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Wymiana 
kopciucha

Opłaca się nie zatruwać życia sobie i innym! 
Jak działa rządowy program „Czyste Powietrze”

w województwie zachodniopomorskim?
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Zzmarł Kamil Durczok. Owszem - żadna to nowina, gdyż jest już 
po pogrzebie, a, jakkolwiek źle to zabrzmi, również żadna to 
niespodzianka. Nie miałem okazji poznać pana Kamila osobiście i 
wiem o nim tyle samo, co przeciętny zjadacz chleba oraz oglądacz 

programów informacyjnych. Na tej - wyłącznie na tej - podstawie od lat 
kojarzył mi się dr Jekyll'em i  mr Hyde'm, czyli człowiekiem, w którym 
kryły się dwie osobowości. 

Zawodowo - mucha nie siada. Dla mnie Kamil Durczok przed kamerą był 
klasycznym przykładem telewizyjnego zwierzęcia, którego największym i 
bardzo rzadko spotykanym atutem była umiejętność przykuwania uwagi 
widza. Elokwentny, oczytany, pewny siebie. Swego czasu - a wcale nie 
było to przecież tak dawno - absolutny top polskich prezenterów progra-
mów newsowych i publicystycznych, który w każdej chwili był w stanie 
„zaorać” dowolnego rozmówcę. Czynił to jednak rzadko, a jeśli już, to z 
klasą, której teraz w żadnej - zwłaszcza publicznej - telewizji próżno szukać. 
Krótko mówiąc - gość.

Kiedy gasły jupitery, a kamerzyści szli do domów - zmieniał się jednak nie 
do poznania. Niektórzy spośród tych, z którymi pracował twierdzą, że poza 
wizją wylewało się z niego rozbuchane do niebotycznych rozmiarów ego. 
Rozpieszczony niezliczonymi nagrodami, przekonany o swojej nieomylności i 
nietykalności, przemieniał się w potwora. Jako szef był pomiatającym ludźmi 
tyranem, nierzadko dopuszczającym się mobbingu, jako rodzaj męski (bo 
nie wiem, czy można wobec niego użyć określenia: mężczyna, które coś 
jednak powinno znaczyć) miał próbować wykorzystywać swoją zawodową 
pozycję do obcesowych... nie, to zbyt słabe określenie - do karygodnych 
prób nakłonienia do uległości podległych sobie pań. Gwoli sprawiedliwości 
należy dodać, że sąd nie udowodnił mu w tym temacie winy, a jedyną karą, 
jako poniósł, było rozwiązanie gwiadorskiego kontraktu z TVN. Sam Kamil 
Durczok nigdy nie przynał się do molestowania kobiet. Odnośnie mobbingu 
- owszem, choć nie nazywał tego w ten sposób. W jednym ze swoich ostat-
nich wywiadów mówił, odnosząc się do pamiętnego materiału z backstagu, 
dotyczący brudnego stołu, że wynikało z jego nadmiernego zaangażowania 
się w pracę, która w tamtym okresie była całym jego życiem. Jego błąd miał 
polegać na tym, że oczekiwał od wszystkich swoich współpracowników, że 
będą pracować z takim samym zaangażowaniem, jak on. Pod koniec życia 
przyznał, że nie miał do tego prawa.

Oskarżenia o molestowanie seksualne - choć Kami Durczok wyszedł z 
niego bez prawnego szwanku - okazały się początkiem końca zawrotnej 
kariery zawodowej topowego dziennikarza. O gwiazdorskich kontraktach 
musiał zapomnieć, choć na krótko znalazł jeszcze przystań w jednej z głów-
nych stacji telewizyjnych. Było to już jednak jedynie odcinanie kuponów 

od niegdysiejszej sprawy. Kamil Durczok w końcu wrócił na Śląsk, z którego 
pochodził, ale i tam nie potrafił się do końca odnaleźć. Położył założony 
przez siebie portal, pracował w innym, a ogólnopolskiej opinii w zakresie 
zawodowym przypominał o swoim istnieniu tylko poprzez wpisy w social 
mediach. Mocne i kontrowersyjne, ale świadczące o tym, że nie tracił 
pazurów. Tyle, że poza Śląskiem mało kto traktował go już poważnie...

Na to wszystko nałożyły się poważne problemy ze zdrowiem. Durczok 
pokonał kilkanaście lat temu chorobę nowotworową, ale jego największym 
problemem od dawna były demony, de facto kierujące jego życiem. On 
sam otwarcie pisał o swoim alkoholizmie, łączono go również z innymi 
używkami. Miarą jego upadku w tym zakresie była kolizja, którą spowo-
dował, kierując autem w stanie po spożyciu alkoholu. Został za to skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu i zhejtowany przez uwielbiającą żyć cudzym 
życiem dużą część opinii publicznej. Zwłaszcza przez tych, którzy popierają 
rządzącą partię, wobec której Durczok był bardzo krytyczny, ale również 
przez zwyczajnych gnojów, gotowych ściąć każdą głowę, która choć odro-
binę wyrośnie ponad górną krawędź ich szamba.

Z daleka wydawało się, że po tej kolizji Kamil Durczok zaczął wychodzić 
na prostą. Robił swoje, mieszkał z psem, sporadycznie odpowiadał na 
sporadyczne pytania, co u niego słychać. Ale myślenie, że znalazł wreszcie 
nowy sens życia i że najgorsze już za nim, okazało się życzeniowe.

Na wieść o jego śmierci warszawskie środowisko dziennikarskie w 
pierwszej chwili zaniemówiło, a potem wylało z siebie potok wspomin-
ków, słów otuchy dla najbliższych Kamila Durczoka, oraz komentarzy, 
że mimo wszystko szkoda, bo odszedł ktoś jednak nietuzinkowy. Jak dla 
mnie, generalnie było to dość słabe, bo coście Państwo zrobili, kiedy ten 
nietuzinkowy człowiek potrzebował pomocy?

Kolejny temat dla sieciowych trolli - przewodniczący Platformy 
Obywatelskiej Donald Tusk przekroczył o 57 kilometrów na godzi-
nę obowiązujący w terenie zabudowanym limit prędkości i stracił 

prawo jazdy. Pajacowanie za kierownicą w rejonie zabudowanym nie jest 
dla nikogo - także dla D. Tuska - powodem do chwały, więc nie ma o czym 
gadać. Mandat, prawko i tyle. Mówiąc półżartem - tym razem wina Tuska 
bez dwóch zdań.

Ale dla wielu osób to jest również doskonała okazja, żeby dołożyć „Ru-
dzielcowi”. Bo pewnie myślał, że mu wszystko wolno i na resztę życia mu 
powinni to prawko zatrzymać, a nie na te marne dwa czy trzy miesiące, i 
co to jest dla takiego parę stówek. Sam nie zawsze jestem święty na dro-
dze i codziennie widzę, co wyprawiają tam różni tacy, którzy akurat Tuska 
chcieliby zesłać na Sybir. Ale dlaczego tylko jego? Jak wszyscy, to wszyscy...

Reduktor
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Czyste Powietrze zmienia Pomorze 
Zachodnie. W ramach rządowego 
programu, realizowanego od 18 
września 2018 roku przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie, mieszkańcy naszego regionu 
otrzymali niemal 145 milionów zło-
tych dofinansowania na wymianę 
nieekologicznych źródeł ciepła oraz 
kompleksową termomodernizację 
domów jednorodzinnych. Fundusz 
oferuje także wsparcie na ten cel 
w ramach pilotażu, adresowanego 
do mieszkańców zabudowy wielo-
rodzinnej od 3 do 20 lokali oraz 
wspólnot mieszkaniowych.

Okazją do podsumowania 3 lat 
realizacji programu Czyste Powietrze 
w naszym regionie było spotkanie z 
udziałem wicewojewody zachodnio-
pomorskiego Tomasza Wójcika, preze-
sa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie Marka Subocza, 
burmistrza Wałcza Macieja Żebrow-
skiego oraz przewodniczącego Rady 
Miasta Wałcz Macieja Goszczyńskiego.

Cel: likwidacja smogu
Czyste Powietrze to program, który 

kompleksowo podchodzi do tematu 
jakości powietrza i likwidacji niskiej 
emisji w Polsce. Oferuje różnego 
rodzaju możliwości dofinansowania 
i budżet w wysokości ponad 100 
miliardów złotych. Od początku 
trwania programu mieszkańcy wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
złożyli do Funduszu 8660 wniosków 
na kwotę 144.487.353 złotych, 
w tym 123.349.995 zł to dotacje, 
20.706.916 zł – pożyczki, a 430.442 
zł – dotacje na częściową spłatę ka-
pitału kredytu bankowego. Fundusz 
zawarł z neneficjentami 6473 umowy 
na kwotę 102.920.046,42 złotych.

Dzięki programowi mieszkańcy od-
dychają lepszej jakości powietrzem, 
gdyż efektem ekologicznym jest 
redukcja emisji zanieczyszczeń zatru-
wających powietrze, w tym pyłów 
zawieszonych PM10 i PM2,5, ben-
zoapirenu, dwutlenku siarki, tlenków 
azotu czy dwutlenku węgla. 

