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Symbol taryfowej 
grupy odbiorców Opis taryfowej grupy odbiorców usług

W 1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, pobierający wodę przeznaczo-
ną do spożycia przez ludzi lub do celów 
rolniczych

W 2
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, pobierający wodę przeznaczoną 
do celów farmaceutyczno-spożywczych

W 3
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, pobierający wodę przeznaczoną 
do pozostałych celów

Grupa 
taryfo-

wa

w okresie od 1 do 
12 miesiąca obowią-

zywania taryfy

w okresie od 13 do 
24 miesiąca obowią-

zywania taryfy

w okresie od 13 do 
24 miesiąca obowią-

zywania taryfy
Cena (w zł/m3) Cena (w zł/m3) Cena (w zł/m3)

netto brutto netto brutto netto brutto
W 1 5,23 5,65 5,25 5,67 5,26 5,68

W 2 5,28 5,70 5,30 5,72 5,31 5,73

W 3 5,31 5,73 5,33 5,76 5,35 5,78

Symbol taryfowej 
grupy odbiorców Opis taryfowej grupy odbiorców usług

K 1 Gospodarstwa domowe - Odbiorcy usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków

K 2 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków

Grupa 
taryfo-

wa

w okresie od 1 do 
12 miesiąca obowią-

zywania taryfy

w okresie od 13 do 
24 miesiąca obowią-

zywania taryfy

w okresie od 13 do 
24 miesiąca obowią-

zywania taryfy
Cena (w zł/m3) Cena (w zł/m3) Cena (w zł/m3)

netto brutto netto brutto netto brutto
K 1 8,09 8,74 8,16 8,81 8,30 8,96

K 2 8,10 8,75 8,16 8,81 8,30 8,96

TARYFY
obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Wałcz

od 13 lipca 2021 roku
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 3 lat

RÓŻNE
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Pozwolę sobie napisać parę zdań komentarza do wywiadu, 
który przeprowadziłem z nowym przewodniczącym Rady 
Miasta Maciejem Goszczyńskim. Nie ukrywam, że wynio-
słem z tej rozmowy sporo nadziei. Skąd się ona we mnie 

wzięła? Otóż znam Maćka (w tym miejscu nie zamierzam ukrywać, 
że mówimy do siebie po imieniu) od wielu lat, aczkolwiek początki 
naszej znajomości nie mają nic wspólnego z samorządem, ani z 
polityką. Maciek sędziował po prostu kilka meczów piłkarskich, w 
których byłem na boisku (bo nie odważę się napisać, że grałem) 
i już wtedy wydał mi się spokojny, rzeczowy i sprawiedliwy. Jak 
to na boisku - miewaliśmy bardzo odmienne opinie na temat 
podejmowanych przez niego decyzji, ale nigdy nie odniosłem 
wrażenia, że jest stronniczy, a nie o każdym boiskowym rozjemcy 
mogę to niestety powiedzieć.

Trochę później jego nazwisko zaczęło się przewijać w kontekście 
samorządu i polityki. Nie zdziwiło mnie to ani trochę, bo kiedy 
ma się takiego Tatę (niniejszym pozdrawiam pana Jerzego), to 
doprawdy trudno, żeby było inaczej. Nie byłem też zaskoczony 
światopoglądem, prezentowanym przez Maćka - konserwatywnym, 
opartym na fundamentalnych dla tej strony wartościach, w tym 
m.in. na szacunku dla ludzi; również tych, którzy myślą inaczej. 
Okazał się być politykiem konsekwentnie broniącym swoich prze-
konań, ale dalekim od popadania w skrajności i zacietrzewienie,  co 
nader często potrafi wyłączyć u ludzi z każdej zresztą strony sceny 
politycznej rozsądek. Kiedy rozum śpi - budzą się demony, ale ja 
takiego stanu u nowego przewodniczącego RM nie dostrzegłem 
nigdy. Oczywiście, nie ze wszystkimi poglądami czy działaniami 
Maćka byłem, jestem i zapewne będę w stanie się zgodzić, ale jeśli 
mam z kimś dyskutować, albo nawet się kłócić - to wolę z nim, 
niż z paroma innymi osobami, które od lat „siedzą” w wałeckiej 
polityce, i nic konkretnego z tego nie wynika. Dla jasności dodam, 
że bynajmniej nie chodzi tylko o polityków związanych z PiS.

Z rozmowy z Przewodniczącym Rady wyszedłem spokojniejszy, 
niż na nią szedłem, bo Maciej Goszczyński przekonał mnie m.in. do 
tego, że w przyjęciu przez niego propozycji sprawowania tej funkcji 
nie było pobudek osobistych, związanych np. z chęcią budowania 
kariery politycznej. Nie widzę powodu, by mu nie wierzyć.

Ale czy sięgające rzeczywiście głęboko zmiany w wałeckiej 
Radzie Miasta cokolwiek zmienią we wzajemnych relacjach po-
między organami władzy uchwałodawczej (Rada) i wykonawczej 
(Burmistrz)? Widząc determinację Macieja Goszczyńskiego - mam 
taką nadzieję, ale na razie tylko nadzieję. Bo mam też sporo wąt-
pliwości. Wiadomo, że skonfliktowane strony miały swoje racje. 
Ciężar gatunkowy wzajemnych zarzutów był różny: od spraw 
fundamentalnych po drobiazgi, na które w normalnych okolicz-
nościach zwróciłyby uwagę jedna, najwyżej dwie osoby, których 

nazwiska są doskonale znane wszystkim obserwatorom wałeckiego 
życia samorządowego. Ale suma tych wszystkich oskarżeń była tak 
duża, że wypracowanie sensownego kompromisu wydawało się 
skrajnie trudne, o ile w ogóle było możliwe. A jak to wygląda teraz? 
Zatrzymajmy się przy Radzie. Ona w tym momencie poukładała 
się od nowa, ale są w niej przecież ci sami ludzie, z tymi samymi 
poglądami i charakterami, z umiejętnością lub nieumiejętnością 
rozmawiania. Optymistycznie przyjmuję, że w radnych dominuje w 
tej chwili myślenie w stylu: okej, co było to było, teraz zaczynamy 
od początku i będzie już inaczej. 

Z drugiej strony jest ten sam burmistrz i jego ekipa. Z wypowiedzi 
Macieja Żebrowskiego, opublikowanej na naszych łamach tydzień 
temu wynika, że dość sceptycznie (mówiąc delikatnie...) ocenia 
on zmiany, do których doszło w Radzie, w kontekście możliwości 
poprawy wzajemnych relacji. A jeśli nawet w ciągu tego tygodnia 
stało się coś, co sprawiło, że poziom optymizmu u Macieja Że-
browskiego znacząco się podniósł, to na jak długo tej dobrej woli  
po obu stronach wystarczy? Jako wałczanin życzyłbym sobie i in-
nym, żeby wystarczyło do końca kadencji, ale nad spełnianiem się 
urodzinowych życzeń i noworocznych postanowień trzeba ciężko 
pracować. I bardzo mocno wierzyć, że to się uda.

A czy burmistrz wierzy? Tydzień temu nie wierzył, ale może to 
się zmieniło. Rada? Cóż, Rada składa się z 21 osób, i w tym gre-
mium osiągnięcie jednomyślności wydaje się niemożliwe. Trzeba 
oczywiście pamiętać, że decyduje większość, ale ta większość, 
której fundamentem i spoiwem stała się krytyczna ocena działań 
burmistrza i jego ludzi, też nie jest zbudowana z jednolitej materii. 
Tworzą ją radni PiS, Wspólnego Wałcza i jeszcze kilkoro innych, 
w tym niezrzeszeni. Pytanie: czy, albo raczej kiedy ujawnią się 
fundamentalne różnice pomiędzy radnymi? Celowo używam 
sformułowania: ujawnią się, bo one przecież są i nagle nie znikną.

Kluczowe wydaje mi się w tym momencie pytanie o faktyczny 
cel przejęcia władzy w Radzie. Jeśli - jak mówi Maciej Goszczyń-
ski - antyburmistrzowcom jako cel nadrzędny przyświecało dobro 
miasta - to okej, ja to kupuję. Podobnie myślę też o kilkorgu innych 
radnych. Ale czy za wszystkich skłonny byłbym położyć głowę? 
Czy aby nie mieli w tyle głowy myśli o politycznym interesie, że 
o osobistych ambicjach nawet nie wspomnę? Tego nie wiem, ale 
myślę, że będzie to można ocenić już niebawem.

Natomiast zupełnie prywatnie deklaruję, że na efekty zmian w 
Radzie będę czekać z nadzieją. Pawłowi Łakomemu i przewodniczą-
cym komisji, którzy stracili swoje funkcje życzę, by nie żywili urazy, 
bo po prostu zdmuchnął ich wiatr zmian, co zdarza się zawsze, 
kiedy dochodzi do rewolucji. Rozumiem emocje, ale mandatów 
radnych nikt im przecież nie odebrał, a więc... A wszystkim - w 
tym sobie - życzę, by w samorządzie było jak najmniej polityki.

