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Od blisko roku mierzymy się z niezwykle groźnym wirusem 
Sars-CoV-2. Ten niewidoczny gołym okiem przeciwnik zmie-
nił życie wielu z nas w koszmar. Zamknął nas w domach, 
zmusił dzieci do zdalnej nauki. Odciął nas od rodzin i zna-
jomych. Niestety, wirus przyczynił się również do śmierci 
naszych bliskich. Nie można zapominać o przedsiębiorcach, 
którzy z powodu obostrzeń znaleźli się w niezwykle trud-
nym położeniu. 
Widać, że wszelkie obostrzenia, jakie były wprowadzane, 
nie przynoszą spodziewanych skutków. W dalszym cią-
gu jest wiele zakażeń i niestety zbyt wiele osób umiera. 
Jedyną szansą na skuteczne pokonanie koronawirusa są 
szczepienia. Wiem, że wielu z Państwa podchodzi do tego 
sceptycznie, opierając się głównie na niesprawdzonych 
czy wręcz kłamliwych informacjach. Szczepionki, jakie są 
w użyciu, stosują niemal wszystkie państwa europejskie i 
wszystkie państwa Unii, co jest już samą w sobie doskonałą 
rekomendacją. 
Apeluję do Mieszkańców Gminy Wałcz, aby masowo zgła-
szali się na szczepienia i rejestrowali w wyznaczonych 
punktach. Ze swej strony zapewniam, że sam również 
zaszczepię się w pierwszym dostępnym dla osób w moim 
wieku terminie. Tylko dzięki szczepieniom pokonamy wi-
rusa i wrócimy do normalnego życia bez strachu, w gronie 
rodzin i znajomych. 
  Wójt Gminy Wałcz
  Jan Matuszewski

Mieszkańcy Gminy Wałcz!

107 Szpital Wojskowy w Wałczu
REJESTRACJA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

W GODZINACH 8.00-14.00

NR TELEFONU 669 006 105 
lub e-mail : covid-szczepienia@107sw.mil.pl

.......................................................

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
 PULS w Wałczu

Nr telefonu w godzinach 8.00 do 15.00

667 095 040
600 290 597

Ważne w sprawie szczepień!
Zainteresowanych mieszkańców z terenu gminy Wałcz 

proszę o zapoznanie się z poniższą informacją. 

Dotyczy ona osób w wieku 80+, które mogą rejestro-
wać się w punkcie szczepień od dnia 15.01.2021 r.

Natomiast osoby wieku 70+ mogą rejestrować się od 
dnia 22.01.2021 r. 

Szczepienia według ustalonej kolejności rozpoczną się 
od 25.01.2021 r. 

Punkty szczepień
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Rozlewający się od gór ku północy kraju bunt przedsiębior-
ców przeciwko nałożonym przez władzę zakazom, ogra-
niczającym lub wprost znoszącym swobodę obywateli w 
prowadzeniu działalności gospodarczej obserwuję z tzw. 

mieszanymi uczuciami. Z jednej strony mam świadomość tego, że 
wszyscy powinniśmy zrobić wszystko, by śmiercionośnego wirusa 
wreszcie zadusić i mówić o nim wyłącznie w czasie przeszłym. To 
się jednak samo nie zrobi. Potrzebna jest do tego przede wszyst-
kim wielka solidarność ludzi i świadomość, że zwalczymy wirusa  
razem, albo... nie zwalczymy go wcale. To jest podstawa, ale sama 
podstawa nie wystarczy. Kolejnym niezbędnym warunkiem jest - 
przynajmniej  na mój rozum - to, żeby przekazać dowodzenie w 
wojnie z zarazą uznanym autorytetom (zagranicznych nie wyklucza-
jąc) oraz fachowcom, czyli ogólnie mówiąc ludziom, którzy się na 
tym znają i będą w stanie opracować skuteczną strategię. I nie mam 
na myśli polityków żadnej partii: ani rządzącej, ani opozycyjnej. 
Wprost przeciwnie: polityków trzymałbym jak najdalej od tworze-
nia tej strategii. Ich rolą w moim planie byłoby dopilnowanie, aby 
podejmowane przez głównodowodzących działania były zgodne z 
prawem, z Konstytucją włącznie. Bo póki co wygląda to tak, że co 
prawda rząd realizuje różne pomysły, ale kłopot polega na tym, że 
one nie tylko nie tworzą żadnego systemu, ale część z nich pozostaje 
ze sobą w niemożliwej do skorygowania sprzeczności. Niektóre 
pozostają również w sprzeczności z naszym systemem prawnym, 
co - na moje nieprawnicze oko - wynika z tego, że rząd jak przed 
nomen omen zarazą, broni się przed wprowadzeniem stanu wy-
jątkowego. Nad powodami tej niechęci można długo dyskutować, 
ale moim skromnym zdaniem mają one o wiele większy związek 
z troską o utrzymanie władzy, niż z troską o zdrowie obywateli.

Aby ludzie - w tym także przedsiębiorcy - chcieli respektować 
antycovidowe obostrzenia, muszą one być spójne i logiczne. A nie 
są. Dlaczego zdaniem rządu wirusa łatwo można złapać np. w re-
stauracji, w hotelu, w siłowni, hali sportowej i galerii handlowej, a 
o wiele trudniej jest zarazić się Covid-19 w kościele? W świątyniach 
też obowiązują ograniczenia, ale jednak pozostają one otwarte. Albo 
dlaczego niebezpieczeństwo infekcji zagraża tylko uczniom od 4 klasy 
szkoły podstawowej wzwyż, a nie dzieciakom z klas I-III? Ja nie wi-
dzę w tym żadnej logiki. Przykłady mógłbym mnożyć, ale nie mam 
na to wystarczająco dużo miejsca. Ten brak spójności widzę jednak 
oczywiście nie tylko ja - widzą je wszyscy, którzy w 2015 roku nie 
przestali się posługiwać szarymi komórkami. Również przedsiębiorcy, 
którym odebrano możliwości zarabiania pieniędzy lub ograniczono 

je do minimum. W tych okolicznościach bunt był tylko kwestią cza-
su. Zepchnięci na skraj bankructwa przedsiębiorcy zaczynają mówić 
rządzącym: a pocałujcie nas w co chcecie! Otwieramy swoje biznesy, 
choćbyście chcieli nas ukarać nawet milionowymi mandatami. Ale, 
no właśnie: choćbyście chcieli... Otóż według przedsiębiorców i ich 
prawników to wcale nie znaczy, że rząd i jego służby będą mogły to 
zrobić, bo tworzone ad hoc rozporządzenia da się bez większego trudu 
podważyć. Jeśli nie w polskich, to w europejskich sądach.

Cóż, osobiście obawiam się, że droga do wykazania bezprawności 
postępowania polskich władz i służb - choć zakończy się osiągnię-
ciem założonego przez przedsiębiorców celu - będzie jednak długa 
i wyboista. Wielu z nich może jej nie wytrzymać i stracą na tym 
wszyscy. Lub raczej: stracimy na tym wszyscy.

Ja swoją nadzieję na ograniczenie tragicznych skutków pandemii 
opierałem na wyprodukowaniu skutecznej szczepionki. Sądziłem, 
że dokładnie tak będzie też myśleć ludzkość - jeśli nie cała, to przy-
najmniej prawie cała, poza ortodoksyjnymi antyszczepionkowcami, 
których poglądy przyjmuję do wiadomości, ale po rozważeniu 
wszystkich argumentów za i przeciw nie uznaję ich za własne. Po 
opracowaniu i wyprodukowaniu antidotum na Covid lobby antysz-
czepionkowców okazało się jednak zaskakująco liczne i wpływowe. 
W połączeniu z obezwładniającą nieudolnością naszego rządu w 
organizowaniu akcji szczepień złożyło się to w moim przypadku 
na to, że wiara w szybkie pokonanie pandemii - choć ciągle we 
mnie jest - nie bucha już szczególnie dużym płomieniem, tylko 
raczej tli się słabym ognikiem. Oczywiście zgadzam się z opinią, 
że badania nad działaniem i ubocznymi skutkami antycovidowych 
szczepionek zostały przeprowadzone pośpiesznie, zapewne z po-
minięciem części obowiązujących w normalnych warunkach pro-
cedur. Tyle, że pracujący nad szczepionkami naukowcy nie działali 
w normalnych warunkach, bo presja czasu była ogromna. Gdyby 
nie to, szczepionki być może byłyby skuteczniejsze od tych, które 
trafiły na rynek. Nie wierzę jednak w to, że specyfiki na Covid-19 
są mniej bezpieczne od tych na odrę czy gruźlicę.

