 
która ma odłowić i zabić 20 dzi-
ków udało się znaleźć znacznie 
poniżej zakładanych kosztów. 
Jeśli się uda i Starostwo wyda 
kolejne decyzje, to do końca 
roku uda się odłowić i zabić 
nawet 100 dzików. 

***
Radni dość wnikliwie przyj-

rzeli się uchwale w sprawie 
ustalenia trybu, częstotliwości 
i terminu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Radna Anna Ogonowska za-
proponowała zdjęcie jednego 
punktu uchwały, który - co 
zresztą podnosili także inni rad-
ni - sugerował zamknięcie kasy 
w urzędzie miasta. Burmistrz 
tłumaczył, że zapis daje jedynie 
pewną dowolność, pozwalającą 
choćby na dokonanie wpłaty 
w kasie ajencyjnej. Przyznał, 
że rozważane jest oddanie w 
ajencję kasy w Urzędzie Miasta. 
Kategorycznie jednak zastrzegł, 
że całkowicie kasy likwidować 
nie zamierza. 

- Oddawanie kasy w ajencję 
jest bez sensu – tłumaczyła A. 
Ogonowska. - Czy Urząd odda 
ajentowi wszelkie dane? W 
efekcie aby coś opłacić, trzeba 
będzie wypełniać druki i tracić 
czas. Dziś podchodzimy do kasy, 
mówimy nazwisko i za co chce-
my zapłacić. Pani w kasie mówi 
nam kwotę i jest to dziecinnie 
proste i szybkie. Po co na siłę 
coś komplikować?

Radni przyjęli uchwałę w for-
mie zaproponowanej przez A. 

Ogonowską, czyli wykreślając 
kontrowersyjny zapis. 

Jeszcze gorszy los spotkał 
uchwałę w sprawie ustalenia 
stawek za parkowanie i sposo-
bu pobierania opłat. Radna A. 
Ogonowska poprosiła o wyja-
śnienie sekretarza miasta w jaki 
sposób jest tworzona uchwała, 
zanim trafi do radnych. Sekre-
tarz Magda Krawczyk tłuma-
czyła, że projekt przygotowuje 
merytorycznie odpowiedni 
wydział UM, następnie trafia 
ona na kierownictwo i potem do 
radnych. Przyznała, że czasem 
uchwały trafiają zbyt późno. 

- Proszę mi powiedzieć jak to 
się stało, że mamy uchwałę, 
w tej uchwale mamy przyjąć 
załącznik numer 3, ale tego 
załącznika nie ma – mówiła A. 
Ogonowska. - Jak mamy przyjąć 
coś, nie widząc tego na oczy?

Wywiązała się dyskusja, w 
której pojawił się argument, 
że jedna z tabelek jest wła-
śnie załącznikiem numer 3. 
W efekcie jednak na wniosek 
Piotra Romanowskiego uchwa-
łę większością głosów zdjęto z 
porządku obrad. 

Ostatnią uchwałą był harmo-
nogram remontu ulic. Jak się 
jednak okazało, były dwa har-
monogramy: jeden przygoto-
wany przez Urząd, a drugi przez 
radnego Macieja Goszczyńskie-
go. Wywiązała się burzliwa 
dyskusja na temat obu harmo-
nogramów. M. Goszczyńskiemu 
zarzucano, że jego załącznik 
wprowadziłby bałagan, z kolei 
radny odpowiadał, że jego har-
monogram porządkuje kwestie 
remontu ulic. 

Istotną kwestią okazało się 

wpisanie do harmonogramu 
nowego zadania. Pewna firma 
jest zainteresowana kupnem 
działek w rejonie ul. Kołobrze-
skiej i Nowomiejskiej (w tak 
zwanych widełkach). 

- Początkowo była mowa o 
kupnie trzech działek – tłumaczy 
K. Piotrowski. - To oznaczałoby 
zasilenie budżetu kwotą kilku 
milionów złotych. Warunkiem 
było to, że miasto miało zrobić 
drogę dojazdową. W takiej sy-
tuacji można było na to pójść, 
ale dzień przed sesją dotarłem 
do porozumienia, jakie z firmą 
zawarło miasto i okazało się, 
że firma zastrzegła sobie, że w 
zależności od sytuacji kupi albo 
jedną, albo dwie działki, a może 
trzy. Tylko, że jedna działka może 
pokryje koszt budowy drogi, ale 
to już nie jest biznes dla miasta. 
Faktem jest, że droga znalazła 
się w obu harmonogramach, 
ale bacznie będziemy się temu 
przyglądać. Jeśli uznamy, że jest 
to nieopłacalne dla miasta, to 
nie damy na drogę środków.

