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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

Są dwa punkty widzenia, 
które ciężko jest pogodzić. 
Jeden, to punkt widzenia 
właściciela/zarządcy drogi, 
który patrzy głównie przez 
pryzmat wydawanych na 
odśnieżanie dziesiątek czy 
setek tysięcy złotych. Drugi 
to punkt widzenia kierow-
cy - czy ogólnie użytkow-
nika drogi - który musi 
jechać po lodzie, utykać w 
zaspach, bo... zima znów 
zaskoczyła drogowców? 

Otóż nie... Wydaje się, że 
głównym powodem są 
jednak ogromne koszty od-
śnieżania. Po co je ponosić, 
skoro prędzej czy później 
śnieg i lód i tak stopnieje?

Jadąc samochodem po za-
śnieżonej drodze dostajemy 
nader często szału, kiedy 
mijamy pług śnieżny, który 
jedzie spokojnie z podniesio-

NASZE DROGI
bardzo śliski temat
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Sądowa pomyłka
W j ednym z 
o r z e c z eń  z e 
stycznia Sąd 
Najwyższy w 
Izbie Kontroli 
Nadzwyczaj-
nej i Spraw 

P u b l i c z n y c h 
uwzględnił  na 

posie- dzeniu niejawnym 
skargę nadzwyczajną Prokuratora 
Generalnego w sprawie dotyczącej 
stwierdzenia nabycia praw do spadku

Rzecz miała się tak, że jeden z sądów 
rejonowych stwierdził nabycie praw do 
spadku po zmarłym na podstawie usta-
wy. Pominął przy tym złożony przez 
jednego z uczestników testament. Ba, 
sąd spadku nie podjął przy tym obo-
wiązkowych czynności polegających 
na otwarciu i ogłoszeniu testamentu, 
celem ustalenia prawidłowego kręgu 
spadkobierców. Co ciekawe, w toku 
postępowania uczestnik, który złożył 
testament, nie podniósł tej kwestii. 
Dopiero po ogłoszeniu postanowienia 
ustalającego krąg spadkobierców z 
pominięciem jego, który na podstawie 
testamentu miał odziedziczyć spadek, 
wniósł apelację. Jednakże składając ją 
nie dopełnił wymogów formalnych i 
apelacja została odrzucona. Postano-
wienie sądu I instancji uprawomocniło 
się zatem bez kontroli instancyjnej. W 
tej sytuacji uczestnik ze względów for-
malnych nie mógł podważyć błędnego 
postanowienia. Jedynym wyjściem 
okazała się skarga nadzwyczajna. 
Okazała się skuteczna, bo też i błąd 
był oczywisty.

Sąd Najwyższy stwierdził, iż orzeczenie 
to narusza zasady wolności, praw czło-
wieka i obywatela, określonych w art. 
64 Konstytucji RP, takich jak: prawo do 
własności oraz prawo do dziedziczenia. 

Dziedziczenie z testamentu ma bowiem 
pierwszeństwo przed dziedziczeniem 
ustawowym. „Sąd Najwyższy przychylił 
się do argumentacji Prokuratora Gene-
ralnego, że rozstrzygnięcie według po-
rządku dziedziczenia ustawowego, które 
- jak przyznał Sąd Rejonowy - nastąpiło 
na skutek omyłki, jednak poprzedzonej 
też złożonym (i niezaprzeczonym przez 
uczestników postępowania) niepraw-
dziwym zapewnieniem spadkowym, 
należy zakwalifikować jako rażące 
naruszenie konstytucyjnej zasady demo-
kratycznego państwa prawa, urzeczy-
wistniającego zasady sprawiedliwości 
społecznej oraz zasady z niej wynika-
jące, tj. zasadę zaufania do państwa 
i bezpieczeństwa prawnego, a także 
konstytucyjne prawo dziedziczenia i 
prawo do sądu. W demokratycznym 

państwie prawa nie powinno ostać się 
postanowienie o stwierdzeniu naby-
cia praw do spadku, które w sposób 
oczywiście błędny stwierdza porządek 
dziedziczenia według przepisów ustawy 
przy braku jakichkolwiek rozważań i 
oceny ważności złożonego testamentu.

Według Sądu Najwyższego, sprawa 
spadkowa rozstrzygnięta z pominię-
ciem oceny złożonego testamentu 
narusza także autonomię woli testatora 
i godzi w powagę wymiaru sprawie-
dliwości. Orzeczenie w przedmiocie 
stwierdzenia nabycia spadku bez prze-
prowadzenia badania przedłożonego 
testamentu narusza bowiem m.in. pra-
wo zmarłego do rozporządzenia swoim 
majątkiem na wypadek śmierci.”

Dlatego też Sąd Najwyższy postano-
wieniem z 12 stycznia 2021 r. (I NSNc 

111/20) uchylił orzeczenie objęte 
skargą w zaskarżonej części i przekazał 
sprawę w tym zakresie do ponownego 
rozpoznania sądowi rejonowemu.

Takie zawiłości prawa. Może  środki 
nadzwyczajne są konieczne dlatego, 
że czasem sami sobie jesteśmy win-
ni. W tym przypadku spadkobierca 
testamentowy składając zapewnienie 
spadkowe dał fałszywe świadectwo 
składając zapewnienie spadkowe, że 
dziedziczy spadkodawca ustawowy. 
Refleksja przyszła dopiero po ogło-
szeniu postanowienia, którym poczuł 
się pokrzywdzony. Warto więc lepiej 
pilnować swoich interesów, a w razie 
wątpliwości pytać. Ponoć kto pyta, 
nie błądzi.

Cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator 
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Mam jak najserdeczniej dość pisania o ludziach, którzy 
odchodzą za wcześnie oraz - z mojego punktu wi-
dzenia - nagle i bez pożegnania. Nie przypominam 
sobie równie długiej, czarnej serii zgonów osób, 

które znałem i lubiłem albo przynajmniej - ale za to bardzo - szano-
wałem. Taka smutna okazja przytrafia mi się ostatnio przynajmniej 
co tydzień, niestety...

Pana Eugeniusza Wilczyńskiego poznałem tak dawno, że nawet 
trudno mi sobie przypomnieć kiedy to było i w jakich nastąpiło 
okolicznościach. Musiało to być jakoś w pierwszej połowie lat 
90-tych, gdyż Pana Sekretarza kojarzyłem już podczas posiedzenia 
Komisji Kultury Rady Miasta Wałcz na które zostałem „zaproszo-
ny” celem złożenia wyjaśnień, dotyczących wydawania przez 
samorząd miesięcznika „Ziemia Wałecka”, którego byłem redak-
torem naczelnym.  Dyskusja nie była lekka, łatwa ani przyjemna, 
zwłaszcza od momentu, kiedy poinformowałem Państwa Radnych 
o swojej rezygnacji z pełnienia funkcji oraz o zamiarze założenia 
prywatnego tygodnika. Osobą, która w związku z tym zadawała 
najwięcej pytań, był właśnie Eugeniusz Wilczyński, już wówczas 
sekretarz miasta przy burmistrzu Zdzisławie Tuderku. Pan Eugeniusz 
interesował się różnymi kwestiami, wypytał o sprawy, o których 
nie miałem wtedy pojęcia, a był przy tym niesłychanie rzeczowy, 
kulturalny i spokojny. Zaimponował mi tym wtedy niezwykle, 
bo okazało się, że mimo naszych rozbieżnych Wtedy) poglądów 
nawet w bardzo fundamentalnych sprawach, potrafiliśmy ze 
sobą rozmawiać w bardzo grzeczny i wyważony sposób. Poczu-
łem do Niego szacunek, którego nigdy się nie pozbyłem. Nawet, 
gdybym tego chciał, On nigdy nie dał mi ku temu choćby cienia 
sposobności. Bodaj najbardziej szanowałem w Nim to, że potrafił 
zachować się z klasą w trudnych momementach, których wobec 
bardzo czasem głębokich różnic zdań pomiędzy naszą redakcją 
a śp. burmistrzem Zdzisławem Tuderkiem nie brakowało. Misję 
prowadzenia niewygodnych rozmów wypełniał Pan Sekretarz z 
nienagannym wyczuciem, posługując się z zaskakującą wprawą 
protokołem dyplomatycznym i zręcznie omijając rozliczne rafy. 
Czynił to w dodatku w taki sposób, że nigdy nie wiedziałem, czy 
prezentuje stanowisko wyłącznie Urzędu Miasta, czy także swoje 
własne.  Oceniałem to tylko na wyczucie, posiłkując się domnie-
maniami. - Przecież to niemożliwe - suponowałem nieraz - żeby 
tak inteligentny facet jak on myślał tak, a nie inaczej... na pewno 
po prostu mówi to, co mu każą. Tak sobie myślałem, a jeśli czasem 
słuchając Go gotowała się we mnie krew, to akurat z Nim jakoś nie 

potrafiłem się kłócić. Z każdym, ale nie z Nim.
Siłą rzeczy tak długo, jak Eugeniusz Wilczyński pełnił funkcję 

Sekretarza Miasta, nie mieliśmy zbyt wielu okazji, by rozmawiać 
ze sobą prywatnie. Później, już za burmistrz Bogusławy Towalew-
skiej, odszedł na emeryturę i na jakiś czas zniknął mi z oczu. Aż 
nagle spotkał mnie zaszczyt bycia zaproszonym do uczestniczenia 
w spotkaniach grupki zacnych i mądrych ludzi, regularnie dysku-
tujących ze sobą czasem przy kawie i ciastkach, a czasem również 
przy kieliszku wina, o różnych ważnych sprawach, dotyczących 
miasta, powiatu, Polski i świata. W tym gronie nie mogło oczywi-
ście zabraknąć Pana Sekretarza. Dopiero wtedy miałem sposob-
ność przekonać się, że dysponuje On nie tylko ogromną kulturą 
osobistą, ale też - bodaj jeszcze większą - wiedzą. Imponowały mi 
- przyznaję to - jego fotograficzna pamięć, podchodzenie do wielu 
spraw w taki sposób, który mnie samemu nigdy nie przyszedłby 
do głowy, trzeźwe i chłodne spojrzenie na politykę oraz świeże i 
odkrywcze pomysły. Słuchanie jego konkretnych, nieprzegadanych 
wypowiedzi było czystą przyjemnością. Jego tubalny głos i charak-
terystyczną, szczupłą sylwetkę będę pamiętać do końca życia, ale 
najczęściej wracać będę myślami do tego, co mówił.