- Program Czyste Powietrze pozwala 
uzyskać atrakcyjne wsparcie nie tylko 
na wymianę tak zwanych kopciuchów 
na nowoczesne i ekologiczne źródła 
ciepła, ale również przeprowadzić 
kompleksową termomodernizację 
domu, obejmującą modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody, montaż wentylacji z 

Trzy lata programu Czyste Powietrze

odzyskiem ciepła, docieplenie ścian, 
wymianę okien i drzwi na energoosz-
czędne czy montaż instalacji fotowol-
taicznej, produkującej prąd ze słońca 
– mówi Marek Subocz, prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Szczecinie.

Nawet 37 tysięcy złotych dotacji
Mieszkańcy – zależnie od poziomu 

dochodów na członka rodziny – mogą 
otrzymać do 30 tysięcy złotych dotacji 
w poziomie podstawowym i do 37 
tysięcy złotych dotacji w poziomie 
podwyższonym. Z wyższego wsparcia 
korzystają beneficjenci, u których do-
chód na jednego członka rodziny nie 
przekracza 1564 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym i 2189 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym. Wniosek 
można złożyć przez internet – w Portalu 
Beneficjenta albo serwisie gov.pl, w 
Urzędzie Gminy lub – w ramach ścieżki 
bankowej – za pośrednictwem jednego 
z banków, oferującego wsparcie na 
częściową spłatę kredytu w programie.

Dobra współpraca z Gminami
WFOŚiGW w Szczecinie aktywnie 

współpracuje z zachodniopomorskimi 
samorządami w realizacji programu 
Czyste Powietrze. Do tej pory Fundusz 
zawarł porozumienia o współpracy ze 
103 spośród 113, czyli ponad 91% 
gmin z naszego regionu, co plasuje 
WFOŚiGW w Szczecinie pod tym 
względem w ścisłej krajowej czołów-
ce. Do zadań gmin, przystępujących 
do współpracy z Funduszem, należy 
między innymi pomoc wniosko-
dawcom w dopełnieniu formalności 
związanych ze złożeniem wniosku, 
a także wystawianie zaświadczeń o 
dochodach. Każdej z 80 gmin, które 
podpisały aneksy do porozumień i zo-
bowiązały się do utworzenia punktów 
konsultacyjnych, wypłacono zaliczkę 
w wysokości 9 tysięcy złotych, co 
łącznie przekłada się na wsparcie na 
poziomie 720 tysięcy złotych. 

Łączny budżet zachęt dla Gmin, 
przygotowanych przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska oraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, to ponad 100 
mln zł. Obejmuje on wsparcie utwo-
rzenia oraz bieżącego funkcjonowania 
punktów informacyjnych (do 30 tys. 
zł), nowe stawki za złożony wniosek 
z terenu gminy (150 zł przy podwyż-
szonym poziomie dofinansowania i 
50 zł przy podstawowym) oraz do 16 
mln. zł na premiowanie gmin, które 
w danym roku wykażą się największą 
aktywnością pod względem liczby 
składanych wniosków.

Spośród samorządów współpracu-
jących z Funduszem najwięcej wnio-
sków o dofinansowanie wpłynęło z: 
Goleniowa (283), Stargardu (206), 
Sianowa (162), Dobrej Szczecińskiej 
(130), Kamienia Pomorskiego (122), 
Pyrzyc (117), Gryfic (113), Malecho-
wa (105), Nowogardu (104) oraz 
Wałcza (104). 

Wsparcie: w Funduszu, przez inter-
net i w Gminie

Pomoc w zakresie programu można 
uzyskać w WFOŚiGW w Szczecinie 
– w biurach przy ulicy Waryńskiego 
17 w Szczecinie, ulicy Zwycięstwa 
111 w Koszalinie oraz na Placu 
Wolności 8 w Szczecinku. Do dyspo-
zycji mieszkańców są także infolinie: 
Funduszu (91 48 55 150; 94 34 67 
220) oraz ogólnopolska (22 340 40 
80). Wsparcie świadczą także Urzę-
dy Gmin, które uruchomiły punkty 
informacyjno-konsultacyjne, w któ-
rych mieszkańcy – blisko domu i bez 
konieczności jechania do Funduszu 
– mogą złożyć wniosek o wsparcie w 
ramach programu. Informacje o zasa-
dach programu można znaleźć także 
na stronach: czystepowietrze.gov.pl, 
a także wfos.szczecin.pl w zakładce 
„Czyste Powietrze”.

Pilotaż – uzupełnieniem programu 
Czyste Powietrze

Dopełnieniem programu Czyste 

Powietrze jest realizowany przez 
WFOŚiGW w Szczecinie od 14 kwiet-
nia 2021 roku pilotażowy program 
„Poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła w budynkach 
wielorodzinnych”. Budżet programu 
to 10 milionów złotych. Mogą z niego 
skorzystać osoby fizyczne (właściciele 
lub współwłaściciele mieszkań) oraz 
wspólnoty mieszkaniowe w budyn-
kach wielorodzinnych, w których jest 
od 3 do 20 mieszkań. Dofinansowanie 
obejmuje zakup i montaż nowego 
źródła ciepła pod warunkiem likwi-
dacji nieefektywnego źródła ciepła na 
paliwo stałe. Można też sfinansować 
wymianę okien i drzwi na energo-
oszczędne oraz zadania termomo-
dernizacyjne, w tym – w przypadku 
składania wniosku przez wspólnoty 
mieszkaniowe – docieplenie budyn-
ku. Wsparcie dla osób fizycznych i 
wspólnot mieszkaniowych to nawet 
60% kwoty przedsięwzięcia.

Od rozpoczęcia pilotażu do Funduszu 
prawidłowo złożono 646 wniosków 
na kwotę 8.932.294,83 złotych. 
WFOŚiGW w Szczecinie zawarł z 
beneficjentami 287 umów na kwotę 
3.612.583,40 zł. Szczegóły dotyczą-
ce programu są dostępne na stronie 
wfos.szczecin.pl w zakładce „Budynki 
wielorodzinne – pilotaż”.

Na podstawie materiału UW w 
Szczecinie

Oprac. red.
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Roztargniona, ponad 60-letnia 
kobieta zostawiła na stole w wa-
łeckim lokalu gastronomicznym 47 
800 złotych. Zgubę znaleźli przeby-
wający w lokalu w czasie wolnym 
od służby policjant oraz pracująca 
tam stażystka. Właściciele baru 
pomogli w szybkim dotarciu do 
pokrzywdzonej.

Do zdarzenia doszło 12 listopada 
przed południem. Będący przed służ-
bą funkcjonariusz policji wszedł do 
jednego z wałeckich lokali gastrono-
micznych. Stojąc przy ladzie w lokalu 
zauważył leżącą na stole dużą sumę 
banknotów. Dostrzegła to również 
pracująca tam stażystka. Policjant 
przypomniał sobie, że kiedy wchodził 
do lokalu, minął się w drzwiach z 
kobietą w charakterystycznej czapce. 
Mundurowy wybiegł na zewnątrz, ale 
kobiety już nie było. Policjant wspólnie 
z obsługą baru przeliczyli pieniądze. 
Okazało się, że roztargniona pani zgu-
biła... 47 800 zł! W rozmowie z właści-
cielami lokalu policjant ustalił, iż znają 
oni kobietę z widzenia, ale bardziej 
jej rodzinę. Dzięki pomocy właścicieli 
lokalu szybko udało się ustalić adres 
roztargnionej kobiety i oddać jej zgubę 
jeszcze tego samego dnia.

Przy okazji warto przypomnieć, że 
zgodnie z art. 284 Kodeksu Karnego 
każdy, kto przywłaszcza sobie cudzą 
rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, 
podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. W wypadku mniejszej wagi 
lub przywłaszczenia rzeczy znalezio-
nej, sprawca podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do roku.

Bardzo 
cenna 
zguba

18 listopada w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Szwecji odbył się ko-
lejny konkurs z udzielania pierwszej 
pomocy. Uczniowie rywalizowali w 
trzech kategoriach wiekowych: kl. 1 i 
2, druga grupa - kl. 3, 4 i 5 oraz trze-
cia grupa - kl. 6, 7 i 8. Rywalizacja 
była bardzo zacięta, potrzebne były 
dogrywki, ale ostatecznie udało się 
wyłonić zwycięzców.

W 1. grupie najlepsi okazali się 
Iga Majszczyk, Fabian Kaczmarek i 
Xavier Pacyk (wszyscy z kl. 1). W 2. 
grupie miejsca na podium zajęli Maja 
Pacyk (kl. 5), Zofia Kilańczyk (kl. 3) 

Konkursowa pierwsza pomoc
i Stanisław Chmielewski (kl. 3), a w 
najstarszej grupie zwyciężył Krzysztof 
Ryło (kl. 7) przed Amelią Woźniak (kl. 
8) i Bożeną Jakubowską (kl. 7).

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz 
słodycze, a wszyscy uczestnicy dyplo-
my i drobne upominki.

Każdego roku od września szkoła 
gości druhów OSP Szwecja, którzy 
prowadzą wykłady oraz warsztaty 
z udzielania pierwszej pomocy. Od 
kilku lat dzieci z klas I-III biorą czyn-
ny udział w programie  „Ratujemy 
i uczymy ratować”, prowadzonym 
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Corocznie młodsi uczniowie 

otrzymują hologramy od WOŚP, które 
są przyklejane na świadectwach dzie-
ci. W tym roku szkoła w Szwecji została 
nagrodzona przez Fundację Jerzego 
Owsiaka i otrzymała od WOŚP fanto-
my do ćwiczeń z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Co roku uczniowie 
NSP bierą udział w biciu rekordu resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej, któ-
ry polega na nieustannej resuscytacji 
przez 30 minut. Każde chętne dziecko 
z naszej szkoły mogło wziąć  udział w 
tym wydarzeniu.

