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Gdzie, jeśli nie tutaj, lepiej wybrzmiałyby nasze podzięko-
wania za wszystkie miłe słowa, których wysłuchaliśmy i 
przeczytaliśmy w związku z jubileuszem 25-lecia naszego 
tygodnika. Przy okazji informujemy, że obchody nie były 

szczególnie huczne ani nie odbywały się w bardzo licznym gronie. 
Ot, spożyliśmy, co było do spożycia, trochę powspominaliśmy 
dawne czasy i to wszystko. Raz, że działamy teraz w ekstremalnie 
odchudzonym składzie, dwa, że pandemiczne ograniczenia nie 
pozwalają na organizowanie liczących ponad 5 osób spotkań, a 
trzy, że od zawsze ważniejsze od tego, co było wydawało nam się 
to, co będzie. Zaznaczyć jednak koniecznie trzeba, że z przeszłości 
próbujemy pełnymi garściami czerpać nauki, które mogą przydać 
się w naszej pracy. Teoria jest bardzo istotna, ale doświadczenia nic 
nie zastąpi...

A skoro rzekłem już słówko o pandemii - przyszło mi do 
głowy, by nie oddalać się od tego tematu. Rozumiem, że 
części naszych Czytelników może on wydawać się już nudny 

i przewałkowany na wszystkie możliwe sposoby. Ja sam również 
nie zaczynam przeglądania serwisów od informacji związanych z 
Covid-19, ale... wracam do nich. Dzień bez wiedzy o liczbie nowych 
zachorowań jest dla mnie dniem straconym. Dołuje mnie to, ale 
przyswajam, bo myślę, że zła informacja jest mimo wszystko lepsza, 
niż żadna. Czy się boję zarazy? Kilka dni temu moja młodsza córka 
wróciła do pracy po drugim zachorowaniu. Na szczęście wszystko 
skończyło się dobrze, ale przeszła to gorzej, niż za pierwszym, 
prawie bezobjawowym razem. Nie powiem więc, że się nie boję, 
ale nie podporządkowałem swojego życia zabezpieczeniu się przed 
wirusem. Zapewne mógłbym być ostrożniejszy, ale... mnie wystarczy 
świadomość, że swoim zachowaniem nie narażam innych. Noszę 
maseczkę w domu i na otwartej przestrzeni, podaję rękę na powi-
tanie tylko tym, którzy mają na to ochotę, staram się nie szarżować. 
Ale nie zamierzam - póki co - zamykać się w czterech ścianach i 
spędzać czasu na rozmyślaniach o tym, co może mnie spotkać, na 
co zresztą i tak nie mam istotnego wpływu. Chcę żyć i cieszyć się tym 
tak długo, jak będzie można, nie szkodząc przy tym innym ludziom

Nadejściem trzeciej fazy epidemii jestem jednak naprawdę 
poruszony. Sięgająca 30 tysięcy dziennie skala zarażeń 
to naprawdę nie są żarty. I nie mam najmniejszego za-

miaru winić o to kogokolwiek. Można przyczepiać się do rządu o 
różne rzeczy, o błędy czy absurdy, do których dochodzi przy okazji 

wprowadzania kolejnych regulacji antycovidowych. Ale ja dotar-
łem już do takiego punktu, w którym toczenie politycznych bitew 
przed drzwiami do ledwie dyszących szpitali czy nawet bramami 
szybko wypełniających się cmentarzy wydaje mi się absurdem. 
Nie czas jest teraz na takie rzeczy. Dziś wszyscy musimy zachować 
się przede wszystkim rozsądnie i odpowiedzialnie. Chyba nikogo 
nie cieszy kolejny lockdown, nikomu nie jest na rękę ogłaszanie 
upadłości kolejnych firm, zamykanie muzeów, kin i teatrów, ale... 
stoimy wszyscy w obliczu ogólnoświatowego dramatu. Jeśli - jako 
ludzkość - nie będziemy przestrzegać najprostszych reguł bezpie-
czeństwa, to dojdzie do prawdziwej katastrofy. Planeta wyludni się 
w błyskawicznym tempie i konia z rzędem temu, kto teraz potrafi 
przewidzieć, jak miałby wyglądać swiat po pandemii. Ja wolę nie 
próbować sobie tego wyobrazić, zwłaszcza, że nie byłoby to już 
moje zmartwienie, więc nawet nie muszę. Nie zamierzam jednak 
żegnać się z tym światem bez walki. Od jutra (piszę te słowa w 
poniedziałek 22 marca) rusza rejestracja osób w moim wieku, któ-
re chcą się zaszczepić. Przyznaję, że śledząc doniesienia związane 
ze skutkami ubocznymi szczepienia się preparatem AstraZeneca 
miałem poważne wątpliwości, czy się na to zdecydować, ale po 
oświadczeniu Europejskiej Agencji Leków, podjąłem decyzję, że 
jednak tak. Wprawdzie wolałbym Pfizera, ale przyjmę to, co mi 
dadzą. Jak każdy, zachorować mogę na cokolwiek i w każdej chwili, 
ale jeśli miałbym umrzeć na coś, przed czym mogę się ochronić, to 
wydaje mi się to trochę bez sensu. A jeśli mam do wyboru: żyć czy 
umrzeć - wybieram to pierwsze, bo ciągle mam po co.

Cóż, zawsze wątpiłem w skuteczność różnych apeli, nawoły-
wań, wezwań i tym podobnych. Myślę, że aby ludzie na nie 
reagowali, muszą je wygłaszać osoby obdarzone wyjątkową 

charyzmą i autorytetem. Mnie oczywiście do takich osób bardzo 
daleko, więc nie od siebie, tylko w imieniu tych, którzy znają się na 
temacie światowej zarazy, pokornie Państwa proszę: szczepcie się, 
jeśli możecie. Szczepcie się, jeśli zbrzydło wam noszenie maseczek, 
jeśli nie możecie iść do galerii handlowej, jeśli nie możecie iść na czyjś 
ślub albo pogrzeb, jeśli boicie się, że w szpitalu zabraknie łóżka albo 
respiratora dla was lub dla waszych bliskich, itede, itepe. To wszystko 
ma ze sobą ścisły związek. Gra idzie o zachowanie zdrowia i życia 
nas wszystkich, ale też o zachowanie świata w kształcie, który znamy. 
Owszem, on - ten świat - na pewno nie jest doskonały, ma mnóstwo 
wad i nie jest dla wszystkich sprawiedliwy. Ale przynajmniej wiemy, 
nad czym trzeba popracować, żeby to zmienić.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Świat nie jest taki zły
Reduktor
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Porządek nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Wałcza, która odbyła się 19 
marca, został poszerzony o podję-
cie uchwały w sprawie przekazania 
skargi mieszkańców ul. Pomorskiej 
do wojewody.

Porządek obrad sesji został roz-
szerzony na wniosek burmistrza. 
Głównym tematem było podjęcie 
uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wałcz dla niektórych terenów, 
stanowiących przestrzeń rolniczą i 
kompleksy zieleni.

Uchwała ta znalazła się w porządku 
obrad już po raz drugi. Wcześniej 
radni nie zdecydowali się na jej 
przyjęcie. 

Radny Zdzisław Ryder domagał się 
przedstawienia kosztów, jakie miasto 
będzie musiało pokryć z budżetu w 
związku z tą inwestycją. 

Architekt miejski Marcin Radeberg 
tłumaczył, że wiarygodne wylicze-
nie kosztów nie jest na tym etapie 
możliwe. Kosztem na pewno będzie 
uzbrojenie terenu, a według doku-
mentacji konieczne będzie wykonanie 
7 km sieci kanalizacyjnej, 5 km sieci 
wodociągowej oraz około 2 km dróg. 
Koszty tej inwestycji można wyliczyć 
jedynie szacunkowo, ale tylko na 
dzień dzisiejszy, a nie w okresie, kiedy 
będzie realizowana. 

Radny Z. Ryder trwał jednak na sta-
nowisku, że Rada powinna dyspono-
wać taką informacją, aby mieć świa-
domość konsekwencji finansowych, 
jakie spowoduje podjęcie uchwały. 

- Nie są określone ramy czasowe, w 
jakich będą wykonywane inwestycje 
– tłumaczył wiceburmistrz Adam Bier-
nacki. - Nie są określone technologie, 
jakie będą stosowane. Dlatego wyli-
czenie kosztów nie ma sensu, bowiem 
obarczone będzie wielkim błędem.

Radni ostatecznie poddali uchwałę 

Skarga na Radę
pod głosowanie i została ona przyjęta 
większością głosów.

Drugim i ostatnim punktem obrad 
była skarga mieszkańców ulicy Po-
morskiej w Wałczu. Ponieważ skarga 
złożona była na działania Rady 
Miasta, ta nie mogła być sędzią we 
własnej sprawie i zgodnie z kom-
petencjami, pismo musiało zostać 
przekazane do wojewody, który ma 
ją rozpatrzyć. Skarga dotyczy remon-
tu ul. Pomorskiej i harmonogramu, 
który określa termin wykonania 
inwestycji. Jak pisali mieszkańcy, 
Rada dowolnie zmienia harmono-
gram w zależności od koniunktury 
politycznej, realizując w pierwszej 
kolejności inwestycje w „swoich” 
okręgach wyborczych. Aktualnie 
ulica Pomorska z 4 miejsca z niewia-
domych powodów spadła na miejsce 
w okolicach trzydziestego. 