Reduktor
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25 lat to okres czasu taki sobie. 
Jeżeli jednak powiemy lub napi-
szemy: ćwierć wieku, to już rzeczy-
wiście brzmi to trochę inaczej. W 
każdym razie określenie wskazuje 
na czas, który z jednej strony prze-
minął, a z drugiej ukazał, jakiej me-
tamorfozie podlegało wydarzenie, 
które przekształciło się ze Spotkań 
z Kulturą Ukraińską i wielu małych 
koncertów pojedynczych zespołów 
w Wędrowny Festiwal Kultury 
Ukraińskiej. 

Formuła dzisiejszego WFKU zmienia-
ła się. Zaczęło się wszystko 26 lat temu 
od współpracy z ówczesnym Domem 
Kultury w Pile, który od końca lat 
osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął 
organizację Bukowińskich Spotkań 
- aktualnie chyba największego w 
Polsce festiwalu folklorystycznego. 
I festiwalu wyjątkowego, bowiem 
ma on na celu nie tylko prezentację, 
ale i integrację dawnych i obecnych 
mieszkańców Bukowiny - karpackiego 
regionu dzisiejszej Ukrainy, Rumunii, 
Węgier, Mołdawii i Słowacji.  To 
właśnie 26 lat temu w niedalekim 
Jastrowiu i Pile raz do roku prezen-
towało się po kilkanaście zespołów 
- głównie z Ukrainy. Grzechem zanie-
chania byłoby  nie skorzystać z takiej 
okazji i nie zaprosić ich do Wałcza. 
Później na długo przylgnęło zresztą 
do wałeckiego festiwalu określenie 
„Bukowińskie Spotkania w Wałczu”, 
chociaż organizatorzy nigdy takiej 
nazwy nie używali. 

Specyfiką tych prezentacji był udział 
w nich autentycznych zespołów oraz 
to, że zdarzało się, iż z roku na rok 
zapraszane były te same bukowińskie 
grupy - korzystając z uprzejmości i 
życzliwości organizatorów „Buko-
wińskich Spotkań” nie bardzo mogli 
zresztą kaprysić. Tym bardziej, że 
artystyczny poziom prezentacji zawsze 
był wysoki. Żeby jednak trochę uroz-
maicić i wprowadzić nowe elementy, 
zaczęto zapraszać na te wydarzenia 
także ukraińskie grupy z Polski oraz 
pierwsze zespoły z innych regionów 
Ukrainy. Tak pojawiła się w Wałczu 
czernihowska „Drużba”, a następnie 
„Soneczko” z Żytomierza. Ciekawym 
eksperymentem było zapraszanie 
przez kilka kolejnych lat nie tylko 
zespołów ukraińskich (tych z Bukowi-
ny), ale również grup polskich, czy też 
rumuńskich z tego regionu. Koncerty 
odbywały się w różnych miejscach: 
Wałeckim Centrum Kultury, Klubie 
Garnizonowym, na placu Wolności, na 
dawnym „Wembley” przy wałeckim 
MOSiR-ze, czy przy samym MOSiR-
-ze (czasy sprzed jego remontu). W 
tym też okresie organizowane były 
koncerty dedykowane dla uczniów 
wałeckich szkół.

Wydaje się, że głównym impulsem 
odejścia do formuły bazującej na 
prezentacji jednego tylko regionu 

Ćwierć wieku z ukraińską kulturą 
w Wałczu (i nie tylko)

była niezapomniana dla nas Noc 
Świętojańska w Wałczu, organizo-
wana wspólnie przez MOSiR i WCK 
przy plaży miejskiej. Dowodził tym 
wszystkim dyrektor Edmund Koteras, 
który zwrócił się do organizatorów, 
czy nie zrobiliby części artystycznych, 
czyli koncertu, puszczania wianków, 
itp. Oczywiście zrobili, ale nie to było 
najważniejsze. Na tych imprezach 
bawiło się kilka tysięcy ludzi - to raz. 
Dwa, że autobus z „Drużbą” z ukra-
ińskiego Czernihowa był dosłownie 
przez całą noc oblegany (też dosłow-
nie). Ludzie prosili o piosenki, które 
pamiętali z czasów swojej młodości, 
pytali o Ukrainę... To otworzyło or-
ganizatorom oczy na jeszcze jeden 
ważny aspekt - trzeba się pokazywać, 
trzeba wyjść poza swoją społeczność 
i promować kulturę, ale i integrować 
społeczności. 

Łatwo nie było... To znaczy - był 
pomysł co i jak, ale nie było pomysłu 
skąd na to wziąć pieniądze. Władze 
Wałcza raczej nie rozpieszczały hojno-
ścią, a w kolejnych konkursach ogła-
szanych przez Urząd Marszałkowski w 
Szczecinie organizatorzy przegrywali 
- bo przecież Szczecin i Koszalin... A 
Zarząd Główny Związku Ukraińców w 
Polsce z roku na rok obcinał im dotacje 
- bo „przecież dajecie sobie radę”. No 
i skończyło się. Ale się odrodziło - w 
2015 roku założyli własną organizację 
i od tego czasu zmienili zarówno na-

zwę, jak i formułę prezentacji.
*** 

Obecnie Wędrowny Festiwal Kultury 
Ukraińskiej to już rozpoznawalna mar-
ka. Projekt zakłada organizację w ca-
łym roku kilkunastu koncertów zespo-
łów ukraińskich, w tym nie mniej, niż 
trzech w formule festiwalowej, pod-
czas których prezentuje się od 5 do 7 
zespołów. Są to grupy folkowe, pop, 
dance, rock oraz tradycyjne zespoły 
pieśni i tańca. Prezentacje odbywają 
się w kilku miejscowościach - głównie 
województwa zachodniopomorskie-
go (Wałcz, Tuczno, Człopa, Wołowe 
Lasy, Choszczno, Szczecin, Stargard, 
Kołobrzeg, Mirosławiec, Hanki), 
ale też wielkopolskiego (Nadarzy-
ce, Sypniewo, Jastrowie). Koncerty 
WFKU odbywały się również w Pile, 
Margoninie, Trzciance, a jest szansa, 
że na stałe zagoszczą w Bielsku-Białej 
- organizacja festiwalowego dnia w 
tym mieście w 2019 roku okazała się 
bowiem przysłowiowym strzałem w 
dziesiątkę. 

W ogóle - rok 2019 był chyba 
przełomowy. Oprócz świetnych 
zespołów (jak zwykle), dużej liczby 
widzów (też jak zwykle), pozytywne 
przełamanie nastąpiło w samym 
Wałczu, którego władze rzeczywi-
ście pokazały, że chcą i zależy im 
na festiwalu. Natomiast w Tucznie i 
Człopie pomimo zmian, do których 
doszło we władzach, pozytywne 

nastawienie pozostało i możemy 
kontynuować współpracę.

- Z czego ogromnie się cieszymy - 
zapewniają organizatorzy.

I jeszcze jedna ważna rzecz - współ-
organizatorami WFKU są miejscowe 
ośrodki kultury. Zawsze było nim WCK 
w Wałczu, Dom Kultury w Człopie czy 
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie.

- Nie chodzi jedynie o to, że bez 
nich nie poradzilibyśmy sobie, co 
skądinąd jest prawdą - mówią władze 
organizującej WFKU fundacji PROSVI-
TA. - Jednakże zaangażowanie tych 
instytucji pozwala na aktywne włącze-
nie w organizację wydarzeń również 
lokalnych społeczności.

Co jeszcze odbędzie się w 2021 
roku?

28 sierpnia zapraszamy na koncert 
zespołu pieśni i tańca „Kozacy Podola” 
z Chmielnickiego - WCK, godz. 17.00

Przed koncertem zapraszamy dzieci 
i młodzież na dwugodzinne warsztaty 
wokalne i taneczne, które będą pro-
wadzone przez gości  z Ukrainy.

28 sierpnia - Wałcz, amfiteatr, godz. 
20.00 - koncert smyczkowy Mai Oni-
shchuk.

3 września - Wałcz, WCK, godz. 
17.00 - koncert poezji śpiewanej. Wy-
stąpi duet „Siostry Telniuk” z Kijowa.

Październik - spotkanie w Wołowych 
Lasach.

