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Co można napisać w takiej sytuacji, kiedy już nic nie można 
zrobić? To znaczy... nie można już nic zrobić tu i teraz. 
A potem? A skąd ja mam wiedzieć, co będzie potem? 
Kto to w ogóle może wiedzieć? Rozumowi z wiarą często 

jest mocno nie po drodze, ale ja nie umiem uwierzyć w to, że już 
nigdy nie usłyszę tubalnego głosu doktora Jerzego Sołtysa, który 
szerokim gestem, z uśmiechem na ustach zaprasza mnie do swo-
jego gabinetu, sadza na krześle i podsuwa filiżankę gorącej kawy.

Pana Jurka miałem przyjemność i zaszczyt znać od wielu lat. Jak 
bardzo wielu... tego nawet nie próbuję uszczegóławiać, bo i po co? 
Zresztą, na moje niewprawne oko Doktor w ogóle nie był podatny 
na upływ czasu. No tak, pewnie jednak był, ale jak dla mnie, to 
On od zawsze wyglądał tak samo. Lubiłem z nim rozmawiać, bo 
miał bardzo szeroką wiedzę, chociaż rozmowa z nim przypominała 
chodzenie po labiryncie. Wiedziałeś, którędy wchodzisz, ale nigdy 
nie mogłeś być pewny, którędy wyjdziesz, bo po drodze było 
mnóstwo rozwidleń, w które Doktor niepostrzeżenie skręcał. Na 
koniec niektórych takich pogawędek bezskutecznie zastanawiałem 
się, z czym ja właściwie do niego przyszedłem...

Ale temat rozmowy, dzięki której poznałem Pana Doktora, pamię-
tam do dzisiaj. Ktoś mi powiedział, że Doktor czuwał nad zdrowiem 
osadzonych w ośrodku internowania w stanie wojennym. Nie 
chodziło jednak o Wałęsę czy Kuronia, ani nawet nie o Waldemara 
Reginiewicza, ani nikogo z tej strony barykady, tylko o Edwarda 
Gierka, Piotra Jaroszewicza i innych PZPR-owskich możnowładców, 
których generał Jaruzelski dla zachowania - słabego nota bene - 
cienia pozorów powsadzał na jakiś czas (zdaje się, że niedługi...) 
do ośrodków odosobnienia. Nie miały one oczywiście nic wspól-
nego z Wronkami, Rawiczem, itp., liczyło się wyłącznie stworzenie 
wrażenia, że w tamtej Polsce (nie)sprawiedliwości społecznej nikt 
nie może liczyć na pobłażanie. No i była to też, wprawdzie z góry 
skazana na niepowodzenie, ale jednak próba pozamykania dzio-
bów wrogim ośrodkom imperialistycznej propagandy.

I w takim właśnie ośrodku jako młody jeszcze wówczas oficer-
-lekarz, pełnił służbę doktor Jerzy Sołtys. Nie miał z tym żadnego 
problemu, żeby pogadać ze mną o tamtym epizodzie swojego 
życia. Doktor był gadułą, ale żadnych skandalicznych ciekawostek 
z życia internowanych bonzów nie usłyszałem, sporo natomiast 
dowiedziałem się o nich jako o ludziach: kto zachowywał się 
normalnie, komu odbiła woda sodowa, kogo odwiedzał ksiądz, a 
do kogo nie przyjechał nikt z rodziny. O tym na co chorowali, Pan 
Doktor oczywiście nie mówił.

Drugie znaczące wydarzenie, dzięki któremu jeszcze lepiej po-
znałem Doktora, miało miejsce w kościele w Lubnie. Pan Doktor 

zaprosił mnie na uroczyste wstąpienie przez niego do jakiegoś 
Zakonu (nazwy, niestety, nie pamiętam) - z tym, że nie miało to 
nic wspólnego z klasycznym zakonem, takim jak np. paulini czy 
kapucyni. Tak na pierwszy rzut nosa z daleka pachniało to jakąś 
masonerią, no ale ceremonia odbywała się przecież w świątyni, 
więc chyba nie. Tak czy owak do dzisiaj pamiętam widok doktora 
Jerzego Sołtysa w długim, paradnym, szkarłatnym płaszczu, na-
maszczanego niejako przez hierarchów tegoż stowarzyszenia. Dla 
mnie było to tyleż tajemnicze, co efektowne.

Potem Pan Doktor wielokrotnie ratował skórę mnie i moim ko-
legom oldbojom, kiedy potrzebne były zaświadczenia, że mimo 
już dość zaawansowanego w niektórych przypadkach wieku me-
trykalnego, możemy sobie jednak rekreacyjnie pokopać piłkę. Na 
pytanie o to, ile jesteśmy winni, Doktor zazwyczaj machał ręką i 
klepiąc mnie po plecach odgrażał się w żartach, że „my to się jeszcze 
kiedyś policzymy jakoś”. I jakoś sobie nie przypominam, żebyśmy 
się policzyli, a teraz wiem na pewno, że już się nie policzymy...

Ładnych parę lat temu miasto szeptało, że Pan Doktor mocno 
podupadł na zdrowiu. Jak się okazało, było w tym sporo prawdy, 
ale Doktor zebrał wtedy siły i stanął na nogi. Kilka tygodni temu 
gruchęła wieść, że choroba uderzyła ponownie, i tym razem ze 
zdwojoną siłą. Jak prawdziwy żołnierz - Pan Doktor walczył do 
końca, ale tej wojny wygrać nie był w stanie.

Dla mnie Jerzy Sołtys, choć przecież człowiekiem był poważnym i 
statecznym, miał duszę kolorowego ptaka. Interesowało Go i cieszy-
ło mnóstwo rzeczy. Może się mylę, ale mnie On do wojska pasował 
mniej więcej tak samo, jak ja pasuję do chóru Aleksandrowa. Co nie 
zmienia faktu, że Jerzy Sołtys pięknie i pożytecznie przeżył swoje 
życie. I bardzo, naprawdę bardzo mi żal, że dobiegło ono końca.

Teraz czas na gratulacje dla nowego burmistrza-elekta Tuczna 
Krzysztofa Mikołajczyka. W drugiej turze wyborów miał 
niby tylko przypieczętować prawie bezapelacyjną wiktorię 

w pierwszej turze, ale jednak trzeba to było zrobić. Sądzę, że nie 
sposób uniknąć emocji będąc w takiej sytuacji, kiedy cel jest na wy-
ciągnięcie ręki, ale nie wszystko przecież zależało od K. Mikołajczyka. 
Wszystko jednak skończyło się tak, jak musiało się skończyć i teraz 
pozostaje tylko sprostać oczekiwaniom wyborców. Życzę nowemu 
burmistrzowi, żeby okazało się to tak proste, jak wygranie wyborów.

Myślę jednak, że pełniącemu przez kilka miesięcy obowiązki bur-
mistrza Tuczna Piotrowi Pierzyńskiemu należą się podziękowania 
za dobrą, merytoryczną robotę na rzecz miasta i gminy. Moim 
skromnym zdaniem - dał sobie świetnią radę i ja bym o nim nie 
zapominał w kontekście innych wyborów.

Reduktor
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W wyniku wyborów uzu-
pełniających do Rady Mia-
sta Tuczno, które odbyły 
się 20 czerwca, radną w 
okręgu Miłogoszcz – Mar-
tew została Katarzyna Sa-
łachub, która pokonała 
byłego burmistrza Krzysz-
tofa Harę.
Tydzień później wyborcy 
mieszkający w mieście i 
gminie Tuczno ostatecznie 
zdecydowali, że nowym 
burmistrzem Tuczna zosta-
nie Krzysztof Mikołajczyk.

Wybory uzupełniające do 
Rady Miasta były bacznie ob-
serwowane przez lokalnych 
polityków - zwłaszcza tych, 
którzy byli zaangażowani 
w ruch referendalny. Gdy-
by bowiem K. Hara wszedł 
do Rady spodziewali się, 
że nawiązanie współpracy 
Rady z nowym burmistrzem 
byłoby niezwykle trudne. 
Były burmistrz posiada w 
radzie miejskiej większość, co 
pozwoliłoby na prowadzenie 
w dalszym ciągu swojej po-
lityki i blokowanie inicjatyw 
burmistrza. 

Nie dziwi więc zaangażowa-
nie w kampanię kontrkandy-
datki K. Hary, którą wsparł 
wraz ze swoim sztabem kan-
dydat w wyborach na burmi-
strza Krzysztof Mikołajczyk. 

W niedzielę odbyły się wy-
bory i po podliczeniu wyni-
ków okazało się że K. Sała-
chub otrzymała 65 głosów, a 
K. Hara 31. 

- Oczywiście jestem zado-
wolony z wyniku – komentuje 
Krzysztof Mikołajczyk. - Po-
kazuje on, że społeczeństwo 
chce zmian i chce meryto-
rycznej współpracy w Radzie 
Miasta. Na pewno te wybory 
będą miały wpływ na to, co 
będzie się działo w Radzie. 
Mam nadzieję, że współpraca 
z Burmistrza z Radą będzie się 
układać dobrze.

