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My, wałczanie,
 Polacy, Europejczycy

Fot. Jerzy Chojnacki
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Drodzy Nasi Przyjaciele!
Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem Współpracy Międzyna-
rodowej przygotowują wystawę o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Planowany termin udostępnienia ekspozycji to druga połowa listopada. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, które z tego regionu 
trafiły na Ziemię Wałecką.
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, zdjęciami, doku-
mentami, przedmiotami - wszystkim co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić 
wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio w Muzeum Ziemi 
Wałeckiej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00  oraz niedzielę 
w godz. 11.00 - 15.00 w terminie do 15.10.2021 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 25 91
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺!!!



Super Pojezierze Wałeckie nr 41 (1262) 13 października 2021 r. 3

J estem w tej bardzo szczęśliwej dla siebie sytuacji, że aby uzewnętrz-
nić swoje przekonania, nie muszę wychodzić na ulicę, budować 
transparentów czy wypisywać haseł na murach. Źle się czuję jako 
element tłumu; zwłaszcza takiego, w którym płoną emocje, podsy-

cane przez ludzi, którzy chcą coś załatwić czyimiś rękami. Wszystko jedno 
kto te emocje podsyca i co chce załatwić. Ja wolę po prostu usiąść przed 
laptopem i spróbować przelać swoje myśli na papier. I właśnie z tej moż-
liwości zamierzam skorzystać, póki ją mam - a kto wie, jak długo jeszcze 
będą ją mać... tzn. mieć.

Szanuję intencje tych Polaków, którzy w niedzielny wieczór wyszli 
na ulice w całym kraju. Szanuję tym bardziej, że w bardzo wielu 
przypadkach podzielam ich poglądy. W tym konkretnym przypad-

ku  - podobnie, jak oni - jestem przekonany, że znajdujemy się na równi 
pochyłej w naszych relacjach z Unią Europejską oraz że obecna władza 
robi naprawdę bardzo dużo, aby nasz wyjazd poza strukturę wspólnej 
Europy odbywał się ruchem jednostajnie przyśpieszonym. Wyjaśniam 
od razu, że nie jestem jakimś nieprzytomnym euroentuzjastą, w ciemno 
akceptującym wszystko, co wymyślą w Brukseli. Kreatywność unijnych 
urzędników nader często wydaje mi się porażająca, w przepisach, które się 
pojawiają, nie potrafię doszukać się logiki ani odczytać intencji ich wytwo-
rzenia. Zapisuję to jednak najczęściej na karb swoich braków umysłowych, 
ciężko wzdycham i przyjmuję do wiadomości. W jednej kwestii pozostaję 
natomiast niezłomnie pryncypialny: skoro jako kraj poprosiliśmy Unię, 
aby dopuściła nas do swojego (czytaj: pańskiego, czyli bogatszego) stołu, 
skoro wstąpienie Polski do Unii poparła w referendum większość z nas - to 
znaczy, że zaakceptowaliśmy reguły w niej obowiązujące, a przynajmniej 
akceptowaliśmy je wtedy, kiedy przystępowaliśmy do UE. 

Owszem, mieści mi się w głowie, że rządząca w Polsce od 2015 roku 
większość może mieć na temat na temat naszego członkostwa w Unii 
zupełnie inne zdanie, niż jej poprzednicy, czyli Lewica i PO. Może nie być 
aż tak entuzjastyczna, z różnych zresztą powodów: od tych najgłupszych, 
czyli dlatego, że bo szefem Komisji Europejskiej był Donald Tusk, więc 
ta Unia musi być lewacko-dewiancka i podporządkowana Niemcom, po 
absolutnie pryncypialne: bo nikt nie powinien mówić Polakom, czego im 
nie wolno robić we własnym kraju. Co do tego ostatniego - zgoda, ale 
jednak nie pełna.

Wyobraźmy sobie grupę ludzi, którzy budują wspólnie kamienicę. Inni, 
ci mniej zamożni, patrzą na to ze słabo ukrywaną zazdrością, drapią się 
po głowach, szepczą z rodzinami po kątach, aż w końcu zbierają się na 
odwagę, idą do tych pierwszych i proszą, żeby ich dopuścić do tej budowy, 
bo też by tu chcieli mieszkać, na takich samych zasadach, jak wszyscy. Ci 

bogatsi mówią: okej, jak nas będzie więcej, to będziemy silniejsi i w razie 
czego łatwiej poradzimy sobie z Władkiem P. i Olkiem Ł., którzy mieszkają 
na sąsiedniej ulicy i ciągle nam tu podskakują. Więc może by była taka 
możliwość, nawet dadzą kasę, żeby ci nowi poszli do krawca czy dentysty 
i coś ze sobą zrobili, ale warunek jest jeden: jak już razem zamieszkamy, 
to robicie u siebie wszystko, na co pozwala uchwalony przez większość 
wspólnoty regulamin, a w sprawach bieżących to się będziemy co jakiś 
czas spotykać i ustalać, co i jak. Pasuje taki układ? No wiadomo, jak nas 
wpiszecie na listę lokatorów i jeszcze dajecie kasę, to jasne, że pasuje!

No, ale jak się już jako tako ci biedniejsi urządzili, to zaczęły się cyrki. 
Nie ze wszystkimi, ale z tymi, co piją Tokay i Żołądkową Gorzką. Za-
częło się od tego, że pogonili dotychczasowych głównych lokatorów, a 
ci nowi powiedzieli, że ta cała Unia to im może wiadomo co, i wbrew 
regulaminowi zaczęli przestawiać u siebie ściany konstrukcyjne. Ci z Unii 
patrzą, patrzą, brwi marszczą i w końcu mówią, że tak nie może być, bo 
to się wszystko weźmie i w diabły zawali. Że umowa była inna, i ci od 
Żołądkowej Gorzkiej podpisali się pod nią jak najbardziej. Ci wyskoczyli z 
mordą, że nikt im w garnkach mieszał nie będzie i niech się Unia odchrza-
ni, bo oni są u siebie i sami zadecydują, gdzie chcą mieć salon, a gdzie 
ubikację. Ale skoro już gadają, to mieli obiecane sporo dużych baniek na 
leczenie skutków wirusa i żeby się Unia aby nie spóźniła z przelewem. 
A Unia, że co do przelewu to oni się w takim razie zastanowią, a jak już 
zeszło na pieniądze, to przypominają, że cały czas leci kara umowna za 
przewiercenie się do sąsiada.

Mniej więcej tak właśnie, czyli słabo, dogadujemy się teraz z 
Unią Europejską. Przy jakiejś okazji pojawiło się hasło: „Nicea 
albo śmierć”, wypowiedziane naonczas przez ówczesnego 

posła Platformy Obywatelskiej (!) Jana Marię Rokitę. Co do mnie, po 
lekkiej modyfikacji na „Unia Europejska albo śmierć” hasło to jest - mimo 
wszystko - aktualne do dzisiaj. Jestem przekonany, że przynależność do 
Unii jest polską racją stanu. Myślę jednak, że ewentualności wyjścia Polski 
z europejskich struktur nikt poważnie pod uwagę nie bierze, że to tylko 
próba utargowania czegoś w sprawie tzw. reformy sądownictwa w Polsce,, 
do czego PiS zabrał się w sposób nie tyle wołający o pomstę do nieba, 
co urągający standardom, obowiązującym w Unii Europejskiej. Jestem 
przekonany, że PiS nie odważy się wyprowadzić Polski z Unii, bo go na to 
po prostu nie stać - zresztą i w politycznym, i ekonomicznym, i każdym 
innym wymiarze. Obawiam się jednak, że Bruksela nie będzie w nieskoń-
czoność tolerować postępowania obecnych władz Polski. Co wtedy? Jeśli 
zakręcą kurek z pieniędzmi, dopiero wtedy polski suweren pokaże Unii 
gest opuszczonego kciuka. Ale to raczej jeszcze nie tym razem.

Reduktor
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W odróżnieniu od innych polskich 
miast, w Wałczu demonstracja 
przeciwko wyrokowi Trybunału 
Konstytucyjnego i w konsekwencji 
wyprowadzaniu Polski z Unii Euro-
pejskiej rozpoczęła się w niedzielę 
10 października o godzinie 19.00. 
Na zaproszenie byłego posła Plat-
formy Obywatelskiej Pawła Suskie-
go na placu Wolności zebrała się 
grupa około 100 osób przeciwnych 
„polexitowi”.

Zebrani na początku odśpiewali 
mymn polski, a następnie wysłuchali 
„Ody do radości”, czyli hymnu Unii 
Europejskiej. 

- Z niepokojem śledziłem poczynania 
Trybunału Konstytucyjnego – mówił 
do zebranych Paweł Suski. - Zasta-
nawiałem się, czy Jarosław Kaczyński 
jest na tyle odważny, by wypowie-
dzieć wojnę Unii Europejskiej. Z ulgą 
przyjmowałem odraczanie posiedzeń 
Trybunału. Jednak 7 października stała 
się rzecz straszna, potwierdzająca fakt, 
że rządzą nami idioci. To nie jest Try-
bunał Konstytucyjny, jaki znamy przez 
ostanie 30 lat. To nie jest sąd, lecz jest 
to grupa osób, realizująca polityczne 
cele Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję, 
że przyszliście dzisiaj, ponieważ mu-
simy wyrazić swój niepokój o to, co 
może stać się z naszą ojczyzną. Jeżeli 
nie będziemy w Unii, to nic nas nie 
będzie chroniło.