Zapraszamy!
Marek Syrnyk
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Eurokonstytucja
Starożytny Rzym 
jest kolebką eu-
rope j sk iego 
prawodaw -
stwa. Wiele 
kons t rukc j i 
p r a w n y c h , 

które wówczas 
powstały, istnie-

je do dzisiaj. Przetrwało też 
wiele prawniczych paremii, czyli zasad 
stworzonych przez rzymian. Jedną z 
nich jest pacta sunt servanda, czyli prze-
kładając z łaciny na nasze: umów należy 
dotrzymywać. Inna brzmi: clara non 
sunt interpretanda, czyli nie poddaje się 
jakiejkolwiek interpretacji tego, co jest 
jasne (czego sens jest oczywisty). Ostat-
nio rządzącym nie podobają się przepi-
sy Traktatu Unijnego, na mocy którego 
jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. 
Przepisy te według nich naruszają 
pierwszeństwo polskiej  Konstytucji  
przed przepisami traktatowymi. Tyle, że 
nie można naruszyć Konstytucji,  skoro 
ona sama takie pierwszeństwo stanowi. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
w art. 9 zawiera bowiem zasadę prze-
strzegania prawa międzynarodowego, 
która brzmi „Rzeczpospolita Polska 
przestrzega wiążącego ją prawa między-
narodowego”. W jednym z następnych 
artykułów (90) Konstytucja stanowi, 
że Rzeczpospolita Polska może na 
podstawie umowy międzynarodowej 
przekazać organizacji międzynarodowej 
lub organowi międzynarodowemu 
kompetencje organów władzy państwo-
wej w niektórych sprawach. Wyrażenie 
zgody na ratyfikację takiej umowy może 
być uchwalone w referendum ogólno-
krajowym. Artykuł 91 zaś stwierdza, że 
ratyfikowana umowa międzynarodowa, 
po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część 
krajowego porządku prawnego i jest 
bezpośrednio stosowana - chyba, że jej 
stosowanie jest uzależnione od wydania 

ustawy. Umowa międzynarodowa raty-
fikowana za uprzednią zgodą wyrażoną 
w ustawie, ma pierwszeństwo przed 
ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się po-
godzić z umową. Do tego jeżeli wynika 
to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą 
Polską umowy konstytuującej organiza-
cję międzynarodową, prawo przez nią 
stanowione jest stosowane bezpośred-
nio, mając pierwszeństwo w przypadku 
kolizji z ustawami. Traktat unijny został 
ratyfikowany. Artykuły Konstytucji są 
więc dla mnie oczywiste i nie wymagają 
interpretacji. Innym się jednak wydaje, 
że jest inaczej. Podobne zapisy obowią-
zują w innych krajach Unii. Stosowny 
przykład rozumienia przez nich tych 
zapisów Konstytucji przez rządzących 
dał sędzia Sądu Najwyższego Michał La-
skowski, porównując próbę interpretacji 
tych zapisów do sytuacji, gdyby Polska 
zażądała od UEFA, by mogła grać w 
piłkę bez spalonego, ale innych miało 
to obowiązywać.  

Oceń sam, Czytelniku, kto ma rację 
w sztucznym sporze, który znalazł się 
przed Sądem Konstytucyjnym, obsadzo-
nym przecież niezależnymi i prawidło-
wo powołanymi sędziami. Są według 
mnie trzy wyjścia dla rządzących: 
wystąpić z Unii, zmienić Konstytucję lub 
doprowadzić do zmiany traktatów. Do-
datkowo dopowiem, że prawo trzeba 
zmieniać zgodnie z prawem. Rządzący 
mają większość, a nie potrafią zmieniać 
prawa według swoich pomysłów. Co 
stoi na przeszkodzie? Przecież mogą 
to czynić, lecz dlaczego tego nie robią? 
Cóż, skromny felietonista tego nie wie, 
ale może Czytelnicy podpowiedzą? 

W 2003 r. w referendum akcesyjnym 
przy ponad 58 % frekwencji, aż 77,45 
% uczestników wybrało przyłączenie 
Polski do Unii Europejskiej, odpowia-
dając na pytanie: Czy wyraża Pani/Pan 
zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej?  Dzisiaj 
rządzący, mający ok. 33 % poparcie 

wyborców, mogą doprowadzić do wy-
prowadzenia Polski z Unii. Czy tak bę-
dzie? Czas pokaże. Dokąd zmierza rząd? 
Nie wiem. Wiem tylko, że Polska nie 
leży na wyspie, gdzieś na zachodnich 
rubieżach Europy. Na nasze nieszczęście 
leży w centrum Europy, a niegdyś przez 
swary i kłótnie utraciła niepodległość. W 
latach 90. ubiegłego wieku ją odzyskała, 

przystępując do europejskiej rodziny 
krajów, wyrywając się spod wschodniej 
dominacji. Mamy tylko dwa warianty 
do wyboru: wschodni lub zachodni. 

Ja wolę zachodni. Do RWPG jakoś 
nie tęsknię.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Wszystkich którzy swój talent 
ujawniają na elewacjach 

budynków poprzez wyznawanie 
uczuć do klubów piłkarskich lub 

do narodowości 
- w szczególności żydowskiej - 

informujemy, że likwidacja tych 
dzieł opłacana jest przez 
mieszkańców budynków.

TBS sp. z o.o. w Wałczu
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LISTY

Są miej-
sca, do 
których 
nie da się 
już wrócić 
przez 
rosnącą 
w gardle 
twardą 
gulę. 

Znam piosenki, których wolała-
bym już nie znać, bo ich pierwsze 
nuty zabierają mnie tam, gdzie 
nie chcę iść. Mam ubrania, które 
pachną i przesuwają się po skórze 
tak samo jak wtedy, gdy miałam 
je na sobie w ważnym, poważ-
nym, odważnym dniu. Są relacje, 
które – choćby przez większą 
część życia schowane były w szafie 
– wyciągnięte na powierzchnię 
wciąż smakują, pachną, poruszają, 
grzeją tak samo. 

Mój tegoroczny urlop, podzie-
lony na dwie części o różnym 
stopniu intensywności, mocno 
rozrzucony geograficznie, klima-
tycznie i temperaturowo, odbywał 
się mimo wszystko pod jednym 
sztandarem: W 2021 Roku Nasyć 
Się Kobiecą Energią!

Wyobrażałam sobie, że wyjazd 
do spa z przyjaciółkami, które 
wychowała ta sama wielka między-

narodowa korporacja, to wydarzenie 
raczej lekkie. Taki filmowy standard. 
Dużo alkoholu, masaże, pedicure, 
bitwa na poduszki w slow motion... 
Mimo upływu lat łączą nas przecież 
dziesiątki wspólnych doświadczeń – 
narzekanie na przełożonych, hekto-
litry drinków z jadalnym brokatem, 
jedno wesele, dwa rozstania, dwa 
pogrzeby, potłuczone podczas bab-
skich plot kieliszki, pożyczone buty, 
polecone wibratory. W ten urodzino-
wy wypad nie wkalkulowałam tylko 
jednego, bardzo ważnego czynnika. 

Kiedy nie widzisz kogoś, kogo ko-
chasz, przez całe miesiące i lata, a te 
minione miesiące i lata to czas bar-
dzo intensywny, szybko przechodzisz 
od ogółu do szczegółu, od pierdół 
do rozmów na temat życia (które 
w jednej z nas właśnie się kluje) do 
śmierci (która od ostatniego spotka-
nia prześladuje pozostałe). Nasze 
rozmowy wyglądały tak, jakby jutra 
miało nie być. Należało powiedzieć 
sobie wszystko, ze szczegółami, na-
tychmiast. Nawet jeśli zaczynały się 
one od porównania odcieni lakieru 
do paznokci, kończyły się gdzieś 
pomiędzy wódką a zakąską, na roz-
ważaniach o trudnym dzieciństwie, 
przygotowywaniu ciała najbliższej 
osoby do pogrzebu, przygotowa-
niach na narodziny, konfliktach 

W 2021 Roku Nasyć Się Kobiecą Energią!
toczonych o pieniądze po zmarłym, 
gwałtownym i ostatecznym od-
cinaniu się od toksycznych ludzi, 
wybaczaniu, nienawiści, miłości… 
O życiu, w całej jego okazałości, w 
całym jego kolorycie.

Ze spa wyjechałam z czerwonymi 
od płaczu oczami i pełnym ciepła 
sercem - okazuje się, że można się 
oddalić, ale wciąż być bardzo blisko.

Okazuje się, że można się oddalić, 
ale wciąż być bardzo blisko więcej 
niż raz. Z Sonią, z którą poleciałyśmy 
do Rzymu, też nie widziałyśmy się 
od roku. To, że nasza relacja (cho-
ciaż ostatnio wyłącznie internetowa) 
pozostała zupełnie niezachwiana, było 
jasne już po pierwszej nocy spędzonej 
na przeciwległych brzegach mojego 
łóżka 180x200 cm, kiedy obudziły-
śmy się ze splecionymi ciasno palca-
mi. Wciąż jeszcze nie mogę uwierzyć, 
jak bardzo nasze ciała potrzebowały 
nadrobić to, co głowy wiedziały od 
dawna - że bliskość jest ważna i nie 
należy jej sobie odmawiać.

W trakcie naszych wielkich rzym-
skich wakacji mnóstwo czasu spę-
dziłyśmy osobno, zwiedzając wąskie 
uliczki i zabytki we własnym tempie 
i zakresie, spotykając się natomiast 
na najważniejsze celebracje - zakupy, 
posiłki, nocne rozmowy przy wło-
skich deserach czy wreszcie w Kolo-

seum (które zbudowano w OSIEM 
LAT, wyobrażają sobie państwo? 
Rondo Kaponiera przebudowy-
wano cztery!). Z Sonią bliskość i 
dystans są tak samo naturalne i nie 
wywołują skrępowania. Słowa albo 
płyną, albo nie. Czasem wystarczy 
rzucić w siebie butem albo psiknąć 
prosto w twarz butelką z wodą. 
Czasem wystarczy w milczeniu o 
drugiej nad ranem przemierzać 
Rzym w Uberze w ekstremalnym 
poczuciu dyskomfortu, z niewypo-
wiedzianymi pretensjami, ale bez 
otwartej wrogości, która nikomu 
akurat nie jest potrzebna.