- Wynik nie jest dla mnie za-
skoczeniem – twierdzi Krzysz-
tof Hara. - Już w wyborach 
burmistrzowskich w ubiegłym 
tygodniu kandydat wiązany 
z moją osobą uzyskał w tych 
dwóch okręgach koło 40 
głosów i można było prze-
widzieć, że jeśli do wyborów 
pójdzie około 100 osób, to 
ja otrzymam maksimum te 
40 głosów. Jest okres wybie-
ralności i okres braku wybie-
ralności. Całe referendum zo-
stało oparte na biogazowni, 
na powiązaniu tej inwestycji 
z moją osobą. Wmówiono 
ludziom, że postawię kilka 
czy kilkanaście bioelektrowni 
czy biogazowni. Kandydaci 
prześcigali się w zapewnie-

Tuczno w nowej konfiguracji
niach, że nie dopuszczą do 
powstania tych inwestycji. 
Cała narracja kampanii sku-
piona była wokół tego te-
matu. Ile tym można grać i 
mamić społeczeństwo? Nie-
zależnie od tego kto zostanie 
burmistrzem, będzie musiał 
działać w granicach prawa. 
Zakładając, że wybory wygra 
K. Mikołajczyk i u niego wy-
ląduje kolejna dokumentacja, 
to powstaje pytanie: czy po-
stąpi zgodnie z prawem, czy 
zaryzykuje działanie wbrew 
prawu? Jestem przekonany, 
że będzie działał zgodnie z 
prawem i wówczas wyjdzie 
na jaw, na ile prawdziwe były 
wcześniejsze zapewnienia 
o blokowaniu inwestycji. Ja 
natomiast spokojnie będę 
obserwował z boku rozwój 
wydarzeń. Nie zamierzam 
ingerować w politykę. My-
ślę, że większość w Radzie 
ulegnie zmianie, natomiast 
grupa referendalna pokłóci 
się między sobą szybciej, niż 
się komukolwiek wydaje.

Tydzień później w drugiej 
turze wyborów Krzysztof Mi-
kołajczyk ostatecznie pokonał 
swego kontrkandydata Piotra 
Pierzyńskiego i został nowym 
burmistrzem Tuczna.         Far

Od autora: Przyglądałem się 
rozwojowi sytuacji w Tucznie, 
nie opowiadając się po żad-

nej ze stron. Ale skoro jest już 
po wyborach i K. Hara w tej 
kadencji definitywnie wypadł 
z gry - podzielę się swoim 
prywatnym poglądem na tę 
całą aferę. Zaznaczam, że nie 
odnoszę się do tego, jakim 
burmistrzem był K. Hara. Być 
może rację mają ci, którzy 
twierdzą, że pod względem 
charakteru były burmistrz 
nie jest aniołkiem. Bywa 
zapalczywy i pamiętliwy, ale 
też konsekwentny. Skupię się 
na temacie bioelektrowni. 
Z jednej strony rozumiem 
obawy mieszkańców, którzy 
w Rzeczycy mają śmierdzą-
cy pasztet. Tyle, że ci sami 
mieszkańcy mieli wgląd w 
dokumentację techniczną 
inwestycji w Marcinkowi-
cach. Wynika z tego, że pod 
względem technologicznym 
będzie to zupełnie inny od 
rzeczyckiego obiekt. Mniejszy 
i - co ważne – wyposażony 
w tzw. „zamkniętą lagunę”. 
Nawet przeciwnicy rzeczyc-
kiej instalacji twierdzą, że 
cały problem polega tam 
na tym, co wrzuca się do 
instalacji oraz że laguna jest 
otwarta. Domagają się jej 
zamknięcia uważając, że tylko 
takie ostateczne rozwiązanie 
w 100 procentach wyelimi-
nuje wszelkie uciążliwości. Ja 
osobiście kibicuję inwestycji 
w Marcinkowicach. Tak na-

prawdę sama biolelektrownia 
jest tam bowiem jedynie 
jednym z elementów całego 
przedsięwzięcia. Planowana 
hodowla sandacza w obiegu 
zamkniętym, z przeszklonym 
silosem, w którym widać pły-
wające ryby, oraz ze ścieżką 
edukacyjną, działa na moją 
wyobraźnię. Bioelektrownia 
zapewnia ciepło do produk-
cji, a prąd, jaki przy okazji 
wyprodukuje, ma być war-
tością dodaną. Ekonomicznie 
cały biznes ustawiony jest 
pod hodowlę cennego ga-
tunku ryby. Czy niesie to za 
sobą niebezpieczeństwo dla 
mieszkańców? Chcę wierzyć 
inwestorowi, który zapewnia, 
że w tym wypadku powtórki 
z Rzeczycy nie będzie. Z 
drugiej strony w jakiś sposób 
rozumiem jednak obawy 
okolicznych mieszkańców. 
Tylko tak do końca nie jestem 
przekonany, czy nie stali się 
oni ofiarami celowo wywo-
łanej paniki. To, co działo się 
przed referendum, te mapki 

pokazujące ewentualne loka-
lizacje kolejnych biogazowni, 
na pewno działały na wy-
obraźnię, a zapewnienia o za-
blokowaniu inwestycji przez 
nowego burmistrza działały 
na mieszkańców Marcinko-
wic i innych miejscowości 
gminy Tuczno jak miód lany 
prosto do serca. Obawiam 
się jednak, że szybko pojawi 
się zasadniczy problem. Jeśli 
bowiem inwestycja spełnia 
wymagane prawem warunki, 
to nie ma możliwości niewy-
dania warunków zabudowy 
przez gminę, a następnie 
pozwolenia na budowę przez 
Starostwo. Wtedy może się 
okazać, że Urząd czy też Bur-
mistrz nie mogą zatrzymać 
inwestycji, a jeśli ktoś świa-
domie twierdzi co innego – to 
po prostu kłamie. Jeśli inwe-
stor spełni wszystkie wymogi, 
to inwestycja powstanie. 
Osobiście czekam na sanda-
cze spod Tuczna licząc, że 
zyskają renomę zbliżoną do 
jurajskiego łososia.
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W ubiegłym tygodniu informowa-
liśmy na naszych łamach o akcji 
zbierania pieniędzy na bardzo 
kosztowną operację usprawnienia 
i wydłużenia prawej nóżki Stasia 
Raczyńskiego. Alternatywą jest 
amputacja kończyny i proteza. 
Leczenie jest bardzo drogie - koszt 
wynosi ok. 1 miliona złotych i 
rodziców maluszka nie stać na sfi-
nansowanie serii operacji.

Na Facebooku założony został profil, 
na którym odbywają się licytacje, z 
których dochód ma być przeznaczony 
na sfinansowanie trzech operacji. Czas 
nagli, bo pierwszy zabieg musi być 
przeprowadzony, zanim maluch skoń-
czy 2 latka - termin jest przewidziany 
na 8-10 lipca tego roku.

Do zbierania pieniędzy na ten cel 
włączyły się również wałeckie fry-
zjerki, koordynowane przez Justynę 
Enskajt. W niedzielę 27 czerwca hol 
Wałeckiego Centrum Kultury zmienił 
się na kilka godzin na zaimprowi-
zowany salon fryzjerski dla panów. 
Minimalna cena strzyżenia męskiej 
głowy została ustalona na 20 zł.

- W sumie 5 fryzjerek i jeden uczeń 
zajęło się fryzurami stu panów - 
opowiada Justyna Enskajt. - Szczerze 
mówiąc liczyłyśmy, że klientów będzie 
więcej, ale chyba i tak nie powinny-
śmy narzekać. Na początku ustawiła 

Wszystko dla Stasia
się nawet do strzyżenia kolejka. Potem 
klientów było trochę mniej, ale na 
zakończenie znów zrobił się spory 
ruch. W sumie udało nam się zarobić 
5700 zł. Gdyby dziewczyny strzygły 
tylko za minimalną stawkę, zebrałyby 
tylko 2000 zł, ale nasi klienci okazali 
się bardzo hojni. Rekord pobił pewien 
pan, który stwierdził, że co prawda 
jest ostrzyżony, ale chętnie podaruje 
1000 zł na leczenie chłopca. To był 
bardzo szlachetny gest z jego strony 
i w imieniu Stasia bardzo mu za to 
dziękujemy.

W gronie ostrzyżonych klientów zna-
leźli się m.in. burmistrz Wałcza Maciej 
Żebrowski oraz dyrektor WCK Maciej 
Łukaszewicz (na zdjęciu).

Swój czas i umiejętności na udział w 
akcji poświęciły pani fryzjerki: Anita 
Wesołowska, Anita Olechnowicz, 
Małgorzata Stachowiak, Marta Chylak 
i Katarzyna Kudyba.

Na fejsbukowym profilu Licytacje 
Dla Stasia Raczyńskiego można wziąć 
udział w aukcjach różnych przedmio-
tów, podarowanych przez ludzi dobrej 
woli. Do kupienia jest wszystko, o 
czym dusza zamarzy: od zabawek, 
domowych wypieków i książek, po-
przez przejażdżkę oryginalnym Fiatem 
126p i dzień wspólnych połowów z 
mistrzem wędkarstwa, po koszulkę 
dwukrotnego mistrza świata w siat-
kówce Michała Kubiaka. Dochód z 

licytacji przeznaczony jest oczywiście 
na leczenie Stasia.