Radna Kamila Trojanowska 
tłumaczyła, że nie miała czasu 
zapoznać się z harmonogra-
mem zgłoszonym przez M. 
Goszczyńskiego. Wnioskowała o 
przerwanie sesji i dokończenie 
jej następnego dnia. Z kolei Z. 
Ryder wnioskował o zakończe-
nie dyskusji i głosowanie nad 
projektem M. Goszczyńskiego. 
Najpierw radni odrzucili wnio-
sek K. Trojanowskiej, następnie 
przyjęli wniosek Z. Rydera, a 
na koniec przegłosowali har-
monogram M. Goszczyńskiego. 
Po tym głosowaniu ogłoszono 
przerwę w obradach do następ-
nego dnia.                          er-o
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- Rolnik pokazywany 
jest często w gumow-
cach, na tle starego 
ciągnika i rozpadają-
cej się obory - mówią 
Ignaszakowie. - A praw-
da jest taka, że wielu 
ma ukończone studia. 
Dzisiaj rolnik musi być 
również ekonomistą, 
mechanikiem, musi spo-
rządzać biznesplany i 
zarządzać ludźmi.

Pradziadek miał gospodarstwo 
w Nowym Mieście, dziadek 4-5 
ha w Lubieszy. Ojciec przejął 
ziemię po dziadku, ale wcale do 
końca nie było pewne - pomimo 
że Mirosław był jedynakiem - że 
on także zostanie rolnikiem.

- Twoja mama zawsze powta-
rzała: żebyś tylko na ziemi nie 
został - wspomina Agnieszka 
Ignaszak.

Skończyli studia w Szczecinie: 
Agnieszka ekonomię, a Miro-
sław ogrodnictwo. Spróbowali 
życia w mieście i wrócili na wieś. 

- Nie mogłem się odnaleźć: 
hałas, smród, psie kupy na 
chodnikach, blokowiska i brak 
satysfakcji z wynagrodzenia za 
pracę - tłumaczy Mirosław.

W 2003 kupili pierwsze 4 ha, 
w 2006 przejęli 12 ha po rodzi-
cach, dziś mają około 100 ha.

Rolnik brzmi dumnie
- Są w naszym powiecie go-

spodarstwa 300 ha. Spółki 
rolne mają ponad 1000 ha. My 
jesteśmy średni - mówią.

Prestiż zawodu rolnika
Kiedyś słowo „rolnik” brzmia-

ło średnio. Do dziś rolnik koja-
rzony jest przez wielu z jakimś 
konikiem i wozem. Stereotyp 
utrwalają media. 

- Rolnik pokazywany jest, 
czego ja po prostu nie cierpię, 
w gumowcach, na tle starego 
ciągnika i rozpadającej się obo-
ry - mówi Agnieszka. - A prawda 
jest taka, że wielu ma ukończo-
ne studia. Dzisiaj rolnik musi 
być ekonomistą, mechanikiem, 
musi sporządzać biznes plany i 
zarządzać ludźmi.

Ignaszakowie prowadzą typo-
we gospodarstwo rodzinne, za-
trudniają jedynie pracowników 
sezonowych. Mirosław zajmuje 
się rolnictwem, udziela się też w 
Izbie Rolniczej. Agnieszka pra-
cuje jako księgowa w Tucznie, a 
po godzinach pomaga mężowi. 
Na jej głowie jest między inny-
mi cała „papierologia”. 

- Dokumenty nie mieszczą się 
w szafach - śmieje się. - Każdy 
rolnik ma obowiązek prowadzić 
rejestr sprzedaży i zakupów, 
rozliczać VAT, prowadzić re-
jestr zabiegów, przeglądów 

maszyn, do tego magazyn 
środków ochrony roślin. Każdy 
jeden wyjazd w pole musi być 
zanotowany: co, ile i po co się 
opryskało i rozsiało. Każdy za-
kup środka musi być rozliczony. 
My mamy jeszcze produkcję 
ziemniaków, więc dochodzi 
sanepid i PIORiN.

Miliony w maszynach
Ignaszakowie uprawiają na 

15 ha ziemniaki, a pozostały 
areał obsiewają. W tym roku 
pszenicą, żytem, pszenżytem i 
grochem pastewnym.

