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Szczepionka AstraZeneca:
trudne skutki uboczne
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Co uwiera Zdzisława Rydera?

T

o, co napiszę poniżej, to tylko garść refleksji na wywołujący
moje szczere zdumienie temat główny plus kilka tematów
pobocznych. Nie mam ani żadnej ambicji, ani okrucha
nadziei że to, co napiszę w tym tekście, w jakimkolwiek
zakresie przełoży się na bieg zdarzeń. Nie przełoży się na nic - no,
może z wyjątkiem chwilowego zepsucia humoru. Trudno, będziemy
musieli jakoś z tym żyć - pan radny Rady Miasta Wałcz i dyrektor
COS OPO Wałcz Zdzisław Ryder oraz niżej podpisany - nędzny
gryzipiórek.
Nie jestem osobistym wrogiem Zdzisława Rydera. Wprost
przeciwnie - od lat uważam go za uczciwego, przyzwoitego oraz
ideowego człowieka, choć uważam też, że jak każdemu innemu
śmiertelnikowi zdarza mu się błądzić. Doceniam to, ile zrobił i nadal
robi dla wałeckiego sportu i oświaty. Zaznaczam, że nie odnoszę
się tu do jego umiejętności zarządzania powierzoną mu firmą (COS
OPO Wałcz) i jestem bardzo daleki od przyłączenia się do grupki
nieprzychylnych osób szepczących, że na Bukowinie powinno się
dziać więcej, że coś tam jest złe, a wszystko powinno być lepsze.
Moim zdaniem nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogłoby być
jeszcze lepiej, ale też nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być
gorzej. Kiedy jednak porównuję Zdzisława Rydera z okresu jego
pierwszego dyrektorowania i obecnie, to postęp jest niewątpliwy.
A że na niektóre usługi, świadczone przez ośrodek na Bukowinie,
zwyczajnie mnie dziś nie stać - to już zupełnie inna sprawa. Fakt,
kiedyś mogłem sobie pozwolić na więcej, ale to nie jest w żadnym
razie wina dyrektora COS OPO Wałcz. Tak czy owak - zawsze mam
dwa wyjścia: skorzystać, albo nie. Jeśli mnie na to lub owo nie
stać, winię przede wszystkim siebie, a nie Zdzisława Rydera. Zresztą - tacy jak ja, zwykli wyrobnicy, nigdy nie stanowiliśmy i nigdy
nie będziemy stanowić o finansowym być albo nie być ośrodka.
Drobni klienci jeśli przyjdą, to fajnie, ale jeśli nie, to nikt po nich
płakać nie będzie. Ośrodek został stworzony nie dla amatorów
aktywnego wypoczynku, tylko dla wyczynowców, którzy płacą
tyle, ile się od nich żąda, ale w zamian wymagają pełnego dostępu
do wszystkiego, co pomoże wypracować im optymalną formę na
mistrzostwa świata czy inne igrzyska olimpijskie: toru kajakowego,
hali, stadionu, basenu, etc. My, szaraczki, jeśli stać nas na wynajęcie hali, żeby pograć sobie np. w koszykówkę i są akurat wolne
godziny - to proszę bardzo. Jeśli nas nie stać lub obiekt jest zajęty,
wtedy musimy poszukać tańszej hali w mieście, no a w ogóle to
zawsze możemy pobiegać sobie w lesie. Na miarę moich skromnych
możliwości rozumiem to i nie wnoszę o nic pretensji. Byłem, jestem

i będę fanem ośrodka na Bukowinie, bez względu na to, kto nim
kierował, kieruje czy będzie kierować oraz bez względu na to, czy
mnie na korzystanie z niego stać, czy nie. Nie powiem zresztą, że
wałczanie nigdy nie mogą liczyć na ulgowe traktowanie ze strony
dyrekcji Ośrodka - czasem jest taka możliwość. Ale - ileż można?
Ludzie muszą przecież dostać wypłaty, więc... priorytety są jasne.
Wobec powyższego nie przyszłoby mi jednak do głowy, by oburzać się np. na mojego pracownika, gdyby ten wczoraj domagał
się ode mnie (słusznie!) wypłacenia pensji, a dzisiaj - przypuśćmy - kupiłby sobie kosztowny bilet na basen przy COS OPO.
Tzn. nie wiem, czy kosztowny, bo ostatni raz byłem na basenie
z 10 lat temu i nie ja płaciłem, ale na pewno jest kosztowny, bo
mi to pasuje do koncepcji, że bilet na pływalnię w COS OPO jest
kosztowny. Ale jeśli chodzi popływać, to znaczy, że mu się w tej,
noooo..., w głowie poprzewracało. Cóż, naprawdę nie chciałbym
kiedykolwiek nauczyć się rozumować tymi kategoriami i szczerze
dziwię się, że Zdzisławowi Ryderowi nie tylko przeszło to przez
myśl, ale że wypowiedział to publicznie pod adresem dyrektora
WCK. Owszem, gdyby Maciej Łukaszewicz z firmowych pieniędzy
kupił np. czterokonną karetę, którą jeździłby do pracy - byłbym
skłonny posądzić go o rozrzutność. Ale danie ogłoszenia w lokalnej
prasie, za pomocą którego chce wypromować wartościową akcję
czytelniczą - w moim odczuciu nie świadczy o szastaniu pieniędzmi.
Świadczy natomiast o tym, że M. Łukaszewicz wie, że nawet najlepszy pomysł to za mało, bo trzeba go jeszcze „sprzedać” wśród
ludzi. Tak, zyskała na tym m.in. moja firma i... właśnie przyszło
mi do głowy, że to może być właśnie ten cierń, który tak uwiera
Zdzisława Rydera (przepraszam za niezamierzony rym).
Wielu ludzi pyta radnego Z. Rydera o to, że jeśli uważa za rozrzutność płacenie za (zapewniam, że wcale nie takie kosztowne!)
ogłoszenie prasowe, to czymże jest płacenie - i to publicznymi
pieniędzmi! - za transmisje telewizyjne z sesji, które można sobie
przecież obejrzeć za darmo w internecie? Mam na końcu języka
kilka mniej i kilkanaście bardziej dosadnych określeń, lapidarnie
i jednoznacznie opisujących taki proceder, ale z sentymentu dla
wspólnych wspomnień powstrzymam się od ich zastosowania.
Wszyscy przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Moja propozycja jest taka: nie musimy myśleć tak samo, ale możemy wzajemnie się szanować. Nie szukajmy pól konfrontacji, ale
szukajmy platform porozumienia i kompromisu. Bo wbrew temu,
co może nam się wydawać ani my sami nie jesteśmy tacy super,
jak siebie widzimy, ani inni tacy źli, jak sądzimy.
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AstraZeneca:
ostra reakcja

W tym tekście nie chodzi o wywołanie paniki. Tym bardziej nie
powinno się go odbierać jako
zniechęcania do szczepień. Ma dostarczyć informacji o tym, o czym
mówi się głośno już od kilku dni w
całym kraju. Na terenie powiatu
również obserwuje się bardzo ostre
reakcje organizmów wielu ludzi po
podaniu szczepionki AstraZeneca,
nazywanej czasem szczepionką
oksfordzką. Specyfik spotyka się
z rosnącą nieufnością również za
granicą, np. u naszych zachodnich
sąsiadów.
Dotychczas szczepienia przeprowadzano w oparciu o szczepionkę,
produkowaną przez firmę Pfizer. Od
kiedy zaczęto szczepić nauczycieli
szczepionką AstraZeneca, z różnych
części Polski zaczęły napływać niepokojące informacje o ostrych reakcjach
organizmów na ten typ szczepionki.
Na terenie powiatu wałeckiego
niedawno rozpoczęły się szczepienia
pracowników oświaty. W pierwszej
kolejności objęto nimi nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej, uczących
stacjonarnie w klasach 1-3.
W Wałczu w ubiegły wtorek szczepili
się nauczyciele dwóch szkół podstawowych: nr 5 na Dolnym Mieście
oraz „czwórki”.
4