Poseł wyjaśnił zebranym, że jednym 
z zakwestionowanych przez Trybunał 
Konstytucyjny aktów prawnych jest 
Art. 2 Traktatu Akcesyjnego. TK uznał, 
że jest on niezgodny z Polską Konsty-
tucją. Poseł przytoczył ów artykuł. 

„Art. 2 Główne wartości Unii. Unia 
opiera się na wartościach poszano-
wania godności osoby ludzkiej, wol-
ności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, jak również poszanowania 
praw człowieka, w tym praw osób 
należących do mniejszości. Wartości te 
są wspólne Państwom Członkowskim 
w społeczeństwie opartym na plura-
lizmie, niedyskryminacji, tolerancji, 
sprawiedliwości, solidarności oraz na 

Chcemy być w Unii!
równości kobiet i mężczyzn. 

- Co w tym artykule może być nie-
zgodnego z polską Konstytucją? - pytał 
głośno P. Suski.

Bardzo emocjonalne wystąpienie 
odczytała w imieniu byłego posła 
(mającego spore problemy z gardłem 
– dop. aut) Estera Naczk-Suska. 

- Kiedy wchodziliśmy do Unii Eu-
ropejskiej, była w nas wielka radość 
– mówił starosta wałecki Bogdan 
Wankiewicz. - Każdy z nas myślał o 
tym, co będziemy robić po wejściu do 
Unii. Jak będzie rozwijał się samorząd 
i przedsiębiorczość? Postawiliśmy na 
rozwój i teraz jednym orzeczeniem 
Trybunału można wszystko zniszczyć. 
Dzisiaj nie ma już w nas radości, bo 
grozi nam opuszczenie Unii.

- Jako reprezentant najmłodszego 
pokolenia wałeckiej sceny politycznej 
nie wyobrażałem sobie życia bez Unii 
– mówił burmistrz Maciej Żebrowski. 
- Moje dotychczasowe życie to czas 
Unii, czas otwartych granic i czas 
jedności. Ktoś próbuje to zniweczyć, 
dlatego jako reprezentant tego mło-
dego pokolenia będę walczył, abyśmy 
nie dopuścili do wyjścia Polski z Unii 
Europejskiej. Mimo, że dzieli nas spo-
ra różnica wieku, jako samorządowcy 
mówimy jednym głosem: chcemy 
zostać we wspólnej Europie.

Symboliczna była obecność na pro-
teście byłej burmistrz i poseł Bogusła-
wy Towalewskiej. W 2004 roku jako 
ówczesny poseł B. Towalewska wpro-
wadzała nas do Unii Europejskiej. Była 
organizatorem festynu integracyjnego 
oraz biegu do Brukseli. 

- Jestem przerażona tym, co się 
dzieje – przyznała. - Nie przypusz-
czałam, że za swojego życia przyjdzie 
mi bronić naszej obecności w Unii 
Europejskiej.

Demonstracja trwała około godziny. 
far

Od autora: - Oczywiście strona 
rządowa i zwolennicy PiS z jednej 
strony będą przekonywać, że o żad-
nym polexicie nie może być mowy. 
Inni są zadowoleni z tego uznając, 

że Unia jest złem, wręcz okupantem 
kraju, narzucający mu niedoskonałe, 
szkodliwe przepisy. Niezależnie od 
tego co oni mówią - ryzyko istnieje. 
Jest wręcz oczywiste, że dla PiS i Ja-
rosława Kaczyńskiego wyjście z Unii 
byłoby korzystne choćby dlatego, że 
pozbyłby się on jakiejkolwiek kontroli 
z zewnątrz. Nikt nie rozliczałby pre-
zesa PiS i jego ludzi z ich poczynań 
oraz - co zapewne jest równie ważne 
- z wydatkowania funduszy. Wreszcie 
obywatele pozbawieni zostaliby moż-
liwości dochodzenia sprawiedliwości 
przed sądami unijnymi. Pozostałby im 
jedynie polski wymiar sprawiedliwości 
i mocno upartyjnione sądy krajowe. 
Jeśli J. Kaczyński faktycznie „gra” na 
przyspieszone wybory - a wiele na 
to wskazuje – to odcięcie od unijnej 
kasy nie jest na ten moment dla niego 
tragedią. Przez rok, może dwa, partia 
poradzi sobie bez unijnych pieniędzy. 
A potem... ? A potem otworzy się 
droga do takiej zmiany prawa, w 
której nikt nie już przeszkodzi i żadne 
demokratyczne mechanizmy nie będą 
w stanie odsunąć PiS od władzy. 

Oczywiście Unia nie jest tworem 
idealnym. Nie zmienia to jednak faktu, 
że trzeba być naprawdę ślepym, aby 
nie dostrzec jak zmieniła się Polska od 
momentu, kiedy znaleźliśmy się we 
wspólnej Europie. Jak wiele zmieniło 
się dzięki funduszom unijnym. Dziś 
niektórzy rolnicy narzekają, że dopłaty, 
które otrzymują, są niższe od tych, jakie 
dostają rolnicy ze „starej Unii”. Nie 
wiem, czy tak jest w istocie, ale w per-
spektywie, po wyjściu z Unii, czekałby 
ich całkowity brak dopłat. Zdziwiliby 
się tak, jak rolnicy brytyjscy, którzy 
raptem odkryli, że po brexicie Unia 
przestanie im dopłacać. Zamiast Unii, 
w ograniczonej formie przez 3 lata 
dopłacać im będzie państwo. Tyle, że 
Wielką Brytanię stać na takie dopłaty, 
Polskę już niekoniecznie. Między bajki 
należy włożyć buńczuczne zapowiedzi 
pisowskich urzędników, którzy dekla-
rują, że bez pieniędzy unijnych sobie 
poradzą. PiS oraz jego ulokowani w 
urzędach i spółkach skarbu państwa 

aparatczycy zapewne tak. Ale naród 
już nie. Odcięcie od środków unijnych 
oznacza koniec współfinansowania 
inwestycji: i tych krajowych, i samo-
rządowych. To oznacza brak pracy dla 
tysięcy firm. To oznacza również zwol-
nienia i wzrost bezrobocia. Rządzący 
krzywdy nie dadzą sobie zrobić. Jeśli na 
przykład ktoś zastanawia się, dlaczego 
wałecki wicewojewoda opuścił do-
tychczas zajmowane stanowisko - nie 
da się przecież ukryć, że prestiżowe - i 
zamienił je na fotel prezesa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
to przynajmniej częściowej odpowiedzi 
na to pytanie udzieli mu internet. Jak 
podaje Onet, były wicewojewoda na 
nowym stanowisku zarabia ponad 
22,5 tysiąca złotych miesięcznie. Pobo-
ry partyjnych aparatczyków niektórych 
szokują, ale na sondażach odbijają się 
w minimalnym stopniu, o ile w ogóle... 
Żelazny elektorat PiS jest wierny i silny 
jednością. Ma wskazanego wspólnego 
wroga, którym jest opozycja, osoby 
LGBT, uchodźcy, Unia, lekarze, na-
uczyciele, niektórzy artyści. Przeciwko 
nim nakręcona jest spirala nienawiści, 
propaganda publicznych i prorzą-
dowych mediów. Stosowany przez 
propagandzistów PiS język szczucia jest 
nie do zaakceptowania. Tyle, że PiS z 
braku zasad uczynił swoją siłę. Te same 
zasady z kolei niszczą opozycję. Bo nie 
wypada zniżać się do takiego samego 
poziomu, bo nie można posługiwać się 
takim samym językiem, bo nie można 
obrażać ludzi o innych poglądach. W 
efekcie to z reguły politycy PiS i jego 
zwolennicy wyzywają innych, obrażają 
ich, nazywają złodziejami, zdrajcami, 
zboczeńcami. I to odnosi skutek. 

Mówi się, że mądry Polak po szko-
dzie. Osobiście wolę jednak nie 
przekonać się na własnej skórze jak 
będzie, kiedy wyjdziemy z UE i kto 
tego będzie żałował. Przestrzegam 
tylko, że jeśli pożegnamy Brukselę, 
to i na 500 plus, i na kolejne 13 czy 
14 emerytury, to może zabraknąć 
pieniędzy. Zresztą chyba już brakuje, 
skoro NBP chce pożyczać od Chińskiej 
Republiki Ludowej...

Fot. Jerzy Chojnacki
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O tym, że oświata kosztuje - wiedzą 
wszyscy. Propagandowe infor-
macje o stale rosnącej subwencji 
przez dużą część opinii publicznej 
są rozumiane jednoznacznie – to 
rząd i państwo utrzymują oświa-
tę. Prawda jest zgoła inna: bez 
pieniędzy z samorządu oświata 
nie będzie funkcjonować. Miasto 
Wałcz dokłada do funkcjonowania 
oświaty blisko 19 milionów złotych 
rocznie. Więcej, niż wynosi sub-
wencja od państwa, którą otrzy-
muje samorząd. 