Przedtem pracowali całą ro-
dziną. Agnieszka przed swoją 
pracą jechała razem z mężem 
kopać ziemniaki, które potem 
ręcznie sortowali. Teraz jedzie 
duży kombajn, a do sortowania, 
ważenia i pakowania w worki 
jest specjalna linia. Do tej pory 
bardzo mocno pomagają im 
rodzice Mirosława.

- Mam pełny park maszynowy 
- mówi Mirosław. - Maszyny są 
drogie. Rozrzutnik do obornika 
kosztuje ponad 100 tys. zł netto, 
a za przeproszeniem kupę się 
tym wozi. Mały ciągnik 50 tys. 
euro... netto. Jeden z najmniej-
szych kombajnów do ziemnia-
ków kosztuje 60 tys. euro netto. 
Przyczepa 50 tys. zł.

Prawie wszystkie pieniądze idą 

na rozwój gospodarstwa.
- Bycie rolnikiem opłaca się, 

ale trzeba pracować od rana do 
nocy - mówią.

Nienormowany czas pracy
Pracują średnio 12-14 godzin 

dziennie. Nie ma sobót i nie-
dziel. Wstają zwykle o 5 rano, 
latem wcześniej, bo Mirosław 
już o 4 jedzie z ziemniakami.

Potem jest nawadnianie, ko-
panie, sortowanie i sprzedaż 
ziemniaków. A są jeszcze żniwa, 
zabiegi ochrony roślin, konser-
wacja maszyn...

- Jak wchodzi nawadnianie, 
spanie się kończy - mówi Mi-
rosław.

Do  nawadn i an i a  s ł u ż ą 
350-metrowe szpule podłą-
czone do studni, zakończone 
armatką. Szpule zwijają się z 
prędkością 20 metrów na godzi-
nę. Jak się zwiną, czyli co kilka 
godzin, trzeba przestawić je w 
inne miejsce.

- To jest dzień i noc. Średnio od 
kwietnia do końca lipca. Budzik 
dzwoni w nocy kilka razy. Wsta-
ję i jadę na pole - opowiada.

Gdyby nie podlewanie, ziem-
niaków byłoby mniej i byłyby 
gorszej jakości, czyli biznes 
byłby nieopłacalny. Rocznie 
produkują 800-1000 ton. Za-
opatrują większość sklepów, 
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barów i restauracji w promieniu 
kilkudziesięciu kilometrów.

Dopłaty unijne
- W naszym przypadku dopła-

ty nie mają znaczenia - mówią 
Ignaszakowie. - Uważamy, że 
powinny być do wyprodukowa-
nego towaru, a nie do hektara. 
My mamy produkcję intensyw-
ną i dostajemy tyle samo, co 
inni, którzy byle jak zasieją i 
nawet nie skoszą. Produkując 
mamy też nakłady: kupujemy 
materiał siewny kwalifikowany, 
nawozy, sadzeniaki.

Wielu jest takich, którzy liczą 
tylko na dopłaty i z tych opłat 
żyją. I to oni psują opinię o 
rolnikach.

- Dopłaty, które dostajemy, są 
ważne, ale nie są to pieniądze, 
które mogłyby zmienić nasz ży-
cie - podsumowuje Agnieszka.

W wolnym czasie
- Nie mamy tego czasu, ale 

nie mówię, że w ogóle, bo 
potrafimy wygospodarować 
na spotkanie z rodziną czy 
znajomymi, wypad do naszego 
domku w Drzewoszewie oraz 
późną jesienią na urlop. Zawsze 
zagraniczny, bo w Polsce za 
łatwo nas znajdą - śmieje się 
Agnieszka

Mirosław przed wylotem wy-
łącza telefon. Po dwóch tygo-
dniach, po ostatnich wakacjach 
w Tajlandii, miał 147 nieode-
branych połączeń. Większość w 

sprawie dostawy ziemniaków :).
- Odpoczywam na siłowni, 

przy koszeniu trawnika i pie-
lęgnacji roślin wokół domu. 
Każdą roślinę tu sam wsadziłem, 
każdą sam przycinam, nawożę i 
podlewam - mówi.

Obydwoje, pomimo wielu lat 
ciężkiej pracy, tryskają energią 
i radością.

Złote jabłko
Pokazują statuetkę w kształcie 

jabłka. To najcenniejsza nagroda 
spośród wielu zdobytych przez 
Ignaszaków w konkursach rolni-
czych różnego szczebla. 

- Mało takich jabłek jest w 
kraju - nie ukrywają dumy.

Na 280 zgłoszonych gospo-
darstw do ogólnopolskiego 

konkursu na najlepszego rolnika 
do finału weszło 30. Wszystkich 
finalistów odwiedziła czterooso-
bowa komisja, która oceniała 
m.in. wydajność, nowe techno-
logie, estetykę, bhp, wykształce-
nie właścicieli.