Czy ja i inni ludzie mamy zresztą w zanadrzu coś poza wiarą 
i nadzieją, którą dają szczepionki? Raczej nie, bo skuteczność 
przestrzegania choćby najsurowszych reżimów sanitarnych oraz 
różnego rodzaju działań podejmowanych przez polityków (zresz-
tą nie tylko w Polsce) mamy już przetestowaną. Nie ma mowy: 
takimi metodami z paskudztwem made in China nie wygramy. A 
jeśli dobrowolnie odrzucimy oręż - jedyny, jakim w walce z nim 
dysponujemy - to nie wygramy z Covid-em w ogóle.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Szczepić albo zginąć
Reduktor
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25 stycznia rusza masowy program 
szczepień. Nie napawa optymi-
zmem fakt, że kiedy dzwonię do 
osób odpowiedzialnych ze reali-
zację tego programu na terenie 
naszego powiatu chcąc się czegoś 
dowiedzieć, słyszę najpierw par-
sknięcie śmiechem, a po chwili 
wyjaśnienie, że sami chcieliby znać 
odpowiedzi na wiele pytań. Z tego 
co udało mi się ustalić wyłania 
się obraz niezwykle niepokojący. 
Punkty mają szczepić po 30 osób 
tygodniowo, bo... brakuje szcze-
pionek. Jeśli nic się nie zmieni, to 
na swoją kolej szczepienia mogę 
liczyć w okolicach... świąt Bożego 
Narodzenia i wcale nie jest powie-
dziane, że tegorocznych!

Narodowy - choć podobno nastą-
piła zmiana nazwy i jest to już Ma-
sowy Program Szczepień - przeciw 
wirusowi Covid-19 ma ruszyć 25 
stycznia. Wcześniej od kilku tygodni 
realizowane są szczepienia tak zwanej 
grupy zero, czyli pracowników służby 
zdrowia, zarówno medycznych jak i 
niemedycznych. W wałeckim szpitalu, 
podobnie jak w szpitalach w całej 
Polsce, szczepi  się pracowników. Są 
jednak wyjątki. W Tucznie w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym do tej pory 
nie odbyły się szczepienia z powo-
du... braku szczepionek. Po kolejnych 
przesunięciach terminu miały być 
dostarczone 18 stycznia. 

- Niestety, odwołano nam ponie-
działkową dostawę - poinformował w 
sobotę wicedyrektor ZOL Paweł Suski. 
- My natomiast każdego dnia drżymy, 
żeby Covid znów do nas nie zawitał. 
Podobno powodem jest mniejsza ilość 
dostaw od Pfeizera, czyli producenta 
szczepionek. Tyle, że my zamówiliśmy 
tylko jeden pakiet, który zawiera 90 
dawek. Tą ilością mogliśmy zaszcze-
pić personel oraz pensjonariuszy. Na 
obecną chwilę nie dostaliśmy nic.

***
Na terenie naszego powiatu będzie 

się można zaszczepić teoretycznie w  
pięciu, a w praktyce w czterech punk-
tach. Dwa są w Wałczu (107 Szpital 
Wojskowy i Przychodnia Puls) oraz po 
jednym w Człopie i Mirosławcu. W 
Tucznie uruchomiony jest tak zwany 
mobilny punkt szczepień, obsługiwa-
ny przez lekarzy świadczących opiekę 
zdrowotną w Człopie. Pytanie, czy ta 
ilość punktów jest wystarczająca, skoro 
w sąsiednich powiatach tych punktów 
jest o wiele więcej? Choćby w powie-
cie złotowskim jest 10 punktów, a 
teren znacznie mniejszy.

Podczas otwarcia wałeckiego biura 
poselskiego poseł PO Jerzy Hardie-Do-
uglas, wieloletni burmistrz Szczecinka 
i czynny lekarz-onkolog wyjaśnił, że w 
samym Szczecinku są tylko dwa punkty. 

- Mogłoby być ich więcej - przyznał. 
- Tylko po co, skoro nie ma szczepio-
nek? Epidemia trwa od wczesnej wio-
sny ubiegłego roku i wiadomo było, 

Szczepić - jak to łatwo powiedzieć...
że w końcu pojawi się szczepionka.  A 
kiedy się pojawiła, okazało się, że pro-
gram szczepień właściwie nie istnieje. 
Nie ma przygotowania logistycznego, 
nie wiadomo nawet, ile tak naprawdę 
tych szczepionek potrzeba. Na końcu 
tego wszystkiego jest brak szcze-
pionek. Należy negocjować z Unią 
Europejską szybkie zorganizowanie 
dostaw do Polski, a jeżeli negocjacje 
nie przyniosą rezultatu, trzeba kupić 
szczepionki z pominięciem UE, nara-
żając się nawet na ostracyzm. Uważam 
też, że w pierwszej kolejności nie 
należy szczepić wcale medyków, tylko 
seniorów po 80. roku życia, bo oni jak 
się zakażą, to jest wysoce prawdopo-
dobne, że umrą. Medycy w ponad 50 
proc. przechorowali już COVID, mają 
odporność i mogą poczekać. Wyko-
nując badania na przeciwciała można 
określić, kto z personelu potrzebuje 
szczepień i zaszczepić tylko tę grupę. 
Oczywiście trzeba też prowadzić akcję 
edukacyjną, bo takie bzdury, jakie 

pojawiają się wokół szczepionek, te 
ukryte w nich chipy, martwe płody... 
Wydawałoby się, że to niemożliwe, by 
ktoś w to wierzył, a jednak jak widać, 
ludzie wierzą. Czy warto się szczepić? 
Kiedy przyszła moja kolej sam się 
zaszczepiłem i to w obecności kamer, 
aby promować tę ideę.

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski 
wyjaśnił, że tworzenie punktów szcze-
pień w Wałczu realizowało Starostwo. 
Starosta prowadził między innymi 
rozmowy z przychodnią na Kościusz-
kowców, aby również tam uruchomić 
punkt szczepień. 

- Niestety te rozmowy nie przyniosły 
rezultatu - przyznaje starosta Bogdan 
Wankiewicz. - Lekarzy nie można do 
tego zmusić. Jestem natomiast przeko-
nany, że jeśli znajdą się chętni, to sa-
morządy, w tym powiatowy, wesprą tę 
akcję choćby poprzez użyczenie lokalu. 

Punktu szczepień nie udało się zre-
alizować również na terenie Gminy 
Wałcz. Jak mówi wójt Jan Matuszew-

ski, prowadził on rozmowy ze 107 
Szpitalem Wojskowym, ale nie było 
szans na uruchomienie punktu na 
terenie gminy z powodów kadrowych.

Skąd te problemy?
- Nie zgodziłem się na prowadzenie 

szczepień, bo miałem obawy - opo-
wiada jeden z wałeckich lekarzy, 
który otrzymał propozycję organizacji 
punktu. - Ten rząd ma wybitny talent 
do spieprzenia wszystkiego, czego się 
dotknie i obawiam się, że podobnie 
będzie ze szczepieniami. Już zresztą 
widać, co się dzieje. I jak żaden inny, 
ten rząd nie potrafi przyznać się do 
klęski czy błędu, winę zawsze zwala 
na kogoś innego. Ponieważ szczepień 
nie da się zwalić na Tuska, więc winne 
będą samorządy oraz przychodnie 
i lekarze wykonujący szczepienia. 
Pół biedy, gdybyśmy mieli być tylko 
obarczani winą za nieswoje grzechy. 
Wyobrażam sobie, że wielu lekarzy 
może być pociągniętych do odpowie-
dzialności materialnej np. za zmarno-
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Szczepić - jak to łatwo powiedzieć...
wane szczepionki. Tego się obawiam i 
dlatego odmówiłem. 

***
Masowy program szczepień zakłada, 

że w poszczególnych okresach szczepić 
się mają kolejne grupy wiekowe. Jako 
pierwsze już od 25 stycznia szczepio-
ne będą osoby w wieku powyżej 80 
lat. Potem osoby pomiędzy 70 i 80 
rokiem życia. Osoby 80 plus mogą re-
jestrować się od 15 stycznia, a 70 plus 
od 22 stycznia. Można rejestrować 
się internetowo lub przez specjalnie 
uruchomione w tym celu linie telefo-
niczne i to jest najbardziej popularny 
sposób. Tyle, że jest spory problem z 
dodzwonieniem się i należy uzbroić 
się w cierpliwość. 