Z jednej strony oczywista jest po-
wtarzana od lat prawda, że wszyst-
kiego na pieniądze przeliczyć się 
nie da. Jedną z takich dziedzin jest 
właśnie oświata. Mówimy wszak o 
kształceniu najmłodszych pokoleń, 
o przyszłości naszych dzieci. O tym, 
że należy im stworzyć jak najlepsze 
warunki do nauki, zapewnić rzetelne 
wykształcenie. Samorządy w więk-
szości przypadków wywiązują się ze 
swojego obowiązku. Tylko czy jest 
to aby na pewno ich obowiązek? 
Wszak mówi się, że oświatę finansuje 
państwo, które samorządom wypłaca 
subwencję oświatową. I tu zaczyna 
się problem, bo owa subwencja, o 
czym rządzący doskonale wiedzą, 
nie wystarcza na utrzymanie szkół. Z 
kolei temat oświaty jest nader chętnie 
wykorzystywany przez polityków, 
którzy mają wiele pomysłów na jej 
usprawnienie. W praktyce wygląda 
to tak, że samorządy są praktycznie 
stawiane pod ścianą. Muszą realizo-
wać postanowienia rządu, za którymi 
nader często nie idą wystarczające 
środki. Bywa, że rząd wymyśla kolejne 
zmiany - tyle, że sfinansować muszą 
je w całości samorządy. Oznacza to 
ni mniej ni więcej, tylko tyle, że to 
samorząd musi wysupłać ze swojego 
budżetu pieniądze na oświatę. Skoro 
musi, więc sięga po pieniądze, które 
pochodzą od mieszkańców i które 
mógłby, a nawet powinien wydać na 
coś innego. Choćby na inwestycje. 
Wyremontować chodnik, ulicę czy 
wybudować parking.

Jak wyglądały perypetie samorzą-
dów z oświatą w ostatnich latach? 
Najpierw musiały się zmierzyć z 

Kwadratura koła

reformą, w wyniku której powstały 
gimnazja. W pośpiechu i nakładem 
ogromnych pieniędzy powoływano 
więc nowe szkoły. Jak się okazało - 
tylko po to, by po kilkunastu latach, 
kiedy okazało się, że system zaczął 
w końcu działać całkiem nieźle, 
zrezygnować z niego. Kilka lat temu 
samorządy musiały więc zmierzyć 
się z likwidacją gimnazjów. Kolejną 
reformę wymyślili rząd i politycy, 
ale niezadowolenie ludzi spadło na 
samorządy. On też musiały mierzyć 
się z kosztami, i to nie tylko tymi wy-
rażanymi w złotówkach, ale również 
z kosztami społecznymi. Decyzje, jakie 
musieli podejmować samorządowcy, 
były trudne i bardzo niepopularne. 
Radni miejscy długo wahali się przed 
podjęciem decyzji o likwidacji Gim-
nazjum nr 3. Mimo, że uczyło się 
tam już tylko kilkudziesięciu uczniów, 
a roczny koszt funkcjonowania szkoły 
pochłaniał ponad milion złotych - 
radnym trudno było podnieść rękę za 
likwidacją placówki. W efekcie szkoła 
wygasła niejako śmiercią naturalną. 
Ze szkoły odeszli ostatni gimnazjaliści 
a nowych już nie było. 

W trudnej sytuacji znalazło się rów-
nież drugie wałeckie Gimnazjum nr 
2. Początkowo mogło funkcjonować i 
realizować nabór tylko w ograniczo-
nym zakresie. Chodzili do niego gim-
nazjaliści, co z kolei dla wielu rodziców 
było argumentem przeciwko posłaniu 
swoich pociech do pierwszej klasy. 

- Wydaje się, że udało nam się zrobić 
z tego atut – mówi dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 Andrzej Łojewski. 
- Wymagało to sporo pracy, ale się 
opłaciło. Robiliśmy wiele wspólnych 
imprez właśnie najstarszych klas z 
najmłodszymi i wychodziło to fan-
tastycznie. Widzieliśmy też, że starsi 
uczniowie wręcz opiekują się najmłod-
szymi dziećmi. Zaczęli to dostrzegać 
również rodzice.

- Ja obserwowałam, co dzieje się 
ze szkołami po 2017 roku, czyli po 
likwidacji gimnazjów – mówi osoba 
związana z powiatową oświatą. - Dy-
rektor Łojewski zgromadził w „dwój-
ce” doskonałą kadrę. Na pewno na 
pozycję szkoły i późniejsze nabory 
mieli wpływ świetni nauczyciele na-
uczania wczesnoszkolnego, czyli od 
najmłodszych. Szkoła będąca spośród 
czterech działających w Wałczu w 
najtrudniejszej pozycji poradziła sobie 
doskonale. 

- Ja myślę, że jest kilka elementów, 
składających się na sukces – mówi 
A. Łojewski. - Na pewno doskonała 
kadra i tu z całą pewnością doskonali 
nauczyciele są elementem wpływa-
jącym na to, że rodzice decydują się 
posłać dzieci do naszej szkoły. Drugim 
elementem jest bezpieczeństwo. Duży, 
doskonale wyposażony budynek, a 
do tego stosunkowo niewielka ilość 
uczniów sprawia, że dzieciaki nie są 
anonimowe. Niewielka liczba uczniów 
skutkuje brakiem zmianowości. Wielu 
uczniów przeniosło się do nas właśnie 

z tego powodu, że w innej szkole 
zajęcia zaczynali później. Na pewno 
ważna jest też baza, jaką dysponuje 
szkoła, zarówno dydaktyczna, jak i 
sportowa.   

W efekcie SP nr 2 ma doskonałe 
nabory. Od dwóch lat co roku otwie-
rane są trzy klasy pierwsze. Naukę w 
tym roku szkolnym rozpoczęło tu 63 
uczniów pierwszych klas. Spośród wa-
łeckich szkół wyższy nabór był jedynie 
w „czwórce”. 

***
Ile tak naprawdę kosztuje miejska 

oświata? Z informacji uzyskanych 
od burmistrza wynika, że subwencja 
oświatowa, którą otrzymało miasto, 
wyniosła 17 milionów 300 tysięcy 
złotych (w ubiegłym roku było 16 
mln. 600 tys. zł). A ile do oświaty 
musi dołożyć miasto? Prognozuje się, 
że będzie to kwota 18 milionów 800 
tysięcy złotych (w ubiegłym roku mia-
sto dołożyło z budżetu 19 mln. 170 
tys. zł). Trzeba jednak podkreślić, że 
jest to tylko prognoza. 

- Obawiam się, że będzie to większa 
kwota – mówi burmistrz Maciej Że-
browski. - Zapowiadane są podwyżki 
płacy minimalnej, co automatycznie 
przełoży się na wyższe koszty. Za-
powiadane są też podwyżki opłat za 
energię elektryczną i gaz, co również 
przełoży się na wyższe koszty. Mówi 
się też o podwyżkach pensji dla na-
uczycieli tyle, że znów nie wiadomo 
w jakim procencie sfinansuje je pań-
stwo, a w jakim obciąży to samorządy. 
Myślę, że na początku przyszłego roku 
będziemy wiedzieli więcej.

W Wałczu funkcjonują obecnie 4 
szkoły podstawowe. Od jakiegoś 
czasu coraz głośniej mówi się, że przy 
obecnej liczbie dzieci i prognozach 
demograficznych ta sieć jest zbyt duża. 
Coraz częściej mówi się o likwidacji 
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Kwadratura koła
jednej placówki, by obniżyć koszty 
funkcjonowania oświaty. Z całą pew-
nością byłaby to decyzja niezwykle 
trudna, której sprzeciwialiby się za-
równo rodzice, jak i nauczyciele. 

- W naszych czerech szkołach uczy 
się dziś niewiele ponad 1800 uczniów 
– mówi jeden z wałeckich radnych. 
- Tymczasem pamiętam czasy, i to 
wcale nie tak bardzo odległe, kiedy 
w samej „czwórce” uczyło się ponad 
1400 dzieci. Jest oczywiste, że przy 
obecnych prognozach demograficz-
nych obecna sieć szkół jest zbyt duża. 
Jedna szkoła powinna być zlikwido-
wana. Ale która? Szkoła Podstawowa 
nr 5 na Dolnym Mieście jest niejako 
szkołą osiedlową i musi zostać. Po-
dobnie bezdyskusyjna jest „Czwór-
ka”, która jest największą szkołą w 
mieście i również musi zostać. Szkoła 
Podstawowa nr 2 ma niezłe nabory i 
cieszy cię coraz lepszą opinią i coraz 
większym zainteresowaniem ze strony 
rodziców. Do tego jest posadowiona w 
budynku, wpisanym do rejestru zabyt-
ków. W przypadku likwidacji byłyby 
spore problemy z zaadaptowaniem 
tego obiektu na inne cele. Dlatego 
ta szkoła moim zdaniem powinna 
zostać. Z czterech szkół powinno się 
rozważyć likwidację „Kornelówki”. 
Co w zamian? Na co przeznaczyć 
budynek? Otóż społeczeństwo się sta-
rzeje. Dodatkowo wiele osób starszych 
pozostało bez opieki, bo ich dzieci 
wyemigrowały za granicę. W budynku 
powinien powstać ośrodek zajmujący 
się opieką nad osobami starszymi. To 
są jednak tylko teoretyczne rozważa-
nia, bo potrzebne są do tego radykal-
ne decyzje. Burmistrz musi wystąpić 
z taką propozycją, a Rada musi to 
poprzeć. Nie wiem czy jedni i drudzy 
są na to gotowi. Ale bycie radnym czy 

burmistrzem polega również na po-
dejmowaniu niepopularnych decyzji, 
jeśli służą mieszkańcom. Tu zaś w grę 
wchodzą oszczędności, które można 
spożytkować choćby na inwestycje.