Wróciłam zmęczona. Przespałam 
następne dwa dni, wklejona w 
klatkę piersiową chłopaka, który 
czekał na lotnisku z własnoręcznie 
upieczonym chlebem, czerwoną 
różą, w białej koszuli, nieporadnie, 
ale bezsprzecznie stęskniony. W tych 
rzadkich chwilach, w których otwie-
rałam oczy, paplałam coś o tym, że 
kobiety to jednak coś wyjątkowego. 
Że relacje kwitną, chociaż czasem 
nie widać. Że bliskość i odległość to 
rzeczy trudne do zdefiniowania. Że, 
wyobraź sobie, Słoneczko, my się 
kilka razy tak obudziłyśmy, trzyma-
jąc się za ręce. Niesamowite, co?

Co?
Natalia Chruścicka
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Ta decyzja dojrzewała
O braku absolutorium oraz wotum zaufania dla burmistrza Macieja Żebrowskiego oraz powodach zmian, 

do których doszło w Radzie Miasta,
 z nowym przewodniczącym Rady Maciejem Goszczyńskim rozmawia Tomasz Chruścicki.

Jakie były powody nieudzielenia absolutorium 
oraz wotum zaufania burmistrzowi w ubiegłym 
i bieżącym roku?

- Było ich wymienionych w czasie sesji bardzo wiele. 
Moje osobiste spojrzenie na instytucję absolutorium 
jest jednak bardziej literalne. Uważam, że absoluto-
rium należy udzielić wówczas, kiedy budżet został 
wykonany, i takie też było moje głosowanie. Ja gło-
sowałem za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. 
Uważam, że mimo wielu różnych rozbieżności i rzeczy, 
z którymi się nie zgadzam, mimo mojego innego 
spojrzenia na sprawowanie urzędu przez burmistrza, 
budżet został wykonany i należało udzielić absoluto-
rium, co wynikało również z wniosku Komisji Rewi-
zyjnej, z wniosku Regionalnej Izby Obrachunkowej, i 
tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko: moje głosowanie 
wynikało wprost z przepisów prawa.

Skoro słupki się zgadzają, to trzeba podnieść 
rękę?

- Po prostu. Ale już czym innym jest głosowanie w 
sprawie wotum nieufności. To jest w pewien sposób 
wyrażenie opinii na temat działalności burmistrza. 
I tutaj mogę mieć własne zdanie, mam prawo nie 
zgadzać się z działaniami burmistrza i zagłosować 
przeciwko. To są dwie rzeczy, które ja potrafię roz-
graniczyć i poradzić sobie z tym pozostając w zgodzie 
ze swoim sumieniem.

Ale okazało się, że zdanie radnego Macieja Gosz-

czyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium 
jest inne, niż większości Rady, której następnego 
dnia zaczął Pan przewodniczyć. Widzę w tym 
sprzeczność.

- To znowu trzeba rozgraniczyć, bo jak już wcześniej 
powiedziałem, czym innym jest absolutorium, a 
czym innym wotum zaufania. Tu każdy podjął de-
cyzję zgodnie ze swoim sumieniem i te decyzje były 
takie, jakie były. Natomiast jeśli chodzi o zmiany 
personalne w Radzie, to one były oczekiwane przez 
dłuższy czas. O tym się od dawna mówiło. Ale to 
nie są proste sprawy. Tylko komuś z boku może się 
to wydawać bardzo proste. Natomiast w gruncie 
rzeczy to są trudne rozmowy. Uczestniczy w nich 
wiele środowisk. Wiele osób z różnych frakcji zde-
cydowało o tym, że czas najwyższy, żeby te zmiany 
zafunkcjonowały.

W związku z tym, jak wyglądały relacje pomię-
dzy burmistrzem a Radą, dokonały się zmiany w 
kierownictwie Rady, co ma te relacje poprawić. 
Wychodzi więc na to, że problem leżał po stronie 
poprzedniego kierownictwa Rady.

- Problem leżał po stronie części Rady - tej, która 
była po stronie burmistrza. Należy to podkreślić. 
Dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy w grę wchodzi 
Polski Ład. Historyczny program, który może spra-
wić, że do Wałcza spłyną wielkie pieniądze. Dziś 
moją rolą jako przewodniczącego jest doprowadze-
nie do tego, żebyśmy zrobili to w sposób jednolity, 

i żeby to była decyzja całej Rady i burmistrza, a nie 
tylko określonych klubów czy osób. I mogę już dzisiaj 
podać, traktując to jako swój sukces, że decyzje, 
które zaproponowaliśmy burmistrzowi jako Rada, 
przyjęliśmy wspólnie, ustalając to z szefami wszyst-
kich klubów, również panem Pawłem Łakomym 
jako szefem Klubu Koalicji Obywatelskiej, również 
z panem Andrzejem Ksepko, stojącym na czele 
grupy wspierającej burmistrza, ale też z radnymi 
niezrzeszonymi. Ja te rozmowy przeprowadziłem, 
te propozycje zostały zaakceptowane i przedsta-
wiłem je burmistrzowi jako propozycje wszystkich 
radnych. To dowodzi, że jako przewodniczący Rady 
nie dzielę radnych na swoich i tych innych. Traktuję 
ich jednakowo, jako tych, którzy mają mieć wpływ 
i akceptować to, co będzie się działo. Dla mnie to 
jest wartość nadrzędna, nie do przecenienia, a której 
brakowało do tej pory.

Chciałbym jeszcze wrócić do złych relacji na linii 
Burmistrz - Rada, a szczególnie do sposobu, w 
jaki odbierają to mieszkańcy. Dla wielu z nich 
Rada to po prostu Rada i nie ma znaczenia, 
który z radnych burmistrza popiera, a który 
nie. Dla nich istotne jest to, że obstrukcja w 
relacjach Rady z Burmistrzem ma zły wpływ na 
rozwój miasta.

- No tak, ale to jest dokładnie to, o czym przed 
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chwilą powiedziałem. Wewnątrz Rady nie było dia-
logu. Przewodniczący skupił się ściśle na współpracy 
z burmistrzem, a nie z radnymi. I na tym polegał 
problem. Moim zadaniem jest między innymi to, 
żebym jako przewodniczący mówił głosem Rady, a 
nie burmistrza. Burmistrz ma dostać sygnał, czego 
oczekuje Rada, a nie odwrotnie. Dłużej nie można 
było tolerować tego, że my jako grupa dysponująca 
pewną siłą sprawczą dowiadywaliśmy się o wielu 
sprawach jako ostatni. To był główny powód tego, 
że ta współpraca była po prostu jałowa, albo jej nie 
było w ogóle. Wrócę tu do tego, o czym wcześniej 
wspomniałem w kontekście swojego pierwszego 
sukcesu jako przewodniczącego, co pozwala sądzić 
że to się zmieni, że Rada będzie mówić jednym 
głosem. W sprawie Polskiego Ładu burmistrz dostał 
jasny sygnał od całej Rady i w efekcie przyjął to, 
powiedziałbym, ciepło, mimo że jeszcze przez chwilę 
mówił też o swoich pomysłach i koncepcjach. I chyba 
tak naprawdę na tym ta współpraca ma polegać. I 
to był dopiero pierwszy, ale bardzo wyraźny sygnał, 
że może tak wyglądać. To był także dowód na to, 
że ta zmiana była po coś. My wykazaliśmy dobrą 
wolę w stosunku do burmistrza, pokazaliśmy, że 
chcemy współpracować po to, żeby miasto mogło 
się rozwijać, a nie żeby była stagnacja i rozwój.

Mam rozumieć, zmiany w Radzie miały na celu 
pokazać burmistrzowi: popatrz, jacy jesteśmy 
teraz fajni i otwarci, a burmistrz miał na to 
zareagować deklaracją, że on od tej pory już 
nie będzie nie będzie szukał winy po stronie 
Rady, tylko po swojej? Jakoś trudno mi to sobie 
wyobrazić.

- Ale ja naprawdę w to wierzę i to jest dla mnie cel 
nadrzędny! My sobie wzajemnie musimy pokazać, 
że może być inaczej i wcale nie musimy robić sobie 
na złość. Nawiasem mówiąc, w tej nowej sytuacji, 
widzę bardzo dużą rolę dla mediów. To jest element, 
którego mi brakuje. Dzisiaj media są tylko po jednej 
stronie. Czemu? Dlaczego wszystko, co robi rząd, jest 
krytykowane, a wszystko, co próbuje, nazwijmy to: 
popsuć opozycja, jest wynoszone na piedestał? My 
tutaj lokalnie musimy skupić się na tym, co jest dla 
nas ważne i wspólnie to pokazywać. Ja się na taką 

dysproporcję nie godzę, to nie może tak wyglądać.

Ja się nie zgadzam...
- A ja się nie zgadzam na coś, co jest wbrew inte-

resowi naszego miasta.

A ja się nie zgadzam na zakładanie mi butów, 
które nie są moje. Bo ja, jako wydawca, dzien-
nikarz i mieszkaniec, co do zasady nie mam 
problemu z funkcjonowaniem wałeckiego PiS-
-u na szczeblu lokalnym. Z częścią działań się 
nie zgadzam, ale z częścią owszem, a już na 
pewno nie kontestuję wyniku wyborów. Ale w 
tygodniku pracuję nie tylko ja i każdy ma prawo 
wyrazić swoje poglądy. Członkowie PiS również.

