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DO WYNAJĘCIA
pomieszczenia od 50 m2 do 1000 m2

nadające się na magazyn, sklep, restaurację, biuro, 
małą gastronomię, fitness, produkcję, usługi, garaż.

Tel. 601 534 996

W nocy z 2 na 3 stycznia 
w wałeckim szpitalu, prze-
grywając walkę z Covid 
19, zmarł Zdzisław Kmieć 
- pedagog, samorządowiec 
i burmistrz Człopy w latach 
2010 - 2018. Przyjaciele 
i wszyscy, którzy go znali 
podkreślają, że był wiecz-
nie uśmiechniętym czło-
wiekiem. Ten Jego uśmiech 
zostanie w ich pamięci na 
zawsze. 

- Ta wiadomość od rana nie 
daje spokoju, cały czas nie 
mogę w to uwierzyć... - mówi 
burmistrz Mirosławca Piotr 
Pawlik. - Zaczynaliśmy razem 
naszą pracę samorządową w 
2010 roku od podwójnych 
mandatów: burmistrzow-
skich i powiatowych. Obaj 
wybraliśmy swoje gminy 
jako miejsce do realizacji 
pomysłów i wyzwań. Mimo 
różnicy wieku, od pierwszego 
spotkania Zdzisiu przełamał 
bariery i tak było już do 
samego końca... Pomocny, 
przyjacielski. Współpraca 
pomiędzy Mirosławcem a 
Człopą układała się w obie 
strony. Wymienialiśmy się 
dobrymi informacjami, ra-
dziliśmy się wzajemnie w 
sytuacjach problemowych. 
Zdzisiu, będzie mi Ciebie 
bardzo brakowało... Pamięć 

o Nim będzie w nas trwała 
na zawsze... To kolejny przy-
padek, kiedy ten cholerny 
COVID zabiera z tego świata 
bliskie nam osoby. Nie lekce-
ważcie tej choroby!

***
Marek Matela w okresie, 

kiedy Z. Kmieć był burmi-
strzem Człopy, kierował Pol-
sko-Niemieckim Centrum 
Kultury i Sportu. Ich relacje 
miały charakter nie tylko 
służbowy. Wspólnie działali w 

Stowarzyszeniu Alternatywa i 
obaj działali w boksie. 

- Był człowiekiem otwartym 
na wszelkie pomysły - wspo-
mina Marek Matela. - Dzięki 
Jego przychylności w Czło-
pie jako pierwszym mieście 
naszego powiatu odbyły się 
Mistrzostwa Polski w boksie 
w kategorii seniorów, a do 
dziś Człopa to najmniejsze 
miasto w ciągu ponad 90 
lat historii tej imprezy, które 
taką imprezę przygotowało. 
Nie bał się wyzwań. Dawał 
mi wolną rękę, chciał wie-
dzieć o każdym szczególe 
organizacyjnym, żeby ocenić, 
doradzić czy czasem pod-
rzucić swój pomysł. Zawsze 
byliśmy zgodni, patrzyliśmy 
w jednym kierunku. To za 
jego kadencji o pięknej i 
niewielkiej Człopie usłyszał 
nie tylko sportowy świat. Ta-
kich wydarzeń kulturalnych i 
sportowych jak za Zdzisława 
nie było, nie ma i pewnie 
długo nie będzie. Nie tylko 
mnie będzie go brakowało. 
Pewne rzeczy dokończymy 
już po drugiej stronie...

***
- Myślę, że nasze relacje 

wykraczały poza czysto sa-
morządowe ramy - mówi 
wicestarosta Jolanta We-
gner. - Jakiego Zdzisława 
pamiętam? Jako wiecznie 

uśmiechniętego burmistrza. 
Współpracowaliśmy przez 
dwie kadencje, ale wszel-
kie uroczystości, wszelkie 
spotkania, na jakie byłam 
zapraszana do Człopy były 
bardzo serdeczne, a po-
wiedziałabym nawet, że 
przyjacielskie. Szybko skracał 
dystans i umiał rozmawiać z 
ludźmi. Traktował ich nie z 
pozycji burmistrza, ale bar-

Z. Kmieć przegrał walkę z Covid-19
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Kiedyś wierzyłam w 
magiczną moc zmiany, 
która przychodzi z rów-
ną godziną, interesującą 
datą, nowym rokiem 
albo trudnym momen-
tem. Kojarzycie takie 
filmy, w których bohater 
po rozpoczęciu pracy 
albo rozstaniu z żoną 

mówi „od dzisiaj już nigdy…” albo „to pierwszy 
dzień reszty mojego życia”?
Ja kojarzę. Przede wszystkim z silnym życzeniowym 
myśleniem, które pozwala przyjąć założenie, że bez 
żadnego wysiłku, a wyłącznie za sprawą sił zewnętrz-
nych, coś się może w ludzkim wnętrzu poprzesta-
wiać na dłużej. Istnieją oczywiście i przytrafiają się 
bodźce, które siłą rozpędu skłaniają nas do zmiany 
- szok, ból, strach, niedowierzanie, miłość, radość, 
zazdrość czy jakakolwiek inna potężna emocja po-
trafi wypchnąć nas z bloków startowych i dać dobry 
rozpęd na kilkadziesiąt pierwszych metrów.

Jeśli jednak chcemy, żeby zmiana była trwała, potem 
zaczyna się ciężka praca.
Piszę o tym wszystkim nie bez powodu. W ciągu 
ostatniego roku przekonałam się z obserwacji, że 
nawet traumatyczne wydarzenia czy trudne rozmowy 
to czasem za mało, by znaleźć w sobie dość determi-
nacji, by na trwałe zmienić coś we własnym życiu. 
Rok 2021 rozpoczynam więc nie tylko bogatsza o 
tę wiedzę, ale i uboższa o bliską osobę. Droga, ale 
potrzebna lekcja.
Zainspirowana powyższym w brudnopisie nakreśli-
łam kilka postanowień noworocznych. Nie są zwią-
zane z karierą, finansami czy rozwojem osobistym, a 
jakością życia. Ponieważ jednak mam dramatycznie 
długą historię niedotrzymywania danego sobie sło-
wa, listę tę pozostawiam tu do wglądu z nadzieją, 
że dzięki temu łatwiej będzie mi się z niej rozliczyć:
- zanim zadbasz o innych, zadbaj o siebie - pamiętaj, 
że nikt nie jest w stanie nalać z pustego naczynia, 
dlatego zanim poświęcisz energię na ratowanie świata 
upewnij się, że wystarczy jej również na swoje sprawy,
- ucz się od innych - miej oczy szeroko otwarte po to, 

żeby widzieć w ludziach to, co w nich najlepsze, 
a kiedy uda ci się już to znaleźć, czerp z tej lekcji 
całymi garściami. Nie jesteś najmądrzejsza. Nie 
znasz się na wszystkim. Daj innym sobie zaim-
ponować.
- spędzaj czas sama ze sobą - nie z telefonem, 
konsolą, książką czy kotem na kolanach, ale z 
człowiekiem, którym jesteś w danym momen-
cie. Przypomnij sobie co i kogo lubisz, a czego 
i kogo nie. Szanuj swoje granice. Znajdź czas na 
regenerację.
- dbaj o ludzi, których kochasz - znajdź czas na 
telefon, wiadomość czy spotkanie. Pytaj, słuchaj, 
mów albo pomilcz - cokolwiek, ale bądź.
Wszystko powyższe to moje własne składniki, 
dzięki którym mam nadzieję powiedzieć na 
początku przyszłego roku, że stałam się lepszym 
człowiekiem. Proszę trzymać za mnie kciuki - sama 
przecież nie dam rady tego osiągnąć.
A co Państwo postanowili na ten nadchodzący 
rok? 

Natalia Chruścicka

Cztery postanowienia

Rok 2020 dobiegł końca 
i choć na podsumowanie 
jeszcze przyjdzie pora, 
to początek nowego roku 
jest doskonałym czasem 
na podziękowania. 

O mijającym roku 2020 
powstaną zapewne gru-
be księgi, ale w pamięci 
każdego z nas zostanie 
zapamiętany jako czas, 
kiedy musieliśmy stawić 
czoła niewyobrażalnym 
dotąd wyzwaniom.

W naszym życiu pojawi-
ły się niepewność, strach, 
strata, ograniczenia i 
stresy w takim natężeniu, 
które przypomina najgor-
sze momenty w historii 
ludzkości. Przedziwnie 
wyglądało nasze miasto z 
pustymi boiskami szkol-
nymi, z pustymi ulica-
mi, bez Festiwalu Dwóch 
Jezior i innych wyda-
rzeń letnich i z twarzami 
mieszkańców zasłonięty-
mi maseczkami.

Wielu z nas straciło bli-
skich, wielu z nas straci-
ło pewność przychodów, 
a wielu znalazło się w 
wielomiesięcznej izola-
cji, która szczególnie do-
tknęła samopoczucie naj-
młodszych i najstarszych 
mieszkańców. Dla wielu z 
nich jedynym spotkaniem 
w tym roku było spotkanie 
na ekranie monitora.

Ale ten niewyobrażalnie 
trudny czas ukazał też 
piękne i dobre oblicze na-
szej lokalnej wspólnoty. 
Możemy być z wałczan 
dumni i wdzięczni za każ-
dy przejaw serdeczności, 
cierpliwości i wsparcia, 
które sobie nawzajem oka-
zywaliśmy.

Myślę tu przede wszyst-
kim o pracownikach służb 
medycznych, wszystkich 
s łużb mundurowych, 
urzędnikach i wszystkich 
innych pracownikach, któ-
rzy zapewniali codzienne, 

bezpieczne funkcjonowa-
nie naszego miasta.

Myślę o pracownikach 
edukacji, którzy z dnia 
na dzień musieli przesta-
wić cały swój zawodowy 
świat, żeby zapewnić na-
szym dzieciom nieprze-
rwaną, efektywną eduka-
cję i rozwój.

Myślę o przedsiębior-
cach, którzy każdego dnia 
podejmują bardzo trudne 
decyzje, żeby zapewnić 
minimum stabilności fi-
nansowej sobie i swoim 
pracownikom.

Myślę o protestujących, 
którzy z niespotykaną 
odwagą protestowali w 
obronie wolności i praw 
nie tylko kobiet, ale i nas 
wszystkich.

Myślę w końcu o wszyst-
kich samotnych i cho-
rych, którzy trudności 
dnia codziennego odczuli 

jeszcze boleśniej niż 
zwykle i o wszystkich, 
którzy im przyszli z 
pomocą.

Każdy z nas, kiedy się 
rozejrzy po naszym mie-
ście, może być dumny 
ze swojego sąsiada, ko-
leżanki z pracy, z tego, 
w jaki sposób każdego 
dnia stawialiśmy czoła 
niewyobrażalnym wcze-
śniej wyzwaniom.