Organizatorką tych wydarzeń jest 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Beata Kilańczyk.
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Po przegranych wyborach na po-
wiatowego radnego zasadniczo od-
puściłem kwestie związane z funkcjo-
nowaniem Starostwa i Rady Powiatu. 
Nie oznacza to oczywiście, że jako 
szary obywatel powiatu w ogóle nie 
korzystam z usług, oferowanych w 
budynku na ul. Dąbrowskiego. Jakiś 
czas temu byłem niezmiernie usatys-
fakcjonowany z rozwiązania mego 
problemu przez Panie z Wydziału 
Komunikacji. Powiązanie życzliwo-
ści z kompetencją spowodowało, 
że kiedy tylko przypominam sobie 
wizytę w Wydziale, to nieustająco 
ciśnie mi się na usta słowo: dziękuję. 
Nie ukrywam, że służbowo sporo ko-
rzystam z wiedzy Wydziału Architek-
tury i Budownictwa. Mówiąc ogólnie 
-  Starostwo jest ok. Zatem w jakim 
celu zabieram głos? Otóż sprowo-
kowała mnie do tego wiadomość o 
zatrzymaniu Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Tę trudną do uwierzenia 
informację musiałem potwierdzić u 
wiarygodnej dla mnie osoby, by móc 
dalej o niej myśleć. 

Przewodniczącego Rady znam od 
momentu spotkania się w Radzie 
Powiatu. Gdy nasze kółka, do których 
należeliśmy, tworzyły koalicję rzą-
dzącą - kontakty miedzy nami były 
bliższe. Później gdy ugrupowanie 
Przewodniczącego znalazło innego 
sojusznika, z wiadomych względów 

Jakie standardy?
lekko się oziębiły, ale nie na tyle, by 
stracić do siebie wzajemny szacu-
nek. Zresztą szacunku nie straciłem i 
tereaz, gdy dotarła do mnie ta nie-
wiarygodna nowina. Niezbyt dawno 
nawet przeprowadziliśmy rozmowę 
telefoniczną. Zadzwonił w jakiejś 
drobnej sprawie, a kończąc rozmowę 
zgodziliśmy się, że moglibyśmy się 
spotkać i pogadać. Pomysł ten moim 
zdaniem nie stracił na aktualności i 
myślę, że niedługo będzie mógł być 
skonsumowany.

O nieprawidłowościach w oświad-
czeniach majątkowych przewodni-
czącego mówiono już dawno,  w 
czasach gdy byłem jeszcze radnym 
powiatowym. Mówiło się, mó-
wiło i... przestało się mówić. Nie 
budziło to zbytniego podniecenia 
wsród składających oświadczenia 
majątkowe tym bardziej, że rozpo-
wszechniano wieść, iż potencjalny 
błąd wynika z powodu nieujęcia w 
omawianym dokumencie dochodów 
uzyskanych ze sprzedaży udziałów 
firmy, której Przewodniczący był 
współzałożycielem - po tym, jak 
jego koledzy wspólnicy spuścili go z 
funkcji przywódcy dobrze - zdawa-
ło się - funkcjonującej paczki. I tu 
nagle  komunikat Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, który jednak, 
mimo, że porażający w swojej treści, 
jeszcze tak naprawdę nic nie kończy 

pod względem prawnym. Śledztwo 
jest złożone, a Przewodniczący może 
czynić to, co do tej pory czynił, 
może poza kontaktami z określo-
nymi przez prokuratora osobami. 
Należy przyjąć, że tak będzie, ale 
sam uśmiecham się gdy tak myślę, 
bo jednocześnie już słyszę głosy: 
a gdzie standardy głoszone przez 
polityków? Bo politycy w takich 
przypadkach nakazują przynajmniej 
zawiesić funkcje polityczne pełnione 
przez podejrzanego. Czy tak będzie 

OPINIE

w przypadku Przewodniczącego? 
Nie wiem. Czy jeżeli będzie trwał 
na stołku Przewodniczącego, straci 
na tym ugrupowanie, z którego się 
wywodzi? Czy straci na tym Staro-
sta, gdy będzie chciał ubiegać się w 
przyszłych wyborach o kolejną ka-
dencję szefa organu wykonawczego? 

Zatem, co ma zrobić Przewodni-
czący? Gdyby mnie zapytał, to na 
pewno mu szczerze odpowiem na to 
pytanie...

Marek Pawłowski
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Podwyżka lokalnych podatków w 
Wałczu wciąż jest gorącym tematem 
rozmów i internetowych dyskusji. 
Jedni obwiniają o wzrost lokalnych 
należności radnych, inni twierdzą, 
że to wina burmistrza. Jeszcze inni 
przypominają, że co prawda podatki 
uchwala Rada, jednak dzieje się to 
na wniosek burmistrza. Kto więc tak 
naprawdę odpowiada za podwyżkę? 
Śmiem twierdzić, że do ustalenia 
tego, kto stoi za wyższymi stawkami 
podatków, doskonale pasuje sen-
tencja, wygłaszana czasem na salach 
sądowych: „działając wspólnie i w 
porozumieniu...”. W tym wypadku 
bowiem uchwalenie nowych stawek 
wymagało porozumienia pomiędzy 
radnymi i burmistrzem, przy czym 
zacznie istotniejsze wydaje się jed-
nak dogadanie się samych radnych. 

Zacznijmy od oczywistej oczywi-
stości, czyli podziału kompetencji. 
Burmistrz jest organem wykonaw-
czym, a rada uchwałodawczym. Tu 
nie ma co kombinować. Burmistrz, 
i owszem - przygotowuje projekty 
uchwał pod względem merytorycz-
nym, ale to do Rady należy pod-
jęcie decyzji, czy projekt stanie się 
pełnoprawną uchwałą i wejdzie w 
życie. W przypadku uchwały ustala-
jącej nowe stawki podatków nie jest 
inaczej. Dorabianbie ideologii, że 
uchwała trafia pod obrady Rady na 
wniosek burmistrza jest mało udolną 
i mocno naiwną próbą zepchnięcia 

Kto za tym stoi?
na niego pełnej odpowiedzialności 
za podwyżki. Warto bowiem przy-
pomnieć, że przez osiem kolejnych 
lat dwaj kolejni burmistrzowie wnio-
skowali o wyższe stawki podatkowe. 
I co? Ano nic, bo radni uznawali za 
każdym razem, że to nie czas ani 
miejsce na podwyżki. Oczywiście, 
każdej odrzuconej uchwale towarzy-
szyły wygłaszane te same slogany, że 
nie pora na dodatkowe obciążanie 
kieszeni mieszkańców, że są inne 
sposoby na podreperowanie budże-
tu, itd. Brzmiało to dokładnie tak, 
jak ta sama puszczana od lat płyta. 
I nie ma się co dziwić, bo przecież 
nikt z radnych nie powie prawdy, 
że nie głosował za podniesieniem 
podatków ze strachu, że ludzie 
mogą się wkurzyć i druga kadencja 
może przejść koło nosa. A jeśli już 
dochodzi do podwyżek, to nigdy w 
roku wyborczym, tylko najlepiej na 
początku kadencji. Dlaczego? Ano 
właśnie z powodu wyborów. Każdy 
z radnych liczy, że do końca kadencji 
wyborca o podwyżce zapomni...

I właśnie dlatego projekt uchwały 
o podwyżce przygotowuje bur-
mistrz, ale to od radnych zależy, czy 
pobożne życzenia ciałem się staną.

Dziś czytamy i słyszymy, że nie 
wszyscy radni głosowali za podwyż-
ką. Rzeczywiście, taka jest praw-
da. Część głosowała za, część się 
wstrzymała, a niektórzy zagłosowali 
przeciwko. Dziś radni PiS najgłośniej 

krzyczą w internecie, że to burmistrz 
i Młodzi Wałcza stoją za podwyżką i 
podniesieniem kosztów życia miesz-
kańców. Takie wpisy można znaleźć 
na profilu PiS Wałcz, przy czym 
zastrzegam, że nie wiem, kto go pro-
wadzi i ile wspólnego ma on z miej-
skimi radnymi. Prawda jest też taka, 
że radni PiS byli przeciwni podwyżce 
podatków. Teraz jednak wróćmy do 
wspomnianej sentencji o działaniu 
„wspólnie i w porozumieniu”. Otóż 
radni PiS współtworzą większość w 
Radzie Miasta. Wraz ze Wspólnym 
Wałczem, Alternatywą i Niezależny-
mi rozdają w niej karty. To właśnie 
ta większość decyduje o tym, które 
uchwały przejdą, a które nie.  Dys-
ponując większością głosów koalicja 
jest w stanie zablokować każdą 
– podkreślam: każdą! - uchwałę. 
I od 6-7 lat ta sama większość (w 
poprzedniej kadencji trzon Rady, w 
tym sprawującej władzę większości, 
był personalnie bardzo zbliżony 
do obecnej) skutecznie blokowała 
podwyżki. Dlatego przypuszczam, 
że przedsesyjne rozmowy wyglądały 
mniej więcej tak. Oto po 8 latach 
wreszcie przychodzi moment, kiedy 
trzeba podnieść podatki. Wiadomo 
z grubsza, iloma głosami dysponuje 
burmistrz. Niektórzy radni większo-
ści go poprą, inni się wstrzymają, a 
część zagłosuje przeciwko. Wszystko 
jest jednak policzone i jeśli jakaś 
uchwała ma przejść, to... przejdzie. 
Gdyby projekt podwyżki podatków 
miał nie przejść, to większość by 
go po prostu zablokowała. Jest to 
na tyle poważne głosowanie, że 
zarządzenie dyscypliny w głosowa-
niu wydaje się czymś oczywistym. I 
z drugiej strony, gdyby wszystko nie 
było ustalone wcześniej, to głosowa-
nie wbrew woli większości, wbrew 
współkoalicjantom, skutkowałoby 
niechybnie zerwaniem koalicji. A 
śmiem twierdzić, że obecna koalicja 
większościowa w Radzie Miasta, 
mimo różnic w głosowaniu nad 
podniesieniem podatków, ma się 
świetnie i będzie trwała dalej.