Pieniądze można również wpłacać 
za pośrednictwem strony www.Sie-
pomaga.pl

Jak zapowiada Marta Korall, która 

jest bardzo zaangażowana w akcję, 
już planowane są kolejne wydarzenia, 
podczas których zbierane będą środki 
na finansowanie operacji Stasia. W 
najbliższych dniach ma się m.in. odbyć 
festyn w Tawernie pod Wieżą.         tc
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Czy 10 lat działalności to dużo? I 
tak, i nie. Jeśli mowa np. o wyż-
szych uczelniach czy też o przed-
siębiorstwach przemysłowych, 
to jubileusz 10-lecia przypada 
zazwyczaj na początku ich aktyw-
ności na rynku. Ale w przypadku 
Klastra Metalowego METALIKA 
taki okres funkcjonowania w zupeł-
ności wystarczy do sformułowania 
wiarygodnej i odpowiedzialnej 
oceny, że pomysł jego utworzenia 
był trafiony w dziesiątkę.

Klaster Metalowy METALIKA powstał 
w marcu 2011 roku w Wałczu. Obec-
nie ma charakter ponadregionalny 
i skupia przedsiębiorstwa z branży 
metalowej oraz branż komplementar-
nych z województw zachodniopomor-
skiego, wielkopolskiego, pomorskiego 
oraz mazowieckiego.

W ramach klastra działają  nastę-
pujące podmioty:
• ARDENZ POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
• AIR PRODUCTS Sp. z o.o.
• BAKRON
• BML Sp. z o.o.
• BOSSARD POLAND sp. z o.o.
• CENTRUM INNOWACYJNEGO 

BIZNESU
• EKOMECH Sp. z o.o.
• EURODORADZTWO
• EWM AG Spółka Akcyjna
• FOSEKO Sebastian Sokołowski
• GARO POLSKA Sp. z o.o.
• GMK ŁOBEZ S.A.
• HURTOSTAL 2
• IN TECH MET
• ITA Sp. z o.o.
• KANCELARIA RADCY PRAW-

NEGO
• KUCA Sp. z o.o.
• LFE Poland Sp. z o.o.
• METALTECH Sp. z o.o.
• M.I. STEEL
• MP POLSKIE KLASTRY Sp. z o.o.
• PÓŁNOCNA IZBA GOSPODAR-

CZA
• PWSZ w WAŁCZU
• PKO LEASING S.A.
• POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE 

Sp. z o.o.
• POWER-TECH
• PUP W WAŁCZU
• REKORD POMORZE Sp. z o.o.
• REMPRODEX Sp. z o.o.
• STAROSTWO POWIATOWE W 

WAŁCZU
• SIG W WAŁCZU
• SUMARA Sp. z o.o.
• TELEYARD Sp. z o.o.
• TOP FENCE
• STOCZNIA SZCZECIŃSKA
• UNIMETAL Sp. z o. o.

10 lat Klastra Metalowego METALIKA

• UGiM W GOLENIOWIE
• URZĄD MIASTA WAŁCZ
• WIÓR-MET
• ZAKŁAD MECHANIZMÓW NA-

PĘDOWYCH S.C.

Ściśle współpracuje  także w ra-
mach partnerstwa z wieloma in-
stytucjami m.in:
• Urzędem Marszałkowskim Wo-

jewództwa Zachodniopomor-
skiego,

• Starostwem Powiatowym w 
Wałczu,

• Urzędem Miasta i Gminy Gole-
niów,

• Uniwersytetem Szczecińskim 
(Instytut Zarządzania),

• Zachodniopomorskim Uniwersy-
tetem Technologicznym (Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Mecha-
troniki),

• Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową w Wałczu,

• Powiatowym Urzędem Pracy,
• Regionalnym Centrum Inno-

wacji i Transferu Technologii w 
Szczecinie,

• Pomorską Agencją Rozwoju Re-
gionalnego S.A.

• Poznańskim Parkiem Naukowo-

-Technologicznym,
• Stargardzką Agencją Rozwoju 

Lokalnego Sp. z o.o.
• Izbą Gospodarczą Północnej 

Wielkopolski
• Zachodniopomorskim Stowarzy-

szeniem Rozwoju Gospodarczego 
– Szczecińskie Centrum Przedsię-
biorczości

• Metal Industry Cluster Berlin-
-Brandenburg (WFBB).

Koordynatorem klastra jest MP 
Polskie Klastry Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Szczecinie. Celem działania 
Klastra Metalowego Metalika jest 
dynamiczny rozwój jego podmiotów 
poprzez zwiększenie skali koopera-
cji wewnętrznej oraz współpracy z 
firmami zewnętrznymi (krajowymi i 
zagranicznymi). 

Firmy działające w ramach Klastra 
osiągają sprzedaż na poziomie 430 
mln zł. Zatrudniają około 2.600 pra-
cowników.

Zdecydowana większość firm skupio-
nych w klastrze to przedsiębiorstwa 
o wieloletniej tradycji. Są to zarówno 
liderzy w branży w skali krajowej, jak 
i ważne podmioty regionalne. Prawie 
wszystkie firmy mają doświadczenie 
we współpracy z partnerami zagra-
nicznymi, szczególnie z rynku nie-
mieckiego oraz rynków skandynaw-
skich. Eksport przedsiębiorstw klastra 
ogółem kształtuje się na poziomie ok. 
50%. Dla wszystkich firm szczególnie 
ważna jest rzetelność i jakość produk-
cji, dlatego posiadają one wiele certy-
fikatów i specjalistycznych dopuszczeń 

branżowych i narodowych.
Przedsiębiorstwa działające w kla-

strze reprezentują inteligentną spe-
cjalizację województwa zachod-
niopomorskiego „Zaawansowane 
wyroby metalowe” (http://smart.wzp.
pl/inteligentne-specjalizacje/wykaz-
inteligentnych-specjalizacji-pomorza-
zachodniego/zaawansowane-wyroby-
-metalowe).

Jubileuszowa uroczystość odbyła 
się 25 czerwca w Lokalnym Centrum 
Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wał-
czu. Pojawili się na niej reprezentanci 
władz wojewódzkich i samorządo-
wych, przedstawiciele środowisk 
naukowych oraz pomysłodawcy i 
założyciele Klastra z byłą rektor PWSZ 
w Wałczu dr. hab. Jolantą Witek, 
Starostą Wałeckim dr. Bogdanem 
Wankiewiczem, Sekretarzem Powiatu 
i jednocześnie Prezesem Stowarzysze-
nia Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu 
Zbigniewem Wolnym. Obecni byli 
oczywiście klastrowi przedsiębiorcy aż 
z trzech województw, w tym z Wałcza: 
prezes EKOMECH Sp. z o.o. Jarosław 
Horodecki, właściciel POWER TECH 
Marcin Ejma i prezes BML Sp. z o.o. 
Bogdan Białas. W gronie gości znaleźli 
się ponadto obecny Rektor PWSZ w 
Wałczu dr Dariusz Skalski oraz Prorek-
tor dr Kamila Trojanowska.

Uroczystość prowadzili koordynato-
rzy Klastra Melowego METALIKA dr 
hab. Marzena Frankowska prof. US i 
Marek Dymsza.

Po przywitaniu, jako pierwszy głos 
zabrał starosta Bogdan Wankiewicz, 
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10 lat Klastra Metalowego METALIKA

który przypomniał okoliczności za-
wiązania Klastra. 

- Dziesięć lat temu grupa przedsię-
biorców, ówczesna rektor wałeckiej 
PWSZ Pani prof. Jolanta Witek i ja, 
wierzyliśmy, że to się może udać - mó-
wił Starosta. - I się udało! Dlaczego ten 
Klaster powstał w Wałczu? Bo tu są fir-
my metalowe i maszynowe, w których 
jest ogromny potencjał i który dzięki 
klastrowi METALIKA ma szansę być 
w pełni wykorzystany. A skoro o tym 

jący most Kłosowski nad jeziorem 
Raduń, którego konstrukcja wykonana 
jest oczywiście z metalu.

Rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz 
Skalski poświęcił swoje wystąpienie 
nie genezie, ale teraźniejszej i przyszłej 
współpracy uczelni z klastrem META-
LIKA, która od momentu utworzenia 
klastra układa się znakomicie. Rektor 
podkreślił coraz skuteczniejsze działa-
nia władz PWSZ, których efektem jest 
współpraca z coraz poważniejszymi 
firmami przemysłowymi oraz nawią-
zywanie kontaktów z uczelniami zagra-
nicznymi, przede wszystkim azjatyckimi.

Jacek Wójcikowski, Dyrektor Cen-
trum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego, przekazał list 
gratulacyjny dla Klastra Metalowego 
METALIKA od marszałka Olgierda Ge-
blewicza oraz wręczył okolicznościowy 
upominek Koordynatorom Klastra 
METALIKA oraz Zbigniewowi Wolne-
mu, który nie tylko z racji pełnionych 
funkcji blisko współpracuje z klastrem, 
ale także jest Przewodniczącym Rady 
Organizacyjnej klastra.