Radni zaczęli się zastanawiać, czy 
skoro skarga ich dotyczy, to mogą 
głosować nad jej przekazaniem. Co 
bowiem się stanie, jeśli nie podejmą 
uchwały? Radca tłumaczył, że jest to 
właściwie czynność techniczna i po-
winni zagłosować - tym bardziej, że 
nie ma innej możliwości jak podjęcie 
uchwały po to, by przekazać skargę 
wojewodzie. 

Radna Halina Kuch zauważyła, że 
w ślad za mieszkańcami ul. Pomor-
skiej mogą pójść skargi mieszkańców 
kolejnych ulic niezadowolonych z 
harmonogramu remontów. W efekcie 
Rada zostanie zasypana podobnymi 
skargami. 

Radca znów wyjaśnił, że takie nie-
bezpieczeństwo oczywiście istnieje, 
ale w żaden sposób nie można tego 
mieszkańcom ani zakazać, ani ogra-
niczyć. 

Uchwałę poddano pod głosowanie i 
większością głosów radni zdecydowali 
o jej przekazaniu do wojewody.

or
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na dzier-
żawę nieruchomości gminnych gruntowych oznaczonych nu-
merami geodezyjnymi 3951, 3952, 3954/2 położonych przy  
u l .  B y d g o s k i e j  w  Wa ł c z u ,  o  ł ą c z n e j  p o w i e r z c h -
n i  1 8 4 0  m 2 ,  o p i s a n y c h  w  K s i ę d z e  w i e c z y s t e j  
Nr KO1W/000022643/3 z przeznaczeniem pod działalność usługowo-
-gastronomiczno-rekreacyjną. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres 
od 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

• Wywoławcza  stawka czynszu dzierżawnego: 
- za okres od 1.04. do 30.09. w stosunku miesięcznym 
wynosi 1187 zł netto.
- za okres od 1.10. do 31.03. w stosunku miesięcznym 
wynosi 839 zł netto.

• Wadium w wysokości 1850 zł płatne na konto Gminy Miejskiej 
Wałcz Nr  38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/
Wałcz najpóźniej dnia 16 kwietnia 2021 r. 

• Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2021r. 
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2021r. o godz. 11:00 w 

sali nr 109 w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 
Wałcz. Otwarcie ofert jest jawne.

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz 
na stronie internetowej www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomo-
ści - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje 
można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta Wałcz, pokój Nr 114  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 55 lub 30. 

Zapraszamy do udziału w przetargu

W piśmie skierowanym do Rady 
Miasta Wałcza Wojewoda przypo-
mina radnym, że jeśli dalej będzie 
dochodziło do naruszania ustaw 
lub Konstytucji RP, to na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów, Sejm 
może podjąć uchwałę o odwołaniu 
Rady...

Sprawa dotyczy nieprzyjęcia uchwa-
ły o sprawozdaniu finansowym za 
2019 rok. Sprawozdanie finansowe 
zostało przedstawione radnym wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu. Większość radnych nie przyjęła 
obydwu sprawozdań. Burmistrz oraz 
skarbnik przekonywali, że nieprzyjęcie 
sprawozdania finansowego niesie za 
sobą poważne konsekwencje dla mia-
sta, ale nie wpłynęło to na stanowisko 
Rady. Jedną z takich konsekwencji 
jest między innymi niemożność za-
mknięcia roku finansowego i ksiąg 
rachunkowych. Ponieważ Rada do 
chwili obecnej nie podjęła uchwały, 
księgi rachunkowe za 2019 rok nie 
zostały zamknięte. To z kolei rodzi ko-
lejne konsekwencje, takie jak choćby 
problemy z przeniesieniem na na-
stępny rok finansowy środków, które 
nie zostały przez samorząd wydane w 
poprzednim roku. 

Pierwsze głosowanie miało miejsce 
1 lipca 2020 roku, podczas sesji ab-
solutoryjnej. Burmistrz po raz drugi 
przedłożył radnym sprawozdanie 27 
października 2020 roku i mimo tłu-
maczenia, że RIO domaga się zatwier-
dzenia sprawozdania, większość Rady 
pismo zinterpretowała po swojemu i 
w efekcie sprawozdanie ponownie nie 
zostało przyjęte. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 
zwróciła się więc do wojewody w 
sprawie dotyczącej zaniechania przez 
Radę Miasta Wałcza sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2019 rok, 

Rada do odwołania?

co wynika z art 270. ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych. Zdaniem RIO 
doszło do naruszenia ustawy o samo-
rządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 4) 
oraz ustawy o finansach publicznych. 

Wojewoda podzielił to zdanie, 
nakazując Radzie Miasta Wałcz nie-
zwłoczne podjęcie działań, mających 
doprowadzić do stanu zgodnego 
z obowiązującym prawem, czyli 

mówiąc krótko – nakazał radnym 
przyjąć sprawozdanie. Jednocześnie 
wojewoda przypomniał, że jeśli do-
chodzi – tak, jak w przypadku Rady 
Miasta Wałcz – do powtarzającego 
się naruszania ustaw lub Konstytucji 
RP, to na wniosek Prezesa Rady Mi-
nistrów Sejm może podjąć uchwałę o 
rozwiązaniu Rady. 

Jednym z rajców przekonanych do 

tego, że Rada nie jest zobowiązana 
do przyjęcia sprawozdań, był radny 
Maciej Goszczyński. 

- Nie widziałem pisma wojewody, 
więc ciężko mi się do niego odnieść 
– mówi radny. - Jeśli jednak faktycz-
nie wojewoda nakazuje przyjęcie 
sprawozdań, to oczywiście Rada je 
przyjmie.

or
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Pochodzi Pan z Mirosławca?
- Tak, urodziłem się i wychowałem w Mirosławcu. Potem 

była szkoła średnia w Kaliszu Pomorskim. To były czasy, kiedy 
z Mirosławca młodzież częściej dojeżdżała do szkół tam, niż do 
Wałcza. Potem studia, a po studiach wróciłem do Mirosławca i 
pierwszą moją pracą był trzymiesięczny staż w Urzędzie Miasta 
i Gminy Mirosławiec.
Czyli początek kariery samorządowej? 

- Nie. Po trzech miesiącach zacząłem pracę w przetwórni 
owocowo-warzywnej w Mirosławcu. Pracowałem na stanowi-
sku kierowniczym i chyba nieźle mnie oceniano, skoro w 1981 
roku zaproponowano mi stanowisko wiceprezesa Zarządu GS 
Mirosławiec. Wówczas był to chyba największy zakład pracy 
w gminie, zatrudniający ponad 300 osób. Potem zostałem 
prezesem GS i to stanowisko pełniłem do 1994 roku, czyli do 
czasu, kiedy zostałem burmistrzem Mirosławca.
To był początek Pana przygody z samorządem?

- Wcześniej byłem radnym wojewódzkim w Pile oraz radnym 
Rady Miasta i Gminy Mirosławiec w pierwszej kadencji. Dlatego 
miałem już pewne doświadczenie samorządowe.
W 1994 roku burmistrzów wybierały jeszcze Rady. Miał 
Pan swój komitet i „swoich” radnych?

- Startowałem zawsze z własnego komitetu. Wówczas nie było 
żadnych podziałów na partie czy komitety. To Rada uznała, że 
warto mi powierzyć stanowisko burmistrza. 
Czy przeskok z prezesa spółdzielni na stanowisko samo-
rządowe był dla Pana trudny?

- Dla mnie właśnie nie było to skomplikowane. Generalnie 
gminą zarządza się podobnie, jak dużym przedsiębiorstwem. 
Inna sprawa, że miałem za sobą doświadczenie, wynikające z 
15 lat pracy na kierowniczych stanowiskach. Dlatego nie spo-
tkały mnie jakieś niemiłe zaskoczenia. To był natomiast okres 
niezwykle intensywnej pracy. Przede wszystkim w ciągu 8 lat 
pełnienia funkcji burmistrza zaliczyłem dwie olbrzymie reformy. 
Pierwsza to reforma administracyjna, a druga - oświatowa. To 
za moich czasów tworzone były gimnazja i jestem dumny z 
dobudowanej części w ówczesnym Zespole Szkół w Mirosławcu. 
Lepiej było za czasów województwa pilskiego, czy zachod-
niopomorskiego?

