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Zanim dam pisemny (a więc miarkowany) upust swo-
im emocjom w sprawach ważniejszych i najważniej-
szych, dla niezwariowania - pochylę się nad kwestią 
nikczemną, w kontekście męskiego wzrostu. Każdy, 

kto mnie choćby nader mgliście kojarzy - musi wiedzieć, że 
temat dotyczy mnie osobiście. Dla rozwiania wszelkich wąt-
pliwości dodam, że za czasów mojej „oszałamiającej” kariery 
piłkarskiej jeśli grałem w pierwszej jedenastce, to w 99 proc. 
przypadków wychodziłem na boisko jako ostatni; i nie dlatego, 
aby przypilnować, żeby żaden z moich kolegów nie zdezerte-
rował. Na domiar złego nie wiem nawet gdzie byłem, kiedy 
pan Bóg rozdzielał wzrost; będąc w wieku zaawansowanym 
przestałem się łudzić, że stałem w kolejce po rozum... Ale 
zostawmy to, bo już nic nie da się z tym zrobić.

Co do meritum natomiast, to kilka dni temu internety zapło-
nęły na okoliczność wypowiedzi w jakiejś śniadaniówce jednej 
pani dziennikarki, odpytywanej przez drugą panią dzienni-
karkę w związku z filmem, w którym wystąpił amerykański 
komediant Tom Cruise. Dziennikarka odpytująca nazywa się 
Woźniak-Starak, dziennikarka odpytywana bodajże Wendzi-
kowska (ale za to głowy nie dam, a sprawdzać mi się nie chce). 
Przebieg rozmowy jest mi znany z doniesień internetowych, 
w tym z urywka opublikowanego na Twitterze. Otóż panie 
dziennikarki zgadały się na temat pana komedianta Cruise'a, 
który wzrostu jest dokładnie tak nikczemnego, jak ja, co zresztą 
niespecjalnie mnie ani pociesza, ani też nie dołuje, gdyż wzrost 
mój nigdy nie był dla mnie szczególnie ważny. Powiedzmy 
tak: kiedy zorientowałem się, że kariery jako środkowy bloku 
nie zrobię - postanowiłem swój rozmiar mierzony od stóp do 
głowy) ignorować. Nawiasem mówiąc, gorąco polecam tę 
metodę zakompleksionym osobnikom wzrostu nikczemnego.

Wracając jednak do pań żurnalistek oraz amerykańskiego 
komedianta - pani Wendzikowska pozwoliła sobie wyrazić opi-
nię, że wobec mężczyzny o wzroście 170 cm użycie określenia 
„przystojny” jest wysoce (nomen omen...) nieuzasadnione. Już 
jąłem wahać się, czy nie powinienem aby poczuć się dotknięty, 
kiedy pani Woźniak-Starak grzecznie, ale stanowczo przed-
stawiła swoją kontropinię, z której wynikało, że absolutnie 
można o 170-centymetrowym mężczyźnie powiedzieć, że jest 
przystojny i żeby się pani Wendzikowska nie rozpędzała, bo 
się ci niżsi poobrażają. Nie da się ukryć, że swoją kontropinią 

Rozmiar nikczemny, ale...

Reduktor

pani Woźniak-Starak wyraźnie u mnie zapunktowała. Mnie 
osobiście to wprawdzie ani ziębi, ani grzeje, ale zdarzyło mi 
się w życiu spotkać kilku równych mi wzrostem wieżowców, 
dla których był to problem wagi egzystencjalnej.  

Aby zgłębić istotę sporu, postanowiłem uciec się do źródeł 
naukowych. Otóż według „Wielkiego słownika języka polskiego 
PAN”, mężczyna przystojny to „taki, który wyróżnia się przy-
jemnym wyglądem, jest proporcjonalnie zbudowany i sprawia 
dobre wrażenie”. Choćbym nawet tak bardzo nie chciał jak 
chcę, wobec powyższego staję murem za kontropinią, wygło-
szoną przez panią Woźniak-Starak. I nie czynię tak z pobudek 
egoistycznych, gdyż mam na myśli wyłącznie to, że znamiona 
tej definicji wyczerpuje amerykański aktor Tom Cruise, o czym 
słyszałem od wielu kobiet, a nie ja - o czym też słyszałem od 
wielu kobiet (tyle, że innych). Dla pełnej jasności dodam, że 
moja partnerka jest ode mnie wyższa. Fakt: ciutkę tylko - ale 
jednak wyższa. Zwłaszcza, kiedy na skutek bólu kręgosłupa 
chodzę zgięty jak scyzoryk Made in China. Z tego co wiem 
wynika jednak niezbicie, że Agnieszka bardziej narzeka na inne 
moje wady, niż omawiana wzrostowa nikczemność, oraz że 
nie wyróżniam się przyjemnym wyglądem, a proporcjonalną 
budowę mogę sobie co najwyżej z coraz większym sentymen-
tem powspominać... O wrażeniu już nawet nie wspomnę. Nie 
może się pocieszyć nawet tym, że jestem bogaty - chyba, że 
mowa o moim życiu wewnętrznym.