Docenić rolnika
- Sami jesteśmy doceniani jako 

rolnicy i lubimy doceniać inny 
rolników - mówi Agnieszka.

W 2011 roku Mirosław zdobył 
tytuł Najlepszego Rolnika Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go. Gala wręczenia nagród od-
była się w Pałacu Prezydenckim. 
Tam poznali innych rolników, 
pasjonatów z całej Polski, któ-
rych w 2013 roku zaprosili do 
Tuczna na Agrozjazd na Ziemi 
Wałeckiej.

- Jakiś czas temu wymyśliłam, 
że fajnie by było ugościć i do-
cenić także naszych rolników 
- mówi Agnieszka.

Pierwszą Galę Rolników Po-
wiatu Wałeckiego udało się 
zrobić z pomocą sponsorów i 
samorządu w Tucznie, drugą w 
Gminie Wałcz, a trzecią - w tym 
roku - w Człopie. Na pierwszej 
bawiło się i integrowało około 
100 osób, a na ostatniej już 160 
osób. Teraz przygotowują się do 
kolejnej.

Małgorzata Chruścicka
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Pierwszą część tekstu skończyliśmy na 
kampanii. 25 maja odbyły się wybory. 
Jak wypadł w nich Komitet Obywatelski?

- Oczywiście wygraliśmy. Rada liczyła 
wówczas 28 radnych, a KO wprowadził 
do niej 20 radnych. Przy okazji chciałbym 
sprostować powielaną przez lata niepraw-
dziwą informację. Według niej, jedynym 
lewicowym radnym, który znalazł się w 
pierwszej Radzie, był Zdzisław Tuderek. Nie 
jest to do końca prawdą. Znalazło się w niej 
dwóch przedstawicieli lewicy. Oprócz wspo-
mnianego wyżej późniejszego wieloletniego 
burmistrza Wałcza, drugim radnym z lewicy 
był Zenon Bratkowski.
Czy wybory obeszły się bez żadnych 
zgrzytów?

- Zarówno kampania, jak i wybory odbyły 
się bez jakichkolwiek nieczystych zagrań. 
Albo lepiej powiedzmy, że prawie się obe-
szły, bo było jedno zdarzenie, które troszkę 
psuje ten obraz. W dniu wyborów w jed-
nym z okręgów wieczorem wywieszono na 
drzwiach wyniki. Według nich 5 głosami 
wygrał Andrzej Kawczyński, który był naszym 
kandydatem. Rano jednak okazało się, że 
wyniki są inne i A. Kawczyński... przegrał 5 
głosami. Do dzisiaj tak do końca nie wiem, 
co się stało. Jako ciekawostkę podam, że 
radny, który wtedy wygrał z A. Kawczyńskim, 
w kolejnych wyborach mandat przegrał... 

Jednością silni
25 maja 1990 roku odbyły się wybory do Rady Miasta Wałcza I kadencji. O tym historycznym 

wydarzeniu i początkach wałeckiego samorządu w rozmowie z Rafałem Orlikowskim 
opowiada WOJCIeCh KuleSZA.
w losowaniu. Razem z innym kandydatem 
zdobyli dokładnie taką samą ilość głosów 
i o tym, kto zostanie radnym decydowało 
ciągnięcie zapałek. O ile dobrze pamiętam, 
były trzy takie przypadki i za każdym razem 
w losowaniu wygrywali kandydaci lewicy. 
Coż, może mieli po prostu szczęście?
Czy po wyborach wiedzieliście już, kto 
będzie burmistrzem?

- Przypomnę, że burmistrza wybierała 
wówczas Rada. Po wyborach odbyło się 
spotkanie Komitetu Obywatelskiego, z kawą 
i ciastkami, aby uczcić wygraną w wyborach. 
I na tym spotkaniu w pewnym momencie 
głos zabrałaa Maria Morawicz. Powiedziała, 
że to ja przygotowałem KO do wyborów i 
poprowadziłem skutecznie do zwycięstwa. 
I oficjalnie zaproponowała, żebym został 
burmistrzem. Mnie się specjalnie ta funkcja 
nie uśmiechała, ale obiecałem, że się zasta-
nowię. Szczerze mówiąc nie czułem się na 
siłach, żeby zarządzać miastem i wolałem 
zostać dalej lekarzem. Dlatego poszedłem 
na spotkanie do Wandy Tarnowskiej, która 
była ekonomistą, i moim zdaniem lepiej 
nadawała się do roli burmistrza. Powie-
działem jej, że to ona powinna zostać 
burmistrzem, ale kategorycznie odmówiła 
i namawiała mnie. I tak się niemal pokłóci-
liśmy o to, kto ma być burmistrzem...
Na czym w końcu stanęło?