***
Na reformę i podjęcie niepopular-

nych decyzji zdecydowało się jedynie 
starostwo. Kilka lat temu przeprowa-
dzona została reforma powiatowej 
oświaty, w wyniku której niektóre 
szkoły zostały połączone. Spotkało 
się to ze sporym oporem ze strony 
rodziców, młodzieży i nauczycieli. Nie 
obyło się bez licznych, pełnych emocji 
spotkań. Nie obyło się nawet bez 
spraw sądowych, ale w efekcie Zarząd 
Powiatu zrealizował zamierzony cel. 

- Mieliśmy świadomość, że napo-
tkamy opór i nie wszyscy będą zado-
woleni – mówi wicestarosta Jolanta 
Wegner. - Ale też byliśmy przekonani 
do słuszności decyzji i mieliśmy odwa-
gę je zrealizować. Dziś nawet osoby 
przeciwne przyznają nam rację. Nikt 
nie stracił pracy, nauczyciele mają wy-
godniej. Niestety, oświata ciągle nam 
się nie bilansuje. Co roku dokładamy 
z budżetu około 3,5 miliona złotych. 
Ale razem ze skarbnikiem robiliśmy 
symulację i okazało się, że gdybyśmy 
nie przeprowadzili reformy, to dziś 
musielibyśmy dokładać minimum 
dwa razy więcej.

Z jednej strony wydaje się, że 3,5 
miliona czy nawet 7 milionów złotych, 
które musiałby do oświaty dołożyć 
powiat, gdyby nie przeprowadził 
reformy, to niewiele w porównaniu 
z 19 milionami, które dokłada mia-
sto. Nie można jednak zapominać o 
tym, że Starostwo ma znacznie niższe 
dochody od miasta. Dodatkowe 3,5 
miliona byłyby obciążeniem trudnym 
do udźwignięcia. 

- Ja o propozycji likwidacji jednej 
ze szkół słyszałem od pani radnej, 
która obecnie jest w opozycji – mówi 
burmistrz M. Żebrowski. - Liczba szkół 
musi być dostosowana do potrzeb i 
możliwości finansowych samorządu. 
Możliwa do zlikwidowania ze względu 
na położenie jest jedna z dwóch szkół. 
Ale oba obiekty byłyby bardzo trudne 
do zagospodarowania. Zakładając, że 
uda nam się rozwijać miasto, zasiedlać 
dodatkowe grunty i nowi mieszkańcy 
będą przybywać do Wałcza chociażby 
do terenów inwestycyjnych, gdzie po-
wstają nowe firmy, być może będzie 

to skutkować znaczącym przyrostem 
dzieci. Dlatego sensowne wydaje 
się jednak utrzymanie obecnej sieci 
szkół. Lepiej poczekać, niż pochopnie 
zlikwidować. Ponadto likwidacja jed-
nej szkoły wiązałaby się z likwidacją 
etatów, zwolnieniami oraz zwiększe-
niem liczby uczniów w klasach. Choć 
faktycznie oświata kosztuje dużo i 
małym pocieszeniem jest fakt, że 
wiele samorządów dopłaca do swoich 
szkół jeszcze więcej, to na tę chwilę 
nie widzę konieczności likwidacji 
żadnej szkoły. 

far
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Pandemia była chyba trudnym 
okresem dla uczelni. Jak udało się 
pogodzić ograniczenia na kierun-
kach, gdzie istotne są zajęcia w 
pracowniach?

- W trybie przyspieszonym musieli-
śmy dostosowywać się do wymogów, 
jakie zostały narzucone w związku 
z pandemią. Sytuacja była bardzo 
dynamiczna, a kolejne ograniczenia 
pojawiały się czasami z dnia na dzień. 
Przyznam, że wymagało to sporej 
ekwilibrystyki. Z jednej strony było to 
wyzwanie dla kadry, a z drugiej ważna 
była życzliwość i zrozumienie sytuacji 
ze strony studentów. Dla nas jako 
wykładowców był to trudny okres. Na 
pewno był to również trudny okres dla 
studentów. Samo pozbawienie kon-
taktów z kolegami, z wykładowcami... 
Zachwianie niezwykle ważnej relacji 
mistrz-uczeń to były konsekwencje 
lockdownu i zdalnego nauczania.
Co z kierunkami, gdzie istotną 
częścią kształcenia są zajęcia w 
pracowniach?

- Zauważono ten problem i podob-
nie jak w innych uczelniach i szkołach 
technicznych, zezwolono, w mocno 
ograniczonej formie, na prowadzenie 
ćwiczeń w laboratoriach czy warszta-
tach. W pierwszej kolejności urucha-
mialiśmy zajęcia praktyczne. W trybie 

PWSZ się nie zatrzymuje
O tym jak uczelnia przeszła przez okres pandemii i jak weszła w nowy rok akademicki,

opowiada rektor PWSZ w Wałczu, Dariusz Skalski. 
stacjonarnym przywróciliśmy ćwicze-
nia w pracowniach i laboratoriach. 
Była taka możliwość, oczywiście przy 
zachowaniu ścisłego reżimu sanitarne-
go. Chodziło nam o to, aby pandemia 
w jak najmniejszym stopniu odbiła 
się na jakości kształcenia i myślę, że 
wyszliśmy z tej próby zwycięsko.
Jak pandemia odbiła się na rekru-
tacji?

- To ciekawe, ale zarówno ubiegły 
rok, jak i obecny, kończymy z rekor-
dową rekrutacją. Dlatego jeśli chodzi 
o rekrutację, to pandemia nie miała 
na nią negatywnego wpływu. W tym 
roku dobrnęliśmy do maksymalnej 
granicy i musimy uważać, aby nie 
przekroczyć dopuszczalnych wskaź-
ników. Jeśli mówimy o kierunkach, 
to największą popularnością cieszą 
się dwa kierunki magisterskie, czyli 
zarządzanie i pedagogika. Mnie oso-
biście cieszy renesans kierunku finanse 
i rachunkowość. Zastanawialiśmy się 
nawet, czy w jakiś sposób nie zmody-
fikować tego kierunku, tymczasem w 
tym roku mamy ogromne zaintereso-
wanie. Pozostałe kierunki, jak choćby 
informatyka czy administracja, cieszą 
się od lat niesłabnącą popularnością. 
Chciałbym w tym miejscu podzięko-
wać kadrze, bo to dzięki jej staraniom 
uczelnia z roku na rok się rozwija. 

Czy jakieś rozwiązania wyprakty-
kowane w pandemii pozostaną w 
trybie stacjonarnym?

- Pandemia dokonała swoistej re-
wolucji. W trybie przyspieszonym 
niejako przymusiła nas do naucze-
nia się nowoczesnych technologii. 
Samo zdalne nauczanie miało wielu 
zwolenników. Co prawda wszyscy są 
zgodni, że nic nie zastąpi osobistego 
kontaktu, to jednak myślę, że tryb 
online w przypadku wykładów spraw-
dził się. Dlatego chcemy, aby część 
wykładów w systemie stacjonarnym 
odbywała się online. Okazuje się, że 
nie wszystkie spotkania wymagają 
naszej obecności. Spokojnie można 
odbyć je online. Na pewno to również 
będzie wykorzystywane.
Jak wygląda baza uczelni po prze-
kazaniu części terenu dla wojska?

- Nie chciałbym się wypowiadać na 
temat obiektów, które przekazaliśmy 
dla wojska. Nie wiem po prostu kiedy 
i na jakie potrzeby zostaną zaadap-
towane. Z punktu widzenia uczelni, 
po przekazaniu, problemem była ko-
nieczność wykonania nowego wjazdu. 
Tu z pomocą przyszło miasto. Mamy 
nowy wjazd, nowy chodnik i problem 
został rozwiązany. Ponadto oddaliśmy 
do użytku cały kompletnie wyposażo-
ny nowy budynek. Są tam laboratoria, 
sale wykładowe. Każdy z instytutów 
ma swoje piętro, przystosowane in-
dywidualnie pod jego potrzeby. Nie 
ukrywam, że oddaliśmy ten budynek 
w ostatniej chwili, bo doskonałe 
nabory sprawiły, że zaczęło nam się 
robić nieco ciasno. Obecnie nie ma już 
problemów i każdy z instytutów ma 
swoje zaplecze dydaktyczne. Kończy 
się również termomodernizacja hali 
sportowej. Są minimalne opóźnienia 

wynikające, jakże by inaczej, z pan-
demii. Tego nie sposób było uniknąć 
i wiele inwestycji realizowanych w 
tym okresie boryka się z takim sa-
mym problemem. Na terenie uczelni 
powstała instalacja fotowoltaiczna, 
aby nieco obniżyć rachunki za prąd. 
Myślę, że całość, wraz z halą sportową 
i boiskami, będzie oddana do użytku 
w lutym przyszłego roku.
A plany na przyszłość?