- Szczepiło się łącznie 30 nauczycieli
z dwóch szkół – mówi dyrektor SP 5
Violetta Kamińska. - Szczepiliśmy się
w 107 Szpitalu Wojskowym. Tu muszę
zaznaczyć, że organizacja szczepienia
była bardzo dobra. Sam czas szczepienia rozciągnięto na kilka godzin,
aby nauczyciele mogli szczepić się
sukcesywnie, nie tracąc lekcji. Oczywiście poinformowano nas o możliwych
skutkach ubocznych. I te niestety u
większości wystąpiły. Dolegliwości objawiały się wysoką gorączką, dreszczami oraz bólami stawów, kości i mięśni.
Były do tego stopnia silne, że następnego dnia 8 nauczycieli wylądowało
na zwolnieniach lekarskich. Pozostali
znieśli to nieco lepiej, ale następnego
dnia w większości wyglądali fatalnie.
Ja mogę mówić o sobie: wieczorem
dostałam gorączki, wystąpiły dreszcze
oraz bóle mięśni i stawów. Fatalne
samopoczucie trwało u mnie dobę,
u innych dwa dni, ale byli i tacy, u
których objawy utrzymywały się przez
kilka dni. Potem dolegliwości ustąpiły.
Podobne odczucia mają pracownicy
wałeckiej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej. Na 7 zaszczepionych
osób następnego dnia 5 było wyłączonych z pracy.
- Mnie osobiście dolegliwości będące
skutkami ubocznymi szczepienia trzymały dwa dni – mówi dyrektor PPP

Marek Syrnyk. - Ale byli i tacy, którzy
nie nadawali się do pracy do końca
tygodnia. Występowały silne dolegliwości grypowe. Gorączka nawet
do 40 stopni, dreszcze, bóle mięśni,
stawów, kości. Mówiąc obrazowo,
ma się wrażenie, że kości chcą wyjść
z człowieka i stanąć obok.
- Każdy z nauczycieli miał wytłumaczone, jakie mogą być skutki uboczne
- mówi dyrektor SP nr 4 Iwona Urbanowicz. - Dwóch nauczycieli przeszło
szczepienia bardziej dotkliwie i musieli pójść na zwolnienie. Pozostali mieli
mniejsze lub większe dolegliwości,
ale następnego dnia pojawili się w
pracy. Dziś (poniedziałek 22 lutego)
są już w pracy wszyscy nauczyciele.
Szczepienie jest oczywiście dobrowolne, każdy sam rozważa wszystkie
za i przeciw. Nie jest tak, że szczepią
się wszyscy nauczyciele. Niektórzy z
różnych względów rezygnują. W mojej szkole na pewno chęć szczepienia
zadeklarowała ponad połowa.
Szczepienia przeprowadzono również
w niektórych szkołach Gminy Wałcz.
W pierwszej kolejności zaszczepiono
nauczycieli ze Strączna i Różewa.
- Z tego co mi wiadomo, dwa dni po
szczepieniu było rzeczywiście ciężko
- mówi wójt Jan Matuszewski. - Wystąpiły skutki uboczne u większości
nauczycieli. Niektórzy z nich zostali w
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domach i prowadzili nauczanie zdalne.
Po 2-3 dniach skutki uboczne ustąpiły i
sytuacja wróciła do normy. Bodaj dziś
i jutro (22-23 lutego) szczepieni będą
nauczyciele kolejnych szkół.
Silne skutki uboczne występują nie
tylko po szczepionce AstraZeneca, którą szczepieni są nauczyciele. W nieco
mniejszym stopniu, ale występują
one również przy szczepionce Pfizer.
Według naszych informacji jeden z
pracowników oświaty wylądował
na zwolnieniu po szczepieniu drugą
dawką szczepionki Pfizer.
R. Orlikowski
Od autora: Moim zdaniem, mimo
wszystko nie należy wpadać w panikę, ani tym bardziej rezygnować
ze szczepienia. Należy mieć jedynie
świadomość tego, że skutki uboczne
mogą wystąpić i mogą być bardzo
dokuczliwe. Czy jest to przypadłość
tylko jednej szczepionki AstraZeneca?
Czy jest ona w jakiś sposób gorsza od
produktu firmy Pfizer? Na to pytanie
nie jestem w stanie odpowiedzieć, a
z tego co czytam wynika, że zdania
fachowców są podzielone. Niezależnie
od wszystkiego większość specjalistów
uważa jednak, że każda z oferowanych
szczepionek spełnia swoje zadanie i
zdecydowanie lepiej ją przyjąć, niż ryzykować zarażenie koronawirusem...

NA SKRÓTY

15. lutego 2021 r. podpisana została umowa między Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, reprezentowaną przez rektora dr.
Dariusza Skalskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, reprezentowanym przez Prezesa
Zarządu Emilię Niemyt w sprawie dofinansowania zadania „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sali sportowej PWSZ w Wałczu – modernizacja energetyczna budynku i usprawnienie systemu zarządzania
energią”.
Wsparcie, które PWSZ w Wałczu otrzymała z WFOŚiGW w Szczecinie na
kwotę ponad 2 mln zł, umożliwi realizację inwestycji, która przyczyni się do
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a także do zapewnienia
odpowiedniego komfortu użytkowania hali sportowej oraz podniesienia
jakości kształcenia.
Dodatkowo, w ramach projektu „Modernizacja sali gimnastycznej i budowa
obiektów lekkoatletycznych na terenie PWSZ w Wałczu”, uczelnia pozyskała
ponad 1 mln zł z Państwowego Funduszu Celowego Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Inwestycja obejmuje rozbudowę sali
fitness i siłowni, budowę urządzeń lekkoatletycznych i terenowych urządzeń
sportowych.
Wartość całej inwestycji wynosi około 4 mln zł.
Infrastruktura, która powstanie w ramach inwestycji, będzie wykorzystywana zarówno przez społeczność akademicką, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze regionu.
Jak poinformował na FB burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Stowarzyszenie
EkoQulturka - ulokowane przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - rusza na wiosenne zakupy. Już za moment dzięki zabiegom EkoQulturki o dofinansowanie

pojawi się w gminie mobilne kino plenerowe. Zakupy obejmują ogromny
dmuchany ekran o wymiarach 12x9 m, leżaki, dobrej klasy projektor, głośniki
(z projektu z Eureregionu Pomerania) oraz busa - przesuniętego z dowozu
dzieci (tutaj pojawi się nowy, kupiony z dofinansowania). Dzięki temu kino i
Ośrodek Kultury będą samowystarczalne pod względem transportowym.
P. Pawlik poinformował, że już można zamawiać w Ośrodku Kultury seanse
filmowe pod „gołym niebem”.
SPORT
Sobotnim (20 lutego) meczem kontrolnym z KP Piła wygranym wysoko 7-0,
zespół wałeckiego Orła zakończył przygotowania do rozpoczynającej się już w
najbliższą sobotę 27 lutego rundy rewanżowej sezonu 2020/2021. Pracę nad
budowaniem formy trochę komplikowały warunki atmosferyczne, ale mimo
to obserwujący wszystkie mecze kontrolne kibice dostrzegali rosnącą dyspozycję zawodników.
Trener Orła Marcin Łyjak będzie miał do dyspozycji w rundzie wiosennej
wszystkich podstawowych piłkarzy z pierwszej części sezonu, a kadra zespołu
została uzupełniona o młodych zawodników, w większości związanych z klubami z naszego regionu, m.in. z Mirstalem Mirosławiec czy Bytyniem Nakielno. Blisko przejścia do Orła jest także pochodzący z Wałcza piłkarz, grający
ostatnio w jednym z koszalińskich klubów.
- Proces rejestracji nowych zawodników jeszcze trwa, dlatego chciałbym
jeszcze wstrzymać się z podawaniem konkretnych nazwisk - mówi prezes
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niem w przekazanej dotacji, chcieliśmy przełożyć termin naszego
turnieju - przyznają organizatorzy
Łukasz i Zbigniew Butryńscy, na co
dzień trenerzy i prezesi wałeckiego klubu. - Jednak ze względu na
potrzebę startów oraz dzięki przychylności władz samorządowych,
okręgu oraz sponsorów udało się
zamknąć budżet i finalnie zorganizować udane, cieszące się jak zwykle
dużym zainteresowaniem zawody.
Jest sporo klubów, które lubią do
nas przyjeżdżać. Do tego stopnia, że
ze względu na reżim sanitarny zmuszeni byliśmy ograniczyć ilość walk.
Mimo wszystko zrobił się z tego,
trwający ponad 6 godzin, maraton
bokserki.
Wałczanie stoczyli 8 pojedynków, z
Orła Dariusz Baran. - Doświadczenie
uczy bowiem, że dopóki wszystko
nie zostanie załatwione do końca,
to mogą wydarzyć się różne rzeczy.
Jeśli jednak wszystko pójdzie po naszej myśli, to myślę, że trener będzie
dysponował wartościowym składem,
który stać na wywalczenie miejsca w
środkowej strefie tabeli. Mamy także
nadzieję, że w tej rundzie naszych
piłkarzy wreszcie opuści pech i
omijać ich będą kontuzje, które tak
bardzo utrudniły nam rywalizację
jesienią.
W trakcie przygotowań wałecki
zespół rozegrał 9 meczów kontrolnych, z których 5 wygrał (z Notecią
Czarnków, Gromem Szwecja, Pogonią Łobżenica, Wspólnymi Różewo
i KP Piła), 1 zremisował (z Lechem
Czaplinek) i 3 przegrał (z Wartą
Gorzów, Polonią Chodzież i Chojniczanką II Chojnice).
Po rozegraniu kompletu spotkań
4. ligi w rundzie jesiennej, wałczanie przystępują do rewanżów z 13
miejsca w tabeli, mając w dorobku
25 punktów, wywalczonych w 20
meczach. Ponieważ w tabeli panuje
duży tłok (cztery zespoły z miejsc
12-15 mają na koncie taką samą
liczbę punktów, a dwa kolejne zaledwie o jeden mniej) - oznacza to, że
rywalizacja o utrzymanie się w lidze
będzie bardzo zacięta.
Inaugurujący rundę wiosenną
mecz z wiceliderem Kluczevią Polski
Cukier Stargard zostanie rozegrany
27 lutego o godz. 12 na wałeckim
Euroboisku na Dolnym Mieście.
Z uwagi na związane z pandemią
obostrzenia, spotkanie zostanie rozegrane bez udziału publiczności.
W minioną sobotę 20 lutego
podtrzymana została tradycja
i kolejny rok z rzędu młodzi
pięściarze i pięściarki rywalizowali w sali bokserskiej przy ulicy
Bydgoskiej w Wałczu. Podczas 33
pojedynków wystąpili zawodnicy
z 22 klubów z całej Polski, Danii
oraz kadra narodowa juniorek.
Stało się już normą, że na początku
roku, gdy zawodnikom szczególnie
brakuje startów kontrolnych, klub
sportowy Korona Wałcz organizuje
swój turniej.
- W tym roku, ze względu na
trudności związane z COVID-19 oraz
związanym z pandemią opóźnie6
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czego odnieśli pięć zwycięstw, a w 3
przypadkach dostali lekcje boksu od
swoich rywali. Najlepiej spisało się
rodzeństwo Oliwia i Oliwier Araszewscy, którzy wygrali swoje walki,
a dodatkowo otrzymali nagrody
indywidualne. W ringu wygrywali
także Wiktoria Piasecka, Zuzanna
Leśna i Daniel Jesiotr.
Organizatorzy pragną podziękować instytucjom, firmom i osobom,
którym wałecka młodzież i boks nie
są obojętne: Powiat Wałecki, Miasto
Wałcz, Victoria Cymes, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, hurtownia elektryczna ELMES, Zakład
Budowlano-Transportowy Janusz
Klekot, Dachy Butryńscy, MOSiR,
Cafe Tęcza oraz Zachodniopomorski
Okręgowy Związek Bokserski.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji

DZIECKO TO NIE NUMEREK...
Dlaczego warto WYBRAĆ szkoły niepubliczne? opowiada ANNA SKRZYPEK, dyrektor niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji.

Ilu uczniów chodzi w tym roku

szkolnym do szkoły w Szwecji?
- Na chwilę obecną mamy 64
uczniów oraz 17 dzieci w oddziale
przedszkolnym. Oczywiście są to dzieci
przede wszystkim ze Szwecji, Głowaczewa, Zdbic, ale także i z Wałcza.
Mówię tu o wszystkich uczniach, bo
na tę chwilę z powodu pandemii do
szkoły chodzą oczywiście tylko klasy
1-3 oraz przedszkolaki. Szczerze jednak
mówiąc zarówno ja, jak i nauczyciele,
a z tego co słyszę również dzieciaki wszyscy tęsknimy za normalnością, za
powrotem do szkoły.

Gdyby miała Pani posłać swoje
dziecko, to do jakiej szkoły by
trafiło?
- Oczywiście do Szwecji, ale ja jestem
w tej dobrej sytuacji, że znam tę szkołę.
Ale mówiąc poważnie, pracowałam w
kilku placówkach i powiem szczerze, że
w Szwecji jest świetna szkoła. Przede
wszystkim jest tu doskonałe, zgrane
grono pedagogiczne, pracujące z pasją.
Mamy doskonałe kontakty z rodzicami,
a zwłaszcza z Radą Rodziców. Utrzymujemy też doskonałe kontakty ze strażakami z OSP Szwecja i Nadleśnictwem
Płytnica. Ta współpraca przekłada się
na wspaniałe wydarzenia dla dzieciaków. Sporo jest budujących wzajemne
więzi pomiędzy szkołą i środowiskiem
wydarzeń, na przykład sołtys Szwecji
przychodzi do szkoły i czyta dzieciom
książki.
Jaką rolę pełni Szkoły Podstawowej
im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji w
lokalnym środowisku?
- Oczywiście szkoła jest przede wszystkim miejscem, gdzie dzieci zdobywają
wiedzę, ale jest też namiastką wiejskiego
ośrodka kultury. Podałam już przykład
sołtysa. Kontakty, które mamy z leśnikami, owocują cudownymi wycieczkami,
w czasie których dzieci poszerzają wiedzę przyrodniczą. Strażacy uczą zasad
bezpieczeństwa, ale też organizują
kursy udzielania pierwszej pomocy.
Taka wiedza jest niezwykle potrzebna.
W szkole popołudniami działają kluby,
między innymi karate i tańca. Te dwa
rodzaje zajęć cieszą się największą popularnością. I warto dodać, że na zajęcia
zarówno karate, jak i tańca, chodzą nie
tylko dzieci, ale też rodzice.
A zajęcia dodatkowe?
- W naszej szkole jest pełna oferta
kół zainteresowań. Działają koła
matematyczne, polonistyczne oraz
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ortograficzne, przyrodnicze, w ramach
SKS odbywają się zajęcia sportowe.
Ale dzięki wspaniałym nauczycielom,
którzy przyciągają uczniów, mamy
także koło programowania, robotyki
i - z czego jesteśmy dumni koło wolontariatu. Uczymy dzieci pomagać od
najmłodszych lat i przynosi to naprawdę wspaniałe efekty wychowawcze.
Jak oceniłaby Pani poziom nauczania?
- To jest najważniejsze, aby dobrze
przygotować dzieciaki do dalszej
nauki. I proszę mi wierzyć, że pod
tym względem nie mamy się czego
wstydzić, a wręcz odwrotnie: mamy
powody do dumy i zadowolenia. Z
jednej strony są oczywiście różnego
rodzaju wskaźniki i w nich jesteśmy
zawsze w czubie szkół gminnych. Bierzemy udział w różnych konkursach
i w nich również odnosimy sukcesy.
Ale jak mówiłam, dla nas uczeń nie
jest numerem w dzienniku. Śledzimy
losy dzieciaków, które opuszczają mury
naszej szkoły. Wcześniej przechodziły
do gimnazjum i proszę mi wierzyć, że
nie miały problemów z nauką. Obecnie
idą do szkół ponadpodstawowych i nie
mamy sygnałów, aby nie radziły sobie
w szkołach, które wybrali.
I pytanie na koniec: jak wygląda
baza szkoły?
- Tu również nie mamy się czego
wstydzić. Tablice interaktywne, doskonały internet, dzięki czemu uczniowie
mający słabszą sieć internetową w domach przychodzą do szkoły i na zdalne
nauczanie. Mamy salę komputerową,
pomoce naukowe do każdego przedmiotu. Na pewno nie odstajemy wyposażeniem od szkół publicznych, a myślę,
że wiele z nich nawet przewyższamy.
Dziękuję za rozmowę.
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ogłoszenie płatne

Dlaczego Pani zdaniem warto posłać dziecko do szkoły niepublicznej, a zwłaszcza do Szwecji?
- Dlatego, że w naszej szkole dziecko
nie jest numerem w dzienniku. Klasy
liczą średnio około 10 uczniów. To
sprawia, że nauczyciele znają doskonale uczniów, znają ich możliwości,
znają ich mocne strony. Tylko tak nieliczna klasa pozwala poznać potrzeby
uczniów, a co za tym idzie, podchodzić
do dziecka w sposób indywidualny.