- No to cieszę się bardzo.

Co nie zmienia faktu, że jeśli coś wyda mi się 
niedobre, to będę o tym pisał. Taką mam pracę.

- Ale jeśli dzieje się coś dobrego, to też powinno to 
wybrzmiewać, a nie wybrzmiewa. A jeśli nawet, to 
powinno mocniej. Są na szczeblu lokalnym rzeczy, 
które za naszą sprawą idą w dobrym kierunku, a 
tego w mediach nie ma.

Może jednak zmieńmy trochę temat. Po co przy-
jął Pan funkcję Przewodniczącego Rady Miasta? 
To było spełnienie Pańskich marzeń?

- Absolutnie nie. Wahałem się, czy powinienem to 
zrobić, ale sytuacja tak się ułożyła, jak się ułożyła. 
Ani ja nie zabiegałem o tę funkcję, ani jej nie oczeki-
wałem. Po prostu, czasami w życiu są takie sytuacje, 
że trzeba się podjąć robienia pewnych rzeczy. Nie 
ma to nic wspólnego z marzeniami, o wiele więcej z 
odpowiedzialnością. Grupa ludzi, która widziała, że 
wszystko to idzie w złym kierunku, w pewnym sensie 
wymusiła, czy raczej wpłynęła na nas, żebyśmy pod-
jęli taką, a nie inną decyzję. I czasem nawet wbrew 
sobie, ale takie decyzje trzeba nieraz podejmować. 
Ale mogę uczciwie powiedzieć, że dzisiaj nie żałuję 
tej decyzji. Przeciwnie. Dzisiaj uważam, że mam do 
spełnienia jakąś rolę i chciałbym ją spełnić. Chcę 
pokazać, że to wszystko było po coś i wcale nie po 
to, co można było przeczytać w lokalnej prasie, 
żeby pobierać wyższą dietę. Dlaczego kiedy tamta 

opcja przejmowała władzę, nie było takiej retoryki?

Rada układała się w 2018 roku zgodnie z wy-
nikiem wyborów. Układ sił był taki, jaki był, a 
Maciej Żebrowski potrafił zbudować sobie w 
Radzie większość.

- Tak, a dzisiaj większość ma druga strona. Tylko, 
że wtedy nikt nie mówił, że chodziło o diety. Ubo-
lewam nad takim poziomem dyskusji.

Ale to, że radni dzielą się po wyborach funkcja-
mi, jest chyba czymś naturalnym.

- No tak, ale tamten układ przestał działać już pół 
roku po wyborach. Do zmian, które mogły nastąpić 
już dwa lata temu, doszło dopiero teraz.

No właśnie: dlaczego dopiero teraz?
- Przez odpowiedzialność. Przez to, że trwały roz-

mowy. Nie chodziło o zmianę dla zmiany.

A o jakiej właściwie odpowiedzialności Pan 
mówi?

- O takiej, że my najpierw rozmawialiśmy o tym, 
o co nam chodzi, a dopiero potem o zmianach 
personalnych, a nie odwrotnie.

Absolutnie nie kwestionuję tej kolejności, ale 
druga strona medalu jest taka, że minęły dwa 
lata, czyli 40 procent kadencji, które można 
było, a nawet trzeba było wykorzystać lepiej - i 
dla miasta, i dla mieszkańców.

- No tak, ale przez te dwa lata ta decyzja dojrzewa-
ła i w końcu dojrzała, żeby ją podjąć, a nie została 
podjęta dlatego, że ktoś tak sobie wymyślił.

Ale w jakim sensie ta decyzja dojrzewała? 
Trzeba było dwóch lat, żeby PiS dogadał się ze 
Wspólnym Wałczem?

- Tak, żebyśmy ustalili sobie priorytety. Żebyśmy 
pokazali, o co nam chodzi. Że nie na tym to polega, 
żeby Towalewska dogadała się z Goszczyńskim, Pio-
trowskim czy Ogonowską. Bo chodzi o coś zupełnie 
innego.

Pytanie od innej strony: czy chciałby Pan być 
teraz burmistrzem Wałcza i pracować w takich 
warunkach, w jakich dziś pracuje Maciej Że-
browski?

- Myślę, że ja bym sobie to wszystko poukładał 
inaczej. Na pewno dążyłbym do tego, żeby wy-
glądało to tak, jak powinno, a nie tak, jak teraz 
wygląda. To jest błąd burmistrza. Dla mnie błąd 
nieakceptowalny, z którego między innymi wzięła się 
zmiana w Radzie. A tak w ogóle to ja jestem osobą, 
która nie ma aż takich aspiracji. Ja nie muszę mieć 
wpisane do CV, że kandydowałem na burmistrza, 
albo że nim byłem.

A czy Rada nie widzi żadnego powodu, żeby 
uderzyć się w piersi?

- Patrząc z mojej perspektywy, na pewno nie. Ja 
również byłem osobą, która była pominięta przez 
burmistrza w rozmowach. Burmistrz nie zabiegał, 
żeby z naszą stroną rozmawiać, co było oczywiście 
jego wielkim błędem. Wybrał sobie na początku 
większość, która mu pasowała i z którą warto roz-
mawiać, natomiast pozostałe osoby pominął. To nie 
ma prawa zdarzyć się nigdy. Tu nie jest Warszawa 
czy Kraków albo jeszcze jakieś inne duże miasto, tu 
nie może być nikt pominięty dlatego, że ma taki czy 
inny szyld. Musi być tak, że dla dobra wspólnego 
rozmawiamy ze sobą wszyscy, bo tylko wtedy mamy 
możliwość zrobienia czegoś naprawdę wielkiego i 
dobrego. Burmistrz tego nie robił, rozmawiał tylko 
ze swoimi, których część po jakimś czasie się od 
niego odwróciła i teraz są tego efekty. Ale to nie 
jest z korzyścią dla miasta.

A co jest z korzyścią dla miasta?
- Powinniśmy ze sobą rozmawiać, spierać się, na-

wet kłócić, co jest w demokracji czymś normalnym. 
Ale w finalnym efekcie powinniśmy osiągnąć jakiś 
konsensus, który będzie wspólnym stanowiskiem i 

CD. ZE STR. 7
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WÓJT GMINY WAŁCZ

informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz 

oraz na stronie BIP Gminy Wałcz 
wykazy oraz ogłoszenia

nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia, 

najmu i dzierżawy.

okaże się dobry dla miasta.

Z tego, co Pan mówi wynika, że podstawową 
przyczyną konfliktu pomiędzy Radą i Burmi-
strzem był brak komunikacji.

- Zdecydowanie! Ale sygnały nie były wysyłane od 
wczoraj, tylko w zasadzie od początku kadencji. I to 
przez różne środowiska, przez różnych ludzi. Niejed-
nokrotnie w czasie Sesji czy to wiceprzewodnicząca 
Ogonowska czy wiceprzewodniczący Piotrowski 
mówili o tym głośno, że pan przewodniczący z nimi 
o czymś nie rozmawiał, czegoś nie ustalił. To jest 
niedopuszczalne, tak się nie robi.

Czy jako szeregowy radny nie odnosił Pan 
czasem wrażenia, że Rada próbuje mieszać w 
garnku burmistrzowi?

- Mogło to być tak odbierane z zewnątrz, ale in-
tencją nie było nigdy wchodzenie w kompetencje 
burmistrza, bardziej reagowanie na sytuacje od-
wrotne, czyli wchodzenie przez burmistrza w nasze 
uprawnienia. Według mnie, udało się temu zapo-
biec. Warto tu jednak podkreślić, że bardzo wiele 
pomysłów, które wyszły od burmistrza, zostały przez 
Radę zaakceptowane, nawet jednogłośnie. Myśmy 
tak naprawdę pokazali burmistrzowi, że tylko spra-
wy, które są dla miasta bardzo ważne, a zwłaszcza 
te, które mają znaczenie strategiczne, należy prze-
dyskutować pięć razy, a nie pół razu albo w ogóle. 
Tylko takie spotykały się z oporem lub brakiem 
akceptacji ze strony Rady. I wiele takich ważnych 
decyzji jest jeszcze przed nami. Bywało, że byliśmy 
niejako przymuszani do podejmowania decyzji na-
wet wbrew sobie, albo przychodziło nam mierzyć 
się ze sprawami, w których sam burmistrz zmieniał 
swoje stanowisko. Tu chodzi nie tylko o MOSiR, ale 
zostańmy przy tym temacie. Najpierw był audyt, z 
którego wynikało, że miasto powinno przekształcić 
tę jednostkę, i tam były dwa warianty. Kiedy już 
zaczęliśmy omawiać ten audyt, okazało się - jakoś 
w październiku albo listopadzie ubiegłego roku - że 
burmistrz przedstawił kolejne dwa pomysły, potem 
był kolejny, a dzisiaj jest jeszcze jeden. W sumie 
sześć. To oczywiste, że burmistrz sam nie wie, o co 
mu chodzi z tym ośrodkiem. A jeśli przedstawiasz 
coś Radzie, to sam musisz być przekonany do jakiejś 
koncepcji, żeby przekonać do niej Radę.