- Na pewno biblioteka. W planach 
mamy też przywrócenie świetności 
budynku na ul. Bydgoskiej. Chcemy, 
aby wróciły tam zajęcia i studenci. 
To jednak wymaga dużych nakładów 
finansowych. Konieczny jest remont 
dachu, co jest niezwykle kosztow-
nym przedsięwzięciem w przypadku 
zabytkowego budynku. Planowany 
jest też remont sal i dostosowanie ich 
do naszych potrzeb. Oczywiście cały 
czas realizujemy szereg programów 
naukowych. Obecnie jest to choćby 
projekt „Uczelnia dostępna”, którego 
wartość to 4 mln złotych. Planujemy 
w przyszłości sięganie po wszelkie 
dostępne środki zewnętrzne.
Dziękuję za rozmowę.
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W Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas przy ul. Okulickiego 
w Wałczu w środę 6 października odbyło się podsumowanie konkursu 
„Domki dla owadów”, realizowanego w ramach projektu „Wspólnota 
Kamienica”.

Gośćmi na uroczystym podsumowaniu konkursu, w wyniku którego powstało 
wiele pięknych i pożytecznych domków dla owadów, byli burmistrz Wałcza 
Maciej Żebrowski, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. To-
masz Roda, kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Caritas w Ostrowcu Mateusz 
Kaczmarek oraz Magda Marchwiak z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
i Edukacyjnej „Morzycówka”.

Współautorkami projektu „ Wspólnota Kamienica” oraz organizatorkami 
konkursu i wystawy były Anna Ogonowska i Teresa Słowińska.

- Ekologia łączy troskę o człowieka z troską o planetę. Każde stworzenie, 
każda roślina istniejąca na Ziemi jest potrzebna i ma określone znaczenie. I od 
tego zależy prawidłowe funkcjonowanie życia, w tym życia człowieka. Takie 
treści zawiera II encyklika Laudato Si, określana jako „zielona” - podkreślała 
prowadząca spotkanie E. Pastusiak, a w ślad za nią także M. Marchwiak, ks. 
T. Roda i M. Żebrowski. - Rozwój cywilizacji rękoma człowieka przyczynił się 
do wielu zniszczeń i  zanieczyszczeń.

Cieszy więc to, że coraz młodsze pokolenia podejmują walkę o czystość 
naszej planety.

Burmistrz obiecał, że wykonane w ramach konkursu prace znajdą swoje 
miejsce na terenie miasta.

Najważniejszym punktem wystawy było wręczenie wyróżnień i nagród. Jury 
po dokładnej analizie prac, ocenie przydatności, różnorodności wykorzysta-
nych materiałów oraz walorów estetycznych w kategorii domków dużych 
przyznała I miejsce Idzie Krasowskiej, II miejsce Kornelii i Filipowi Nitkom, 
a III miejsce Erwinowi Kulczykowi z III gr. OREW Wałcz gr. III. W kategorii 
domków małych najwyżej oceniona została praca Antoniny Obiegałko, a 
kolejne miejsca zajęli Przemysław Kaziukajtis oraz OREW Wałcz gr. I i Liliana 
Bystry. Wyróżniono także Magdę Graczyk, Jakuba Gudańskiego oraz OREW 
Wałcz gr. II.

E. Pastusiak za pomoc w organizacji konkursu oraz wzbogacenie nagród dla 
uczestników podziękowała burmistrzowi Maciejowi Żebrowskiemu, Mag-
dalenie Marchwiak z „Morzycówki” oraz właścicielom firmy Ptak Reklamy 
Sławomirowi i Dorocie Ptak.                                                                     tc 

Owady mają swoje domki
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Człopa 2-2, Sarmata Dobra - Iskra Pomień 3-3, 
Gavia Choszczno - Lech Czaplinek 1-0, Ina Ińsko - 
Błękitni Pomierzyn 2-1, Olimp Złocieniec - Drawa 
Drawno 2-1, Calisia Kalisz Pomorski - Piast Chociwel 
1-1, Światowid 63 Łobez - Zorza Dobrzany 2-0, KP 
Drawsko Pomorskie - Sparta Węgorzyno 4-2.

1. Gavia Choszczno 9 22 17-5
2. Orzeł Bierzwnik 9 19 24-10
3. Olimp Złocieniec 9 18 24-14
4. Sarmata Dobra 9 17 21-11
5. KP Drawsko Pomorskie 9 17 22-10
6. Piast Chociwel 9 16 19-16
7. Zorza Dobrzany 9 14 18-11
8. Ina Ińsko 9 13 12-13
9. Korona Człopa 9 12 14-15
10. Lech Czaplinek 9 12 15-18
11. Calisia Kalisz Pomorski 9 10 16-15
12. Światowid 63 Łobez 9 9 11-21
13. Błękitni Pomierzyn 9 7 12-18
14. Drawa Drawno 9 7 14-21
15. Iskra Pomień 9 5 18-34
16. Sparta Węgorzyno 9 0 14-39

A-klasa
Wyniki 7. kolejki: Znicz Dzikowo - Mirstal Miro-
sławiec 7-4, Legion Strączno - Bytyń Nakielno 1-0, 
Kopanik Lubno - Wspólni Różewo 3-4, Drzewiarz 
Świerczyna - Grom Szwecja 3-0, Grom Giżyno - Sad 
Chwiram 4-0, Sokół Suliszewo - Błękitni Ostrowice 
1-0. Pauza: Santos Kłębowiec.

1. Wspólni Różewo 7 15 27-9
2. Sokół Suliszewo 7 15 19-11
3. Znicz Dzikowo 7 12 26-19

4. Santos Kłębowiec 6 10 13-7
5. Błękitni Ostrowice 6 10 13-9
6. Sad Chwiram 7 10 17-15
7. Drzewiarz Świerczyna 7 10 19-19
8. Grom Giżyno 6 9 13-17
9. Mirstal Mirosławiec 6 7 13-18
10. Grom Szwecja 6 7 5-12
11. Kopanik Lubno 6 6 12-11
12. Legion Strączno 6 6 8-28
13. Bytyń Nakielno 7 6 10-20

1. PLO
Wyniki 10. kolejki: Mirstal Mirosławiec - Mecha-
nik Bobolice 8-0, Zryw Kretomino - Gryf Kamień 
Pomorski 9-1, Victoria Sianów - Olimp Złocieniec 
7-0, Oldboje Iskra Białogard - Lech Czaplinek 
1-1, STLA Szczecinek - Amator Kołobrzeg 4-1. 
Mecz zaległy: Jesion Trans Oldboje Tychowo  -   
Gryf Kamień Pomorski 4-3. Jesion-Trans-Oldboje 
Tychowo - Sparta Gryfice – przełożony. Pauza: 
Oldboje Bruskowo Wielkie.

1. Victoria Sianów 9 27 59-10
2. Oldboje Bruskowo Wielkie 9 19 44-18
3. STLA Szczecinek 9 18 35-12
4. Oldboje Tychowo 9 18 27-26
5. Zryw Kretomino 7 16 22-6
6. Olimp Złocieniec 9 15 29-29
7. Mirstal Mirosławiec 8 12 24-30
8. Lech Czaplinek 9 11 15-26
9. Mechanik Bobolice 9 9 21-38
10. Iskra Białogard 9 7 17-29
11. Sparta Gryfice 8 6 18-41
12. Gryf Kamień Pomorski 9 6 20-45
13. Amator Kołobrzeg 10 4 14-35

4. liga
Wyniki 11. kolejki: Hutnik Szczecin - Orzeł 
Wałcz 2-2 (bramki dla Orła: Kowalczuk i 
Riccio; gospodarze wyrównali w 94 minucie 
meczu), Ina Goleniów - Dąb Dębno 1-2, Zefir 
Wyszewo - Wieża Postomino 0-2, Olimp Gościno 
– Jeziorak Szczecin 3-2, Leśnik Manowo - Pogoń 
Połczyn Zdrój 1-3, Gwardia Koszalin - MKP 
Szczecinek 3-1, Vineta Wolin - Biali Sądów 2-0, 
Darłovia Darłowo - Rasel Dygowo 2-1, Flota 
Świnoujście - Sokół Karlino 5-0, Błękitni II Star-
gard - Chemik Police 1-2.

