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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

XXIX Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
za sprawą pandemii był 
inny, niż poprzednie. Mimo 
obostrzeń i braku towarzy-
szących imprez, do puszek 
trafiło rekordowo dużo 
pieniędzy. Wolontariusze 
żartowali, że w tym roku 
puszki były lekkie, bo do-
minowały w nich nie mo-
nety, ale banknoty...

Finał WOŚP odbył się póź-

WOŚP: puszki lekkie, ale treściwe
niej niż zwykle, bo 31 stycz-
nia, co oczywiście było zwią-
zane z pandemią. W ramach 
przepisów obowiązujących w 
okresie pandemii zakazano 
organizowania jakichkolwiek 
imprez. Nie było koncertów, 
występów na żywo. Jeśli 
ktoś się na nie zdecydował 
(np. Mirosławiec), były one 
transmitowane online. Było 
też mniej niż zwykle wolon-
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Po trzymiesięcznej przerwie, 1 
lutego ulicami Wałcza znów prze-
szedł protest - tym razem przeciw 
publikacji wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego w sprawie aborcji. 
Nie był on tak liczny jak jesienne 
demonstracje, co być może należy 
po części zrzucić na karb pogody. 

Mimo to, na Placu Wolności ze-
brało się kilkadziesiąt osób, głównie 
młodych. Pojawiła się poseł Lewicy 
Małgorzata Prokop-Paczkowska, 
burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski, 

Wznowiony protest
przedstawiciel Młodej Lewicy Maciek 
Markowski i szefowa Stowarzyszenia 
Młodzi Wałcza Katarzyna Milc-Że-
browska.  

Protestujący podziękowali wałeckiej 
policji za obecność i ochronę demon-
strujących. Zwrócili uwagę, że nigdy 
nie było ze strony policji jakiegokol-
wiek niewłaściwego czy nieprofesjo-
nalnego zachowania. 
- Dziękuję państwu że jesteście i 

wyrażacie swój sprzeciw – mówiła 
do zebranych poseł M. Prokop-
-Paczkowska. - Demonstracje w 

dużych miastach, gdzie spotyka 
się kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy 
osób, są ważne i robią wrażenie. 
Ale tam wszyscy są anonimowi. 
Prawdziwa odwaga to wyjść na 
protest w tak niewielkich miastach 
jak Wałcz, gdzie wszyscy się znają. 
Zna protestujących policja, władza, 
pracodawcy i trzeba mieć odwagę, 
aby nie obawiać się konsekwencji. 
A mamy przykłady gdzie protestu-
jąca dyrektorka szkoły może stracić 
pracę. Docierają do nas sygnały o 
innych represjach. Dlatego jeszcze 

raz dziękuję, że tu jesteście.
K. Milc-Żebrowska przypomniała, 

że obecny protest odbywa się w 
innych warunkach prawnych niż 
poprzednie. Jesienne protesty miały 
doprowadzić do tego, aby wyrok nie 
został opublikowany. Obecnie jest to 
już obowiązujące w Polsce prawo, de 
facto zakazujące aborcji. 

Po krótkich wystąpieniach protest 
przeszedł ul. Kilińszaków do ul. Tę-
czowej. Manifestacja zakończyła się 
na schodach do WCK.

raf
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Wydawało mi się, że na temat Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy napisałem już wszystko, co miałem 
do napisania. Zdarza się jednak, że w jakiejś sprawie, 
co do której przyrzekłem sobie i innym, że będę ją 

omijał szerokim łukiem, pojawiają się nowe okoliczności i moje 
postanowienia biorą w łeb. I tak właśnie jest z wałkowanym po 
wielekroć tematem.

Pozwolę sobie zacząć od deklaracji, że w mojej ocenie WOŚP-u 
nic się nie zmieniło. Doceniam osiągnięcia również innych 
pomocowych przedsięwzięć, w tym przede wszystkim 

Świątecznej Paczki. Szanuję wszystkie podmioty - w tym m.in. 
Caritas - które podejmują się podobnych działań, jednak w mojej 
ocenie, skali podejmowanych przez WOŚP przedsięwzięć nie da 
się porównać z niczym innym. W żadną inną akcję nie angażuje się 
tyle osób - zwłaszcza młodych - co w orkiestrowe finały, a to jest 
dla mnie równie cenne, jak zebrane w kolejnych latach środki. Dla 
formalności dodam, że są one niewyobrażalnie duże, a gdyby nie 
WOŚP, te pieniądze nie trafiłyby do służby zdrowia, tylko zostałyby 
wydane przez ludzi na zupełnie inne cele.

Nie byłem, nie jestem i nie będę w stanie pogodzić się z trwa-
jącą od lat, a bardzo zintensyfikowaną po przejęciu władzy 
przez PiS nagonką na Jerzego Owsiaka. Nie o to chodzi, 

że nie wiem, jaki jest cel tych działań. Może zresztą i nie wiem, ale 
na pewno się domyślam. Wszyscy się domyślamy. Chyba chodzi tu 
o popularność dyrygenta Orkiestry, o jego osobowość, charyzmę i 
o umiejętność porwania za sobą niepoliczalnych tłumów młodych 
ludzi, niespecjalnie zainteresowanych na co dzień czynieniem dobra 
bliźnim, gotowych jednak uczynić odstępstwo od tej zasady zawsze, 
kiedy poprosi o to Owsiak. No, i jeszcze chodzi o to, że owsiakowe 
poglądy na różne tematy w żaden sposób nie pasują do tego, co 
głosi Jarosław Kaczyński, a w co niemal ślepo wierzą jego wyznawcy. 
I o to jeszcze, że wśród zapewne wielu bardzo cennych umiejętności 
Jerzego Owsiaka nie ma sztuki dyplomacji. Co pomyśli, to powie. 
Taki typ po prostu...

Cóż... w tej sytuacji o tolerowaniu Orkiestry przez państwo rzą-
dzone przez PiS mowy być raczej nie mogło. I nie ma. Jest za to 
mowa na przykład o tym, że Owsiak przejada pieniądze zebrane 
przez ludzi od ludzi i dla ludzi. Bywa to przedstawiane przez obecnie 
mainstreamowe media w taki sposób, że brakuje tylko pointy w 
postaci słowa: złodziej. Niektórzy tzw. dziennikarze nie zawahaliby 

się zapewne, aby go użyć, gdyby mieli na to choć cień dowodu. 
A ja patrzę na to bez emocji. Owsiak i inni ludzie z fundacji WOŚP 
rzeczywiście nie pracują charytatywnie. Być może było tak na samym 
początku, w zamierzchłych latach 90-tych, ale kiedy akcja nabrała 
rozmachu - już nie można jej było ogarnąć „po godzinach”. Zaczęła 
się harówka wielu ludzi - w tym samego Owsiaka - której nie dało 
się pogodzić z pracą na innym etacie. Można oczywiście dyskutować 
o tym, czy Owsiak i jego pracownicy zarabiają mało czy dużo, ale 
w tym, że utrzymują się z pieniędzy, które płaci im fundacja - nie 
ma nic złego. Przynajmniej ja niczego niewłaściwego w tym nie 
widzę i nie interesuje mnie to, ile konkretnie zarabiają, bo efekty 
tej pracy są znakomite, a polska służba zdrowia dysponuje większą 
ilością lepszego sprzętu. Koniec i kropka.

Przejdę teraz na wałeckie podwórko. Tegoroczny finał WOŚP od-
bywał się w bardzo trudnych, epidemicznych warunkach. Za-
ostrzone wymogi sanitarne uniemożliwiały de facto organizację 

wszelkich imprez z udziałem większej liczby osób. Nie zorganizowały 
tradycyjnych imprez ani WCK, ani ośrodki kultury w innych miastach 
naszego powiatu. Andrzej Wiśniewski i jego przyjaciele ze Stowarzy-
szenia Pojezierze Wałeckie postanowili jednak zachęcić do wpłat na 
WOŚP klientów marketu budowlanego Mrówka (niedziela 31 stycznia 
była handlowa). W uzgodnieniu z wałeckim sztabem WOŚP oraz panią 
Dorotą Zarembą z Mrówki zorganizowali w markecie stanowisko, 
na którym smażyli swoje słynne na całe miasto racuchy, zachęcili  
członków Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych Moto 
Klubu Korona, aby przyjechali na parking przy ul. Kolejowej swoimi 
zabytkowymi autami. Pojawił się tam również właściciel oryginalnego 
transportera wojskowego BRDM 2 Damian Harasimowicz. Dzieciaki 
zabawiały animatorki z J&K. Wszystko odbywało się z rygorystycznym 
przestrzeganiem wymagań antykowidowych. Klienci Mrówki wyglą-
dali na bardzo zadowolonych, gdyż robili udane zakupy, a ponadto 
mogli skosztować pysznych jak zwykle racuchów, zrobić sobie zdjęcie 
przy zabytkowym pojeździe i... wrzucić datek do puszki.

Miało to wszystko trwać do 14.00, ale w południe pojawił się 
patrol policji i było po balu. Wyraźnie zaznaczam: nie dam po-
wiedzieć złego słowa na policjantki i policjantów, bo o ile wiem, 
bardzo profesjonalnie, a przy tym kulturalnie wywiązali się ze swoich 
obowiązków. A że w ogóle przyjechali? No cóż, taką mają pracę. 
Owszem, w pewnym sensie zepsuli zabawę, ale w tym przypadku 
inaczej być chyba nie mogło. A najważniejsze i tak jest to, że cel 
został osiągnięty i na konto WOŚP wpłynęło trochę więcej pieniędzy. 

OTWARTYM 
TEKSTEM

Niezatapialni
Reduktor
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W wałeckiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej od listopada 2017 r. działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno – Opiekuńczy, który jest 
częścią rządowego programu „Za życiem”. Każdego roku swoją opieką obejmuje ok. 100 najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.
Ośrodek powstał na mocy porozumienia między Starostwem Powiatowym a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jego pomocą objęte są dzieci od urodzenia 
do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, u których stwierdzono niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością. Posiadanie orzeczenia o niepełno-
sprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie jest konieczne.
W zależności od potrzeb dziecka, trafia ono pod opiekę psychologa, pedagoga, w tym surdopedagoga, oligofrenopedagoga, logopedy, w tym neurologopedy, 
oraz rehabilitanta ruchowego.
Każdego roku do ośrodka  trafia coraz więcej dzieci w wieku od 0 do 3 lat, które oprócz rehabilitacji ruchowej mają zapewnioną pomoc w formie ogólnej 
stymulacji rozwoju. Umiejscowienie WOKRO w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu pozwala na monitorowanie rozwoju dzieci oraz równoczesne 
wydanie - w razie potrzeby - opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co znajduje się wyłącznie 
w kompetencjach poradni.
W ośrodku zatrudnionych jest 5 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów i 4 rehabilitantów, którzy w roku 2020 przepracowali z dziećmi 2402 godziny.
Zgodnie z rządowymi założeniami, program będzie realizowany do końca 2021 r. 
Wszelkich informacji związanych z działalnością WOKRO udzielają: dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałczu p. Marek Syrnyk 
oraz psycholog - Mirosława Ustrzycka.
Kontakt: tel. 67 387 16 29, mail pppwalcz@o2.pl, MUpppWalcz@gmail.com

WOKRO 
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu

tariuszy. Aukcje odbywały się również 
w internecie, a sztaby miały założone 
e-puszki, gdzie można było wpłacać 
pieniądze.

TUCzNO 
W Tucznie kwestowało 10 wolonta-

riuszy, którzy rekrutowali się ze straża-
ków OSP Lubiesz i pracowników GOK. 

- W pełnym reżimie sanitarnym uru-
chomiliśmy sklepik w GOK-u – mówi 
dyrektor Lidia Sałachub. - Zaprosi-
liśmy mieszkańców Tuczna na nie-
dzielny spacer. Po drodze przechodząc 
koło GOK-u mogli w sklepiku kupić 
gadżety WOŚP.

Była też kawa czy herbata. W GOK-u 
wystawiona była stacjonarna puszka. 
Według informacji z poniedziałku 1 
lutego, udało się zebrać 8618 złotych, 
co należy uznać za znakomity wynik. 