- Że burmistrzem nie będę ani ja, ani 
Wanda. Zdołałem ją tylko namówić, aby 
została przewodniczącą Rady i faktycznie 
przewodziła Radzie pierwszej kadencji.
A co z burmistrzem?

- Ciągle był problem. Można powiedzieć, 
że zaczęła się łapanka i każdy kolejny kan-
dydat odmawiał. Poszedłem osobiście do 
Wojtka Popadowskiego i zaproponowałem 
mu stanowisko burmistrza. Odmówił. Potem 
byłem u dyrektora Rometu, ale on również 
nie chciał się zgodzić. W końcu Andrzej 
Subocz przyprowadził na spotkanie Wojtka 
Klukowskiego jako potencjalnego kandydata 
na burmistrza. Fajnie i rozsądnie mówił, 
przekonał nas do siebie. Pamiętam, jak na 
spotkaniu przypomniałem słowa Wałęsy, że 
przejęcie władzy należy się ludziom Solidar-
ności, ale po roku mają przyjść fachowcy. W. 
Klukowski nas przekonał i został pierwszym 
burmistrzem Wałcza.
Jak funkcjonowała Rada?

- Dziś może się to wydać niemożliwe, ale w 
tamtej Radzie był tylko jeden Klub Radnych, 
któremu szefował Jerzy Kuchta, czyli radny 
spoza KO. Szefem Komisji Kultury został 

Zdzisław Tuderek. Do Zarządu wszedł Zenon 
Bratkowski. Nie było jakiejkolwiek polityki 
i wypominania, kto z jakiego ugrupowania 
się wywodzi i jaką miał wcześniej legity-
mację. Istotne były sprawy miasta i wokół 
tego toczyły się dyskusje. Wiem, że trudno 
z dzisiejszej perspektywy w to uwierzyć, że 
nie było jakichś rozgrywek personalnych, 
wynikających z zaszłości i choćby przynależ-
ności do PZPR. Proszę sobie wyobrazić, że 
ogłosiliśmy konkurs na dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wygrał go Janusz 
Różański. W dzisiejszych czasach byłoby 
niemożliwe, aby prawica zatrudniła lewi-
cowego kandydata. Podobnie jak później 
podczas rządów lewicy wyższe stanowiska 
były nieosiągalne dla osób związanych z 
prawicą.
Mówi Pan, że nie było rozgrywek perso-
nalnych, a jednak zmienił się burmistrz. 
Jak to się stało?

- Po roku zaczęło narastać niezadowolenie 
z działań W. Klukowskiego jako burmistrza. 
Jego głównymi oponentami byli W. Regi-
niewicz, J. Hołowski i J. Powierzak. Mieli 
sporo racji i widzieliśmy to doskonale, że 
Klukowski sobie nie radzi. Gdzieś w sierpniu 
spotkałem się z burmistrzem i mówię mu: 
Wojtek, nie idzie ci, rozważ rezygnację. Od-
parł, że sam widzi, że mu nie idzie i pomyśli, 
co ma zrobić. Potem odbyło się spotkanie 
w małej salce na dole w Urzędzie Miasta. 
Jeszcze zanim się zaczęło, Wojciech Klu-
kowski wstał i oświadczył, że będzie chciał 
złożyć rezygnację ze stanowiska burmistrza. 
Niejako uprzedził w ten sposób swoich 
opozycjonistów. I z dniem 31 października 
1991 roku przestał być burmistrzem.
Czyli konieczne stało się wyłonienie no-
wego Burmistrza?

- Tak, i moim zdaniem stało się to w sposób 
rewolucyjny. Rozmawialiśmy o tym dużo. 
Wiedziałem, że doświadczenia z burmi-
strzem z łapanki mamy nienajlepsze, więc 
zaproponowałem, aby ogłosić na burmistrza 
konkurs. Szefem komisji konkursowej został 
Tadeusz Węgrzynowski. Zgłosiło się kilku 
kandydatów. Jak się okazało, tego najważ-
niejszego jednak nie było.
Kto był tym najważniejszym?