Co przemawia za tym, że wszyst-
ko było ustalone wcześniej? Otóż 

głosujący przeciwko mogli złożyć 
wniosek o zdjęcie uchwały z po-
rządku obrad. Doświadczenie uczy, 
że wcześniej wielokrotnie sięgali po 
takie rozwiązanie. Więc dlaczego 
tym razem z niego nie skorzystali? 
Czy radni mogli złożyć poprawkę 
wprowadzającą nowe, niższe stawki? 
Oczywiście, że mogli. I tu znów po-
jawia się pytanie: dlaczego tego nie 
zrobili? Jedyną autopoprawkę złożył 
burmistrz, który zaproponował obni-
żenie stawki dla przedsiębiorców. I 
ta poprawka przeszła. Dlaczego więc 
nie obniżono stawek dla mieszkań-
ców? To jest pytanie do radnych. 
Najprościej jest powiedzieć, że nikt 
nie zgłosił takiej propozycji. Fakt, ale 
dlaczego?

Raz jeszcze powtarzam: za to, że 
zapłacimy więcej, należy podzię-
kować całej Radzie i Burmistrzowi. 
Nikt nie lubi płacić więcej, ale póź-
niej wiele osób ma pretensje w sto-
sunku do władz miasta, że nic się nie 
buduje, nie organizuje, nawet nie 
sprząta i nie kosi. Zgoda, podwyżka 
podatków na pewno nie powinna 
być traktowana jako jedyny sposób 
zwiększania dochodów do budżetu. 
Ale jest to jedna z form zapełniania 
miejskiej kasy, z którą - czy nam się 
to podoba, czy nie - musimy się 
pogodzić. Dzięki temu może będzie 
szansa na zaspokojenie przynajmniej 
części naszych oczekiwań. Faktem 
jest, że po ośmiu latach zamrożenia 
stawek te nowe wydają się wysokie. 
Ale konkretne wyliczenia wskazują, 
że przeciętna rodzina za mieszkanie 
w bloku o powierzchni około 60 
metrów zapłaci rocznie o kilkanaście 
złotych więcej. 

A teraz odnieśmy to do podwyżek 
cen chleba, masła czy praktycznie 
wszystkiego, co odczuwamy po 
każdej wizycie w każdym sklepie. 
To zafundował nam rząd. Byłoby 
dobrze, gdybyśmy kupując paliwo 
płacili tylko o kilkanaście złotych 
więcej, a przecież zdarza nam się 
to o wiele częściej, niż raz do roku. 
Więc która podwyżka wydaje się 
Państwu drastyczna?

far
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Od kiedy nasta-
ła demokracja, 

żyjemy w cią-
głej reformie. 
Rządzący 
różnych opcji 
nie informują 

nas o zmia-
nach przepi-

s ó w , tylko o reformach. 
Reforma tam, reforma tu... Słowo to 
zdewaluowało się już kompletnie, a 
pomimo to wciąż jest nadużywane. 
Z chęcią jest też używane w sto-
sunku do toczącej się od ponad 6 
lat reformy sądownictwa. Skutki tej 
reformy oceniali najpierw rządzący, 
potem opozycja, następnie protestu-
jący na ulicach, a obecnie Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  
który bodaj w 17 orzeczeniach za-
kwestionował postawy tej reformy. 
Co na to reformatorzy? Ano nic - 
dalej reformują i zapowiadają danie 
odporu Unii. Niektórzy doszli wręcz 
do wniosku, że jesteśmy okupowa-
ni przez Unię, czyli przez samych 
siebie, bo jak przystąpiliśmy do 
Unii to. Ciekawe, jak na tę reformę 
sprawiedliwości patrzą Polacy?

18 listopada Instytut Badań 
Rynkowych i Społecznych IBRiS 
przeprowadził badanie, w którym 
poszukiwał odpowiedzi na pyta-
nie jak Polacy oceniają nieustającą 

reformę wymiaru sprawiedliwości. 
Uzyskał informacje, że zaledwie 
15,8 proc. badanych pozytywnie 
oceniło zmiany wprowadzone przez 
PiS w ostatnich 6 latach, a ponad 70 
proc. ocenia te zmiany negatywnie. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
bowiem Zjednoczona Prawica nie 
ma przecież 100-procentowego 
poparcia społecznego, ale okazu-
je się, że również w szeregach jej 
zwolenników te zmiany nie mają 
dobrych notowań. Zaledwie 43 
proc. wyborców prawicy ocenia je 
„zdecydowanie dobrze lub dobrze”. 
Natomiast aż 49 proc. ocenia je jako 
„raczej lub zdecydowanie źle”, a 
8 proc. nie potrafiło się wypowie-
dzieć. Zwolennicy opozycji mają 
zdecydowanie negatywny pogląd 
na reformę, bowiem tylko 4 proc. 
oceniło ją pozytywnie. Również 
wyborcy niezdecydowani jeszcze na 
kogo  głosować oceniają reformę 
zdecydowanie źle, bo jest ich w tej 
grupie aż 77 proc. Jako ojca reformy 
odpowiedzialnego za jej stan 52,5 
proc. wskazało Ministra Sprawiedli-
wości, Zbigniewa Ziobrę. Tylko 10,5 
proc. prezydenta Andrzeja Dudę, a 
w dalszej kolejności wskazywano na 
premiera i I prezes Sądu Najwyż-
szego. 

Zjednoczona Prawica na dzień 
dzisiejszy cieszy się 33 proc. popar-

Sprawiedliwe sondaże 
o sprawiedliwości wymiarze

ciem, a zatem reformę popiera zale-
dwie ok. 16 procent społeczeństwa, 
wliczając to pozostałe głosy poparcia 
z innych grup wyborców. W związku 
z reformą wymiaru sprawiedliwości 
grożą nam wielomilionowe kary, 
których nawet inflacja nie złagodzi. 
Drogo trochę to wychodzi. 

Może czas na refleksję i zmianę 
kierunku reform i reformatora? 
Niestety, wszystko wskazuje na to, 
że kontynuacja owej reformy nie 
zmierza ku pogodzeniu się z warto-
ściami demokratycznymi i unijnymi. 
Reformatorzy chcą zmienić organi-
zację sądownictwa i doprowadzić do 
spłaszczenia jego struktury, wprowa-
dzając tylko dwie instancje i ograni-
czając mocno rolę Sądu Najwyższe-
go. Co to spowoduje? To, że nastąpi 
przegląd kadr, a to może umożliwić 
rządzącym eliminację sędziów, któ-
rzy z reformą są na bakier. Reformę 

kontynuuje naczelny reformator, 
który pomimo negatywnej oceny 
swoich działań, będąc języczkiem 
u wagi losów prawicy zdaje się 
być nieusuwalny. Jaki to ma na 
nas wpływ? Wystarczy spojrzeć we 
kierunku wschodniej granicy. Jeżeli 
zostaniemy sami, to… Tu sobie, 
Czytelniku, odpowiedz sam. 

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Za ONET-em

https://www.onet.pl/informacje/
onetwiadomosci/sondaz-zmiany-
w-sadownictwie-polacy-krytyczni-
takze-ci-popierajacy-pis/95ylhlm,79
cfc278?fbclid=IwAR1Udekwl-7KiQ
wxtEd2CBXNPHhSIO1w94TakQjeHZ
H50l_VhkiE2kwR-6s

https://ibris.pl/en/pools/

Mam przy-
jaciółkę, 

która 
czasem 
myśli za 
mnie, i 
muszę 

Państwu 
przyznać, 

że posiadanie 
takiej osoby w życiu jest jedną z 
najlepszych rzeczy, jakie mogły 
mi się przytrafić. Pod wieloma 
względami jesteśmy swoim ab-
solutnym przeciwieństwem, ale 
to oznacza również, że Sonia i 
ja doskonale się uzupełniamy. 
Ja - empatyczna, współczująca, 
pełna emocji. Ona - do bólu 
racjonalna, rzeczowa i prag-
matyczna. Kombinacja jej cech 
osobowości pozwala mi czasem 
przepuścić przez jej chłodny 
umysł sytuacje, których ze 
względu na nagromadzenie 
emocji nie jestem w stanie 
samodzielnie przeprocesować, i 
uzyskać logiczne wnioski.
Piszę o tym dziś nie bez po-

wodu.