75 lat - czy to jest wiek do umierania? Tak w ogóle to nie wiem, 
ale tym przypadku na pewno nie był. To była wyjątkowo smutna 
wiadomość. Do zobaczenia, Panie Eugeniuszu, znać Pana było dla 
mnie wielkim zaszczytem. Będzie mi tu Pana brakowało...

Inna smutna informacja dotyczy śmierci znanego aktora Krzysztofa 
Kowalewskiego. Nigdy nie widziałem go w teatrze, a pamiętam 
go przede wszystkim z wielu świetnych ról filmowych -  dla mnie 

szczytowymi osiągnięciami Krzysztofa Kowalewskiego była rola kie-
rownika produkcji filmu „Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta” 
w „Misiu” oraz postać Zagłoby w „Ogniem i Mieczem”. Po prostu palce 
lizać. Ale na zawsze skojarzył mi się Krzysztof Kowalewski z panem 
Sułkiem w genialnych słuchowiskach autorstwa Jacka Janczarskiego, 
nadawanych w śp. Trójce. Znałem takich, którzy mówili o tych pereł-
kach, że są głupie. Cóż, to wyłącznie ich problem... bo uważam, że 
ludzie, których nie bawiły deklaracje składane przez Martę Lipińską 
- Kocham pana, panie Sułku jedyny, oraz jego  wygłaszane z lekko 
lekceważąco-zirytowaną intonacją odpowiedzi: Ciiiicho, wiem - a 
więc tacy ludzie mają z pewnością jakiś problem. Pytanie: jaki jest to 
problem - nie powinno być kierowane pod moim adresem.

Mamy pandemię, ale fajni ludzie umierają nie tylko na Covid-19. 
Obojętnie jednak, na co umierają - po prostu żal.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Larum osobiste
Reduktor
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NA SKRÓTY

4 lutego 2021 roku w wieku 75 
lat zmarł Eugeniusz Wilczyński, 
wieloletni Sekretarz Miasta Wałcz. 
Niezwykle kompetentny, lubiany i ce-
niony za ogromną wiedzę i doświad-
czenie. Obdarzony dużym poczuciem 
humoru. Od kilku lat odpoczywał na 
zasłużonej emeryturze.

W lesie pomiędzy Mielęcinem, a 
Wołowymi Lasami 4 lutego znale-
ziono ciało mężczyzny. Tożsamość 
denata ostatecznie zostanie potwier-

dzona na podstawie badań DNA. Jest 
jednak wysoce prawdopodobne, że 
ciało należy do 71-letniego mieszkań-
ca Wałcza, który zaginął na początku 
grudnia ubiegłego roku, w nocy z 5 
na 6 grudnia. Policja prowadziła po-
szukiwania, jednak nie przyniosły one 
rezultatu. Ciało znalazł przypadkowy 
spacerowicz.

W trosce o bezpieczny dowóz 
uczniów do szkół podstawowych, 
Urząd Gminy Wałcz kupił nowy, 

39-miejscowy bezpieczny autobus. 
Gminni uczniowie już z niego korzy-
stają i bardzo sobie chwalą warunki 
podróżowania. Drugi taki autobus 
gmina planuje kupić przed rozpoczę-
ciem nowego roku szkolnego.

Póki co jednak, z uwagi na ekstre-
malnie trudne warunki drogowe, 
władze gminy Wałcz podjęły decyzję 

o odwołaniu zajęć w dniach 9 i 10 
lutego 2021 r. w prowadzonych przez 
siebie szkołach dla uczniów klas I-
-III oraz w przedszkolach. Decyzję o 
kontynuowaniu lub zawieszeniu zajęć 
w zlokalizowanych na terenie gminy 
szkołach niepublicznych (Dębołęka, 
Szwecja i Witankowo) podejmowali 
samodzielnie dyrektorzy tych pla-
cówek.

Ze względu na bardzo trudną sy-
tuację na drogach (zdjęcie z okien 
Urzędu Miasta w Mirosławcu z 
poniedziałku 8 lutego ok. godz. 
19.00), po rozmowie z prezesem wa-
łeckiego PKS-u burmistrz Mirosławca 

Piotr Pawlik podjął decyzję, że we 
wtorek 9 lutego zostały odwołane 
wszystkie kursy autobusów szkolnych 
na terenie gminy Mirosławiec. Dzieci 
z Hanek, Bronikowa, Jadwiżyna, 
Próchnowa, Jabłonkowa, Jabłonowa, 

Nieradzia, Kalinówki, Orla, Łowicza 
Wałeckiego i Mirosławca Górnego 
zostały w domach.

Szkoły i przedszkole były otwarte dla 
pozostałych dzieci.

Z uwagi na sytuację epidemiologicz-
ną, tegoroczne obchody 76. rocznicy 
przełamania Wału Pomorskiego w 
dniu 12 lutego 2021 r. (piątek) ogra-
niczą się do złożenia przez mieszkań-
ców, instytucje, zakłady pracy, szkoły 
i przedszkola wiązanek pod pamiąt-
kowym obeliskiem na Cmentarzu 
Wojennym (w godzinach od 13:00 

do 15:00). Dzięki uprzejmości Komen-

danta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej 
w Wałczu w tych godzinach zostanie 
wystawiona warta honorowa. Miasto 
apeluje o oflagowanie w tym dniu 
budynków. 6 lutego 2021 r., 76 lat 
po historycznych wydarzeniach prze-
łamania głównej linii obrony Wału 
Pomorskiego, Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Elegia” z Wałcza, w po-
rozumieniu ze Stowarzyszeniem Wał 
Pomorski 1945 zaprosiła na wspólne 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
znajdującym się przy Niepublicznej 
Szkole Podstawowej im. 4 Dywizji 
Piechoty w Szwecji. Odbył się rów-
nież symboliczny marsz w kierunku 
głównej linii przełamania Wału Po-
morskiego.

Urząd Miasta Wałcz odważnie 
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zapowiedział już organizację ko-
lejnej, jubileuszowej odsłony 10. 
Wałeckiego Festiwalu Biegowego. 

Impreza odbędzie się w symbolicz-
nej dacie 10 lipca 2021 roku nad 
jeziorem Raduń. Długość głównego 
Biegu Filmowego wyniesie w tym 
roku 11 kilometrów – organizato-
rzy liczą jak zawsze na kreatywne 
i barwne przebrania uczestników. 
Jeżeli 11 km to za dużo, można 
wystartować w biegu na 6 km Bie-
gamBoLubię Lasy. W jego ramach 
odbędą się 7. Mistrzostwa Polski 
Leśników. Planowany jest także 
marsz nordic walking - ChodzęBo-
Lubię na dystansie 6 kilometrów 
oraz biegi dziecięce SportGeneracja. 
Warto zatem przyjechać do Wałcza 
całą rodziną i spędzić ten dzień na 
sportowo i filmowo.

Miasto przygotowuje się do po-
rządkowania drzewostanu wokół 
jeziora Raduń w Wałczu. W związku 

z tym, że część drzew jest obumarłych 
i zagrażają bezpieczeństwu, muszą 
zostać usunięte. Wycięte zostaną je-
dynie egzemplarze chore, zniszczone 
przez warunki atmosferyczne, takie, 
które zagrażają przechodniom. Zgo-
dę na wycinkę wydało już Starostwo 
Powiatowe, a prace rozpoczną się w 
możliwie najszybszym terminie - ze 
względu na okresy lęgowe zima jest 
najwłaściwszym czasem dla takich 
działań. Każda wycinka to temat 
trudny, ale odpowiedzialność i troska 
o bezpieczeństwo mieszkańców i 
użytkowników promenady nakazuje 
słuchać głosu rozsądku. W trosce o 
ekologię planowane jest dokonanie 
nasadzeń zastępczych.

Przedstawiciele OSP w Miro-
sławcu, Piecniku i Bronikowie 4 
i 5 lutego wzięli udział w dwóch 
wideokonferencjach z miastem 
Stadt Friedland w ramach projektu 
„Partnerstwo w obliczu epidemii”, 
realizowanego przez Gminę Mirosła-
wiec. Projekt jest dofinansowany w 
ramach naboru specjalnego Covid 
-19. Jednostki straży pożarnej zostały 
doposażone w namiot ratowniczy, 
kombinezony, maski ochronne FFP3, 
opryskiwacze spalinowe plecakowe, 
płyny do dezynfekcji powierzchni i 
rąk, rękawiczki jednorazowe, ozona-
tory i laptopy. 