CzłOPA
Aż 20 wolontariuszy, dzięki stra-

żakom kwestowało na terenie całej 
gminy. Zaniechano jakichkolwiek 
koncertów czy występów. 

- Otworzyliśmy za to sklepik – mówi 
szefowa człopskiego sztabu WOŚP 
Jolanta Drabińska. - Oczywiście w 
pełnym rygorze sanitarnym z pleksą. 
Wpuszczane były po dwie osoby aby 
nie przekroczyć dopuszczalnej liczby. 
W sklepiku można było kupić gadżety 
przekazane przez mieszkańców, ale 
też wykonane samodzielnie. Jestem 
zaskoczona wynikiem. Nikt się chyba 
nie spodziewał, że uda się zebrać w 
takich warunkach tak ogromną sumę. 
Spływają jeszcze wpłaty, ale na teraz 
mamy już 14.100 złotych. To wszystko 
dzięki ogromnemu sercu mieszkań-
ców, za co należą im się ogromne 
podziękowania.

MIROSłAWIeC
W Mirosławcu kwestowało 5 wo-

lontariuszy. Sztab mieścił się w GOK, 
gdzie przy zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa odbywały się koncerty i wy-
stępy transmitowane dla mieszkańców 
online. Były występy taneczne, pokaz 
ratownictwa w wykonaniu straża-
ków OSP Mirosławiec oraz koncert 

zespołu Potargani. Zebrano łącznie  
15.590,07 zł

Wałcz
W mieście kwestowało 25 wolon-

tariuszy, czyli o połowę mniej, niż 
zwykle. Uruchomiona została e-
-puszka, a w internecie prowadzono 
aukcje. Szefowa wałeckiego sztabu 
WOŚP Barbara Radkiewicz jeszcze 
dzień przed finałem była pełna obaw. 
Zastanawiała się, czy uda się zebrać 
choćby 10 tysięcy złotych. 

Wieczorem w sms-ie napisała: 
„Mamy 62317,59 zł. Szok! Z samych 
puszek jest 43667,59. Jestem mega 
zmęczona i mega szczęśliwa”. 

- Nie spodziewałam się takiego wy-
niku – mówi B. Radkiewicz. - Jestem 
wręcz w szoku patrząc, ile zebrali wo-
lontariusze. Każda puszka to było po-
nad 1000 złotych. Ludzie wrzucali w 
tym roku nieprawdopodobnie dużo. 
Patrząc na wolontariuszy widzę, że 

rośnie nam wspaniałe pokolenie. Ra-
dośni, chcący pomagać i szczęśliwi, że 
tak dużo zebrali. Oprócz puszek były 
aukcje, była e-puszka. Do tego były 
niezależne od nas akcje. Jestem pełna 
podziwu dla Eli Adamowskiej, która 
upiekła 20 blach sernika i rozwoziła 
go po domach swoim samochodem 
w zamian za datek do puszki. Blisko 
3 tysiące złotych przekazało Stowarzy-
szenie Pojezierze Wałeckie, kwestujące 
w Mrówce. Mam teraz marzenie, że 
w przyszłym roku na XXX finał prze-
kroczymy 100 tysięcy.

***
W markecie budowlanym Mrówka 

kwestowało Stowarzyszenie Pojezierze 
Wałeckie. Jego członkowie tradycyjnie 
smażyli pyszne racuchy oraz pierogi. 
Wszystko odbywało si z zachowaniem 
rygorów sanitarnych, Racuchy i piero-
gi, pakowane w naczynia jednorazo-
we, były wydawane tylko na wynos. 
Na parkingu przed marketem dzięki 

Stowarzyszeniu Moto Korona Wałcz 
można było sobie zrobić fotkę przy 
zabytkowym samochodzie czy BWP-
-ie, podstawionym przez Damiana 
Harasimowicza. Dla najmłodszych 
(choć nie tylko) atrakcją było spotka-
nie z postaciami z bajek i pamiątkowa 
fotka z Minionkiem lub Myszką Miki. 

Najwyraźniej komuś jednak nie 
spodobała się ta inicjatywa bo pod ko-
niec imprezy stoisko w Mrówce zostało 
kontrolowane przez policję i sanepid. 

- Sprawdzono, czy wszystko odbywa 
się z zachowaniem rygorów sanitar-
nych – mówi Andrzej Wiśniewski. 
- Nie stwierdzono znaczących uchy-
bień, sporządzono protokół i na tym 
kontrola się zakończyła. Obyło się bez 
mandatu. Nie mam o to pretensji, bo 
ci ludzie wykonywali swoje obowiązki.

Ostatecznie Stowarzyszenie Pojezie-
rze Wałeckie zasiliło konto orkiestry o 
2997 złotych i 17 groszy. 

R. Orlikowski
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Władze Wałcza ze smutkiem przy-
jęły wiadomość o śmierci Gerharda 
Hofmeyera, przyjaciela i Honoro-
wego Obywatela naszego miasta 
oraz wieloletniego burmistrza 
niemieckiej Gminy Bad essen.

Gerhard Hofmeyer urodził się 12 
lutego 1935 roku w Osnabrück. Z 
wykształcenia był rolnikiem, ale przez 
całe swoje dorosłe życie uczestniczył 
w życiu politycznym gminy Brockhau-
sen, Bad Essen i powiatu Osnabrück. 
Od 1964 do 1972 roku pełnił funkcję 
burmistrza gminy Brockhausen, a od 
1968 do 1972 jednocześnie pełnił 
funkcję burmistrza Związku Gmin 
Brockhausen/Rabber. W latach 1972 
- 2001 działał jako radny gminy Bad 
Essen, od 1986 - do 2001 piastował 
również funkcję burmistrza gminy Bad 
Essen, jednocześnie będąc radnym 
Rady Powiatowej Osnabrück.

Od 2002 roku Gerhard Hofmeyer 
był pełnomocnikiem gminy Bad Essen 

zmarł G. Hofmeyer
do spraw partnerstwa z „Heimatkreis 
Deutsch Krone e.V.” oraz do spraw 
kontaktów z powiatem wałeckim i 
miastami Wałcz, Tuczno, Człopa i 
Mirosławiec. 

W uznaniu Jego zasług, Rada Mia-
sta Wałcz w 2003 roku przyznała G. 
Hofmeyer ’owi tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Wałcz.

W ciągu ostatnich 30 lat G. Hof-
meyer aktywnie angażował się w 
rozwój współpracy  gminy Bad Essen 
i powiatu Osnabrück z miastem Wałcz 
i powiatem wałeckim. Dzięki temu od 
lat istnieje wymiana uczniów między 
Liceum w Bad Essen i Liceum Nr 1 w 
Wałczu, wymiana uczniów pomiędzy 
Hauptschule w Bad Essen i Liceum Nr 
1 w Wałczu, przez lata funkcjonowała 
też wymiana uczniów między szkołami 
rolniczymi z Wałcza i Bad Essen. 

Bardzo owocna była też współpraca 
straży  pożarnych z Bad Essen i Wałcza. 
Nasi strażacy otrzymali od swoich 
niemieckich kolegów wóz pożarniczy 

z wyposażeniem. Gerard Hofmeyer 
sprawił, że władze Bad Essen prze-
kazały znaczącą kwotę na renowację 
Placu Wolności z okazji jubileuszu 
700-lecia naszego miasta. Wałcz 
otrzymał także sprzęt medyczny. 

Z Jego inicjatywy w dniu 13 lipca 
2007 roku w Bad Essen oraz 5 sierpnia 
2008 roku w Wałczu doszło do podpi-
sania umowy o współpracy pomiędzy 
miastem Wałcz a Gminą Bad Essen 
oraz pomiędzy Powiatem Wałeckim i 
Powiatem Osnabrück.

G. Hofmeyer odgrywał bardzo 
ważną rolę w promowaniu Wałcza 
na terenie całej Północnej Westfalii, 
pełniąc prestiżowe funkcje w tym 
niemieckim landzie. 

Przede wszystkim jednak G. Hof-
meyer wyróżniał się bardzo ciepłym 
i szczerym stosunkiem do naszej 
młodzieży. Zawsze angażował się 
w znalezienie okresowych prac dla 
młodych ludzi z Wałcza; często gościł 
ich w swoim domu, gdzie odnajdywali 

rodzinną atmosferę i wszelką pomoc 
w doskonaleniu języka i odbywaniu 
praktyk zawodowych. Dzięki Jego 
inicjatywie kilka lat z rzędu organizo-
wany był w Wałczu kilkudniowy festyn 
rekreacyjny dla dzieci i młodzieży „Go 
Sports-Eurotour”. Była to impreza 
pożyteczna, nagłośniona w mediach, 
w całości finansowana przez stronę 
niemiecką. Jest to wspaniały  przykład  
budowania trwałych mostów między 
Polakami i Niemcami.

Gerhard Hofmeyer zmarł 24 stycznia 
2021 r. Jego pogrzeb odbył się 1 lu-
tego 2021 r. w Bad Essen, w ścisłym 
gronie rodzinnym.

Paczka dla Bohatera jest stowarzy-
szeniem „Non profit”, działającym 
od 10 lat, a na terenie gminy Wałcz 
już trzeci rok za sprawą wolonta-
riusza Marka Kapeckiego. Jest to 
akcja wspomagająca weteranów 
i kombatantów, którzy walczyli 
o wolną Polskę, a także osoby 
represjonowane przez ustrój ko-
munistyczny oraz wdowy. 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, 
organizowane są różne formy pomo-
cy, m.in. paczki bożonarodzeniowe i 
wielkanocne, a także finansowane są 
remonty, leki, zabiegi rehabilitacyjne 
czy wakacje. Wszystko to odbywa się 
ze środków pochodzących ze zbiórek, 
bazarków i darowizn ludzi o dobrym 
sercu. 

- W tym roku bożonarodzeniowa 
paczka nie odbyła się w czasie świąt 
ze względu na sytuację pandemiczną, 
jednakże dotarliśmy do większości 
osób na terenie gminy w ramach 
akcji „Zawsze z Wami Bohaterami” 
- mówi Marek Kapecki, wolontariusz 
„Paczki dla Bohatera”, sołtys Ostrow-
ca i radny Rady Gminy Wałcz. - W 
dostarczaniu upominków pomagali 
harcerze z 2 Harcerskiej Drużyny Wod-
nej „Złota Szekla” z Wałcza z Elżbietą 
Adamowską na czele, oraz Jarosła-
wem Rachubińskim z Powiatowego 

Walczyli dla nas, zawalczmy dla Nich
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego z klasami wojskowymi. 
Jesteśmy również bardzo wdzięczni za 
wszelkie datki i żywność przekazaną 
na cele stowarzyszenia od Przedszkola 
„Stokrotka”, Szkoły Podstawowej Nr 
4, radnych Rady Gminy Wałcz, Szkoły 
Podstawowej ze Strączna oraz PCKZiU 
w Wałczu, a także od wszystkich osób, 
które wspomogły akcję indywidu-
alnie. Wizyty wolontariuszy zawsze 
wzbudzają wiele emocji, począwszy 
od radości do wielkiego wzruszenia. 
Podopieczni Stowarzyszenia opowia-
dają swoje historie, wspominają walki 
o wolną Polskę, co spotyka się zazwy-
czaj z dużym poruszeniem i wdzięcz-
nością w sercu u odwiedzających. 

Obecnie w planach jest zorganizowa-
nie akcji obdarowywania Bohaterów 
paczkami wielkanocnymi, a także 
zbierane są fundusze na  wakacje oraz 
turnusy rehabilitacyjne w Międzyzdro-
jach i Rumi. 