- Muszę się cofnąć do początku sprawo-
wania urzędu przez W. Klukowskiego. Ko-
nieczne było znalezienie zastępcy burmistrza 
i wtedy Wanda Tarnowska zaproponowała 
na to stanowisko Władysława Polcyna. I 
faktycznie, objął fotel zastępcy burmistrza i 
w mojej, choć nie tylko mojej ocenie, radził 
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sobie doskonale. W każdym razie kiedy 
ogłosiliśmy konkurs na burmistrza, a termin 
składania ofert mijał za pół godziny byłem 
akurat w urzędzie i podpytywałem panie 
przyjmujące zgłoszenia, czy jest dużo chęt-
nych. Powiedziały, że jest kilka ofert. Wtedy 
spytałem czy Władek Polcyn zgłosił swoją 
kandydaturę. Okazało się, że nie. Szybko 
poszedłem do niego do gabinetu i spytałem 
czemu nie złożył oferty, bo w mojej ocenie 
jest jednym z najmocniejszych kandydatów. 
Jego odpowiedź mnie rozbroiła: powiedział, 
że skoro nikt nie przyszedł z nim rozmawiać 
to uznał, że forujemy innego kandydata. Na-
mówiłem go, żeby szybko składał papiery. 
Zdążył i w efekcie wygrał konkurs.
Sprawdził się jako burmistrz?

- Zdecydowanie tak. W mojej ocenie jego 
kadencja to były fantastyczne lata dla mia-
sta. Wtedy rozpoczęło się szereg ważnych 
inwestycji, zaczęła się krystalizować przyjaźń 
i współpraca z Werne. Proszę sobie wyobra-
zić, że przez cztery lata nie było ani jednej 
sytuacji, żeby poróżniła nas dyskusja o 
polityce. Coś takiego nie istniało. Rozmowy 
dotyczyły tylko ważnych spraw dla miasta. 
Wtedy też okazało się, jak ważne były 
szkolenia, które przeszliśmy w okresie kam-
panii. Dzięki nim mieliśmy niezłą wiedzę na 
temat funkcjonowania miasta. Tworzyliśmy 
podstawy samorządu, regulaminy, statuty.

Słowem-kluczem była wówczas prywaty-
zacja. Jak to wyglądało w Wałczu?

- Prywatyzacja była niesamowitą pokusą. 
Ale już na wstępie ustaliliśmy, że firmy 
strategiczne dla funkcjonowania miasta nie 
mogą być prywatyzowane. Dlatego wodo-
ciągi, ZEC, czyli ciepłownictwo, a także ZGK 
pozostały spółkami miejskimi. Natomiast 
rozpoczął się proces sprzedaży lokali użyt-
kowych. Doszliśmy do wniosku, że lepiej 
zadbają o nie prywatni właściciele. Ten 
proces najmocniej zapoczątkował W. Polcyn 
i dziś można przekonać się, jak wyglądają 
lokale należące do miasta i te, które wtedy 
zostały sprzedane. Oczywiście te prywatne 
mają się o wiele lepiej...
Mówi Pan, że nie było wtedy polityki, 
nie liczyła się przynależność, ale prze-
cież sama nazwa Komitet Obywatelski 
Solidarność była jasnym określeniem 
orientacji politycznej tego ugrupowania.

- Ten dopisek „Solidarność” niemal 
bezwiednie zrobiłem sam. Jaki był w tym 
cel? Przede wszystkim pokazanie skąd się 
wywodzimy, coś w rodzaju znaku rozpo-
znawczego. Tak, jak fotografia z Wałęsą 
w wyborach parlamentarnych. Ale ludzie 
szybko zobaczyli, że na listach są osoby 
o odmiennych często poglądach, chociaż 
popierane przez KO.
A co się stało, że Komitet Obywatelski 

przegrał kolejne wybory?
- To złożony temat. Osobiście nie uczestni-

czyłem w kolejnych wyborach i nie działa-
łem w kampanii wyborczej, ale oczywiście 
interesowałem się polityką, w tym naszą 
lokalną. Prawda jest taka, że były przypadki 
- wprawdzie dość nieliczne, ale jednak były 
- że dzięki wejściu do Rady ludzie załatwiali 
swoje prywatne sprawy. Ktoś „załatwił” 
sobie mieszkanie, ktoś inny coś innego... 
Ludzie to widzieli i nie działało to na ko-
rzyść KO. Poza tym KO rozpadł się na wiele 
mniejszych komitetów wyborczych i utracił 
swoją wyrazistą tożsamość. A przy tym nie 
oszukujmy się: ludzie lewicy czy też osoby 
wręcz postpezetpeerowskie funkcjonowały 
w tym środowisku od lat, ciesząc się sporą 
popularnością. Oni wyciągnęli wnioski z 
pierwszych wyborów. Do tego potrafili sku-
tecznie przeciągać do siebie ludzi z innych 
opcji. W efekcie KO przegrał.
W czym pierwsza kadencja była gorsza 
od późniejszych, a w czym lepsza?