Realizacja projektu pozwala na 
podtrzymanie kontaktów i wymia-
nę doświadczeń z miastem Stadt 
Friedland - niemieckim partnerem 
Gminy i Miasta Mirosławiec. Jednym 
z założeń projektu jest organizacja 4 
wideokonferencji, podczas których 
przedstawiciele obu miast wymieniają 

się informacjami na temat przebiegu 
epidemii, podejmowanych działań, 
dobrych praktyk oraz trudności, z 
jakimi spotykają się mieszkańcy. W 
realizację projektu zaangażowane są 
szkoły, przedszkole, MGOPS, Ośrodek 
Kultury w Mirosławcu, jednostki OSP 
oraz ZECWiK. Wspólne rozmowy 
obejmują tematy związane z obostrze-
niami w naszych krajach, trudnościami 
dotyczącymi m.in. służby zdrowia, 
działaniami służb bezpieczeństwa, 
edukacją, opieką nad małymi dziećmi, 
opieką i wsparciem seniorów, gospo-
darce odpadami.

Gmina Mirosławiec pozyskała na re-
alizację projektu ze środków unijnych 
42 128,66 Euro, co stanowi 85% 
wartości projektu. Pieniądze zostały 
przeznaczone na zakup sprzętu do or-
ganizacji wideokonferencji oraz zakup 
środków i sprzętu, które pozwolą na 
zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa.
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nym „spychem”, a z tyłu nie spada 
choćby grudka soli czy piasku. Fa-
chowcy zajmujący się odśnieżaniem 
nie widzą w tym jednak nic dziwnego. 
Powód? Nasze drogi mają różnych 
właścicieli lub inaczej - zarządców, 
a każdy z nich jest odpowiedzialny 
za odśnieżanie „swojej” drogi. Brzmi 
tajemniczo? Tak. Spróbujmy więc roz-
wikłać ten gordyjski węzeł drogowy.

Zaczynamy od największego kali-
bru: drogi krajowe. Zarządza nimi 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad. Do odśnieżania najczęściej 
wynajmuje ona stosowną firmę. Drogi 
wojewódzkie odśnieża województwo, 
a powiatowe – Starostwo (nie dosłow-
nie, oczywiście). Na koniec zostają 
drogi gminne i miejskie, a nawet 
osiedlowe. I tak, w Wałczu mamy 
drogi krajowe np. 22, czyli ulice Zdo-
bywców Wału Pomorskiego i Wojska 
Polskiego. Są też w mieście drogi 
wojewódzkie, czyli choćby dawna 
krajowa „10”, biegnąca ulicami: No-
womiejska, Piłsudskiego, Bydgoska, aż 
do węzła Witankowo na obwodnicy. 
Drogą wojewódzką jest też ulica Ko-
łobrzeska. Aby do końca unaocznić, 
jaki w tym temacie panuje misz-masz, 
z tego co udało się dowiedzieć wynika, 
że ulica Piłsudskiego niebawem znów 
stanie się drogą krajową. Z kolei od-
cinek dawnej 10 pomiędzy Wałczem 
a węzłem Witankowo będzie kaska-
dowo przekazywany najpierw do 
powiatu, potem zaś ma stać się drogą 
gminną. Wałeckie ulice: Dworcowa, 
Nadjeziorna i Tysiąclecia są z kolei 
drogami powiatowymi. Każda z tych 
dróg jest odśnieżana przez niezależną 
firmę. Miejskie ulice odśnieża ZGK, 
powiatowe - firma wynajęta przez 
powiat, z kolei wojewódzkie i krajowe 
analogicznie firmy wynajęte przez 
ich zarządców. Pomiędzy zarządcami 
i pomiędzy firmami od odśnieżania 
nie ma żadnej współpracy i korelacji 
działań. Dlatego dzieje się tak, że pług 
wynajęty przez GDDKiA aby do nich 
dojechać musi przejechać drogami po-
wiatowymi czy miejskimi. Po drodze 
ich oczywiście nie odśnieża. Analogicz-
nie pług należący do ZGK jadąc drogą 
wojewódzką również nie traci czasu, 
paliwa i mieszanki solno-piaskowej na 
odśnieżanie „nieswojej” drogi. Widząc 
to kierowcy klną na czym świat stoi, 
gdyż w ich mniemaniu drogowcy po 
prostu oszczędzają paliwo, zamiast 
porządnie odśnieżać...

***
Są też inne zasady, rządzące odśnie-

żaniem. 
W Wałczu do odśnieżania ulic i chod-

ników będących w posiadaniu Gminy 
Miejskiej Wałcz, oddelegowanych jest 
ponad 30 pracowników ZGK. Rozpo-
czynają pracę często około drugiej w 
nocy, aby rano, kiedy ludzie ruszają 
do pracy, chodniki były czyste. Rzecz 
jasna obowiązuje zasada, że oczysz-
czanie rozpoczyna się po ustaniu 
opadów, choć są od tego oczywiście 

wyjątki. Jeśli opady są bardzo inten-
sywne należy zacząć odśnieżanie już 
w czasie ich trwania, aby nie dopuścić 
do zalegania na nawierzchniach zbyt 
dużej warstwy śniegu. 

- Zakład Gospodarki Komunalnej 
odśnieża wszystkie tereny należące 
do Gminy Miejskiej Wałcz - tłumaczy 
dyrektor ZGK Piotr Borowiec. - W 
mieście są jednak także drogi na-
leżące do innych zarządców, m.in. 
powiatowe, wojewódzkie i krajowe. 
W tym przypadku drogi i chodniki 
odśnieżane są przez firmy zatrudnione 
przez poszczególnych zarządców dróg. 
Z kolei w samym mieście obowiązek 
odśnieżania chodników spoczywa 
również na właścicielach posesji, 
które bezpośrednio przylegają do 
chodnika. Chodnik przyległy do po-
sesji odśnieża właściciel posesji lub 
wynajmuje stosowną firmę, która to 
za niego wykonuje. My objeżdżamy 
miasto na bieżąco i uważam, że 
mimo bardzo intensywnej zimy nie 
jest najgorzej. Zarówno ZGK jak i 
inni właściciele nieźle wywiązują się 
z obowiązku odśnieżania na terenie 
miasta. Oczywiście wiem, że zawsze 
mogłoby być lepiej, ale jak na te wa-
runki atmosferyczne, jakie mieliśmy w 
styczniu a teraz mamy także w lutym, 
wcale nie jest źle. W tym roku już 
trzeci raz dokupowaliśmy mieszankę 
piaskowo-solną do posypywania 
chodników i ulic i szykuje się kolejne 
zamówienie. To pokazuje skalę pracy, 

jaką wykonaliśmy. Dodam, że zaczyna 
robić się problem z dostępnością soli 
na rynku, bo tak duże jest zapotrze-
bowanie na nią.  

W samym Wałczu rzeczywiście ra-
czej nie ma większych powodów do 
narzekania. Praktycznie wszyscy za-
rządcy wywiązują się ze swoich obo-
wiązków w sposób zadowalający, jeśli 
chodzi o drogi. Jeśli natomiast chodzi 
o położone na terenie miasta chodni-
ki, to sprawa wygląda nieco gorzej. 
Znów jest to jednak temat niezwykle 
złożony. Chodniki biegnące wzdłuż 
dróg muszą odśnieżać zarządcy dróg. 
Z kolei w przypadku dróg miejskich, 
chodniki położone przy posesjach 
muszą odśnieżać właściciele tych 
posesji i to niezależnie od tego, czy 
chodzi o dom wielorodzinny, czy 
jednorodzinny. Zasadą jest, że chod-
nik musi bezpośrednio graniczyć z 
posesją. Jeśli jednak oddziela go od 
posesji np. trawnik, to właściciel po-
sesji jest już zwolniony z obowiązku 
odśnieżania. Jest to o tyle istotne, że 
w przypadku, kiedy chodnik nie jest 
odśnieżony, a dojdzie na nim do wy-
padku, ktoś się poślizgnie i odniesie 
kontuzję - np. łamiąc rękę lub nogę 
- może dochodzić finansowego od-
szkodowania. Byłoby dobrze, gdyby 
osoba lub firma, na której spoczywa 
obowiązek odśnieżenia chodnika, 
pomyślała zawczasu o ubezpieczeniu 
się od takiej odpowiedzialności. ZGK 
takie ubezpieczenie posiada. W tym 

roku korzystało z niego raz, ale nie w 
sprawie związanej z odśnieżaniem. 

***
Prawdziwy problem na drogach robi 

się dopiero, kiedy wyjedziemy poza 
Wałcz... Na różnych drogach obowią-
zują różne standardy odśnieżania. Jeśli 
chodzi o drogi krajowe i wojewódzkie, 
to znajdują się one w I lub II kategorii 
odśnieżania. To oznacza, że w kilka 
godzin po ustaniu opadów drogi mają 
być czarne. Z kolei drogi powiatowe i 
gminne znajdują się w IV lub V klasie 
odśnieżania. W zimowej praktyce 
sprowadza się to do tego, że drogi 
mają być przejezdne, co oczywiście 
otwiera szerokie pole do dyskusji. 
Sypane mieszaniną soli i piasku nie 
są też całe drogi, ale jedynie wznie-
sienia, zakręty i skrzyżowania. Lód 
i śnieg de facto zalegają na nich do 
chwili stopienia... Przy okazji jeden z 
samorządowców „w tajemnicy” zdra-
dził, dlaczego do posypywania dróg 
używa się mieszanki soli z piaskiem. 
Wystarczyłaby najczęściej sama sól - 
tyle, że w śniegu jest ona niewidoczna 
i ludzie mają pretensje, że drogi nie 
są posypane. Piasek używa się do 
posypywania również po to, by ludzie 
widzieli, że droga była posypywana...