Jestem właśnie w bardzo bo-
gatym we wrażenia życiowym 
momencie (wirują gdzieś wokół 
mnie kwestie z każdego chyba 
obszaru, o który można by się 
zamartwiać, i do tego wszystkie-
go mam jeszcze PMS), w związku 
z czym absolutnie nie zdziwiło 
mnie to, że podczas relaksu-
jącego weekendu spędzanego 
u znajomych w Krakowie, na 
który zabrał mnie partner, przy 
najdrobniejszej niedogodności 
w głowie nagle skończyła się 
pamięć operacyjna, a normalne 
procesy myślowe zastąpił czarny 
ekran.
Wystarczył głupi żart. Taki, 

rozumieją Państwo, z kategorii 
dobrodusznych, w normalnych 
warunkach niegroźnych, ale 
akurat teraz, tego dnia, w trak-
cie PMSu, w moim odbiorze 
zupełnie śmiercionośnych. Przez 
dwanaście godzin biłam się z 
myślami samodzielnie i przy 
pomocy K., zadając mu pytania 
i drążąc temat w sposób, który 
wydawał mi się bardzo logicz-
ny, ale w praktyce przypominał 

Zapasowy mózg
przede wszystkim wsadzanie 
uwalonego sadzą i tłuszczykiem 
kijka, z którego właśnie zdjęto 
upieczoną nad ogniskiem kiełba-
sę, w otwartą ranę. Ani mądre, 
ani higieniczne, ale przynajmniej 
widowiskowe. Rzuciłam kilka 
własnych żartów na rozluźnienie 
sytuacji i zorientowałam się, że 
nie działają. Spróbowałam oddy-
chać spokojniej. Nic? Nic, nic nie 
działa. Usiadłam, zaplotłam ręce 
na piersi i rozryczałam się bar-
dziej niż podczas śmierci Mufasy 
w „Królu Lwie”.
Moje ego umarło, a razem z 

nim resztki zdrowego rozsądku. 
Na wszystkie możliwe sposoby 
obróciłam żart o tym, że nie 
potrzebujemy z K. kocyka, bo 
mamy grubą warstwę termoizo-
lacyjną i doszłam do wniosku, 
że jestem nie tylko tłusta, ale też 
próżna i niemądra.
Koniec świata. Mojego, oczywi-

ście, ale też K., który tym żartem 
przecież przy znajomych rzucił. 
Cokolwiek bym zrobiła, moja zra-
niona próżność wypluwała tylko 
czarne scenariusze na temat tego, 

że ktoś kiedyś znajdzie mnie w 
mieszkaniu martwą, nadpsutą 
i NIEZJEDZONĄ PRZEZ KOTY, 
które nie ruszają byle czego. 
Czy może być coś bardziej 
upokarzającego niż sytuacja, 
w której nawet własne koty 
nie chcą cię tknąć łapą? No 
właśnie!
- Sonia - wystukałam podczas 

ostatniego zrywu trzeźwego 
myślenia, zanim moja ostatnia 
szara komórka utopiła się w 
tłuszczu - musisz dzisiaj myśleć 
za mnie.
Sonia zerknęła na ciąg dra-

matycznych wiadomości i bez 
większego namysłu odpisała:
- Weź się j...nij. Ja też jestem 

gruba. Za dziesięć lat będzie-
my też stare. Podobać się 
sobie to już dość.
Zamrugałam powoli, potar-

łam kciukami skronie i ski-
nęłam powoli głową. Święta 
prawda. A jak dalej się tak 
będę nakręcać, to do tego 
wszystkiego będę też jeszcze 
siwa.

Natalia Chruścicka
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Roladki ze schabu z topionym serkiem
COŚ NA ZĄB

Mądrzy ludzie mówią, że nic tak skutecznie nie poprawia 
samopoczucia, jak solidna porcja gorącego, pysznego jedze-
nia. A mój facet dodaje, że jako smakosz niezbyt wybred-
ny (ha, ha - chyba sam w to nie wierzy!) może najeść się 
nawet prostą kromką suchego chleba - byle schab nie był 
zbyt wysuszony... Postanowiłam więc zaproponować coś, 
co łączy te dwa wymagania, warunkujące dobry nastrój 
osobom równie „niewybrednym”, co głowa mojej rodziny 
(☺☺☺). I jeszcze mały suplement: ze schabem doskonale 
komponuje się lekkie, czerwone i wytrawne wino. Gwaran-
tuję, że będzie smakowało!

SKłADNIKI

• 500 g schabu,
• 200 g serka topionego,
• pęczek natki pietruszki,
• sól i pieprz do smaku,
• 2 jajka,
• 100 g bułki tartej,
• 100 g mąki,
• olej do smażenia.

WYKONANIE

Mięso kroimy na centymetrowe plastry. Następnie cienko rozbija-
my i przyprawiamy solą oraz pieprzem. Natkę pietruszki drobno 
siekamy i mieszamy z serkiem topionym. Na każdy plaster na-
kładamy łyżkę serka, następnie równomiernie rozsmarowujemy. 
Zwijamy w rulon i obtaczamy w mące, jajku i bułce tartej. Olej 
rozgrzewamy na patelni i smażymy na rumiany kolor z obu stron. 

Można podawać z ziemniakami, talarkami, frytkami, ryżem, 
kaszą... co kto lubi!

SMACZNEGO! ()

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Na początku tygodnia poczu-
jesz się w swoim żywiole i wiele 
będzie się działo w sprawach 
finansowych oraz zawodowych. 
To najlepszy moment na awans 
lub zaciągnięcie kredytu. Weekend 
wykorzystaj na odpoczynek, ale 
nie daj się wyciągnąć na niezapla-
nowany wyjazd. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Będziesz bardziej niż zwykle 
dociekliwy i spostrzegawczy, 
wykorzystaj te atuty do zdobycia 
awansu. W weekend czekają Cię 
rozmowy, mające wpływ na finan-
se i status majatkowy. W miłości 
nie obiecuj sobie zbyt wiele, bo 
twoje zachcianki i uczucia będą 
bardzo zmienne.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Zapragniesz nowości i odmiany, 
rozejrzysz się za odrobiną ekscy-
tacji i adrenaliny. Zapowiada się 
wiele towarzyskich atrakcji i może 
Ci zabraknąć czasu na ważne 
sprawy. W miłości Twoje decyzje 
będą szybkie i jednoznaczne, co 
może przynieść Ci naprawdę dużo 

korzyści.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Zadbaj o swoje zdrowie i kondy-
cję, Twoje dolegliwości nie biorą 
się znikąd. W sprawach emocjo-
nalnych bardzo dobry tydzień, 
ponieważ wszelkie Twoje działania 
przyniosą zamierzony efekt. W 
weekend musisz pozwolić sobie na 
odpoczynek. 
LEW (23.07. - 23.08.)
W pracy szykuje się bardzo dobry 
okres. Rzeczy i sprawy, którym 
obecnie poświęcasz uwagę, dają Ci 
możliwość realizowania samego sie-
bie, a kiedy lubisz to, co robisz - na 
pozytywne rezultaty nie trzeba zbyt 
długo czekać. Weekend będzie gorą-
cy. Warto wybrać się gdzieś tylko we 
dwoje i choć na chwilę zapomnieć o 
całej reszcie świata.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Czeka Cię powrót dobrej formy 
i świetnego humoru. Okażesz się 
duszą towarzystwa, a znajomi nie 
pozwolą Ci się nudzić. W sprawach 
rodzinnych czeka Cię ważna rozmo-
wa, która może przynieśc korzyści 
na przyszłość. 

WAGA (23.09. - 22.10.)
Dbaj o siebie i nie zapomnij o odpo-
czynku. Jeśli nie chcesz zachorować, 
już zacznij myśleć o witaminach i 
ruchu na swieżym powietrzu. Emo-
cjonalnie tydzień pełen rozterek, 
będziesz musiał wybierać między 
dwoma opcjami. 
SKORPION (23.10 - 21.11.)
W pracy dobrym posunięciem 
będzie postawienie na harmonijną 
współpracę z innymi. Może też 
uda Ci się nawiązać jakąś korzystną 
znajomość biznesową. Pod koniec 
tygodnia zabierz się za sterty zaku-
rzonych papierów i zakończ sprawy, 
które ciągną się dłużej, niż powinny. 
W miłości też będziesz poszukiwać 
raczej wsparcia i bezpieczeństwa, niż 
nowych przygód.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
W tym tygodniu poczujesz potrzebę 
wzmożonej aktywności fizycznej. 
Będziesz się czuł tak, jakbyś był w 
stanie przenosić góry. W weekend 
czeka Cię wiele miłych spotkań 
towarzyskich, na jednym z nich 
poznasz bardzo interesującą osobę. 
Znajomość może przerodzić się w 

coś więcej. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
W pracy ten tydzień może okazać 
się przełomowy. Poczujesz w sobie 
potrzebę zawalczenia o lepszą 
przyszłość i zaczniesz podejmować 
działania, zmierzające w tym kie-
runku. W każdej sytuacji staraj się 
jednak trzymać rękę na pulsie. Nie 
szukaj w partnerze wad, których 
on nie ma i pamiętaj, że o związek 
trzeba dbać. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Zacznij uważniej obserwować oto-
czenie. Ktoś bliski może Ci pomóc, 
a Ty go nie doceniasz. W miłości 
będziesz bardzo niezdecydowany, 
ale i kochliwy. Uważaj, bo łatwo 
będzie zawrócić Ci w głowie, a 
partner tym razem może być za-
zdrosny o każdy twój uśmiech.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Planujesz wielkie porządki, prze-
meblowanie bądź remonty? Uwa-
żaj, bo może się to odbić na twoim 
zdrowiu. Tydzień sprzyja interesom. 
Będziesz dobrym negocjatorem, co 
przyniesie wymierne zyski. W miło-
ści zapanuje spokój i równowaga.
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18. Rasel Dygowo 18 14 25-58
19. Pogoń Połczyn Zdrój 18 9 21-64
20. Zefir Wyszewo 17 8 19-47