Długo i... o niczym
Ponad 8 godzin trwała sesja Rady
Miasta Wałcza, która odbyła się 16
lutego. Radni dyskutowali długo,
ale jedynym godnym odnotowania faktem jest, że sesje oprócz
internetu można było w części
obejrzeć w TV kablowej. Za tę
usługę radni zapłacą kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Oczywiście miasto
zapłaci za to pieniędzmi wszystkich
mieszkańców, choć nie wszyscy są
z tego zadowoleni.
Sesja odbywała się w zdalnym trybie.
Już podczas uchwalania porządku obrad radny Marek Giłka zgłosił wniosek
o zdjęcie punktu ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla niektórych terenów stanowiących
przestrzeń rolniczą i kompleksy zieleni. Wywiązała się na ten temat długa
dyskusja. Skończyło się na tym, że po
tłumaczeniach burmistrza i architekta
miejskiego Marcina Radeberga radny
M. Giłka wycofał wniosek. Zareagował
jednak na to jego klubowy kolega radny Zdzisław Ryder, który stwierdził, że
jednak ma pewne wątpliwości i widzi
potrzebę przeprowadzenia kolejnych
konsultacji. W efekcie Z. Ryder zgłosił
wniosek M. Giłki jako swój. Znów
wywiązała się dyskusja, ale wniosek
został jednak przyjęty. Punkt został
zdjęty, a porządek uchwalony. Zajęło
to radnym około godziny...
Do zdjęcia uchwały odniosło się
Stowarzyszenie Młodzi Wałcza.
- Radni opozycji blokują lub opóźniają dobre inicjatywny i plany rozwojowe różnych grup społecznych
w naszym mieście – pisali na profilu
facebookowym. - Wczoraj na sesji
radni opozycji zdjęli z porządku obrad
głosowanie nad uchwałą w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych
terenów stanowiących przestrzeń
rolniczą i kompleksy zieleni. Oznacza
to opóźnienie przyjęcia tego planu. A
od przyjęcia planu zależy m.in. rozwój wałeckich przedsiębiorstw, które
planują na tym terenie inwestycje.
Czy takiego opieszałego działania

oczekujemy od radnych?
Tradycyjnie burmistrz otrzymał wiele
pytań, dotyczących podjętych pomiędzy sesjami działań. Radni indagowali
go o zabezpieczenie sanitarne szkół
podczas nauczania stacjonarnego,
o oświetlenie miasta, wpływy ze
sprzedaży nieruchomości i Festiwal
Dwóch Jezior.
Jeśli chodzi o festiwal burmistrz
tłumaczył, że na tą chwilę miasto nie
wycofuje się z organizacji tej imprezy,
ale na to w jakiej ostatecznie formie
się ona odbędzie będzie miała decydujący wpływ sytuacja pandemiczna.
Na pewno będzie sporo wydarzeń
sportowych, ale na tę chwilę trudno
powiedzieć coś konkretnego na temat
koncertów, bo nie ma szans na prowadzenie rozmów z zespołami.
Pytano również o koszt ławek instalowanych na placach zabaw oraz o
działalność ogrzewalni. W tym temacie dodatkowe pytanie zadała była
burmistrz Bogusława Towalewska.
- Jednym z warunków przekazania
dla Caritas budynku przy ul. Gen.
Okulickiego było utworzenie tam łaźni, z której mogłyby korzystać między
innymi osoby bezdomne – mówiła.
- Budynek został wyremontowany i
oddany do użytku, więc chciałabym
się dowiedzieć, czy działa tam już ta
łaźnia?
W dalszej części radni nie zgodzili się
na rozbiórkę dwóch budynków przy
Alei Zdobywców Wału Pomorskiego
oraz dwóch przy ul. Gen. Okulickiego.
Radni odrzucili również wniosek radnego Rady Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego Macieja Markowskiego, aby rok 2021 był Rokiem
Młodzieży. Znów wywiązała się pełna
emocji dyskusja. Podobna odbyła
się już wcześniej na komisji oświaty.
Wtedy to - jak opowiada M. Markowski - jeden z radnych PiS stwierdził że:
„Pan Markowski jest ostatnią osobą
która z kulturą ma coś wspólnego,
nie powinien w ogóle działać przy
takich akcjach, jeżeli chcemy, aby nasz
młodzież była dobra...”. Odnosiło się
to do zorganizowania przez M. Mar-

kowskiego demonstracji przeciwko
wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie aborcji.
Na koniec sesji radny Zdzisław Ryder zarzucił, że dyrektor Wałeckiego
Centrum Kultury narzeka na sytuację
finansową i pomimo to zamieszcza w
prasie kosztowne ogłoszenia. To z kolei
spowodowało, że dyrektor M. Łukaszewicz zamieścił swoje oświadczenie.
- Radny Zdzisław Ryder zarzucił nam
finansowanie promocji naszej akcji bibliotecznej książka na telefon – mówił
M. Łukaszewicz. - Akcja kierowana jest
do osób starszych, niekoniecznie biegłych w posługiwaniu się internetem.
Dlatego zdecydowaliśmy się na dużą
promocję w prasie lokalnej. Akcja
ma na celu pomóc ludziom starszym,
chorym, niepełnosprawnym, wszystkim tym, którzy nie mogą wychodzić z
domu, a chcieliby skorzystać z biblioteki. Wystarczy zadzwonić i umówić
się z pracownikiem biblioteki, który
konkretne książki dostarczy do domu.
Dzięki promocji w prasie chcemy aby
jak najwięcej osób dowiedziało się o
akcji i mogło z niej skorzystać.
W rozmowie po sesji dyrektor poinformował, że zainteresowanie akcją
jest spore i coraz więcej osób korzysta
z tej możliwości wypożyczania książek.
raf
Od autora: Ciekawe, że radnego
Zdzisława Rydera boli wydanie

kilkuset złotych na promocję fajnej
i wydaje się, że potrzebnej akcji, a
zupełnie nie przeszkadza mu zapłacenie kilkudziesięciu tysięcy złotych
na transmisje sesji Rady w telewizji
kablowej. Mówi się co prawda o
50 tysiącach, ale ostateczna kwota
zależna ma być od czasu trwania
sesji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od początku tej kadencji
istnieje obowiązek transmitowania
sesji w internecie i przechowywania
jej archiwalnych nagrań. Każdy z
mieszkańców może więc zupełnie za
darmo obejrzeć interesującą go sesję.
Czy zatem zasadne jest wydawanie
kilkudziesięciu tysięcy złotych na
zdublowaną transmisję? Dodać należy, że ostatnia sesja trwała 8 godzin,
ale bezpośrednia transmisja została
przerwana mniej więcej w połowie.
Całą sesję będzie można obejrzeć w
retransmisji, która najczęściej nadawana jest w godzinach, kiedy większość ludzi w wieku produkcyjnym
jest w pracy.
Wobec powyższego, dość bezkrytyczne podejście części radnych do
tego tematu wydaje się przynajmniej
dziwne. Z jednej strony jest bowiem
obcinanie dotacji i szukanie oszczędności we wszystkich możliwych działach budżetu, z drugiej natomiast
podejmowanie decyzji o wydatkach,
niemających jakiegokolwiek sensownego uzasadnienia.

Po dwóch stronach okopu
Im człowiek starszy,
tym łatwiej mu pewne rzeczy przychodzą.
W ciągu dwudziestu
sześciu… no, prawie
siedmiu lat, nabrałam
na przykład wprawy w
wiązaniu butów. Nie
oznacza to jednak, że
nie mogę się w tym
zakresie czegoś nowego nauczyć. Przecież nie
dalej niż miesiąc temu ktoś mi te buty na środku
Ikei wiązał!
Człowiek, jakkolwiek z natury nieporadny, może
szukać pocieszenia w fakcie, że im częściej daną
czynność wykonuje, tym większe ma szanse na to,
że zacznie robić to jakościowo znośnie. Oklepane
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powiedzenie „praktyka czyni mistrza”, delikatnie
zmodyfikowane jako „praktyka czyni całkiem znośnego przeciętniaka” mnie samą bardzo uspokaja.
Może teraz nie mam się jeszcze czym pochwalić jeśli
chodzi o treningi na siłowni, ale…
Ale tak samo przecież było kiedyś ze stawianiem
granic. Kilka lat temu każdy, kto tylko miał na to
ochotę, mógł mi wejść na głowę. A jak już tam był,
to i zagrał na nerwach, i przestraszył, i zaniepokoił,
i zasmucił, i... tak dalej. Dziś, starsza i mądrzejsza,
nabieram coraz większej wprawy i pewności w
mówieniu „nie”.
Nie, nie chcę się z kimś widzieć. Nie, nie chcę dziś
wychodzić z domu. Nie, nie chcę brać sobie tego na
głowę. Nie, nie muszę tam pojechać. Nie, nie zostanę
po godzinach, jeśli nie jest to naprawdę niezbędne.
Samo mówienie „nie” to jednak dopiero polowa
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sukcesu. Trzeba jeszcze umieć utrzymać się w
zbudowanym przez siebie okopie, pomimo być
może nieszczególnie entuzjastycznego odbioru
asertywnej odpowiedzi. To wciąż nowe – uświadamiać sobie, że tu jestem ja i moje uczucia, a
tam Ty i Twoje emocje. Tak samo ważne jak moje,
ale równocześnie już nie moja odpowiedzialność.
Mam dwadzieścia sześć... no, prawie siedem
lat i w końcu uczę się szanować samą siebie. Jeśli
Państwo mieli już chwilę, żeby coś takiego poćwiczyć, przekazuję wyrazy serdecznego uznania,
a do tego jeszcze odrobinę zazdrości. Ale to nic,
że jeszcze nie jestem w tym mistrzem, ani nawet
znośnym przeciętniakiem.
Ważne, że już idę w tę stronę.
Natalia Chruścicka