1. Dąb Dębno 11 33 39-18
2. Flota Świnoujście 11 27 28-5
3. Gwardia Koszalin 11 26 23-6
4. Vineta Wolin 11 25 34-5
5. Biali Sądów 11 21 29-15
6. Hutnik Szczecin 11 19 29-16
7. Orzeł Wałcz 11 18 21-15
8. MKP Szczecinek 11 17 29-18
9. Wieża Postomino 11 16 21-16
10. Olimp Gościno 11 15 15-30
11. Jeziorak Szczecin 11 14 20-23
12. Chemik Police 11 13 26-34
13. Darłovia Darłowo 11 13 17-22
14. Sokół Karlino 11 10 12-20
15. Leśnik Manowo 11 9 16-21
16. Błękitni II Stargard 11 8 19-32
17. Pogoń Połczyn Zdrój 11 7 15-33
18. Ina Goleniów 11 6 16-36
19. Rasel Dygowo 11 6 12-38
20. Zefir Wyszewo 11 6 14-32

Klasa okręgowa
Wyniki 9. kolejki: Orzeł Bierzwnik - Korona 

6 października na wałeckim Euroboisku odbył się pierwszy z cyklu chary-
tatywnych turniejów piłki nożnej z udziałem dziecięcych i młodzieżowych 
zespołów Orła Wałcz, MUKS Orzeł 2010 Wałcz, Startu Jastrowie oraz Iskry 
Szydłowo.

Impreza miała zachęcić do dokonywania wpłat na leczenie i rehabilitację byłe-
go piłkarza, sędziego i prezesa OZPN w Pile, a obecnie dziennikarza Tygodnika 
Nowego oraz twórcę i właściciela portalu Marioogol Mariusza Markowskiego, 
który kilka miesięcy temu uległ groźnemu wypadkowi, w wyniku którego stracił 
nogę. Trenerzy grających na Euroboisku drużyn, czyli Piotr Dziekański, Wiktor 
Ptak, Ryszard Ludewicz oraz Andrzej Kwiatkowski mieli również na celu uwraż-
liwienie swoich podopiecznych na prezentowanie zachowań zgodnych z zasadą 
fair play oraz okazywanie szacunku dla rywali na boisku i poza nim.

W trakcie ceremonii rozpoczęcia turnieju sylwetkę swojego kolegi z boiska 
przedstawili młodym zawodnikom Dariusz Chudzyński, Piotr Dziekański i Ry-
szard Ludewicz. Zaapelowali oni również o dokonywanie wpłat, które umożliwią 
leczenie i rehabilitację Mariusza Markowskiego.

Mecze prowadzili wałeccy sędziowie Robert Majorczak i Zbigniew Marynka.
Na uczestników turnieju czekała gorąca zupa.                                             tc

W zbożnym celu
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Umiesz liczyć, więc licz na siebie. 
Jeśli nie pomożesz sam lub sama 
sobie, to z problemami, które na 
Ciebie czekają i tak zmierzysz się 
samotnie, tyle, że rozwiązanie ich 
zajmie Ci o wiele więcej czasu, niż 
potrzebujesz. Natomiast towarzy-
stwo na pewno przyda Ci się w 
życiu uczuciowym...
BYK (20.04. - 22.05.)
Bądź sobą i nie udawaj kogoś, 
kim nie jesteś. Jeśli irytuje Cię 
kolega z pracy, to nie udawaj jego 
najlepszego przyjaciela. Piwo w 
towarzystwie kogoś, za kim nie 
przepadasz, nigdy nie będzie sma-
kować tak, jak mogłoby. Szczerość 
to podstawa wartościowych relacji 
z ludźmi.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Noce są już bardzo chłodne, więc 
jeśli nie masz ochoty rozgrzewać 
ich w znany od początku ludzkości 
sposób, to przynajmniej zmień 
kołdrę na cieplejszą i wyjmij z dna 
szafy ciepłą pidżamę, a wychodząc 
z domu włóż ciepłą kurtkę. Lekarze 
naprawdę będą mieli teraz dość 
zmartwień nawet bez Twojego 
przeziębienia.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Każda niepogoda kiedyś się kończy 
i po fatalnym okresie Twoje życie 
powoli zacznie teraz wracać do 
normy. Ale nie próbuj przyśpieszać 
rozwoju wypadków, bo może się to 
źle skończyć dla wszystkich...

LEW (23.07. - 23.08.)
Było miło, ale... się skończyło. Nie 
warto na siłę ratować związku, który 
zresztą i tak nie zapowiadał się na 
przyszłościowy, jeśli angażuje się 
w niego tylko jedna strona. Nawet 
starzy górale wiedzą, że do tanga 
trzeba dwojga. Aha, i jeszcze jedno: 
posłuchaj czasem życzliwych osób!
PANNA (24.08. - 22.09.)
Nie masz pomysłu na coraz dłuższe, 
jesienne wieczory? Nie zaczynaj te-
raz przygody ze skokami spadochro-
nowymi ani wspinaczką skałkową, 
bo o kontuzję bardzo łatwo. Dużo 
bezpieczniejsze będą dobra książka, 
nowy serial na Netfliksie, a nawet 
szydełkowanie. Z decyzją o zakupie 
karnetu na siłownię radzimy zacze-
kać, bo pandemia nabiera rozpędu.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Najwyższy czas zadbać o siebie - 
świata i tak nie zbawisz, a możesz 
napytać sobie takich problemów ze 
zdrowiem, z których niełatwo będzie 
się wyplątać. Najbliżsi potrzebują 
Cię w pełni sił i czekają, aż uda Ci 
się pokonać wszystkie przeciwności 
losu. Zadbaj o relaks i uśmiechnij się 
do życia. Mimo wszystko.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Pozwól sobie na odrobinę szaleń-
stwa: kup sobie nowe ciuchy, idź do 
fryzjera, spraw sobie nową lodów-
kę, zapisz się na kurs angielskiego 
albo rozszerz pakiet programów w 
kabłowce. Uwierz gwiadom: inwe-
stycje w siebie zawsze przynoszą 

najwyższą stopę zwrotu, a Ty waha-
łeś się już wystarczająco długo...
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Przestań wreszcie marudzić i rozczu-
lać się nad sobą. Wokół Ciebie jest 
tyle fajnych i życzliwych osób, że 
koncentrowanie się na tym, co Ci się 
nie udało, byłoby grzechem ciężkim, 
i to do kwadratu. Natomiast z pie-
niędzmi uważaj, bo możesz wpaść w 
spore tarapaty...
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Masz już plan na zimowy urlop? 
Jeśli nie, to natychmiast go ułóż i 
zacznij realizować. Do ogarnięcia 
jest sporo spraw: kwatera, wyży-
wienie, itede, itepe. Tylko pamiętaj, 
żeby wybrać oferty z bezpłatnym 
anulowaniem rezerwacji, żeby nie 
obudzić się z ręką w nocniku, kiedy 

Pupety z mozzarellą
COŚ NA ZĄB

Idzie zima, więc raczej nie warto teraz myśleć o idealnej sylwetce, tylko 
raczej o zbudowaniu rezerwuaru, z którego organizm czerpać będzie 
energię potrzebną do zeskrobywania szronu z szyb w samochodzie. 
Dzisia przepis na coć, co pewnością w tym pomoże. A jak smakuje... 
mniam, spróbujcie sami! 

ogłoszą kolejny lockdown. A sporo 
na to wskazuje.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Ściągnij łopatki i przestań się 
garbić, bo życie samo się nie prze-
żyje. Gwiazdy do niczego Cię nie 
namawiają, ale ta nowa znajomość 
wygląda naprawdę obiecująco. 
Jeśli myślisz o wspólnym wypadzie 
do kina, to nowe „Wesele” Sma-
rzowskiego nadaje się raczej na 
późniejszy etap znajomości.
RYBY (19.02. - 20.03.)
No i co z tego, że zapowiadają dna-
dejście chłodów? Twoim zdaniem 
w takich warunkach nie da się żyć? 
To wyobraź sobie, że Eskimosi mają 
jeszcze gorzej od Ciebie. A póki co 
- ciesz się babim latem i wybierz się 
na grzyby, bo Wigilia tuż, tuż...

SKłADNIKI

• 500 g mięsa mielonego,
• 1 cebula,
• 2 ząbki czosnku,
• olej,
• 300 ml przecieru pomidorowego,
• 1 łyżka koncentratu pomidorowego,
• tymianek, oregano, sól, pieprz, bazylia,
• 1 kulka mozzarelli.

WYKONANIE

Mięso przekładamy do miski, dodajemy sól i pieprz. Wyrabiamy ręką, 
formujemy kulki. Każdą kulkę obtaczamy w mące i smażymy na patelni na 
rozgrzanym oleju.
Na patelnię do usmażonych pulpetów dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę 
i przeciśnięty przez praskę czosnek. Chwilę smażymy. Wlewamy przecier i 
koncentrat. Zmniejszamy ogień i gotujemy przez około 10 min. Mozzarellę 
wyciągamy z zalewy i rwiemy na małe kawałki, zmniejszamy ogień i wykła-
damy na pulpety. Gotujemy, aż ser się rozpuści. Na koniec dodajemy zioła. 

Polecam podawać z ulubionym makaronem lub kaszą.