- Mamy pod swoim zarządem 160 
kilometrów dróg powiatowych, któ-
re odśnieżają 4 firmy, wyłonione w 
drodze przetargu - mówi dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz 
Rzemykowski. - Z niektórymi gminami 

NASZE DROGI: bardzo śliski temat
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mamy podpisane porozumienia i na 
ich terenie drogi powiatowe odśnie-
żają te gminy, a my przekazujemy na 
ten cel ustaloną kwotę. Na terenie 
Gminy Mirosławiec właściwie wszyst-
kie drogi powiatowe odśnieża gmina. 
W Gminie Tuczno większą część dróg 
powiatowych odśnieża gmina, a resztę 
my. Z kolei w Człopie nieliczne odcinki 
dróg powiatowych odśnieża gmina, a 
my dbamy o utrzymanie większości. Z 
Gminą Wałcz nie udało nam się dojść 
do porozumienia.

- Nie dogadaliśmy się z powiatem w 
kwestii utrzymania dróg - potwierdza 
wójt gm. Wałcz Jan Matuszewski. - 
Nie ma w tym żadnej złośliwości. Po 
prostu gmina jest bardzo rozległa, a 
Starostwo proponowało zbyt małe 
środki na utrzymanie dróg. Dlatego 
powiat dba o swoje, a my o swoje. 
Nie da się ukryć, że styczeń i luty 
dały nam się mocno we znaki. Dziś, 
czyli 8 lutego, problemy są nie tylko 
na drogach powiatowych, ale i gmin-
nych. Nawiało w nocy zaspy śniegu. 
W jednej z nich pomiędzy Dobinem i 
Przybkowem utknął autobus wiozący 
dzieci do szkół i maluchy ewakuowa-
liśmy prywatnymi samochodami, a 
autobus wyciągały z zaspy ciągnik i ko-
parka. Jeśli warunki się nie poprawią, 
a wiele na to wskazuje, to będziemy 
zmuszeni odwołać zajęcia w szkołach.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 
przyznał, że na odśnieżanie mirosła-
wiecki samorząd wydał do tej pory 
już 275 tysięcy złotych. Drogi utrzy-
mywane są w stanie przejezdności, 
co nie oznacza, że są one „czarne”, 
bo pokrywa je warstwa śniegu i lodu. 
Podobnie jest z drogami powiato-
wymi. Środki, które przekazuje na 
odśnieżanie swoich dróg Starostwo 
nie są wystarczające, i po rozmowach 
pieniędzy na ten cel na być więcej.

- Aby utrzymać nasze drogi powia-
towe w stanie takim, jak krajowe, 
potrzeba byłoby ponad miliona 
złotych - tłumaczy T. Rzemykowski. 
- My takimi środkami oczywiście nie 
dysponujemy. W tym roku wydaliśmy 
już na odśnieżanie ponad 300 tysięcy 
złotych. Drogi utrzymujemy w stanie 
przejezdności i na to muszą nastawić 
się kierowcy. Nie będziemy usuwali 
z drogi śliskości. Przykładowo: droga 
Wałcz - Różewo, na stan której były 
skargi, rzeczywiście jest śliska i taka 
niestety będzie. Podobnie wygląda to 
na innych drogach. Kierowcy muszą 
zachować ostrożność.

Jak to wygląda w praktyce? Roz-
mawialiśmy z jedną z mieszkanek 
naszego powiatu (dane do wiadomo-
ści redakcji), która omal nie zginęła 
na drodze powiatowej, mijając się z 
ciężarówką. 

- Mijałam się z TiR-em na śliskiej 
drodze pomiędzy Wołowymi Lasami 
i krzyżówką z drogą krajową  - opo-
wiada. - Przy drodze po bokach są 
twarde bandy ze śniegu, nasypane 
podczas spychania pługiem. Nie było 

gdzie zjechać, w końcu udało mi się 
znaleźć wyrwę jakieś miejsce, gdzie 
można było zjechać. Tyle, że mimo 
małej prędkości wpadłam w koleiny i 
zaczęło mnie ściągać do rowu. Byłam 
przerażona, bo omal nie wpadłam 
pod ciężarówkę. Zadzwoniłam na 
policję, zgłosiłam zdarzenie i po-
prosiłam o interwencję. Chciałam 
dostać jakiś telefon alarmowy, pod 
który mogłabym zgłosić, że droga 
jest nieodśnieżona i panują na niej 
niebezpieczne warunki. Dowiedzia-
łam się, że nie ma takiego telefonu. 
Pojechałam więc na ulicę Kołobrzeską 
w Wałczu do oddziału GDDKiA. Kiedy 
im powiedziałam na jakiej drodze 
było to zdarzenie, wysłali mnie na 
Bydgoską, bo to droga powiatowa. 
Na Bydgoskiej rozmawiałam z jakimś 
panem, który niewyraźnie się przed-
stawił, ale chyba był to ktoś ważny. 
Wkurzył mnie jego olewający ton i 
drwiący uśmiech. Pan stwierdził, że 
droga jest jaka jest, i lepsza nie będzie. 
Mam sobie kupić nowe zimówki, to 
może nawet pięćdziesiątką pojadę, a 
jak nie, to mam się wlec dwadzieścia 
na godzinę. Ani przepraszam, ani żad-
nego wytłumaczenia, choćby takiego, 
że na lepsze utrzymanie dróg brakuje 
pieniędzy. Wyszłam wściekła. Jeden 

plus, że droga jest teraz w znacznie 
lepszym stanie. Dowiedziałam się od 
wiceburmistrz Człopy, że po moim 
telefonie policja interweniowała w 
Zarządzie Dróg Powiatowych i drogę 
poprawili. Dlatego teraz będę zgłaszać 
wszystko na policję.

Podobny przypadek był na drodze 
pomiędzy Głowaczewem a Nową 
Szwecją. Zgarniany śnieg utworzył na 
poboczu zmrożone bandy, których nie 
można pokonać autem osobowym, a 
nawet suv-em. 

- Jadę około 20 na godzinę - opo-
wiada kierowca, mieszkaniec naszego 
powiatu. - Z przeciwka jedzie inny 
samochód. Muszę zjechać na pobocze, 
wtedy łapię koleiny i ustawia mnie 
w poprzek. Jadące z przeciwka auto 
cudem wyhamowuje. Podkreślam, że 
w poślizg można wpaść nawet przy 
tak małej prędkości. I gdyby doszło do 
kraksy, to kto ponosiłby odpowiedzial-
ność? To jest igranie z ludzkim życiem.

***
W przypadku, kiedy chodnik nie 

jest dostatecznie odśnieżony i dojdzie 
na nim do wypadku, poszkodowany 
może dochodzić odszkodowania od 
osoby odpowiedzialnej za stan na-
wierzchni, niezależnie od tego, czy 
jest to zarządca drogi, spółka miejska, 

wspólnota mieszkaniowa lub właści-
ciel przyległej posesji. W przypadku 
dróg teoretycznie też istnieje taka 
możliwość. Zarządca drogi w zależ-
ności od kategorii jej odśnieżania ma 
określony czas na usunięcie skutków 
opadów. Jeśli tego nie zrobi, teore-
tycznie można dochodzić od niego 
roszczeń, jeśli dojdzie do kolizji lub 
wypadku. Okazuje się, że w praktyce 
wygląda to o wiele gorzej.

- W praktyce do zdarzeń dochodzi 
w 99 procentach z winy kierującego 
- mówi naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP Wałcz, asp. sztab. 
Artur Prendecki. - Jest to albo błąd 
kierującego, albo niedostosowanie 
prędkości do warunków aktualnie 
panujących na drodze. Widzimy, jakie 
warunki panują na drodze i to my jako 
kierowcy podejmujemy decyzję oraz 
ryzyko, związane z tym, czy jechać 
taką drogą. Jest to nasza świadoma 
decyzja, wiążąca się z wszelkimi kon-
sekwencjami. Bierzemy pod uwagę 
nasze umiejętności, stan techniczny 
auta i warunki drogowe. Z doświad-
czenia powiem, że w przypadku 
jakiegoś zdarzenia kierowca ma małe 
szanse na dochodzenie odszkodowa-
nia z tytułu źle odśnieżonej drogi...