5 obwodnic w powiecie?
W środę 17 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się
spotkanie, na którym omawiano
inwestycje drogowe. W spotkaniu
uczestniczył starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, który poinformował o planach inwestycyjnych.
Planowana jest budowa pięciu
obwodnic w ciągu drogi krajowej
S 22, która pozwoli wyprowadzić
ruch tranzytowy z Człopy, Rusinowa, Strączna z Wałczem oraz
Szwecji. W ciągu drogi S 10 planowana jest natomiast obwodnica
Mirosławca.

rowe” może świadczyć to, że w okolicy Nowej Szwecji rozpoczęły się już
badania geologiczne gruntów, przez
które prowadzić ma obejście Szwecji.
Piątą obwodnicą, która ma powstać
na terenie naszego powiatu, będzie
obwodnica Mirosławca, budowana w

ciągu drogi krajowej S 10. Sam remont
drogi S 10 obejmie odcinek około 150
km od Szczecina do Piły.
Na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim mówiono również o nowym produkcie, jakim jest rządowy
program dróg lokalnych. W ramach

remontu dróg lokalnych wałeckie
Starostwo chciałoby wyremontować
odcinek drogi powiatowej pomiędzy
Chwiramem i Różewem. Aktualnie
władze powiatu czekają na decyzję,
w jakiej wysokości dofinansowanie
tej inwestycji uda się uzyskać.
raf

- W spotkaniu uczestniczyłem na
zaproszenie wojewody zachodniopomorskiego – relacjonuje starosta B.
Wankiewicz. - Omawiany był program
budowy 100 obwodnic. W czasie
spotkania poinformowano, że 10
procent tej liczby, czyli dokładnie 10
obwodnic, będzie wybudowanych na
terenie województwa zachodniopomorskiego, a połowa z tej liczby, czyli
5, na terenie powiatu wałeckiego.
Poinformowano o budowie obwodnic w ciągu drogi krajowej S 22. Ta
trasa będzie budowana w standardzie
drogi z jednym pasem oraz poszerzonym, utwardzonym poboczem.
Najpierw powstaną obwodnice, a
następnie nastąpi przebudowa drogi.
Licząc od granicy z województwem
lubuskim, jako pierwsza obwodnicę
uzyska Człopa. Jak się dowiedzieliśmy,
projekt wzbudził w mieście i gminie
pewne kontrowersje, bowiem część
mieszkańców ocenia, że obwodnicę
miałaby pobiec nie z tej strony miasta,
na którą liczono.
Jako następna w kolejności powstać
ma obwodnica Rusinowa.
- Najdłuższa, bo licząca ponad 10
km, będzie obwodnica, która ominie Strączno oraz Wałcz – tłumaczy
starosta B. Wankiewicz. - Jest to
najbardziej oczekiwana inwestycja,
która całkowicie rozwiąże problemy
komunikacyjne Wałcza. Obwodnica
skieruje ruch za jeziorem Zamkowym i
zapewne wpięta będzie w obwodnicę
S 10. Będzie to odciążenie Wałcza z
kierunku Gorzowa oraz Poznania.
Ostatnią obwodnicą planowaną w
ciągu drogi S 22 ma być obwodnica
Szwecji. Zakłada się realizację tych
inwestycji w latach 2024-2026.
Oczywiście wszystko jest uzależnione
od tego, jakie będą przeznaczone na
to środki.
- Jestem zadowolony z tego, że temat drogi nr 22 nie został zapomniany
– mówi B. Wankiewicz. - Cieszę się,
że są plany, że tworzona jest dokumentacja. Ostrożnie podchodzę do
planowanych terminów, choć oczywiście bardzo bym chciał, aby udało
się w planowanym okresie zrealizować
te inwestycje. Wszystko jest jednak
zależne od środków, jakimi będzie
dysponować Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. Jeśli będą pieniądze, będą i obwodnice.
O tym, że plany nie są tylko „papieSuper Pojezierze Wałeckie nr 8 (1229) 24 lutego 2021 r.
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Życiowa r
Renata W. jest doskonałym przykładem na to, że jedno niewinne z
pozoru zdarzenie może pociągnąć
za sobą lawinę kolejnych, które
są w stanie całkowicie odmienić
życie.
Renata W. ma 30 lat i od roku jest
szczęśliwą, bezdzietną rozwódką. Jej
małżeństwo przetrwało nieco ponad
dwa lata i jak twierdzi, były to dwa
najgorsze lata jej życia. Potem los
sowicie jej za to odpłacił.
Zanim jednak tak się stało, w życiu
Renaty W. doszło do dramatu. Kiedy
wybuchła pandemia mimo tego, że

mama Renaty Krystyna bardzo dbała
o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, na początku drugiej fali
zachorowała na Covid-19. Przewieziono ją do szpitala w Szczecinie, a jej
stan był bardzo poważny.
- Nie było odwiedzin, linie telefoniczne wiecznie zajęte, a mama
leżała pod respiratorem właściwie
nieprzytomna - opowiada Renata. - W
szpitalu prosili o przesłanie skanów
dokumentacji medycznej mamy.
Chcieli wiedzieć, na co chorowała,
jakie przechodziła zabiegi i jakie leki
przyjmowała. Zaczęłam szukać papierów. Mimo, że od małego miałam

zakaz grzebania w jej dokumentach i
nigdy tego nie zrobiłam, tym razem
byłam zmuszona otworzyć szafkę
biurka. Zaczęłam przeglądać papiery
i trafiłam na teczkę z dokumentami
medycznymi. Pod nią była natomiast
teczka podpisana moim imieniem.
Renata poszła do kolegi z pracy,
żeby zeskanować dokumenty. Wysłała je do szpitala, ale teczka z jej
imieniem nie dawała jej spokoju.
Ciekawość w końcu wygrała i wróciła
do mieszkania mamy, gdzie postanowiła przenocować. Zrobiła sobie
kawę i zaczęła czytać. Już pierwszy
dokument spowodował, że omal
nie dostała zawału serca. Było to
pokwitowanie, z którego wynikało,
że kobieta, którą uważała za swoją
matkę, tak naprawdę nią nie była.
Pokwitowanie dowodziło, że zapłaciła jakiejś kobiecie 2 tysiące dolarów
za zrzeczenie się praw do dziecka. Z
dalszych listów wynikało, że Beata
L., jej biologiczna matka, doskonale
znała Krystynę. Kiedy Beata L. zaszła
w ciążę i nie chciała wychowywać
dziecka, Krystyna zaproponowała,
że będą udawać, że to ona zaszła w
ciążę. Krystyna była już mężatką i
wiedziała, że nie może mieć dzieci.
O całej intrydze doskonale wiedział
jej mąż i najpewniej położna, od-

bierająca w domu poród. Krystyna
zgłosiła, że to jej dziecko. Było to
dość naciągane, ale ostatecznie się
udało. W akcie urodzenia jako biologiczna matka figurowała Krystyna
W., a nie Beata L.
***
- Postanowiłam odszukać moją biologiczną matkę – opowiada Renata.
- Zaczęłam przeszukiwać Facebooka,
popisałam na kilku profilach i kilku
portalach, gdzie adoptowane dzieci
szukają swoich biologicznych rodziców lub rodzeństwa. Po Beacie L.
nie było tam jednak ani śladu. Moja
mama, bo wciąż ją tak nazywałam,
przez cały czas była nieprzytomna.
Bałam się, że nie wyzdrowieje i nie
poznam prawdy. Chciałam wiedzieć
przede wszystkim to, dlaczego moja
matka mnie sprzedała?
Po około 3 tygodniach zadzwonił
telefon Renaty W. Mężczyzna spytał
ją, czy to ona poszukuje Beaty L. Podał
jej wiek, nazwisko. Spytał, kim dla
niej jest ta kobieta. Renata myślała,
że mężczyzna może mieć jakieś informacje, więc zgodnie z prawdą odpowiedziała, że podejrzewa, że Renata L.
jest jej biologiczną matką. Mężczyzna
zaczął wypytywać ją o wiek, nazwisko
i o to, jak dowiedziała się o tym, że
została adoptowana.