Jeśli ktoś chciałby wspomóc stowa-
rzyszenie w działaniu oraz przekazać 
datek dla naszych Bohaterów, za-
praszamy na funpage na facebooku 
„Bazarek Paczka dla Bohatera”, gdzie 
kwota za wylicytowane fanty jest 
w całości przekazywana na pomoc 
weteranom i kombatantom lub na 
stronę siępomaga.pl/paczka-dla-bo-
hatera.                                          raf
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Czym różnił się miniony 2020 r. od poprzednich lat?
- Był to rok bardzo trudny w zarządzaniu jak i w prowa-

dzeniu działalności ciepłowniczej, ze względu na wybuch 
pandemii koronawirusa. Większość podejmowanych 
decyzji podporządkowana była i zdominowana panu-
jącą sytuacją epidemiologiczną. Obawiałam się o życie 
i zdrowie każdego pracownika, a z tyłu głowy miałam 
firmę i jej zadania, które trzeba było dostosować do 
nowej rzeczywistości, nie zapominając o naszych miesz-
kańcach, bo przecież dla nich prowadzimy działalność i 
nie możemy ich zawieść.
Jak zarządza się firmą w warunkach pandemii?  

- Powiem szczerze, że był to rok niełatwy, ale błyska-
wicznie musieliśmy dostosować się do kryzysowych 
warunków funkcjonowania. Załoga mi bardzo w tym 
pomogła, a szczególnie jej zdyscyplinowanie i pełne 
zrozumienie. Przecież nie można sobie wyobrazić sy-
tuacji, że po wybuchu pandemii nie mamy w domach 
ciepła i ciepłej wody. Dlatego też trzeba było wprowa-
dzić dodatkowe procedury bezpieczeństwa. W praktyce 
oznaczało to natychmiastowe dostosowanie wszystkich 
obiektów ZEC-u do wyjątkowych reżimów sanitarnych, 
nawet ostrzejszych od tych zalecanych, by chronić 
życie i zdrowie naszych pracowników, kontrahentów 
i dostawców usług. Były to rygorystyczne działania, 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz 
instrukcje postępowania na wypadek potwierdzenia lub 
podejrzenia zakażenia się wirusem Sars CoV-2 wśród 
pracowników. Wdrożono także regulamin pracy zdalnej. 
Celem zachowania szczególnych środków ostrożności za-
stosowano szereg zabezpieczeń, jak ograniczenie dostępu 
do naszych obiektów, zakładanie maseczek i rękawiczek 
oraz dezynfekcja pomieszczeń, ograniczono do minimum 
kontakty naszych pracowników pomiędzy obiektami i z 
biurem oraz z kontrahentami i dostawcami. Wszystkie 
sprawy, np. związane z przyłączeniem nowego odbiorcy, 
odbywały się zdalnie poprzez stronę internetową, ma-
ilowo, telefonicznie i korespondencyjnie. Nasza Spółka 
to przecież skomplikowany organizm  i trzeba o niego 
szczególnie dbać.
Czy pomimo wprowadzonych obostrzeń zdarzyły 
się przypadki zachorowań lub śmierci wśród pra-
cowników?

- Pomimo wprowadzonych rygorystycznych zasad, 
niestety nie udało się  uniknąć zachorowań wśród za-
łogi, ale na szczęście nikt nie umarł. Najtrudniejszy był 
dla nas czwarty kwartał, ponieważ wtedy chorowało aż 
11 osób. Z tyłu głowy miałam już plan B. Ale daliśmy 
radę bez niego.
Czy pomagacie innym w tym trudnym czasie?

- Tak, my nie tylko ogrzewamy, ale także pomagamy. 
Biznes to nie wszystko. Nie istnielibyśmy bez naszych 
pracowników, klientów, mieszkańców Wałcza. Dlatego 
staramy się pomagać jak tylko potrafimy, a szczególnie w 
warunkach pandemii, gdy wszyscy ofiarnie walczymy o 
życie i zdrowie każdego człowieka. Dlatego też postano-
wiliśmy wesprzeć nasz 107 Szpital  Wojskowy darowizną 
na walkę z koronawirusem w wysokości 20 tys. zł.  Mamy 
nadzieję, że pieniądze te bardzo się przydały naszym 
mieszkańcom w walce z Covid-19.
A jak poradziliście sobie z realizacją inwestycji w tym 
trudnym okresie? Czy wystąpiły jakieś problemy?

- Jak wcześniej już wspomniałam, był to dla nas szcze-
gólnie trudny rok. Podczas trwającej pandemii i obowią-
zywania wielu ograniczeń z tym związanych, trzeba było 
podejmować szybkie i niełatwe decyzje o rozpoczęciu - 
lub nie - prac inwestycyjno-modernizacyjnych. Mieliśmy 
mnóstwo wątpliwości, począwszy od tego, czy załoga się 
nie rozchoruje, czy dostawcy dostarczą nam materiały 
do inwestycji w terminie dla nas wygodnym i w jakiej 
cenie, czy uda nam się wyłonić jeszcze wykonawcę 
robót, czy damy radę je zakończyć przed sezonem, i 
wiele innych pytań. A jeśli ich nie rozpoczniemy teraz, 
to kiedy je wykonamy? Przecież musimy realizować 
strategię rozwoju spółki na kolejne lata i tak dalej, i tak 
dalej... Ale podejmowanie trudnych decyzji wpisane 
jest w nasz rodzaj działalności. Okazało się, ze warto 
było ryzykować, bo wszystkie zaplanowane i podjęte do 
realizacji inwestycje i remonty na kotłowniach zostały 
zakończone jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu 
grzewczego. I tutaj trudno nie wspomnieć o inwestycji 

Pandemia nie przeszkodziła 
W DOSTAWACH CIePłA

Rozmowa z ANNą SzYMelFeNIG – prezesem zarządu zakładu energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu 
o pandemii, związanych z nią zmianach w funkcjonowaniu firmy i realizacji planów rozwojowych

sieciowej, eliminującej węzeł grupowy przy ul. Wojska 
Polskiego 18, aby mieszkańcy mogli korzystać nie tylko 
z centralnego ogrzewania, ale także z ciepłej wody już 
w sezonie 2020/2021. W miejsce zlikwidowanego węzła 
wybudowaliśmy 9 indywidualnych węzłów cieplnych 
w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 18, 12-14A, 
20A, 24A, 26, Tysiąclecia 5-7, Bydgoskiej 4, Kościuszki 
1-11 oraz Kościuszki 19. Trudno nie wspomnieć także o 
inwestycjach rozwojowych w sieci cieplne, związanych 
z przyłączeniem nowych odbiorców. W roku minionym 
przyłączono kolejnych 6 nowych odbiorców. Pomimo 
pandemii i dużych ograniczeń, realizacja wszystkich 
inwestycji oraz remontów przebiegła bez większych 
zakłóceń. To zasługa naszych doświadczonych pra-
cowników, którzy profesjonalnie i ofiarnie podjęli się 
wykonawstwa trudnych prac, polegających na składaniu 
nowych węzłów cieplnych i budowie nowych odcinków 
sieci. Muszę także powiedzieć o dobrej współpracy z 
Wałecką Spółdzielnią Mieszkaniową. Bez tej współpracy 
nie wyobrażam sobie skutecznego działania. W tym 
miejscu składam wszystkim serdeczne podziękowania.
Wspomniała Pani, że posiadacie strategię rozwoju 
firmy na kolejne lata. Proszę powiedzieć o niej coś 
więcej.

- Trudno byłoby bez niej działać. Na ten rok planowane 
są wydatki na poziomie ok. 2 mln. złotych. A pandemia 
w moim odczuciu wcale nie zwalnia tempa. Będzie 
więc to kolejne wielkie wyzwanie dla naszej firmy i jej 
pracowników. Na pewno w tym roku podamy ciepło 
na cele ciepłej wody do budynków położonych przy ul. 
Kościuszki 13, 15, 17, Wojska Polskiego 13-25, 25A, 
Tysiąclecia 9-15. Przyłączymy też nowych odbiorców na 
Osiedlu Zatorze I oraz nowo powstający obiekt TERG-
-u i inne. Zmodernizujemy także sieci ciepłownicze na 
Osiedlu Dolne Miasto. Zatem będzie nas widać w okresie 
letnim. A jeśli chodzi o następne lata, to czekają nas 
dwie duże inwestycje technologiczne i organizacyjne. 
W głównej mierze są one podyktowane wyzwaniami 
środowiskowymi, stawianymi przedsiębiorstwom branży 
ciepłowniczej. Podstawową sprawą jest stopniowe od-
chodzenie od paliw węglowych na rzecz gazu i odnawial-
nych źródeł energii oraz produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej w skojarzeniu. W związku z tym zmodernizujemy 
Kotłownię KR-3, dostosowując ją do dyrektywy MPC 
przy dofinansowaniu ze  środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony środowiska. Wniosek z NFOŚiGW został 
podpisany 30 września 2020 r. Zakończenie inwestycji 
nastąpi w roku 2023 r. Planowane całkowite nakłady 
na tę inwestycję wyniosą 3.680.000,00 zł.  Kwota 
pożyczki do 2.576.000,00 zł, kwota dofinansowania 
do 1.104.000,00 zł, kwota umorzenia do 6% wartości 
pożyczki. Inwestycja spowoduje zmniejszenie emisji 
dwutlenku siarki o prawie 30 ton na rok oraz pyłów o 
3,61 ton na rok.  

Po wielogodzinnych rozmowach z burmistrzem Pa-
nem Maciejem Żebrowskim na temat strategii Spółki 
na kolejne lata i uzyskaniu od Niego i Rady Nadzorczej 
akceptacji, przystąpiliśmy do złożenia wniosku do NFO-
ŚiGW na realizację kolejnej dużej inwestycji, mającej 
na celu całkowitą gazyfikację kotłowni KR-2, położonej 
na Dolnym Mieście. To w zasadzie byłaby pierwsza 
inwestycja, ponieważ chcielibyśmy ją zakończyć w 
roku 2022 r. We wrześniu 2020 r. udało nam się złożyć 
wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie tej inwestycji, 
której całkowity koszt oszacowano na około 8 mln. zł. 
Dofinansowanie ma wynieść do 50% kosztów kwalifiko-
wanych, pożyczka na preferencyjnych warunkach także z 
NFOŚiGW. Inwestycja ta całkowicie wyeliminuje emisję 
sadzy, pyłów, tlenku węgla, benoz/a/pirenów, a także 
ograniczy do minimum emisję dwutlenku siarki i tlenków 
azotu. Wniosek ten przeszedł pozytywną weryfikację for-
malną i czekamy na dalsze decyzje. Realizacja obu tych 
inwestycji znacznie poprawi jakość powietrza w naszym 
mieście oraz podniesie jakość życia mieszkańców Wałcza.
Słyszałem, że w Wałczu cena ciepła spada. Jeśli to 
prawda, to w jaki sposób tego dokonaliście? 

- Przez ostatnie dwa lata cena ciepła była na tym 
samym poziomie, a teraz rzeczywiście cena za ciepło 
maleje i to znacząco, bo średnio aż o 12,17% w sto-
sunku do obecnie obowiązującej. Niższe ceny wejdą 
w życie od 01 lutego 2021 r. Nowa taryfa dla ciepła 

została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w Szczecinie z dnia 15 stycznia br. i będzie 
obowiązywać do 31 stycznia 2022 r. Pytał Pan, jak tego 
dokonaliśmy. Bardzo trudno jest to wytłumaczyć w 
kilku zdaniach, ale spróbuję. Każda zmiana ceny ciepła 
poprzedzona jest wnikliwą analizą kosztów przedsię-
biorstwa, prowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. 
I tak było też przed obecną decyzją Prezes URE. Ale 
Spółka nasza w ostatnim roku drastycznie obniżyła koszty 
swojej działalności. Po pierwsze modernizując źródło 
ciepła w kotłowni KR-3 (Budowalnych 85), wyszliśmy 
z obowiązku handlu uprawnieniami do emisji dla niej, 
co spowodowało oszczędności rzędu około 2,5 mln. zł. 
Po drugie, zakupiliśmy miał węglowy w cenie niższej o 
60% w stosunku do ceny z roku 2019. Dało to kolejne 
oszczędności rzędu około 2 mln. zł. Te dwie najbardziej 
kosztotwórcze pozycje spowodowały tę obniżkę. W 
trosce o naszych odbiorców poprawiamy komfort życia 
naszym mieszkańcom, nie tylko poprzez obniżki cen 
ciepła, ale także przez modernizacje naszego wałeckiego 
systemu ciepłowniczego. W ten sposób zmniejszamy 
emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Przypomi-
nam, że budynki zasilane ciepłem z sieci są neutralne w 
zakresie niskiej emisji, bezpośredniej przyczyny smogu 
w mieście. Zapraszamy zatem do przyłączania się do 
naszego miejskiego systemu ciepłowniczego. Muszę 
to powiedzieć tu i teraz, że jesteśmy bardzo elastyczni 
i szybko dostosowujemy się do potrzeb i wymagań 
naszych odbiorców i klientów. Dlatego też - poza na-
szą podstawową działalnością - znacznie rozszerzamy 
katalog naszych usług zewnętrznych, na które jest 
coraz większe zapotrzebowanie. Zapraszamy zatem do 
korzystania z nich, a są to: 

1. Badania kamerą termowizyjną.
2. Wykonywanie świadectw charakterystyki energe-

tycznej budynków.
3. Wykonywanie audytów termomodernizacyjnych i 

remontowych.
4. Obliczenia projektowanego obciążenia budynków w 

celu weryfikacji i korekty mocy zamówionej.
5. Nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie sieci 

i instalacji sanitarnych.
6. Projektowanie sieci, węzłów i instalacji sanitarnych.
7. Nadzór i obsługa węzłów (które nie są własnością 

ZEC Wałcz).
8. Doradztwo w zakresie doboru alternatywnego źró-

dła ciepła w przypadku braku możliwości korzystania z 
ciepła sieciowego.
Dziękuję za rozmowę.