R. Orlikowski

NASZE DROGI: bardzo śliski temat
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Każdy, kto mnie zna, 
wie już dobrze, że pro-
wadzenie domu, który 
przeszedłby test białej 
rękawiczki Perfekcyj-
nej Pani Domu, nie 
jest moim najwyższym 
priorytetem. Czas wolę 
przeznaczyć raczej na 
dokończenie książki, 

rozmowę ze znajomymi, meczyk na konsoli czy 
ciężką pracę nad utrzymaniem moich kotów w 
stanie jako takiej satysfakcji, niż na bieganie z 
mokrą szmatką, aby upewnić się, że moje me-
ble nie są pokryte kurzem. Ponieważ mieszkam 
sama, ten system sprawdza się bezbłędnie. No 
bo powiedzmy to sobie wprost - moment, w 
którym zacznę zauważać, że koty marudzą na 
naczynia w zlewie, będzie równocześnie chwi-
lą, w której sprzątanie przestanie być moim 
największym problemem i trzeba mnie będzie 
spakować na oddział zamknięty.
O ile ktoś zlokalizuje w tym bałaganie rzeczy 
potrzebne do szpitala. Życzę powodzenia.
W życiu każdej niezorganizowanej gospodyni 
domowej przychodzi jednak moment, w którym 

należy zmierzyć się z rzeczywistością - przychodzi 
on zazwyczaj wtedy, kiedy zapowiada się na to, 
że w skromnych progach pojawią się goście. Tym 
razem jednak było inaczej.
Zamiast przebłysku paniki, doświadczyłam prze-
błysku geniuszu.
Z pomocą przyszedł portal internetowy. Trzy 
kliknięcia później byłam już pewna, że w sobotę 
o godzinie 8:00 pojawi się u mnie w mieszkaniu 
miła (sądząc po opiniach) pani, która zrobi to, do 
czego ja się nie nadaję. Mogłam spać spokojnie i 
oddać się innym zajęciom... tak?
Nie!
Rzecz, której nie przewidziałam w całym tym 
równaniu, to poczucie zażenowania. Najpierw 
dlatego, że pani od sprzątania zobaczy mój bała-
gan. Remedium? Wstać o 7:00 i posprzątać przed 
sprzątaniem. Zrobiłam tyle, ile tylko zdążyłam, 
żeby doprowadzić przestrzeń do odrobinę mniej 
szokującego stanu. Tu pozmywam, tam pocho-
wam, pranie wstawię... Niby wydawało mi się 
to wszystko trochę kontrproduktywne, ale skoro 
w mieszkaniu już jest czyściej, no to chyba o to 
chodziło.
W końcu przyszła ona – rzeczywiście przemiła, 
uśmiechnięta i zupełnie niezaznajomiona z języ-

kiem polskim. Trochę na migi dogadałyśmy się, 
że najpierw łazienka, potem kuchnia, a w tak 
zwanym międzyczasie ja i moje poczucie zaże-
nowania - tym razem spowodowane tym, że 
ktoś pojawił się w domu, żeby zrobić coś, czym 
powinnam zająć się sama - będziemy spędzać 
czas w salonie z odkurzaczem i detergentami.
Sobotnie popołudnie, które zapowiadało się 
na przyjemną odskocznię, zamieniło się w 
zawoalowany rodzaj psychicznej tortury dla in-
trowertyków. Ani nie potrafiłam odpowiedzieć 
na pytania „dlaczego”, kiedy zabrałam się za 
sprzątanie (bo w tym samym języku nie było 
szans się dogadać), ani nie odpoczęłam, wycią-
gnięta przed konsolą, z drinkiem w ręce - NO 
GŁUPIO TAK LEŻEĆ, KIEDY KTOŚ CI SPRZĄTA.
Nie mam kompletnie pomysłu na to, jak roz-
wiązać problem jeszcze-wciąż-uroczo zagospo-
darowanej bałaganem przestrzeni u siebie w 
domu. To jedno, co wiem na pewno, to to, że 
ani do sprzątania, ani do płacenia za sprzątanie 
nie jestem przeznaczona.
Matko Boska, może.... nie wiem, męża sobie 
znajdę? ALE GDZIE JA GO ZAPROSZĘ, JAK NIE 
DO SIEBIE DO DOMU?

Natalia Chruścicka

Tak źle, a tak żenująco

Dwa oblicza zimy w obiektywie naszego zaprzyjaźnionego fotografika Marcina Madajczyka z Tuczna
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Czy jesteśmy jeszcze zaściankiem? 
Tak twierdzi Paweł. Jego rodzi-
na nie chce go znać, a najlepszy 
przyjaciel obił mu twarz. A on, 
jak twierdzi, chce tylko być szczę-
śliwy...

Paweł ma 28 lat. Żaden z niego 
bandyta. Od razu należy zastrzec, że 
nie jest też gejem czy transwestytą, 
bo tego rodzaju związki też są trudne 
do zaakceptowania dla bliskich. Jego 
„zbrodnia” polega na tym, że zakochał 
się w starszej od siebie o prawie 20 lat 
kobiecie, a na domiar złego w matce 
swojego najlepszego przyjaciela. Taki 
związek jest dla wielu osób nie do 
zaakceptowania. 

Paweł poznał się z Grzegorzem w 
szkole podstawowej. Zakumplowali 
się i spędzali ze sobą każdą wolną 
chwilę. Oczywiście odwiedzali się w 
domach. Grzesiek był jedynakiem, a 
Paweł miał młodszą siostrę. Ta często 
psuła im zabawę i donosiła rodzicom 
o każdym ich grzeszku. Dlatego woleli 
spędzać czas u Grześka. Zwłaszcza po 
rozwodzie mamy Grześka z jego ojcem 
mieli mieszkanie dla siebie. Renata 
dużo pracowała i syn chodził na 
obiady do dziadków i dopiero potem 
wracał do domu. 

- Byliśmy gówniarzami – opowiada 
Paweł. - Nie zwracałem uwagi na 

Zakazana miłość

mamę kolegi. Dopiero kiedy byliśmy 
już w liceum, któregoś dnia zobaczy-
łem ją w legginsach, obcisłej bluzeczce 
i wtedy spojrzałem na nią jak na 
kobietę. Była niezwykle atrakcyjna i 
choć jak dla mnie była stara, to na 
pewno wyglądała młodziej od wielu 
nawet młodszych od niej matek. Mia-
ła nienaganną figurę, a do tego dbała 
o siebie. Umiała się ubrać i to miało 
wpływ na końcowy efekt. Nawet po-
wiedziałem Grześkowi, że jego matka 
to laska. Pośmialiśmy się wtedy i na 
tym się skończyło.

***
Chłopaki dorośli, ale dalej byli nie-

rozłączni. Grzesiek po cichu liczył, że 
jego kumpel zacznie spotykać się z 
jego siostrą i może staną się rodziną. 
Jakoś jednak między nimi nie zaiskrzy-
ło. Agata, siostra Grześka, dość wcze-
śnie wyszła za mąż i równie szybko się 
rozwiodła. W spadku po nieudanym 
związku zostało jej jednak dziecko. 
Grzesiek jak na starszego brata przy-
stało, obił ryj byłemu szwagrowi, 
kiedy się dowiedział, jak ten traktował 
jego siostrę. Obaj z Pawłem przekonali 
go również, że będą znacznie skutecz-
niejsi od komornika, jeśli zapomni o 
alimentach. Faktycznie musieli być 
przekonujący, bo pieniądze wpływają 
na konto Agaty z regularnością szwaj-
carskiego zegarka. 

Grzesiek poznał dziewczynę i zaczął 
się z nią regularnie spotykać co nie 
znaczyło wcale, że zaniedbywał kum-
pla. Spotykali się w trójkę, czasem w 
czwórkę, bo i Paweł miewał dziew-
czyny, tyle, że nie wynikało z tego nic 
poważnego. 

- Dwa lata temu, na wiosnę 2019 
roku Grzesiek poprosił mnie o przysłu-
gę – opowiada Paweł. - Jego dziewczy-
na dostała propozycję doskonałej pra-
cy w Anglii i była też praca dla niego. 
Przez rok, może dwa lata zarobiliby 
na wesele i jakieś mieszkanie. Tyle, że 
Grzesiek nie chciał zostawiać matki i 
siostry bez opieki. Prosił mnie, żebym 
wpadał do nich od czasu do czasu i 
sprawdzał, czy nie trzeba w czymś 
pomóc, czegoś naprawić. Oczywiście 
się zgodziłem, a Grzesiek wyjechał.

Paweł wpadał do mamy kumpla 
raz w tygodniu. Najczęściej nie było 
nic do roboty, ale zostawał na kawę, 
czasem piwo, i pogawędki. Renata 
ciągle mu się podobała jako kobieta, 
choć nie myślał o niej w ten sposób. 
Nadal była dla niego matką kumpla. 
Złapał się jednak na tym, że lubił z 
nią rozmawiać i spędzać czas. Odwie-
dziny czasem przeciągały się, oglądali 
wspólnie filmy czy jakieś programy 
telewizyjne. O dziwo, mieli podobny 
gust i podobnie patrzyli na świat. 
Irytowały ich te same rzeczy i mieli 
zgodne poglądy polityczne. 

- Był początek tego roku i akurat 
wybuchła pandemia – opowiada 
Paweł. - Renata wróciła z Anglii od 
Grześka i jego dziewczyny i wpadła 
od razu pod kwarantannę. Musiałem 
jej robić zakupy. Po skończeniu kwa-
rantanny wybraliśmy się do miasta. 
Renata chciała mi podziękować za 
pomoc i zaprosiła na kolację. Wra-
caliśmy już, kiedy złapał nas ulewny 
deszcz. Do domu wpadliśmy zupełnie 
przemoczeni. Renata miała na sobie 
koszulkę, która przemokła i przykleiła 
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jej się do ciała. Wyglądała zjawiskowo. 
Zobaczyła mój wzrok i sam nie wiem 
jak to się stało, że zaczęliśmy się cało-
wać, a potem wylądowaliśmy w łóżku. 
Było nam cudownie. To nie był mój 
pierwszy raz, ale na pewno najlepszy. 
To od Renaty dowiedziałem się, ile 
radości można czerpać z seksu, jeśli 
obie strony pragną siebie tak samo 
mocno. Ale mnie nie chodziło w tym 
wszystkim o sam seks. To było coś o 
wiele ważniejszego.