Powoli będziemy wra-
cać do szkół, otwierać 
sklepy i restauracje, od-
wiedzać się i spotykać. 
Będzie to już inny świat, 
ale tylko od nas zależy, 
jak poukładamy go na 
nowo.

Tego z całego serca 
życzę Państwu, nam 
wszystkim.

Burmistrz 
Miasta Wałcz

Maciej Żebrowski

Drogie Wałczanki!
Drodzy Wałczanie!
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Tyle śniegu, ile pisząc te słowa widzę za oknem, nie spa-
dło w Wałczu przynajmniej przez dwie poprzednie zimy. 
Wcześniej nie pamiętam, ale zdaje się, że jeśli już z nieba 
padało coś białego, to w śladowych ilościach i najpóźniej 

po dwóch godzinach zmieniało się to w szaro-burą, błotnistą ba-
reję. Nie chcę kłamać, że tęskniłem za prawdziwą zimą w mieście, 
za białą pierzyną i soplami lodu. Do znudzenia powtarzałem, że 
kocham zimę, ale w górach, kiedy ten śnieg pada po coś. Kon-
kretnie po to, żebym przypiął narty, wciągnął się na szczyt długiej, 
urozmaiconej w miarę ostrymi zakrętami trasy, głęboko zaciągnął 
się czystym powietrzem i ruszył z górki na pazurki, skupiając się po 
drodze bardziej na delektowaniu się szumem w uszach, niż pilno-
waniu technicznej poprawności narciarskich ewolucji. Doceniam 
oczywiście kunszt i elegancję, z jaką suną w dół niektórzy narciarze, 
momentami nawet im zazdroszczę i postanawiam przynajmniej 
spróbować pójść (w sensie, że pojechać...) w ich ślady, ale z moimi  
postanowieniami jest najczęściej tak, że po 50, a najwyżej 100 
metrach gnam już na złamanie karku, nie pamiętając ani o tych 
niemożliwych do zrealizowania postanowieniach, ani o całym 
Bożym świecie, pijany od adrenaliny i oszołomiony szczęściem. 
Nie dam się nikomu przekonać, że w narciarstwie liczy się cokol-
wiek innego, niż radość wynikająca z wolności. Jedziesz jak chcesz 
i gdzie chcesz, byle tylko mieć z tego frajdę. Jedni odczuwają ją 
mogąc kręcić slalomy, ja na deskach uwielbiam szybkość, staram 
się jednak przy tym nie narazić nikogo na niebezpieczeństwo. 
Tęsknię za tym przeokrutnie. Większej krzywdy, niż zamknięcie 
narciarskich stoków rząd chyba nie mógł mi... wyrządzić. Prawdę 
jednak mówiąc, nie jest jednak winą wirusa ani rządu, że w tym 
sezonie jazdę na nartach będę mógł podziwiać tylko na antenie 
Eurosportu. Niestety - mam na głowie wiele innych zmartwień, a 
do zrealizowania wiele innych wydatków, więc nie bardzo mogę 
sobie pozwolić na to, by rzucić wszystko w diabły i na stoku upijać 
się adrenaliną, a po powrocie na kwaterę - jakimś silnie rozgrzewa-
jącym napojem. Wierzę jednak mocno w to, że ten mój narciarski 
post potrwa tylko jeden sezon, a potem znów będzie przepięknie.

Tak nawiasem mówiąc - nie bardzo rozumiem w jaki sposób 
zamknięcie stoków ma pomóc w zahamowaniu epidemii. Ow-
szem, zwłaszcza w polskich ośrodkach na dole stoków potrafią 
tworzyć się długie kolejki do wyciągów, w których narciarz wisi 
na narciarzu, byle tylko usiąść w gondoli parę sekund wcześniej. 
Tak rzeczywiście jest i tu widzę potencjalne niebezpieczeństwo, 
ale to można jakoś rozwiązać, choćby stawiając na dole ludzi od 

pilnowania porządku i wymuszających zachowanie bezpiecznego 
dystansu. W gondolach mogłyby obowiązywać zasady takie, jak w 
środkach masowej komunikacji: zajęta jest połowa miejsc, narciarzy 
bez maseczek nie wpuszczamy, itd. Poza wyciągami żadnego nie-
bezpieczeństwa zainfekowania raczej nie ma, przynajmniej ja go 
nie widzę. A całkowite zamknięcie stoków w Polsce oznacza klęskę 
branży narciarskiej i okołonarciarskiej, która w naszym kraju w 
porównaniu już nawet nie do państw alpejskich, ale do Czech czy 
Słowacji - dopiero zaczynała się rozwijać. Tych strat raczej szybko 
nie da się odrobić, o ile da się to zrobić w ogóle...

Pozostając przy tematach okołowirusowych - informację o 
zaszczepieniu w szpitalu WUM przeciwko Covid-19 kilkuna-
stu osób związanych z kulturą poza wyznaczoną przez rząd 

kolejnością przyjąłem z zażenowaniem. Może zresztą nawet nie samo 
zaszczepienie, co tłumaczenie tego faktem, iż te osoby zgodziły się 
zostać twarzami ogólnopolskiej kampanii proszczepionkowej. Jakoś 
bowiem nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Rozumiem bowiem, że 
ta kampania finansowana będzie z publicznych pieniędzy, czyli płacić 
będzie za nią rząd, a PiS bardzo niechętnie patrzy nawet na występy 
nieprzychylnych mu artystów w reżimowych mediach. Skoro więc na 
liście zaszczepionych poza kolejnością jest m.in. Krystyna Janda - którą 
skądinąd bardzo szanuję jako artystkę, ale i jako osobę, która nie gryzie 
się w język, przedstawiając swoje przekonania - to proszę wybaczyć, 
ale coś mi tu wyraźnie nie gra. A że bez kolejki? Podchodząc do tej 
zasady pryncypialnie - wobec wirusa wszyscy jesteśmy równi, jednak... 
w takich sytuacjach zawsze byli i zawsze będą ci troszkę równiejsi. A 
wolę, żeby była to Krystyna Janda, niż Zenek Martyniuk.

Smutna informacja dotarła z Człopy - kilkutygodniową walkę 
z Covid-19 przegrał wieloletni burmistrz Zdzisław Kmieć. 
Znałem Go od wielu lat i wprawdzie nie zawsze rozumiałem 

sposób kierowania przez Niego miastem i gminą, ale doceniałem 
pasję, z jaką wykonywał swoją pracę. Na pewno był bardzo silną 
osobowością i wielu ludziom będzie Go bardzo brakować...

Ostatni raz spotkałem go na niedawnych finałach Mistrzostw 
Polski w boksie. Wyglądał tak, jak zwykle - na twardego, zdrowego 
faceta i jak zwykle doskonale czuł się w swoim towarzystwie. Do 
głowy mi nie przyszło, że widzę Go po raz ostatni...

Tym większy żal, że Zdzichu przegrał ze śmiercionośnym wirusem 
właśnie teraz, kiedy pojawiła się nadzieja, że ludzkość ma wreszcie 
w rękach oręż, by raz na zawsze zwalczyć to paskudztwo...

OTWARTYM 
TEKSTEM

Wirus w trzech odsłonach
Reduktor
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Z powodów, nad którymi nie ma 
potrzeby szerzej się rozwodzić, 
rok 2020 oceniany jest przez 
przedsiębiorców na całym świecie 
jako skrajnie trudny. Czy ta ocena 
dotyczy także Pańskiej Firmy? 

- I tak, i nie. Miniony rok był dla PO-
WER-TECH-u jak jazda na rollercoaste-
rze. W pierwszych tygodniach 2020 
roku funkcjonowaliśmy normalnie i 
nic nie zapowiadało tego, co stało się 
później, kiedy pojawiła się pandemia. 
Początkowo rynek jakby zamarł. Nikt 
nie wykonywał żadnych ruchów - ani 
nasi klienci, ani dostawcy. Wszyscy 
czekaliśmy, choć nie do końca wiedzie-
liśmy czego możemy się spodziewać.
Co było pierwszym sygnałem, że 
sytuacja jest naprawdę niepokoją-
ca? Kiedy zaczęliście się martwić?

- Fakt jest taki, że w tym okresie nie 
straciliśmy ani jednego klienta, ale też 
nie pozyskaliśmy żadnego nowego. 
Brak nowych firm zainteresowanych 
naszą ofertą był pierwszym, niepoko-
jącym dla nas zjawiskiem. Na rynku 
kompletnie nic się wtedy nie działo. Na 
domiar złego, mieliśmy bardzo ograni-
czone pole manewru. Nie dało się na to 
zareagować, bo nie mieliśmy w rękach 
żadnego narzędzia, które mogłoby być 
w tych okolicznościach skuteczne. Mo-
żemy mieć wpływ na cenę, na jakość, 
warunki i terminowość dostawy, ale nie 
to przecież było głównym powodem 
kłopotów. Niestety na zamrożenie 
rynku przez Covid-19 nie mieliśmy 
żadnego wpływu. Ani na to, że mieliśmy 
wyprodukowanych i przygotowanych 
do transportu 7 maszyn, których nie 
mieliśmy jak wysłać do klientów. Nie-
którzy z nich informowali nas wprost, 
że maszyn nie odbiorą, inni zapewniali, 
że odbiorą, ale później, kiedy sytuacja 

POWER-TECH 
ODWAŻNIE PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

trochę się uspokoi, czyli tak naprawdę 
nie wiadomo kiedy... Sytuacja była pa-
towa, bo mieliśmy wprawdzie zlecenia 
na wyprodukowanie kolejnych maszyn, 
ale nie mieliśmy gdzie ich wykonać. 
Hala produkcyjna była zapełniona 
wyprodukowanymi i nieodebranymi 
maszynami. Nie mieliśmy też gwarancji, 
że kolejne wyprodukowane wycinarki 
zostaną odebrane przez klientów, którzy 
zamówili je przed pandemią.
Jak wybrnęliście z tej trudnej sy-
tuacji?

- Najgorsze chwile przetrwaliśmy 
dzięki rządowej tarczy antykryzysowej 
i naszym pracownikom. W związku z 
zaistniałą sytuacją zmuszeni byliśmy 
do ograniczenia czasu pracy w firmie 
do 4 dni w tygodniu, co niestety wią-
zało się z obniżeniem wynagrodzenia 
wszystkim pracownikom. Byliśmy 
przygotowani na to, że spotka się to z 
dużym niezrozumieniem z ich strony. 
Rzeczywistość była jednak zupełnie 
inna. Ani jedna osoba nie sprzeciwiła 
się wprowadzanym zmianom. Uważam 
ten fakt za najlepszy dowód zaufania 
do podejmowanych przez nas działań 
oraz na to, że załoga  POWER-TECH 
identyfikuje się z firmą oraz wiąże z nią 
swoją przyszłość. Wszyscy jechaliśmy 
na przysłowiowym „jednym wózku” i 
moi pracownicy to rozumieli. Jestem z 
tego naprawdę dumny. Teraz sytuacja 
wróciła już do normy: pracujemy nor-
malnie, a ludzie zarabiają tyle samo, 
ile przed pandemią. 
A jakie działania podjęliście na 
rynku?