- W naszym szpitalu rejestracja 
ruszyła zgodnie z planem i do końca 
marca mamy już zapełnioną listę 
osób w wieku powyżej 80 lat - mówi 
zastępca komendanta 107 Szpitala 
Wojskowego dr Robert Sokołowski. 
- Mamy opracowany harmonogram 
szczepień. Jest możliwe abyśmy 
szczepili więcej osób, ale blokuje nas 
dostępność szczepionek. Na dzień 
dzisiejszy planowane jest szczepienie 
30 osób tygodniowo i tyle szczepionek 
dostaniemy. Ta liczba ma być zwięk-
szona, ale kiedy i o ile, na razie jeszcze 
nie wiadomo.

Warto dodać, że w 107 Szpitalu 
Wojskowym będą się mogli szczepić  
mieszkańcy Wałcza i Gminy Wałcz, 

całego powiatu wałeckiego, ale też 
sąsiednich powiatów. Tych ostatnich 
zapisało się już sporo, w tym głównie 
z Kalisza Pomorskiego, Czaplinka i 
Drawska.

W Mirosławcu uruchomiono osobny 
numer telefonu, gdzie można się reje-
strować. Listy szczepień ustalać będą 
na podstawie wieku lekarze. Jak mówi 
burmistrz Piotr Pawlik, zgłaszająca się 
osoba od razu zaznacza, czy będzie 
jej potrzebny transport. Gminy są 
obowiązane dowieźć na szczepienie 
osoby spełniające odpowiednie kry-
teria. Będzie to realizowane w każdej 
gminie naszego powiatu, choć w 
każdej w różny sposób. 

- Nie mamy specjalnego samo-
chodu - przyznaje wiceburmistrz 
Człopy Joanna Jastrzębowska. - Roz-
ważamy użycie naszych prywatnych 
samochodów, aby dowieźć osoby, 
którym dowóz się należy. Z tego co 
wiem, szczepionych ma być 30 osób 
tygodniowo, więc jest to ilość, którą 
spokojnie będziemy w stanie ogarnąć. 
Zwłaszcza, że tylko nieliczni będą 
potrzebowali dowozu.

***
- Na tę chwilę sama chciałabym wie-

le rzeczy wiedzieć - mówi realizująca 
szczepienia w Mirosławcu dr Elżbiera 
Rębecka-Sabak. - Nie wiemy, ile szcze-
pionek dostaniemy i w jakim będą 
stanie. Wiemy tylko jedno: absolutnie 
nie możemy zaszczepić nikogo spoza 

grupy. To oznacza, że jak rozrobimy 
szczepionkę, a jest każdej fiolce kilka 
dawek i ktoś w wieku 80 plus nam nie 
przyjdzie, bo się rozchoruje, złamie 
nogę czy samochód mu się zepsuje, to 
nie możemy jego dawki przeznaczyć 
dla nikogo z grupy powiedzmy 70 
plus. Co zrobić z tą szczepionką, jeśli 
nie uda się znaleźć nikogo innego z 
tej grupy? Wychodzi na to, że należy 
ją zniszczyć. Dlatego byłoby najlepiej, 
gdybyśmy dostawali szczepionki 
zamrożone. Można byłoby je bez-
piecznie przechowywać i rozmrażać 
w miarę potrzeb. Burmistrz zapowie-
dział, że jeśli będzie taka potrzeba, to 
kupi nam taką zamrażarkę.

Jak mówi burmistrz P. Pawlik, pozwa-
lająca na przechowanie szczepionki 
zamrażarka musi być w stanie obni-
żyć temperaturę do minus 70 stopni 
Celsjusza. Taki sprzęt oznacza wydatek 
rzędu kilkunastu tysięcy złotych, ale 
gmina jest gotowa go ponieść, jeśli 
zajdzie taka potrzeba, a zwłaszcza jeśli 
dzięki temu uda się uzyskać więcej 
szczepionek. Wieczorem zadzwoniła 
jednak E. Rębecka-Sabak i rozwiała 
wszystkie wątpliwości. 

- Jesteśmy po spotkaniu i wiemy już, 
że dostajemy 30 dawek na tydzień - 
mówi. - Do tego szczepionki będą już 
rozmrożone, czyli nie ma możliwości 
ich dłuższego przechowania. My może-
my spokojnie szczepić przynajmniej 20 
osób dziennie. Trzydzieści tygodniowo 

to kropla w morzu. Obawiam się, że 
zaszczepienie populacji w tym tempie 
potrwa zbyt długo. Wirus w tym czasie 
może kilkakrotnie zmutować i szcze-
pionka będzie do wyrzucenia.

***
Na tę chwilę nie sposób ustalić, jak 

wyglądają zapisy. Są one dokonywane 
w kilku systemach (internet, infolinie), 
a dane dopiero spływają. Najpełniej-
sze są dane z rejestracji w Mirosławcu, 
gdzie zarejestrowało się około 40 
procent mieszkańców w wieku 80 i 
70 plus. W innych gminach może to 
– choć nie musi - wyglądać podobnie. 

- W wieku od 70 lat wzwyż mamy 
na terenie powiatu około 5300 
mieszkańców - mówi starosta Bogdan 
Wankiewicz. - W samym Wałczu jest 
około 900 osób z grupy 80 plus i 2100 
z grupy 70 plus. Łącznie jest to ponad 
3 tysiące osób. Może być zator, skoro 
do końca marca Szpital Wojskowy ma 
zapewnione tylko 300 szczepionek.

Zakładając, że w powiecie będzie 
działało 5 punktów i każdy będzie 
szczepił równo 30 pacjentów na 
tydzień, pozwoli to na zaszczepienie 
150 osób tygodniowo. Zakładając, 
że chcieliby zaszczepić się wszyscy 
mieszkańcy z grupy 80 i 70 plus, czyli 
około 5300 osób, to potrzeba by na to 
było około 8 miesięcy. A co z grupą 60 
plus, która jest liczniejsza od dwóch 
wcześniejszych? A co z pozostałymi?

R. Orlikowski
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Często narzekam. 
Żyję w przekonaniu, 
że dobre rzeczy się 
zdarzają, i owszem, 
ale przede wszystkim 
innym ludziom. Prze-
cież to dobrze - ci inni 
ludzie na pewno na 
nie ciężko zapracowali, 
więc fantastycznie, że 

ich fortuna się odwraca. Lubię czytać o szczęśli-
wych zakończeniach, bo zawsze, kiedy to robię, 
pojawia się też przyjemne i ciepłe przeświad-
czenie, że świat jest jednak całkiem w porządku 
miejscem, chociaż chodzili po nim kiedyś tacy 
Adolf Hitler czy Joseph Fritzl.
Czasami jednak dzieją się rzeczy zupełnie za-
skakujące - na przykład takie, że upuszczona 
przeze mnie kromka chleba spada na ziemię 

stroną, która nie jest posmarowana masłem, 
albo ktoś do mojego zamówienia w McDonal-
d’s dorzuci gratis ciastko sezonowe (i to takie 
bez cynamonu). Podobne drobiazgi chowam 
w sobie na gorsze czasy, trzymam głęboko jak 
najcenniejsze skarby i pilnuję bardziej, niż karty 
płatniczej (kiedyś zacznę ją odkładać do portfe-
la, przysięgam!).
Co jednak zrobić, jak się zachować, kiedy tę 
spektakularnie dobre rzeczy zaczynają się przy-
trafiać również mnie? Nie rozpracowałam jeszcze 
właściwej drogi postępowania, więc zapobie-
gawczo chowam głowę w piasek i upewniam się, 
że nie zrobią mi krzywdy. Z mojego doświad-
czenia wynika przecież, że nawet jeśli po nocy 
przychodzi dzień, a po burzy słońce, to sytuacja 
błyskawicznie powraca do stanu poprzedniego i 
skrajnie głupio, niebezpiecznie nawet, jest cieszyć 
się zbyt długo.