***
Paweł następnego dnia został u 

Renaty. Nie wychodzili z łóżka. Ko-
chali się, pili wino, znów się kochali 
i rozmawiali. Dyskutowali o tym, co 

się między nimi zadziało i co powinni 
z tym zrobić. Renata chciała utrzymać 
wszystko w tajemnicy. Bała się tego, 
co powiedzą inni, w końcu była od 
Pawła starsza dokładnie o 18 lat, ale 
z drugiej strony było jej za dobrze, 
żeby to przerwać. Paweł z kolei był 
gotów postawić się całemu światu. 
Oświadczył, że ją kocha i nie wyobraża 
sobie bez niej życia. Właściwie u niej 
zamieszkał. 

Pierwsi dowiedzieli się o tym związ-
ku rodzice Pawła. 

- Ojciec z matką przyszli do nas 
i zrobili Renacie dziką awanturę – 
opowiada Paweł. - Były wyzwiska 
od najgorszych. Grozili i jej, i mnie. 

Kazałem im się wynosić i od tej pory 
nie odzywamy się do siebie. Potem 
dowiedziała się Agata. Nie mówiła 
nic, ale zadzwoniła do Anglii do 
Grześka. Ten natychmiast zadzwonił 
do mnie pytając, czy to prawda. Nie 
chciałem kłamać, więc powiedziałem 
mu, że zakochałem się w jego matce 
i nic nie potrafię na to poradzić. Je-
steśmy szczęśliwi i tylko to się liczy, a 
jemu chyba zależy na szczęściu matki. 
Zależało, ale w dość osobliwy spokój. 
Przyleciał po trzech dniach wszedł do 
domu i bez słowa dał mi w pysk. Obił 
mnie solidnie, a ja nawet się nie bro-
niłem. Kiedy trochę oprzytomniał za-
powiedział, że jak wróci mnie ma nie 

być. Wrócił i zaczęła się awantura. Re-
nata zagroziła, że jeśli jeszcze raz mnie 
uderzy, to wezwie policję. Nie uderzył 
i nie rozmawiał. Wyszedł z domu, noc 
spędził u siostry, a następnego dnia 
wrócił do Anglii. Nie odzywa się od 
tej pory ani do mnie, ani do matki. 
My zaś jesteśmy wbrew temu wszyst-
kiemu razem. Jesteśmy szczęśliwi i o 
dziwo, coraz więcej obcych nam ludzi 
rozumie nasz związek i kibicuje nam. 
W pracy Renaty i w mojej pracy mamy 
oddanych przyjaciół. Rodziny się od 
nas odsunęły, ale liczymy, że w końcu 
to minie. Kiedy skończy się pandemia, 
planujemy wziąć ślub.

Michał Gwdowski
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Radek S. mocno przeżył 
śmierć swojego ojca. To, co 
działo się później, przeszło 
jednak jego najśmielsze 
oczekiwania. Zanim doszło 
do pogrzebu – tak, jak u 
Hitchcocka najpierw wyda-
rzyło się trzęsienie ziemi, a 
potem napięcie stale rosło. 

Krzysztof S. 2 lata temu 
zmarł nagle na udar. Był 
wtedy na delegacji służbowej 
w Olsztynie. 

- Moją matkę Irminę S. 
powiadomił o śmierci ojca 
telefon ze szpitala, bo jej 
nazwisko i numer telefonu 
znalazły się w dokumentach 
medycznych, które ojciec 
stale miał przy sobie – wspo-
mina Radek. - Dla lekarzy 
było to co prawda trochę 
dziwne, bo do szpitala przy-
wiozła ojca zupełnie inna 
kobieta - Lucyna S. To, że 
nosiła to samo nazwisko co 
moja matka nie wzbudziło 
jednak emocji. Może to sio-
stra? Kiedy jednak Lucyna S. 
zaczęła załatwiać formalności 
pogrzebowe twierdząc, że jest 
żoną - uznali, że być może 
powiadomili jednak siostrę. 
Moja matka rzuciła wszystko 
i natychmiast pojechała do 

W czterech osobach
Olsztyna. Ja byłem wtedy 
na wyjeździe i miałem tam 
dojechać osobno. W każdym 
razie matka wcześniej dotarła 
do szpitala i tu nastąpiło zde-
rzenie. Jakaś obca, podająca 
się za żonę mojego ojca ko-
bieta załatwiała formalności 
pogrzebowe. Moja mama 
jasno i dobitnie oznajmiła, 
że to ona jest małżonką i mąż 
będzie pochowany w Wałczu. 
Doszło do ostrej awantury i w 
końcu szpital wezwał policję.

Policja sprawdziła doku-
menty i doszła oto do nie-
prawdopodobnych wnio-
sków. Krzysztof S. funkcjo-
nował bowiem w czterech 
osobach, a w trzech był 
Krzysztofem S. W numerach 
PESEL każdego z jego wcieleń 
zgadzała się data urodzenia, 
a różniły się jedynie 3 ostat-
nie cyfry. Krzysztof S. miał 
wydane trzy różne dowody 
osobiste, trzy prawa jazdy i 
posiadał trzy bankowe konta, 
przypisane do tych danych. 
Mało tego, z papierów wyni-
kało, że posiadał trzy różne 
firmy. Do tego posiadał... 
trzy żony. 

- Czwarta tożsamość była 
zupełnie inna – opowiada 
Radek S. - Imię co prawda 

było to samo, ale nazwisko 
zaczynało się na R. Z kolei 
data urodzenia konsekwent-
nie była ta sama, a różniła 
się jedynie ostatnia część nu-
meru PESEL. Stało się jasne, 
że mój ojciec był oszustem i 
bigamistą. Dowiedziałem się 
o tym kiedy dojechałem do 
Olsztyna i była to pierwsza 
rzecz, jaką wykrzyczała do 
mnie moja matka. Wtórowała 
jej obca dla mnie kobieta i o 
dwa lata młodsza ode mnie 
dziewczyna. Okazało się że 
były to Lucyna S. i jej córka, 
a moja jakby nie patrzeć 
przyrodnia siostra - Karolina 
S. Z tego co krzyczały wyni-
kało, że ojciec miał jeszcze 
jedną żonę i dziecko. Był 
to dla mnie szok. Ale ojciec 
wprowadził jeszcze więcej 
zamieszania. W dokumentach 
medycznych znajdowała się 
jego dyspozycja nie tylko 
kogo powiadomić w razie 
choroby, ale też co zrobić 
na wypadek jego śmierci. 
Chciał być skremowany, a 
prochy miały być pochowane 
na cmentarzu rodzinnym w 
Grójcu. To był kolejny szok, 
bo my z mamą byliśmy prze-
konani, że ojciec pochodzi z 
Wałcza. Z kolei Lucyna była 

pewna, że jej mąż pochodził 
z Kętrzyna. Trzecia żona była 
z Chęcin i nie wiedzieliśmy co 
myślała o miejscu, z którego 
pochodził jej mąż, bo nie 
było z nią kontaktu. Razem z 
córkami przebywała bowiem 
za granicą.

***
Pogrzeb odbył się zgodnie 

z wolą Krzysztofa w Grójcu. 
Grób rodzinny był opłacony, 
było w nim wolne miejsce i 
gotowa tablica do wyrycia 
nazwiska oraz daty śmier-
ci. Pochowani tam rodzice 
Krzysztofa mieli nazwisko 
zaczynające się na R., dokład-
nie takie, jak jego czwarta 
tożsamość. 

Radek nie mógł zrozumieć 
jak to się stało, że na grób 
dziadków chodził na cmen-
tarz na Dolnym Mieście w 
Wałczu. Mało tego: na ta-
blicach było nazwisko ojca, 
które znał, czyli nazwisko, 
które nosił również Radek. 
Dopiero po kilku miesiącach 
wyjaśniło się, że grób na 
Dolnym Mieście jest... pusty. 

- Ojciec kupił kwaterę, 
postawił pomnik, a potem 
wygrawerował napisy tłuma-
cząc, że to symboliczny grób 
jego rodziców – wyjaśnia. 

- Podobny był w Kętrzynie, 
dokąd jeździł z tamtą rodziną. 
Jak się po kilku miesiącach 
okazało, trzeci grób był w 
Kielcach, skąd zdaniem chę-
cińskiej części jego rodziny 
miał pochodzić. Trzeciej żony 
i córek nie było na pogrzebie 
ojca, ponieważ nie udało 
się na czas ich powiadomić. 
Była jeszcze jedna tajemnica. 
Ojciec był bardzo zamoż-
nym człowiekiem. Każda 
z rodzin doskonale o tym 
wiedziała. Tylko, że żadne z 
nas nie mogło odziedziczyć 
spadku po nim. Zgodnie z 
dyspozycją ojca, banki za-
blokowały bowiem trzy jego 
konta, czekając na otwarcie 
testamentu. Ale żadna z jego 
żon takiego dokumentu nie 
miała. Równolegle policja 
prowadziła swoje postępowa-
nie. Specjalnie się do tego nie 
przykładali, bo i tak nie było 
już kogo oskarżyć. Zaintereso-
waliśmy się też firmami ojca 
i tu wyszła kolejna niespo-
dzianka. Firmy właściwie nie 
istniały, a dokładniej mówiąc 
nie zajmowały się tym, o 
czym mówił ojciec. Każdą z 
nich zarządzał zresztą ten sam 
prokurent, Dariusz D. Firmy 
również miały wchodzić w 
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skład masy spadkowej, a ten 
miał uregulować testament. 