SYNDYK
sprzeda mieszkanie w Wałczu
(82,60 m2 – I piętro)

Syndyk ogłasza konkurs ofert na sprzedaż mieszkania w Wałczu, ul. Bankowa 4/5.
Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni,
spiżarki, łazienki z wc, przedpokoju i komórki.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 82,60 m2.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,70 m2 oraz
pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 8,90
m2. Łączna powierzchnia lokalu wraz z piwnicą i
pomieszczeniem gospodarczym wynosi 99,20 m2.
• Cena wywoławcza wynosi 126.000,00 zł.
• Konkurs trwa do 20.03.2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert oraz
regulamin konkursu znajdują się u syndyka.
Kontakt telefoniczny tylko w dni robocze w
godz. od 16:00 - 18:00.
Kontakt: 662 015 564
10
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rewolucja
- Zaciekawiło mnie, do czego są mu
potrzebne te informacje – opowiada
Renata. - Wtedy pan przedstawił
się jako mecenas Andrzej W. Jest
wspólnikiem w jednej z większych
kancelarii prawnych w Poznaniu i z
powodów, których na razie nie może
mi wyjawić, poszukuje od kilku lat
Beaty L. lub jej córki. Przyznał, że
trafił na ślad Beaty L. Niestety, ma mi
do przekazania smutną wiadomość.
Ustalił ponad wszelką wątpliwość, że
Beata L. zginęła 12 lat temu w wypadku samochodowym, do którego
doszło na terenie Niemiec. Prawnik
stwierdził, że koniecznie musi się
ze mną spotkać. Zaoferował swój
przyjazd do Wałcza następnego dnia.
Zgodziłam się, bo z jednej strony
sprawa mnie zaciekawiła, a z drugiej
liczyłam, że dowiem się czegoś więcej
o mojej mamie.
Mecenas przyjechał zgodnie z zapowiedzią już przed południem. Renata
na ten dzień wzięła wolne z pracy.
Spotkali się w mieszkaniu mamy.
Pokazała mu listy i dokumenty, jakie
posiadała matka, a ściśle mówiąc kobieta, którą dotychczas uważała
za swoją rodzoną matkę. Mecenas
posprawdzał daty, poporównywał
podpisy i wreszcie stwierdził, że są to
przekonujące dowody, ale konieczne
jest jeszcze potwierdzenie faktu adopcji oraz badanie DNA. Krystyna
W. wciąż jednak była nieprzytomna.
***
- Dowiedziałam się jednak w końcu,
dlaczego byłyśmy poszukiwane – opo-

wiada Renata W. - Kancelaria prawna
była zobligowana do wykonania
ostatniej woli Bernarda S. Ten właśnie
mężczyzna zapisał cały swój majątek
Beacie L. lub jej córce, urodzonej w
1990 roku, której imienia nie znał.
Jest to bowiem jego dziecko. Aby to
potwierdzić, pozostawił do porównania próbkę swojego DNA. Mecenas
pobrał ode mnie próbkę i poprosił,
żebym poczekała na wiadomość. Nie
chciał natomiast zdradzić, co zawiera
testament.
Krystyna W. najpierw odzyskała
przytomność, a potem jej stan zaczął
się powoli poprawiać. Po dwóch
tygodniach wróciła do domu. Początkowo była wściekła, że Renata
poznała prawdę, ale opowiedziała,
jak było. Beata L. była jej przyjaciółką, dużo od niej młodszą, która zakochała się w jakimś dużo od siebie
starszym mężczyźnie. Zaszła z nim w
ciążę, ale ten mężczyzna ją zostawił.
Rodzina zagroziła mu, że jeśli zwiąże
się z Beatą, zostanie wydziedziczony. W grę wchodził jakiś ogromny
majątek i facet się złamał. Beata L.
chciała wyprowadzić się za granicę
i dziecko było dla niej przeszkodą.
Było jednak za późno na zabieg. I
wtedy swoją pomoc zaoferowała jej
Krystyna W.
- Moja mama mnie nie sprzedała – opowiada Beata. - Te 2 tysiące
dolarów to była pożyczka, żeby urządziła się za granicą. Zwróciła je co do
feniga. Mało tego, mama przyznała,
że Beata L. przesyłała mi prezenty

i pieniądze, żeby Krystyna W. i jej
mąż, czyli moi rodzice, coś dla mnie
kupowali. Potem przestała. Mama nie
wiedziała, że zginęła.
Mecenas odezwał się kilka dni po
powrocie Krystyny do domu. Przyjechał po dwóch dniach z wynikami
potwierdzającymi fakt, że Bernard Z.
był ojcem Renaty W.
- Adwokat pr zy nas otwor zył
testament – opowiada Renata. Odziedziczyłam ogromny majątek,
którego na razie nie jestem w stanie
nawet sama ogarnąć. Składają się
na niego pieniądze, kosztowności i
nieruchomości w okolicach Warsza-
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wy. Do tego wielkie gospodarstwo,
produkujące kwiaty i warzywa również mieszczące się pod Warszawą.
Na razie zarządza tym wszystkim
osoba wynajęta przez kancelarię, ale
powoli szykuję się, żeby to przejąć.
Generalnie nastąpiła w moim życiu
rewolucja. Dowiedziałam się, że
moja mama nie jest moją biologiczną mamą. Że moja biologiczna
mama zginęła, ale szukając jej odnalazł mnie mój biologiczny ojciec,
który podarował mi ogromny majątek. W ciągu kilku miesięcy moje
życie zmieniło się o 180 stopni.
Marcin Orlicki
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Pazerność n
Oszuści żerują głównie na naiwności swoich ofiar. Jak się okazuje,
równie niebezpieczna jest jednak
ludzka pazerność. Często tracimy
czujność i gubimy zdrowy rozsądek, jeśli tylko pojawia się cień
szansy na szybkie wzbogacenie się.
Janusz K. ma 45 lat i mówi, że tylko
cud sprawił, że nie skoczył z okna
lub nie zawisł na sznurku. Nie mógł
przeżyć, że tak łatwo dał się oszukać,
a nie skończył ze sobą wyłącznie z tego
powodu, że zostawiłby żonę i dzieci
z problemami i długami, w które ich
wpędził. Chciał być odpowiedzialny
do końca. Ciągle liczy też na sprawiedliwość, choć kolejni adwokaci
rozwiewają jego złudzenia.
Cała historia swój początek miała
około 3 lata temu. Dosłownie kilka
miesięcy wcześniej Janusz K. razem z
żoną i dwójką dzieci przeprowadzili się
do niewielkiego domku pod Wałczem.
Domek należał do ciotki Janusza, która
zmarła co prawda bezdzietnie, ale
spadek przekazała swojemu bratu,
czyli ojcu Janusza, a ten przekazał
go swoim dzieciom. Tym sposobem
domek miał troje właścicieli. Janusz
K., który postanowił zamieszkać w tym
domu, spłacił jednak rodzeństwo na
ustalonych zasadach.
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- Trzy lata temu, kilka miesięcy po
naszej przeprowadzce do nowego
domu, wczesnym popołudniem zatrzymał się przed furtką luksusowy
samochód – opowiada Janusz K. - To
była limuzyna mercedesa, piękna.
Wysiadł z niej jakiś mężczyzna w
moim wieku, czyli koło czterdziestki.
Patrzył na dom, patrzył na jakieś
zdjęcia, coś porównywał. Wyszedłem
do niego i wtedy zobaczyłem, że samochód jest na niemieckich blachach.
Facet mówił łamaną polszczyzną.
Mówił, że wraca do domu, bo załatwiał jakieś biznesy nad morzem i
spełnia prośbę ojca, żeby zobaczyć
czy jego rodzinny dom jeszcze stoi.
Podał nazwę miejscowości, zdjęcia,
starą mapkę z zaznaczonym domem.
Wydawało mu się, że jest to ten
dom. Popatrzyłem na zdjęcia i nie
miałem wątpliwości, chociaż na starych zdjęciach za domem widać było
jeszcze potężne budynki gospodarcze
oraz piękne stajnie. O tym, że były
to stajnie mówił mi Niemiec, który
dowiedział się o tym od ojca. Zaprosiłem faceta na kawę. Przedstawił się
jako Jens W. Wypił chętnie kawę, a
kiedy miał odjeżdżać spytał, czy nie
byłoby problemu, gdyby za jakiś czas
przyjechał tu z ojcem. Chce zrobić mu
przyjemność, żeby odwiedził miejsce,