Super Pojezierze Wałeckie nr 5 (1226) 3 lutego 2021 r. 7

Jak z prawnika zrobić niewolnika,
czyli o krótkowzroczności racjonalnego ustawodawcy

Racjonalny usta-
wodawca to we-
dług teorii pra-
wa taki, który 
„ma należytą 
wiedzę spo-
łeczną i wie-

dzę o związkach 
przyczynowych 

m i ę - dzy wskazywanymi 
przezeń działaniami a ich skutkami, w 
związku z czym stanowi tylko normy 
zwiększające prawdopodobieństwo 
podejmowania przez adresatów norm 
działania prowadzącego do spowodo-
wania określonych pożądanych stanów 
rzeczy”. Czyli taki, który wie, jakie 
skutki wprowadzane przepisy wywrą 
na społeczna rzeczywistość. Wiedziony 
chęcią zapobiegania rozprzestrzeniania 
się pandemii rząd złożył do Sejmu pro-
jekt kolejnych przepisów, dotyczących 
postępowania przed sądami. Zmiany 
te prowadzą do ograniczenia bezstron-
ności sądów, poprzez zredukowanie 
składów orzekających do jednego 
sędziego we wszystkich instancjach. 
Do tej pory w ważniejszych sprawach 
sądy obradowały w kilkuosobowych 
składach, a w II instancji było to 
regułą. Teraz ma to być wyjątkiem. 
Do tego regułą ma się stać rozprawa 
sądowa przeprowadzona na odległość 
za pośrednictwem środków przekazu 
elektronicznego. 

Wprowadza się też rewolucyjną 
zdawałoby się zmianę w doręczaniu 
korespondencji sądowej. Ma ona 
być doręczana poprzez pocztę elek-
troniczną, ze skutkiem doręczenia od 
następnego dnia po wysłaniu listu 
elektronicznego przez sąd. Przy czym 
zmiany te pomijać mają istniejącą 
platformę do doręczeń elektronicznych 
e-puap. Niby to dobry pomysł, bo ma 
przyspieszyć postępowanie, a to jest 

konik Ministra Sprawiedliwości. Tylko, 
że ma on działać w jedną stronę, czyli 
do pełnomocników reprezentujących 
obywateli przed sądami. Ci zaś nie zna-
jąc dnia, ni godziny, otrzymywać będą 
na swoja skrzynkę e’mailową, którą 
muszą zgłosić do sądu, pisma sądowe 
zobowiązujące do podejmowania 
czynności związanych z prowadzonymi 
procesami, w tym zaskarżanie orzeczeń 
sądowych. No cóż, jawi się ten pomysł 
jako racjonalny. Tylko dlaczego ma on 
kierunek wyłącznie w jedną stronę? 
Pełnomocnicy (czyli adwokaci lub 
radcowie prawni), dostaną wiadomość 
w świątek czy w piątek i w podskokach 
zrealizują żądanie sądu lub złożą ape-
lację w tym szybkim tempie, a potem 
będą czekali - oni i reprezentowani 
przez nich  obywatele - na ruch sądu 
i doczekają się: czasem po kliku tygo-
dniach, czasem po kilku miesiącach, a 
czasami po ponad roku. 

Gdzie tu jest przyspieszenie? Do tego 
pełnomocnicy będą przesyłać kore-
spondencję do sądu pocztą tradycyjną. 
Gdzie tu racjonalność? Do tego jawi 
się pytanie, jak będzie zabezpieczona 
poufność korespondencji sądowej, 
kierowanej do prawników. Pomijając 
kwestie możliwości  przeglądania kore-
spondencji przez tzw. służby, częste są 
hakerskie ataki na konta elektroniczne 
i skrzynki pocztowe. Pytanie brzmi: czy 
rzeczywiście jest to racjonalna droga i 
czy skutkiem nie będzie ograniczenie 
obywatelowi prawa do sądu? Być 
może projektowane zmiany są w oce-
nie projektodawcy uzasadnione, ale 
bynajmniej nie są racjonalne. Warto 
moim zdaniem przed ich wprowadze-
niem zastanowić się nad ich skutkami. 
Prawo przecież powinno być racjonal-
ne. Poza kwestiami prawa do sądu i 
zachowaniu przy tym podstawowych 
zasad procesu to ustawodawca wi-

nien mieć zdolność przewidywania 
również innych skutków uchwalanych 
przepisów. Taka np. „Poczta Polska”. 
Jak przeżyje, gdy 1/2 korespondencji 
sądowej, którą obsługiwała, ominie 
ją? Dodatkowo prawnym rykoszetem 
dostaną też prawnicy, którzy de facto 
zostaną pozbawieni prawa do urlopu. 
No cóż, można powiedzieć: po co 
im urlop? Przecież go nie mają, tak 
jak i inni przedsiębiorcy. Co to kogo 
obchodzi? Pracownik ma urlop i już. 
Ba, niektórym związkom zawodowym 
marzy się już ponad trzydziestodnio-
wy. Ci którzy tak myślą pomijają to, 
że każdy ma prawo od wypoczynku i 
urlopu. Gwarantuje to Konstytucja, tak 
często przecież przywoływana ostatnio 
przez rządzących przy okazji publikacji 
uzasadnienia sławetnego rzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego (?). 

Na czym zaś polega ten rykoszet? 
Ano na tym, że dotychczas prawnik, 
zwłaszcza w małej, jednoosobowej 
kancelarii, mógł ugrać trochę wolnego 
czasu na systemie doręczeń przesyłek 
sądowych. Ten polega na tym, że 
przesyłkę sądową trzeba dwukrotnie 
awizować w przypadku niezastania 
adresata przez listonosza. Po pierwszej 
próbie doręczenia awizo pocztowe jest 
pozostawiane w skrzynce pocztowej i 
ponownie awizowane po upływie 7 
dni. Gdy przesyłka nie jest odebrana, 
następuje jej zwrot do sądu z adnota-
cją, że adresat nie odebrał przesyłki 
pomimo jej dwukrotnej awizacji. Takie 
doręczenie skutkuje przyjęciem fikcji, 
że przesyłka została doręczona pra-
widłowo i od ostatniego dnia awizacji 
zaczynały biec terminy sądowe, czyli 
np. termin apelacji. Prawnik dyspo-
nuje takim luksusem: może odebrać 
awizowane przesyłki 14 dnia, czyli 
ma 13 dni urlopu. Teraz będzie musiał 
wozić ze sobą kancelarię w laptopie i 

na plaży w Mielnie pisać apelację lub 
ustalać z klientem tok postępowania, 
dostarczenie dokumentów na żądanie 
sądu, itp., bo skutek doręczenia bę-
dzie natychmiastowy. Fajnie, szybko 
i sprawnie... Tylko, jak już napisałem, 
potem i tak po staremu. Sądowy ter-
min 7 dni na coś tam, a potem sąd za 
pół roku coś podejmie lub wyznaczy. 
Ot, taka siermiężna, jenostronna szyb-
kość postępowania. Przy okazji zaś 
ucierpią nie tylko prawnicy, ale też i 
ich klienci, bo ryzyko błędów wzrośnie. 
Czasem taka przesyłka trafi do tzw. 
spamu, czasem posortowana elektro-
nicznie do ofert lub powiadomień, a 
przy nawale korespondencji, jaka nas 
co dzień atakuje, łatwo ją pominąć. 
Konia z rzędem temu, kto wymyślił 
ten sposób doręczeń z pominięciem 
państwowego przecież systemu e-
-puap. Może nie korzysta lub nie wie? 
Taka to racjonalność ustawodawcy, a 
przecież w tymże e-puapie funkcjonuje 
tożsamy z doręczeniami pocztowymi 
system doręczeń i z takimi samymi 
terminami. I bądź tu mądry i zrozum... 
Zmiany mają obowiązywać w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz 
w ciągu roku od odwołania ostatniego 
z nich. Dlaczego akurat rok, a nie pół 
albo dwa? Kto to wie? I bądź tu mądry 
i zrozum... 

I tak poprzez brak wyobraźni i okula-
rów legislacyjnych prawnik może stać 
się niewolnikiem skrzynki pocztowej i 
Ministra Sprawiedliwości. A miało nie 
być tekturowo... Jak jest?

Cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator 

Dla zainteresowanych link do projek-
tu: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.
nsf/druk.xsp?nr=899
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za nami pierwsze tygodnie szcze-
pień przeciwko Covid 19. Naj-
bardziej rzucają się w oczy sporo 
bałaganu oraz brak szczepionek. 
Ale najbardziej irytujący jest brak 
jakichkolwiek pewnych informa-
cji co do przyszłości programu 
szczepień. 

W Wałczu na wałeckiej Bukowinie 
– oprócz CMR Puls i 107 Szpitala 
Wojskowego - powstał dodatkowy 
punkt szczepień. Jak tłumaczył wice-
wojewoda Marek Subocz dzięki któ-
rego staraniom powstał punkt, jego 
utworzenie zwiększy ilość szczepionek 
przypadających na powiat wałecki. 
Na tę chwilę każdy z punktów szcze-
pień otrzymuje po 30 szczepionek na 
tydzień. 

Ruszyły już szczepienia osób z grupy 
80 plus. Do końca marca są już zapeł-
nione wszystkie terminy szczepień dla 
osób w tej grupie. Zgłaszać się można 
wprawdzie przez cały czas, ale zapisy 
będą na późniejsze terminy. 

O zawiłości systemu rejestracji i 
szczepień mówi Elżbieta Sobolewska 
z Pulsu: - Mając 30 szczepionek jest 
trzydzieści terminów (slotów). Poło-
wa, czyli 15 z nich, jest przekazywana 

SzCzePIONKOWY 
zawrót głowy

na rejestrację ogólnokrajową, a poło-
wa na wewnętrzną. Z tego powodu 
w Wałczu w Pulsie szczepią się na 
przykład osoby z Piły. 

- Z tego co wiem, jest możliwa 
rezerwacja terminów na potrzeby 
własnej populacji – tłumaczy Elżbieta 
Rębecka-Sabak z Mirosławca. - To 
znaczy, że w pierwszej kolejności re-
zerwujemy terminy dla mieszkańców 
Gminy Mirosławiec. Ale wystarczy 
chwila spóźnienia i miejsca są roz-
dzielane z ogólnopolskiej rejestracji. 
W ten sposób od kiedy zaczęto re-
jestrować osoby 70 plus, z krajowej 
rejestracji trafiły do nas 72 osoby z 
Wałcza.

Jak się dowiedzieliśmy, pracownicy 
Pulsu, którzy jako służba zdrowia byli 
w tak zwanej grupie „0”, rozpoczęli 
szczepienia ludzi sami nie będąc 
zaszczepieni. W końcu wynajęli au-
tobus i... pojechali na szczepienia do 
Drawska. 