- Zaproponowaliśmy specjalne ceny 
i atrakcyjne warunki płatności. To 
okazało się skuteczne, bo posypały się 
zlecenia z całego świata, zwłaszcza z 
Włoch i USA. Druga połowa roku oka-

zała się najlepsza w historii firmy pod 
względem poziomu produkcji i sprze-
daży. W sumie 2020 rok zamknęliśmy 
z rekordowymi 100 mln. zł obrotu, 
a myślę, że gdyby nie pandemia, ta 
kwota byłaby wyższa przynajmniej 
o 1/6. Ale tego już nie sprawdzimy.
Czym zdobyliście amerykański 
rynek?

- Myślę, że Amerykanów „kupiliśmy” 
specyfikacją naszych maszyn, które 
dobrze wpisują się w tamtejszą men-
talność. Produkujemy najmocniejsze, 
najwydajniejsze, najszybsze i najmniej 
awaryjne lasery. W maju tego roku za-
prezentowaliśmy urządzenie, którego 
przed nami nie wyprodukował nikt na 
świecie. Jest to wycinarek z laserem 
o mocy 20kW. Ten fakt bardzo pozy-
tywnie wpłynął na naszą obecność na 
rynku amerykańskim. Jest to maszyna 
o niespotykanej wydajności. I to wła-
śnie sprzedaż tych najmocniejszych 
urządzeń pozwoliła nam przejść suchą 
stopą przez kryzys. To efekt dużych 
inwestycji w poprzednich latach w 
rozwój technologiczny firmy. Dziś bez 
fałszywej skromności mogę powie-
dzieć, że cieszymy się wśród naszych 
klientów bardzo dobrą renomą, którą 
zbudowaliśmy na niezawodności i 
wydajności naszych produktów.
Podobno Wasze lasery pomagają 
w podboju kosmosu. Zapytam 
wprost: czy prawdą jest, że sprze-
daliście jedną ze swoich maszyn 
Elonowi Muskowi, założycielowi 
słynnej firmy SpaceX?

- Z pewnych względów nie mogę tej 
informacji potwierdzić, chociaż... nie 
mogę też powiedzieć, że jest niepraw-
dziwa. Powiem więc tak: prawdą jest, 
że sprzedaliśmy naszą maszynę jednej 
z największych i najsłynniejszych firm 
na świecie, działającej w branży ko-
smicznej, której lider jest osobą bardzo 
charyzmatyczną i rozpoznawalną. Ozna-
cza to, że na maszynie skonstruowanej i 
wyprodukowanej w Wałczu wytwarza-
ne są komponenty do rakiet i satelitów, 
latających nad naszymi głowami.
Co najbardziej przeszkadzało Wam 
w pracy?

- O większości naszych problemów 
już mówiłem, a omawiając miniony 
rok nie da się odejść od tematu pande-
mii. To w związku z nią praca Zarządu 
firmy była wyjątkowo trudna. Przez 
wiele miesięcy nie mogliśmy być pew-
ni trafności żadnej podjętej decyzji 
- przekonywaliśmy się o tym dopiero 
po czasie. Trudności były też jeśli cho-
dzi o zatrudnienie. Ostatecznie jednak 
zamknęliśmy rok z 175 pracownikami. 
W stosunku do początku 2020 roku 
jest ich o 16 więcej. To dla mnie jest 
również powód do satysfakcji, bo 
zwiększyliśmy zatrudnienie jako jedni 

z niewielu, o ile nie jedyni w regionie.
Czy w Power Tech-u było dużo 
zachorowań na Covid-19?

- Podczas pierwszej fali pandemii 
nie było u nas ani jednego przypadku 
zarażenia. Wdrożone przez nas pro-
cedury bezpieczeństwa okazały się 
skuteczne. W drugiej połowie roku 
sytuacja - tak jak wszędzie - była już o 
wiele gorsza i zmieniała się z dnia na 
dzień. Były nawet takie momenty, w 
których całe działy nie pojawiały się w 
pracy. Wszyscy im oczywiście po ludz-
ku bardzo współczuliśmy i trzymali-
śmy kciuki, żeby przeszli chorobę jak 
najłagodniej i jak najszybciej wrócili 
do zdrowia. Niemniej jednak ozna-
czało to spore komplikacje dla firmy, 
chociażby w kontekście zleceń, któ-
rych było bardzo dużo. Zmagaliśmy 
się również z terminowością i jakością 
dostaw zewnętrznych, co oczywiście 
też było związane z pandemią.
Jakie ma Pan plany na 2021 rok?

- To będzie rok jubileuszu 15-lecia 
firmy POWER-TECH, więc jeśli wa-
runki na to pozwolą, będziemy chcieli 
odpowiednio to uczcić. Natomiast 
jeśli chodzi o codzienną działalność, 
to mamy ambicje rozwijać się w 
tempie 30 proc. rocznie. Żeby to 
osiągnąć, musimy się jednak rozbu-
dować. Dlatego jeszcze w styczniu 
zaczniemy stawiać pierwszą nową 
halę o powierzchni 4750 metrów 
kwadratowych, a docelowo zamie-
rzamy wybudować prawie 40 tysięcy 
metrów kwadratowych. Sfinansujemy 
to z własnych środków.
A marzenia? Czego życzyłby sobie 
w 2021 roku Marcin Ejma?

- Nie tylko sobie, ale i moim bliskim 
życzę przede wszystkim tego, żebyśmy 
byli zdrowi. Chyba nie ma nic waż-
niejszego, dlatego też wszystkim pra-
cownikom firmy POWER-TECH tego 
życzę, abyśmy za rok mogli spotkać 
się i cieszyć z tego, co udało nam się 
wspólnie osiągnąć.
Jaki był ten miniony rok dla Pana 
prywatnie?

- Bardzo dobry, może najlepszy dla 
mnie i mojej rodziny. Może to para-
doks, ale pandemia pozwoliła mi w 
końcu więcej czasu spędzić z żoną i 
dziećmi. W normalnych warunkach 
moja praca wiąże się z częstymi po-
dróżami, a w ubiegłym roku w związ-
ku z ograniczeniami w wyjazdach 
zdecydowanie więcej czasu spędziłem 
w domu. To zresztą przekłada się na 
moje życie zawodowe. Wsparcie, któ-
re mam ze strony moich najbliższych 
pozwala mi zachować równowagę, 
a to sprawia, że czuję się szczęśliwy. 
Bardzo jestem za to wdzięczny mojej 
żonie Małgosi oraz dzieciom.
Dziękuję za rozmowę.

O największych sukcesach POWER-TECH-u w minionym 2020 roku oraz o zamierzeniach na nowy 2021 rok 
opowiada właściciel i prezes firmy Janusz Marcin Ejma.
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dziej po przyjacielsku. To było widać, 
kiedy wielu mieszkańców Człopy 
podchodziło i zwracało się do Niego 
po imieniu. Ostatni raz spotkaliśmy 
się w sierpniu tego roku. Było to zu-
pełnie prywatne spotkanie. Mówił o 
swoich planach, o tym, co chciałby 
jeszcze zrobić. Dzisiejsza wiadomość 
była dla mnie szokiem. Chciałabym 
złożyć najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia Rodzinie i bliskim. Na 
pewno Zdzisław Kmieć na zawsze 
pozostanie w mojej pamięci.

***
- Ciągle nie mogę w to uwie-

rzyć - mówi Krzysztof Piotrowski, 

CD. ZE STRONY 1wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wałcz. - Ze Zdzisławem byłem na 
ostatnich Mistrzostwach Polski w 
boksie. Siedzieliśmy koło siebie na 
finałach w WCK. Znaliśmy się od 40 
lat i mogę powiedzieć, że odszedł 
mój przyjaciel. Zdzisław Kmieć był 
moim nauczycielem w podstawówce 
i już wtedy bardzo go szanowałem. 
Cieszył się doskonałą opinią wśród 
uczniów jako nauczyciel wymaga-
jący, ale sprawiedliwy. Do tego o 
niezwykle pogodnym usposobieniu. 
Jeśli przegląda się zdjęcia z okresu, 
kiedy był burmistrzem, to chyba na 
każdym jest uśmiechnięty. Potem 

działaliśmy wspólnie w Stowarzysze-
niu Alternatywa. Wspieraliśmy go, 
kiedy ubiegał się o fotel burmistrza. 
Był doskonale przygotowany do tej 
roli i był świetnym burmistrzem. 
Dużo działaliśmy również w bok-
sie. Był wielkim sympatykiem tej 
dyscypliny i wiele pomógł w pro-
pagowaniu jej na terenie powiatu. 
Odszedł wspaniały, ciepły i bardzo 
wartościowy człowiek. Nie było 
tygodnia, abyśmy ze sobą nie roz-
mawiali choćby telefonicznie. Dziś 
została pustka...

***
- Jest mi bardzo ciężko dziś, tak na 

świeżo o tym mówić - mówi Woj-
ciech Kaczmarek, działacz sportowy 
i samorządowy. - Poznaliśmy się ze 
Zdzisiem na długo przed tym, jak 
został burmistrzem Człopy. Zawsze 
doskonale nam się współpracowało, 
nie tylko na polu samorządowym, ale 
i sportowym. Był wielkim przyjacie-
lem boksu i dzięki Niemu w Człopie 
odbyły się trzy imprezy rangi mi-
strzowskiej. Odszedł dusza człowiek, 
który na pewno na zawsze zostanie 
w mojej pamięci.

Zebrał R. Orlikowski

Pozwolę sobie napisać kilka zdań 
prawdy o tym, kiedy tak naprawdę 
zaczęły się i przez kogo zostały podjęte 
starania o budowę obwodnicy Wałcza.

Kiedy osobiście podejmowałem 
działania w sprawie budowy obwod-
nicy NASZEGO MIASTA, pana Woje-
wody Marka Subocza nie było jeszcze 
na świecie, a pan Poseł Paweł Suski 
pewnie jeszcze biegał boso.

Na początku lat 80. ubiegłego wieku, 
jako Przewodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej wspólnie z ówczesnym 
Naczelnikiem p. Leszkiem Ryźlakiem 
nakreśliliśmy sobie dwa strategiczne 
cele dla miasta. Była to budowa no-
wego szpitala w dzielnicy Chrząstkowo 
oraz budowa obwodnicy Wałcza. 
Służba zdrowia w tamtych latach była 
podporządkowana Rządowi, więc nie 
uzyskaliśmy należytego wsparcia ze 
strony Wojewody pilskiego. Nasz szpi-
tal był przepełniony, ponieważ leczeni 
w nim byli również mieszkańcy gminy 
Jastrowie i gminy Szydłowo, a 107 
WSG pełnił funkcję szpitala okręgo-
wego (nie było jeszcze 10 Klinicznego 
Szpitala w Bydgoszczy).