Klasa okręgowa
Wyniki ostatniej, 15. kolejki rundy jesiennej: 
Ina Ińsko - Korona Człopa 2-2, Olimp Złocieniec 
- Sarmata Dobra 1-3, Calisia Kalisz Pomorski - Orzeł 
Bierzwnik 6-0, Światowid 63 Łobez - Iskra Pomień 
2-3, Zorza Dobrzany - Lech Czaplinek 2-2, Piast 
Chociwel - Błękitni Pomierzyn 7-1, Drawa Drawno 
- KP Drawsko Pomorskie 4-3. Mecz Sparta Węgorzy-
no - Gavia Choszczno przełożony na 27 listopada.

1. Gavia Choszczno 14 35 28-9
2. Piast Chociwel 15 31 39-22
3. Sarmata Dobra 15 28 31-19
4. Olimp Złocieniec 15 27 39-23
5. Zorza Dobrzany 15 27 34-17
6. Calisia Kalisz Pomorski 15 26 42-22
7. Orzeł Bierzwnik 15 26 32-22
8. KP Drawsko Pomorskie 15 23 33-26
9. Lech Czaplinek 15 23 30-27
10. Ina Ińsko 15 18 20-23
11. Korona Człopa 15 17 26-31
12. Światowid 63 Łobez 15 15 28-35
13. Błękitni Pomierzyn 15 14 23-38
14. Drawa Drawno 15 10 22-51

15. Iskra Pomień 15 9 24-54
16. Sparta Węgorzyno 14 2 18-50

Klasa A
Wyniki ostatniej, 13. kolejki rundy jesiennej: 
Kopanik Lubno - Santos Kłębowiec 4-2, Wspólni 
Różewo - Grom Szwecja 1-0, Bytyń Nakielno - 
Mirstal Mirosławiec 3-3, Legion Strączno - Drze-
wiarz Świerczyna 4-1, Sad Chwiram - Błękitni 
Ostrowice 1-1, Grom Giżyno - Znicz Dzikowo 5-4. 
Pauza: Sokół Suliszewo.

Tabela po rundzie jesiennej
1. Sokół Suliszewo 12 26 33-16
2. Wspólni Różewo 12 24 37-15
3. Sad Chwiram 12 23 31-22
4. Santos Kłębowiec 12 20 28-17
5. Błękitni Ostrowice 12 20 31-17
6. Drzewiarz Świerczyna 12 19 30-28
7. Kopanik Lubno 12 15 25-20
8. Grom Giżyno 12 15 23-41
9. Znicz Dzikowo 12 14 37-34
10. Mirstal Mirosławiec 12 14 26-31
11. Grom Szwecja 12 14 14-26
12. Legion Strączno 12 12 18-50
13. Bytyń Nakielno 12 10 19-35

4. liga
Wyniki 18. kolejki: Orzeł Wałcz - Biali Sądów 
0-1, MKP Szczecinek - Rasel Dygowo 5-1, Po-
goń Połczyn Zdrój - Sokół Karlino 1-1, Jeziorak 
Szczecin - Chemik Police 3-3, Wieża Postomino 
- Błękitni II Stargard 3-2, Dąb Dębno - Flota 
Świnoujście 0-3, Hutnik Szczecin - Darłovia 
Darłowo 2-0, Ina Goleniów - Vineta Wolin 1-3, 
Olimp Gościno - Leśnik Manowo 4-0. Mecz Zefir 
Wyszewo - Gwardia Koszalin przełożony na 19 
lutego 2022.

1. Flota Świnoujście 18 46 61-9
2. Vineta Wolin 18 44 54-11
3. Dąb Dębno 18 38 45-28
4. Gwardia Koszalin 17 35 34-9
5. Biali Sądów 18 34 44-23
6. Hutnik Szczecin 18 29 38-21
7. Orzeł Wałcz 18 28 33-27
8. Wieża Postomino 18 28 31-25
9. MKP Szczecinek 18 28 49-31
10. Chemik Police 18 26 45-52
11. Darłovia Darłowo 18 25 30-32
12. Olimp Gościno 18 24 28-38
13. Jeziorak Szczecin 18 18 31-50
14. Ina Goleniów 18 18 25-43
15. Leśnik Manowo 18 18 24-38
16. Błękitni II Stargard 18 16 37-51
17. Sokół Karlino 18 15 24-41

Koniec roku w młodzieżowym 
tenisie - w przeciwieństwie do 
dorosłego - obfituje w turnieje. Z 
bardzo dobrym skutkiem biorą w 
nich udział wychowankowie wałec-
kiej Szkoły Tenisa OCHRYM.

W dniach 20-22 listopada odbył się 
turniej 3 rangi w Sobocie k/Rokietni-
cy. Młody i utalentowany wałczanin 
Adam Dąbrowski zwyciężył w grze 
deblowej w Ogólnopolskim Turnieju 
Klasyfikacyjnym Polskiego Związku 
Tenisowego, występując w parze 
Dominikiem Bartkowiakiem z Olim-
pii Poznań. Wałczanin i poznaniak 
w pierwszym meczu wyeliminowali 
turniejową „jedynkę”, pokonując 
przeciwników 3-6 6-4 (10-7). Dzięki 
temu droga do finału stała się dla nich 
łatwiejsza. W decydującym meczu 
Adam i Dominik zmierzyli się rywa-
lami, którzy zostali rozstawieni z nu-

Sukces goni sukces
merem drugim. Ale w tym turnieju na 
Adama i jego deblowego partnera nie 
było mocnych. Mecz był wprawdzie 
bardzo zacięty i emocjonujący, ale 
podopieczny Artura Ochrymowicza i 
jego kolega ostatecznie rozstrzygnęli 
go na swoją korzyść, wygrywając 4-6, 
6-3 (10-7).

Natomiast w dniach 20 i 21 listo-
pada kolejna chluba ST OCHRYM 
Julia Sierhej zajęła 3 miejsce w grze 
singlowej w silnie obsadzonym Ogól-
nopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym 
w Puszczykowie. Impreza odbyła się 
w ośrodku należącym do Angelique 
Kerber, a stawką był puchar, ufundo-
wany przez znakomitą tenisistkę, która 
wprawdzie reprezentuje Niemcy, ale 
urodziła się i wychowała w Polsce.

Do końca roku Adama i Julię czekają 
co tydzień starty w turniejach PZT, orga-
nizowanych w różnych miastach. Oby-
dwojgu życzymy kolejnych sukcesów!
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Sobotni (20 listopada) mecz z 
bardzo solidną w tej rundzie druży-
ną Białych Sądów bynajmniej nie 
zapowiadał się dla gospodarzy jako 
spacerek. Tym bardziej, że wałczanie 
w dwóch ostatnich spotkaniach zdra-
dzali objawy zmęczenia długą rundą 
jesienną. A jeszcze bardziej dlatego, 
że na trenerskiej ławce znów zabrakło 
szkoleniowca zespołu Marcina Łyjaka, 
który zbiera zawodowe doświadczenia 
w Portugalii i tym razem jego miejsce 
zajął Wiesław Powalisz. Były piłkarz 
oldbojów Bukowiny Wałcz od wielu 
lat mieszka w Pile i zajmuje się przede 
wszystkim szkoleniem dzieci, więc 
jego znajomość seniorskiej piłki - ze 
szczególnym uwzględnieniem Orła 
Wałcz - jest raczej teoretyczna. Chwała 
jednak trenerowi za to, że w potrzebie 
nie odwrócił się od wałeckiego klubu 
plecami i starał się pomóc tyle, ile 
był w stanie.

Dobrą wiadomością było to, że po 
spowodowanej kontuzją kilkumeczo-
wej absencji gotowy do gry był najlep-
szy strzelec Orła w rundzie jesiennej 
Hubert Górka. W składzie zabrakło 
jednak złożonego chorobą Wojciecha 

Mecz na remis, punkty dla Białych
Orzeł Wałcz - Biali Sądów 0-1 (0-0)

Orzeł: Odolczyk - Riccio, Wesołowski, Hermanowicz, Dybaczewski - Cerazy (85’ 
Stolarski), Trzmiel, Popiołek, Gałosz, Haraj (65’ Kowalczuk) - Górka.

Suślika, którego zastąpił Kacper Haraj, 
a pod uwagę nie mogli być również 
brani Tomasz Tomczak, Marcin Resiak 
i Cezary Burak.