SMACZNEGO! ()
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Wsiadam 
pierwszy 

raz w 
życiu w 
kolejkę 
pod-
miejską. 

W rękach 
trzymam 

drewnianą 
skrzynkę, w skrzynce są świeżo 
upieczone domowe ciastecz-
ka, nalewka z Podlasia i uroczy 
kwiatek w doniczce. Buty - adi-
dasy, spodnie - jeansy, na górze 
– prosta, bawełniana bluzka 
w paski. Nie wyprostowałam 
włosów i ledwie tknęłam rzęsy 
maskarą. Nie jadę robić wrażenia, 
uświadamiam sobie chwilę przed 
wyjściem z domu. Nie jadę po to, 
żeby upewnić się, że ktoś mnie 
polubi. Jadę po to, żeby spędzić 
czas z ludźmi, których lubię ja i 

którzy lubią mnie. Podróż kolejką 
podmiejską to mój debiut i nosi 
wciąż cechy przygody, ale takiej, o 
której już wiem, że kończy się długo 
i szczęśliwie.

Jeszcze kilka miesięcy temu progi 
tego domu mnie przerażały, bo za 
drzwiami była presja. Trzeba było 
pamiętać o rzeczach tak podstawo-
wych jak ściągnięcie butów i żeby 
z poświęceniem założyć kapcie, 
w których nienawidzę chodzić, 
odpowiadać na pytania o pracę i 
zainteresowania, pilnować guzików 
w sukience, które lubią się rozpinać 
w najmniej odpowiednich momen-
tach.

Dziś, pewnie pierwszy raz, wcho-
dzę tu jednak rozluźniona i bez 
żadnego skrępowania wymieniam 
całusy w policzek na powitanie. 
W powietrzu unoszą się rzucone 
pytania, ale to już nie okazja do 

Gdzie ja jestem?
prężenia metaforycznych muskułów, 
tylko szczere zainteresowanie. Jak się 
czujesz, czy już wszystko dobrze? Jak 
wyjazd, czy Państwo odpoczęli? A co 
słychać? Czy to dla nas? Och, i do-
mowe ciasteczka, przecież nie trzeba 
było! Grono obecnych poszerza się 
o innych domowników, a ja wiem 
już, gdzie szukać kubków, łyżeczek, 
talerzyków i tostera.

Nie spędziłam tu dużo czasu, ale 
wystarczająco, żeby Grodzisk Mazo-
wiecki dał się jakoś poznać. Patrzę 
na niego przez palce, nieśmiało 
porównując go do Wałcza. Są tu 
stawy (no, nie jeziora), promenady 
do spacerowania i deptak w środku 
miasta. Jadąc przez miasto macha 
się tu do znajomych i wymienia 
skinienia głowy z ludźmi, których 
zna się z widzenia.

Są mięsne i piekarnie, do których 
wraca się po „to, co zwykle”, a 

trzy minuty samochodem to już 
spacer po lesie. Szeregi jednoro-
dzinnych domków są wprawdzie 
w gęstszej zabudowie niż na Cho-
pina, gdzie się wychowałam, ale 
wciąż wywołują tę samą tęsknotę 
za prostym wieczorem przy grillu 
czy wspinaniem się na rozłożystą 
czereśnię.

I ludzie bywają tu tacy sami, 
podobnie rodzinni, serdeczni i 
otwarci. Grodzisk pachnie wspól-
nymi świętami i niedzielnymi 
spacerami po obiedzie. Z niedo-
wierzaniem przecieram ledwie 
pomalowane oczy i tłumaczę 
sobie, że wcale nie przeniosłam 
się w czasie i przestrzeni.

Są po prostu takie rzeczy, któ-
rych nawet najwspanialsza stolica 
nie ma do zaoferowania.

Natalia Chruścicka

W lipcu napisa-
łem felieton, w 

którym przy-
woływałem 
a n t y c z n e 
rzymskie pa-
remie praw-

ne, czyli zasa-
dy prawne, które 

trwa- ją do dzisiaj. Jedną z 
nich jest: pacta sunt servanda, czyli 
przekładając 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). Trybunał Konstytucyjny 
(?) potwierdził ostatnim orzeczeniem 
ciągłość dążenia rządzącej formacji do 
wyprowadzenia Polski z Unii Europej-
skiej. Ostatnio rządzącym nie podoba-
ją się przepisy Traktatu Unijnego, na 
mocy którego jesteśmy członkiem Unii 
Europejskiej. Według tegoż trybunału 
przepisy w nim zawarte naruszają 
pierwszeństwo polskiej Konstytucji 
przed przepisami traktatowymi. Tyle, 
że nie można naruszyć Konstytucji, 
skoro ona sama takie pierwszeństwo 
stanowi. 

Dla przypomnienia: Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej w art. 9 za-
wiera zasadę przestrzegania prawa 
międzynarodowego, która brzmi: 
„Rzeczpospolita Polska przestrzega 
wiążącego ją prawa międzynaro-
dowego”. W jednym z następnych 
artykułów (90) Konstytucja stanowi, 
że Rzeczpospolita Polska może na 
podstawie umowy międzynarodowej 
przekazać organizacji międzynarodo-
wej lub organowi międzynarodowe-
mu kompetencje organów władzy 
państwowej w niektórych sprawach. 
Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej 
umowy może być uchwalone w re-

ferendum ogólnokrajowym. Artykuł 
91 zaś stwierdza, że ratyfikowana 
umowa międzynarodowa, po jej 
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej, stanowi część 
krajowego porządku prawnego i jest 
bezpośrednio stosowana, chyba że 
jej stosowanie jest uzależnione od 
wydania ustawy. Umowa międzyna-
rodowa ratyfikowana za uprzednią 
zgodą wyrażoną w ustawie ma pierw-
szeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy 
tej nie da się pogodzić z umową. Do 
tego jeżeli wynika to z ratyfikowanej 
przez Rzeczpospolitą Polską umowy 
konstytuującej organizację międzyna-
rodową, prawo przez nią stanowione 
jest stosowane bezpośrednio, mając 
pierwszeństwo w przypadku kolizji 
z ustawami. Traktat unijny został 
ratyfikowany. Artykuły Konstytucji są 
więc dla mnie oczywiste i nie wyma-
gają interpretacji. Innym się jednak 
wydaje, że jest inaczej. Podobne 
zapisy obowiązują w innych krajach 
Unii. Stosowny przykład rozumienia 
przez nich tych zapisów Konstytucji 
przez rządzących dał onegdaj sędzia 
Sądu Najwyższego Michał Laskowski, 
porównując próbę interpretacji tych 
zapisów do sytuacji, gdyby Polska 
zażądała od UEFA, by mogła grać w 
piłkę bez spalonego, ale innych miało 
to obowiązywać. I to stwierdzenie 
sędziego Laskowskiego pozostaje 
aktualne.

Ponownie też składam Czytelnikom 
propozycje oceny obecnej sytuacji. 
Według mnie, jest to spór sztucznie 
wywołany dla celów politycznych, 
który znalazł się przed sądem kon-
stytucyjnym obsadzonym wciąż nie-
wątpliwie niezależnymi i prawidłowo 
powołanymi sędziami. Nadal podtrzy-
muję moje uwagi co do możliwości 
wyjścia z tej sytuacji. Są one trzy: 

Eurokonstytucja cz. 2
możemy wystąpić z Unii, zmienić Kon-
stytucję lub doprowadzić do zmiany 
traktatów. Którą z tych możliwości 
może zrealizować rząd (prezes?)? 

Przypomnę też, że w 2003 r. w 
referendum akcesyjnym przy ponad 
58 % frekwencji, aż 77,45 % uczest-
ników wybrało przyłączenie Polski do 
Unii Europejskiej, odpowiadając na 
pytanie: Czy wyraża Pani / Pan zgodę 
na przystąpienie Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej?  Obecnie 
ok. 80% społeczeństwa chce być w 
Unii Europejskiej. Rządzący,  dzisiaj 
mający ok. 33 % poparcie wyborców, 
mogą wyprowadzić Polskę z Unii. Czy 
tak będzie? Czas pokaże. Zadałem 
też w lipcu pytanie: dokąd zmierza 
rząd? Wówczas nie znałem odpo-
wiedzi na to pytanie i dzisiaj też nie 
znam. Podtrzymam też moje lipcowe 
dywagacje: wiem, że Polska nie leży 

na wyspie, gdzieś na zachodnich ru-
bieżach Europy. Na nasze nieszczęście 
leży w centrum Europy, i niegdyś przez 
swary i kłótnie utraciła niepodległość. 
W 90. latach ubiegłego wieku ją od-
zyskała, 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. 

Opozycja zaś jaka jest - każdy widzi, 
a to nie daje dobrych rokowań na 
przyszłość. Siedzą za zasiekami wła-
snych dążeń i ambicji, za nic mają 
naszą przyszłość i nie potrafią w 
sprawach racji stanu mówić jednym 
głosem, co było widać, a nie było sły-
chać w niedzielę podczas protestów.