Biorąc pod uwagę powyższe sku-
piliśmy się na budowie obwodnicy. 
Wspierał nas w tym dyrektor Okrę-
gowej Dyrekcji Dróg w Koszalinie 
p. Strach, która zarządzała również 
drogami w województwie pilskim. 
Niestety, bardzo negatywnie o tej 
inwestycji wypowiadało się Minister-
stwo Obrony Narodowej z uwagi na 
lokalizację w Wałczu pułku łączności 
i pułku zmechanizowanego. Szczegól-
nie „CYRK”, mieszczący się przy ul. 
Wojska Polskiego, z uwagi na poligon, 
strzelnicę i „drogę czołgową” nie ak-
ceptował naszych zamiarów (były to 
czasy Układu Warszawskiego, w któ-
rym nasz pułk stanowił ważne ogni-
wo). Również władze województwa 
pilskiego niechętnie akceptowały ten 
temat. Dyrektor Strach informował 
nas, że zarówno Wojewoda Bogdan 
Dymarek, jak i Wojewoda Zbigniew 
Rosiński byli przeciwni naszym pla-
nom.

***
W połowie lat 90., również jako 

Przewodniczący Rady Miasta, wspól-
nie z Burmistrzem Zdzisławinem Tu-
derkiem powróciliśmy do tej sprawy. 
Mimo wsparcia dyrektora Okręgowej 
Dyrekcji Dróg w Koszalinie p. Stani-
sława Czekały, władze pilskie były 
przeciwne. Nie zniechęciło to nas, 
wręcz przeciwnie - szukaliśmy innych 
rozwiązań. W 1996 r. na naszą prośbę 

LISTY

skierowaną do Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej prof. Bogusława 
Liberadzkiego, do Wałcza przyjechała 
delegacja z Ministerstwa na czele z 
Dyrektorem Departamentu Planowa-
nia p. Kaczmarkiem. Od tego czasu 
pojawiła się nadzieja, że obwodnica 
powstanie.

W roku 1998, kiedy ważyła się 
sprawa przynależności powiatu wa-
łeckiego do nowo powstających wo-
jewództw, budowa obwodnicy była 
„kartą przetargową” w rozmowach 
prowadzonych w Wałczu między 
innymi z Wicepremierem Longinem 
Komołowskim, Wojewodą Władysła-
wem Lisewskim oraz Posłem Jackiem 
Piechotą - późniejszym Ministrem 
Gospodarki. Uzyskaliśmy wówczas 
zapewnienie, iż obwodnica Wałcza, 
jako swoista BRAMA do wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, będzie 
szybko wybudowana. Osobą bardzo 
życzliwą budowie obwodnicy Wałcza 
był dyrektorujący wiele lat w O/GDD-
KiA w Szczecinie p. Feliks Gilewski. 
To właśnie za jego czasów, kiedy to 
Burmistrzem Wałcza był p. Zdzisław 
Tuderek, a ja pełniłem funkcję Staro-
sty, uzyskano decyzję lokalizacyjną na 
budowę obwodnicy Naszego Miasta. 
Miała być ona budowana równolegle 
z budową obwodnicy Stargardu, którą 

ukończono w 2012 roku. Niestety, po 
zmianach kadrowych w O/GDDKiA w 
Szczecinie szanse na szybką budowę 
obwodnicy zmalały.

W 2013 roku wspólnie z p. Burmistrz 
Bogusławą Towalewską zaprosiliśmy 
do Wałcza radnych SLD w Sejmiku 
Województwa Zachodniopomor-
skiego na czele z dzisiejszym Posłem 
Dariuszem Wieczorkiem i pokazaliśmy 
im zakorkowany Wałcz. Po tej wizycie 
został przygotowany APEL Sejmiku, 
skierowany do Rządu Rzeczypospolitej 
o pilne rozpoczęcie budowy obwod-
nicy Wałcza. Niestety wszyscy radni 
Platformy Obywatelskiej (partii Pawła 
Suskiego) oraz radni PSL byli przeciw. 
Za tym apelem głosowali tylko radni 
SLD oraz PiS, łącznie z p. dr Andrze-
jem Suboczem.

***
Dziękując więc p. Posłowi Paw-

łowi Suskiemu, który po 7 latach 
posłowania wychodził wreszcie u 
kolejnego Ministra rozpoczęcie bu-
dowy obwodnicy Wałcza - trzeba 
też pamiętać o tych, którzy przez 
dziesięciolecia nie załamując rak, 
działając w rożnych warunkach po-
litycznych i ekonomicznych, mieli na 
względzie przyszłość miasta i dobro 
jego mieszkańców.

Jako osoba, która przez ten czas 
aktywnie uczestniczyła w wielu dzia-
łaniach na rzecz powstania obwod-
nicy Wałcza w ciągu DK 10, jestem 
przekonany, iż będąc w strukturach 
województwa wielkopolskiego w 
dalszym ciągu nie mielibyśmy szans na 
obwodnicę - tak, jak nie mają i przez 
długie lata nie będą miały obwodnicy 
takie miasta Wielkopolski, jak Piła, 
Ujście, Chodzież czy Jastrowie. 

Janusz Różański
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W dniu 30 grudnia prezes Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Wałczu 
Cezary Balewski w oświadczeniu 
opublikowanym w portalach spo-
łecznościowych poinformował, że 
z dniem 1 stycznia 2021 ZKM za-
wiesza wszystkie kursy na terenie 
gminy Wałcz. Jest to wynik braku 
porozumienia pomiędzy spółką i 
gminą, co z kolei wiąże się brakiem 
dofinansowywania kursów, jakie 
na terenie gminy realizował ZKM. 

Niektórzy mówią wręcz, że na tym 
tle doszło do konfliktu pomiędzy bur-
mistrzem Wałcza Maciejem Żebrow-
skim i wójtem J. Matuszewskim. Wójt 
przyznał, że odebrał dość emocjonal-

ZKM stracił, WTP zyskało
ny telefon od burmistrza, a w czasie 
rozmowy padło kilka słów, które paść 
nie powinny, ale daleki jest od nazwa-
nia tego ostrym konfliktem. Każda 
ze stron ma swoje racje. Burmistrz 
Maciej Żebrowski przesłał obszerną 
wypowiedź, dotyczącą zaprzestania 
współpracy z ZKM.

- Trudno odnieść się do decyzji 
Wójta w sprawie rezygnacji z usług 
przewozowych Zakładu Komunikacji 
Miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej 
Wałcz - pisze burmistrz Maciej Że-
browski. -

Pan Wójt w swojej argumentacji 
powołuje się na wstrzymanie przez 
naszą spółkę przewozów w terminie 
od 15 marca do 30 czerwca 2020 r. 

Warto przypomnieć, że był to czas, w 
którym wybuchła epidemia i wszyscy 
po raz pierwszy usłyszeliśmy o wirusie 
COVID-19. Jeszcze wtedy nie było 
do końca wiadomo, jak groźny jest 
to wirus i jakie konsekwencje może 
mieć nieprzestrzeganie kolejnych ob-
ostrzeń, wprowadzonych przez rząd. 
Wałcz nie był jedynym miastem, w 
którym komunikacja miejska została 
wstrzymana, a naszym nadrzędnym 
celem stała się ochrona naszych miesz-
kańców. Musieliśmy wziąć wszystko 
pod uwagę - wiek kierowców oraz 
czas na odpowiednie przygotowanie 
autobusów. Stawiając na szali zdrowie 
i życie Wałczan nie mogliśmy podjąć 
innej decyzji, choć decyzja ta nie była 
łatwa. Podobnie jak wiele innych, po-
dejmowanych w tym mijającym roku. 
Wielokrotnie także prowadziliśmy 
rozmowy z Panem Wójtem, w  których 
deklarowaliśmy, że od razu, gdy tylko 
sytuacja się ustabilizuje, transport w 
gminie zostanie przywrócony, podob-
nie jak i w mieście. Co zresztą uczy-
niliśmy. Przez cały okres wakacyjny 
autobusy ZKM obsługiwały transport 
w gminie wiejskiej bez żadnych dopłat 
ze strony Gminy. Miasto nie może 
jednak w nieskończoność dokładać 
do nierentownych przewozów poza 
terenem miasta. O czym również Pana 
Wójta informowaliśmy na bieżąco. 
Wielokrotnie również o chęci współ-
pracy zapewniał Pana Wójta obecny 
prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej 
Cezary Balewski. Pierwsze spotkanie 
obu Panów odbyło się w krótkim 
czasie od objęcia przez Pana Prezesa 
nowego stanowiska (tj. 1.08.2020 r.) 
Po nim nastąpiły kolejne, na to ostat-
nie, na które powołuje się Pan Wójt, 
czekaliśmy około miesiąca - tylko na 
samo wyznaczenie jego terminu przez 
Pana Wójta. Właściwie do 30 grudnia 
2020 r. z deklaracji Pana Wójta wszyst-
ko wskazywało na to, że wieloletnia 
współpraca zostanie podtrzymana. 
Tak się jednak nie stało i to właśnie 
budzi nasze największe rozczarowanie.  
Za chwilę, bo 18 stycznia, rozpocznie 
się w szkołach drugi semestr. Wiele 
dzieci z terenu gminy wiejskiej,  jeśli 
nauczanie stacjonarne zostanie przy-
wrócone, będzie ponownie dojeżdżać 
do wałeckich szkół.  Mamy nadzieję, 
że decyzja podjęta przez Pana Wójta 
nie wpłynie negatywnie na dostęp-
ność do transportu. My oczywiście ze 
swojej strony analizujemy możliwość 
przywrócenia niektórych linii, właśnie 
szczególnie w kontekście młodzieży 
szkolnej, ale nie tylko. Myślimy rów-
nież o osobach niepełnosprawnych, 
o matkach z małymi dziećmi czy 
osobach starszych. Autobusy ZKM nie 
tylko gwarantowały dostępność, ale 
również i komfort jazdy.  

***
Wójt Jan Matuszewski ocenia całą 

tę sytuację zupełnie inaczej. Przypo-
mina, że ZKM pozostawił niemal z 
dnia na dzień mieszkańców gminy 
bez możliwości dojazdu. Owszem, 
rozumie, że wybuchła pandemia, 
tylko że żadne przepisy nie nakazy-
wały zawieszenia komunikacji. Moż-
na było poprzestać na zmniejszeniu 
liczby przewożonych w autobusie 
osób. 