- Myślę, że nie ma specjalnej różnicy. Pile zawsze bliżej było 
do Poznania i Wielkopolski, a my byliśmy gdzieś na skraju 
województwa. W zachodniopomorskim też jesteśmy na skraju, 
i zwłaszcza w ostatnich latach, jako dyrektor ZOL w Tucznie 
doświadczałem tego, że jestem daleko od centrów decyzyjnych. 
Co uważa Pan za swoje najważniejsze sukcesy jako bur-

Wielokrotnie spełniony
O 40 latach swojej pracy zawodowej odpowiada odchodzący na emeryturę EdWARd ZąBEK, 

były burmistrz Mirosławca, a przez ostatnie lata dyrektor ZOL Leśna Ustroń w Tucznie. 

mistrza Mirosławca?
- Myślę, że trochę się tego nazbierało. Nie wszystkie sukcesy mają zresztą wymiar materialny, 
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Wielokrotnie spełniony
typowo inwestycyjny. Za sukces na przykład uważam nawią-
zanie doskonałych stosunków z wojskiem. To za moich czasów 
zaczęła się ścisła współpraca i wiele fajnych inicjatyw udało się 
zrealizować dzięki temu. Z czysto inwestycyjnych wspomniana 
już budowa gimnazjum, gazyfikacja miejskich kotłowni, budowa 
wysypiska śmieci, za które dostaliśmy zresztą nagrodę. Także 
rozbudowa stadionu miejskiego, unowocześnienie i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków. Do tego tysiące metrów chodników, ulic, 
wodociągów, gazociągów, ciepłociągów czy budowa nowocze-
snej centrali i sieci telefonicznej.
A sprowadzenie firmy Żywiec Zdrój?

- To chciałbym omówić szerzej. Z perspektywy lat widać, jak 
niezwykle ważne było to przedsięwzięcie. Z tym, że nie jest to 
wyłącznie moja zasługa.
Myśli Pan o swoim zastępcy Januszu Juszczyku?

- To była dość niespotykana praktyka w samorządach. Otóż 
Janusz Juszczyk pełnił stanowisko społecznego zastępcy bur-
mistrza. Oznacza to, że za swoją pracę nie pobierał wynagro-
dzenia. Faktem jest, że Janusz Juszczyk odegrał dużą rolę przy 
rozmowach z Żywcem. Tyle, że firma miała pewne oczekiwania 
i tu już była głównie moja rola. Konieczna była modernizacja 
oczyszczalni, wodociągów oraz budowa światłowodowej 
centrali telefonicznej. To wszystko udało się wykonać i firma 
pojawiła się w Mirosławcu. Pierwszym dyrektorem Żywca został 
Janusz Juszczyk, więc nie muszę dodawać, że nasza współpraca 
układała się znakomicie.
To za Pana czasów toczyła się walka o jednostkę i o lot-
nisko?

- Udało się przeforsować pozostawienie w Mirosławcu nie 
tylko Bazy, ale i Eskadry. Udało nam się również doprowadzić 
do tego, że Rada Ministrów przyznała teren lotniska do gminy 
Mirosławiec. Wcześniej podatki z tego ogromnego terenu za-
silały budżet innej gminy, a dzięki naszym staraniom zaczęły 
wpływać do Mirosławca. Tu na pewno należy wymienić osobę 
nieżyjącego już Pana pułkownika Emila Kweclicha, który był 
przewodniczącym Rady. On również był mocno zaangażowany 
w to, aby lotnisko przyznano dla Mirosławca.
Był taki okres, że na Mirosławiec mówiono wręcz Ząb-
kowice...

- Tak się złożyło, że członkowie mojej rodziny pełnili akurat 
dość eksponowane stanowiska. Moja żona była dyrektorem 
banku. Tu zaznaczam, że została nim, zanim ja objąłem stano-
wisko burmistrza. Mój brat kierował przychodnią zdrowia. Jak 
się zresztą okazało, miało to swoje negatywne konsekwencje.
Co się takiego stało w 2012 roku, że przegrał Pan wybory?

- Były to pierwsze wybory, w których głosowano w sposób 
bezpośredni na kandydata. Być może mieszkańcom Mirosławca 
opatrzyły się pewne osoby, chcieli zmian i zagłosowali tak, jak 
zagłosowali.
Kampania była jednak dość ostra, a po niej wcale nie 
zrobiło się lepiej. Pana następczyni wytoczyła przeciwko 
Panu i Pana współpracownikom dość „ciężkie działa”.

- Nie chciałbym wracać do tego i w żaden sposób komento-
wać. Było, minęło...
Ale jakaś zadra została?

- Nie. Z byłą już też Panią burmistrz mamy bardzo poprawne 
kontakty.
Nie żałuje Pan przerwania kariery samorządowej?

- Może wtedy inaczej na to patrzyłem, ale mam ten komfort, 
że w tej chwili mogę na to spojrzeć z perspektywy czasu. I dziś 
myślę, że dobrze się stało. Praca na stanowisku burmistrza 
to był bardzo intensywny okres. Praca odbywała się kosztem 
rodziny. Wiele imprez czy wydarzeń, na których należało być, 
odbywało się w soboty i niedziele. Tydzień pracy miał więc 
równo siedem dni. Mój brat miał również krótką przygodę z 
samorządem i dziś obaj uważamy, że dobrze się stało, że nie 
bierzemy w tym czynnego udziału.
Ale śledzi Pan chyba to, co dzieje się w Mirosławcu? 

- Mam dobre kontakty z obecnym burmistrzem. Mirosławiec 
jest na tyle małym miasteczkiem, że nie ma możliwości odciąć 
się od miejscowych wydarzeń. Oczywiście wiem, co się dzieje 
w gminie.
Co działo się z Panem po przegranych wyborach?

- Krzysztof Horodecki zaproponował mi pracę w pilskim Ekologu. Zostałem tam dyrektorem 
do spraw inwestycji. Do mnie należało inicjowanie i koordynowanie działań, zmierzających do 
rozwoju spółki: zarządzanie budżetem przeznaczonym na rozwój spółki, organizowanie spotkań 
biznesowych, negocjowanie  warunków i podpisywanie umów. Następnie dostałem propozycję 
pracy w Hucie Szkła Ujście S.A. na stanowisku kierownika projektu rozwoju spółki. Po dwóch 
latach zmieniłem zatrudnienie i już jako współwłaściciel oraz dyrektor do spraw logistyki 
tworzyłem Centrum Logistyki Piła. Po blisko 7 latach znudziły mi się dojazdy i postanowiłem 
wrócić do Mirosławca. Tu przez cztery lata prowadziłem własny biznes, ale to jednak okazało 
się nie dla mnie. W 2014 roku natrafiłem na ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 
ZOL w Tucznie i wystartowałem. Z bodaj siedmiu kandydatów zostałem najlepiej oceniony i 
mnie powierzono stanowisko, które pełniłem do marca tego roku, czyli do momentu przejścia 
na emeryturę. Cieszę się, że z dość słabego zakładu zrobiłem jednostkę stabilną, o dodatnim 
wyniku finansowym.
decyzja o przejściu na emeryturę była planowana, czy coś ją przyspieszyło?

- Była jak najbardziej przemyślana i planowana. Odchodzę po 40 latach pracy i życzyłbym 
każdemu takiego odejścia. Odchodzę jako człowiek spełniony. Przez te lata pracowałem i w 
spółdzielni, w samorządzie, w spółce akcyjnej, w spółce z o.o., prowadziłem swój biznes i 
wreszcie  kierowałem zakładem leczniczym. Można więc powiedzieć, że miałem i bogatą karierę 
zawodową, i fajne doświadczenia. Ale czas już był odpocząć...
Co dalej?

- Mam co prawda uprawnienia łowieckie, mam kartę wędkarską, ale zdecydowanie moją 
największą pasją są wnuki, i to im chcę teraz poświęcać maksimum czasu.
dziękuję za rozmowę.
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19 marca to dzień Wędkarza, 
a wędkarstwo to pasja, która 
znacząco wpłynęła na mój ży-
ciorys. Momentami to właściwie 
jej podporządkowywałem życie, 
podejmując z dzisiejszego punktu 
widzenia ryzykowne decyzje. To 
dla ryb porzuciłem Warszawę, mia-
sto, w którym się wychowałem, i 
przeniosłem się w dorzecze Gwdy, 
mieszkając najpierw kilkanaście 
kilometrów od Wałcza, a potem 
już w samym Wałczu. Łowię dalej, 
mam na temat wędkarstwa swoje 
zdanie, podobnie jak mam zdanie 
na temat jego organizacji, działal-
ności PZW i całego systemu, który 
sprawia, że systematycznie, z roku 
na rok, obserwuję coraz większą 
degradację wód. 

Ale nie czas na wylewanie łez. Tekst 
będzie o czymś innym. O początkach 
mojej pasji. 