Ale stało się! Siedzę więc teraz z kawałkiem 
upieczonego dla mnie ciasta marchewkowego, 
kubkiem domowego grzanego wina, stopami 
natartymi oliwką do masażu i zastanawiam się - 
to ja oszalałam, czy coś się nagle poprzestawia-
ło w tym świecie? Bez sensu jednak roztrząsać 
takie kwestie zbyt długo. Z każdym kolejnym 
okruszkiem ciasta marchewkowego rośnie we 
mnie przekonanie, że im głębiej zakopuję się w 
tej (błyskotliwej wprawdzie) analizie w mojej 
głowie, tym mniej czasu zostaje mi, żeby doce-
nić tu i teraz.
Pozwolą więc Państwo, że dzisiaj krótko - trzeba 
brać grzaniec, dopóki nie wystygnie, a czekają-
cym w zlewie brudnym garnkiem martwić się 
dopiero wtedy, kiedy faktycznie trzeba się z nim 
będzie zmierzyć.
Na zdrowie.

Natalia Chruścicka

Dobrze, lepiej, najcieplej

RODO-we 85.558
Urząd Ochro -
n y  D a n y c h 
Osobowych 
(UODO) na-
łożył na jedno 
z towarzystw 
ubezpiecze-

niowych karę 
w wysokości 85.558 
z ł . Kara była surowa, bo 
chodziło o błędnie wysłaną wiado-
mość elektroniczną, czyli e’maila. Ta-
kie rzeczy się zdarzają. Pomimo tego, 
że wiadomości są elektroniczne i wy-
syłają je komputery - to dane, w tym 
adresy poczty elektronicznej, wprowa-
dzają ludzie, a ci, jak wiadomo, nie 
są bezbłędni tak jak maszyny. Takie 
wiadomości często otrzymujemy. 
Zazwyczaj traktujemy je jako spam i 
nawet nie czytamy. W tym przypad-
ku tak nie było. Agent towarzystwa 
ubezpieczeniowego wysłał Polisę 
ubezpieczeniową pocztą elektroniczną 
do niewłaściwego adresata. Skutkiem 
tego nieuprawniona osoba otrzymała 

dane innych osób, obejmujące imio-
na, nazwiska, adresy zamieszkania, 
numery PESEL, numery telefonów, 
adresy poczty elektronicznej, a także 
informacje dotyczące przedmiotu 
ubezpieczenia (tu samochód osobo-
wy), zakresu ubezpieczenia, płatności, 
cesji, a także dodatkowych zapisów 
wynikających z umowy ubezpieczenia. 
Osoba, która otrzymała tę korespon-
dencję zawiadomiła UODO. Zły adres 
towarzystwu ubezpieczeniowemu 
wskazał natomiast klient. 

Jeżeli klient zawinił, to co zatem 
można zarzucić towarzystwu ubez-
pieczeniowemu? Otóż przyczyna 
powstania naruszenia ochrony da-
nych osobowych nie zmienia tego, 
że ono zaistniało. Samo stwierdzenie 
faktu przekazania danych osobie 
nieuprawnionej nie wystarcza. Trze-
ba ocenić, czy to zdarzenie miało 
wpływ na prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczyły. Wynik tej 
oceny powinien mieć wpływ na to, 
czy należy zawiadomić UODO o  na-

ruszeniu ochrony danych osobowych 
oraz osobę, której dane przekazano. 
Towarzystwo nie zawiadomiło o na-
ruszeniu. Uznało, że skoro skierowało 
do odbiorcy błędnego e’maila prośbę 
o usunięcie wiadomości i poprosiło 
o potwierdzenie usunięcia, to jest 
to wystarczające. Do tego odbiorca 
sam o tym zawiadomił, więc nie 
trzeba podejmować dodatkowych 
działań. Uznało, że odbiorca jest tzw. 
zaufanym odbiorcą. UODO jednakże 
odmiennie ocenił sytuację. Według 
niego odbiorca zaufany to taki, który 
np. jest innym działem danej orga-
nizacji albo np. dostawcą, z którego 
usług administrator danych osobo-
wych stale korzysta. Zaufany odbior-
ca to ktoś, kogo historie i procedury 
administrator danych osobowych w 
jakimś stopniu zna. W tym przypad-
ku odbiorca jednak „zaufanym” nie 
był, czyli towarzystwo powinno o 
błędnym przekazaniu danych oso-
bowych powiadomić UODO i klienta. 
Wobec tego, iż to nie nastąpiło, zo-

stała nałożona kara, bowiem ryzyko 
naruszenia danych osobowych było 
duże, a UODO dowiedział się o spra-
wie od nieuprawnionego adresata, a 
zgłoszenie sprawy osobom, których 
dane dotyczyły, nastąpiło dopiero 
po uruchomieniu postępowania 
administracyjnego. Dlatego Urząd 
nałożył karę. Powodem jej nałoże-
nia jest niespełnienie obowiązków, 
związanych z poinformowaniem o 
incydencie UODO oraz osoby, której 
dane dotyczyły. 

Warto o tym pamiętać. W przypadku 
błędnego przekazania danych osobo-
wych należy zawiadomić prawidłowe-
go adresata i Urząd Ochrony Danych 
Osobowych. Swoją drogą, niby ta 
ochrona danych osobowa działa, a 
telemarketerzy nadal wydzwaniają? 
Może też innym po te 85.558 zł trzeba 
było dołożyć?

Cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator

Za „Niebezpiecznikiem”

15 stycznia 2021 roku zmarł bardzo szanowany i 
popularny,  wieloletni wałecki notariusz Mieczysław 
Sikorski. 22 stycznia Pan Mecenas skończyłby 91 
lat...

Mieczysław Sikorski mieszkał w Wałczu od 1954 roku. 
Funkcję notariusza pełnił przez ponad 45 lat – w wieku 
70 lat przeszedł na obowiązkową w jego zawodzie eme-
ryturę, ale sam przyznawał, że nie miałby nic przeciwko 
temu, by popracować dłużej, jednak ze względów for-
malnych mógł już pełnić tę funkcję wyłącznie w ramach 
zastępstw.

W 1996 roku Mieczysław Sikorski wstąpił do wałec-
kiego Klubu Współpracy Międzynarodowej i został jego 
prezesem. Kierował nim do 2010 roku.

Prywatnie jego pasjami były podróże i pisanie wierszy.
Msza święta żałobna odprawiona zostanie w kościele 

pw. Św. Antoniego w Wałczu w sobotę 23 stycznia o 
godz. 12.00, a ceremonia złożenia do grobu odbędzie 
się na cmentarzu na Dolnym Mieście.

Odszedł Pan Rejent...
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Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia  (ha) Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Postąpienie minimalne (zł)

1. Działka nr 5659/19
Klasyfikacja gruntu RV i RVI

o pow. 0,1149 ha 408.000,00 zł
(obniżona o 20%)

41.000,00 zł
Płatne do 23.03.2021 r.

4.080,00 zł
nie mniej, niż 1 % ceny wywoławczej z

zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych

2. Działka nr 5659/20
Klasyfikacja gruntu RIVb i RVI

o pow.
0,8910 ha 

320.000,00 zł
(obniżona o 20%)

32.000,00 zł
Płatne do 23.03.2021 r.

3.200,00 zł
nie mniej, niż 1 % ceny wywoławczej z

zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECIM PRZETARGU  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają trzecie ustne przetargi ograniczone w stosunku do mikro, małych i średnich przedsiębior-
ców na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych opisanyvh niżej, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, 
który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której 
będzie prowadzona działalność gospodarcza

Nieruchomości gruntowe niezabudowane opisane w pozycji nr 1 i nr 2, położone są w Wałczu, obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka 
nr 163, dla których prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi 
gminnej. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10. Nieruchomości usytuowane są na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Teren w/w  nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 3870). Zgodnie z zapisami planu teren objęty 
planem znajduje się w granicach: Obszaru Natura 2000 PLB300012 – „Puszcza nad Gwdą”; Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
125. Zgodnie z planem miejscowym nieruchomości opisane w poz. nr 1 i nr 2 zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem 1UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów. Możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w poz. nr 1, nr 2 są przetargami ograniczonymi ponieważ Gmina Miejska Wałcz otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych: projekt p.n. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz” - uzbrojenie to zostało 
zrealizowane i doprowadzone do dwóch działek objętych w/w projektem o dofinansowanie - działki nr 5659/19 i 5659/20. Założeniem w/w projektu jest osiągnięcie wskaźników rezultatu w postaci liczby i 
wartości inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach, a najważniejszym źródłem wskaźnika do pomiaru jest umowa sprzedaży lub dzierżawy działek objętych projektem na rzecz  mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
W związku z powyższym niniejsze przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości są przetargami ograniczonymi, w którym mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w Urzędzie Miasta Wałcz, 
najpóźniej dnia 23 marca 2021 r. złożą:    
	  pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym, 
	  oświadczenie że są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem samodzielnym albo partnerskim lub powiązanym, 

Przetargi odbędą się 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1, w sali Nr 109  o godzinie:  poz. 1 – 11:00,   poz. 2 – 11:30.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanych w tabeli na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/

Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 23  marca 2021 r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
• Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 
• Do udziału w przetargu ograniczonym będą zakwalifikowane te podmioty, które złożą w Urzędzie Miasta Wałcz w wyznaczonym terminie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z 

oświadczeniami podanymi wyżej oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie - najpóźniej dnia 23 marca 2021 r. 
• Na tej podstawie komisja przetargowa sporządzi wykaz podmiotów gospodarczych zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz, najpóźniej na dzień przed 

wyznaczonym terminem przetargu. 
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe 
informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 30.