- Gorsza na pewno nie była w niczym. A 
lepsza była przede wszystkim w jedności, 
w tym, że mogliśmy się porozumieć mimo 
wielu różnic, bo decydowała nie polityka, 
tylko sprawy miasta. Zawsze będę twier-
dził, że to była najlepsza kadencja Rady ze 
wszystkich...
Dziękuję za rozmowę.

ul. Dworcowa w końcówce lat 80-tych. 
Reprodukcja pocztówki
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W wałeckim Orle my-
ślą już o rozpoczęciu 
przygotowań do no-
wego sezonu 4. ligi. 
We wtorek 19 maja w 
siedzibie klubu odbyło 
się spotkanie, w którym 
uczestniczyli członkowie 
Zarządu, trener oraz 
piłkarze.

Jak już informowaliśmy, z 
uwagi na pandemię COVID-19 
sezon 2019/20 został zakończo-
ny po rozegraniu 18 kolejek, 
w tym tylko jednej w rundzie 
wiosennej. Zachowana została 
obowiązująca w tym momencie 
kolejność w tabeli, wobec czego 
Orzeł zakończył sezon na 8. 
miejscu. Z ligi nikt nie spada, 
natomiast awans do 3. ligi wy-
walczyła Flota Świnoujście. W 
nowym sezonie w 4. lidze wy-
stępować będzie 21 zespołów.

Po zakończeniu spotkania o 
jego przebiegu poinformował 
nas prezes Orła Dariusz Baran.

- Wiadomo, że pierwsze mecze 
nowego sezonu 4. ligi zostały 
zaplanowane na 19 lipca - mówi 
prezes. - Przygotowania do no-
wego sezonu chcemy zacząć na 
początku czerwca. Jeśli chodzi 
o sprawy personalne, to mamy 
deklarację ze strony trenera 
Marcina Łyjaka, który chce nadal 
prowadzić zespół. Co do piłka-
rzy, to zdecydowana większość 
z nich zadeklarowała, że chce 
grać w Orle w nowym sezonie. 
Dotyczy to właściwie wszyst-
kich młodych, ale także kilku 
starszych piłkarzy. Jeśli chodzi 
o tych starszych, to na tę chwilę 
raczej na pewno zostaną u nas 
m.in. Jakub Cerazy, Przemysław 
Stolarski, Paweł Wegner i praw-
dopodobnie również Maciej 
Michalik. Niestety, postanowili-
śmy zrezygnować z usług Patryka 
Dzikowicza. Dziękujemy mu za 
jego zaangażowanie i życzymy 
powodzenia w nowym klubie. 
Powody naszego rozstania są 
wyłącznie natury finansowej, bo 
spodziewamy się, że w najbliż-
szym okresie z pieniędzmi może 
być trudno i musimy gospoda-
rować naszym budżetem bardzo 
oszczędnie. Na tę chwilę nie 

Po i przed ligą
wiadomo, co będzie z naszymi 
najbardziej doświadczonymi 
piłkarzami: Markiem Hermano-
wiczem, Danielem Popiołkiem, 
Dariuszem Jurackim i Jakubem 
Jaworkiem, którzy wstrzymują 
się na razie z deklaracjami, czy 
będą w nowym sezonie wystę-
pować u nas, czy wybiorą grę 
w innych klubach. Skądinąd 
wiem, że zainteresowanie nimi 
wykazuje Iskra Szydłowo, w 
której zapowiada się wielkie 
wietrzenie szatni. My oczywiście 
chcielibyśmy, aby cała czwórka 
grała nadal u nas, ale wiadomo, 
że muszą tego chcieć obie strony. 
Chęć dalszej gry w Orle zadekla-
rował bramkarz Edwin Odolczyk, 
o ile nie dostanie propozycji 
z jakiegoś klubu, grającego w 
wyższej lidze. Przejściem do 
innego 4-ligowego zespołu nie 
jest zainteresowany. Jeśli chodzi 
o ewentualne wzmocnienia, to 
być może przyjdzie do nas po-
chodzący z Hanek młody piłkarz 
jednego ze szczecińskich klubów, 
ale to jeszcze nic pewnego. Być 
może dojdzie jeszcze ktoś inny, 
ale do podjęcia konkretnych 
rozmów potrzebujemy jasnej 

deklaracji ze strony władz mia-
sta o wysokości wsparcia dla 
naszego klubu. Wiadomo, że 
czasy są i będą ciężkie, ale gdyby 
dotację udało się utrzymać na 
ubiegłorocznym poziomie, to 
może udałoby się zaproponować 
piłkarzom warunki zbliżone do 
tych, które mieli w przedwcze-
śnie zakończonym sezonie. W 
najbliższym czasie będę próbo-
wał spotkać się z burmistrzem, 
żeby poznać stanowisko władz 
miasta w tej sprawie.