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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Wakacje ledwie się skończyły, a już 
zaczynają się pojawiać problemy. 
Spory zgryz ma jedna z nauczycie-
lek z terenu powiatu wałeckiego. 
Była opiekunką na obozie, na któ-
rym jedna z uczestniczek zaszła w 
ciążę. Tylko, że rodzice dziewczyny 
o odszkodowanie i alimenty poda-
ją... nauczycielkę. 

Aneta R. (imię i inicjał nazwiska 
zmienione – dop. aut.) jest młodą 
nauczycielką, z zaledwie kilkuletnim 
stażem. Już w trakcie studiów w wa-
kacje dorabiała jako opiekunka na ko-
loniach czy obozach. Współpracowała 
z kilkoma firmami, organizującymi 
takie wyjazdy. Z jednej strony miała 
dodatkowy dochód, a z drugiej fajnie 
spędzone wakacje. Szukała takich 
wyjazdów, w trakcie których miała się 
opiekować nastolatkami z końcowych 
klas gimnazjum, a po ich likwidacji - z 
ostatnich klas podstawówki i począt-
kowych roczników szkoły średniej. 

- Wystarczyło dać im nieco luzu – 
opowiada. - Przymknąć oko na to, 
że czasem wypiją w tajemnicy piwo 
i wtedy specjalnie nie było pracy. 
Unikałam maluchów, bo z nimi było 
więcej problemów i urwania głowy. 
Oczywiście miałam świadomość praw-
nych uwarunkowań. Mówiono o tym 
na kursach dla opiekunów. Zgodnie 
z przepisami, to właśnie opiekun na 
czas wypoczynku przejmuje prawną 
odpowiedzialność za dziecko. W tym 
czasie odpowiada za niego na takich 

Alimenty od... wychowawczyni!
samych zasadach, jak rodzice. Dla 
mnie było oczywiste, że jeśli dojdzie 
do wypadku z powodu zaniedbania 
przeze mnie obowiązków, to mogę być 
pociągnięta do odpowiedzialności. W 
takim przypadku będę odpowiadać i 
karnie i cywilnie. Ale nie przypuszcza-
łam, że zostanę oskarżona o alimenty...

Aneta w tym roku była opiekunką 
na kilku obozach, w tym dwóch 
językowych w Hiszpanii. Młodzież 
nastoletnia, kapitalne warunki i świet-
na pogoda. Młodzież od rana miała 
zajęcia językowe, które kończyły się 
około 11.00. Potem czas wolny, czyli 
głównie plaża, rzadziej wyprawy do 
miasta na zakupy. Po południu znów 
godzina zajęć językowych i znów 
czas wolny. Wieczorem zaś dyskoteki 
na plaży albo dyskoteki w mieście. 
Nikt tam za bardzo dowodów nie 
sprawdzał. Nie było problemu ani 
z wejściem, ani z kupnem alkoholu. 

- Nie byłam tam jedyną opiekunką 
– zaznacza Aneta R. - W sumie na 30 
osób była nas trójka i dogadaliśmy 
się z naszymi dzieciakami, że mają 
trochę więcej luzu, ale nie chcemy 
przegięć. Nie chcemy, żeby kogoś 
ściągała policja, żeby wracali pijani. 
Piwko, ale tylko jedno, mogą wypić, 
jeśli bardzo chcą. Umówmy się, że 
były to dzieciaki prawie pełnoletnie. 
I nie było z ich strony żadnej wpadki. 
Wracali później, ale nie przekraczali 
wyznaczonej godziny. Nie było też 
problemów z alkoholem i generalnie 
z zachowaniem.

***
Aneta R. wróciła do domu. Po wa-

kacjach zaczęła normalną pracę w 
szkole. Pewnego dnia wieczorem w jej 
mieszkaniu zadzwonił domofon. Jakiś 
mężczyzna, którego nazwiska dobrze 
nie usłyszała, domagał się rozmowy. 

- Sądziłam, że to rodzic jakiegoś 
ucznia, więc go wpuściłam – opowiada 
Aneta R. - Do mieszkania wpadł męż-
czyzna z krzykiem, że mnie zniszczy, 
żee pójdę z torbami. Okazało się, że 
to ojciec jednej z dziewczyn z obozu 
językowego. Jak się okazało, jego sie-
demnastoletnia córka zaszła na obozie 
w ciążę. Pytał ją, kto jest ojcem, ale 
nie chciała mu powiedzieć. Mężczyzna 
obawiał się, że córka sama tego nie 
wie, bo był to zapewne jakiś cudzozie-
miec. Facet atakował mnie pytaniami: 
gdzie wtedy byłam?! Co robiłam, 
zamiast opiekować się jego córką? 
Oświadczył, że ona zaszła w ciążę, a 
ponieważ nie można ustalić sprawcy, 
więc to ja będę płaciła alimenty, bo 
nie dopełniłam obowiązków. Chciałam 
rozmawiać z tym mężczyzną, ale był 
tak wściekły, że nie było szans na jaką-
kolwiek spokojną i racjonalną wymianę 
poglądów. Fakt: ciąża dziewczyny nie 
była rzeczą fajną, ale nie wyobrażałam 
sobie, aby można mnie było podać o 
alimenty. Kiedy facet wyszedł, zajrza-
łam do internetu i zaczęłam się robić 
coraz bardziej przerażona.

Okazuje się bowiem, że za wszystkie 
zdarzenia, do jakich dochodzi podczas 
letniego wypoczynku, wychowawcę 
czy też opiekuna można pociągnąć 
zarówno do cywilnej, jak i karnej od-
powiedzialności. I nie chodzi tu tylko o 
te drobne, czyli najczęściej spotykane 
i najbardziej oczywiste zdarzenia, jak 
złamania, zadrapania, czy kradzieże, 
ale również te poważniejsze, jak po-
bicie, gwałt czy utrata życia. Zgodnie 
z przepisami na czas wypoczynku to 

opiekun przejmuje prawną odpo-
wiedzialność za dziecko. Jeżeli więc 
wtedy wydarzy się jakiś wypadek, a 
kolonista poniesie szkodę, to opiekun 
może zostać pociągnięty do cywilnej 
lub karnej odpowiedzialności.

- W sieci wyczytałam o rozporzą-
dzeniu, które jest podstawą do do-
magania się od opiekuna alimentów 
– mówi Aneta R. - Nogi się pode 
mną ugięły. Co prawda kawałek da-
lej doczytałam, że to rozporządzenie 
przestało obowiązywać, a w innym 
artykule w sieci, że nigdy żadnego 
rozporządzenia, pozwalającego na 
domaganie się od wychowawcy 
alimentów za ciążę, do jakiej doszło 
podczas gdy sprawował opiekę, nie 
było. Ale niepokój został zasiany.

Aneta skontaktowała się z praw-
nikami i jak się okazało, nawet oni 
nie byli do końca pewni. Z jednej 
strony bowiem nie ma teoretycznie 
przepisów, na mocy których można 
domagać się alimentów od opiekuna 
przebywających na obozie młodych 
ludzi. Ale problem nie leży tylko w 
rozporządzeniu czy jego braku, ale 
także w sądach i w ich podejściu do 
określenia zakresu odpowiedzialności 
opiekunów. Jeśli sądy regularnie zaczną 
orzekać, iż opiekun w czasie kolonii 
lub obozu odpowiada za ciążę osób, 
które znalazły się pod jego opieką, to 
niestety będzie to sytuacja bardzo nie-
komfortowa i w praktyce otwierająca 
drogę do dochodzenia odszkodowania.

- Facet zapowiedział, że poda mnie 
o alimenty – mówi Aneta R. - Raczej 
na pewno sąd ich nie zasądzi. Ale nie 
jest dla mnie zbyt pocieszające, bo 
zamiast alimentów, mogę mieć za-
sądzone odszkodowanie. Oczywiście 
będę walczyła, bo nie czuję się winna. 
Choć teraz żałuję, że nie wykupiłam 
ubezpieczenia OC, ale szkoda mi było 
kilku stówek...            Marcin Orlicki
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel.  67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

15 lat
pośrednictwo, zarządzanie, wycena, 

kredyty, ubezpieczenia
Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477

www.furman24.pl nieruchomosci@r-man.pl

• 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

• Mieszkanie do wynajęcia w Wałczu, 48 
m2, 2 piętro. Więcej: 668 946 358     42/21l

• Udzielę korepetycji - matematyka, 
szkoła podstawowa 502 370 101    40/21n

• Zatrudnię pracowników (panów) na 
Stację Paliw w Wałczu. 507 074 042       
                                          42/21p

• Kupię wszystkie maszyny rolnicze, 
stan obojętny - nowsze, jak i stare do re-
montu. 726 473 812                         49/21k

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu 
czynne jest od godz. 1300 w czwartki przy 
ul. Dąbrowskiego 2/1w Wałczu w siedzi-
bie SIG. Z porad bezpłatnych w zakresie 
prowadzenia robót budowlanych mogą 
korzystać osoby prywatne po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu konsultacji - tel. 
693-770-576                                    31/21u

• 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. 
    

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.

NIErUcHOMOŚcI

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

NAukA

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

KUPIĘ

PRACA

dOradZTWO BUdOWLaNE
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