Przechodzę jednak do tematyki absolutnie nierozryw-
kowej. Podobnie niechlubnym wzrostem odznacza się 
bowiem także prezydent Ukrainy Wołodymir Zełensky 

- oto klasyczny przykład faceta, o którym mówi się: mały-wielki 
człowiek. I to takiego faceta, który do swoich gigantycznych 
(w pozawzrostowym sensie) rozmiarów urósł w trzy miesiące. 
Nie da się ukryć, że gość mi imponuje jak nikt inny.

A skoro już o nim mówimy, to radzę poszukać w sieci tekstu  
korespondenta Onetu z Ukrainy Marcina Wyrwała, który 
bodaj jako pierwszy polski dziennikarz pokusił się o własną 
ocenę przebiegu zbrojnego najazdu ruskich barbarzyńców na 
państwo, rządzone przez Zełenskiego. Z tekstu wynika, że w 
Ukrainie sytuacja (z ukraińskiego punktu widzenia) nie jest tak 
zła, jak mówi rosyjska propaganda, ani tak dobra, jak wynika 
z przekazów ukraińskich. Ale zwycięzca może być tylko jeden!
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Temat śmieci wrócił na sesję 
Rady Miasta Wałcz, która od-
była się 24 maja, i tak, jak do-
tychczas, zdominował obrady. 
Nie jest to koniec kolejnej śmie-
ciowej batalii, bo burmistrz 
już wniósł wniosek o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej, a dyskusja 
pomiędzy burmistrzem i rad-
nymi przeniosła się do portali 
społecznościowych. 

Na początku ubiegłotygodnio-
wej sesji radni wysłuchali spra-
wozdań z działalności MOPS oraz 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy, a potem podziękowali za 
doskonale przygotowane mate-
riały i ogromne zaangażowanie 
w pracę. 

Pojawiło się kilka pytań, między 
innymi o spadek liczby rodzin, ko-
rzystających z pomocy społecznej.

- Spotkałam się z opinią, że spa-
dek liczby rodzin korzystających 
z pomocy społecznej wynika z 
tego, że najniższa krajowa wzra-
sta, a wskaźniki decydujące o 
przyznaniu pomocy pozostają 
niezmienione – dociekała radna 
Bogusława Towalewska. - Z powo-
dy niskich wskaźników wiele osób 
nie kwalifikuje się do tego, by móc 
skorzystać pomocy społecznej.

Dyrektor wałeckiego MOPS 
Beata Kida przyznała, że w wielu 
przypadkach jest to prawda. 

Nowa wojna śmieciowa
Po dłuższej przerwie na sesji po-

jawił się temat śmieci. Najpierw 
radni podjęli uchwałę - z popraw-
ką zgłoszoną przez radnego Piotra 
Romanowskiego - zwiększającą 
do 1000 kg ilość odpadów po-
remontowych, które można nie-
odpłatnie oddać do wałeckiego 
PSZOK-u (Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Następnie burmistrz Maciej 
Żebrowski zaproponował, aby 
radni podjęli uchwałę o dopłacie 
z budżetu Miasta do wywozu 
odpadów z Wałcza. 

- Albo dopłacimy do umowy z 
budżetu, albo będziemy musieli 
podnieść stawkę dla mieszkańców 
- tłumaczył burmistrz.

Z wypowiedzi burmistrza wyni-
kało, że nowa umowa opiewa na 
wyższą kwotę, niż została zagwa-
rantowana w budżecie. Podpi-
sanie umowy stanie się możliwe 
dopiero po podjęciu przez Radę 
uchwały o dopłacie z budżetu 
albo po podniesieniu stawki za 
wywóz śmieci dla mieszkańców. 
W przeciwnym razie - zdaniem 
burmistrza, skarbnika i radcy 
prawnego (wszyscy wypowiadali 
się na sesji) - nie będzie możli-
wości podpisania umowy, a co 
za tym idzie, wywóz śmieci od 
mieszkańców stanie pod znakiem 
zapytania. Burmistrz mówił o 
dopłacie w wysokości 625 tys. zł. 