Jednym z najważniejszych zarzutów wysunię-

tych pod adresem burmistrza przez Radę był 
brak wizji rozwoju miasta.

- Właśnie o tym mówię, bo MOSiR jest tylko 
jednym z wielu przykładów. To burmistrz ma 
przedstawić wizję, a Rada ma ją zaakceptować 
albo odrzucić. Nie jest rolą radnych przedsta-
wianie własnych koncepcji, bo jeśli pojawi się 
dwadzieścia jeden pomysłów, to nie da się wybrać 
najlepszego.

W antyburmistrzowskiej większości w Radzie - 
choć nie wiem, czy w kontekście tego, co Pan 
mówi takie sformułowanie jest uprawnione 
- są bardzo różne ugrupowania i bardzo różni 
ludzie. Już teraz można bez kłopotu wyłapać 
sprzeczności pojawiające się w wypowiedziach 
poszczególnych przedstawicieli tej nowej 
większości.

- Mogę odpowiadać tylko za swoje poglądy, które 
są skrystalizowane i widać je chyba coraz wyraźniej. 
Na przykład akurat ja w poprzedniej kadencji głoso-
wałem za udzieleniem absolutorium pani burmistrz 
Towalewskiej, co nie wszystkim w moim środowisku 
przypadło do gustu. Teraz też głosowałem za udzie-
leniem absolutorium burmistrzowi, z powodów, 
o których już mówiłem. I tak się złożyło, że znów 

postąpiłem wbrew temu, czego oczekiwałaby pani 
Towalewska, ale głosowałem zgodnie ze swoimi 
przekonaniami. Tego nauczył mnie mój tata i mam 
nadzieję, że podobnie będą postępować moja córka 
czy mój syn.

Na koniec pytanie, które od jakiegoś czasu 
stawia sobie wielu mieszkańców Wałcza: czy w 
bliższych lub dalszych planach działania nowej 
większości w Radzie jest doprowadzenie do 
zwołania referendum w sprawie odwołania 
burmistrza Macieja Żebrowskiego?

- W tej chwili nie ma takiego tematu. Liczymy, 
że konflikt uda się przynajmniej złagodzić dzięki 
zmianom, do których doszło w Radzie. Ale skoro o 
tym mowa: ten temat często jest przedstawiany w 
ten sposób, że jeśli burmistrz dwa razy z rzędu nie 
uzyska wotum zaufania i absolutorium, to oznacza to 
automatyczne wszczęcie procedury zmierzającej do 
zwołania referendum. A z przepisów wynika jasno, 
że jest to wprawdzie przesłanka do podjęcia takich 
kroków, ale nie obowiązek.

Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia wszyst-
kich planów, związanych z kierowaniem pracą 
Rady Miasta.
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Przez złą decyzję kogoś bliskiego 
Barany będą musiały pozmieniać 
swoje plany. Nie powinny jednak 
martwić się za bardzo, bo wyjdzie 
im to na dobre. W sprawach miło-
snych musi wygrać rozsądek, ponie-
waż zauroczy Barany ktoś młody, 
ekscentryczny i nieokiełznany. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Istnieje niebezpieczeństwo, że w 
pracy u Byków pojawią się konflikty, 
jednak sytuacje tego typu zawsze są 
szansą, by nauczyć się bronić siebie 
i swoich granic. Byki nie powinny 
odrzucać zaproszeń na spotkania 
towarzyskie, bo możliwe, że zacznie 
się na nich interesująca znajomość. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Teraz uda się naprawić błędy, jakie 
przytrafiły się Bliźniętom w nieda-
lekiej przeszłości. Będą przy tym 
mogły liczyć na pomoc przyjaciół 
i ludzi, którzy są im z różnych po-
wodów wdzięczni. W miłości czeka 
je poruszenie. Niedoceniana znajo-
mość nabierze tempa i rumieńców. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Raki powinny teraz zwolnić i nie wy-
magać od siebie zbyt wiele. W razie 
kłopotów warto poprosić o pomoc 
swoich wpływowych i życzliwych 
znajomych, na których Raki mogą 
liczyć. W miłości spokój i harmonia – 
czas docenić wszystko, co otacza Raki.
LEW (23.07. - 23.08.)
To będzie okres, który zmusi Lwy 
do narzucenia sobie wewnętrznej 

dyscypliny. Powinny zaufać swojej 
intuicji, a nie opiniom otoczenia, a 
wyjdą z życiowych turbulencji bez 
szwanku.  Nie warto ryzykować dla 
kogoś, kto wcześniej zawiódł. Warto 
natomiast więcej czasu poświęcić so-
bie, swojej urodzie i zdrowiu. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Tydzień  być może zaowocuje  rozwią-
zaniem jakiegoś problemu. Może Panny 
teraz znajdą wyjście z trudnej sytuacji, 
w której w jakiś sposób dotąd tkwiły? 
Weekend będzie sprzyjać nie tylko 
odpoczynkowi, ale i zadbaniu o siebie.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Najwyższy czas wziąć trudne sprawy 
w swoje ręce. Warto działać, mówić 
otwarcie i przestać chować się za 
plecami silniejszych od ciebie. W mi-
łości szykują się romantyczne chwile 
z udziałem Wag, ich trud wkładany w 
budowanie związku zostanie wreszcie 
doceniony.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
W najbliższych dniach obudzi się w 
Skorpionach temperament i odzy-
skają radość życia. Wzrosną również 
ich siły witalne. Będą im przychodzić 
do głowy szalone pomysły, ale los 
może trochę skomplikować plany. W 
miłości wezmą górę emocje. Randka, 
na którą długo czekały, przerodzi się 
w coś głębszego.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Tydzień będzie sprzyjać realizacji 
zawodowych pomysłów i sprawom 
finansowym. Strzelce powinny spo-
tykać się z ludźmi i omawiać ambitne 

plany. Nie być zbyt skromnym i nie-
śmiałym. W weekend sympatyczne 
towarzystwo pozwoli Strzelcom na 
pełen relaks i odzyskanie wewnętrz-
nego spokój.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Teraz pojawi się wyraźna zmiana w 
życiu Koziorożców. Być może będzie to 
nawet przejście do kolejnego życiowe-
go etapu. Bo wszystko wskazuje na to, 
że obecny etap właśnie się kończy. Na 
Koziorożce będzie czyhać wiele pokus, 
a jedną z nich będzie gorący, wakacyj-
ny romans. Warto jednak pamiętać, by 
nie budować zamków na piasku.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Emocjonalnie Wodniki mogą być 
czymś zmartwione; czymś, co od 
dawna leży im na sercu, ale sprawy 
nabiorą tempa właśnie teraz. Warto 

SKłADNIKI:
• 3 szklanki mąki pszennej (ok. 500 g)
• 20 g świeżych drożdży lub 7 g suszonych
• 1 szklanka wody (ok. 270 ml) 
• 6 łyżek oliwy
• 1 łyżeczka soli 
• 1 łyżeczka cukru
• 2 duże cebule.
WYKONANIE  
Na dno miski wsypać drożdże, posypać je płaską łyżeczką cukru. Wlać pełną szklankę 
lekko ciepłej wody, dodać dwie łyżki oliwy, a na koniec wsypać mąkę i łyżeczkę soli. 
Z podanych składników delikatnie zagniatamy ciasto. Miskę z ciastem przykrywamy 
ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 minut. Po tym czasie powinno podwoić 
swoją objętość.
W międzyczasie przygotowujemy cebulę. Rozgrzewamy dobrze pozostałą oliwę. Cebulę 
pokrojoną w drobną kosteczkę podsmażamy do zarumienienia. 
Kiedy ciasto wyrośnie, dodajemy wystudzoną cebulę i ponownie wyrabiamy ciasto. 
Odstawiamy je na kolejne 30 minut. Troszkę cebulki można zostawić do obtoczenia 
naszych bułek. 
Piekarnik rozgrzewamy do 210 stopni (góra + dół), pieczemy bułeczki przez ok. 25 
minut.
Jak każde inne pieczywo smarujemy masłem lub czymś, co lubimy, dodajemy coś, 
co lubimy (np. wędlinę, pieczyste, sery) okładamy sałatą i pomidorem i już możemy 
zacząć się delektować. Owszem, pieczywo jest kaloryczne, ale myślenie o tym zaleca 
się odłożyć do śniadania, aby nie zepsuło nam smaku.

SMACZNEGO! ()

Cebulaki - pyszne bułeczki cebulowe
COŚ NA ZĄB

Brak pieczywa w domu nie musi być problemem ☺. Dzisiaj przepis na ratowanie 
kolacji lub śniadania, które nie mogą się obyć bez chrupiących i aromatycznych 
bułek z czymś, co tygryski lubią najbardziej...

jednak na to, czego będą doświad-
czać, popatrzeć z innej strony i 
pamiętać, że nic nie dzieje się bez 
przyczyny. W wolnej chwili dobrze 
będzie przemyśleć zawodowe pla-
ny, bo może coś należy zmienić? 
W weekend najważniejszy będzie 
odpoczynek.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Bądźcie ostrożne, a w pracy nie 
obiecujcie sobie zbyt wiele. Czyjeś 
decyzje mogą zdenerwować Ryby, 
a nawet sprowokować je do kłótni. 
Uda się jednak zaprowadzić po-
rządek i znaleźć więcej czasu dla 
siebie. W weekend warto spotkać 
się z przyjaciółmi. Samotne Ryby 
powinny mieć oczy szeroko otwarte, 
ponieważ na horyzoncie pojawi się 
ktoś warty uwagi.
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W sobotę 17 lipca na Stadionie 
Miejskim odbyły się obchody 75-le-
cia Orła Wałcz - klubu, który jest 
spadkobiercą powojennych trady-
cji piłkarskich w stolicy powiatu.