- Nie interesowało ZKM, co mają zro-
bić mieszkańcy gminy, a dziś wylewane 
są łzy, że zrezygnowaliśmy z przewozów 
- mówi wójt J. Matuszewski. - Kiedy 
ZKM nie chciał wozić naszych miesz-
kańców, podpisaliśmy umowę z innym 
przewoźnikiem, czyli z WTP Lasocki. 
Okazał się znacznie bardziej elastyczny, 
oferujący taką samą jakość za znacznie 
niższą cenę. Dopłata do kursów, jakie 
WTP realizowało do końca 2020 roku, 
była niższa o kilkadziesiąt tysięcy złotych 
od tej, którą wypłacilibyśmy ZKM. Przy 
czym ceny biletów zostały zachowane 
na takim samym poziomie, jakie miał 
ZKM. Od 1 lipca ZKM wznowił kursy, 
ale bez dopłat z naszej strony. Ja oczy-
wiście w każdej chwili byłem gotów 
do rozmów i kilka, bodaj trzy takie 
spotkania się odbyły. Zaproponowałem 
wówczas, że ZKM może zrezygnować 
z nierentownych kursów i te przejmie 
WTP. Niech jeżdżą tylko na rentownych, 
ale bez dopłat ze strony gminy. To 
wówczas okazało się, że wszystkie kursy 
są nierentowne i bez dopłat nie ma 
komunikacji. Równolegle WTP złożyło 
za pośrednictwem Gminy wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego na utwo-
rzenie nowych tras i przeciwdziałanie 
wykluczeniu komunikacyjnemu. Na 3 
lata otrzymało 900 tysięcy złotych, któ-
re będą wypłacane za pośrednictwem 
gminy. Oznacza to dokładnie tyle, że 
przez trzy lata gmina dopłacać będzie 
do kursów z tych środków, czyli faktycz-
nie z naszego budżetu na komunikację 
nie będziemy dopłacać ani złotówki. 
To oznacza oszczędność ponad 200 
tysięcy złotych w skali roku. To jednak 
nie jest jedyna korzyść. Środki te prze-
znaczone są na tworzenie nowych linii, 
w związku z tym autobusy WTP dojadą 
do miejscowości, wcześniej pozbawio-
nych komunikacji. ZKM wjeżdżało do 
12 miejscowości na terenie Gminy, a 
WTP Lasocki będzie wjeżdżał do 27 
miejscowości. I to jest największy sukces 
oraz korzyść dla gminy i mieszkańców. 
Oczywiście będziemy monitorować 
jakość usług, choć z dotychczasowych 
doświadczeń z firmą WTP jesteśmy 
zadowoleni. Reagują natychmiast na 
wszelkie sugestie i starają się realizować 
przewozy na najwyższym poziomie. Na 
pewno mieszkańcy na tym nie stracą. 

R. Orlikowski
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Informuję Szanownych Mieszkańców gminy Wałcz, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Pan Prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w 
Wałczu zakończył świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Wałcz do 12 miejscowości.
Niezrozumiałym jest fakt, że winą za zaistniałą sytuację obciąża się Wójta Gminy Wałcz. To Panowie Prezes i Burmistrz podjęli sa-
moistnie, bez konsultacji ze mną, decyzję, że od 15 marca do 30 czerwca 2020 r., w okresie pandemii, autobusy ZKM nie będą 
przewoziły naszych mieszkańców do Wałcza. Obowiązywała wówczas obie strony umowa o świadczenie usług przewozowych.
Tabor został decyzyjnie, bez opinii Wójta, jednoosobowo przez Burmistrza unieruchomiony. 
Przez 2,5 miesiąca mieszkańcy gminy nie mieli możliwości przemieszczania się do Wałcza do pracy, lekarza, rodziny, po zakupy. 
Nikt z tych Panów nie przejmował się ich losem. 
A przecież autobusy ZKM mogły kursować w czasie pandemii z ograniczeniem połowy miejsc siedzących.
Po uruchomieniu kursów przez ZKM, mieszkańcy gminy zostali pozbawieni możliwości zakupu biletów, bo takich kierowcy nie 
sprzedawali w autobusach. Był to niezrozumiały zakaz. Osoby te obawiały się jazdy bez biletów i narażanie się na kary pieniężne 
nie z ich winy.
W związku z nieporadnością osób odpowiedzialnych za kursowanie autobusów podjąłem decyzję o wypowiedzeniu umowy na 
świadczenie usług z ZKM z dniem 30 czerwca 2020 r.
Jednocześnie zadbałem o to, żeby nasi mieszkańcy mieli możliwość dojazdu do Wałcza w okresie pandemii, podpisując umowę 
czasową na przewóz osób z innym przewoźnikiem. Umożliwiło to wielu osobom dojazd do Wałcza.
Gmina Wałcz ze środków publicznych, w ramach utrzymania kilku nierentownych kursów, tak była przedstawiana nam informacja 
i opinia Prezesa, dopłacała dla ZKM co roku wysoką kwotę pieniędzy. 
W przypadku odmowy Prezes szantażował Wójta likwidacją tych kursów. W roku 2020 przewidywano dopłatę w wysokości blisko 
216 tys. złotych. Kursami tymi podróżowało od 2 do 4 osób. Na to nie mogłem dalej pozwolić. Na niezasadne wydatkowanie 
publicznych pieniędzy, pieniędzy naszych podatników.
To nie Wójt zrezygnował z przewozów ZKM. Od 1 lipca 2020 roku Gmina nie dopłacała do żadnego z kursów. Przez 6 miesięcy Pan 
Prezes utrzymywał przewóz osób z terenu gminy, a mógł zrezygnować z kursów nierentownych i nadal prowadzić tę działalność na 
pozostałych liniach, do: Strączna, Ostrowca, Szwecji, Kłębowca i Karsiboru. Niestety, nadal upominano się o pieniądze z budżetu 
Gminy.
Osobiście podejmowałem przed 3 miesiącami próbę rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie komunikacji miej-
skiej na terenie gminy Wałcz. Gdzie wtedy były te osoby ? Czy było jeszcze za wcześnie? Była cisza, było milczenie, a czas upływał.
Nie prowadzi się poważnych rozmów na kilka dni przed końcem 2020 roku i po uchwaleniu budżetu Gminy i akcentując przez 
Prezesa potrzebę dofinansowania Zakładu Komunikacji Miejskiej w kwocie 150 tys. złotych na 2021 r.
Powtórzę to jeszcze raz: ZKM może nadal wykonywać przewozy osób na terenie gminy Wałcz. Wójt nie może tej działalności kie-
rownictwu Miasta i ZKM zabronić i nie zabronił. Nie mam takiej siły sprawczej i prawnej.
Szanowni Panowie, odwołajcie decyzję o zaprzestaniu wykonywania usług przewozowych i od 4 stycznia 2021 r. kontynuujcie tę 
działalność z glorią dla siebie i mieszkańców gminy Wałcz.
Jednocześnie informuję naszych Mieszkańców, że nie pozbawiamy Was możliwości dojazdu do Wałcza i innych miejscowości. Gmina 
Wałcz z dniem 4 stycznia 2021 roku uruchamia gminną komunikację, która obsługiwać będzie mieszkańców naszej gminy w roz-
szerzonym zakresie usług. Zamiast 12 miejscowości, jak do tej pory przewoźnik obsługiwać będzie mieszkańców z 27 miejscowo-
ści. Będą to również takie wsie, do których komunikacja autobusowa ZKM nigdy nie dojeżdżała, np: Laski Wałeckie, Jarogniewie, 
Brzezinki, Ługi Wałeckie, Górnica, Świętosław, Chude, Czechyń, Dobino.
Zwiększenie liczby kursów jest możliwe, ponieważ Gmina Wałcz wnioskowała i otrzymała ze środków rządowych od Pana Wojewody 
pieniądze z funduszu rozwoju przewozów osobowych w wysokości 900 tys. złotych. Są to pieniądze na utworzone linie komunika-
cyjne po 19 lipca 2019 r. Takie warunki spełnił obecny przewoźnik i Gmina mogła uruchomić gminną komunikację.
Autobusy są przystosowane do przewozów osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dziecięcymi. Moimi działaniami urucha-
miamy gminną komunikację do 27 miejscowości (było ich 12). Obowiązywać będą wszystkie zniżki ustawowe.
Na każdym przystanku będą niezwłocznie zamieszczone czytelne rozkłady jazdy z godzinami kursów i trasami przejazdów.
Powołanie gminnej komunikacji może w niektórych osobach wzbudzać obawy o jakość przewozów. Zapewniam Państwa, że oso-
biście będę nadzorował rozpoczęcie tej działalności i prowadzonej jakości usługi.
Korzystających z gminnej komunikacji proszę o przekazywanie do mnie osobiście ewentualnych wniosków i uwag. Będą one cenne 
w podnoszeniu jakości usługi.
Na zakończenie informuję naszych Mieszkańców, że to nie Wójt zrezygnował z usług Zakładu Komunikacji Miejskiej.
To Pan Prezes w uzgodnieniu z Ratuszem zaprzestaje świadczenia tej usługi. 
Autobusy ZKM mogą nadal poruszać się po terenie gminy Wałcz przewożąc naszych mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wałcz

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski
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WITANKOWO - WAŁCZ

WIESIÓŁKA - WAŁCZ

CZECHYŃ - WAŁCZ

CHUDE - WAŁCZ

DZIKOWO - WAŁCZ

DOBINO - WAŁCZ

GÓRNICA - WAŁCZ

JAROGNIEWIE - WAŁCZ

ŁĄKI - WAŁCZ

ZDBICE - WAŁCZ

LUBNO - WAŁCZ

ŁUGI WAŁECKIE - WAŁCZSTRĄCZNO - WAŁCZ

Rozkład jazdy autobusów WTP Lasocki, kursujących na terenie gminy Wałcz
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OSTROWIEC - WAŁCZ

POPOWO - WAŁCZ

PRZYBKOWO - WAŁCZ

WAŁCZ - PIŁA

SZWECJA - WAŁCZ

WAŁCZ DRUGI - WAŁCZ

ŚWIĘTOSŁAW - WAŁCZ

Rozkład jazdy autobusów WTP Lasocki, kursujących na terenie gminy Wałcz
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Subiektywny - i to bardzo! - ran-
king tego, co było dla mnie naj-
lepsze i najgorsze w minionym już 
2020 roku. Roku zdominowanym 
przez zarazę...