Jak zaczęła się moja przygoda z 
wędkarstwem? Wydaje mi się, że to 
pamiętam, choć tak naprawdę może 
to być tylko projekcja, wytworzona 
w mojej głowie po licznych opowie-

Mój wędkarski początek
ściach rodziców. Mój Tata, artysta 
malarz (nie lubił określenia artysta 
plastyk), zakochany był w Kazimie-
rzu Dolnym, oczywiście nad Wisłą. 
Spędzał tam każdą wolną chwilę. 
Była tam kapitalna ekipa dawnych 
malarzy Kazimierza: Jaś Łazorek, Jurek 
Gnatowski i wielu innych. Był 72 rok, 
wakacje, które spędzałem z rodzica-
mi mając lat nieco ponad 3... Ojciec 
ze sztalugą uganiał się w plenerze, 
a ja uwielbiałem łazić z mamą nad 
brzegiem Wisły i oglądać łowiących 
ryby wędkarzy. Też tak chciałem! 
I w końcu moje marzenie stało się 
faktem. Razem z Tatą wyruszyliśmy 
do wąwozu, aby wybrać odpowiedni 
kij leszczynowy. W małym sklepiku 
przed Farą kupiona została jakaś żyłka, 
spławik z korka wielkości paznokcia 
i haczyki. I tak oto z własną wędką 
stanąłem nad brzegiem Wisły. Bułka 
w łapie, z ciasta kuleczka na haczyk i 
łowię pod opieką rodziców. I w końcu 
jest, ogromna uklejka trzepocze na 
haczyku. Wpuszczam ją do wiaderka 
i wracamy na kwaterę. Tata chciał, 
żebym wypuścił rybkę, a ja za żadne 
skarby świata nie chciałem się rozstać 

ze swoją pierwszą zdobyczą. Rybka 
w wiaderku dokarmiana (chlebem 
podobno) zanotowała ogromne 
przyrosty. Problem zaczął się w chwili, 
kiedy zaczęło robić się szaro. Zacząłem 
marudzić, że może za rybką płaczą jej 
dzieci? Doszedłem wreszcie do tego, 
że należy ją jednak wypuścić. Więc z 
Tatą znów nad Wisłę i tam rybka trafiła 
do wody, machając na pożegnanie 
ogonkiem...

***
Trzy lata później dostałem prawdzi-

wą wędkę z kołowrotkiem. Bambus, 
kołowrotek z ruchomą szpulą, na niej 
nawinięta żyłka tęczówka. Spławik z 
kolca jeżozwierza i pudełeczko pełne 
różnych haczyków. Do tego cieńsza 
żyłka na „strągiewkę” (Tata nie mówił 
„przypon”, tylko „strągiewka”). I w 
Miłomłynie na Mazurach miesiąc cza-
su łowię ryby. Mam siatkę, ale po każ-
dym połowie ryby trafiają do wody. 
Chcę je zabrać, pochwalić się, ale Tata 
tłumaczy, że nie zjemy ich i zmarnują 
się tylko. I tak trafiały do wody. Potem 
kolejne wakacje w Drohiczynie nad 
Bugiem i znów każda złowiona rybka 
wracała do rzeki. Potem działka na 

Łasze (za mostem w Wierzbicy) nad 
Narwią na samym wejściu do Zalewu. 
Okoliczne starorzecza pełne karasi. 
Wędkowanie o wschodzie słońca. 
Tata nigdy nie brał wędki, czasem 
blok rysunkowy i akwarele. I znów 
ryby trafiały do wody. Po latach stało 
się dla mnie wręcz oczywiste, że ryby 
powinny właściwie wrócić do wody. 
Chyba, że bardzo chcę je zjeść. Za 
rybami nie przepadam, więc nie mam 
żadnego dylematu.

***
A potem stałem się fanem Pana 

Samochodzika. I kiedy przeczytałem 
tom „Nowe przygody Pana Samo-
chodzika”, a tam opowieści o księciu 
spinningu, królowej spinningu, o 
amerykance, która ciężarkiem rzu-
conym ze spinningu gasi partnerowi 
papierosa – wiedziałem, że chcę łowić 
na spinning. Na działce na Łasze była 
kupa piachu. Na tej kupie stała paczka 
papierosów, a ja naparzałem do niej 
małą algą bez kotwicy z odziedziczo-
nego po wujku spinningu (klejonka) 
i kołowrotka REEX, ale nie made in 
DDR, tylko made in Czechoslovakia.

Jest rok 1982, kiedy legalizuję swój 
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Mój wędkarski początek

proceder, wstępując w szeregi Polskie-
go Związku Wędkarskiego. 

Zważywszy, że mieszkałem 300 me-
trów w linii prostej od ulicy Krajowej 
Rady Narodowej 42 (czyli obecnie 
Twardej), będącej siedzibą Zarządy 
Głównego PZW, daleko nie miałem, 
aby zdać egzamin na kartę. Jakież było 
moje wk..., ups! - rozczarowanie, kiedy 
dowiedziałem się, że ze spinningu będą 
nici. Wówczas na spinning był dodat-
kowo płatny znaczek. To, że płatny, nie 
było większą przeszkodą. Problemem 
był wiek. Spinning dozwolony był 
od 18 lat. Ja miałem 14 (z małym 
haczykiem). Zapisałem się więc do 
sekcji młodzieżowej. Jakieś zawody na 
Kanale Żerańskim w spławiku, jakieś 
spotkania... Wszystko to w jednym celu: 
wiosną 1983 roku jako Młodzieżowy 
Aktywista Wędkarski dostałem znaczek 
na spinning. Zaczęło się ganianie po 
Wiśle, Narwi, Bugu, Zalewie...

***
W tym samym 1983 roku trafiłem 

na zebranie Akademickiego Klubu 
Wędkarskiego „Bzdykfus”. Tworzyła 
go grupa pasjonatów, ale i wybitni 
wędkarze, by wymienić choćby Stasia 
Ciosa (autora szeregu książek), Jurka 
Kowalskiego (trenera kadry narodo-
wej w wędkarstwie muchowym) i 
wielu, wielu innych. Zaczęły się wyjaz-
dy na pstrągi, trocie. W „Bzdykfusie” 
pierwszy raz zetknąłem się z muchą. 

I to już była tylko kwestia czasu. 
Pierwsza muchówka, jaką zakupiłem, 
to był szklak Fibatube (blank Hardy). 
1984 rok, październik. Pożyczony ko-
łowrotek „Libelka” produkcji NRD, na 
nim połówka sznura DT 6 F Cortlanda 
pozagatunkowego, które namiętnie 
sprowadzano, i razem z Maniksem 
(mój przyjaciel z Klubu) jedziemy 
na Wkrę. Wkra to rzeczka nizinna, a 
organizowane na niej zawody przez 
AKW Bzdykfus były jedynymi zawo-
dami muchowymi na wodzie nizinnej, 
zaliczanymi do klasyfikacji Grand Prix.

Montując sprzęt Maniks zauważył, 
że wodą płynie coś dużego, jakby 
manekin. Zażartował, że może to 
marzanna - tyle, że nie ta pora roku... 
był październik. Przebrani w wodery 
idziemy wodą, a ja staram się nauczyć 
rzucać. Idziemy z prądem. Docho-
dzimy do przelewu, gdzie kamienny 
próg przegradza całą rzekę. Maniks 
idzie bliżej środka rzeki. Dochodzi 
do przelewu tak blisko, jak pozwa-
lają mu krótkie wodery. W pewnym 
momencie słyszę: O Jezu!!! Widzę, 
że kolega blady jak ściana. - Zobacz 
– mówi - to człowiek... Nie możemy 
podejść bliżej, ale wyraźnie widzimy, 
że na kamieniach zatrzymało się ciało 
kobiety... Wychodzimy z wody i pro-
simy faceta na wozie z koniem, żeby 
zawiadomił milicję. Okazało się, że 
to, co spływało, to nie był manekin. 

To było ciało kobiety, która - jak do-
wiedzieliśmy się później - popełniła 
samobójstwo. 

Jakoś odechciało mi się łowienia na 
muchę. Wróciłem do niej dopiero po 
dwóch latach i wierny jestem po dziś 
dzień... 

***
Kiedy wędkarstwo stało się dla mnie 

czymś więcej, niż wakacyjną rozrywką, 
kiedy zaczęło pochłaniać zbyt wiele 
czasu (kosztem na przykład nauki) - 
nigdy nie usłyszałem od rodziców: 
stop. Co najwyżej: odrobinkę odpuść, 
bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Ojciec 
niezwykle cenił moją pasję, akcepto-
wał i wspierał. Sprzęt, wyjazdy, nigdy 
na to nie brakowało pieniędzy. Może 
wynikało to stąd, że tata niesamowi-
cie cenił wędkarstwo i łowiectwo. Za 
obcowanie z przyrodą, z pięknem ryb 
czy zwierząt, nie akceptując jednocze-
śnie zabijania jakichkolwiek stworzeń. 
Miał wielu kolegów myśliwych, którzy 
zabierali go na polowania wiedząc, że 
nie mają prawa strzelić przy nim do 
żadnego zwierzaczka.

Kiedy zacząłem łowić na muchę, 
wziął kiedyś wędkę do ręki. Próbował 
rzucić, popatrzył, jak ja to robię na 
Gwdzie. Zobaczył hol ryby i kiedy 
wracaliśmy skomentował to jednym 
zdaniem: pięknie to wygląda. Dostrze-
gał też artyzm w robieniu sztucznych 
much. Przełknął nawet kilka pociętych 

pędzli z bobrowej czy wiewiórczej 
sierści, które w początkach mojej 
przygody z produkcją much nieco mu 
przystrzygałem...