Na tę chwilę tzw. populacja własna 
osób w przedziale wieku 80 plus w 
przychodni Puls liczy około 400 osób. 
Zakładając, że muszą być zaszczepieni 
dwukrotnie, a szczepienia będą się 
odbywać w obecnym tempie, może to 
potrwać nawet do końca maja. 

E. Rębecka Sabak liczy, że kiedy 
ruszy druga tura szczepień, dostawy 
szczepionek zostaną zwiększone do 
60 sztuk tygodniowo, czyli 30 na 
pierwsze szczepienie i 30 na drugie. Z 
kolei w Pulsie obawiają się, że drugie 
szczepienia będą musiały być prze-
prowadzane z puli 30 szczepionek. 
Problem polega na tym, że nigdzie 
nie można się dowiedzieć niczego 
konkretnego. 

Pracownikom służby zdrowia po-
zostają apele do pacjentów o spokój 
i cierpliwość. To, co się dzieje, nie 
wynika z ich złej woli, ale z wdro-
żonego systemu. Proszą natomiast o 
zakładanie profili zaufanych, które są 
niezwykle pomocne przy rejestracji. 

raf

Od autora: Prawda jest taka, że 
program nie działa. Ludzie z Wałcza 
wysyłani są na szczepienia do Człopy, 
Mirosławca czy Piły, a nawet do Ka-
lisza Pomorskiego. Pacjenci z innych 
miast są z kolei kierowani do Wałcza 
czy Człopy. Do tego brak terminów, 
problemy z dodzwonieniem się do re-
jestracji... Podstawowym problemem 
jest jednak brak szczepionek. Każdy 
z punktów byłby w stanie zaszczepić 

wielokrotnie więcej osób, niż odbywa 
się to w tej chwili, ale nie ma dawek. 
Faktem jest zmniejszenie dostaw przez 
firmę produkującą szczepionki. Ale 
cały czas podnoszona jest kwestia 
rezygnacji polskiego rządu ze sporej 
części przyznanego nam pakietu. Jeśli 
jest to prawda, to w każdym normal-
nym kraju rząd pakowałby się w tej 
chwili w kartoniki i opuszczał swoje 
ministerstwa ciemną nocą, aby unik-
nąć wstydu. Tyle, że jesteśmy w Polsce 
i na tego typu honorowe działania nie 
ma co liczyć. Jest za to propaganda 
sukcesu. Odtrąbiono powstanie no-
wego punktu szczepień na Bukowinie. 
Należałoby mówić o kroku w dobrą 
stronę, bo to zawsze o 30 szczepionek 
więcej, tylko... gdzie tu jest logika? 
Po co tworzyć nowy punkt i ponosić 
koszty jego funkcjonowania, skoro wy-
starczyłoby przekazać te szczepionki 
do któregokolwiek z już działających 
punktów. A te wykorzystują 10, 
może 20 procent swoich możliwości. 
Ale idąc dalej tą drogą, chociaż w 
niezgodnym z logiką kierunku, może 
warto byłoby otworzyć 100 punktów 
szczepień? Wówczas tygodniowo mie-
libyśmy 3000 szczepionek, a nie 150 
jak obecnie... 
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luty powitał kibiców polskiego 
kolarstwa i sportu, bardzo smutną 
informacją: w wieku prawie 76 
lat zmarł na pewno najbardziej 
utytułowany, a moim odczuciu 
najwybitniejszy polski kolarz w hi-
storii - Ryszard Szurkowski. Wraz z 
jego śmiercią umarł kolejny, ważny 
fragment mojej młodości.

Któż z nas, urodzonych w latach 
50-tych, 60-tych i 70-tych ubiegłego 
stulecia, nie pasjonował się Wyścigiem 
Pokoju? Myślę, że trudno byłoby 
takich znaleźć. Kiedy przychodził 
maj, co roku zaczynało się praw-
dziwe kolarskie szaleństwo. Chyba 

Peleton bez Mistrza...
we wszystkich polskich domach od 
rana brzęczały tranzystorowe radio-
odbiorniki, podgłaśniane w porach 
nadawania komunikatów z trasy ko-
lejnego etapu wyścigu, prowadzącego 
przez 3 „bratnie” stolice: Warszawę, 
Pragę i Berlin. W każdym roku Wyścig 
Pokoju zaczynał się i kończył w innej 
stolicy. To była największa impreza 
kolarska po „naszej” stronie żelaznej 
kurtyny, niezwykle silnie obsadzona 
zwłaszcza przez reprezentacje krajów 
tzw. demokracji ludowej, trochę sła-
biej przez ekipy z państw, w których 
demokracja była mniej ludowa, za to 
o wiele bardziej demokratyczna. Ale 
prawda jest taka, że kolarze z krajów 

bloku wschodniego byli elitą wśród 
kolarzy-amatorów.

Sukcesów w Wyścigu Pokoju pierw-
szego z najwybitniejszych polskich 
kolarzy Stanisława Królaka na własne 
oczy nie oglądałem, bo nie było mnie 
jeszcze wtedy na świecie. Potem było 
długo nic, ale złota era polskiego ko-
larstwa szosowego przypadła już na 
lata mojego dzieciństwa. Dla mnie, 
a jak sądzę także dla wielu moich ró-
wieśników, wygranie Wyścigu Pokoju 
było równoznaczne ze zdobyciem 
mistrzostwa świata. W maju 1969 
roku byłem jeszcze pierwszoklasistą, 
a dzięki znakomitej jeździe Ryszarda 
Szurkowskiego już zainteresowałem 
się kolarstwem. Swoją wiedzę czer-
pałem z lektury Przeglądu Sporto-
wego, ale przede wszystkim z radia, 
w którym redkator Bogdan Tuszyński 
relacjonował to, co działo się na trasie 
i finiszach etapów Wyścigu Pokoju. 
Telewizora jeszcze w moim domu nie 
było, a transmisje z finiszów ogląda-
łem - jeśli rodzice nie mieli nic prze-
ciwko temu - na wystawach sklepów, 
gdzie te obce dla mnie urządzenia 
były sprzedawane. Moją dziecięcą 
wyobraźnią niepodzielnie zawładnęli 
polscy królowie rowerów, a przede 
wszystkim Ryszard Szurkowski.

W 1969 roku WP jeszcze nie wygrał, 
ale już rok później tak, a wyczyn ten 
powtórzył później jeszcze trzykrot-
nie: w 1971, 1973 i 1975 roku. Na 
własne oczy widziałem Go na trasie. 
Indywidualny mistrz i wicemistrz 
świata, dwukrotny srebrny medalista 
olimpijski w drużynie. Zwycięzca wie-

lu polskich i światowych wyścigów i 
niepoliczalnej liczby etapów. Gigant? 
Dla mnie prawie Bóg, car, cesarz, 
imperator. Idol.

To jego przykład sprawił, że naj-
pierw grałem w kapsle, a potem 
chciałem zostać kolarzem. Nawet 
spróbowałem. Nie przyjeżdżałem na 
końcu stawki, ale nie osiągałem na-
wet okrucha takich sukcesów, jak On. 
Zabrakło mi charakteru i dość szybko 
się zniechęciłem. Kibicowanie było i 
przyjemniejsze, i łatwiejsze. W końcu 
- gdy Ryszard Szurkowski skończył już 
karierę - kolarstwo straciło dla mnie 
swój urok. Teraz nie wiem nawet, 
jak nazywa się zawodowy mistrz 
świata, że o mistrzu olimpijskim nie 
wspomnę.

Kiedyś nawet nie marzyłem, żeby 
osobiście poznać Ryszarda Szurkow-
skiego, ale... życie układa czasem 
niezwykłe scenariusze. On zsiadł z 
roweru w 1982 roku, a ja rok czy 
dwa lata później jako student zaczą-
łem praktyki w redakcji sportowej 
Polskiego Radia. Któregoś dnia jeden 
z etatowych dziennikarzy powierzył 
mi bardzo odpowiedzialne zadanie. 

- Młody, śmigaj teraz na dół, bo 
trzeba wprowadzić do budynku Ryśka 
Szurkowskiego - rzucił do mnie. 

- Że co proszę!? - wykrztusiłem. 
- Studio mam za pięć minut, k...a, 

biegiem! On już czeka przy portierni.
No i pobiegłem na spotkanie czło-

wieka, który uosabiał moje dziecięce 
marzenia. Poznałem go od razu. Ze 
zdziwieniem zauważyłem, że był 
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Peleton bez Mistrza...
niewysoki, nie rzucał się w oczy. W 
telewizji wyglądał na wyższego. W 
przeciwieństwie do mnie, od Niego 
bił obezwładniający spokój. Moje ręce 
trzęsły się tak, że musiał to zauważyć.

- Pan tu nowy? Bo chyba wcześniej 
się nie poznaliśmy?

- Tak..., nie..., w sumie to nie wiem. 
To znaczy chciałbym, ale nie wiem, 
czy się uda - dukałem jak uczniak. 
- Strasznie się cieszę, że mogę Pana 
poznać. Był... to znaczy jest Pan moim 
idolem. Nikt mi chyba w życiu tak nie 
imponował, jak Pan...

- Bez przesady! - uśmiechnął się, a 
kiedy winda się zatrzymała, dodał: - 
Życzę spełnienia marzeń.

Potem zniknął w studiu z dziennika-
rzem, a ja po praktykach nie dostałem 
etatu w radiu i po kilku latach prze-
prowadziłem się do Wałcza.

Śledziłem potem trenerskie doko-
nania Ryszarda Szurkowskiego, wie-
działem, że miał krótki epizod jako 
prezes Polskiego Związku Kolarskiego, 
że nadal chętnie ściga się w wyścigach 
weteranów i lubi grać w tenisa. To 
mnie z nim łączyło.

Aż przyszedł 2012 rok i kolejny - 
trzeci bodajże - turniej na wałeckiej 
Bukowinie „Tenis z Gwiazdami”. 
Imprezę wymyślił ówczesny dyrektor 
COS OPO w Wałczu Piotr Marszałek, 
a swoich kolegów-artystów ściągał 
do Wałcza urodzony w Wałczu Tomek 
Gęsikowski. Ku mojemu zaskoczeniu 
jedną z gwiazd tamtej edycji turnieju 
okazał się właśnie Ryszard Szurkowski. 
Mimo, że był już po 60-tce, zachował 

nienaganną sylwetkę sportowca. Świet-
nie czuł się nie tylko w towarzystwie 
kolegów z Aktorskiego Klubu Teniso-
wego, ale nie unikał też kontaktów z 
innymi ludźmi. Na jednej z fotografii 
uwieczniłem Jego pogawędkę z też 
nieżyjącym już Mieciem Wiśniowskim, 
zapalonym rowerzystą i tenisistą. Roz-
mawiali przez dobry kwadrans.

- Wiesz, kto to był? - zapytał mnie 
później Miecio. - Rysiek Szurkowski, 
mój kolega, ten sławny kolarz!

Nie wiem, jak to było z tym koleżeń-
stwem, ale mnie wystarczyło śmiałości 
tylko do tego, żeby wspomnieć Mi-
strzowi o naszej wymianie zdań sprzed 
bez mała trzydziestu lat.

- Aaaa... to pan? - uśmiechnął się. 
- Wtedy rozmawialiśmy w windzie, 
prawda? I co, spełniły się marzenia?

- Tamte nie, ale wiele innych już 
tak - pochwaliłem się. - Może dzisiaj 
uda się spełnić jeszcze jedno: żeby 
skrzyżować z Panem rakietę...

Niestety, los okazał się bezwzględny 
i tenisowe wyczyny Ryszarda Szurkow-
skiego mogłem oglądać wprawdzie z 
bliska, ale tylko jako kibic.

Wtedy widziałem Go ostatni raz.