Dopiero cztery miesiące po 
śmierci ojca odezwał się do 
nas mecenas Dariusz D. Był 
on, jak się okazało, zarówno 
prokurentem zarządzającym 
firmami, jak i powiernikiem 
oraz wykonawcą ostatniej 
woli Krzysztofa S. Mecenas 
zaprosił do swojej poznań-
skiej kancelarii Radosława 
S., Karolinę S. oraz Natalię 
S., która była najmłodsza z 
całego rodzeństwa. Natalia 
mieszkała w Chęcinach z 
matką i starszą o 5 lat siostrą 
Agnieszką Z. Ta była jednak 
panieńską córką Doroty S., 
a więc pozostawała niejako 
wykluczona ze spadku. 

***
- Do Poznania przyjecha-

liśmy wszyscy z matkami 
– opowiada Radek S. - Po-
znaliśmy się z Dorotą i jej 
córkami, które widzieliśmy 
pierwszy raz na oczy. Mnie od 
razu wpadła w oko Agniesz-
ka, młodsza ode mnie o dwa 
lata, przepiękna dziewczyna. 
Potem pan mecenas grzecz-
nie, ale stanowczo wyprosił 
za drzwi nasze matki i właśnie 
Agnieszkę, bo jej testament 
nie dotyczył. Wywołało to 
oburzenie pań, które mece-
nas skwitował krótko: testa-
ment ma być otwarty tylko 
w obecności jego trójki dzieci. 
Dyspozycja zmarłego mówiła 
jasno, że jeśli osoby niewy-
mienione jako upoważnione 
do obecności nie opuszczą 
pomieszczenia, to testament 
nie będzie odczytany, a co 
za tym idzie, ruchomości i 
nieruchomości pozostaną w 
zarządzie prokurenta. Kiedy 
w końcu zostaliśmy sami, 
mecenas zaczął odczytywać 
ostatnią wolę ojca, a nam 
oczy robiły się coraz większe.

W testamencie Krzysztof S. 
przeprosił na wstępie swoje 
dzieci, że utrzymywał w ta-
jemnicy to, że miały rodzeń-
stwo. Tłumaczył, że miał do 
tego poważne powody. Każde 
z jego dzieci miało otrzymać 
równą część jego zasobów 
pieniężnych, które na chwilę 
otwarcia testamentu wy-
nosiły 4,5 miliona złotych, 
co jak łatwo było przeliczyć 
oznaczało, że dla każdego z 
trójki rodzeństwa przypadało 
1,5 miliona złotych. Każ-
de z dzieci miało otrzymać 
równe udziały w firmach, 
a właściwie jednej firmie. 
Do tego każde dziedziczyło 
wymienione dzieła sztuki i 
kosztowności, których lista 
była sporządzona osobno dla 

każdego z dzieci. Rynkowa 
wartość tych przedmiotów: 
starych obrazów, biżuterii, 
kosztownych przedmiotów 
była mniej więcej równa i dla 
każdego z trójki dzieci przy-
padało po około 2 miliony 
złotych. 

- Był jednak jeden waru-
nek – mówi Radek S. - W 
okolicach Wałcza ojciec wy-
budował dom. Mieliśmy w 
nim zamieszkać wspólnie, 
poznać się i wytrzymać ra-
zem przez rok. Dopiero po 
tym czasie majątek miał być 
nasz. Dom, w którym mie-
liśmy zamieszkać, miał być 
współwłasnością całej naszej 
trójki. Nad wykonaniem te-
stamentu i sprawdzeniem, 
czy mieszkamy razem miał 
czuwać mecenas Dariusz D. 
Potem zostały odczytane 
zapisy dotyczące tego, że z 
dochodów firmy musimy za-
bezpieczyć finansowo swoje 
matki, o ile takiej pomocy 
będą potrzebowały. Była 
też klauzula na wypadek, 
gdybyśmy nie zastosowali się 
do woli ojca. W testamencie 
znalazła się lista organizacji, 
stowarzyszeń i muzeów, do 
których miał trafić spadek 
po ojcu. Mieliśmy 15 minut 
na podjęcie decyzji. Mece-
nas zostawił nas w pokoju 

samych. W sumie ja miałem 
najłatwiej, bo mieszkałem 
w Wałczu. Dla dziewczyn 
oznaczało to jednak przepro-
wadzkę w drugi koniec Polski 
i całkowitą zmianę życia. 
Karolina była już samodzielna 
i od razy stwierdziła, że idzie 
na to. Problem był z Natalią, 
która ledwie co skończyła 
18 lat. Miała niedługo zda-
wać maturę. Oświadczyła, że 
gdyby mogła zamieszkać ze 
starszą siostrą, to może by 
się zdecydowała. Kiedy wrócił 
mecenas spytaliśmy go, czy 
Natalia może zamieszkać z 
siostrą. Odpowiedział, że w 
testamencie nie ma nic na 
temat osób towarzyszących, 
czyli mogą z nami zamiesz-
kać siostry, dziewczyny czy 
chłopaki. Karolina bardzo 
się z tego ucieszyła, bo miała 
chłopaka.

Po dwóch tygodniach na-
stąpiła przeprowadzka. Me-
cenas czekał przed domem 
z kluczami. Dom był duży, 
nawet bardzo duży, w pełni 
urządzony i luksusowo wypo-
sażony. Natalia wprowadziła 
się do niego z siostrą, a Ka-
rolina ze swoim chłopakiem 
Michałem. Radek wprowadził 
się sam. Kiedy wybrali już 
pokoje dla siebie, mecenas 
zaprosił ich do kuchni połą-

czonej z częścią jadalną. Na 
dużym stole z 12 krzesłami 
stała skrzynka. 

- Jak mówił mecenas ojciec 
przewidział, że się zgodzimy 
– opowiada Radek. - Wiedział 
też, że ta decyzja oznacza 
dla nas spore komplikacje 
życiowe. Konieczność zmia-
ny pracy, szkół czy uczelni. 
Dlatego na początek zostawił 
nam środki na życie. Była 
to kwota wystarczająca nie 
tylko na nasze utrzymanie, 
ale i na ułożenie sobie życia 
od nowa. Mieliśmy z tych 
pieniędzy korzystać wspólnie 
i wspólnie decydować, jakie 
wydatki i dla kogo są koniecz-
ne. I tak zaczęliśmy wspólne 
mieszkanie. Powiem szczerze, 
że moje siostry okazały się 
całkiem fajne. Od razu też 
dogadałem się z Michałem, 
chłopakiem Karoliny. Natalię, 
która była najbardziej zagu-
biona, otoczyliśmy specjalną 
opieką. Z Agnieszką z kolei 
doskonale się rozumieliśmy 
od początku.

Mecenas wpadał do nich 
od czasu do czasu. Podrzu-
cał dokumenty firmy, którą 
mieli przejąć. Stopniowo 
zagłębiali się w tym, jak ona 
funkcjonuje. Tu nieoceniona 
okazała się Agnieszka, która 
skończyła prawo. Radek z 

kolei był po zarządzaniu i 
też miał pojęcie, o co w tym 
chodzi. Mijały miesiące, a 
więzi pomiędzy rodzeństwem 
stawały się coraz silniejsze. 
Do tego Radek z Agnieszką 
stali się parą. W końcu nie 
byli ze sobą spokrewnieni. 
Ich matki po początkowym 
okresie niechęci, odwiedzając 
dzieci też zaczęły ze sobą roz-
mawiać. Dotarło do nich, że 
pretensje mogą mieć tylko do 
wspólnego męża Krzysztofa 
S., ale on już przecież nie żył.

- Ojciec strasznie namieszał 
– podsumowuje Radek. - Ale 
po roku nikt z nas nie miał do 
niego pretensji. Miał trzy ro-
dziny, które najwyraźniej tak 
samo kochał i każdej poświę-
cał tyle samo czasu. Każdego 
z nas dobrze zabezpieczył na 
przyszłość. Po roku żadne z 
nas nie wyobrażało już sobie 
życia bez rodzeństwa. Ja z 
Agnieszką planujemy ślub i 
ustaliliśmy, że zamieszkamy 
w domu. Z nami będzie 
mieszkała Natalia. Dla Ka-
roliny budujemy niedaleko 
nowy dom. Wspólnie zarzą-
dzamy firmą, wspólnie się 
bawimy i spędzamy wolny 
czas. Połączył nas ojciec... 
Może i w dziwny sposób, ale 
skutecznie.

Marcin Orlicki
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Pandemia jest przyczyną wielu niespodziewa-
nych sytuacji. Przez nią rozpadają się jedne 
rodziny, ale dzięki niej tworzą się też nowe. 
Jak to w życiu...