Tomasz Chruścicki

Od autora: Podsumowując 
refleksje, które nasuwają się po  
spotkaniu w klubie są takie, że 
na dziś wiadomo tyle, że jest 
jeszcze wiele... niewiadomych. 
Na pewno optymistyczną infor-
macją jest to, że w Orle zostaje 
trener Marcin Łyjak, który wyni-
kami i stylem pracy udowodnił, 
że zatrudnienie go rok temu było 
dobrym posunięciem. Zwłasz-
cza, że szkoleniowiec ma za sobą 
szatnię, a nie zawsze tak bywa. 
Bardzo niepokojące są natomiast 
informacje o możliwym odejściu 
z Orła czterech piłkarzy, tworzą-

cych oś drużyny i decydujących 
o jej obliczu. Może Hermanowi, 
Jaworowi, Małemu i Jurze zda-
rzały się czasem trochę słabsze 
mecze, ale gdyby naprawdę 
odeszli, to nie bardzo wiadomo, 
kto miałby wziąć na siebie ciężar 
gry. Zastąpienie ot, tak, z dnia 
na dzień środkowego obrońcy, 
dwóch kluczowych piłkarzy 
środka pola i lewego obrońcy z 
takimi inklinacjami do gry ofen-
sywnej, które w czwartej lidze 
widuje się bardzo rzadko albo 
nawet wcale - to zdanie typu 
mission impossible. Owszem, 
zastąpić można każdego, ale 
niektórych trudniej, niż innych - 
zwłaszcza, jeśli nie ma się dużych 
pieniędzy. A skoro o tym mowa, 
to finansowy kryzys związany 
z pandemią dotknie większość 
klubów, ale najbardziej odczują 
go te, których budżety oparte 
są przede wszystkim na pienią-
dzach z samorządów, a w takiej 
właśnie sytuacji jest wałecki 
Orzeł. I na pytanie o to, kiedy 
będzie dobrze, z przykrością 
trzeba będzie odpowiedzieć, 
że już było. Do zobaczenia na 
trybunach - mimo wszystko...



„Pojezierze Wałeckie” nr 22 (1191) 27 maja 2020 r.16

• 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

• Praca w NIEMCZECH NA NIEMIECKIM 
ETACIE. INFORMATYK, BUDOWLANKA, 
OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI. ARTUR 
GŁOWACKI +48 516-788-871 WWW.ARTUR-
-PREZYDENT.PL                                       24/20p

• Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 303 

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.

Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. Moc 4x25 
W. Cena do uzgodnienia. 602 590 376      1/20s

• 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 
Wałczu do godz. 16.00 do poniedziałku po-
przedzającego nowe wydanie. Druk ogłoszeń 
można też zlecać drogą mailową lub telefonicz-
nie: 602 590 376.     

ZLECANIE ogŁoSZEŃ

PrACA

LoKALE, NIErUCHoMoŚCI

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie Byle Co”    
  sc., Wałcz, ul. Chopina 30/1. 

    
Redagują: red. nacz.: Tomasz Chruścicki oraz dziennikarze i współ-
pracownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 78-600 Wałcz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 
(67) 258-90-74. e-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.

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

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.

SPrZEdAM

Burmistrz Tuczna
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Tucznie

został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 
27.05.2020 r. do 16.06.2020 r., 

wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy 
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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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Akta osobowe i księgowe Spółdzielni zostały 
złożone w siedzibie Ośrodka Archiwizacji i 
Usług Ekonomicznych AUDIATOR Sp. z o.o., 
ul. Sikorskiego 33; 64-920 Piła.

Postanowieniem 
Sądu Rejonowego w Koszalinie 

X Wydział Gospodarczy KRS

Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska „w likwidacji” 

(KRS 0000127591) w Tucznie

w dniu 15.05.2020 roku 
została wykreślona z KRS, w związku 
z zakończeniem procesu likwidacji.

likwidator Jadwiga Narel