Pani Marzena Frankowska odczytała 
listy gratulacyjne w związku z jubile-
uszem 10-lecia Klastra Metalowego 
METALIKA, jakie przesłali JM Rektor 
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr 
hab. Waldemar Tarczyński, który ho-
norowym patronatem objął utworze-
nie klastra w 2011 roku, oraz Członek 
Zarządu Województwa Zachodniopo-
morskiego Stanisław Wziątek.

Do przeszłości sprzed dekady nawią-
zał w swoim wystąpieniu prezes EKO-
MECH Sp. z o.o. Jarosław Horodecki.

- Miałem wtedy sporo wątpliwości, 
czy ten pomysł uda się zrealizować i 
czy klaster będzie potrzebny - przyznał 
wałecki przedsiębiorca. - Na pierwsze 
spotkanie szedłem bez większego 
przekonania. Ale teraz, z perspekty-
wy czasu myślę, że jeśli spotkają się 
odpowiedni ludzie, którzy mają dużo 
dobrych chęci i entuzjazmu, to można 
osiągnąć wszystko.

Gratulacje i życzenia dalszej owocnej 
pracy METALIKI na rzecz przedsiębior-
ców złożyli również szef Północnej 
Izby Gospodarczej w Szczecinie dr 
Piotr Wolny oraz Bogdan Białas - Pre-
zes wałeckiego Oddziału PIG i Prezes 
firmy BML Sp. z o.o. 

Prowadzący uroczystość Marzena 
Frankowska i Marek Dymsza przed-
stawili zebranym pokaz slajdów, 
ilustrujących osiągnięcia z 10-letniej 
działalność klastra METALIKA. Uhono-
rowano również członków założycieli 
METALIKI, którzy 10 lat temu podpi-
sywali umowę klastra.

Później uczestnicy jubileuszu zwie-
dzili Lokalne Centrum Nauki „Meta-
lowe Inspiracje”. Ostatnim punktem 
jubileuszu było spotkanie na Zamku 
w Tucznie, gdzie rocznicowym wspo-
mnieniom i wymianie pomysłów, 
dotyczących działalności Klastra Me-
talowego METALIKA w nadchodzącym 
czasie nie było końca.

mowa, przytoczę tu nazwisko jednego 
przedsiębiorcy: Jarosław Horodecki. To 
on był prekursorem branży metalowej 
w Wałczu i od niego się ona tak na-
prawdę zaczęła. Potem firmy działające 
w tym obszarze w Wałczu i na terenie 
naszego powiatu pączkowały i rosły 
jak grzyby po deszczu, a dzisiaj branża 
metalowa i maszynowa są wiodącymi 
gałęziami naszego przemysłu. Życzę, 
żeby Klaster Metalowy METALIKA 
rozwijał się tak szybko, jak dotychczas. 

I nie tylko lokalnie - niech emanuje jak 
najszerzej w całym kraju i za granicą.

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski 
przypomniał, że to w czasie jego ka-
dencji zapoczątkowana została ścisła 
współpraca miasta Wałcz z klastrem 
METALIKA.

- Życzę przedsiębiorcom jak najwię-
cej swobody w działaniu ze strony 
rządzących - powiedział m.in. Maciej 
Żebrowski, który podarował koordy-
natorom klastra obraz, przedstawia-
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Uwaga na prawo jazdy!
N a l e ż ę  d o 
zmniejszającej 
się grupy kie-
rowców, któ-
rzy po zdaniu 
egzaminu na 
prawo jazdy 

uzyskal i  do -
kument prawa 

jazdy bez oznaczenia w nim 
terminu obowiązywania uprawnień. 
Onegdaj doszło do zmiany tego niewąt-
pliwie miłego stanu rzeczy i począwszy 
od 19 stycznia 2013 r. uprawnienia są 
nadawane na 15 lat, po czym trzeba 
podjąć pewne czynności, by ten ter-
min przedłużyć. Do tego racjonalny (a 
jakże!) ustawodawca wymyślił sobie 
nowy wzór dokumentu prawa jazdy 
i nakazał je wymienić. Ten proces ma 
się rozpocząć w 2028 r. i potrwać do 
2033 r. Niby mamy jeszcze sporo czasu, 
ale pojawiły się inne problemy z bez-
terminowymi prawami jazdy, a ściślej 
z bezterminowymi uprawnieniami. 
Otóż czasami ktoś zdaje dodatkowe 
egzaminy, dokument ulega zniszczeniu, 
następuje zmiana adresu zamieszkania 
lub zmianie ulegają dane osobowe 
i trzeba złożyć wniosek o wydanie 
nowego dokumentu. Co się wówczas 
dzieje? To, co zazwyczaj: kwitnie biu-
rokratyczna, radosna twórczość, ogra-
niczona tylko wyobraźnią urzędników 
wydziałów komunikacji. Zdarza się 
często, że wymieniając np. zniszczone 
„bezterminowe” prawo jazdy zapisy-
wane są w nim uprawnienia tylko na 
15 lat. W innych przypadkach przy 
okazji dopisywania nowych upraw-

nień urzędnicy również „skracają” czas 
obowiązywania uprawnień z bezter-
minowych na 15-letni. Nowe upraw-
nienie, zgodnie z obecnym prawem, 
jest wydawane na 15 lat. Urzędnicy 
tłumaczą to różnie: a to problemami 
technicznymi, a to nadinterpretacją 
prawa. Jest jednakże droga wyjścia z 
takiej sytuacji. Jeżeli doszłoby do tego, 
że nasze „wieczne” uprawnienia zostaną 
ograniczone w czasie poprzez zmianę 
ich obowiązywania na okres 15-letni 
co do całości lub części „starych” 
uprawnień, możemy walczyć o swoje. 
Trzeba jeszcze dla porządku odróżnić 
datę ważności dokumentu od daty 
ważności uprawnień do kierowania. 
Bezterminowo ważnych dokumentów 
za kilka lat nie będzie - znikną w 2033 r. 
Zostanie jednak wciąż wielu kierowców 
z bezterminowymi uprawnieniami - dla 
nich wymiana dokumentu powinna być 
jedynie czynnością techniczną. Różnica 
jest taka, że „bezterminowy” kierowca, 
aby wymienić dokument nie musi 
przedstawiać przy wymianie dokumen-
tu nowych badań lekarskich. „Nowy” 
kierowca otrzymuje badania lekarskie z 
terminem ważności, a termin ten staje 
się jednocześnie terminem ważności 
uprawnień. Jeżeli nie masz aktualnych 
badań - tracisz uprawnienia! 

Pewien rzeszowski kierowca miał 
bezterminowe prawo jazdy kat. B i C i 
uzyskał nowe uprawnienie. Po zdaniu 
egzaminu złożył wniosek o wymianę 
dokumentu (by wpisać dodatkowe 
uprawnienia. Starosta wpisał mu datę 
ważności wszystkich uprawnień, w 
tym tych starych, na 15 lat. Od tej 

chwili  jego dotąd bezterminowe 
prawo jazdy kat. C stało się prawem 
jazdy wydanym na 15 lat. Kierowca 
nie dał za wygraną i złożył skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Rzeszowie. Sąd ten stwierdził, 
że należy odróżnić ważność uprawnień 
od ważności dokumentu, zaś technicz-
na czynność wymiany dokumentu nie 
może pozbawiać obywatela wcześniej 
nabytych uprawnień - w tym przypad-
ku bezterminowego prawa jazdy. Co 
innego nowa kategoria prawa jazdy 
- to uprawnienie już nie musi, a nawet 
nie może być wydane bezterminowo. 
Tego typu sprawy trafiają do sądów 
administracyjnych, a wynikają z tego, 
iż zmiany w dokumentach dokonywane 
przez starostów (urzędników wydziałów 
komunikacji) wykraczają poza treść 
wniosku składanego przez kierowcę: 
kierowca chce zmienić (ma taki obowią-
zek) w dokumencie dane adresowe na 
aktualne, bądź żąda dopisania nowych 
uprawnień, a dostaje dodatkowo... 
skrócenie ważności uprawnień do kiero-
wania. Sądy jednakże wydają korzystne 
dla kierowców rozstrzygnięcia. W naszej 
rzeszowskiej sprawie: „Sąd uznał, że 
organ dokonując w oparciu o art. 18 
ust. 2 u.k.p. czynności materialno-tech-
nicznej wydania nowego prawa jazdy, 
mógł dokonać zmiany wpisów w doku-
mencie jedynie w zakresie określonym 
treścią złożonego wniosku, a więc zmian 
dotyczących danych wnioskodawczyni 
oraz, z uwagi na treść art. 13 ust. 1 pkt 
1 u.k.p., wpisu daty ważności wyda-
wanego dokumentu (dokument prawa 
jazdy kategorii B w obecnym stanie 

prawnym wydawany jest na 15 lat). 
Dokonywane przez organ w tym trybie 
wpisy w nowym dokumencie prawa 
jazdy nie mogły natomiast dotyczyć 
posiadanego przez wnioskodawczynię 
uprawnienia do kierowania pojazda-
mi”. Sądy wskazują, że jeśli kierowca ma 
uprawnienia wydane bezterminowo, to 
w rubryce 4b dokumentu powinna być 
podana data ważności dokumentu, a 
w rubryce 11 (przeznaczonej na datę 
ważności uprawnień) - kreska albo 
słowo „bezterminowo”. 