- Byliśmy zaprzyjaźnieni z Martą – opowiada Jacek. 
- Od momentu, kiedy sprowadziliśmy się do bloku, 
Marta ze swoim mężem zaoferowali nam pomoc. 
Robiliśmy z żoną generalny remont mieszkania, i był 
moment, że nie mieliśmy dostępu do toalety, nie 
było wody ani prądu. Dzięki ich życzliwości mieliśmy 
się gdzie umyć, skorzystać z toalety, zrobić herbatę 
lub kawę czy wrzątkiem zalać chińską zupkę. Kilka 
lat temu mąż Marty wyjechał za granicę i już tam 
został. Dwa lata temu rozwiedli się. Marta była sama 
i teraz to my z moją żoną Iwoną pomagaliśmy jej, 
a przede wszystkim dbaliśmy o to, żeby nie była 
całkiem samotna. Nie zliczę wieczorów, które spę-
dziliśmy wspólnie oglądając filmy czy zwyczajnie 
pijąc piwo lub wino i gadając do późna. Kiedy Marta 
wylądowała na kwarantannie było oczywiste, że jej 
pomożemy. Traf chciał, że dzień później u kumpla z 
pracy potwierdzono Covida i ja też miałem nałożoną 
kwarantannę. Co robić? Przecież jeśli mnie zamkną 
w domu to moja żona też trafi na kwarantannę i 
dzieciaki nie będą mogły wychodzić. Do rodziców 
bałem się iść, bo jednak mogłem złapać wirusa, a 
u starszych ludzi to jest niebezpieczne. Zadzwo-
niłem więc do żony, a ona wpadła na pomysł, że 
skoro Marta jest na kwarantannie, to może u niej 
przesiedzę tych kilka dni. Zadzwoniłem do Marty, 
a ona oczywiście nie widziała w tym najmniejszego 
problemu. Iwona robiła nam zakupy, koleżanki 
Marty donosiły jej wino i „łiskacze”, żeby jej się 
nie nudziło. I tak kwarantanna mijała nam całkiem 
fajnie. Już drugiego wieczoru popiliśmy całkiem 
solidnie. Marta poszła pod prysznic, ja wlazłem do 
łazienki przez przypadek, i... nie powiem, było na 
co popatrzeć. Tym bardziej, że lekko podchmielona 
Marta specjalnie się nie spłoszyła. Mało tego, zaczęła 
zachowywać się lekko prowokacyjnie. Sytała czy jej 
się podobam, a potem przebrała się w seksowną 
bieliznę. Powiedziałem, żeby uważała, bo jednak 
jestem tylko facetem i mogę się nie opanować. 
Zalotnie spytała, na co w takim razie czekam. Nie 
jestem z siebie dumny, ale... stało się i wylądowali-
śmy w łóżku. Potem już spędzaliśmy ze sobą każdą 
noc. Było genialnie. To było zupełnie coś innego, niż 
z Iwoną. Pod tym względem nie dopasowaliśmy się. 
Ja potrzebowałem w łóżku ognia, a nie seksu bez 
jakiejkolwiek namiętności, fantazji i urozmaiceń. Kie-
dy kwarantanna się skończyła, brakowało mi tego i 
ciągnąłem do Marty. W końcu uznałem, że tak dłużej 
być nie może. Odbyliśmy z Martą długą rozmowę, a 
na końcu ona zdecydowała, że też chce ze mną być. 
Następnego dnia powiedzieliśmy o nas Iwonie. Nie 
było to proste ani łatwe i wiem, że ją skrzywdziłem. 
Ale stawiając sprawę jasno postąpiłem moim zda-
niem uczciwie. W efekcie przez pandemię rozpadło 
się moje małżeństwo. Teraz czekam na rozwód, ale z 
kolei jestem w nowym, cudownym związku.

***
- Jestem emerytem – opowiada Adam. - Fakt, że 

jako zawodowy żołnierz przeszedłem na emeryturę 
dość młodo. Pięć lat temu zmarła moja żona i zo-
stałem całkiem sam. Trzymałem się w czasie pan-
demii doskonale, ale niestety pod koniec sierpnia 

Uboczne skutki kwarantanny

złamałem nogę. Byłem całkowicie unieruchomiony 
w domu i zdany na łaskę siostry. To ona robiła mi 
zakupy. Niestety, któregoś dnia wylądowała na 
kwarantannie i już wtedy nie mogła do mnie przy-
chodzić. Jej dzieci siedziały za granicą. My z żoną nie 
mieliśmy dzieci. Jednym słowem, nie miał mi kto po-
móc. Nie chciałem fatygować kumpli, bo zwyczajnie 
wstydziłem się tego, że stałem się całkowicie niesa-
modzielny. W końcu jednak skończyły mi się zapasy. 
Noga bolała okrutnie, ale rad nie rad o jednej  kuli, 
bo tylko jedną miałem, postanowiłem wybrać się 
do sklepu. Po mieszkaniu jakoś od biedy dawałem 
radę się poruszać. Ale za drzwiami zaczął się koszmar. 
Ledwie zszedłem po schodach, ale na dole już nie 
dałem rady i usiadłem na schodach. Zobaczyła mnie 
sąsiadka i spytała, co się dzieje. Wytłumaczyłem, 
że mam złamaną nogę, boli mnie koszmarnie, ale 
muszę iść na zakupy. Kazała mi wracać do domu. 
Pomogła wejść na górę i poprosiła o listę zakupów. 
Zrobiła mi sprawunki i przyniosła na górę. Chciałem 
jej zapłacić za fatygę, ale nakrzyczała na mnie i ka-
zała przygotować listę zakupów na następny dzień. 
Powiedziała, że z miłą chęcią mi pomoże i nie jest 
to dla niej nic uciążliwego. Sama jest na emeryturze, 
jej mąż zmarł kilkanaście lat temu i ma wiele cza-
su. Zaprosiłem ją na kawę. Rozmawialiśmy długo. 
Krystyna, bo tak miała na imię, była emerytowaną 
nauczycielką, chociaż przez ostatnie lata pracy nie 
uczyła w szkole, tylko pracowała gdzieś w oświacie 
jako urzędnik. Kapitalnie nam się rozmawiało. Kiedy 
następnego dnia przyniosła zakupy, zaprosiłem ją 
na kolację, którą sam zrobiłem. Krystyna przyniosła 
doskonałą nalewkę własnej roboty. Dwoje dziadków 
mogło się nagadać. Chyba wracała do domu koło 
północy. Kilkanaście dni kwarantanny minęło szybko 
i znów pojawiła się u mnie siostra. Co ciekawe, od 
razu zaprzyjaźniły się z Krystyną. Nasza znajomość 
przerodziła się w coś wspaniałego... w prawdziwe 
uczucie. Nie przypuszczaliśmy, że coś takiego przy-
darzy się nam na stare lata. Od Bożego Narodzenia 
mieszkamy razem i jest wręcz cudownie. I pomyśleć, 
że wszystko zaczęło się przez kwarantannę siostry. 
Gdyby jej nie miała, ja nie szedłbym po zakupy i nie 
spotkałbym Krystyny. Dalej mijalibyśmy się pewnie 
na klatce i mówili sobie: dzień dobry. Przypadki 

chyba rządzą światem...
***

- Na temat pandemii i kwarantanny mam jak naj-
gorsze zdanie i chyba trudno mi się dziwić – mówi 
Janusz. - Moja żona jest informatykiem i w całym 
bloku sąsiedzi wiedzą, że zna się na komputerach. 
Wiele osób korzystało z jej usług i nie da się ukryć, 
że w ten sposób trochę dorabiała. Kiedy wybuchła 
pandemia, zaczęła się zdalna praca żony. Ja z kolei 
jestem kierowcą. W trasie jestem albo przez trzy 
tygodnie bez przerwy i potem mam wolny tydzień, 
albo co tydzień przyjeżdżam do domu na kawałek 
soboty i niedzielę, a w poniedziałek rano ruszam w 
trasę. Wtedy akurat jeździłem kółka trzy tygodnie 
jazdy na tydzień wolnego. Ja za kółkiem za granicą, 
a żona i dzieciaki przed kompem. Niestety, na kwa-
rantannie wylądował Mariusz, sąsiad mieszkający 
piętro niżej. Pracował zdalnie i nie mógł poradzić 
sobie z programami. Oczywiście wykonał telefon 
do mojej małżonki. Przysięgał się, że nie jest chory, 
a kwarantannę ma nałożoną na wszelki wypadek, 
więc żona poszła. Zrobiła mu tego kompa. Potem, 
jak opowiadały mi dzieci, ten komputer psuł mu się 
codziennie, a naprawa trwała po kilka godzin, nawet 
wieczorem i w nocy. W końcu zobaczyłem, że coś 
jest nie tak. Żona wyglądała dziwnie i miałem rację. 
Okazało się, że jest w ciąży. Zachowała się uczciwie, 
bo od razu przyznała, że to nie moje dziecko. I tak 
nie byłaby w stanie wmówić mi tej ciąży, bo tak się 
akurat złożyło, że nie spaliśmy ze sobą ponad dwa 
miesiące i chyba miała tego świadomość. W każdym 
razie nawet nie pytałem, kto jest ojcem. Spakowa-
łem się i wyprowadziłem z domu. Tak pandemia i 
kwarantanna pomogła mi w rozwaleniu małżeństwa. 
Mam ogromne, pandemiczne rogi. 

Michał Gwodowski
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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

• ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA 
ROZLEWNIĘ GAZU W WAŁCZU. WIĘ-
CEJ INFORMACJI POD TEL. 507 074 
042                                            9/21p

•  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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