Zapraszamy do udziału w przetargu

WÓJT GMINY WAŁCZ
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości 

1. Nieruchomość lokalowa nr 3 (była świetlica wiejska), 
która znajduje się w budynku mieszkalno-użytkowym 
w Dzikowie 16. 

Położona na działce nr 87/1 o pow. 1500 m2 w udziale gruntu 
i nieruchomości wspólnej - 506/1000.
Do lokalu o pow. 142,50 m2  przynależy piwnica o pow. 6,80 
m2 oraz boks w budynku gospodarczym o pow. 11,30 m2.
   
2. Księga Wieczysta nr KO1W/00016472/8. Dział III i IV księgi 

wieczystej bez wpisów.
3. Cena nieruchomości – 63.300,00 złotych brutto + podatek 

VAT.
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
5. Przetarg odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godzinie 

9.00 w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, sala 
narad.

6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu 
do pełnych dziesiątek.

7. Przeznaczenie w planie – tereny potencjalnych zlewni ka-
nalizacji sanitarnych. 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej www.bip.gminawalcz.pl Urzędu Gminy 
Wałcz.

  Wójt Gminy
  Jan Matuszewski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej:
Niezabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr ewiden-
cyjny: 2369/14 o pow. 1099 m2 i 2370/8 o pow. 255 m2 Księga wieczysta 
nr KO1W/00008869/9, położonych w Wałczu na os. Nowe Morzyce, o 
łącznej powierzchni 1354 m2. Nieruchomość wolna od obciążeń. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą 
i znajduje się na terenie oznaczonym jako MNj. Klasyfikacja gruntu działek 
nr 2369/14 i 2370/8 – RIVa.

• Cena wywoławcza wynosi 90.000,00 zł netto, (obniżona o 25%), 
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpła-

cić wadium w wysokości 9.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej 
Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/
Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy 
najpóźniej dnia 19 marca 2021 r. Wadium wniesione po terminie 
nie będzie uwzględnione,

• Postąpienie nie może być niższe niż 900,00 zł.
UWAGA!
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z 
ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.  
Dla nieruchomości brak jest badań geologicznych – brak informacji na temat 
rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudo-
wę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania 
geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela). 

Przetarg odbędzie się dnia 26 marca 2021 r., w Urzędzie Miasta Wałcz
Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie 12:30.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu 
Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.
pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl 
w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nie-
ruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 114  tel. Nr  
067 – 258 44 71 w. 55. 

Zapraszamy do udziału w przetargu
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Takiej zimy, jaką mamy teraz, nie pamiętają chyba nawet najstarsi górale... Mróz, śnieg, czasem trochę słońca - w pierwszej połowie stycznia możemy do woli delektować się urokami zimy. Szkoda jednak, że na delektowaniu się z 
wiadomych powodów musi się skończyć - o ile oczywiście nie jesteśmy synami pani minister Emilewicz albo jakąś inną drogą nie jesteśmy w stanie załatwić sobie zawodniczych papierów, żeby pojechać w góry, wynająć hotelowy 
pokój i pozjeżdżać z górki na pazurki na nartach albo na snowboardzie. Ale... nie ma co narzekać, bo synoptycy zapowiadają odwilż i już wkrótce nie będzie się nawet czym delektować...
Póki co, nasyćmy więc oczy pięknymi, zimowymi obrazami, utrwalonymi dla naszych Czytelników przez Marcina Madajczyka (widoki pozamiejskie) i Macieja Bazanowskiego (dron).
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Mieszkańcy miejscowości 
położonych w pobliżu prze-
biegu krajowej „dziesiątki” 
czują się oszukani. Twier-
dzą, że całkowicie przy-
padkowo dowiedzieli się o 
konsultacjach społecznych 
w sprawie przebiegu pla-
nowanej drogi ekspresowej 
S10. Mają wiele zastrze-
żeń do proponowanych 
wariantów, a na złożenie 
swoich uwag mieli tylko 
jeden dzień.  

Sprawę na facebooku upu-
blicznił Jakub Markiewicz, 
który założył profil Rezerwat 
Wielki Bytyń. 

- Najgorszy z wariantów, 
czyli wariant pierwszy prze-
biega w odległości około 140 
metrów od granicy Rezerwatu 
Wielki Bytyń - tłumaczy. - Nie-
stety, z nieoficjalnych informa-
cji jakie w tej sprawie dociera-
ją można odnieść wrażenie, że 
jest największa przychylność 
właśnie dla tego wariantu, 
który przebiega wzdłuż obec-
nej trasy dziesiątki.

Szereg swoich zastrzeżeń 
J. Markiewicz zamieścił na 
stronie internetowej w formie 
gotowego pisma do szczeciń-
skiego RDOŚ jako uwagi do 
projektu. 

„Budowa oraz późniejsza 
eksploatacja projektowanej 
trasy S10 będzie miała ol-
brzymi wpływ nie tylko na 
na tereny, przez które ma 
przebiegać bezpośrednio, 
ale także te w jej najbliższej 
okolicy. Mowa tu m.in. o 
granicach Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu Pojezierze 
Wałeckie i Dolina Gwdy oraz 
trzech obszarów sieci Natura 
2000: siedliskowych „Jezioro 
Wielki Bytyń” PLH320011 i 
„Mirosławiec” PLH320045 
oraz ptasiego „Puszcza nad 
Gwdą” PLB300012. 

W tym zestawieniu najwięk-
szy niepokój budzi wpływ 
trasy na obszar siedliskowy 
wolnościowego stada żubra 
europejskiego (Bison bona-
sus), który obejmuje pola, łąki 
i lasy, położone na zachód od 
jeziora Wielki Bytyń (leśnictwa 
Betyń, Nieradz, Hanki i Topo-
rzyk, Nadleśnictwa Mirosła-
wiec oraz pola miejscowości 
Piecnik, Próchnowo, Hanki i 
Marcinkowice). Jest to jedno 
z pięciu stanowisk dzikich stad 
w Polsce. Na początku grudnia 
Międzynarodowa Unia Ochro-
ny Przyrody (IUCN) uznała, 
że sytuacja żubra poprawiła 
się na tyle, że można obniżyć 
kategorię zagrożenia tego 
największego ssaka lądowego 
Europy z „narażony” do „bli-

S-10 a środowisko
ski zagrożenia”, nie oznacza to 
jednak, że możemy być o nie 
spokojni - wciąż jest to gatu-
nek unikatowy i powinniśmy 
zrobić wszystko, aby mógł się 
rozwijać na wolności. 

Uwaga dotycząca problemu 
powstania dwóch korytarzy 
komunikacyjnych (w warian-
tach projektowanej drogi 
poza korytarzem istniejącej 
DK 10) wydaje się bezzasad-
na - transport w większości 
przeniesie się na nową S10, 
więc ewentualne kolizje z żu-
brami na drodze krajowej nr 
10 nie powinny być częstsze, 
niż dotychczas. Wnioskuję 
o przeprowadzenie drogi w 
wariantach przebiegających 
równolegle do granic obszaru 
Natura 2000, a nie w ramach 
wariantu I oraz VII, które to 
warianty nie zapewniają cią-
głości obszaru Natura 2000.