Sądy wskazują na to, iż wydanie no-
wego dokumentu nie jest w przypadku 
starosty czy prezydenta miasta decyzją 
administracyjną, a jedynie czynnością 
materialno-techniczną. Na tego rodzaju 
czynność można złożyć skargę do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego 
na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o 
samorządzie powiatowym. Skargę w 
tym przypadku składamy do sądu za 
pośrednictwem organu, który czynność 
wymiany prawa jazdy wykonał, ale z 
pominięciem samorządowego kole-
gium odwoławczego - bowiem w tym 
przypadku organ nie wydaje decyzji 
administracyjnej.

Drodzy „bezterminowi” kierowcy, je-
żeli złożyliście z jakiejś przyczyny wnio-
sek o zmianę lub wymianę „wiecznego” 
dokumentu prawa jazdy - sprawdźcie, 
czy ktoś nie skrócił Wam terminu 
uprawnień.

Szerokości!
Cezary Skrzypczak

adwokat, mediator

Za magazynem „AutoŚwiat”

Oceniając pierwszy etap tego-
rocznej, XXV edycji Wędrownego 
Festiwalu Kultury Ukraińskiej 
trzeba to robić w kategorii suk-
cesu. Wszystkie koncerty, zorga-
nizowane w Kołobrzegu, Wałczu, 
Człopie i Tucznie cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i spotkały się 
z ciepłym, czasem wręcz entuzja-
stycznym przyjęciem.

Artyści z Ukrainy i Polski, wykonu-
jący muzykę z różnych gatunków, 
na początek wystąpili w piątek 25 
czerwca w Kołobrzegu. Publiczność 
nie zawiodła - koncerty obserwowało 
kilkaset osób, a spragnieni występów 
na żywo ludzie nagrodzili artystów 
brawami na stojąco.

- Nie o to chodzi, żeby chwalić 
samego siebie, ale te owacje same 
świadczą o tym, że koncerty bardzo 
się podobały - opowiada organizator 
festiwalu Marek Syrnyk, przewodni-
czący Rady Programowej wałeckiej 
Fundacji Prosvita.

Następnego dnia Festiwal przeniósł 
się do Wałcza. Koncerty odbyły się w 
dość rzadko używanym amfiteatrze na 
Promenadzie Gwiazd Sportu. Miejsce i 

Zabawa i śpiew
wybór występujących artystów okazały 
się wyjątkowo trafione. Wykonawcy 
chwalili piękne położenie i wyjątkowy 
klimat obiektu nad jeziorem Raduń-
skim, a w ponad 100-osobowym 
gronie widzów nie znalazł się chyba 
nikt, kto nie znalazłby gatunku muzyki 
trafiającego w jego gust. Na scenie za-
prezentował się najpierw wykonujący 
z dużą kulturą muzyczną repertuar 
ludowy zespół Łem My z Komańczy, 
potem wystąpiły wałeckie Chabry, któ-
re swój koncert okrasiły wykonaniem 
dwóch ukraińskich pieśni ludowych. 
Temperaturę zabawy do poziomu 
bliskiego wrzeniu podniósł następnie 
duet świetnie śpiewających, a ponadto 
obdarzonych wielkim temperamen-
tem dziewczyn z zespołu Huculska 
Zabawa z Wyżnicy (Ukraina), które 
w czasie kilku swoich wejść na scenie 
spędziły może dwie minuty, a reszta 
ich występu odbyła się na widowni 
z aktywnym udziałem publiczności. 
Byli i tacy, których wykonywane przez 
Huculską Zabawę utwory porwały do 
spontanicznego tańca.

O sympatię widzów skutecznie 
rywalizowali z dziewczynami człon-
kowie popularnego również w Polsce 

zespołu Kozackie Zabawy z Kijowa. 
Panowie pokazali w czasie swojego 
występu wielki profesjonalizm, a ich 
repertuar nie pozostawił nikogo na 
widowni obojętnym.

Zabawę zakończył świetny koncert 
zespołu Horpyna z Olsztyna. Gra-
jący ze sobą już od 22 lat panowie 
dostarczyli publiczności takiej dawki 
energii, że z jej wyprodukowaniem nie 
poradziłaby sobie nawet największa 
ferma wiatraków.

Po zakończeniu koncertu wszyscy 
artyści pojechali na nocleg do agro-
turystycznego pensjonatu Anny i Zbi-
gniewa Pietruszków w Brzeźnicy, gdzie 
kontynuowali muzykowanie w ramach 
spontanicznego, międzygatunkowego 
i międzynarodowego jam session.

Ostatnim akcentem pierwszego 
etapu XXV Wędrownego Festiwalu 
Kultury Ukraińskiej były niedzielne 
koncerty zespołów: Huculska Zabawa 
w Człopie oraz Kozackie Zabawy w 
Tucznie. Obydwa wydarzenia cieszyły 
się sporym zainteresowaniem i zostały 
bardzo ciepło przyjęte przez widzów.

- Pierwsza część Festiwalu jest już za 
nami - mówi Marek Syrnyk. - Okazała 
się bardzo udana i to jest oczywiście 

powód do zadowolenia. Zorganizo-
wanie tych koncertów wiązało się w 
tym roku z wyjątkowo wieloma pro-
blemami, związanymi z obostrzeniami 
sanitarnymi na granicy polsko-ukraiń-
skiej. W jednym przypadku potrzebne 
okazało się nawet wydanie decyzji 
przez Głównego Inspektora Sanitarne-
go, ale na szczęście wszystko skończyło 
się po naszej myśli. Teraz myślimy już 
o drugim etapie WFKU, związanym 
z obchodami 30-lecia niepodległości 
Ukrainy, który odbędzie się w sierpniu. 
A wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania pierwszej części festi-
walu, przede wszystkim Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
samorządom gmin, w których odby-
wały się koncerty, Starostwu Powia-
towemu w Wałczu oraz Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa 
Zachodniopomorskiego, serdecznie 
dziękujemy. Podziękowania należą się 
również ośrodkom kultury w Wałczu, 
Tucznie oraz Człopie, i oczywiście 
widzom, bez których organizowanie 
Festiwalu nie miałoby sensu. Za pomoc 
dziękuję też członkom Zarządu Fun-
dacji Prosvita z panią prezes Krystyną 
Syrnyk na czele.                              tc
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Barany staną się bardziej niż zwy-
kle podatne na sugestie i prośby. 
Powinny postarać się nie zmieniać 
swojego zdania tylko dlatego, że 
ktoś ciągle oczekuje od nich wspar-
cia. Mogą być przez to roztargnione. 
W miłości Barany będą teraz roman-
tyczne i delikatne.
BYK (20.04. - 22.05.)
Byki będą odnosić wrażenie, że mu-
szą się same o wszystko troszczyć. 
Lepiej będzie poszukać sprzymie-
rzeńców i pomocników, a sprawy 
zaczną układać się po ich myśli. 
Im bliżej końca tygodnia, w tym 
lepszym będą Byki humorze. Dobre 
dla miłości dni nadejdą w weekend.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Merkury sprzyja biznesom i pro-
pozycjom, które dotyczą pracy 
Bliźniąt. Okaże się, że sukces jest w 
zasięgu ręki, ale wymagać będzie  
nakładów. Plotki, które przypad-
kowo usłyszą, mogą zaskoczyć 
Bliźnięta. Niech uważają, co i do 
kogo mówią.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Szalone pomysły i propozycje 
wakacyjnego wyjazdu spowodują 
wiele zamieszania i dyskusji. Raki 
powinny być bardziej taktowne, 
aby uniknąć nieporozumień. Jo-
wisz sprawi, że nawet najbardziej 
stateczne Raki poczują przypływ 
romantycznych uczuć i witalności...
LEW (23.07. - 23.08.)
Plotkujące Lwy mogą wpaść we 

własne sidła. W sprawach zawodo-
wych możliwe dodatkowe zadania, 
które mogą być opłacalne. Warto 
upomnieć się o podwyżkę, nie warto 
natomiast siedzieć za darmo w pracy 
po godzinach. Ostatnie dni tygodnia 
okażą się bardzo udane. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny nie mogą pozwolić, aby ktoś je 
rozpraszał i poganiał, bo ze wszystkim 
dadzą sobie radę. W pracy odkryją, ile 
rzeczywiście robi i zarabia ktoś, kto je 
ciągle poucza, i wyciągną z tego wnio-
ski. W miłości także możesz się okazać, 
że ktoś coś przed Pannami ukrywa. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Wagi zaczną studiować poważne 
artykuły i książki. Okaże się, że to cie-
kawsze, niż sądziły. Warto rozważyć, 
jak tę wiedzę zastosować w praktyce, 
bo dzięki temu mogą się pojawić 
dodatkowe zlecenia i pieniądze. 
W miłości powodzenie, ale trudno 
będzie zatrzymać na dłużej uwagę 
Wag. Jeśli nie mają z partnerem o 
czym porozmawiać, Wagi powinny 
dyskretnie poszukać dla siebie kogoś 
bardziej interesującego.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Skorpiony będą chciały przełożyć 
na później sprawy, które wymagają 
trudnych decyzji lub męczących roz-
mów. Sporo pieniędzy przeznaczą za 
to na przyjemności i wygodę. Miłość 
i towarzyskie wydarzenia będą w 
centrum ich zainteresowania. Czeka 
je zaproszenie na elegancką imprezę, 
a samotne Skorpiony nagle zwrócą 