Przygotowania do jubileuszu trwały 
od dłuższego czasu i spadły głównie 
na barki prezesa Dariusza Barana, 
wiceprezesa Bartosza Zasady oraz 
szczupłego grona ich najbliższych, 
klubowych współpracowników. W 
prowadzeniu imprezy pomagała 
również dyrektor MOSiR-u Aleksandra 
Szczepanek.

Obchody rozpoczęły się jeszcze 
przed południem od zajęć młodzieżo-
wej drużyny SKS Orzeł, prowadzonej 
przez trenera Piotra Dziekańskiego, 
która w dopiero co zakończonym 
sezonie wygrała rozgrywki ligowe w 
grupie koszalińskiej. W sobotę po 
rozegraniu kilku meczów we własnym 
gronie, młodzi piłkarze pojechali auto-
karem na basen, a po obiedzie wrócili 
na stadion, by wyprowadzić na płytę 
boiska zawodników, występujących 
w głównym meczu jubileuszowego 
wieczoru.

Zanim jednak do niego doszło, 
na stadion powoli zaczęli docierać 
oldboje Orła, którzy w pokazowym 
meczu mieli się zmierzyć z dawnymi 
gwiazdami Pogoni Szczecin. Co chwila 
przy budynku klubowym rozlegały się 

Piłkarskie święto
głośne okrzyki radości, towarzyszące 
spotkaniom dawno nie widzianych ko-
legów. Z okazji do wymiany serdecz-
ności i przypomnienia sobie anegdot 
z dawnych czasów skorzystali byli 
bramkarze Orła Ryszard Ludewicz i 
Marek Skonieczka oraz piłkarze z pola: 
Piotr Czerniewicz, Tomasz Kinczel, 
Mariusz Mazur, Jacek Halicki, Marcin 
Rosiński, Janusz Miszczak, Dariusz 
Chudzyński, Jacek Murat, Jacek Siut-
kowski, Michał Cebula, Artur Szapo-
wicz, Tomasz Marianowski, Dariusz 
Wojciechowski, Waldemar Olędzki, 
Mariusz Mucha i Krystian Łukasze-
wicz. Z boku boiska poczynaniom 
swoich kolegów przyglądali się m.in. 
Waldemar i Przemysław Kasielscy, 
Franciszek Miszczak, Ireneusz Myłek 
czy Sylwester Gugałka.

- Pod uwagę braliśmy występ rów-
nież innych naszych piłkarzy, ale plany 
pokrzyżował im stan zdrowia albo 
obowiązki zawodowe - mówił prezes 
oldbojów Orła W. Kasielski. - Najważ-
niejsze jednak jest to, że tak wielu 
z nas ciągle znajduje przyjemność 
nie tylko w graniu w piłkę, ale we 
wspólnym spędzaniu czasu, również 
w towarzystwie swoich najbliższych.

Wobec faktu, że na wyjazd do 
Wałcza zdecydowało się tylko 7 pił-
karzy Pogoni, gospodarze „pożyczyli” 
gościom kilku swoich zawodników, 
w tym m.in. grających w zespole 

walczącego kiedyś o wtedy drugą, a 
dziś pierwszą ligę Andrzeja Borówko, 
Tomasza Molewskiego i Andrzeja 
Przeradę, a także Przemysława Trusz-
kowskiego, który mimo osiągnięcia 
wieku oldboja nadal jest czynnym pił-
karzem ligowym. W zespole oldbojów 
Pogoni Szczecin głównymi gwiazdami 
byli Bartosz Ława (grający w ubiegłym 
sezonie na poziomie 3. ligi) oraz słyn-
ny brazylijski snajper Edi Andradina, a 
wspierali ich - oprócz wymienionych 
wcześniej - Tomasz Mendak, Tomasz 
Grochowski, Tomasz Podobas, Jacek 
Motyliński, Mariusz Giergiec, Jarosław 
Szydłowski, Wiesław Kaczmarek i Sta-
nisław Kluczyński.

Dodatkową atrakcją tego meczu był 
fakt, że z trybun poczynania swego 
małżonka (Michał Cebula) oglądała 
znana dziennikarka telewizyjna i 
radiowa Beata Tadla, która zresztą 
gościła w Wałczu nie po raz pierwszy 
i... z pewnością nie ostatni.

Goście podeszli do tego meczu w 
zaskakująco poważny sposób, czego 
chyba nie spodziewali się oldboje 
Orła. Grający na zmianę bramkarze R. 
Ludewicz i M. Skonieczka nadwyrężali 
kręgosłupy, wyciągając piłkę z siatki 
po mierzonych strzałach zwłaszcza w 
wykonaniu B. Ławy i E. Andradiny. 
Ostatecznie przyjezdni trafili 9 razy, a 
jedyną kurtuazją z ich strony był fakt, 
że nie protestowali po podyktowaniu 

przez sędziego M. Świerszcza bardzo 
problematycznego rzutu karnego, wy-
korzystanego przez D. Chudzyńskiego.

Przed meczem prezes wałeckich 
oldbojów W. Kasielski i kapitan „Por-
towców” B. Ława wręczyli klubową 
koszulkę Pogoni Szczecin z podpisami 
wszystkich zawodników ekstraklaso-
wej drużyny właścicielowi wałeckiej 
firmy spedycyjnej i transportowej 
Ireneuszowi Kowalczykowi, który 
wspomaga oldbojów Orła.

Po zakończeniu meczu oldbojów 
zaczęła się oficjalna część obchodów 
jubileuszu wałeckiego klubu. Gości 
powitał prezes Dariusz Baran, który 
krótko nawiązał do obfitującej we 
wzloty i upadki historii klubu i zaape-
lował o kontynuowanie wspierania 
Orła przez urzędy, instytucje, firmy i 
osoby prywatne, którym leży na sercu 
dobro wałeckiej piłki.

- Bez takiego wsparcia będzie nam 
bardzo trudno utrzymać się w 4. lidze 
i w ogóle na powierzchni - zaznaczył 
prezes. - Dziękujemy za już i prosimy 
o jeszcze.

O cementującej miejscową społecz-
ność roli klubu mówił wicewojewoda 
Marek Subocz, a gratulacje i życzenia 
kolejnych sukcesów aktualnym działa-
czom, trenerom i piłkarzom Orła złożyli 
starosta Bogdan Wankiewicz, wicebur-
mistrz Wałcza Adam Biernacki, prezes 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki 
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Nożnej Maciej Mateńko w towarzystwie b. wiceprezesa ZZPN i 
b. prezesa Orła Grzegorza Maciejasza, Michał Cebula - wiceprezes 
Zarządu ds. Pracowniczych ENEA Operator Sp. z o.o. (dla mniej 
interesujących się wałecką piłką nożną - były zawodnik Orła Wałcz). 
W gronie zaproszonych gości znaleźli się także m.in. byli prezesi i 
wiceprezesi wałeckiego klubu: Zbigniew Cebula i Mirosław Kornaś 
oraz Jerzy Goszczyński, Leszek Górecki, Roman Gniot i Andrzej 
Kwiatkowski, legendarny trener Orła z lat 80-tych Adam Paleń, 
dyrektor COS OPO Wałcz Zdzisław Ryder, przewodniczący Rady 
Miasta Maciej Goszczyński, przedstawiciele MUKS Orzeł 2010 
Wałcz, prezes SIG Zbigniew Wolny, radni oraz przedstawiciele lub 
właściciele firm, wspierających bieżącą działalność klubu.

Na koniec głos zabrał były prezes Orła mec. Mieczysław Lenart, 
który w swoim wystąpieniu przypomniał okoliczności, w jakich 
przyszło pracować działaczom w trudnych latach 80. i 90-tych 
ubiegłego wieku, kiedy w Polsce doszło do przemian ustrojowych.

Później wyczytywane przez prezesa D. Barana osoby odbierały 
torby z zestawem gadżetów i upominków, wśród których była 
też jubileuszowa publikacja pt. „75 lat Klubu Sportowego ORZEŁ 
WAŁCZ” autorstwa R. Gniota. Część z nich zwróciła uwagę na 
pominięcie w wydawnictwie nazwiska byłego prezesa klubu 
Jarosława Horodeckiego.

- Ja przejąłem Orła od prezesa Horodeckiego, ale on nie odszedł 
wtedy z wałeckiej piłki i przez kilka następnych lat wspierał dzia-
łalność klubu - zaznaczył były prezes Zbigniew Cebula.

Dariusz Baran przypomniał z kolei, że J. Horodecki był jedynym 
prezesem honorowym w 75-letniej historii Orła.