W raporcie na temat od-
działywania na środowisko 
przedsięwzięcia nie ma wy-
czerpującej informacji na 
temat oddziaływania przed-
sięwzięcia na Rezerwat Wielki 
Bytyń ani chroniony obszar 
Natura 2000 „Jezioro Wielki 
Bytyń” PLH320011, któ-
ry jest ostoją ponad 100 
gatunków ptaków (w tym 
23 gatunki wymienione w 
załącznikach do Dyrektywy 
ptasiej 2009/147/WE). 

Wprawdzie żaden z pro-
jektowanych wariantów nie 
przebiega przez wymienione 
obszary, jednak nie znaczy 
to, że budowa drogi oraz 
późniejsza jej eksploatacja 
nie będą miały wpływu na 
ich stan. Szczególnie niebez-
pieczne pod tym względem 
są proponowane warianty I 
oraz VII. Już dziś droga kra-
jowa nr 10 wywiera znacz-
ny wpływ na powierzchnię 
ochrony ścisłej (szczególnie 
hałas, który jest słyszalny 
nawet w oddalonej o kilka 
kilometrów wsi Próchnowo, 
czy Drzewoszewo). Warto 
także zaznaczyć, że rozważa-
ne jest poszerzenie rezerwatu 
o jeziora Piecnickie i Rybie, 
dlatego zasadnym wydaje się 
wybranie wariantu przebiegu 
trasy S10 jak najdalej od 
granic rezerwatu (optymalna 
pod tym względem będzie 
trasa przebiegająca na północ 
od jeziora Rybie). 

Wydaje się także bezzasadna 
budowa węzła Piecnik, która 
spowoduje nadmierny ruch 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
rezerwatu. Bez względu na 
wybrany wariant, uzasadnio-
ne wydaje się zamontowanie 
ekranów akustycznych oraz 
budowa większej ilości przejść 
dla dużych zwierząt w obsza-
rze najczęstszych wędrówek 

żubrów, czyli między miejsco-
wościami Mirosławiec i Lubno. 

Zgadzając się co do zasad-
ności budowy w naszym kraju 
dróg ekspresowych, należy 
jednocześnie zrobić wszystko, 
aby w jak najmniejszym stop-
niu proces ten oddziaływał na 
dziką przyrodę. 

W związku z powyższym, 
wnioskuję jak poniżej: 

- sprzeciwiam się projekto-
wanej trasie dla wariantów I i 
VII począwszy od Mirosławca 
do obwodnicy Wałcza

- wnioskuję o większą ilość 
przejść PZD dla dużych zwie-
rząt na wysokości Mirosła-
wiec-Lubno

- popieram wariant nr III, 
V, VI w mapie uwarunkowań 
środowiskowych od 65+000 
do 95+000

- wnioskuję o pominięcie 
budowy węzła Piecnik dla 
popieranego przez nas wa-
riantu VI jak i w pozostałych 
wariantach

- wnioskuję o zastosowa-
nie ekranów akustycznych 
w wariancie II,III, V, VI (od 
80+000 do 90+000 dla 
wariantu III zielonego)

- popieram wariant V po-
cząwszy od 50+000 szlakiem 
fioletowym tj po północnej 
stronie od Kalisza Pomor-
skiego do 65+000 Łowicz 
Wałecki. Od Łowicza Wałec-

kiego 65+000 wariantem VI 
żółtym po północnej stronie 
Mirosławca aż do 85+000 
gdzie kilka wariantów łączy 
się w podobny przebieg aż 
do obwodnicy Wałcza. 

- sprzeciwiam się warian-
towi VI żółtemu od 50+000 
do 70+000

- sprzeciwiam się warianto-
wi III zielonemu od 50+000 
do 75+000

- sprzeciwiam się warian-
towi VII niebieskiemu od 
50+000 do 67+000

***
- Jednym z elementów 

przedsięwzięcia jest analiza 
wariantowa, która co do 
zasady jest analizą wielo-
aspektową - tłumaczy p.o. 
zastępcy dyrektora RDOŚ w 
Szczecinie Marcin Siedlecki. - 
W ramach tej analizy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
następuje porównanie ana-
lizowanych wariantów, na 
podstawie którego wyznacza 
się wariant najkorzystniejszy 
dla środowiska. Nadmieniam 
również, że propozycję wa-
riantów przebiegu inwestycji 
w raporcie przedstawia inwe-
stor, wskazując jednocześnie 
wariant najkorzystniejszy dla 
środowiska, natomiast organ 
właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach, na podstawie 
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S-10 a środowisko
własnej analizy może uznać, 
że inny z analizowanych wa-
riantów jest najkorzystniejszy 
dla środowiska. 

Odnosząc się natomiast do 
kwestii przeprowadzonych 
konsultacji społecznych, w ra-
mach udziału społeczeństwa 
do tutejszego organu wpłynął 
szereg uwag ze strony społe-
czeństwa (ok. 50 pism), jak 
również uwagi jednej orga-
nizacji ekologicznej. 

Jak mówi M. Siedlecki, ak-
tualnie zebrany materiał do-
wodowy podlega analizie, od 
wyników której uzależnione 

będą następne działania or-
ganu w tej sprawie. Analiza 
oddziaływania przedsięwzię-
cia na poszczególne elementy 
środowiska, w tym elementy 
przyrodnicze jest kluczowym 
elementem prowadzonej w 
ramach postępowania oceny 
oddziaływania na środowisko. 

- Jak wspomniano powyżej, 
postępowanie aktualnie jest 
w toku, natomiast wpływ 
przedsięwzięcia m.in. na re-
zerwat Wielki Bytyń zostanie 
określony we wnioskowanej 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach - zapewnia 

M. Siedlecki.
Z kolei J. Markiewicz przeko-

nuje, że jedynym sensownym 
rozwiązaniem w obecnych 
uwarunkowaniach jest decyzja 
o poprowadzeniu S10 na pół-
noc od Piecnika. To niezwykle 
istotne, jeśli poważnie myśli 
się o powiększeniu rezerwatu 
o jeziora Piecnik i Rybie. 

Nie jest to jednak jedyny 
problem z drogami na terenie 
Rezerwatu Wielki Bytyń. Pla-
nowany jest bowiem remont 
drogi Piecnik - Próchnowo. 
Zdaniem mieszkańców droga 
ta ma być przede wszystkim 

wykorzystywana do powsta-
jących pomiędzy Próchno-
wem i Bronikowem potężnych 
ferm drobiowych. Szacuje 
się, że dojeżdżać do nich bę-
dzie około 60 tirów dziennie. 
Warto zauważyć, że droga ta 
przebiega przez rezerwat i 
trudno będzie udowodnić, że 
tak wzmożony ruch nie odbije 
się na przyrodzie rezerwatu. 
Jak podnoszą mieszkańcy i 
turyści, do ferm można do-
jechać od strony Bronikowa, 
bez konieczności zakłócania 
spokoju w Rezerwacie. 

R. Orlikowski

Od autora. Fajnie jest je-
chać po nowej, bezpiecznej 
drodze, ale z drugiej strony 
warto poważnie przemyśleć, 
jak jej przebieg wpłynie na 
otaczającą nas przyrodę. W 
przypadku żubrów - a o nie 
głównie w tym przypadku 
chodzi - w razie kolizji niebez-
pieczeństwo grozi zarówno 
zwierzęciu, jak i podróżują-
cym autem ludziom. Dlatego 
warto wszystko rozważyć bar-
dzo poważnie i nie odrzucać 
z powodów czysto ekono-
micznych żadnego wariantu 
przebiegu S10,
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Część mieszkańców nie była za-
chwycona nowymi rozkładami au-
tobusów na terenie Gminy Wałcz. 
Ludziom nie podobały się głównie 
rozkłady do Ostrowca, Szwecji i 
Zdbic oraz do Strączna. Wywołało 
to skutek lepszy, niż można się 
było spodziewać - nie dość, że 
związany teraz z gminnym samo-
rządem przewoźnik, czyli Wałeckie 
Towarzystwo Przewozowe, zmienił 
rozkłady, ale w dodatku na te trasy 
wrócił ze swoimi kursami wałecki 
Zakład Komunikacji Miejskiej. Wójt 
Jan Matuszewski uważa, że będzie 
to z korzyścią dla mieszkańców, a 
to z kolei dowodzi, że zdarzają się 
też korzyści z rozwodu...