Wiadomość o tym, że po wypadku 
w wyścigu weteranów w Kolonii w 
2018 roku doznał urazu kręgosłupa 
i w efekcie stracił władzę w rękach 
i nogach - odebrałem bardzo osobi-
ście. Nie potrafiłem wyobrazić sobie 
Ryszarda Szurkowskiego na wózku in-
walidzkim. Mogło to spotkać każdego, 
tylko nie jego, herosa dwóch kółek i 
skromnego, życzliwego człowieka. 

A jednak... Czytałem, że nie potrafił 
pogodzić się ze swoim kalectwem, że 
jego największym marzeniem było 
wstać z wózka i samodzielnie wykonać 
chociaż jeden krok. To Jego marzenie 
już się nie spełni.

Kiedy przeczytałem wiadomość o 
śmierci Ryszarda Szurkowskiego, przy-
pomniał się mały chłopak pstrykający 
w zalany woskiem kapsel z biało-czer-
woną flagą i wydrapanym numerem 
6. To z nim wygrywał Wyścig Pokoju. 
Stanęły mi też przed oczami deko-
racje po wielu Jego fantastycznych 
zwycięstwach, ręce uniesione w górę 
w geście radości. Nigdy nie widziałem 
u Ryszarda Szurkowskiego euforii, 

żadnego pajacowania, wyćwiczonych 
przed lustrem gestów - to była czysta 
radość człowieka zadowolonego z 
tego, że jego ciężką pracę zwieńczyła 
nagroda w postaci zwycięstwa. I sza-
cunek dla rywali, których pokonał.

z wielu wspomnień o Ryszardzie 
Szurkowskim, opublikowanych w in-
ternecie przez różnych ważnych ludzi, 
najmocniej za serce chwyciły mnie za 
serce słowa byłego premiera Marka 
Belki. „Bez względu na to, jaką trasą 
teraz jedzie, na pewno ma na sobie 
żółtą koszulkę lidera”. To zdanie trafiło 
w punkt. Żegnaj, mój Mistrzu...

Tomasz Chruścicki
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Z artykułu redaktora Orlikowskie-
go w Pojezierzu Wałeckim dowia-
dujemy się, że spacerowanie zimą 
w „gaciach” po promenadzie nad 
Raduniem jest dla niego obscenicz-
ne. Mam do Niego pytanie. Czy to 
znaczy, że latem nie jest? I prośba, 
żeby podał zakresy temperatur, w 
których nagi tors nad Raduniem 
jest, albo nie jest obsceniczny.

Pan Redaktor jednak poszedł dalej. 
Nie wiem z jakiego powodu, ale 
w swoim „dziele” posłużył się co 
najmniej manipulacją, którą jest 
twierdzenie, że jestem zagorzałem 
zwolennikiem ścigania starosty i bur-
mistrza za „wszystkie ich działania 
łamiące porządek prawny”. Ciekaw 
jestem, skąd wie, że oni to robią i 
dlaczego nie zawiadomił odpowied-
nich organów w związku z tym. To 
jest oczywiście bzdura i oczekuję 
wycofania się z tych twierdzeń pod 
moim adresem. To, że kontroluję i 
oceniam działanie władz, nie upo-
ważnia nikogo do takich manipulacji. 
Manipulacją jest również sugero-
wanie, że niby decyduję, że ktoś 
łamie prawo. Moim prawem jako 
obywatela z którego korzystam, a 
obowiązkiem jako radnego jest kon-
trolowanie władzy. Moja działalność 
jako radnego jest oceniana również 
przez Pana Redaktora, który niestety 
ma tendencję dyskutowania o mnie 
zamiast o moich działaniach. Ma też 
manię insynuowania mi zachowań 
lub wypowiedzi, a potem z tym 
dyskutowania. Czasami jest to nawet 
zabawne. Tylko żeby nie popadł w 
konflikt sam ze sobą.

Szanowny Panie Redaktorze, 
rzeczywiście od prawie 20 lat pro-
wadzę Punkt Porad Obywatelskich 
w Wałczu i staram się pomagać 
ludziom w ich sprawach formal-
nych. Pan również wielokrotnie 
się ze mną konsultował w tego 
typu sprawach. Mam rozumieć, 
że jak Panu podpowiadałem, to 
było ok, a jak zwykłym ludziom, to 
nie jest ok? Przypomnę jeszcze, że 
rzeczywiście jestem radnym rady 
powiatu (morsuję prywatnie), a 
obowiązkiem radnego jest pomoc 
mieszkańcom. To, że część radnych 
okazuje zainteresowanie proble-
mami wyborców wyłącznie kilka 
miesięcy przed wyborami to inna 
sprawa. To Pana nie razi? 

Panie Redaktorze. Wszyscy ludzie 
są równi, bez względu na rasę, po-
chodzenie, wyznanie, ale też wzrost, 
wagę czy wiek. Nie wiem, jak można 
wysyłać część ludzi do lasu, bo się 
innym nie podoba ich fizjonomia. 
Może do getta pan redaktor zechce 
zaraz nas wysyłać? To nie przesada. 
Odsyłam do wypowiedzi Mariana 
Turskiego sprzed roku na temat 
11 przykazania. Tak. Auschwitz się 
zaczął od małych wykluczeń. Takich 
wykluczeń i podziałów jest w Polsce 
teraz aż nadto. Panie Redaktorze. 
Nie idź tą drogą. Nie rozumiem 

POleMIKI
Co jest obsceniczne (a co nie jest)?

również, w czym Panu Redaktorowi 
przeszkadzają „radosne twarze” mor-
sujacych. Rzeczywiście. Do noszenia 
maseczek namawiałem i namawiam, 
bo one mają sens przy braku możli-
wości zastosowania dystansu społecz-
nego. Jeżeli jednak Pan Redaktor nie 
widzi różnicy pomiędzy zasadnością 
używania maseczek podczas uprawia-
nia sportu na świeżym powietrzu a 
podczas kontaktu w pomieszczeniach 
zamkniętych, no to już nie mój pro-
blem. Zachęcam do zapoznania się z 
opiniami specjalistów w tej dziedzinie.

Oczywiście artykuł w gazecie traktuję 
jako donos do odpowiednich służb, 
o co nie mam żadnych pretensji. Pan 
Redaktor jednak nie raczył podać pod-
stawy merytorycznej i prawnej, jakimi 
się kieruje autorytatywnie „wydając 
wyrok”, że dystans nie był zacho-
wany i liczba osób była za duża. To 
oczywiście zaprzecza wcześniejszemu 
jego twierdzeniu o tym, kto powinien 
orzekać o winie. Ale, co tam? Obrzuci 
błotem i coś z tego błota przecież 
zostanie. Co zaś do przestrzegania 
przeze mnie przepisów prawa, to jak 
sam raczył zauważyć, od tego są sądy.

Nie wiem również, kto upoważnił 
Pana Redaktora do oceniania fizjo-
nomii innych osób i do oceny mojej 
zdolności do samokrytyki. Dla mnie 
jest to po prostu zwykły brak kultury 
ze strony Redaktora.

Pan Redaktor poza przyznanymi 
sobie uprawnieniami do oceny tego, 
kto złamał prawo i oceniania cudzych 
fizjonomii, przyznał sobie również 
uprawnienia gdzie i w jaki sposób 
ubrani ludzie mogą chodzić. W ja-
kim trybie? Tego nie napisał. On tak 
uważa i już. To powinno wystarczyć. 
I przedstawił morsom „propozycję”. 
Mamy chodzić sobie w „środku lasu” 
gdzie pozwala nam być bez gatek i 
staników. Zaiste Łaskawca Wielki.

Po przeczytaniu „dzieła” Pana Re-
daktora boję się też o Jego zdrowie. 
Z jednej strony nie podoba mu się 
publikowanie zdjęć na profilach 
społecznościowych o morsowaniu 
z drugiej strony je, jak rozumiem z 
obrzydzeniem ogląda, zauważając 
nasze chodzenie w „gaciach”. To ja-
kimś masochizmem trąci. Przy okazji 
informuję po raz kolejny, że morsuję 
od kilkunastu lat i gdyby nie moje 
i innych „lansowanie się” to myślę, 
że morsujących byłoby sporo mniej. 
Mniej ludzi by wtedy skorzystało 
z dobrodziejstwa tegoż, bo jednak 
uważam, że taka zabawa jest dla zdro-
wia korzystna. Oczywiście skutkiem 
ubocznym jest rzekomy „przymus” 
oglądania nas przez Pana Redaktora 
w „gaciach”, a to przecież zdaniem 
Redaktora jest obsceniczne.

Pan Redaktor też raczył napisać o 
interwencji służb i udzieleniu pomocy 
jednej pani „w gaciach” w górach. 
Szkoda, że Panu Redaktorowi nie 
przyszło do głowy sprawdzić, ilu w 
ciągu sezonu zimowego z gór ściąga 
się rozebranych a ilu ubranych tury-

stów. Z tego co wiem przypadek tej 
nierozsądnie zachowującej się Pani, 
był jednak odosobniony. Brałem 
udział w takich wyprawach i wiem, że 
ci rozebrani przeważnie są lepiej za-
bezpieczeni przed mrozem niż ubrani.

No i jeszcze jedna, dla mnie totalna 
manipulacja, głupota i obrzydliwość, 
czyli sugerowanie, że ktoś kogoś, do 
czegoś namawia albo, że cyt. „oto w 
wałeckim szpitalu zmarłoby z wychło-
dzenia dziecko” jak rozumiem przez 
nasze morsowanie. Panie Redaktorze 
niech Pan zatem zabroni oglądania 
dzieciom np. rzutu oszczepem. Już 
sobie wyobrażam, jak po obejrzeniu 
takich zawodów organizują sobie 
„dzidy” i rzucają nimi na oślep, ka-
lecząc lub zabijając innych. O grach 
komputerowych i filmach, w których 
można znaleźć różne „przykłady” do 
naśladowania nie wspomnę.

Oczywiście Pan Redaktor jako profe-
sjonalny medyk i doświadczony mors 
(tak to ironia) informuje nas, amato-
rów morsowania, że ta czynność jest 
niebezpieczna, ale w „w pewnych 
przypadkach pozytywnie oddziałuje 
na zdrowie”. Wielkie dzięki za te 
olśniewające twierdzenia.

Pan Redaktor jednak nie daje wiary 
morsom, że kąpią się w lodowatej 
wodzie dla zdrowia (jego zdaniem, jak 
rozumiem morsują dla lansu), argu-
mentując to tym, że „pod względem 
badań profilaktycznych to Polacy są 
na samym końcu Europy”. Pyta się 
też. Kto (jak rozumiem z morsów) robi 
profilaktycznie badanie moczu i bada 
sobie prostatę? Tak, Panie Redaktorze 
rzeczywiście prostactwem, albo leni-
stwem umysłowym jest budowanie 
alternatywy, morsowanie, albo bada-
nia profilaktyczne. Podejrzewam, że 
morsujący nie odbiegają w tym zakre-
sie od normy, a jeżeli już to na plus.

Na koniec. Podczas marszu nad 
Raduniem nie spotkałem nikogo, kto 
uznałby nasz marsz za niestosowny 
lub obsceniczny. Ludzie się do nas 
uśmiechali i nas pozdrawiali.

Sztubackiego języka typu „gacie”, 
używanego przez Pana Redaktora, nie 
będę komentował. Wszyscy przecież 
wiemy, że Pan Redaktor jest po-
wszechnie znany jako arbiter elegan-
tiarum i on określa modowe trendy.

Roman Wiśniewski

PS. Tytuł pochodzi od Redakcji

OD AUTORA
Szanowny Panie Romanie! Przyjąłem 

tę poważną formę mimo, że od lat 
zwracamy się do siebie na Ty, bo tak 
będzie chyba bezpieczniej. Kilka lat 
temu był Pan łaskaw napisać tekst 
wyborczy (bodaj o oświacie), który 
Pana ówcześni koledzy ocenili jako 
bełkot, nowomowę i coś zupełnie nie-
zrozumiałego nawet dla nich, mimo że 
na opisywany temat jakieś pojęcie po-
siadali. Był Pan łaskaw wypowiedzieć 
jakże śmiałą tezę, że tekst ten został 
tak napisany celowo. Należy bowiem 

pisać w sposób zawiły i niezrozumiały, 
aby przeciętny czytelnik nic z niego 
nie rozumiał. Dlaczego? Otóż Pańska 
niezwykle rozwinięta logika natych-
miast dała odpowiedź na to pytanie. 
Otóż, jak Pan to sprytnie tłumaczył, 
jeśli czytelnik nic nie rozumie z tekstu 
to sobie pomyśli, że ten, co go pisał, 
musi się na tym niesamowicie znać, 
że jest to zwyczajnie mądry człowiek. 