Po zakończeniu części oficjalnej gości zaproszono na obiad, gdzie 
kontynuowane były rozmowy na temat przeszłości i przyszłości 
wałeckiej piłki.

Na zakończenie obchodów rozegrany został mecz pomiędzy 
przygotowującym się do nowego sezonu Orłem Wałcz i drużyną 
Akademii Piłkarskiej Widzewa Łódź. O tym spotkaniu piszemy w 
osobnym tekście.

T. Chruścicki
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Bez kilku podstawowych zawodni-
ków, ale za to z dobrze wygląda-
jącymi wzmocnieniami pierwszego 
składu Orzeł Wałcz wygrał 1-0 
mecz kontrolny z zespołem Aka-
demii Piłkarskiej Widzewa łódź. 
Spotkanie uświetniło obchody jubi-
leuszu 75-lecia wałeckiego Orła, a 
piłkarze postarali się o to, by reszta 
piłkarskiego święta przebiegała w 
dobrych nastrojach. 
Wydarzeniem meczu było jednak 
pożegnanie kończącego grę w bar-
wach Orła Pawła Wegnera.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu 
kibiców najbardziej interesuje to, kto 
odejdzie z klubu i kto do niego przyj-
dzie. Oto, co udało nam się ustalić.

Na pewno zostaje trener Marcin 
Łyjak. Już dziś wiadomo, że jesienią 
w Orle nie zobaczymy jednak dwóch 
wartościowych piłkarzy. Po dwóch 
latach spędzonych w wałeckim klubie, 
do Trzcianki postanowił wrócić Dariusz 
Juracki. Doświadczony zawodnik, 
któremu grę w ostatnich meczach Orła 
uniemożliwiła kontuzja, zapowiedział, 
że jeśli nie uda mu się wrócić do Lubu-
szanina, to prawdopodobnie skończy 
karierę. Jakkolwiek będzie, popularny 
Jura na pewno pozostawi po sobie w 
Wałczu dobre wspomnienia.

Drugim bardzo znaczącym ubytkiem 
jest odejście do macierzystego MKS 

Dziękujemy, Diablo!
Debrzno Pawła Wegnera. Diabeł za-
pisał się w historii Orła w ostatnich 3 
sezonach złotymi zgłoskami jako zde-
cydowanie najskuteczniejszy strzelec 
drużyny, zdobywając w 98 meczach 
aż 43 bramki. W ostatnim sezonie 
trener Marcin Łyjak nie korzystał 
już z usług Diabła tak regularnie jak 
kiedyś, a mimo to zdołał on strzelić 
14 bramek, walnie przyczyniając się 
do zachowania przez wałecki klub 
4-ligowego statusu. Jubileuszowy 
mecz AP Widzew Łódź był ostatnim, 
w którym Paweł Wegner wystąpił w 
barwach Orła.

Gospodarze zaczęli ten mecz w 
następującym składzie: Maciej Toma-
szewski - Maciej Michalik, Wojciech 
Wesołowski, Marek Hermanowicz, 
Marcin Resiak - Kacper Haraj, Cezary 
Burak, Damian Gałosz, Daniel Popio-
łek, Jakub Cerazy - Patryk Kowalczuk 
oraz Dawid Sobol i Paweł Wegner. 
Jak widać, w sobotę zabrakło kilku 
podstawowych piłkarzy Orła, m.in. 
Odolczyka, Suślika, Riccio, Trzmiela 
oraz Dziekańskiego, ale powodem 
ich nieobecności były albo kontuzje, 
albo wyjazdy. Brakowało również 
przychodzącego z Bałtyku Koszalin 
wychowanka MUKS Orzeł 2010 
Huberta Górki oraz znanego już z w 
występów w Orle w sezonie 2019/20 
Tomasza Tomczaka, który prawie na 
pewno znów zagra w wałeckim klubie. 

Tomczak wraz z Resiakiem, Gałoszem 
i Sobolem (który też grał już w Orle) 
przyjdą do Orła ze zdegradowanego 
z 4. ligi Lecha Czaplinek. Mówiło się 
też o możliwości ponownego przyjścia 
do Orła z Lecha Woźniaka, ale temat 
ostatecznie upadł. Jeśli w najbliższym 
czasie nie wydarzy się nic niespodzie-
wanego, to kadrę Orła na najbliższy 
sezon można uznać za zamkniętą.

Jak wyglądał mecz z AP Widzew 
Łódź? Przez początkowy kwadrans 
zdecydowaną przewagę mieli młodzi 
piłkarze gości. Szybcy i wybiegani 
oraz nieźle operujący piłką łodzia-
nie narzucili gospodarzom swoje 
warunki gry i nie pozwalali im zbyt 
długo utrzymać się przy piłce. Akcje 
widzewiaków kończyły się jednak naj-
częściej na uważnie grającej obronie 
Orła, w której obok Wesołowskiego i 
Hermanowicza, z dobrej strony po-
kazywał się również grający po lewej 
stronie Resiak. Z biegiem czasu goście 
zaczęli tracić impet, a przy piłce coraz 
częściej znajdowali się pomocnicy 
miejscowych. Trochę słabiej wyglądał 
w sobotę Haraj, którego dość szybko 
zmienił dobrze wyszkolony technicz-
nie Sobol, ale z grupy byłych lechitów 
z Czaplinka najlepiej zaprezentował 
się jednak Gałosz.

- To lepsza wersja Bartka Babiaka! 
– zachwalał nowy nabytek Orła kie-
rownik drużyny Orła Łukasz Baran.

Gałosz jest silnym i szybkim pomoc-
nikiem, któremu trudno jest odebrać 
piłkę. Przebojowy, obdarzony ciągiem 
na bramkę i ograny na 4-ligowym 
poziomie piłkarz powinien być silnym 
punktem Orła w nadchodzącym se-
zonie. Podobno zainteresowana jego 
sprowadzeniem była szykująca się 
do III-ligowych występów Kluczevia 
Stargard, ale zawodnik zdecydował się 
skorzystać z możliwości występów w o 
wiele bliżej położonym od Czaplinka 
Wałczu.

Decydującą o wyniku meczu akcję 
przeprowadzili Resiak z Cerazym i 

Kowalczukiem. Dwaj pierwsi wymienili 
między sobą piłkę po lewej stronie 
boiska, a zagraną na 7 metr piłkę do 
siatki futbolówkę skierował wbiegający 
Kowalczuk. Więcej bramek już w tym 
meczu nie padło, ale to nie znaczy, że 
kibice nie mieli okazji oglądać cieka-
wych akcji, zwłaszcza w wykonaniu 
piłkarzy Orła. Goście rzadko przedosta-
wali się pod pole karne miejscowych, a 
jeśli już udało im się celnie strzelić na 
bramkę, to między słupkami bardzo 
pewnie spisywał się utalentowany 
Tomaszewski, któremu do osiągnięcia 
solidnego poziomu brakuje chyba już 
tylko ligowego ogrania.

Po przerwie na boisku pokazał się 
wreszcie na boisku Wegner. Diabeł 
robił w sobotę to, do czego przez 3 
lata przyzwyczaił wałeckich kibiców, 
czyli szukał okazji do urwania się 
obrońcom i sfinalizowania akcji w sy-
tuacji sam na sam z bramkarzem. Nie 
doczekał się jednak w sobotę żadnej 
dokładnej, prostopadłej piłki za plecy 
defensorów, a szukanie innych okazji 
do efektownego pożegnania się z wa-
łeckimi kibicami nie przyniosły powo-
dzenia. Odchodzący do macierzystego 
MKS Debrzno Wegner zszedł z boiska 
w samej końcówce meczu, a koledzy z 
drużyny i trener Łyjak zafundowali mu 
piłkarski szpaler, dziękując za wspólną 
grę i worek bramek, które strzelił dla 
Orła. Kibice pożegnali Diabła rzęsi-
stymi oklaskami na stojąco i głośno 
skandowanymi podziękowaniami. 
Idąc do szatni doświadczony zawod-
nik nie potrafił ukryć łez wzruszenia.

***
Był to już drugi mecz kontrolny Orła 

rozegrany podczas przygotowań do 
nowego sezonu. W pierwszym, roze-
granym w środę 14 lipca na wałeckim 
stadionie, Orzeł pewnie wygrał 3-0 z 
IV-ligową Iskrą Szydłowo.

Na inaugurację ligowych rozgrywek 
Orzeł pojedzie już 7 sierpnia do Szcze-
cinka, gdzie zmierzy się z miejscowym 
MKP.                                            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

• Sprzedam wiszący kocioł gazowy c.o. 
Vaillant, jednofunkcyjny z zasobnikiem 
ciepłej wody, używany, stan bardzo dobry. 
Cena do uzgodnienia. Wałcz, tel. kont. 
502346989.

• 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

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

• Sprzedam kawalerkę 27,4 m2 z balko-
nem, III piętro. Wałcz, Poniatowskiego 18. 
Tel. 692 064 625                              30/21l

• ZLEcENIa Na oGŁoSZENIa I RE-
kLamy RamkoWE oRaZ oGŁoSZE-
NIa 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!

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

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

ZLEcaNIE oGŁoSZEń
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