NAJBARDZIEJ ZNIENAWIDZONY 
BOHATER 2020 ROKU

Ten tytuł bezsprzecznie należy się 
niewidocznemu gołym okiem wiru-
sowi Covid-19. O tym, co zgotował 
nam ten parszywy wirus, ciężko będzie 
zapomnieć. Strach, lęk, śmierć... z tym 
mierzyliśmy się przez cały rok. Przy 
czym znów okazało się, że na rządzą-
cych specjalnie nie ma co liczyć. Nie 
poradzą sobie nie tylko z wirusem, ale 
nawet z katarem. Za to wirus pokazał, 
że w społeczeństwie jest wielu wspa-
niałych ludzi, niosących pomoc w tym 
paskudnym czasie. I nie mam tu na 
myśli wyłącznie służby zdrowia, choć 
jej pracownikom należy się największy 
ukłon, ale mówię o setkach, jeśli nie 
tysiącach w skali powiatu bezimien-
nych osobach, które swoim sąsiadom 
robiły zakupy, wyprowadzały psiaki 
osób będących na kwarantannach lub 
pomagały w inny sposób. Niestety wi-
rus spowodował też kolejne podziały 
społeczne. Najpierw na tych wierzą-
cych w pandemię i na doszukujących 
się w tym jakiegoś międzynarodowe-

Moje naj... 2020
go spisku. Teraz z kolei na tych, którzy 
chcą się szczepić i na tych, którzy nie 
chcą dać sobie wszczepić chipa. Tych 
drugich pragnę uspokoić. Chip miałby 
kontrolować mózg, więc... mogą spać 
spokojnie. 

NAJBARDZIEJ PECHOWA IMPREZA
Ten tytuł przypada bezdyskusyjnie 

CUDO czyli obchodom Centralnych 
Uroczystości Dnia Olimpijczyka. To 
miało być sportowe święto całego 
Wałcza i całej Polski. Ponad setka 
wspaniałych sportowców, imprezy 
towarzyszące, spotkania z mieszkań-
cami... Niestety wiosenny, kwietniowy 
termin został odwołany z powodu 
pandemii. Przeniesiono go na paź-
dziernik w nadziei, że do tego czasu 
wirus da sobie spokój. Niestety, kiedy 
w październiku szykowano się do 
uroczystości stało się jasne, że wypada 
ona w początku drugiej fali pande-
mii. Kolejne obostrzenia wymusiły 
ograniczenie imprezy do minimum. 
Większość zaplanowanych imprez 
towarzyszących odwołano. Szkoda...

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 
2020 ROKU

Oczywiście poza wybuchem pande-
mii mamy lokalnie z czego się cieszyć. 
Koniec roku przyniósł najważniejsze 

wydarzenie nie tylko minionego roku 
ale myślę, że przynajmniej dekady. 
19 grudnia oddana została do użytku 
obwodnica Wałcza. Trudno powie-
dzieć ile lat starań zostało w końcu 
zwieńczonych sukcesem. Bezsprzecz-
nie główne zasługi należy przypisać 
byłemu posłowi Pawłowi Suskiemu. 
Mimo, że rządzi dziś inna ekipa, dane 
mu było przeciąć wstęgę podczas uro-
czystego otwarcia. To się P. Suskiemu 
po prostu należało... 

NAJWIĘKSZE ROZCZAROWANIE
Dla mnie to niestety Rada Miasta 

Wałcza. Mimo, że usilnie stara się 
przekonać, że głównym jej celem jest 
dobro miasta i jego mieszkańców, 
coraz wyraźniej widać, że głównym 
celem jest zwalczanie wszelkimi spo-
sobami obecnego burmistrza. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że powielany jest 
scenariusz z poprzedniej kadencji, 
kiedy podobne ataki skierowane były 
w ówczesną burmistrz Bogusławę 
Towalewską. Wiele decyzji podejmo-
wanych przez Radę trudno ocenić 
inaczej, niż jako blokowanie jakich-
kolwiek działań burmistrza, które 
mogłyby przynieść mu popularność. 
Do tego szereg podejmowanych przez 
Radę decyzji podejmowanych jest 
niekoniecznie w zgodzie z interesem 

mieszkańców. 

NAJWIĘKSZE ZASKOCZENIE
Bez wątpienia największym zasko-

czeniem jest odwołanie w drodze refe-
rendum burmistrza Tuczna Krzysztofa 
Hary. Nikt się chyba nie spodziewał, 
że w czasie pandemii uda się prze-
prowadzić skuteczne referendum, 
które w obecnych uwarunkowaniach 
prawnych wymaga spełnienia wyśru-
bowanych wymagań, jeśli chodzi o 
frekwencję. Komitetowi referendalne-
mu udało się na tyle skutecznie zmo-
bilizować (lub jak twierdzą niektórzy: 
wystraszyć) społeczność gminy, że 
wymagany próg frekwencyjny został 
przekroczony. Pewne jest, że na komi-
tecie referendalnym spoczywa teraz 
spory ciężar odpowiedzialności. Roz-
budzili w mieszkańcach nadzieję na 
to, że będzie lepiej. Czy będą umieli 
temu sprostać?

NAJLEPSZY GOSPODARZ
W ubiegłym roku tryumfował w tej 

kategorii starosta Bogdan Wankiewicz. 
W tym roku teoretycznie powinni pal-
mę pierwszeństwa dzierżyć ex aequo 
wraz z wójtem Janem Matuszewskim, 
ale... nic z tego! W tym roku tytuł 
najlepszego gospodarza otrzymują 
solidarnie wszyscy włodarze naszych 
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gmin i powiatu. Związana z pande-
mią sytuacja, z jaką przyszło im się 
mierzyć, jest czymś bez precedensu. 
Z tego sprawdzianu wyszli całkiem 
dobrze. Zważywszy na to, że zostali 
pozostawieni sami sobie, bez wystar-
czającego wsparcia rządu, do tego 
ze zmieniającymi się z dnia na dzień 
przepisami wymagającymi podejmo-
wania natychmiastowych decyzji i 
działań poradzili sobie bez większych 
wpadek. 

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE 
MEDIALNE

Dwie ogólnopolskie stacje telewi-
zyjnje transmitowały w programach 
interwencyjnych problem mieszkań-
ców Staszica w Wałczu z działającym 
po sąsiedzku lokalem Artsenał. W 
trakcie nie zabrakło dramatycznych 
momentów: było i pobicie, i tajem-
nicze podpalenie. Ostatecznie lokal 
co prawda zakończył działalność, ale 
kiedy znikną pozostałości po nim - 
tego nadal nie wiadomo...

NAJWIĘKSZY WYCZYN 
Z DZIEDZINY EKONOMII

Tu znów palma pierwszeństwa na-
leży się Radzie Miasta Wałcza. Otóż 
większość tej Rady zdecydowała się 
płacić ponad 50 tysięcy złotych za 
transmisje sesji w telewizji kablo-
wej. Problem polega na tym, że od 
kilku lat Rada zobowiązana jest do 
transmitowania w internecie obrad 
na żywo oraz archiwizowanie ich i 

udostępnianie tego zasobu. I Rada 
Miasta oczywiście zgodnie z prawem 
tak właśnie postępuje. Większość Rady 
podejmując uchwałę o równoległej 
transmisji sesji w kablówce zadecy-
dowała więc de facto o płaceniu za 
coś, co od kilku lat mieszkańcy mają 
za darmo. No, ale telewizja to jednak 
telewizja...

NAJBARDZIEJ ZASZCZUTE ZWIERZĘ
To bez wątpienia dzik. Nie ma sesji 

Rady Miasta aby burmistrz i sekretarz 
nie musieli się tłumaczyć z tego, ile 
udało się ubić dzików. Fakt, dziki spra-
wiają problem i osobiście znam jedną 
panią, która obiecywała wykonać 
dzidę i ruszyć na odyńca buchtującego 
jej przydomowy ogródek. Z drugiej 
jednak strony problem jest trudny 
do rozwiązania. Starzy Chińczycy 
mawiają, że jeśli czegoś nie można się 
pozbyć, najlepiej jest to pokochać... 
Może jest to jakiś pomysł?

NAJAKTYWNIEJSZY RADNY
W ubiegłym roku ten tytuł przypadł 

bezdyskusyjnie Romanowi Wiśniew-
skiemu. W tym R. Wiśniewski również 
nie odpuszczał, angażując się w szereg 
przedsięwzięć. Ja osobiście jednak tym 
razem laur pierwszeństwa przyznaję 
Markowi Gajzlerowi z Tuczna. Jest 
to Radny, który swoją aktywnością, 
skutecznością, determinacją i uporem 
doprowadził do zorganizowania refe-
rendum w Tucznie, a potem na tyle 
skutecznie działał wraz z komitetem 

referendalnym, że dskończyło się to 
odwołaniem burmistrza K. Hary. 

NAJWIĘKSZA TEGOROCZNA „IM-
PREZA”

Tytuł tej kategorii jest dość przewrot-
ny, bo równie dobrze mogłaby to być 
największa aktywność obywatelska. 
Zważywszy jednak, że było na niej 
bardzo dużo ludzi, były śpiewy i pod-
skoki, zastępujące tańce... Największą 
w tym roku „imprezą” na świeżym 
powietrzu były demonstracje prze-
ciw wyrokowi Trybunału o którym 
nie można mówić, że kieruje nim 

jedna pani będąca jego prezesem, a 
po godzinach jest kucharką innego 
prezesa. Szacuje się, że w wałeckiej 
demonstracji uczestniczyło nawet 
około 2 tysięcy osób. Była to głównie 
młodzież, co cieszy szczególnie. Lo-
kalnym działaczom PiS demonstracje 
się nie podobały i grozili nawet ich 
organizatorom wysłaniem zawiado-
mień do prokuratury. Nie wiadomo 
na razie, czy groźby spełnili. Naocznie 
przekonali się jednak, że nie wszyst-
ko to, co robi ich partia, jest dobrze 
przyjmowane w Wałczu...  

R. Orlikowski



Super Pojezierze Wałeckie nr 1 (1222) 5 stycznia 2021 r.12

Styczeń
Zmiana komendanta - 10 stycznia na Bukowinie odbyło  się uroczyste 

pożegnanie odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji 

w Wałczu insp. Zbigniewa Podhorodeckiego. Jego następcą został nadkom. 
Arkadiusz Górecki. 

WOŚP - zaangażowanie wałeckiego sztabu WOŚP musiało być wielkie, gdyż po 
podliczeniu wpływów okazało się, że Wałcz zebrał w tym roku 87 tysięcy złotych. 
Orkiestra zagrała również z sukcesem w Człopie, Mirosławcu, Tucznie i Ostrowcu. 

Katastrofa CASY - Minęło już 12 lat od pamiętnej katastrofy lotniczej w 
Mirosławcu. 23 stycznia 2008 roku kilkaset metrów od lotniska zginęło 20 ofi-
cerów, którzy znajdowali się na pokładzie samolotu CASA. Na uroczystym apelu 
zorganizowanym przed pomnikiem ofiar katastrofy obecny był wicewojewoda 
zachodniopomorski Marek Subocz, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych 
gen. Jarosław Mika oraz rodziny i przyjaciele ofiar katastrofy. 