Otóż czytając Pana polemikę na mój 
felietonik dochodzę do wniosku, że jest 
Pan ciągle wierny swojej tezie. Przyzna-
ję bowiem, że nic z tego nie rozumiem. 
Przede wszystkim tajemnicą jest dla 
mnie to, jakiego tekstu ona dotyczy. 
Jedynie domyślam się, że mojego, tyle, 
że tego, co stara się Pan prostować 
(próbując mnie przy tym obrazić) ani 
nie napisałem, ani nie pomyślałem ani 
nie zrobiłem. Inaczej rzecz ujmując: 
prostuje Pan rzeczy, których w tekście 
nie ma, inne Pan przeinacza lub celowo 
nadinterpretuje tylko po to, aby Paso-
wały do przyjętego stylu wypowiedzi. 

Otóż Panie Romanie. Nigdzie w swo-
im tekście nie napomknąłem o Punkcie 
Porad Obywatelskich, jaki Pan prowa-
dzi od 20 lat. Nie napisałem ani słowa 
na temat Pana działalności samorządo-
wej, społecznej czy charytatywnej. Na-
pisałem natomiast, że jest Pan zagorza-
łym obrońcą porządku prawnego. Jeśli 
to obraza, to przepraszam. Napisałem 
również, że ścigać i karać chciałby Pan 
głównie Burmistrza Wałcza i Starostę, 
z czego się nie wycofuję. Pan nazywa 
to kontrolą i oceną władzy. Pomiędzy 
kontrolą i oceną władzy, a zwykłym 
czepialstwem jest nieraz bardzo cien-
ka granica, a ona - w moim odczuciu 
- przynajmniej kilkukrotnie została 
przez Pana przekroczona. Ale znów 
podkreślam, że jest to moje zdanie i 
wcale nie musi się Pan z tym zgadzać. 
Przypomnę jednak jeszcze jeden fakt. 
Swego czasu wszelkimi sposobami 
starał się Pan zmusić ówczesnego posła 
do złożenia zawiadomienia do proku-
ratury na Pana zdaniem bezprawne 
działania starosty. A dlaczego sam Pan 
tego nie złożył?   

Nigdzie nie napisałem, żeby ludzie 
szli do lasu, bo nie podoba mi się ich 
fizjonomia. Jest to zwyczajnie, jak Pan 
to lubi pisać, obrzydliwa insynuacja. 
Napisałem (i to w formie żartu), aby 
rozważyli morsowanie na leśnej polanie 
w mniejszym lub większym negliżu. Nie 
z powodu swojej fizjonomii, ale właśnie 
z powodu negliżu. Tu nie ma znaczenia, 
jak wygląda rozebrany człowiek. Łą-
czenie tego z jakąś segregacją, gettem i 
Auschwitz... Nie będę przez litość tego 
już komentował. Dla mnie i mam prawo 
do swojego zdania, miejscem dla osób 
w kostiumach kąpielowych jest plaża, 
basen, miejsca do opalania, a nie tereny 
spacerowe w mieście. I to niezależnie 
od temperatury. Jak pisałem, nawet w 
lecie wracający promenadą z MOSiR 
czy Tawerny ubierają się, wracając do 
domu. Bo tak zwyczajnie wypada. 
Skoro Pan nie uważa, że jest w tym coś 
niestosownego, nie mnie to oceniać. 
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Pozostaniemy przy dwóch skrajnych 
stanowiskach. 

Napisał Pan, że mój tekst jest do-
nosem, ponieważ zauważyłem że 
morsujący nie mają maseczek, nie 
jest zachowany dystans i nie jest za-
chowana dopuszczalna ilość osób. Nie 
podałem „podstawy merytorycznej i 
prawnej” swojego stwierdzenia. To 
właśnie klasyczny przykład bełkotu 
mający udowodnić, że piszący wie, 
co pisze. Otóż mimo że orłem z ma-
tematyki nie jestem, do pięciu zliczyć 
potrafię. To jeśli chodzi o ilość osób. 
Na zdjęciu jestem też w stanie ocenić, 
czy osoby stoją od siebie dalej, niż 1,5 
metra, czy bliżej. Najbardziej jednak 
rozbawiło mnie słowo „donos”. Bo 
rozumiem, że tekst mogą przeczytać 
jakieś instytucje i wyciągnąć konse-
kwencje? Być może będzie to dla 
Pana odkrywcze, ale te same insty-
tucje mogą oglądać fotki i filmiki, 
które są nagminnie publikowane w 
social mediach. To jak Pan je nazwie? 
Autodonosem, czy... zwykłą głupotą?  

Pana dziwne teksty o zakazywaniu 
dzieciom rzutu oszczepem skwituję 
krótko: otóż gdyby dzieci rzucały 
oszczepem na promenadzie, na pew-
no byłbym pierwszym, który by to 
zakazał, bo nie jest to miejsce do tego 
przeznaczone. Podobnie jak są miejsca 
wyznaczone do kąpieli i do opalania. I 
podkreślę to po raz kolejny: nie ma to 
nic wspólnego z fizjonomią, a jedynie 
tym, że są miejsca w których nie po-
winno się pokazywać w stroju plażo-
wym. Do takich zaliczam nie tylko Plac 
Wolności, ale i tereny spacerowe. Tak 
jest nad morzem, na Mazurach i nad 
rzekami. Po deptakach w kostiumach 
ganiają co najwyżej malutkie dzieci i 
to również coraz rzadziej. 

Nigdzie w tekście nie oceniałem 
fizjonomii innych osób, a jedynie 
raczyłem porównać figurę swoją i 
Pana, Panie Romanie, do Obelixa. 
Nie rozumiem skąd to oburzenie, 
skoro na fotkach sprzed kilku lat to 
właśnie Pan paradował w przebra-
niu... Obelixa. I mimo warkoczyków 
całkiem było w nim Panu do twarzy. 
Ale to znów tylko moja ocena. 

Nie wiem, co jest „prostactwem i 
lenistwem intelektualnym”. Proszę mi 
pokazać swój jeden wpis, w którym 
przestrzega Pan przed niebezpieczeń-
stwami morsowania. Jedna rada kto 
może, a kto nie powinien się tym 
zajmować. To się nazywa wówczas 
odpowiedzialną promocją. Pokazanie 
pozytywów ale i negatywów, które 
mogą spotkać osoby źle przygotowa-
ne lub takie, którym na morsowanie 
nie pozwalają pewne schorzenia. 

Na koniec wyjaśniam kolejny raz: 
mój tekst był luźną opinią na pewien 
nabierający rozpędu trend. Podtrzy-
muję moją opinię, że promenada nie 
jest miejscem do tego typu spacerów. 
A jeśli ktoś nie widzi w tym nic nie-
stosownego - niech tak robi. To nie 
jest karalne.  

R. Orlikowski

Cieszymy się z oddanej do użytku 
obwodnicy Wałcza, ale często 
przeklinamy urywając wahacze 
na drogach, zniszczonych przez 
używane do jej budowy ciężkie po-
jazdy. Drogi dojazdowe do terenu 
budowy miały być doprowadzone 
do stanu sprzed rozpoczęcia inwe-
stycji, ale... jest z tym kłopot.

Obwodnica została oficjalnie oddana 
do użytku 19 grudnia ubiegłego roku. 
Teoretycznie wraz z jej oddaniem 
powinny też zostać naprawione dro-
gi, wykorzystywane do dojazdu na 
budowę. Zgodnie z zapisami umowy, 
drogi dojazdowe wykorzystywane 
przez ciężki sprzęt wożący materiały 
na budowę obwodnicy powinny być 
doprowadzone do stanu sprzed roz-
poczęcia inwestycji. Jak wyglądają w 
tej chwili? Wiele z nich jest całkowicie 
zniszczonych i nie widać chętnych do 
ich naprawy. Samorządy nie mają 
pieniędzy, a nawet gdyby miały, to 
z jakiej racji mają wydawać swoje 
środki na coś, co miało być wykonane 
w ramach inwestycji? Z kolei firma 
Energopol czyli generalny wykonaw-
ca pierwszej fazy inwestycji, ogłosił 
upadłość. GDDKiA natomiast stoi na 
stanowisku, że naprawy powinno się 
wyegzekwować od wykonawcy. 

Problem mają trzy, a właściwie 2 
samorządy. Jak mówi wójt Jan Matu-
szewski, gmina Wałcz miała kilka do-
jazdówek, ale były to drogi gruntowe 
i zostały już wyrównane. Natomiast 
na terenie gminy są drogi powiatowe i 
te - jak ocenia wójt - zostały całkowicie 
rozjeżdżone. Mowa tu głównie o dro-
gach w rejonie pętli Witankowo i dróg 
na Wiesiółkę, Sitowo czy Czaplę Młyn. 

- Mieliśmy przeprowadzoną in-
wentaryzację tych dróg przed roz-
poczęciem budowy – mówi dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu 
Tomasz Rzemykowski. - Mamy pełną 
wiedzę jak mocno zostały zniszczo-
ne. W tej chwili obwodnica została 
oddana do użytku i liczyliśmy, że 
wspólnie z inwestorem, czyli GDDKiA, 
zostanie przeprowadzona podobna 
inwentaryzacja po zakończeniu inwe-
stycji. Dwukrotnie występowaliśmy 
o to do Generalnej Dyrekcji, ale bez 
odzewu. Dla nas jest sprawą oczy-
wistą, że zniszczone drogi powinny 
być doprowadzone przynajmniej do 
stanu sprzed rozpoczęcia budowy, a 
odpowiedzialny jest za to inwestor. 
Jest na pewno problem wynikający z 
ogłoszenia upadłości wykonawcy. Z 
drugiej jednak strony nie wykonamy 
remontu na własny koszt, bo mamy 
świadomość, że wtedy na pewno nie 
odzyskamy jakichkolwiek pieniędzy. 
Liczymy, że być może okres pandemii 
plus zima jedynie nieco przesuwają to 
w czasie, ale na wiosnę sprawa ruszy: 
dokonamy inwentaryzacji i zapadną 
konkretne uzgodnienia odnośnie 
remontów.

***
W podobnej sytuacji jest miasto 

Wałcz. Kilka dróg miejskich zostało 
w trakcie budowy mocno zniszczo-
nych. W remont dróg dojazdowych 

Obwodnica jest, ale...

mocno zaangażował się radny Piotr 
Romanowski. 

- Przyglądałem się mocno kwestiom 
użytkowania dróg gminnych przez 
firmy, które budowały obwodnicę i 
wielokrotnie zwracałem na to uwagę 
burmistrzowi – mówi P. Romanowski. 
- Burmistrz zapewniał, że podpisał 
porozumienie z firmami, które drogi 
użytkowały. Wielokrotnie zwraca-
łem też uwagę, że to porozumienie 
jest łamane przez firmy, np. zakaz 
ruchu ul. Północną, a zezwolenie 
na przejazd ul. Podleśną tj. drogą 
gruntową i przez lasek. Częściowo 
firma poprawiała drogi, dosypywa-
no kruszywa i zagęszczano m.in. na 
ul. Podleśnej i od końca asfaltu ul. 
Północnej w stronę ul. Kołobrzeskiej, 
tj. dojazd do mostu i za mostem. 
Zaznaczam, że były to miejscowe 
naprawy. Uważam że nie wszystko 
zostało naprawione i nie wszystko 
zostało wyegzekwowane. Przykładem 
jest wspomniana ul. Północna. Może 
i nie była ona w idealnym stanie, 
ale teraz jest zniszczona. Szczególnie 
miejsce zjazdu z asfaltu na gruntowe. 
Odcinek przy tzw. pętli autobusowej 
był szczególnie użytkowany, gdyż 
samochody ciężarowe manewrowały 
tam, by móc ustawić się tyłem i cofać 
aż do miejsca prac przy obwodnicy. 
Mieszkańcy zauważyli, że zajmuję się 
tym tematem i zgłaszali mi kolejne 
jeżdżące ul. Północną ciężkie auta i 
maszyny. Pytałem również wielokrot-
nie na komisjach czy sesjach Rady o 
ul. Wronią. Uzgodnienia teoretycznie 
były, a jednak z nieznanych mi powo-
dów nie zostały wyegzekwowane. Na 
jednym (pierwszym) spotkaniu w UM 
z wykonawcami, na które zostałem 
zaproszony, miał być również obecny 
przedstawiciel GDDKiA, niestety się 
nie pojawił... Niestety, chyba podob-
nie jak na ul. Wroniej to mieszkańcy 
zapłacą za remonty tych dróg, jeżeli 
burmistrz nie zdoła wyegzekwować 
konkretnych działań firm.