uwagę na nową osobę w sąsiedztwie.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
 Druga połowa tygodnia będzie sprzy-
jać sprawom związnym z domem i 
rodziną Strzelców. Nie muszą się bać 
podjęcia odważnych decyzji, które 
ułatwią życie wszystkim domowni-
kom. Bliskie osoby będą Strzelcom 
życzliwe i pomocne. To jednak nie 
jest dobra pora na poważną rozmowę 
z często imprezującymi sąsiadami, bo 
same też mogą trochę zabalować...
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
W pracy największe korzyści odniosą 
Koziorożce dzięki współpracy z ludźmi 
i szybkiemu wykorzystaniu nowych 
wiadomości. Dom i rodzina wymagać 
będą od nich większej niż zwykle uwa-
gi. Uda im się sprawiedliwie podzielić 
obowiązki, zaprowadzić porządek i 

zgodę. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Warto wziąć kilka dni urlopu i nie 
żałować pieniędzy na przyjemności. 
Koniec tygodnia przyniesie rozstrzy-
gnięcie miłosnych wątpliwości. Wod-
niki powinny kierować się sercem, a 
nie tym, co ludzie o nich powiedzą. 
W weekend przypomną o sobie do-
brzy znajomi i przyjaciele. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
Mogą pojawić się dodatkowe zada-
nia i urzędowe sprawy, które Ryby 
będą musiały osobiście załatwić. 
Powinny zwracać uwagę na szczegóły 
i punktualność, a wtedy ze wszyst-
kim dadzą sobie radę. Ostatnie dni 
tygodnia będą sprzyjać rozrywkom 
i wyjazdom. Jowisz będzie nadal 
sprzyjać Rybim miłościom.

Zabawa i śpiew
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4. liga
Wyniki przedostatniej kolejki: Błękitni II Stargard - Orzeł 
Wałcz 2-1, Wieża Postomino - Lech Czaplinek 2-2, Mecha-
nik Bobolice - Leśnik Manowo 4-4, Iskierka Szczecin - MKP 
Szczecinek 2-1, Gryf Kamień Pomorski - Hutnik Szczecin 4-1, 
Vineta Wolin - Rega Trzebiatów 6-2, Biali Sądów - Sparta 
Węgorzyno 6-1, Sokół Karlino - Ina Goleniów 3-2, Rasel 
Dygowo - Olimp Gościno 0-1, Kluczevia Stargard - Darłovia 
Darłowo 2-2. Pauza: Polonia Płoty.

1. Kluczevia Stargard 39 88 114-44
2. Vineta Wolin 39 80 95-33
3. Ina Goleniów 39 68 96-58
4. Leśnik Manowo 39 64 76-74
5. MKP Szczecinek 40 62 92-71
6. Hutnik Szczecin 39 60 77-62
7. Błękitni II Stargard 39 58 98-69
8. Darłovia Darłowo 39 56 84-58
9. Sokół Karlino 39 56 80-83
10. Olimp Gościno 39 54 71-88
11. Biali Sądów 39 53 73-77
12. Rasel Dygowo 39 53 77-74
13. Orzeł Wałcz 39 52 54-70
14. Wieża Postomino 39 52 85-83
15. Mechanik Bobolice 39 50 83-89
16. Lech Czaplinek 39 50 54-57
17. Rega Trzebiatów 39 50 65-81
18. Gryf Kamień Pomorski 39 48 76-84
19. Iskierka Szczecin 39 46 59-71
20. Polonia Płoty 39 28 52-134
21. Sparta Węgorzyno 39 21 48-149

6. liga
Wyniki ostatniej kolejki: Wspólni Różewo - Santos Kłębo-
wiec 5-1, Bytyń Nakielno - Mirstal Mirosławiec 2-5, Grom 
Szwecja - Legion Strączno 4-0, Sad Chwiram - Sokół Sulisze-
wo 5-2, Grom Giżyno - Kopanik Lubno 1-2, Gryf Budowo 
- Znicz Dzikowo 1-4, Błękitni Pomierzyn - Pionier 95 Borne 
Sulinowo 5-0.

Tabela końcowa
1. Błękitni Pomierzyn 26 65 107-33

2. Wspólni Różewo 26 64 104-32
3. Pionier 95 Borne Sulinowo 26 56 114-44
4. Sokół Suliszewo 26 55 91-43
5. Santos Kłębowiec 26 43 72-53
6. Mirstal Mirosławiec 26 42 68-42
7. Znicz Dzikowo 26 39 66-50
8. Sad Chwiram 26 37 76-78
9. Grom Szwecja 26 34 52-70
10. Bytyń Nakielno 26 28 47-72
11. Legion Strączno 26 17 38-121
12. Gryf Budowo 26 16 27-100
13. Grom Giżyno 26 14 40-116
14. Kopanik Lubno 26 14 36-84

Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki ostatniej kolejki: Mirstal Mirosławiec - Amator 
Kołobrzeg 1-2, Darłovia Darłowo - Zryw Kretomino 2-6, Gryf 
Kamień Pomorski - Mechanik Bobolice 3-0, Olimp Złocieniec 
- Lech Czaplinek 0-3, STLA Szczecinek - Victoria Sianów 1-2, 
Iskra Białogard - Sparta Gryfice 3-1.

Tabela końcowa
1. Victoria Sianów 22 59 99-30
2. Zryw Kretomino 22 51 77-37
3. Iskra Białogard 22 46 83-41
4. STLA Szczecinek 22 45 78-30
5. Mirstal Mirosławiec 22 31 69-57
6. Mechanik Bobolice 22 26 54-76
7. Amator Kołobrzeg 22 26 54-65
8. Lech Czaplinek 22 25 41-75
9. Gryf Kamień Pomorski 22 20 51-82
10. Olimp Złocieniec 22 20 48-88
11. Sparta Gryfice 22 17 51-83
12. Darłovia Darłowo 22 14 48-89
13. Błękitni Stargard 0 0 0-0

Błękitni Stargard wycofali się z rozgrywek po rundzie 
jesiennej.
Do 2. ligi spada też Darłovia Darłowo.
Awans do 1. ligi: Oldboje Bruskowo Wielkie oraz Jesion 
Trans Oldboje Tychowo.

Błękitni II Stargard – Orzeł Wałcz 2-1 (0-1)

Orzeł: Odolczyk - Michalik, Wesołowski, Hermanowicz, Riccio - Cerazy, 
Bieńko (82’ Dybaczewski), Popiołek, Burak, Haraj (65’ Kowalczuk) - We-
gner (72’ Grat).

Bramka dla Orła: Paweł Wegner (10’)

Nóż na gardle...
Marginesu błędu już nie ma - po 
porażce w wyjazdowym meczu z 
rezerwami Błękitnych (sobota 26 
czerwca) wałecki Orzeł musi wy-
grać dzisiejsze (środa 30 czerwca) 
spotkanie z Gryfem w Kamieniu 
Pomorskim, by zakończyć sezon 
na 13. miejscu w tabeli i zachować 
status 4-ligowca. Dopóki nie ma 
ostatecznych rozstrzygnięć... lepiej 
nie kreślić czarnych scenariuszy, 
dotyczących przyszłości wałeckiej 
piłki po ewentualnym (kibice cią-
gle wierzą, że tylko teoretycznym) 
spadku Orła do klasy okręgowej. 
Ale łatwo nie będzie.

Na mecz z Błękitnymi II piłkarze Orła 
jechali po kilku nerwowych rozmo-
wach w szatni, przeprowadzonych w 
wyniku dotkliwej porażki z Darłovią 
oraz postanowieniem, że nie skoncen-
trują się tylko na szukaniu punktów 

w ostatnim spotkaniu z Gryfem, lecz 
poszukają ich wcześniej w Stargardzie. 
I aż do przerwy w sobotniej konfron-
tacji wydawało się, że ten plan może 
okazać się realny.

Taktyka na to spotkanie narzucała się 
sama: zagrać bez strat z tyłu i szukać 
szczęścia w kontratakach. Trener Mar-
cin Łyjak zestawił skład z dwoma de-
fensywnymi pomocnikami, a do stra-
szenia obrony Błękitnych desygnował 
Pawła Wegnera. Za obsługiwanie go 
prostopadłymi podaniami odpowie-
dzialny był natomiast Daniel Popiołek.

Po rozpoczęciu gry wszystko ukła-
dało się po myśli gości. Cofnięci i 
grający blisko siebie piłkarze Orła nie 
pozwalali gospodarzom na zbyt wiele. 
Czujna gra w obronie, dobra aseku-
racja i agresywny atak na będącego 
przy piłce zawodnika Błękitnych sku-
tecznie uniemożliwiały miejscowym 
przeprowadzanie groźniejszych akcji. 