Radni nie tracą mandatów - Nadzór wojewody uchylił uchwały o wygaszeniu 
mandatów radnych Gminy Wałcz Roberta Gąsiorowskiego i Andrzeja Kubiaka. 
W uzasadnieniu tej decyzji wskazana została wadliwość procedury podjęcia 
uchwały - głosowali nad nią zainteresowani radni. Przypomnijmy fakty: na 
sesji 19 grudnia Rada Gminy Wałcz podjęła uchwałę o wygaszeniu mandatów 
przewodniczącego Rady Roberta Gąsiorowskiego oraz Andrzeja Kubiaka. 

Luty 
Rajd zyskuje na popularności - W ramach imprez towarzyszących obchodom 

rocznicy zdobycia Wałcza, 9 lutego odbył się III Zimowy Rajd Szlakiem Umocnień 
Wału Pomorskiego. Chętnych do udziału było tak dużo, że zapadła decyzja o 
zorganizowaniu za dwa tygodnie drugiej tury Rajdu. 

Diagnozowanie oświaty - 6 lutego w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kazimierza Wielkiego w Wałczu odbyła się konferencja pt. „Porozmawiajmy o 
oświacie. Preferencje wyborów szkoły ponadpodstawowej uczniów z terenu 
Powiatu Wałeckiego”. Organizatorem spotkania były Starostwo Powiatowe oraz 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu. 

Zdobycie Wałcza - Co prawda decyzją wojewody data 12 lutego zniknęła 
z mapy Wałcza, ale tradycyjnie właśnie w tym dniu świętowana była rocznica 
zdobycia miasta i ustanowienia w nim polskiej administracji. Uroczystości roz-
poczęły się około 11.00. Wszystkich gości przybyłych na spotkanie i uroczystości 
przywitał burmistrz Maciej Żebrowski. W sali klubowej Wałeckiego Centrum 
Kultury zebrali się kombatanci z Wałcza i Szczecina, młodzież z klas mundu-
rowych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 
mieszkańcy Wałcza. Razem blisko 70 osób. 

Referendum - W Tucznie rozpoczęły się procedury, zmierzające do przepro-
wadzenia referendum w celu odwołania burmistrza. Grupa ponad czterdziestu 
niezadowolonych z rządów K. Hary mieszkańców gminy zebrała się na początku 

Rok zarazy
Wydawać by się mogło, że pandemia zdominowała całkowicie rok 2020. Zapewne gdyby stworzyć listę wydarzeń, które się nie odbyły z powodu 
pandemii, można byłoby zapełnić znacznie więcej stron, niż przypominając to, co się działo w ubiegłym roku. Mimo wszystko jest co wspominać...

lutego, a już 10 lutego do Komisarza Wyborczego w Koszalinie oraz do burmi-
strza Tuczna wpłynęło powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum. 

Generał na emeryturze - W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
odbyła się 14 lutego uroczysta zbiórka z okazji zdania stanowiska komendanta 
Wojewódzkiego Policji Zachodniopomorskiej przez nadinsp. Jacka Cegiełę. Po 
29 latach służby nadinsp. Jacek Cegieła podjął decyzję o przejściu na emeryturę. 

Zamiast spotkania noworocznego - W nowej formule odbyło się 28 lutego 
wałeckie podsumowanie roku 2019. „Wieczór Liderów” był okazją do wyróżnie-

nia najbardziej zasłużonych dla rozwoju miasta przedsiębiorców i społeczników.  

Marzec
W stal zakuci - Muzeum Ziemi Wałeckiej zaproponowało kolejną ciekawą wy-

stawę. 1 marca odbył się wernisaż ekspozycji „Jeźdźcy Wojny Trzydziestoletniej”, 
na której przedstawiono prace płatnerskie, wykonane przez Siergieja Nurmatowa. 

ZARAZA - Psychoza narastała powoli, by osiągnąć apogeum w sobotę 15 
marca. Tego dnia można już było mówić o prawdziwej panice. Puste półki skle-
powe, tłumy biegających po sklepach ludzi, przerażonych, że nie mogą kupić 
podstawowych produktów. W poniedziałek 16 marca miasto właściwie przestało 
działać. Zamknięte były restauracje, kawiarnie, puby, kino, szkoły, instytucje, 
przestała działać komunikacja, urzędy funkcjonowały w bardzo ograniczonym 
zakresie. Wszędzie czuć było strach przed zarażeniem Covid-19.

Pierwszy przypadek - mieszkanka gminy Wałcz okazała się pierwszą osobą 
na terenie powiatu, u której 22 marca wykryto wirus covid 19. Do zarażenia 
doszło najprawdopodobniej w Wielkiej Brytanii. 

Tragiczny pożar - W piątek 27 marca doszło w Wałczu do tragicznego w 
skutkach pożaru. Najprawdopodobniej na skutek zaczadzenia śmierć poniosło 
w nim dwóch mężczyzn.

Kwiecień
Tragiczna kłótnia - 8 kwietnia w godzinach wieczornych w Dzkikowie znale-

ziono zwłoki mężczyzny. Denat na ciele posiadał jedną ranę kłutą, która - jak 
się okazało - była przyczyną śmierci. Zarzut zabójstwa postawiono jego żonie. 
Kobieta przyznała się do winy. 

Referendum przełożone - Na niedzielę 26 kwietnia zapowiedziane było re-
ferendum w Tucznie w sprawie odwołania burmistrza Krzysztofa Hary. Komisarz 
Wyborczy w Koszalinie podjął jednak decyzję o przesunięciu terminu referendum 
z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. 

W fatalnym stylu - Odwołanie 30 kwietnia ze stanowiska Krystyny Kalwasiń-
skiej, kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałeckim Centrum Kultury i 
byłego dyrektora tej instytucji, wywołało lawinę nieprzychylnych komentarzy 
pod adresem aktualnego dyrektora WCK Macieja Łukaszewicza.
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Maj
Aby śmieci były tańsze - 28 maja rada miejska w Mirosławcu podczas nad-

zwyczajnej sesji podjęła uchwałę o przystąpieniu do Międzygminnego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. W konsekwencji w 
dłuższej perspektywie czasu opłaty za wywóz śmieci na terenie miasta i gminy 
Mirosławiec ma być niższa, niż w sąsiednich gminach, które do MPGO nie należą

Czerwiec
Zmiana dowódcy - W 12. Bazie BSP w Mirosławcu nastąpiła zmiana dowód-

cy. Na stanowisko w Warszawie przeniesiony został dotychczasowy dowódca 
mirosławieckiej bazy płk Łukasz Andrzejewski-Popow, a jego następcą został 
płk Marcin Szubiński. 

Pożegnanie Jagody - 14 czerwca przegrała walkę z chorobą Jadwiga Konto-
wicz-Łuszczyk, wieloletni pedagog, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu 
w latach 2003 - 2017. 

Rezygnacja pani wiceburmistrz - 17 czerwca rezygnację z zajmowanego 

stanowiska złożyła wiceburmistrz Wałcza Agnieszka Łyskawa.  Była wiceburmistrz 
tłumaczyła: - Powodem rezygnacji są moje sprawy osobiste, czekają mnie nowe 
wyzwania zawodowe i nowe obowiązki. 

Odwołanie prezesa - Na wniosek burmistrza Rada Nadzorcza Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej w Wałczu odwołała ze stanowiska prezesa tej spółki Macieja 
Szymczaka. 

W ramach kampanii prezydenckiej - ...Andrzeja Dudy pojawił się w Wałczu 
Jacek Sasin, wicepremier i Minister Aktywów Państwowych. Spotkanie odbyło 
się 20 czerwca na Bukowinie. Ministrowi towarzyszyli minister środowiska 
Małgorzata Golińska, poseł Czesław Hoc oraz wicewojewoda Marek Subocz 

Wybory prezydenckie - Wyniki I tury wyborów prezydenckich, w powiecie 
wałeckim: Rafał Trzaskowski uzyskał 36,56% proc. głosów, A Andrzej Duda 
35,35%. Największą przewagę nad swoim konkurentem R. Trzaskowski zdobył 
w Wałczu.  

Lipiec
Wizyty kandydatów - 1 lipca z wizytą w Wałczu przebywał kandydat na urząd 

Prezydenta RP Rafał Trzaskowski. Spotkał się on ze swoimi sympatykami na placu 
Wolności. Prezydenta Warszawy do złożenia wizyty w Wałczu zaprosili były po-
seł Paweł Suski, burmistrz Maciej Żebrowski oraz starosta Bogdan Wankiewicz. 
Tego samego dnia wieczorem w Człopie pojawił się ubiegający się o reelekcję 

Andrzej Duda. Ustępującego prezydenta witało kilka tysięcy jego zwolenników. 

Burmistrz bez absolutorium - Sesja absolutoryjna Rady Miasta Wałcza, która 
rozpoczęła się 30 czerwca a zakończyła 6 lipca (podzielono ją na trzy części!) 
zakończyła się klęską burmistrza, który nie uzyskał absolutorium oraz votum 
zaufania. 

Wybrany Prezydent - 12 lipca odbyła się II tura wyborów prezydenckich. W 
skali powiatu wybory bezapelacyjnie wygrał Rafał Trzaskowski, którego poparło 
58,45 proc głosujących, a na Andrzeja Dudę zagłosowało 41,55 proc. wyborców. 
Największą przewagę R. Trzaskowski osiągnął w mieście Wałcz, gdzie pokonał 
kontrkandydata dużą różnicą głosów. Poparło go 64,22 proc. wyborców, a na 
A. Dudę zagłosowało 35,78 proc. Z drugiej strony w gminach Tuczno i Człopa 
zwyciężył A. Duda - w Człopie poparło go 51,50 proc. głosujących, a w Tucznie 
53,01 proc.

Co z Artsenałem? - W czwartek 9 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami ul. Staszica. Tematem były problemy z działającym po sąsiedzku 
Parkiem Artsenał. Mieszkańcy ul. Staszica pojawili się na ostatniej części sesji 
Rady Miasta Wałcza. Mówili o swoich problemach z działającym po sąsiedzku 
lokalem. Problem z lokalem nasilił się w ubiegłym tygodniu, kiedy zarządzający 
lokalem miał zaatakować jednego z mieszkańców i uderzyć go w twarz. Inny 
został przez niego... pogryziony. Z kolei przechodzącej kobiecie menadżer wy-
rzucił do jeziora torebkę. Doszło nawet do tajemniczego podpalenia warsztatu 
znajdującego się przy tej ulicy. O sprawie informowały ogólnopolskie telewizje 
Polsat i TVP w swoich programach interwencyjnych. 

CD. NA STRONIE 14
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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.