gdzie spędził dzieciństwo. Oczywiście
wyraziłem zgodę.
***
Przez około rok nic się nie działo.
Którejś niedzieli znów pojawił się
przed furtką luksusowy samochód,
ale tym razem nie była limuzyna,
lecz SUV. Janusz K. nie widział jeszcze
takiego auta - dopiero kiedy podszedł
bliżej przeczytał, że jest to BMW X7. Z
samochodu wysiadł Jens. Przywitał się
i przeprosił, że nie pojawił się razem z
ojcem. Wytłumaczył Januszowi, że nie
udało mu się go przywieźć, ponieważ
ojciec bardzo podupadł na zdrowiu.
Dlatego chce prosić o możliwość
zrobienia zdjęć i nagrania krótkiego
filmiku. Chciał w ten sposób pokazać
dom ojcu jak mówił – przed śmiercią.
- Oczywiście ani mi było w głowie,
żeby robić jakieś problemy – mówi
Janusz. - Jens nakręcił filmik, obfotografował dom na zewnątrz, a
nawet pozwoliłem mu robić zdjęcia
w środku. Fotografował każdy pokój,
kuchnię czy łazienkę. Tłumaczyłem,
że wszystko będzie remontowane,
bo niedawno przejęliśmy dom i
sukcesywnie w niego inwestujemy.
Mówił, że oczywiście rozumie i na
pewno opowie wszystko ojcu, który
się ucieszy, że dom wróci do dawnej
świetności. Jens rozmarzył się, że
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gdyby wyremontować również stajnie
i odbudować budynki gospodarcze,
a potem zaadaptować je na hotel,
mogłaby powstać wspaniała agroturystyka. On sam znalazłby bogatych
klientów, którzy chętnie spędzaliby tu
wakacje. Niestety, było to tylko marzenie. Mówiłem, że nie mam szans,
żeby zrealizować taką inwestycję. Na
to byłoby potrzebnych kilka milionów
złotych.
Jens odjechał i znów było kilka miesięcy spokoju kiedy któregoś popołudnia pojawił się kolejny samochód
na niemieckich tablicach. Tym razem
jednak z auta wysiadł elegancki pan
w okolicach sześćdziesiątki. Wręczył
Januszowi wizytówkę. Przedstawił się
jako mecenas Herman S., który reprezentuje firmę Jensa W. oraz obsługuje
prawnie całą jego rodzinę. Wytłumaczył, że jego klient przygotowuje
testament i ma pewne plany co do
rodzinnej nieruchomości. Upoważnił
mecenasa do zbadania niektórych
kwestii prawnych.
- Pomyślałem, że może chodzić o
odzyskanie mienia – mówi Janusz K.
- Od razu zaświeciła mi się czerwona
lampka. Ale mecenas mnie uspokoił
zapewniając, że nie chodzi o to. Mówił, że nie może zdradzić zamysłów
starszego pana, bo do końca nie są

nie popłaca

one sprecyzowane, a wiele zależy
też od uwarunkowań prawnych.
Zapewnił jednak, że na pewno na
tym nie stracę. Widać było, że zna
się na polskim prawie, bo zadawał
pytania, jaki jest stan prawny ziemi.
Czy jest to własność, czy tak zwana
dzierżawa wieczysta. Zarówno dom,
jak i ziemia były własnościowe. Pytał
o powierzchnię działki i poprosił o
podanie numerów geodezyjnych
działek. Obiecałem, że podeślę mu
je mailem. Porozmawialiśmy dobrą
godzinkę i facet odjechał.
***
Tym razem przerwa była krótsza,
bo już po dwóch miesiącach pojawił
się zarówno Jens W. jak i mecenas.
Przyjechali jednym samochodem,
który prowadził Jens. Poinformowali,
że ojciec Jensa zmarł i zostawił swoją
ostatnią wolę.
- I tu zaczyna się główna historia –
opowiada Janusz. - Panowie usiedli
na tarasie i pokazali dokument,
spisany oczywiście po niemiecku.
Zapewnili, że udostępnią mi oryginał
oraz kopię, aby zrobić tłumaczenie w
języku polskim. Same jednak zapisy
ich zdaniem wymagały pewnych
wyjaśnień z ich strony. Ojciec Jensa
W. przez całe życie należał do związku

wypędzonych. Nie chodziło im jednak o powrót na dawne ziemie, czy
odzyskanie majątków. Chcieli, aby
ich dawne majątki były przywracane do świetności. Aby nie niszczały,
ale były odnawiane z zachowaniem
dawnej architektury. W tym celu
utworzyli specjalny fundusz, na który
wpłacali określone, wcale niemałe,
kwoty. I w testamencie ojciec Jensa
W. zapisał mi swoje udziały w związku. Tu wkroczył mecenas, pokazując
kolejne dokumenty i tłumacząc, jak
to działa. Udziały wynoszą na tę
chwilę 250 tysięcy euro. Co muszę
zrobić? Zapisać się do tego związku,
wpłacić dowolną kwotę, a związek
wypłaci jej dwukrotność. Czyli że na
przykłąd ja wpłacam 20 tys. euro i
dostanę na powrót 40 tysięcy. Jeśli
wpłacę 100 tysięcy, to dostanę 200
tysięcy. Maksymalnie mogę jednak
wpłacić 250 tysięcy i wówczas dostanę pół miliona. Było to zrozumiałe
i przypominało udział własny przy
wielu inwestycjach, finansowanych
przez Unię. Nie wzbudziło to moich
podejrzeń. To jednak nie był koniec. Ojciec Jensa był według nich
niezwykle zamożnym człowiekiem.
Zobowiązał w testamencie syna i mecenasa jako wykonawców jego woli,

aby podwoili kwotę, jaką otrzymam
ze związku. Jeśli uda mi się odzyskać
maksymalny wkład, czyli pół miliona euro, oni dołożą kolejne pół. A z
milionem euro mogę już poważnie
myśleć i o budowie agroturystyki, i o
przywróceniu posiadłości do dawnej
świetności. Milion euro!!
Janusz K. otrzymał od swoich gości
wszelkie dokumenty plus kopię testamentu. Sam dał je do tłumaczenia i
wszystko wydawało się w porządku.
Strona internetowa związku była
co prawda uboga, ale pokazywała
kilka inwestycji w Polsce, finansowanych przez związek. Było też tam
przedstawionych kilku właścicieli
nieruchomości, którzy pozytywnie się
wypowiadali o działaniu związku. A
Janusz K. już widział siebie z milionem
euro w kieszeni.
***
Rozmowa z żoną nie była prosta.
Nie chodziło o nic innego, jak o środki
na wkład własny. Nie dysponowali
takimi pieniędzmi, a Janusz K. uparł
się na milion. Musiał więc zdobyć
250 tysięcy euro, czyli ponad milion
złotych. Razem z żoną mieli około 100
tysięcy złotych własnych oszczędności.
To było mało. Żona nie chciała się zgodzić na sprzedaż mieszkań, jakie mieli
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po rodzicach. Wynajmowali je i miały
zostać dla dzieci. Janusz K. przekonywał, że za pieniądze, które dostaną
ze związku oraz od Jensa wybudują
agroturystykę i jeszcze wystarczy na
kupno dzieciakom nowych mieszkań.
- W efekcie po kilku awanturach z
żoną postawiłem na swoim – opowiada Janusz K. - Sprzedałem dwa
mieszkania, ale to była dopiero nieco
ponad połowa potrzebnej kwoty. Pod
zastaw domu zaciągnąłem kredyt,
zapożyczyłem się u rodziny i zgromadziłem potrzebne pieniądze. Jens
W. przyjechał razem z mecenasem.
Spotkaliśmy się i spisaliśmy umowę.
Była co prawda po niemiecku, ale wytłumaczyli mi, że jest to standardowa
treść. Wpłaciłem przy nich pieniądze
na wymienione w umowie konto. W
umowie wpisałem swoje konto, na
które najpóźniej po dwóch tygodniach
miały trafić pieniądze powiększone
o wkład związku i wpłatę od Jensa,
wynikającą z testamentu. Panowie
posiedzieli kilka godzin, zjedli obiad i
odjechali. Czekałem dwa tygodnie, ale
na koncie nie było ani euro. Zacząłem
się nieco niepokoić. Zadzwoniłem
pod numer, jaki widniał na wizytówce
mecenasa. Słabo znam niemiecki, ale
okazało się, że dodzwoniłem się do
firmy naprawiającej kserokopiarki
i drukarki. O żadnym mecenasie
nigdy nie słyszeli. Chciałem wejść
na stronę internetową związku, ale
ona już nie istniała. Pobiegłem do
prawnika pytając, co mam zrobić.
Wysłuchał mojej historii i dziwnie mi
się przyglądał. Poprosił o umowę.
Zeskanował ją i przesłał zaprzyjaźnionemu tłumaczowi. Po godzinie miał
już przetłumaczony dokument. Nie
była to żadna umowa ze związkiem
tylko poświadczenie, że dobrowolnie
i z własnej nieprzymuszonej woli
przekazuję kwotę 250 tysięcy euro
panu Wolfgangowi S. (mnie mówili,
że to prezes Związku Przesiedlonych).
Pieniądze te darowuję mu w dowód
długotrwałej przyjaźni. Jak się potem
okazało, środki wpłaciłem na konto,
założone przez jakiegoś uchodźcę z
Syrii. Pieniądze zostały stamtąd wypłacone jeszcze tego samego dnia, a
konto było od tej pory nieużywane.
Pieniądze podjął właściciel konta, ale
odnalezienie go było niemożliwe....
To już ustalił wszystko prawnik i niemiecka policja. Okazało się, że nie jest
to pierwszy taki przypadek, że działa
jakaś grupa dokonująca podobnych
oszustw. Tyle, że nie mam szans im
tego udowodnić. Umowa jest bowiem
tak jasno skonstruowana, że zdaniem
prawników i tamtejszej policji nie
mam szans na odzyskanie pieniędzy.
Janusz K. został z długami, kredytem
i bez dwóch mieszkań. Stracił wszystko
i niewiele brakowało, aby zapłacił za
to własnym życiem. W porę się jednak
opamiętał...
Michał Gwdowski
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Covid-19 niszczy
wałecki sport