Ostatnio rzadko razem chodziliśmy 
nad wodę. Czasem, kiedy wpadałem 
do Warszawy, brałem wędkę i szliśmy 
gdzieś koło Mostu Siekierkowskiego, 
ale bardziej pogadać niż łowić. Dziś 
żałuję, że tych chwil było w ostatnich 
latach tak mało. Tata odszedł pięć lat 
temu i mam świadomość, jak wiele 
rzeczy nie zdążyłem mu powiedzieć i 
jak bardzo brakuje mi jego rad. 

Z czasem człowiek zdaje sobie sprawę, 
jak wiele zawdzięcza najbliższym. Jak 
pewne niewiele kiedyś znaczące zasady 
powoli kształtują dorosłego człowieka. 
To chyba dzięki Tacie patrzę na węd-
karstwo jako na piękny sport, a nie na 
sposób dostarczenia rybiego mięsa. 
Niestety, szlachetności łowionych ryb 
nie dorównuje w obecnych czasach 
szlachetność ich łowców. Dla wielu 
ryba to tylko białko zwierzęce, które 
po złowieniu musi zmienić środowisko 
na patelniano – olejowe. To smutne...

Wędkarstwo pozwala oderwać się od 
codzienności i zatopić we wspomnie-
niach. Można pogadać z tymi, których 
już nie ma, a niestety z przerażeniem 
obserwuję, jak z każdym rokiem ich 
przybywa. Spędzając czas nad wodą 
można z nimi w spokoju pogadać...

R. Orlikowski
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25 lat - nie wyrok
25 la t  minę -
ło „Pojezierzu 
Wałeckiemu”. 
Jakiś czas pi-
suję do tego 
czasopisma 
fel ietony, a 

częściej raczę 
Czytelników tek-

s t a - mi, którymi próbuję 
edukować prawniczo. Usłyszawszy, 
a właściwe przeczytawszy, o okrągło 
połówkowej rocznicy (bo 25 to nie 
30, ani tym bardziej 50) zacząłem 
się zastanawiać, jakie znaczenie ma 
taka oto półokrągła liczba 25 dla ta-
kiego czasopisma i z czym można to 
porównać. Małżeńsko to oczywiście 
srebrne gody, ale jakoś tak mało am-

bitnie to brzmi, z różnych względów... 
Ostatnio najczęściej spotykane 25 to 
„25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy”. Niby imię takie samo 
jak Reduktora, ale żeby komenda do 
tego... Też jakoś nie pasuje rocznico-
wo - uroczyście. No to może prawni-
czo? W prawie cywilnym już 20 lat 
wystarczy do zasiedzenia w „dobrej 
wierze”. No ale, jak dobra wiara, 
to zaraz się pojawia alternatywa w 
postaci „złej wiary”, i na to już 30 lat 
trzeba czekać. I co, że niby zasiedziane 
to „Pojezierze” już jest? Jeszcze jako 
kraina geograficzna to się nadaje 
do zasiedzenia, ale czy czasopismo 
można zasiedzieć? Kombinuję zatem 
dalej. Znajduję, iż jest alternatywa w 
postaci premii po 25 latach pracy. Na 

przykład taki nauczyciel, czy urzędnik 
- dostają. Pytanie: czy Reduktor sobie 
wypłacił i czy mu gratulować? A jak 
wypłacił, to może warto się spotkać? 
;) No, nie wiem... Pytam więc dalej 
wujka Googla. Podpowiada, że niby 
emerytura z urzędu się należy po 20 
latach stażu ubezpieczeniowego dla 
kobiety i po 25 latach dla mężczyzny. 
Tylko czy „Pojezierze Wałeckie” jest 
mężczyzną, czy raczej kobietą? Po 25 
latach emeryturę może dostać funk-
cjonariusz... Też jakiś termin, ale chyba 
pismo się jeszcze nie wybiera? Pewnie 
też nie jest funkcjonariuszem. Co z 
tym pomysłem zrobić? W desperacji 
sięgam do kodeksu karnego i tu chyba 
jest dobry temat: skazanie na 25 lat 
pozbawienia wolności. Tu zamiast 

pozbawienia wolności jej ograniczenie 
przy użyciu nadzwyczajnego złago-
dzenia kary, bo przecież prowadzenie 
czasopisma przez tyle lat to swoisty 
ciąg ograniczeń, poświęceń, ale pew-
nie i sukcesów. Można powiedzieć, 
że to kara odbyta bez zwolnienia 
warunkowego. Zatem była surowa, 
ale czy sprawiedliwa? Czytelnicy 
osądzą.  Ważne, że termin do zatarcia 
tego skazania upłynie dopiero po 10 
latach. Znając zaś redakcję i jej pęd 
do informacji zapewne wpadną w 
recydywę na kolejne 25 lat czego im, 
Wam Czytelnicy, i sobie życzę!

Wszystkiego najlepszego i połamania 
pióra!

Cezary Skrzypczak
 adwokat, mediator

Składniki:
• 5 jaj
• 250g cukru
• 340g mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 3/4 szklanki oleju
• 2 łyżki kakao
• 1 biała czekolada
• 2 łyżki śmietany 30%

Wykonanie
Białka (temperatura pokojowa) 

ubić na sztywno z odrobiną soli. 
Następnie stopniowo po 1 łyżce 
cukru, w sumie 250 g. Mieszamy 

BABA WIELKANOCNA
Wielkanoc już za progiem, a jak 
Wielkanoc, to oczywiście nie może 
zabraknąć tradycyjnej (żeby nie 
powiedzieć, że nieśmiertelnej!) 
babki. dziś wersja lekka, łatwa i 
przyjemna, także w smaku. Pole-
camy - naprawdę warto!

W moim domu rodzin-
nym weekendy rzadko 
służyły do marnowa-
nia czasu. Pobudki w 
sobotę rano nieczęsto 
następowały z powodów 
naturalnych - częściej do 
wstania motywowały 
mnie nie promienie słoń-
ca wpadające przez duże 

okno ukryte za białą firanką, a szum odkurzacza 
Rainbow. Dom w takie dni pachniał detergentami 
i charakteryzował się pewną nerwowością, a w 
okolicach godziny 17:00 przypominał już muzeum, 
w którym strach przed nakruszeniem był większy, 
niż ochota na kanapkę. Pamiętam jak dzisiaj, że 
na misję mycia małej łazienki zabierałam ze sobą 
książkę, którą czytałam ukradkiem, skitrana w ka-
binie, niespokojnie nasłuchująca kroków rodziców.

W dorosłym życiu poukładałam to sobie inaczej. 

Widzą Państwo, ja po prostu uwielbiam trwonić czas 
na proste przyjemności. Dziś moje weekendy zaczy-
nają się wtedy, kiedy organizm zdecyduje, że jest na 
to dobra pora, a ja z tym nie polemizuję. Pobudka o 
6:00 i o 11:00 są tak samo w porządku. Mój mózg 
jest bowiem całkiem inteligentny, ale wciąż nie na 
tyle lotny, żeby decydować za zmęczony organizm, 
ile snu to za dużo snu. A przynajmniej tak sobie to 
próbuję tłumaczyć. Soboty są też od kawy pitej jesz-
cze w łóżku (jeśli akurat jest ktoś, kto chciałby mi ją 
przynieść) albo na narożniku, gdzie owinięta kocem 
i dociążona dwoma kotami niespiesznie decyduję 
na co i z jaką intensywnością roztrwonię weekend. 

Priorytety rozkładają się następująco: coś dla ciała 
(kosmetyki, joga, dobre jedzenie), coś dla głowy (stary 
film, serial, który znam na pamięć, książka) i coś…
kolwiek, na co jeszcze będę miała ochotę (od wypadu 
za miasto do wypadu do łóżka, żeby uciąć sobie jeszcze 
jedną przyjemną drzemkę). Czas w weekendy służy 
mi przede wszystkim do tego, żeby go zmarnować - i 

Lubię marnować czas

do całkowitego rozpuszczenia cukru, 
zmniejszamy obroty i dodajemy 
żółtka. Następnie przesiewamy do 
masy 340 g mąki, wymieszanej z 
2 łyżeczkami proszku do pieczenia. 
Mieszamy chwilę do połączenia 
składników i cały czas mieszając 
dodajemy olej.

Połowę ciasta przelewamy do na-
tłuszczonej formy. Do pozostałego 
ciasta dodajemy 2 łyżki ciemnego 
kakao i mieszamy do połączenia 
składników. Wlewamy na wierzch i 
wstawiamy do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopni (góra + dół), na około 
45 minut (sprawdzamy patyczkiem).

Polewa
Tabliczkę białej czekolady rozpusz-

czamy z 2 łyżeczkami śmietany 30 %.
Polewamy babkę i dekorujemy (u 

mnie pokruszone pistacje).
SMACZNEGO!