- Nie mówimy o 625 tysiącach 
- zaprzeczyła B. Towalewska. - 
Mówimy o 625 tysiącach w tym 
roku i 625 tysiącach w pierwszym 
półroczu przyszłego roku. Łącznie 
jest to 1 milion 250 tys. złotych. 
I prawda jest taka, że niezależnie 
od tego, czy dopłacimy z budżetu 
czy podniesiemy stawki, to i tak 
ostatecznie zapłacą mieszkańcy.

Wiceburmistrz A. Biernacki 
próbował przekonywać, że mowa 
jest o tym roku i o kwocie, którą 
wymienił burmistrz. 

- To nie jest 625 tysięcy, ale 1 
milion 250 tysięcy - ripostowała 
B. Towalewska. - Czemu nie mó-
wicie prawdy?

Radny K. Piotrowski przypo-
mniał o ważeniu odpadów. Pró-
bował dowiedzieć się, jakie są 
rozbieżności pomiędzy wagą 
zgłaszaną przez firmę, a tą, która 
wynika z ważenia przez Miasto. 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że roz-
bieżności na wadze były nie-
wielkie. Zapewnił również, że 
urzędnicy mogą sprawdzić jaką 
trasą jedzie i gdzie się aktualnie 
znajduje każdy samochód wy-
wożący odpady. Oprócz tego 
urzędnicy dysponują podglądem 
z czterech kamer, umieszczonych 
na każdym z wozów. 

Radny A. Ksepko zwrócił uwagę 
na to, że to nie burmistrz ustalał 
zasady gospodarki śmieciowej. W 
jego ocenie, w zaistniałej sytuacji 
są dwa wyjścia: albo radni zde-
cydują się na dopłaty z budżetu 
ewentualnie zwiększenie stawek 
dla mieszkańców, albo nie będzie 
możliwości podpisania umowy i 
wszyscy utoniemy w śmieciach. 

- Polityczni idole wprowadzili 
zamęt - skomentował przewod-

niczący Rady Maciej Goszczyński.
- A pańscy polityczni idole tego 

nie naprawili - ripostował Paweł 
Łakomy.

- Prawda jest taka, że 6 lat 
rządów to wystarczający czas 
na naprawę systemu - mówił 
M. Żebrowski. - Nie zrobio-
no jednak nic. Rozważaliśmy 
ewentualność utworzenia spółki 
miejskiej i mamy to przeliczone. 
Niestety, zakup samochodów do 
wywożenia odpadów, leasingi, 
zakup pojemników i utrzymanie 
pracowników powodują, że w 
ostatecznym rozrachunku koszt 
wywozów dla mieszkańców byłby 
wyższy, niż obecnie.

Radni większością głosów nie 
przyjęli uchwały.

Temat finansowania wywozu 
odpadów nie zakończył się jednak 
na sesji. Kilka dni później na por-
talu społecznościowym burmistrz 
zamieścił oświadczenie, w którym 
poinformował o wystąpieniu o 
sesję nadzwyczajną i ponownym 
złożeniu projektu uchwały o do-
finansowaniu wywozu odpadów 
z budżetu. Odniosła się do tego 
radna B. Towalewska.

„(...) Muszę zdobyć się na reak-
cję - po odsłuchaniu wypowiedzi 
burmistrza Wałcza na jego face-
booku - pisała B. Towalewska. 
- Trochę czasu minęło od sesji i są 
już nowe materiały na sesję nad-
zwyczajną, a burmistrz nie wie, 
ile ma wynosić dopłata z budżetu 
gminy do opłat wnoszonych przez 
mieszkańców za odbiór odpadów. 
W wypowiedzi facebookowej 
mówi o 540 tys. zł dopłaty, w pro-
jekcie uchwały jest zapisane 625 
tys. zł , a w wieloletniej prognozie 
finansowej gminy 1 mln 250 
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Nowa wojna śmieciowa
tys. zł. Za okres obowiązywania 
umowy od maja 2022 do maja 
2023. Pytanie: ile zapłacimy za 
drugą połowę 2023 r., pozostaje 
otwarte, ale sytuacja gospodarcza 
nie nastraja optymistycznie. Co to 
znaczy dopłacić z budżetu gminy? 
To znaczy zapłacić pieniędzmi 
mieszkańców, których zabraknie 
na inne, ważne dla mieszkań-
ców cele. Czy burmistrz podjął 
wszelkie możliwe działania, aby 
obniżyć koszty odbioru śmieci? 
W odczuciu radnych nie, a face-
bookowe przymuszanie radnych 
do podjęcia określonej decyzji nie 
wyczerpuje pracy, którą burmistrz 
powinien włożyć, aby zapewnić 
mieszkańcom korzystne rozwią-
zania”.