Równie obiecująco wyglądała gra do 
przodu w wykonaniu zespołu Orła. 
Po wywalczeniu piłki trafiała ona z 
reguły do Popiołka, a ten granymi 
za obrońców podaniami szukał roz-
pędzonego Wegnera. Dwie pierwsze 
takie próby okazały się nieskuteczne, 
ale już trzecia zakończyła się pełnym 
sukcesem. Wegner wyprzedził obroń-
cę Błękitnych, na linii pola karnego 
minął wybiegającego bramkarza i 
spokojnie skierował piłkę do siatki. 
Na trybunach, na których więcej było 
kibiców Orła niż miejscowych, rozległ 
się głośny okrzyk radości.

Po objęciu prowadzenia przez Orła 
obraz gry zasadniczo się nie zmienił. 
Wałeccy piłkarze kontrolowali mecz i 

choć sami nie atakowali już tak ocho-
czo, to ciągle nie pozwalali rywalom 
na rozwinięcie skrzydeł. Gra obronna 
w wykonaniu całego zespołu Orła 
wyglądała dobrze, a Błękitni nie po-
trafili stworzyć sobie zbyt wielu okazji 
do oddania strzału. A jeśli nawet do 
nich dochodzili, to uderzenia ofiarnie 
blokowali obrońcy i pomocnicy Orła 
lub piłka mijała bramkę Odolczyka.

10 minut przed przerwą gospodarze 
jednak przyśpieszyli, a wałczanom 
jakby zaczęło brakować sił. Groźnych 
akcji w wykonaniu Błękitnych było 
coraz więcej, ale do przerwy wynik 
się nie zmienił.

Po zmianie stron akcje miejscowych 
jeszcze nabrały tempa, a gra obronna 
Orła straciła na jakości. Szczególnie 

groźne były akcje, przepro-
wadzane prawą stroną go-
spodarzy. Piłkarzom gości 
udało się utrzymać prowa-
dzenie do 57 minuty. Wtedy 
skrzydłowy Błękitnych wbiegł 
z piłką przy nodze w pole kar-
ne aż do końcowej linii, pod-
niósł głowę i dokładnie zagrał 
po ziemi do stojącego na 5. 
metrze przy bliższym słupku 
napastnika miejscowych, a 
ten strzałem pod poprzeczkę 
dopełnił formalności.

Podejmowane przez piłka-
rzy Orła próby ponownego 
objęcia prowadzenia były 
dość nieśmiałe, a miejscowi 
spokojnie grali swoją piłkę. Z 
upływem czasu goście biegali 
za piłką na coraz większym 
długu tlenowym i nie wró-
żyło to niczego dobrego. Wy-
dawało się jednak, że Orzeł 
zdoła wywieźć ze Stargardu 
jeden punkt, ale w 88. mi-
nucie Błękitni przeprowadzili 
rozstrzygającą o wyniku akcję 
i cały wysiłek włożony przez 
wałczan w ten mecz okazał 
się niewiele warty.

Na co mogą liczyć piłkarze 
Orła podczas decydującego 
meczu w Kamieniu? Przede 
wszystkim na siebie, bo na 
odpuszczenie meczu przez 
miejscowych, którzy nawet 
w przypadku wygranej i tak 
spadną z 4. ligi liczyć raczej 
nie warto.

Jak się to skończy - nie wia-
domo, ale środa 30 czerwca 
będzie sądnym dniem dla 
wałeckiej piłki...                 tc
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Na zorganizowane 25 czerwca 
2021 r. z rocznym (wynikającym 
z pandemii) poślizgiem obchody 
30-lecia Armatorskiego Klubu Że-
glarskiego AKŻ’90 Wałcz zjechało 
się liczne grono byłych, obecnych i 
przyszłych wilków jeziorowych oraz 
zaproszonych gości.

W gronie oficjeli znaleźli się m.in. 
starosta Bogdan Wankiewicz, zastęp-
ca wójta gm. Wałcz Paweł Kosmalski 
oraz przewodniczący Rady Gminy 
Wałcz Robert Gąsiorowski, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wałcz Wojciech Gda-
niec, dyrektor WCK w Wałczu Maciej 
Łukaszewicz oraz prezes POZŻ Andrzej 
Kotwica. Władze Wałcza reprezen-
towali burmistrz Maciej Żebrowski 
oraz jego zastępca Adam Biernacki. 
Obydwaj występowali w podwójnych 
rolach, są bowiem - co nie jest dla 
nikogo żadną tajemnicą - aktywnymi 
członkami AKŻ’90 Wałcz. 

Wszystkich gości oraz żeglarską brać 
powitała prezes klubu-jubilata Barba-
ra Radkiewicz, która po wciągnięciu 
na maszt flagi państwowej przekazała 
prowadzenie uroczystości Darii Kru-
czyńskiej i Dariuszowi Izbanowi.

Wkrótce mikrofon trafił w ręce żywej 
historii pilskiego żeglarstwa Andrzeja 
Radomskiego, który w wypełnionym 
niezliczonymi anegdotami wystą-
pieniu opowiedział o początkach 
żeglarstwa w Wałczu oraz przejęciu 
i zagospodarowaniu przez AKŻ’90 
powojskowego ośrodka w Nakielnie, 
a także utworzonej w 1988 roku 
na potrzeby Spartakiady Młodzieży 
żeglarskiej bazy ZHP w Próchnówku.

- Nie wszyscy pamiętają, że wałeccy 
żeglarze nieregatowi w latach 1988 - 
1994 szukali swojej siedziby - przypo-
mniał A. Radomski. - Najpierw było 
to Drzewoszewo, gdzie wydawało się, 
że wałecka brać żeglarska zakotwiczy 
na dłużej, ale jednak stało się ina-
czej. Potem był Piecnik, Próchnówko 
i wreszcie były wojskowy Ośrodek 
Wypoczynku Doraźnego w Nakielnie, 
gdzie gospodarują do dzisiaj.

Medalowy jubileusz
W kontekście przejmowania byłego 

ośrodka prelegent przywołał nazwi-
ska byłych dowódców wałeckich 
jednostek: Floriana Woźniaka, Lecha 
Zakrzewskiego, Wojciecha Reszki i 
Mariana Bobelaka oraz byłego wój-
ta gm. Wałcz Piotra Świderskiego i 
byłego starosty Janusza Różańskiego.

- Każdy z nich wniósł większy lub 
mniejszy wkład w to, że dziś żegla-
rze z AKŻ’90 są w Nakielnie u siebie 
- podkreślił A. Radomski. - Czas 
pokazał, że to był dobry kierunek, 
bo wałeccy żeglarze to świetni go-
spodarze. Własną pracą i często z 
własnych środków doprowadzili do 
tego, że ich baza w Nakielnie nie tyl-
ko nie straciła nic ze swego dawnego 
stanu posiadania, ale dziś błyszczy 
jakością oferowanych usług. A baza 
to przecież nie wszystko. Koniecznie 
trzeba tu wspomnieć o żeglarskiej 
piwniczce, urządzonej w pomiesz-
czeniach po byłej masarni w Wałczu, 
także o legendarnych, cieszących się 
ogromnym powodzeniem Balach 
Żeglarskich. Należy też podkreślić, 
że członkowie AKŻ’90 odnoszą wiele 
sukcesów w rywalizacji sportowej. 
Przy tej okazji trzeba wymienić na-
zwiska Macieja i Pawła Żebrowskich, 
zdobywających tytuły w Mistrzo-
stwach Polski w klasie FD, o Miro-
sławie Biernackim, z powodzeniem 
startującym w regatach ARC Kanary 
- Karaiby, oraz o innych żeglarzach, 
między innymi Jerzym Radkiewiczu, 
Mariuszu Sawickim, który odszedł 
od nas zaledwie 2 dni temu, czy o 
wielokrotnym mistrzu Okręgu Fran-
ku Kiedrowskim. Z przyjemnością 
odnotowuję też, że nie zapominacie 
o wychowywaniu młodego pokolenia 
żeglarzy. Już widać tego efekty.

Podczas uroczystości uhonorowano 
najbardziej zasłużonych wałeckich 
żeglarzy. Najwyższe żeglarskie od-
znaczenia otrzymali Maciej i Paweł 
Żebrowscy. Honorową złotą odznaką 
PZŻ za propagowanie żeglarstwa 
nagrodzono byłego prezesa AKŻ’90 
Wałcz Waldemara Wróblewskiego, a 

srebrną odebrali Jerzy Okienko, Zbi-
gniew Kruczyński i Adam Wyszkowski.

Listy gratulacyjne za dobre wyniki 
sportowe otrzymali najmłodsi żegla-
rze: Ewa Trościanko, Julia Biernacka, 
Marta Radkiewicz i Hubert Kruczyński.

Po zakończeniu części oficjalnej 
przyszedł czas na część artystyczną i 
towarzyską. Na scenie zaprezentowały 
się śpiewające młode żeglarki Ewa 
Trościanko i Zuzia Kruczyńska, a po 
nich na estradzie rozlokował się zespół 
„Majtki Bosmana”, który zaprezento-
wał kilka szant.