COŚ NA ZąB

zrobić to bez najmniejszych wyrzutów sumienia. 
Gdybym miała to racjonalizować, powiedziała-
bym pewnie, że współczesny model życia - osiem 
godzin snu, osiem godzin pracy, osiem godzin na 
resztę potrzeb - został zaprojektowany z myślą o 
rodzinach, w których jedno z partnerów zajmuje się 
gospodarstwem domowym, a drugie na nie zarabia. 
Jeśli więc akurat nie mam ani siły, ani ochoty brać 
sobie na głowę obu tych ról, to przecież zupełnie 
naturalne. Tak długo, jak długo mój dom i moje 
życie podpadają pod hasło „wystarczająco”, czym 
tak naprawdę powinnam się przejmować?

Nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. 
Nie muszę, ale mogę polecić Państwu układ, w 
którym jest się dla siebie wystarczająco dobrym, 
cierpliwym, wyrozumiałym i kochającym, by w 
pierwszej kolejności zadbać o własny komfort, 
cokolwiek to w danym przypadku oznacza.

Bo jeśli Państwo nie będą dla siebie dobrzy, to 
kto tak naprawdę będzie?   Natalia Chruścicka
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NA SKRÓTY

Po likwidacji tuczyńskiego GS, na 
terenie powiatu, przez niektóre osoby 
mylnie uważana jako „relikt” poprzed-
niej epoki, pozostała jedynie wałecka 
PSS Społem. Firma próbuje obronić 
swoją pozycję na rynku handlu ar-
tykułami spożywczymi, ale... łatwo 
nie jest. 

Ruch spółdzielczy, którego początek 
datuje się na XIX wiek, jest przez 
wiele osób kojarzony z poprzednim 
ustrojem. Prawdą jest, że po wojnie na 
terenie Wałcza i powiatu działało wie-
le spółdzielni, ale w tej chwili oprócz 
Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
(to jednak jest odrębny temat) pozo-
stały już tylko PSS Społem i Sinogal. 
Prezes zarządu Sinogalu kategorycznie 
nie chce jednak wypowiadać się na 
temat kierowanej przez siebie firmy. 

Natomiast PSS Społem Wałcz to 
firma będąca niegdyś potęgą na ryn-
ku handlowym i produkcyjnym. W 
czasach PRL posiadała m.in. szeroką 
sieć sklepów spożywczych i przemy-
słowych, własną piekarnię, rzeźnię i 
masarnię. Po zmianie ustroju nadeszły 
jednak trudne czasy. Dawny majątek 
systematycznie topniał, a zyski ze 
sprzedaży jego kolejnych elementów 
były wykorzystywane na pokrycie 
bieżącej działalności. Wprawdzie w 
mocno okrojonej formie, jednak PSS 
Społem Wałcz udało się do dziś utrzy-
mać na rynku.

W tym roku Społem Wałcz obchodzi 
imponujący jubileusz 75-lecia działal-
ności. Z szerokiej sieci sklepów w fir-
mie pozostało jedynie 6, działających 
pod szyldem Gama. Społem zatrudnia 
37 pracowników.

Po wielu latach bardzo chudych, 
teraz sytuacja wałeckiej spółdzielni 
na rynku nadal jest trudna, ale można 
mówić o stabilności.

- Teoretycznie prawo jest równe dla 
wszystkich – mówi prezes PSS Społem 
Wałcz Ewa Wojdylak. - W praktyce 
jednak wygląda to różnie. My musimy 
mieć wszystko lege artis, a z konku-
rencją bywa różnie. Dla nikogo nie 
jest tajemnicą, że prywatne firmy nie 
liczą tak skrupulatnie czasu pracy za-
łogi, nie zawsze umowy odpowiadają 
stanowi faktycznemu. Dlatego nie jest 
nam łatwo.

Jak mówi prezes, początek pandemii 

był dla PSS Społem bardzo dobry. 
W marcu i kwietniu ubiegłego roku 
zanotowano wzrost sprzedaży na 
poziomie około 10 procent. Później 
sytuacja ustabilizowała się. Niestety 
wraz z drugą falą pandemii zaczęło 
być gorzej. W listopadzie i grudniu ub. 
roku zanotowano spadki sprzedaży, 
które systematycznie się powiększały. 
Styczeń i luty bieżącego roku to już 
obroty niższe o około 10 procent. 

- Walczę o to, aby nikogo nie zwol-
nić – mówi E. Wojdylak. - Niestety, 
konieczne stało się obniżenie etatów o 
1 godzinę. Aby uratować miejsca pra-
cy, zmieniliśmy kilku osobom angaże, 
zmniejszając je do 7/8 etatu. Próbuje-
my różnych sposobów. Wprowadza-
my promocje na różne asortymenty. 
Mamy towar dobry jakościowo i w 
szerokiej ofercie. W sklepie na No-
womiejskiej jest możliwość składania 
zamówień telefonicznych i pracow-
nicy dostarczają zakupy do domów. 
Jesteśmy w przededniu podpisania 
umowy z DPD na utworzenie punktów 
pocztowych DPD Pickup, które będą 
uruchomione będą w naszych skle-
pach. Pozwoli to na otwarcie sklepów 
w niedziele i liczymy, że pozwoli nam 
to podreperować obroty.

W ostatnim czasie policjanci Komen-
dy Powiatowej Policji w Wałczu od-
notowali wiele zgłoszeń, dotyczących 
oszustw internetowych związanych z 
wystawieniem produktów do sprze-
daży na znanym portalu. 

Z prowadzonych przez policjantów 
postępowań wynika, że sprawca/y 
kontaktuje się z osobami, które mają 
wystawione różne artykuły do sprze-
daży na znanym portalu interneto-
wym i wyraża zainteresowanie ich 
kupnem. Kontakt ze strony rzekomego 
kupującego następuje poprzez komu-
nikator internetowy. Oszust deklaruje, 
że jest zdecydowany kupić przedmioty 
i po ustaleniu kwoty oznajmia, że 
na portalu możliwa jest wysyłka 
towaru. Rzekomy kupujący wysyła 
sprzedawcy indywidualny link, który 
łudząco przypomina link do portalu 
sprzedażowego, np. celem odbioru 
pieniędzy. W linku wymagane jest 
wpisanie danych sprzedającego oraz 
saldo rachunku bankowego. Sprze-

dający po dobrowolnym wpisaniu 
danych ze swojej karty płatniczej: 
imię i nazwisko, nr karty płatniczej i 
jej data ważności, kod CVV powoduje, 
że z jego rachunku bankowego doko-
nywana jest transakcja, zazwyczaj na 
kwotę podanego salda, akceptowana 
przez niego kodem SMS. Dopiero po 
fakcie pokrzywdzeni orientują się, że 
umożliwili sprawcy kradzież pieniędzy 
ze swoich kont bankowych.

Pokrzywdzeni mieszkańcy powiatu 
wałeckiego stracili kwoty nawet do 
15 tys. złotych.

Zawodnicy nowo powstałej sekcji w 
KS Korona Wałcz nie zwalniają tem-
pa. Właśnie zaliczyli kolejny, bardzo 
udany obóz prowadzony przez jedną 
z legend polskiego jiu-jitsu Zbigniewa 
Tyszkę.

Przedstawiciele wałeckiego klubu: 
Patryk Piasecki, Marcin Zaręba, Ad-
rian Iwan, Olaf Ludwiczak, Marcin 
Wesołowski oraz Łukasz Frankowski 

uczestniczyli w 10. jubileuszowym 
obozie grapplinowym (zapaśniczym) 
Piranhia Camp X. Zmagania odbywały 
się przez 4 dni w formule No-Gi. Na 
macie wałeckiego COS-u wałczanie 
mieli możliwość rozwijania swoich 
umiejętności u boku czołowych 
zawodników Polski i Europy, w tym 
także przedstawicieli tak znanych 
federacji, jak KSW czy UFC, przygoto-
wujących się do nadchodzących walk 
MMA. Niesamowita dawka wiedzy i 
doświadczenia na pewno przyniesie 
efekty dla dynamicznie rozwijającej 
się sekcji Korona BJJ.

Kolejny lockdown spowodował, 
że zawieszone zostały rozgrywki we 
wszystkich ligach amatorskich w 
Polsce i piłkarze, którzy dopiero co 
rozpoczęli rundę wiosenną sezonu 
2020/2021 mają przymusową prze-
rwę przynajmniej 9 kwietnia – o ile 
rząd nie zdecyduje o przedłużeniu 
terminu obowiązywania obostrzeń, 
związanych z walką z koronawirusem.