Jak już informowaliśmy, z począt-
kiem roku wałecki ZKM zawiesił 
kursy na terenie Gminy Wałcz. Było 
to spowodowane brakiem porozu-
mienia w sprawie dopłat do kursów. 
Status gminnego przewoźnika przejęło 
Wałeckie Towarzystwo Przewozowe i 
to ono realizuje przewozy na terenie 
gminy na podstawie umowy z gminą 
Wałcz, na mocy której pobiera dopłaty 
do nierentownych kursów. 

Pojawienie się nowych rozkładów 
jazdy wywołało duże zadowolenie 
u wielu mieszkańców gminy Wałcz, 
bowiem busy WTP od nowego roku 
zaczęły dojeżdżać do miejscowości 
dotychczas pozbawionych właściwie 
komunikacji. O ile ZKM obsługiwało 
do końca ubiegłego roku 12 miej-
scowości, to od nowego roku WTP 
skomunikowało 27 miejscowości 
gminy Wałcz. 

Nie da się jednak ukryć, że nie 
wszyscy mieszkańcy byli z rozkładów 
zadowoleni. Najwięcej emocji wywo-
łały kursy na trasie Wałcz - Ostrowiec 
- Szwecja - Zdbice oraz do Strączna. 
Mieszkańcy podnosili, że spora część 
kursów jest realizowana po tak zwa-
nych pętlach co raz, że znacznie prze-
dłuża podróż, to dodatkowo może 
podnieść jej koszty. 

- Z rozkładu wynikało, że aby z 
Ostrowca dojechać do Wałcza, to 
mam tylko trzy poranne kursy, aby 

Pożytki z rozwodu
przejechać bezpośrednio - tłumaczy 
mieszkaniec Ostrowca. - Inaczej mó-
wiąc, trzy autobusy jechały z Ostrowca 
do Wałcza po najkrótszej trasie, a 
pozostałe przez Golce. To oznacza, że 
aby dojechać do leżącego o 4 km od 
Ostrowca Wałcza trzeba było pokonać 
trasę Szwecja - Zdbice, Golce i dopiero 
Wałcz. To oznacza godzinę spędzoną w 
busie. Do tego obawiam się, że cena 
biletu byłaby też znacznie wyższa. 
Dlatego było to z naszej strony trudne 
do zrozumienia i zaakceptowania. 
Spora część kursów powrotnych była 
ustawiona podobnie, czyli aby doje-
chać z Wałcza do Ostrowca należało 
pokonać trasę Golce - Zdbice - Szwecja 
i dopiero Ostrowiec.

Bardzo podobne zastrzeżenia mieli 
również mieszkańcy Strączna, gdzie 
również wiele kursów było włączo-
nych w dłuższe pętle. Wywołało to 
lawinę pism i telefonów do Urzędu 
Gminy. 

***
- Rzeczywiście, odebrałem wiele 

telefonów i uwag - przyznaje wójt 
Jan Matuszewski. - Przyznam, że nie 
uczestniczyłem w konstruowaniu 
rozkładów jazdy i dlatego obieca-
łem sprawdzić, jak to wygląda. Na 
pierwszy rzut oka wydawało się, że 
pewne uwagi mieszkańców mają sens, 
dlatego niezwłocznie spotkałem się z 
przewoźnikiem. Jasno określiłem, że 
nie ma takiej możliwości, aby więk-
szość kursów stanowiły długie pętle. 
Uzgodniliśmy, że część kursów zosta-
nie zamieniona, a do tego przewoźnik 
dołoży dodatkowe bezpośrednie połą-
czenia zarówno do Ostrowca, jak i do 
Strączna. Bardzo szybko zareagowali-
śmy na uwagi mieszkańców i uznając, 
że były zasadne, doprowadziłem do 
zmiany rozkładów.

Równolegle z pismami do Gminy 
Wałcz, mieszkańcy dzwonili i pisali 
pisma do ZKM. Między innymi sołtys 
Ostrowca Marek Kapecki przesłał do 
prezesa ZKM pismo, w którym prosił o 
rozważenie możliwości przywrócenia 
komunikacji do Ostrowca. Motywował 
to sporym zamieszaniem po rezygna-
cji ZKM z obsługi tras na terenie gminy 

oraz niedopasowaniem kursów przez 
nowego przewoźnika. 

- Odebraliśmy szereg pism i niezli-
czoną ilość telefonów z prośbą o przy-
wrócenie połączeń - opowiada prezes 
ZKM w Wałczu, Cezary Balewski. - To 
było głównym powodem ponownego 
przeanalizowania linii pod względem 
ekonomicznym. Zdecydowaliśmy się 
przywrócić połączenia na trasach 
Wałcz - Ostrowiec - Szwecja i Zdbice 
oraz Wałcz - Strączno według starych 
rozkładów. Realizujemy te połącze-
nia bez żadnych dopłat, więc nie 
ukrywam, że będą one poddawane 
szczegółowej analizie pod kątem ren-
towności. Nie mogę zagwarantować, 
że wszystkie kursy zostaną utrzymane. 
Dlatego za pośrednictwem sołtysów 
chciałbym się spotkać z mieszkańcami, 

aby optymalnie dopracować rozkład 
jazdy. Są niestety kursy którymi jeździ 
jedna, czasem dwie osoby i bez dopłat 
utrzymanie takich kursów nie będzie 
możliwe. Dlatego liczę na współpracę 
z mieszkańcami.

- Jak widać na tym przykładzie, z 
rozwodów czasem wynikają dobre 
rzeczy - podsumowuje J. Matuszewski. 
- My ze swej strony momentalnie za-
reagowaliśmy na uwagi mieszkańców 
i WTP zmieniło rozkłady tak, aby były 
jak najwygodniejsze dla mieszkańców. 
Równolegle ZKM przywrócił kursy na 
dwóch liniach, czyli automatycznie 
jest więcej połączeń. Do połączeń 
ZKM nie musimy dopłacać, co również 
jest plusem. W efekcie wyszło lepiej, 
niż zakładaliśmy.

R. Orlikowski
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Od poniedziałku 11 stycznia roz-
poczęło działalność Regionalne 
Pogotowie Kryzysowe. Obejmie 
ono bezpłatną opieką osoby znaj-
dujące się w trudnej, kryzysowej 
sytuacji życiowej. 

Projekt jest realizowany przez woje-
wództwo zachodniopomorskie, a na 
terenie powiatu rolę lidera przejęło 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wałczu. Projekt zakłada utworzenie 
Punktu Regionalnego Pogotowia Kry-
zysowego. 

- W ramach projektu mamy środki 
na remont pomieszczeń i dostosowa-
nie ich na potrzeby punktu - mówi 
dyrektor PCPR Bożena Terefenko. 
- Punkt docelowo będzie mieścił się 
w remontowanych pomieszczeniach 
w budynku byłego Szpitala Powiato-
wego. Do czasu zakończenia remontu 
na potrzeby punktu udostępnimy 
pomieszczenia PCPR. Oprócz tego 
zakupione będą 2 samochody, aby 
pracownicy punktu mogli dojechać 
do potrzebujących, bowiem punkt 
swoim zasięgiem obejmie cały powiat 
wałecki oraz powiat Choszczno. W ra-
mach projektu zatrudnionych będzie 4 
psychologów, w razie potrzeby będzie 
możliwość skorzystania z pomocy te-
rapeutów,  seksuologa, doradcy zawo-
dowego czy prawnika. Zaznaczam, że 
cała pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Celem projektu jest objęcie wspar-
ciem osób czy grup doświadczających 
sytuacji kryzysu psychologicznego, 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym. Pomocą objęte 
będą zarówno osoby dorosłe, jak i 
dzieci. 

- Proszę Regionalnego Pogotowia 
Kryzysowego nie łączyć wyłącznie 
z przemocą domową - tłumaczy 
psycholog Katarzyna Wierzbińska. - 
Oczywiście przypadki przemocy do-
mowej również będą objęte pomocą 

Punkt pogotowia kryzysowego
Pogotowia, natomiast działalność RPK 
jest znacznie szersza. Chodzi o to, aby 
pomóc osobom, które znalazły się w 
sytuacji kryzysowej, np. straciły bliską 
osobę, utraciły pracę, rozwiodły się, 
uczestniczyły w wypadkach komuni-
kacyjnych, miały za sobą próby samo-

bójcze czy z innego powodu znalazły 
się w trudnej sytuacji życiowej. Takie 
osoby mogą zgłaszać się osobiście. 
Nawiążemy też współpracę z pomocą 
społeczną i policją, aby informowały 
osoby, że jest możliwość uzyskania 
pomocy.