Jako pierwsi groźniejszą akcję prze-
prowadzili gospodarze. W 4. minucie 
wymianę piłek z Popiołkiem zakoń-
czył niezłym strzałem Górka, ale 
futbolówka minęła bramkę Białych 
w bezpiecznej dla bramkarza odle-
głości. Dwie minuty później swoją 
najlepszą w pierwszych 45 minutach 
okazję do objęcia prowadzenia mieli 
goście. Marek Hermanowicz trochę 
zbyt surowo potraktował szarżującego 
przy bocznej linii pola karnego rywala 
i arbiter podyktował rzut wolny dla 
Białych. Mimo dość ostrego kąta, 
wykonawca zdecydował się na bez-
pośrednie uderzenie na bramkę Orła. 
Strzał był bardzo dobrej jakości: dość 
mocny i precyzyjny, ale Odolczyk po 
raz pierwszy tego dnia pokazał pełnię 
swoich umiejętności i lecącą pod po-
przeczkę przy dalszym słupku swojej 
bramki piłkę efektowną paradą wybił 
na rzut rożny.

W 10 minucie obserwującej mecz 
nielicznej garstce kibiców Orła serca 

znów zabiły żywiej. Po szybkiej akcji 
piłkę przejął Górka, który zwodem 
na zamach położył obrońcę Białych 
i mocno strzelił zza pola karnego, 
jednak bramkarz gości odbił piłkę na 
rzut rożny.

Później gra przeniosła się na dłużej 
do środkowej strefy boiska i obaj 
bramkarze - w przeciwieństwie przede 
wszystkim do pomocników - nie mieli 
zbyt wielu okazji do kontaktu z piłką. 
Ta sytuacja trwała do 25 minuty, 
kiedy w walce o piłkę w polu karnym 
przewrócił się Górka, ale sędzia nawet 
nie pomyślał o podyktowaniu rzutu 
karnego.

Dwie minuty później efektowny i 
skuteczny rajd z piłką przeprowadził 
bardzo aktywny tego dnia Gałosz. 
Pomocnik Orła przebiegł z piłką przy 
nodze pół boiska, mijając po drodze 
kilku rywali i będąc na 16 metrze 
zagrał do Popiołka, a ten strzelił bez 
przyjęcia. Uderzenie było mocne, ale 
bramkarz Białych spisał się również i 
w tej sytuacji bez zarzutu.

Potem znów nastąpił okres dość bez-
barwnej gry z obydwu stron. Trudno 
jednak napisać, że na boisku nic się nie 
działo - bo walki nie brakowało. Piłka-
rzom Orła brakowało jednak przede 
wszystkim dokładności i pomysłu na 
rozerwanie dobrze zorganizowanej 

obrony gości.
Dopiero w 43 minucie miejscowi 

mieli okazję do oddania celnego 
strzału. Do wykonania rzutu wolne-
go z ok. 25 metrów przymierzył się 
Górka, jednak snajper Orła nieczysto 
trafił w piłkę i jedyną korzyścią z tej 
sytuacji był rzut rożny, bo futbolówka 
w drodze za linię bramkową otarła 
się jeszcze o but jednego z obrońców 
Białych.

Swoją najlepszą okazję w tej części 
gry do objęcia prowadzenia wał-
czanie mieli tuż przed przerwą. Do 
dośrodkowanej z lewej strony piłki 
najwyżej wyskoczył Hermanowicz i 
uderzył celnie głową na bramkę gości. 
Bramkarz Białych tylko odprowadził 
piłkę wzrokiem, jednak zmierzającą 
do siatki futbolówkę sprzed samej linii 
bramkowej wybił jeden z obrońców 
gości. Krótko po tym zdarzeniu sędzia 
zaprosił piłkarzy obydwu zespołów 
do szatni.

Remisowy wynik do przerwy nie 
krzywdził żadnej z drużyn, choć 
gospodarzom trzeba oddać, że byli 
konkretniejsi w ataku, a gdyby nie 
irytujące chwilami niedokładności w 
rozgrywaniu piłki, z pewnością okazji 
strzeleckich stworzyliby sobie więcej. 
Inna rzecz, że Górka był pieczołowicie 
pilnowany przez defensorów Białych, 
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Mecz na remis, punkty dla Białych

a alternatywnych sposobów na sforso-
wanie obrony gości piłkarze Orła zbyt 
wielu nie mieli.

Po zmianie stron zespół Białych 
wyszedł na boisko z zupełnie innym 
nastawieniem. O ile do przerwy goście 
koncentrowali się przede wszystkim 
na zablokowaniu dostępu do swojej 
bramki, o tyle w drugich 45 minutach 
pokazali, że sztukę wyprowadzania 
błyskawicznych kontr opanowali na 
wysokim poziomie. Ofensywnym pił-
karzom Białych wystarczały dwa – trzy 
podania, by przedostać się pod bram-
kę Orła i solidnie nastraszyć obrońców 
oraz bramkarza miejscowych.

W 50 minucie po zamieszaniu pod 
swoją bramką przyjezdni trzema 
podaniami wypracowali sobie dobrą 
okazję do oddania strzału, ale na 
szczęście dla gospodarzy zamykają-
cy akcję zawodnik Białych fatalnie 
skiksował.

Cztery minuty później zrobiło się 
jeszcze mniej ciekawie. Goście wzo-
rowo rozegrali tym razem atak po-
zycyjny i zakończyli go soczystym 
strzałem spod linii bocznej pola 
karnego. Odolczyk popisał się jednak 
świetnym refleksem i odbił kozłującą 
mu przed nosem piłkę, ale dopadł do 
niej kolejny zawodnik Białych. Kiedy 
wydawało się, że nic już nie uchroni 
Orła przed stratą bramki, na drodze 
lecącej do siatki futbolówki znów zna-

lazł się Odolczyk i świetną interwencją 
zażegnał niebezpieczeństwo.

Bramkarz Orła ponownie wystąpił 
w głównej roli w 66 minucie. Młody 
zawodnik w idealnym momencie wy-
biegł z bramki i ofiarnie rzucił się pod 
nogi napastnika Białych, który długo 
nie mógł zrozumieć, jak mógł nie 
strzelić bramki w sytuacji sam na sam.

Po okresie lepszej gry gości, powoli 
do głosu zaczęli dochodzić miejscowi. 
Piłkarze Orła zaczęli częściej zbierać 
drugie piłki, skrócili odległości między 
formacjami i zaczęli częściej wybiegać 
do piłek, zagrywanych za plecy obroń-
ców przede wszystkim przez Daniela 
Popiołka. Szybko przyniosło to pożą-
dane efekty. Kolejną szybką akcję Orła 
obrońcy Białych przerwali faulem, a 
rzut wolny wykonał Popiołek. Walkę 
o pozycję w polu karnym wygrał 
Trzmiel, jednak bramkarz Białych 
udowodnił, że dobrze zna swój fach.

Golkiper gości na wyżyny swo-
ich umiejętności wspiął się minutę 
później, zbijając piłkę do boku po 
mocnym i precyzyjnym strzale Hu-
berta Górki z linii pola karnego. W jaki 
sposób futbolówka nie znalazła w tej 
sytuacji drogi do bramki, pozostanie 
tajemnicą bramkarza Białych...

Kiedy wydawało się już, że mecz 
zakończy się remisem, po jednej ze 
swoich akcji goście wywalczyli rzut 
rożny. Obrońcy Orła nie zdołali wybić 

piłki poza szesnastkę i trafiła ona do 
stojącego na 12 metrze zawodnika 
gości, a ten nie zastanawiając się ani 
chwili, mocnym strzałem posłał ją 
do siatki. Odolczyk był w tej sytuacji 
momletnie bezradny.

Gospodarze rzucili się do odrabiania 
strat, ale zdobywanie terenu szło im z 
trudem, bo obrońcy Białych spokojnie 
rozbijali ich ataki. Poczynania wałczan 
trochę ożywił wprowadzony na ostat-
nie minuty Stolarski, jednak dawno 
nie oglądany na boisku doświadczony 
skrzydłowy Orła nie zdołał doprowa-
dzić do remisu.

Co gorsza, w ostatnich minutach 
Biali mogli jeszcze podwyższyć pro-
wadzenie, wykorzystując zaangażo-
wanie prawie całej drużyny Orła w 
grę ofensywną. Jeden z pomocników 
gości przechwycił piłkę na 20 metrze 
od swojej bramki i długim podaniem 
uruchomił stojącego w okolicy środka 
boiska skrzydłowego. Ten natychmiast 
odegrał do wysuniętego napastni-
ka, który dokładnie przymierzył na 
bramkę i gdyby nie kolejna dobra 
interwencja Odolczyka, kibice Orła 
opuszczaliby wałecki stadion w jeszcze 
gorszych humorach.

- Myślę, że mecz w wykonaniu 
obydwu zespołów był całkiem niezły 
– ocenił po ostatnim gwizdku Wiesław 
Powalisz. - Na pewno nie ustępował 
poziomem wielu spotkaniom wiel-

kopolskiej czwartej ligi, które mia-
łem okazję obserwować. Cóż, Orzeł 
przegrał, ale w mojej ocenie najspra-
wiedliwszy byłby remis. Mało tego, 
gdyby udało się wykorzystać choćby 
jedną z kilku sytuacji, jakie były przy 
stanie 0-0, to wynik równie dobrze 
mógł być odwrotny. To był jeden z 
takich meczów, które wygrywa zespół, 
strzelający gola jako pierwsi. Niestety, 
tak się pechowo dzisiaj złożyło, że 
udało się to gościom, a że stało się 
to w samej końcówce, więc Orzeł nie 
miał już czasu, żeby zmienić wynik.