SPORT
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SPORT

Takie teksty pisze się cholernie 
trudno. Kiedy przychodzi ci pisać 
o chłopaku z waszego wspólnego 
małego miasta, którego - zanim 
został mistrzem świata - mijałeś 
na ulicy, wiedziałeś o jego spor-
towych postępach, o ambicji i 
pracowitości, pragnieniu stania się 
kimś - i nagle ten sam chłopak, już 
uznane i szanowane nazwisko nie 
w powiatowym czy nawet ogólno-
polskim, tylko w światowym boksie 
przegrywa walkę o odzyskanie 
mistrzowskiego pasa - jest ci po 
prostu przykro. Nie wiesz, jakie 
dobrać słowa, żeby - jeśli w ogóle 
przeczyta ten tekst - nie okazały się 

Naprawdę 

NIC SIę NIE STAŁO...
dodatkową traumą dla niego. dla 
faceta, którego nadal podziwiasz.

Dla mnie Krzysztof Głowacki ciągle 
jest wielkim mistrzem w cholernie 
trudnej i niebezpiecznej dyscyplinie 
sportu. Nie ma dziś mistrzowskiego 
pasa, ale jest mistrzem. Wiem, że te 
słowa brzmią jak paradoks i w jakimś 
sensie zapewne nim są, ale... nie 
do końca. Dla mnie Główka został 
mistrzem świata nie po tym, jak zno-
kautował Marko Hucka, tylko parę 
minut wcześniej, kiedy przyjął ciężki 
cios Niemca, który na chwilę - jak to 
się w bokserskim slangu mawia - odłą-
czył go od prądu. Główka zareagował 

wtedy tak, jak to robią najwięksi mi-
strzowie: nie przykleił się do Hucka, 
nie klinczował, tylko ruszył do przodu. 
Parł za Niemcem tak długo, aż go do-
padł i powalił. Za to miałem, mam i 
będę miał do Główki wielki szacunek, 
bez względu na to, jak potoczą się 
jego pięściarskie losy. Bez względu 
na to, czy odzyska mistrzowski pas, 
czy jednak nie.

Nie znam się na boksie na tyle, by 
przewidzieć przyszłość jakiegokolwiek 
zawodnika. Poza wszystkim innym o 
tym, czy ten czy inny bokser jest lub 
nie jest na topie decydują nie tylko 
jego sportowe umiejętności, ale tak-

że szczęście i... menedżerowie. Były 
wybitny piłkarz i ustępujący prezes 
PZPN Zbigniew Boniek posunął się 
do insynuacji, jakoby Głowacki poje-
chał do Londynu na walkę z Okoliem 
tylko po pieniądze. Te słowa wydają 
mi się podłe, zwłaszcza w kontekście 
nokautującego ciosu, który w 6. 
rundzie zakończył walkę i rozwiał - 
przynajmniej na jakiś czas - nadzieje 
Główki na odzyskanie pasa. Za te 
nadzieje Główka zapłacił słono - nie 
w sensie finansowym, tylko utraty 
zdrowia. Wiem, że to jest jego zawód, 
że ryzyko jest w niego wpisane, ale 
mimo wszystko uważam, że zdrowie 
jest warte wszystkich pieniędzy. Pew-
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nie nie tylko dlatego to Główka był 
dwukrotnym mistrzem świata, a nie 
ja i nie Boniek nawet...

Tym razem nie da się wytłumaczyć 
porażki Główki brudnymi faulami 
rywala czy rażącą nieudolnością sę-
dziego. Krzysztof Głowacki przegrał 
walkę z Lawrencem Okolie dlatego, 
że jego rywal okazał się po prostu 
lepszy. Był wyższy, miał dłuższy zasięg 
ramion, lepiej i szybciej poruszał się w 
ringu, no i umiał wykorzystać wszyst-
kie swoje przewagi. Jego zwycięstwo 
ani przez chwilę nie było zagrożone. 
Któryś z ekspertów ocenił, że gdyby 
Główka nie został znokautowany w 
szóstej rundzie, to stałoby się to rundę 
lub dwie później. Tak to niestety wy-
glądało. Wychowanek Henryka Stasia 
wyglądał w ringu tak, jakby został 
zaprogramowany na średnią prędkość 
poruszania się, a przede wszystkim 
jakby nie miał żadnego planu, w 
jaki sposób dobrać się rywalowi do 
skóry. Tak naprawdę nie wiem, jak 
powinien zachowywać się w narożniku 
trener i czy zawodnik w ogóle słyszy 
jego podpowiedzi, ale do moich uszu 
docierała tylko jedna rada Fiodora Ła-
pina: balans! balans! Jeśli nawet była 
słuszna, to moim zdaniem szkoda, jeśli 
rzeczywiście była jedyna (może czegoś 
nie dosłyszałem). A Główka był akurat 
w trakcie balansu, kiedy dosięgnął go 

straszliwy prawy cios, wyprowadzony 
przez Okoliego...

O przyczynach, które zdecydowały, 
że z Londynu Główka wrócił na tarczy, 
długo jeszcze będą rozprawiać znawcy 
pięściarskiej materii. Do mojej świa-
domości przebiły się trzy zasadnicze 
powody. Po pierwsze, swoją ostatnią 
walkę Głowacki stoczył z Briedisem 
latem 2019 roku, czyli bez mała dwa 
lata temu. W zawodowym sporcie jest 
to szmat czasu i niech mi nikt nie pró-
buje wmawiać, że nie mogło to mieć 
wpływu na formę Główki. Drugi po-
wód to Covid-19, na który chorował 
polski bokser, i to całkiem niedawno. 
To paskudztwo zostawia ślady w 
każdym, kto przez nie przechodził. I 
wreszcie trzeci powód, którego ja bym 
nie lekceważył. Chodzi o ogłoszone 
zakończenie współpracy pomiędzy 
agencją menedżerską Andrzeja Wa-
silewskiego (z którą związany jest 
Krzysztof Głowacki) z trenerem Fio-
dorem Łapinem. Owszem, Łapin jest 
zawodowcem i nie chcę nawet suge-
rować, że nie przykładał się do swoich 
obowiązków tak, jak wcześniej. Dla 
mnie ta sytuacja była jednak trochę 
dziwna. Bokser i jego trener (plus kilka 
innych osób) stanowią bowiem team, 
w którym współpraca powinna opie-
rać się na pełnym, żeby nie powie-
dzieć, że na ślepym zaufaniu. To, co 
w efekcie finalnym widać w ringu, jest 

efektem pracy zespołowej, której mó-
zgiem i ośrodkiem dowodzącym jest 
trener. A jeśli podczas przygotowań 
do walki zabraknie stuprocentowego 
zaufania - wręcz chemii! - pomiędzy 
trenerem a bokserem, to trudno, żeby 
nie odbiło się to na jakości pracy, a 
w konsekwencji na przebiegu walki. 
Tak to widzę.

Oczywiście, można też powiedzieć, 
że Głowacki jest po prostu słabszym 
bokserem, niż Okolie, a wcześniej 
Usyk czy Briedis. O tym ostatnim nie 
mam potrzeby pisać, bo okazał się 
po prostu ringowym chuliganem i 
szkoda na niego papieru w gazecie. 
Ale Usyk? Albo Okolie? W walkach z 
nimi Głowacki rzeczywiście wyglądał 
na słabszego. Że Usyk jest znakomitym 
zawodnikiem, potwierdził zresztą w 
swoich kolejnych walkach, również w 
wyższej kategorii. A Okolie też sroce 
spod ogona nie wypadł i rysują się 
przed nim - zdaniem znawców - duże 
perspektywy. Jeśli więc nawet Głowacki 
okazał się słabszym bokserem od tych 
dwóch, jeśli nawet wydaje się teraz, że 
pierwszy szczyt zawodowej kariery ma 
za sobą, to nigdzie nie stoi napisane, 
że nie przyjdzie drugi i Główka nie 
dopnie swojego celu. Krzysztof Gło-
wacki jest bowiem bokserem bardzo 
ambitnym i charakternym, bardzo już 
doświadczonym, a ciągle będącym w 

idealnym wieku na odnoszenie naj-
większych sukcesów. Kiedyś mówiło 
się wprawdzie, że wielcy mistrzowie po 
utracie pasa nigdy nie wracają na tron, 
ale to twierdzenie dawno już zostało 
zweryfikowane przez życie.

Jak dla mnie zresztą, Krzysztof 
Głowacki nie musi nikomu niczego 
udowadniać, bo jakiej klasy jest bok-
serem, pokazał już wcześniej. A to, że 
ma sportowe ambicje i cel daleko wy-
kraczający poza chęć zarobienia pie-
niędzy, świadczy o nim jak najlepiej. 
Zresztą w chęci zarobienia również nie 
ma nic złego - Główka jest dorosłym 
facetem, który musi zarobić na utrzy-
manie siebie i swojej rodziny, teraz i 
w przyszłości, bo sportowa kariera nie 
trwa wiecznie, a po jej zakończeniu też 
przecież trzeba żyć.

Nie ma co ukrywać: w nocy z so-
boty na niedzielę przeżyłem spore 
rozczarowanie, podobnie jak wszyscy, 
którzy dobrze życzą Krzysztofowi 
Głowackiemu. Przy okazji jednak 
ujawnili się również ci, którzy najwy-
raźniej czekali na potknięcie Główki, 
bo po porażce wylewali na niego 
w internecie wiadra żółci. Fakt, tym 
razem przegrał, ale prawdziwi kibice 
wierzą, że jeszcze dostarczy wszystkim 
normalnym ludziom i sobie samemu 
wielu powodów do radości.