Na zapleczu Tawerny pod Sielawą 
na uczestników uroczystości czekały 
urodzinowy tort, szampan i pyszny 
poczęstunek. W jego trakcie zapre-
zentowany został pokaz slajdów, 
dokumentujących 31-letnią historię 
AKŻ’90 Wałcz.

Nazajutrz odbyła się sportowa część 
jubileuszu, czyli regaty o Puchar Wójta 
Gminy Wałcz oraz Memoriał Tadeusza 
Piaseckiego. W klasie T1 dwa pierwsze 
miejsca zajęły załogi, reprezentujące 
AKŻ’90: Patryk Malinowski i Arkadiusz 
Pacanowski na Californi oraz Kamil, 
Marta, Barbara i Małgorzata Rad-
kiewiczowie na Zouzie. Inni wałeccy 
żeglarze też spisali się znakomicie. W 
klasie T2 drugie miejsce zdobyli Jacek 
Jastrzębski, Dariusz Modliński i Ewa 
Trościanko na Muzie, a trzecie Marcin 
i Lidia Radkiewiczowie na jachcie Ma-
kaira. W klasie Orion drugie miejsce 
wywalczyli Franciszek Kiedrowski, Ja-
nusz Bieleń, Iga Badowska i Tymoteusz 
Kojro, a trzecie Julia, Joanna, Marcin 
i Natalia Radomscy. W klasie Spark 
wałczanie nie wpuścili na podium 
nikogo „obcego”: zwyciężyli Ryszard 
Szczęsny, Waldemar Wróblewski i Da-
riusz Sobieski przed Robertem i Nata-
lią Adamczewskimi oraz Bartłomiejem 
Dyko, a trzecią lokatę zajęli Maciej i 
Oktawia Żebrowscy, Katarzyna Milc-
-Żebrowska oraz Małgorzata Milc. 
Warto dodać, że na 9 startujących w 
tej klasie łodzi aż 8 obsadzonych było 
przez załogi AKŻ’90.

Regaty toczyły się przy pięknej po-

godzie i wietrze wiejącym z siłą 1-4 
stopni w skali Beauforta.

- Dni pomiędzy 25 i 27 czerwca były 
niezwykłe: trudne, ale jednocześnie 
satysfakcjonujące. Podczas tych trzech 
dni odbywało się święto niezwykłego 
Stowarzyszenia Armatorskiego Klubu 
Żeglarskiego AKŻ’90. W tych dniach 
z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy 
również naszego wspaniałego kolegę 
Mariusza Sawickiego, którego doko-
nania na trwałe wpisały się w historię 
AKŻ’90.

Naszemu świętu sprzyjało wszyst-
ko, również pogoda. Rangę imprezy 
podnieśli zacni goście, w tym prezes 
Polskiego Związku Żeglarskiego i 
Wiceprezydent Word Saling oraz 
prezes Pilskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego.

Z dumą brałam udział we wręczaniu 
najwyższych odznaczeń PZŻ naszym 
członkom: Maciejowi i Pawłowi Że-
browskim.

Wszystko wyszło tak, jak było zapla-
nowane, ale nie byłoby tak, gdyby 
nie ludzie. Ciężkiej pracy włożonej 
w tę imprezę, nieprzespanych nocy 
nie widać, ale ja o tym wiem i za to 
dziękuję każdemu członkowi naszego 
Stowarzyszenia. Po raz kolejny dzięku-
ję osobom, które stoją u mojego boku 
na każdym kroku: Darii Kruczyńskiej, 
Patrykowi Malinowskiemu, mojemu 
mężowi Kamilowi Radkiewicz. Dzię-
kuję Waldemarowi Wróblewskiemu, 
Andrzejowi Radomskiemu i Darkowi 
Gościńskiemu. Dziękuję naszej uta-
lentowanej Joannie Masłowskiej, 
która poświęciła swój wyjazd do SPA, 
by spełnić moje marzenie i zrobić 
tak cudowną dekorację. Dziękuję za 
wsparcie finansowe Wójtowi Gmi-
ny Wałcz i Staroście Wałeckiemu. 
Dziękuję również najwspanialszemu 
akustykowi Oskarowi Żerkowskiemu, 
który jak zawsze wraz ze swoją ekipą 
fantastycznie nagłośnili i oświetlili 
naszą uroczystość - napisała na FB po 
zakończeniu jubileuszu Barbara Rad-
kiewicz, prezes AKŻ’90 Wałcz.

tc
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W czwartek 24 czerwca odbyła się 
przesuwana z uwagi na pandemię 
uroczystość, związana z moderniza-
cją popularnego Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej 
na Morzycach.

W Morzycówce spotkało się wielu 
ważnych gości - tych związanych z 
Lasami Państwowymi, ale nie tylko. 
Gospodynią spotkania była Magda-
lena Marchwiak, która oddała głos 
niedawno mianowanemu Nadleśni-
czemu Nadleśnictwa Wałcz Wojcie-
chowi Gdańcowi, a ten powitał m.in. 
wicewojewodę zachodniopomorskie-
go Marka Subocza, prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie Emilię Niemyt, dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Pile Andrzeja Brusiło, starostę 
Bogdana Wankiewicza i wicestarostę 
Jolantę Wegner, burmistrza Wałcza 
Macieja Żebrowskiego, nadleśniczych 
z sąsiednich Nadleśnictw: Człopa, 
Tuczno, Mirosławiec i Płytnica, dy-
rektora COS OPO Wałcz Zdzisława 
Rydera, komendanta KP PSP w Wałczu 
bryg. Dariusza Lubiańca oraz byłego 
nadleśniczego Mariana Kusia.

- Cieszymy się, że po okresie pande-
micznych obostrzeń możemy wreszcie 
oficjalnie otworzyć tę inwestycję - mó-
wił w swym wystąpieniu wicewojewo-
da Marek Subocz. - Ośrodek jest ważny 
dla środowiska, ale także dla edukacji 

Morzycówka po modernizacji

młodego pokolenia, sportowców 
trenujących na Bukowinie, miesz-
kańców Wałcza i wszystkich, którzy 
tu przebywają. Cieszymy się bardzo, 
że mogliśmy wspomóc modernizację 
Ośrodka niebagatelną kwotą 281 
tys. zł. Jestem przekonany, że były to 
bardzo dobrze wydane pieniądze. Gra-
tuluję wszystkim, którzy przyczynili się 
do zrealizowania tej inwestycji.

- Mam to szczęście, że mogę ofi-
cjalnie otworzyć zmodernizowany 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
i Ekologicznej na Morzycach - mówił 
nadleśniczy W. Gdaniec. - Nie sposób 

jednak nie wspomnieć w tym momen-
cie o moim poprzedniku Marianie Ku-
siu, który był nie tylko pomysłodawcą 
i inicjatorem utworzenia Ośrodka w 
2004 roku, ale także doprowadził do 
jego ostatniej modernizacji.

- Skoro mówimy o zasługach, to na 
pewno nie zdziałałbym niczego sam - 
podkreślił emerytowany Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wałcz. - Podziękowania 
należą się wszystkim moim współ-
pracownikom oraz zwierzchnikom i 
władzom wojewódzkim. Warto też 
wspomnieć o współpracy z ówcze-
snym starostą Januszem Różańskim.

Później - korzystając z przerwy w 
opadach deszczu - uczestnicy spotka-
nia wyruszyli w stronę arboretum. 
Zanim weszli na jego teren, uroczy-
ście przecięta została symboliczna 
wstęga, a później M. Marchwiak 
oprowadziła gości po pięknym 
ogrodzie i krótko opowiedziała o 
tym, co zostało wykonane w ramach 
modernizacji. Zwieńczeniem spaceru 
i całej uroczystości było posadzenie 
na pamiątkę buka czerwonolistnego, 
czego dokonali wspólnie M. Subocz, 
E. Niemyt, A. Brusiło, W. Gdaniec, 
Z. Ryder i M. Kuś.                      TC
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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 termomo-
dernizacji, 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

• Kupię garaż w Wałczu. 691 054 934  
                                                        26/21l

• Zamienię mieszkanie komunalne w 
Wałczu 62,6 m2 na kawalerkę w bloku z 
ogrzewaniem z miasta lub gazowym. Tel. 
667 951 834                                     29/21l

• www.tuczno24.pl                        28/21r

• Zatrudnię pracowników na Stację 
Paliw w Wałczu, tel. 507 074 042   26/21p

• Przyjmę do pracy przy produkcji. 
Praca dwuzmianowa, od poniedziałku do 
piątku. Kontakt: 735 078 036          27/21p

• Firma zatrudni panią do sprzątania 
klatek schodowych na terenie Wałcza. 
788 458 148                                   26/21p

• Wdowiec, 70 lat, mieszkanie, samo-
chód - pozna uczciwą panią. Tel. 574 570 
648                                                26/21m

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

RÓŻNE

Wałcz, ul. Kr. Jadwigi 3, tel. 781 415 765

PRACA

MATRYMONIALNE
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