***
- Większość dróg dojazdowych do 

obwodnicy w toku objazdów doko-
nywanych przez pracowników Urzędu 
Miasta została uznana ze pozostające 
w dobrym stanie – tłumaczy wice-
burmistrz Wałcza Adam Biernacki. 
- Niektóre z dróg wykorzystywanych 
przy budowie, jak np. ulica Wronia, 
noszą jednak ślady zniszczeń zwią-
zanych z użytkowaniem na nich po-
nadnormatywnego sprzętu. Zgodnie 
z umową wiążącą Generalną Dyrekcję 
Dróg i Autostrad ze spółką Energopol 
Szczecin S.A., drogi te powinny zostać 
naprawione po zakończeniu kontrak-
tu przez tę spółkę. Niestety z uwagi 
na jej upadłość aktualnie występują 
poważne trudności prawne w wyegze-
kwowaniu tego zobowiązania. Sprawa 
jednak została przekazana radcy 
prawnemu Urzędu w celu podjęcia 
czynności, mających na celu uzyska-
nie zadośćuczynienia finansowego ze 
zobowiązań spółki Energopol Szczecin 
poprzez ich potrącenie z należnościa-
mi przysługującymi tej spółce wobec 
Gminy z tytułu realizacji umowy 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 
Trzeba jednak mieć na względzie, że 
z uwagi na skomplikowany charakter 
sprawy, proces egzekucji zobowiązań 
spółki w tym trybie będzie długo-
trwały oraz obarczony jest ryzykiem 
niepowodzenia. Wysokość strat fi-
nansowych Miasta wymaga jednak 
podjęcia takiego ryzyka. Dodatkowo 
należy podkreślić, że w budżecie Mia-
sta brak jest zabezpieczonych środków 
na wykonanie remontu tych dróg we 
własnym zakresie.

***
O drogach rozmawiałem również z 

kilkoma radnymi Rady Miasta. Stoją 
oni bezwzględnie na stanowisku, że 
burmistrz musi wyegzekwować środki 
na remont dróg od Energopolu lub 
Generalnej Dyrekcji. Na tym etapie 
Rada nie zmieni obowiązującego 
harmonogramu remontu dróg. A 
zniszczonych podczas budowy ob-
wodnicy ulic w nim nie ma, lub są na 
odległych pozycjach.

raf
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Marcin miał dokładnie 16 lat, kiedy pokłócił się 
z ojcem. Mimo, że w życiu bywał momentami na 
dnie, nigdy nie poprosił go o pomoc. Wystarczył 
jeden telefon...

Marcin był jedynakiem. Nie był jednak ani roz-
pieszczony, ani rozpuszczony. Mimo, że jego rodzina 
była - jak na wałeckie warunki - zamożna, nie był 
jednym z tych dzieciaków, które mają wszystko. Od 
małego miał swoje obowiązki w domu, a potem 
pomagał w firmie ojca: sprzątał, mył okna, później 
pomagał w biurze. Tak zarabiał, kiedy miał ekstra 
wydatki lub po prostu chciał dorobić do kieszon-
kowego. 

- Ojciec miał dość sporą firmę – wspomina Marcin. 
- Był twardym szefem i nie był lubiany przez pra-
cowników. Ale za to nieźle płacił, dlatego tolerowali 
jego nieraz chamskie zachowanie. Ojciec dużo pił. 
Może nie upijał się do nieprzytomności, ale prawie 
zawsze był nawalony i wtedy niestety nie szedł spać, 
tylko gadał i szukał towarzystwa. Przy tym czepiał 
się innych i wychwalał siebie. Właściwie nie zapra-
szałem do domu kolegów czy później koleżanek. 
Wstydziłem się pijanego ojca, bałem się tego że 
przyjdzie i będzie się czepiał albo opowiadał jakieś 
bzdurne dowcipy. Ale ojciec i tak przyłaził do mnie 
i niby żartem wypytywał, czy przypadkiem nie je-
stem pedałem, bo nie widzi mnie z dziewczynami. 
A potem była minimum godzina poniżania mnie i 
wyśmiewania.

Marcin miał już skończone 16 lat, kiedy doszło w 
domu do awantury. Ojciec był tego dnia trzeźwy. 
Zaczęło się od rozmowy o szkole, o tym, kim Marcin 
ma być w przyszłości. Syn koniecznie chciał studio-
wać archeologię, ojciec z kolei uważał, że ma iść na 
politechnikę, żeby przejąć firmę. 

- Od słowa do słowa dyskusja stawała się ostrzej-
sza – wspomina Marcin. - Ojciec zarzucił mi, że 
nigdy nie dojdę do tego, co ma on. Ja szydziłem, 
że faktycznie ma osiągnięcia, bo stać go, żeby co-
dziennie się nachlać. Do tego politechnika nie jest 
mi potrzebna i nie chcę go naśladować. Ojciec się 
wściekł. Ja wtedy siedziałem, a on stał. Znienacka 
strzelił mnie pięścią w twarz. W nosie coś mi zachru-
potało, trochę polała się krew. Ale nie powiedziałem 
ani słowa, nie płakałem. Podniosłem się i wychodząc 
do swojego pokoju powiedziałem, że dla mnie on 
już nie istnieje. Od tego momentu nie odzywałem 
się do niego. Półsłówkami odpowiadałem, kiedy o 
coś pytał. Jak kazał wynieść śmieci, to wynosiłem. 
Ale nie wziąłem od niego już nawet złotówki. Nie 
przyjąłem jakiegokolwiek prezentu. Przez rok, może 
półtora, próbował załagodzić sytuację. Potem prze-
stał. Jeśli czegoś potrzebowałem, prosiłem mamę 
albo dziadków. Tamten dzień na zawsze zmienił 
moje życie.

***
Marcin poszedł na studia. Co prawda nie była to 

archeologia, tylko historia, ale był zadowolony, że 
zrobił na złość ojcu i postawił na swoim. Wtedy 
poznał Iwonę. Była inna od jego koleżanek. Na 
pewno go kochała. On miał z kolei świadomość, 
że nie jest to dziewczyna dla niego. On był typem 
mola książkowego, oczytany, słuchał ambitnej mu-
zyki. Iwona wolała disco polo, a ostatnią książkę 
przeczytała w szkole. 

zadra

- Ale było w niej coś naturalnego – przyznaje 
Marcin. - Nie była zmanierowana, wydawała się 
szczera i otwarta. Dlatego pomyślałem, że może 
nam się uda. Poza tym dodatkowym atutem Iwony 
było to, że mój ojciec jej nie cierpiał. Uważał ją za 
głupią, niegodną tego, żeby nosić moje nazwisko. 
Więc się z nią ożeniłem. Po roku urodził nam się 
syn. Wolałem co prawda córkę, bo ojciec marzył o 
tym, żeby jego nazwisko nie zginęło. Tu nie udało 
mi się niestety zrobić mu na złość. Za to mały dostał 
na imię Jan, tak jak jego były wspólnik, który był 
najbardziej znienawidzoną przez niego postacią na 
świecie. To pokazuje, jakimi emocjami się kierowa-
łem. Dodam, że ślub zrobiliśmy na kilka osób, żeby 
ojciec nie mógł szpanować przed znajomymi. Na 
chrzciny Jaśka był zaproszony tylko do kościoła. Do 
tego kiedy zjeżdżałem z uczelni, bo wtedy jeszcze 
studiowałem, to jechałem nie do swojego domu, 
tylko na wieś do Iwony.

Kiedy Marcin był na drugim roku, zachorowała 
jego mama. Rak pokonał ją w ciągu sześciu miesięcy. 
Kiedy zmarła, Marcin tak naprawdę stracił jedyną 
bliską mu osobę. Głęboko przeżył śmierć mamy. Do 
dziś przyznaje, że wtedy bardzo pomogła mu jego 
żona. Wtedy też zdecydował się na drugie dziecko. 
Nie chciał, żeby jego syn podobnie jak on w samot-
ności przeżywał śmierć rodziców. Nie był już jednak 
w stanie utrzymać rodziny i jednocześnie studiować. 
Przerwał studia i zaczął pracować. Urodził mu się 
drugi syn.

***
- Po kilku latach życie z Iwoną niestety zamieniło 

się w katorgę – opowiada. - To były ciągłe kłótnie. 
Wyprowadziłem się od niej do maleńkiego miesz-
kania kumpla. Zarabiałem nienajlepiej, płaciłem 

alimenty, musiałem płacić za wynajem kawalerki. 
Ledwie wiązałem koniec z końcem. Rozwiązanie było 
proste. Wystarczyłoby, żebym wrócił do domu albo 
zadzwonił i poprosił ojca o pomoc. Ale nie chciałem.

Kolejnych kilka lat zajęło mu wychodzenie na pro-
stą. Pracował trochę w Polsce, ale więcej w Anglii i 
Holandii. W końcu udało mu się uzbierać pieniądze 
na niewielkie mieszkanko do remontu. Potem poznał 
Lucynę, z którą zaczęli się regularnie spotykać, choć 
nie zdecydowali się ze sobą mieszkać. 

- W ubiegłym roku zadzwonił do mnie kolega 
ojca – wspomina Marcin. - Powiedział, że ojciec 
w ciężkim stanie leży w szpitalu. Prosił, żebym 
przemyślał sprawę i może go odwiedził. Miałem 
już prawie pięćdziesiątkę na karku, a nie widziałem 
go od dobrych 20 lat. Co miałem mu powiedzieć? 
W sumie jedno, że tym uderzeniem w twarz zrobił 
ze mnie faceta. Wiedziałem, że dam radę pokonać 
wszystkie przeciwności. Byłem dzięki niemu silny i 
samodzielny. Nie powiedziałem mu tego, bo następ-
nego dnia dostałem telefon, że umarł. Zostawił mi 
wszystko: firmę, pieniądze, dom, który wybudował 
po śmierci mamy. Liczył, że z nim zamieszkam, a 
on będzie czas spędzał z wnukami. Ale zadra, którą 
miałem w sercu, okazała się silniejsza. A dziś żałuję 
tych lat...                                          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

• Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra 
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15. 
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607 
312 905                                              8/21l

• Zdolny (do przyuczenia) rencista, 
ozdrowieniec, szuka pracy. 518 524 341  
                                          5/21p

• Praca w urzędzie www.tuczno24.pl   
                                                        5/21p

•  Wolny, niepalący, niepijący, 
59/185/95, renta, zgoda na pracę, hobby: 
brydż, gitara, żeglarstwo, wykształcenie 
niepełne wyższe, politycznie neutralny - 
pozna panią, wolną, niepalącą, wykształ-
cenie średnie, ok. 55 lat, z mieszkaniem 
- w celu matrymonialnym. Tel. 518 524 
341                            5/21m

• Sprzedam wyposażenie salonu fry-
zjerskiego, tel. 692 089 888              6/21r

•  ZLEcENIa Na oGŁoSZENIa I 
rEkLamy ramkoWE oraZ oGŁo-
SzEniA dRObnE, które mają ukazać 
się w najbliższym wydaniu tygodnika „Po-
jezierze Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 
16.00 do poniedziałku poprzedzającego 
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można zle-
cać drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.  
    
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

PRACA

MATRYMOniALnE
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