Nowy prezes - 20 lipca Rada Nadzorcza wybrała 
prezesa Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
w Wałczu. Od 1 sierpnia spółką zarządza Cezary 
Balewski, były dowódca 1 RBLog w Wałczu 

Skończyło się szczęśliwie - Ewakuacja mieszkań-
ców bloku w Mirosławcu Górnym, spowodowana 
obawą wybuchu, negocjacje z grożącym wysadze-
niem bloku mężczyzną i na koniec antyterroryści for-
sujący drzwi i wyciągający siłą zabarykadowanego 
w mieszkaniu mężczyznę - to wszystko wydarzyło 
się 21 lipca w Mirosławcu. 

Etno Tuczno Festiwal – zorganizowany został 
25 lipca przez KGW Ma-Lwa przy pomocy Zamku 
Tuczno, Bałaganu Artystycznego i Klubu Tu, zaliczył 
udany debiut. Impreza była finansowana ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
EtnoPolska 2020.

Sierpień
Covid nie odpuszcza - Na początku sierpnia 

zamknięte zostały Urząd Miasta w Człopie i Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy Leśna Ustroń w Tucznie. Do 
tego odnotowan niespotykany wcześniej na terenie 
naszego powiatu wzrost zachorowań na Covid-19.

Minister w Wałczu - W piątek 7 sierpnia gościła 
w Wałczu minister sportu Danuta Dmowska-Andrze-
juk, która przyjechała na zaproszenie Małgorzaty 
Glinki. W Wałczu odbywał się Festiwal Siatkarski, 
organizowany przez Glinka Academy, czyli fundację 
Małgorzaty Glinki. 

Znów Artsenał - 10 sierpnia odbyło się kolejne 
spotkanie mieszkańców ul. Staszica w Wałczu w 
sprawie uciążliwego sąsiedztwa lokalu Park Artse-
nał. Tym razem w spotkaniu uczestniczyła czwórka 
radnych oraz... ekipa telewizji Polsat. 

Zajedź raka - Trzecia już edycja akcji „Zajedź Raka” 
tradycyjnie odbyła się w dniach 15-16 sierpnia. 
Pięcioro kolarzy w ramach akcji pokonało trasę 650 
km w ciągu 24 godzin z Gdańska do Rzeszowa. W 
piątce kolarzy jechał Rafał Rogacz z Ostrowca. 

Miejsce dla potrzebujących - 27 sierpnia uro-
czyście oddano do użytku Centrum Charytatywno-
-Opiekuńcze pw. św. Rafała Archanioła, które mieści 
się w kamienicy przekazanej kilka lat temu Caritas 
przez władze Wałcza. W budynku przy ul. Okulickie-
go znajdą się mieszkania chronione dla samotnych 
matek. Będzie to również placówka wsparcia dla 
seniorów, dzieci i rodzin. 

Łapówka? - W poniedziałek 31 sierpnia funk-
cjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
zatrzymali jednego z pracowników Urzędu Gminy 
Wałcz. Zarzucono mu przyjęcie korzyści majątkowej. 
Mowa była o 10 tys. zł łapówki. 

Wrzesień
Tragedia - W wyniku pożaru, do którego doszło 

nad ranem 6 września w Strącznie, śmierć poniósł 
niepełnosprawny 17-letni chłopiec. Jego brat-bliź-
niak i matka, którzy przebywali w domu - ocaleli. 

Nowa sala - 4 września odbyło się oficjalne otwar-
cie i przekazanie w zarządzanie dyrektor Agnieszce 
Wróbel sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Różewie.

Dla potomnych - Dla uczczenia 75-lecia wałeckiej 
oświaty i działalności na tym terenie Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, 1 września przed Zespołem 
Szkół nr 1 w Wałczu odbyło się uroczyste odsłonięcie 
pomnika, poświęconego nauczycielom i pracowni-
kom oświaty, twórcom powojennego szkolnictwa 
na Ziemi Wałeckiej. 

Gładka jak stół - 11 września oficjalnie i uroczyście 
został oddany do użytku gruntownie wyremonto-
wany, czterokilometrowy odcinek tzw. powiatowej 
autostrady, czyli drogi Próchnowo - Bronikowo. 

Tenis na wysokim poziomie - Marlena Ochrymo-
wicz po raz nie wiadomo który, a Tomasz Dłużak po 
raz trzeci z rzędu zostali zwycięzcami XVII Turnieju 
Tenisowego Ochrym Pojezierze Cup o Puchar Bur-
mistrza Wałcza, który odbył się 12 i 13 września 
na Bukowinie. 

Jeden z tragiczniejszych wypadków - Do tego 
koszmarnego wypadku doszło 16 września w oko-
licach Rusinowa. Samochód osobowy uderzył w 
drzewo i stanął w płomieniach. Kierowca zginął na 
miejscu. Aby potwierdzić jego tożsamość, konieczne 
było przeprowadzenie badań DNA. 

Niedoszły zabójca - Policjanci Komendy Po-
wiatowej Policji w Wałczu zatrzymali 70-letniego 
mieszkańca gminy Mirosławiec, podejrzanego o 
usiłowanie zabójstwa. Przekonany o tym, że udusił 
swoją teściową, mężczyzna sam zgłosił się na poli-
cję w Wałczu. Kobieta była ranna, ale przeżyła. 22 
września niedoszły zabójca trafił do aresztu. 

Październik
Burmistrz odwołany - Referendum w Tucznie od-

było się 18 października. Frekwencja wyniosła 1387 
osób, czyli powyżej wymaganej liczby głosujących. 
Większość z nich była za odwołaniem dotychczaso-
wego burmistrza Krzysztofa Hary. 

Okrojone CUDO - Pandemia już po raz drugi 
pokrzyżowała plany organizatorów Centralnych 
Obchodów Dni Olimpijczyka. Uroczystości odbyły 
się w Wałczu w dniach 15-17 października, ale 
w wyraźnie ograniczonym przez rygory sanitarne 
zakresie. W związku z tym sobotnie imprezy, w tym 
piknik sportowy i bieg im. Zdzisława Krzyszkowiaka, 
zostały odwołane.

Przeciw wyrokowi - Chyba nikt nie spodziewał 
się tak ogromnej frekwencji na wałeckim proteście, 
zorganizowanym 26 października przeciwko wyro-
kowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. 
Według szacunków, na placu Wolności zebrało się 
przynajmniej tysiąc osób, choć sporo osób twier-
dzi, że liczba protestujących była bliższa 2 tysięcy. 
Protesty odbyły się również w Człopie, Mirosławcu 
i Tucznie. 

Nowi komendanci - Zachodniopomorski Ko-
mendant Wojewódzki PSP powołał na stanowisko 
Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu z dniem 
28 października mł. bryg. mgr inż. Dariusza Lubiańca 
oraz na stanowisko Z-cy Komendanta Powiatowego 
PSP w Wałczu mł. kpt. mgr Marcina Kulczyka. 

Listopad
Zamknięte cmentarze - nagła decyzja rządu o za-

mknięciu na Święto Zmarłych wszystkich cmentarzy 
postawiła w fatalnym położeniu przedsiębiorców 
zajmujących się m.in. uprawą i sprzedażą kwiatów, 

w tym głównie chryzantem. Na terenie powiatu 
przeprowadzono akcje odkupowania kwiatów, które 
przyozdobiły nie tylko groby, ale też ulice miast. 

Pełniący obowiązki - Premier wyznaczył na 
pełniącego obowiązki burmistrza Tuczna Piotra 
Stanisława Pierzyńskiego, lokalnego działacza PiS. 
Nominację na stanowisko pełniącego obowiązki 
burmistrza wręczyli 4 listopada P. S. Pierzyńskiemu 
wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wspól-
nie z wicewojewodą Markiem Suboczem. 

Boks na poziomie olimpijskim - Od 16 do 20 
listopada w Wałczu odbywały się Mistrzostwa Pol-
ski kobiet i mężczyzn w boksie olimpijskim. Po raz 
pierwszy od 44 lat ring stanął na scenie Wałeckiego 
Centrum Kultury - właśnie tam odbyła się gala fina-
łowa męskiego turnieju.

Nowy biskup - Ksiądz Arkadiusz Trochanowski, 
dotychczasowy proboszcz greckokatolickiej parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu, został 
mianowany biskupem nowo erygowanej eparchii 
Olsztyńsko-Gdańskiej. Decyzję o nominacji i podziale 
administracyjnym Kościoła greckokatolickiego w 
Polsce ogłosiła 25 listopada Stolica Apostolska.

Grudzień
Szlachetnie pomagali - W sobotę i niedzielę 12 

i 13 grudnia odbyła się najważniejsza część Szla-
chetnej Paczki. Tradycyjnie, paczki przygotowane 
przez darczyńców zostały przekazane do magazynu, 
zorganizowanego przez wałeckich wolontariuszy 
na terenie MOSiR-u. Stamtąd rozwożono je do 44 
rodzin, które w tym roku zostały objęte akcją. 

Jeździmy obwodnicą - Poza pandemią najważ-
niejszym wydarzeniem roku było uroczyste otwarcie 
obwodnicy Wałcza. Symboliczna wstęga została 
przecięta 19 grudnia i po oczekiwanej przez dziesię-
ciolecia obwodnicy pojechały pierwsze samochody. 
Na uroczystym otwarciu pojawili się wicewojewoda 
Marek Subocz, poseł Czesław Hoc, były poseł Paweł 
Suski, starosta Bogdan Wankiewicz, dyrektor GDD-
KiA w Szczecinie Łukasz Lendner 

Gmina bez ZKM - 30 grudnia ZKM poinformo-
wał, że od 1 stycznia zawiesza kursy autobusów na 
terenie Gminy Wałcz. Nie udało się porozumieć z 
władzami gminy co do wysokości dopłat i ostatecz-
nie przewozy na terenie gminy realizować będzie 
firma WTP Lasocki. 

Zebrał: R. Orlikowski

CD. NA STRONIE 10
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CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE 

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...

tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A

tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl

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

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

• Artur Głowacki. www.artur-glowacki.
pl - www.yuczno24.pl                   51/20r

•  ZLEcENIA NA oGŁoSZENIA I 
rEkLAmy rAmkoWE orAZ oGŁo-
SzEniA 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 poniedział-
ku poprzedzającego nowe wydanie. 
Druk ogłoszeń można też zlecać drogą 
mailową lub telefonicznie: 602 590 376.  
    
DZIękUjEmy ZA SkorZyStANIE Z 
NASZych USŁUG!

OGŁOSZENIA DROBNE FiLiGRAnY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, ul. Chopina 30. 
    
Redagują: red. nacz.: Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.

Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 
(67) 258-90-74. E-mail: tygodnik@
pojezierze.com.pl.

Kontakt: 602 590 376

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

SPRzEdAM

NIErUchomoŚcI

ZLEcANIE oGŁoSZEń

rÓŻNE
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