Pandemia mocno skomplikowała
działania klubów sportowych. Wiele z nich musiało zmienić harmonogram treningów i rozgrywek. To z
kolei przełożyło się na konieczność
zmian zaplanowanych wydatków.
Niepokój działaczy budzi również
finansowanie wynikające z punktów, zdobywanych za rywalizację
dzieci i młodzieży, co jest ważnym elementem wpływającym
na wysokość dotacji dla klubów.
Do tego Rada Miasta zmniejszyła
pulę środków przeznaczonych na
dofinansowanie klubów. To powoduje, że osoby zajmujące się
miejskim sportem patrzą w 2021
rok z dużym niepokojem.

Jednostki samorządu terytorialnego
realizują zadania w zakresie kultury
fizycznej jako zadania własne. Samorząd – we współdziałaniu z organami
administracji rządowej, klubami
sportowymi oraz stowarzyszeniami
kultury fizycznej i ich związkami –
zobowiązany jest także do organizowania działalności w dziedzinie rekreacji oraz tworzenia odpowiednich
warunków materialno-technicznych
dla jej rozwoju – tłumaczy burmistrz
Wałcza Maciej Żebrowski. - Sytuacja
wałeckich klubów sportowych, w
związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami, była bardzo trudna.
Wiele zawodów sportowych zostało
odwołanych i nie wszystkie treningi
odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dlatego też
część klubów, jeszcze w trakcie trwania
roku, składała wnioski do burmistrza z
prośbą o przesuniecie środków między poszczególnymi zadaniami oraz
przesunięcie ich realizacji w harmonogramie np. na drugą połowę roku,
kiedy to obostrzenia dotyczące zajęć
sportowych znaczenie zelżały. Zgodnie
z „Tarczą 2.0 z 9 kwietnia 2020 r. o
szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2” każdy wniosek
został rozpatrzony pozytywnie. Środki
na dotacje dla klubów sportowych w
2020 r. zostały wykorzystane w 97
procentach.
Większość klubów zawiesiła okresowo swoją działalność. Miało to
miejsce głównie na wiosnę ubiegłego
roku. Spowodowało to w niektórych
przypadkach spore problemy z planowym wykorzystaniem dotacji.
- W ubiegłym roku przepracowaliśmy w sumie 5 miesięcy - mówi
Czesław Mai, działacz i trener akrobatyki sportowej. - W pozostałym
okresie mieliśmy zawieszone zajęcia.
Jeśli chodzi o wykorzystanie dotacji,
to akurat z tym nie ma problemów.
Otrzymujemy od miasta dofinansowanie na poziomie około 5.600 złotych,
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co wystarcza na opłacenie wynajmu
sal za pięć miesięcy. Jeśli chodzi o dotacje na przyszły rok, to jestem za tym,
aby zmienić regulamin. Wiele klubów
dużo straciło. Z tego co wiem, nieźle
w czasie pandemii wypadli bokserzy,
ale słyszę, że kajaki i wiosła są w gorszej sytuacji, niż zawsze. Dlatego coś
trzeba z tym zrobić.
***
- Obecnie większość klubów sportowych złożyła dokumentację związaną
z rozliczeniem otrzymanej w 2020
r. dotacji - mówi burmistrz. - Do 10
lutego kluby składały również wnioski
o dotację na rok 2021. W tym roku
Rada Miasta na dotacje dla wałeckich
klubów sportowych przeznaczyła
300.000 zł, to o 50.000 mniej, niż
w roku poprzednim. W związku z
tym, że punkty za współzawodnictwo
dzieci i młodzieży za rok 2020 spadły w większości klubów o połowę,
zgodnie z sugestią Rady Sportu, po
raz kolejny w tym roku będą brane
pod uwagę punkty za rok 2019.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na
początku przyszłego tygodnia. Mamy

nadzieję, że ten rok będzie dużo lepszy
dla wałeckiego sportu, a przyznane
środki nie tylko pozwolą na osiąganie
lepszych wyników, ale przede wszystkim zmobilizują wałecką młodzież do
aktywności sportowej.
- W ubiegłym roku zawieszoną
działalność mieliśmy przez około dwa
miesiące - mówi Adam Łukaszewicz
z klubu piłkarskiego Orzeł 2010. Potem ruszyły sparingi i rozgrywki.
Dlatego nie mieliśmy problemów z
wydatkowaniem i rozliczeniem dotacji. Jeśli chodzi o punkty za współzawodnictwo dzieci i młodzieży, to jeśli
chodzi o dyscyplinę taką jak piłka
nożna, nie mamy większych szans. Tu
liczą się kluby, do których trafia selekcjonowana młodzież. Nie jesteśmy
Pogonią Szczecin czy Gwardią Koszalin
i - nie oszukujmy się - szans na zdobycie mistrzostwa Polski nie mamy. Nam
chodzi przede wszystkim o masowość
sportu. O to, aby dzieciaki zaczęły się
ruszać, żeby poznały systematykę treningów i mogły zająć się czymś innym,
niż komputer i komórka. W czasie
pandemii jest to szczególnie ważne.
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Treningi, oczywiście prowadzone w
pełnym rygorze sanitarnym, są często
jedyną okazją, aby dzieci mogły się
spotkać. Mogą odejść od komputera
i trochę się poruszać po całym dniu
spędzonym na zdalnym nauczaniu. W
moim przekonaniu na sport powinny
być przeznaczone teraz duże środki,
aby minimalizować skutki pandemii.
Niestety - środki większe na tę chwilę
nie są, bo Rada Miasta obcięła je o
50 tysięcy złotych. Kluby korzystały
również z pieniędzy z tak zwanej „alkoholówki”, ale aktualnie tak naprawdę nie wiadomo, o jakich kwotach
będzie mowa. Głośno mówi się o tym,
że rząd przygotowuje ustawę, która
ma w jakiś sposób zrekompensować
straty poniesione w wyniku pandemii.
Mówi się, że podmiotom, które opłaciły koncesje na cały rok, zostaną one
zwrócone. Ostateczny kształt ustawy
nie jest jednak jeszcze znany. Na
pewno wiadomo tylko jedno: że to
wszystko musi się odbić na kondycji
finansowej klubów. Część z nich może
tego nie wytrzymać...
R. Orlikowski

OGŁOSZENIA DROBNE

FILIGRANY

SPRZEDAM

•

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

•

NIERUCHOMOŚCI

PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu
250 m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do
adaptacji, podpiwniczony. Po termomodernizacji, 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

•

PRACA

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

RÓŻNE

• ZROBIMY WWW.TUCZNO24.PL10/21r
Poszukujemy modelek do prezento•wania
komitetu www.prezydent1.pl 8/21r
Zlecanie ogłoszeń

Zlecenia na ogŁoszenia i
•reklamy
ramkowe oraz ogŁo-

szenia drobne, które mają ukazać
się w najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy do godz.
16.00 do poniedziałku poprzedzającego
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl lub
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438.
				
Dziękujemy za skorzystanie z
naszych usług!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1
tel. 67

349 46 44
505 345 558

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88
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Wału Pomorskiego 15.
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