Punkt oficjalnie rozpoczął działal-
ność 11 stycznia. Osoby chcące sko-
rzystać z pomocy w obecnym rygorze 
sanitarnym i umówić się na spotkanie 
mogą dzwonić pod tel. 67 345 05 36 
i 67 345 05 37.

raf
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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.

Rozwód niekoniecznie musi być szczególnie 
burzliwy, aby byli już małżonkowie robili sobie 
delikatnie mówiąc na złość. Czasem jednak zło-
śliwości przynoszą odwrotny od zamierzonego 
skutek, o czym boleśnie przekonała się pewna 
wałczanka. 

Małżeństwo Dagmary i Grześka było to pewne-
go momentu wzorowe. Najpierw mieszkanie, na 
które wspólnie pracowali. Potem dziecko. Później 
postanowili, że wybudują dom i pracowali ile sił, 
aby spełnić i to marzenie. Spełnili je, choć nie w stu 
procentach. Dom wprawdzie postawili, ale nie w 
Wałczu, tylko kilka kilometrów od miasta z powodu 
atrakcyjnej, a i znacznie tańszej niż w mieście działki. 

- Postawiliśmy dom, syn poszedł na studia, a my 
tkwiliśmy w jakimś marazmie - wspomina Dag-
mara. - Nie mieliśmy już w życiu celu, do którego 
dążylibyśmy wspólnie. Zaczęła się wegetacja: dzień 
podobny do dnia, zero emocji i coraz mniej uczuć. 
Zaczęło nas wszystko drażnić, a stąd był już tylko 
krok do kłótni i powiedzenia sobie kilku niemiłych 
rzeczy. Syn był dorosły i oznajmił, że po studiach 
nie zamierza wrócić do Wałcza. Po ponad roku takiej 
męczarni wspólnie zadecydowaliśmy o rozwodzie.

Rozwód dostali za porozumieniem stron, bez 
specjalnych problemów. Oboje jednak nie mieli 
zamiaru wyprowadzać się ze wspólnego domu. 
Sądownie podzielili nieruchomość, co było o tyle 
proste, że były w niej dwie duże łazienki na piętrach. 
Dzielić musieli się natomiast wspólną kuchnią oraz 

Nie, bo nie!
garażem. Do tego na pół dzielili rachunki za prąd i 
gaz służący do ogrzewania domu. Ich wcześniejsze 
mieszkanie, mające zostać w przyszłości na start 
dla syna - wynajmowali. Teoretycznie jedno z nich 
mogło się tam przenieść, ale ani jedno, ani drugie 
nie chciało odpuścić.

- Mój były małżonek po rozwodzie odżył - przyzna-
je Dagmara. - Zaczął spotykać się z ludźmi, dokądś 
wyjeżdżać. Wracał często po alkoholu, bo spotykał 
się na piwie czy drinku. Jeździł do woli na ryby, kupił 
sobie łuk i w ogrodzie urządził strzelnicę. Powiem 
szczerze, że mnie to irytowało. Zamiast przeżywać 
rozstanie, on doskonale się bawił. Ja byłam sama, 
nie spotykałam się z nikim i generalnie było mi źle. 
Ale oczywiście głośno nigdy tego nie powiedziałam. 
Wstyd się przyznać, ale zaczęłam mężowi robić na 
złość. Chciałam, żeby się wyprowadził, bo drażniło 
mnie jego szczęście i zadowolenie. Było i spuszczanie 
powietrza z kół jego samochodu i dosypywanie soli 
do zupy, żeby robiła się niejadalna... Dorzucałam 
też coś farbującego do jego pralki, kiedy prał sobie 
białe koszule. Potem naśmiewałam się z niego, że 
przeoczył ciuch. A kiedy prał kolory, wlewałam 
wybielacz. Rzeczywiście, nie było to poważne, a 
w dodatku niestety nie skutkowało. W tym czasie 
poznałam jednak Piotrka. Zaczęliśmy się spotykać 
i zaproponowałam aby się do mnie wprowadził. 
Zamieszkaliśmy razem. Wiedziałam, że tego mój 
małżonek tak łatwo nie przetrawi.

***
Istotnie Grzesiek nie był szczęśliwy kiedy dowie-

dział się, że jego miejsce zajął inny mężczyzna. 
Do tego była żona zaczęła zachowywać się dość 
prowokacyjnie. 

- Seks uprawiali tak głośno, że w całym domu było 
ich słychać - opowiada Grzegorz. - Potem kiedy tylko 
pojawiłem się w kuchni, zaraz pojawiała się w niej 
Dagmara w seksownej bieliźnie i głośno komento-
wała wyczyny swojego partnera. To ostentacyjnie 
go pocałowała, to siadała na kolana. Piotrek, bo 
facet się przedstawił, był tym wyraźnie momentami 
zmieszany, ale nie reagował. Moja była żona chciała 
we mnie wzbudzić zazdrość i doprowadzić do tego, 
żebym się wyprowadził. I powiem szczerze, że po 
kilku miesiącach byłem do tego skłonny.

Wtedy zdarzyło się coś, co zmieniło diametralnie 
sytuację. Grzesiek chciał się uspokoić i zaczął strze-
lać w ogrodzie z łuku do tarczy. Zobaczył to Piotr i 
spytał, czy może się dołączyć. Zaczęli strzelać i roz-
mawiać. Potem Grzesiek wyciągnął flaszkę whisky i 
kiedy Dagmara wróciła do domu, panowie byli już 
całkiem mocno zakumplowani. Następnego dnia 
to Piotrek przyniósł flaszkę i odbył się rewanżowy 
turniej łuczniczy. 

- Z czasem ta sytuacja zaczęła mnie przerastać - 
przyznaje Dagmara. - Mój nowy facet spędzał więcej 
czasu z moim byłym mężem, niż ze mną... Razem 
chodzili na ryby, razem imprezowali. Kiedy na 
wiosnę wybuchła pandemia i Grzesiek złapał kwa-
rantannę, podał też do sanepidu Piotrka i w efekcie 
miałam do obsługi na kwarantannie dwóch facetów. 
Po skończeniu kwarantanny wcale nie było lepiej. 
W końcu się wściekłam i wywaliłam Piotra z domu.

Jakież jednak było zdziwienie Dagmary, kiedy 
następnego dnia rano jej były mąż z jej byłym part-
nerem weszli razem do kuchni. Grzesiek spokojnie 
oznajmił, że Piotr zamieszka na górze w jednym z 
pokoi, które sąd przydzielił Grześkowi. Oczywiście 
będzie partycypował w rachunkach. 

- To co się zaczęło dziać później, nie mieści się w 
głowie- mówi Dagmara. - Obaj panowie nie dość, 
że wspólnie imprezowali i pili, to zaczęli jeszcze 
sprowadzać znajomych. Ale zachowywali się tak 
porządnie i cicho, że nie było szans wezwać policji. 
Potem wśród tych znajomych zaczęły pojawiać się 
i panie. Niektóre zostawały na noc albo u Grześka, 
albo u Piotra, a bywało, że zostawały dwie u oby-
dwu. Teraz to ja musiałam sobie wyobrażać, co dzie-
je się na górze i wcale nie było to fajne. Od trzech 
miesięcy dwie panie zamieszkały u nich właściwie 
na stałe. Gotują obiadki moim byłym mężczyznom 
w naszej wspólnej kuchni. Wspólnie spędzili święta, 
bo wiadomo - pandemia. Nawet mnie zaprosili, 
ale nie poszłam do nich na górę. Niedawno rozma-
wiałam z Grzegorzem, który zaproponował, żebym 
wyprowadziła się do naszego starego mieszkania, 
a on postara się jak najszybciej spłacić moją część 
domu. Odparłam, że absolutnie nigdzie się stąd nie 
ruszę. Dlaczego? Bo... nie!

Marcin Orlicki
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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

• Kupię działkę budowlaną minimum 
1000 m2, w Wałczu /Ostrowcu /Strącznie. 
Opcja z linią brzegową będzie mile widzia-
na. Tel. 884-020-201                        4/21L

• Praca w urzędzie www.tuczno24.pl                             
                                          4/21p

•  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, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
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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