W zespole Orła oprócz bardzo do-
brze grającego Odolczyka na wyróż-
nienie zasługiwała postawa Gałosza i 
Popiołka, choć temu drugiemu trochę 
za często brakowało dokładności w 
podaniach. Obydwaj jednak napędza-
li grę gospodarzy, a Gałosz był także 
ważnym ogniwem w grze obronnej 
drużyny. Pozostali zagrali na swoim 
normalnym, solidnym poziomie. 
Swoje zrobił także Górka, choć widać 
było, że nie jest jeszcze w najwyższej 
dyspozycji po kontuzji.

Już w najbliższą sobotę Orzeł poje-
dzie do Manowa na ostatni mecz w 
rundzie jesiennej, a później wałeccy 
piłkarze przez miesiąc będą odpoczy-
wać od ligowej piłki. Aż do dnia, kiedy 
przyjdzie im rozpocząć przygotowania 
do rundy wiosennej.

Tomasz Chruścicki
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- Wszystko zwaliło się na mnie 
w jednym momencie - opowiada 
Magda. - I zdrada męża, i moja 
ciąża. I musiałam podjąć decyzję. 
Po latach wiem, że wybrałam źle...

Magda w czasie pandemii straciła 
pracę. Została jednak nie tyle wyrzu-
cona, co przeszła na bezpłatny urlop. 
Szef jej obiecał, że kiedy wszystko 
wróci do normy, ponownie zatrudni. 
Z kolei Michał w czasie pandemii 
pracował głównie zdalnie, a poza 
tym raz, czasem dwa razy w miesiącu 
wyjeżdżał w delegacje.

- Mąż nie był nigdy fanem kompu-
tera – przyznaje Magda. - Owszem, 
potrafił go obsługiwać, ale intereso-
wały go głównie programy wykorzy-
stywane zawodowo. Nie grał w żadne 
gry, nie miał Facebooka. Przeglądał 
kilka portali informacyjnych i to było 
całą rozrywką komputerową, na jaką 
sobie pozwalał. Praca zdalna wymu-
siła na nim otwarcie się na internet. Z 
niektórymi osobami kontaktował się 
przez Messengera, więc musiał założyć 
profil. Poznał kilka innych aplikacji, a 
kiedy zobaczyłam, jak do późnej nocy 
siedzi na „fejsie”, wtedy uznałam, że 
mu się spodobało.

Faktycznie Michałowi przpadła do 
gustu aktywność w sieci. Najbardziej 
zaś to, że odnalazł znajomych, z 
którymi od lat nie miał kontaktu. 
Rozmawiali na Messengerze, łączyli 
się na videorozmowach. Tak Michał 
namierzył Anitę. To była jego licealna 
miłość. Był w niej kiedyś szaleńczo 
zakochany, a ona zostawiła go dla jego 
kumpla. Teraz rozmawiał z nią o daw-
nych czasach i okazało się, że był to 
jednak kiepski wybór. Byli parą przez 
kilka lat, ale ostatecznie się rozstali. 
Michał widział zdjęcia Anity. Ciągle 
była piękną, młodą kobietą. Wpraw-
dzie jego żonie Magdzie też niczego 
nie brakowało, jednak to Anita miała 
w sobie to coś. Michał początkowo z 
Anitą tylko rozmawiał. Potem łączyli 
się na kamerkach i rozmawiali, widząc 

Zdrada na żywo
się wzajemnie. Wreszcie postanowili 
spotkać się w realu. Choć twierdzą, 
że tego nie planowali, ale już na tym 
pierwszym spotkaniu wylądowali w 
łóżku. A potem zaczął się regularny 
romans. 

***
Magda zaczęła jeździć do pracy. Szef 

wzywał ją co jakiś czas, kiedy miał 
większe zlecenia. Siedziała wtedy w 
biurze nawet po kilkanaście godzin, 
ale nieźle zarabiała. Właśnie trafiło jej 
się takie zlecenie. Michała nie było w 
domu. Zostawiła mu kartkę, że może 
być bardzo późno. W pracy dość 
szybko jednak uwinęli się ze zleceniem 
i wróciła przed dwudziestą. Michała 
nie było w domu, więc postanowiła 
wyskoczyć do koleżanki. Chciała z nią 
pogadać, bo od jakiegoś czasu czuła 
niepokojące objawy i podejrzewała, 
że może być w ciąży. Najpierw po-
stanowiła się z nią skontaktować na 
Messengerze i dowiedzieć się, czy w 
ogóle jest w domu. Nie chciała tracić 
czasu i czekać, aż odpali się jej kompu-
ter. Michał miał swój włączony, więc 
właśnie z niego skorzystała. 

- Tego się nie spodziewałam – opo-
wiada. - Michał chyba wychodził w 
pośpiechu i na pewno liczył, że wróci 
przede mną. Inaczej na pewno zakoń-
czyłby rozmowę. Tymczasem laptop 
wybudził się ze stanu uśpienia, a ja 
miałam przed oczami widok z kamer-
ki. Rozmówca: Anita. Biurko czy stół, 
na którym stał jej laptop. Widoczne 
puste krzesło, a w tle łóżko. Na łóżku 
zaś Anita i mój mąż uprawiający seks. 
Tu nie mogło być mowy o pomyłce. 
Zapisałam nagranie. Po co? Żeby mieć 
dowód, żeby puścić mu, kiedy będę 
wykrzykiwać mu w twarz, jakim jest 
bydlakiem. A może żeby mieć dowód 
na sprawie rozwodowej? Bo w tam-
tym momencie nie wyobrażałam już 
sobie dalszego życia z Michałem. 

Magda zgrała filmik na pen drive’a 
i poszła do koleżanki w ciemno. Szła i 
płakała, budząc zainteresowanie prze-
chodniów. Koleżanka była w domu. 

Razem obejrzały jeszcze raz nagranie 
i zastanawiały się, co zrobić. Magda 
postanowiła nie wracać do domu. 
Spędziła noc u koleżanki. Rano po-
szła prywatnie do lekarza. Ginekolog 
potwierdził to, co od dawna czuła: 
była w ciąży. I dopiero teraz musiała 
zastanowić się, co robić. 

***
- Nie wyobrażałam sobie możliwo-

ści, że zostałabym samotną matką 
z dzieckiem – przyznaje. - Poza tym 
odczuwałam lęk, że jako rozwódka z 
dzieckiem nigdy nie ułożę sobie życia 
i zostanę starą, samotną, zgorzkniałą 
kobietą. Rozmawiałam z Michałem. 
Przysięgał, że zerwie znajomość z 
Anitą, że teraz liczę się tylko ja i 
dziecko. Zerwał z nią kontakty, a ja 
zdecydowałam się wybaczyć mu. To 
nie była jednak dobra decyzja. Bo o ile 
w teorii byłam mu w stanie wybaczyć, 
to w praktyce wyglądało to zupełnie 
inaczej. Nie ufałam mu, nie czułam 
nawet żadnej przyjemności w czasie 
seksu. Oczami wyobraźni widziałam 
go w takich chwilach w objęciach 
Anity. Czułam się gorsza, a przede 
wszystkim czułam żal, że nie umiałam 
się na nim zemścić. Podświadomie 
chciałam, żeby on chociaż przez mo-

ment poczuł to samo, co ja.
Magda podświadomie dążyła do ze-

msty na Michale. Dlatego kiedy kolega 
z pracy okazał jej zainteresowanie, 
długo się nie opierała. Wylądowała z 
nim w łóżku, jak mówiła - w ramach 
zemsty. Było fajnie, więc przy kolejnej 
okazji z innym kolegą już się nie wa-
hała ani chwili.

- Owszem, zdradzałam, ale miałam 
na to usprawiedliwienie – mówi 
Magda. - To była tylko i wyłącznie 
zemsta. Potem sam seks już mi prze-
stał wystarczać. Robiłam to tak, żeby 
mój mąż domyślał się, że jest ktoś 
we moim życiu, że spotykam się z 
kimś i jestem szczęśliwa. Mąż ze mną 
o tym rozmawiał, robił nawet jakieś 
wyrzuty, ale natychmiast przypomi-
nałam mu o Anicie. On mógł, a ja 
nie? I tak czerpiąc z tego satysfakcję, 
zatruwałam mu życie. Pogodził się z 
tym, że go zdradzam. Chyba sam też 
zaczął się spotykać z innymi kobie-
tami. Byliśmy ze sobą wyłącznie dla 
dziecka. Nawzajem robiliśmy sobie 
bolesne przykrości. Byliśmy ze sobą 
nieszczęśliwi. Mogliśmy się od razu 
rozstać zamiast niepotrzebnie siebie 
krzywdzić.

Marcin Orlicki

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.
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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

• 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, 44 m2 ume-
blowane, 3 piętro. Tel 603 190 175   44/21l

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

• Zatrudnię Pracowników na Myjnie Tir w 
Wałczu. 518 245 080 45/21p

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

• www.artur-glowacki.pl                 46/21r

• Wdowiec, 70 lat, mieszkanie, samo-
chód - pozna uczciwą panią. Tel 574 570 
648                                                 46/21m

• 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. 
    
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
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