Tomasz Chruścicki
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.

Janusz twierdzi, że zupełnie przegapił moment 
kiedy Anita zmieniła się z kochającej żony i mat-
ki w całkiem obcego potwora. Nie byli w stanie 
wytrzymać z nią ani on, ani dzieci. 

Janusz, lat 45, nieźle zarabiający przedstawiciel 
handlowy. Dwoje dzieci, a dokładniej dwie córki w 
wieku 17 i 13 lat. Panią domu jest Anita, 43-letnia 
urzędniczka w jednej z wałeckich firm. Ostatnim 
domownikiem jest pies o wdzięcznym imieniu Le-
onard, na którego wszyscy mówią Eoś. 

Rodzina spełnia jak na dzisiejsze standardy defi-
nicję klasy średniej. Nie są może bogaci, ale też nie 
brakuje im na nic, a nawet zostaje troszkę pieniędzy 
na mniejsze czy większe przyjemności. Tych nie 
mają zbyt wiele. Anna jest pasjonatką wyszywania 
i jedyne pieniądze wydaje na kanwy, nici i wzory 
haftów  krzyżykowych. Z kolei Janusz bawi się w 
modelarstwo i wieczorami klei modele samolotów 
z drugiej wojny. Do tego znajomi w ograniczonych 
ilościach, z którymi spotykają się kilka razy w roku 
i podobnie widują się ze swoja rodziną. 

- Właściwie od pewnego momentu zaczęliśmy żyć 
z Anitą obok siebie – przyznaje Janusz. - Ja w pracy 
często do 20.00, a nawet później. Anita co prawda 
najczęściej do 15.30, ale potem obiad, ogarnięcie 
dzieci i... jakoś tak życie nam mijało. Wydawało mi 
się, że nie mamy większych problemów. Mieliśmy 
pieniądze, dzieci były zadbane, stać nas było na 
niezłe ciuchy i dla nich, i dla siebie. W pewnym 
momencie z mojego punktu widzenia zapanowała 
sielanka. Ja wracałem z pracy i jeśli było późno, 
poświęcałem czas córkom. Kiedy miałem go wię-
cej, schodziłem do piwnicy i tam zajmowałem się 
modelami. Anita w tym czasie wyszywała, oglądała 
telewizję albo robiła coś z dziećmi. Fakt, teraz z 
perspektywy czasu wiem, że być może poświęcałem 
jej zbyt mało uwagi.

***
Anita pochodziła z normalnego domu i nikt w jej 

rodzinie nie miał problemów z alkoholem. Sama 
również początkowo piła sporadycznie. Impreza ro-
dzinna, czasem ze znajomymi drink, kilka kieliszków 
wódki czy parę lampek wina. W domu sama piła 
może kilka razy w roku. Z reguły w upały wypijała 
piwo i to najczęściej słabe, cytrynowe lub jabłkowe.

- Nie dostrzegłem tego, kiedy Anita zaczęła pić 
– opowiada Janusz. - W sumie pierwsze sygnały 
dotarły do mnie od córek. Co z tym zrobiłem? 
Nic, bo wydawało mi się, że przesadzają. Doszło 
jednak do tego, że kładąc się spać czułem od żony 
alkohol. Nie widziałem jednak, żeby była pijana. 
Mówiła, że zjadła czekoladkę z alkoholem, innym 
razem to był syrop na gardło, a w końcu mówiła, że 
do kawy wypiła koniaczek, bo ma niskie ciśnienie. 
Wierzyłem, bo w jej zachowaniu nie widziałem nic 
niepokojącego.

Widziały to jednak ich córki. Janusz wyjeżdżał do 
pracy około 7.00 rano i natychmiast ich mama wy-
chodziła do sklepu. Wracała ze świeżymi bułkami, 
ale w kieszeni miała setkę albo małpkę, czyli flaszecz-
kę o pojemności 200 mililitrów. Potem doszło do 
tego, że kupowała sobie małpkę do pracy. Bywało, 
że wódki było mało, więc wyskakiwała na zakupy. 

Powoli w pracy koleżanki i koledzy zaczęli dostrze-
gać problem. Bo mimo, że Anita nie bywała pijana 
tak, żeby rzucało się to w oczy, to czuć było od niej 
alkohol, ale też zawalała wiele zadań. Myliła się, 
zapominała o tym, co ma do zrobienia. Najpierw 
jej bezpośredni kierownik, a potem także właściciel 
firmy wielokrotnie z nią próbowali rozmawiać. Anita 
nie widziała problemu, uważała, że wszyscy się jej 
czepiają, a w efekcie miała wręcz pretensje, że ktoś 
śmie jej zwracać uwagę. Po roku szefostwo niestety 
postanowiło się z nią pożegnać. 

- Usłyszałem od niej, że firma redukuje etaty i ją 

Małpka do małpki

zwolnili – opowiada Janusz. - Przyjąłem to jako 
prawdę. Fakt, zauważyłem wtedy, że Anita pije, ale 
uznałem, że to z powodu utraty pracy. Zresztą kiedy 
ją o to zapytałem, sama tak mówiła. Miała szukać 
pracy, ale jakoś się do tego nie garnęła. Siedziała w 
domu i wtedy już zobaczyłem, że ma problem z pi-
ciem. Miałem kilka dni wolnego, bo mój samochód 
był w naprawie. Szedłem do firmy dosłownie na 
godzinę, żeby wysłać maile i załatwić w księgowości 
faktury dla klientów, i zaraz wracałem do domu. 
Wtedy dostrzegłem, że żona pije. To były małpki, 
kupowane kilka razy dziennie. To brakowało chleba, 
to ziemniaków, to przyprawy i wielu innych rzeczy. 
Głównym powodem tych wędrówek do sklepu był 
jednak zakup wódki. Małe buteleczki wypijane po 
drodze do domu, na klatce czy w mieszkaniu w 
pełnej tajemnicy przed nami. Systematycznie ilości 
wzrastały i Anita właściwie już nie trzeźwiała. Była 
nie pod wpływem alkoholu, tylko ewidentnie pijana.

***
Janusz starał się rozmawiać z żoną. Była już jednak 

w takim stadium nałogu, że nic do niej nie docierało. 
Nie docierało przede wszystkim to, że jest alkoho-
liczką. Dla niej zwyczajnie nie było problemu, a 
wszyscy wokół się jej czepiali. 

- Kiedy pojawiał się temat alkoholu, żona zaczynała 
robić się agresywna – mówi Janusz. - Ale nie można 
było tego pomijać, bo dzieci zaczęły być zaniedbane. 
Matka od rana pijana nie była w stanie zrobić obiadu, 
a nawet zakupów. Zaczęło brakować pieniędzy, bo 
nie dość, że sama nie pracowała, to jeszcze alkohol 
pochłaniał coraz większe kwoty. Jakie? Przeliczyłem i 
okazało się, że jest to minimum 100, a czasami nawet 
200 złotych dziennie. Jednym słowem, moja żona na 
wódkę wydawała miesięcznie pomiędzy 3 a 5 tysięcy 
złotych. To było więcej, niż byłem w stanie zarobić. 
Wypijała minimum litr alkoholu dziennie. Dużo, choć 

jeśli rozłożyć to na cały dzień i sporą część nocy, nie 
była to jeszcze dawka zwalająca ją z nóg.

Janusz starał się jakoś pomóc żonie. Dowiadywał 
się o leczenie, umawiał wizyty z psychologami i z 
terapeutami uzależnień. Anita nie była tym jednak 
zainteresowana. Powoli agresja słowna przeradzała 
się w fizyczną. Córki zwracające jej uwagę, że jest 
pijana, błagające o to, żeby przestała pić, były bite. 
Janusz był atakowany, kiedy odmawiał jej pieniędzy, 
a jej brakowało na flaszkę. Potem z domu zaczęły 
znikać różne przedmioty. Kiedy sprzedała komputer 
jednej z córek, Janusz powiedział: dość. Wyprowa-
dził się z dziewczynkami do swojej ciotki, która znała 
sytuację i sama zaoferowała pomoc. Anita długo ich 
szukała, a kiedy znalazła, zaczęła nachodzić o róż-
nych porach dnia i nocy, domagając się pieniędzy. 
Po roku małżeństwo było już po rozwodzie, a dzieci 
zostały przy Januszu. Wrócili do swojego mieszkania, 
a matka wyjechała podobno z miłością swojego 
życia do Anglii. Nie płaci alimentów...

Marcin Orlicki
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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

• Sprzedam mieszkanie Dolne Miasto 
Wałcz, 58 m2, 3 pokoje, piwnica. III piętro. 
tel. 609 755 875                                15/21l

• ZatRUDNIę PRacoWNIkóW Na 
MyjNIę W WAłCZu. WIęCej INfOR-
MACjI POD tel. 507 074 042    15/21p

•  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

PRaca
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