W podobnym tonie wypowia-
dała się też m.in. radna A. Ogo-
nowska, która również zwróciła 
uwagę, że burmistrz nie wie, ile 
wynosi dopłata, bowiem w filmie 
pada inna kwota niż w dokumen-
tach sesyjnych. 

Termin sesji nadzwyczajnej nie 

jest jeszcze znany.                                far

Od autora: Scenariusz prze-
widuję następujący: na nadzwy-
czajnej sesji Rady Miasta radni 
większością głosów ponownie nie 
pozwolą na dopłatę z budżetu. W 
konsekwencji być może burmistrz 
zwoła kolejną sesję, na której za-
proponuje podniesienie opłat dla 
mieszkańców o 4 złote, czyli do 
kwoty 39 zł od osoby. Zakładam, 
że radni tej propozycji również nie 
przyjmą. A co będzie się działo 
później? Niestety, ale moja wy-
obraźnia aż tak daleko nie sięga. 

Cyrk śmieciowy, bo inaczej 
tego nazwać niestety się nie da, 
zawdzięczamy poprzedniej ekipie 
PO - PSL. Prawdą jest jednak i to, 
że obecnie rządzący PiS przez 6 
lat mógł i powinien zreformować 
system, a nie wiedzieć czemu 
akurat w tej sprawie nie zrobił nic. 

Dla mnie obecna sytuacja jest 
patologiczna. Inaczej nie moż-
na bowiem nazwać sytuacji, w 
której kilka firm zajmujących się 

wywozem śmieci podzieliło Polskę 
pomiędzy siebie. Startując w prze-
targach w roli monopolisty dyk-
tują ceny, mając świadomość, że 
samorząd jest de facto zmuszony 
przyjąć ich ofertę. Inaczej nie ma 
szans na pozbycie się odpadów z 
miasta. I do tego momentu moim 
zdaniem nie można mieć do bur-
mistrza jakichkolwiek pretensji. 

Ale inne zastrzeżenia, które 
zgłaszają radni, przynajmniej w 
części wydają się zasadne. Dla-
czego przez cztery lata aktualnej 
kadencji wałeckiego samorządu 
nie udało się uszczelnić systemu i 
znaleźć ponad 4 tysięcy brakują-
cych mieszkańców? Tyle bowiem 
wynosi różnica między liczbą 
mieszkańców a liczbą deklaracji. 
Oznacza to, że mieszkańcy, którzy 
złożyli deklaracje, płacą za śmieci 
odbierane od około 4 tysięcy 
mieszkańców, którzy deklaracji 
nie złożyli. To około 20 procent... 

Była mowa o związku międzyg-
minnym z czego jak widać nic 
nie wyszło mimo że Mirosławiec 

chwali sobie takie rozwiązanie. 
Sprawa rzeczywiście nie jest 
prosta, ale scedowanie wszyst-
kiego na mieszkańców nie jest 
żadnym wyjściem. Choć faktem 
jest również, że jest to najprostsze 
i najmniej pracochłonne. 

Obym się mylił, ale paradok-
salnie problem sporej części od-
padów może rozwiązać się sam. 
Cena 3,5 tysiąca złotych za tonę 
ekogroszku, drożejące w ekspre-
sowym tempie pellet i drewno 
spowodują, że w okresie grzew-
czym spora część śmieci trafi do 
pieców. Nie będzie problemu z  
gabarytami, bo stare mebelki zo-
staną pod śmietnikiem porąbane 
i przewiezione do piwnicy czy 
szopki, a potem spalone. Wiado-
mo, że plastikowe butelki palą się 
doskonale (choć bardzo krótko), a 
wywiezione do lasu śmieci zosta-
ną na powrót zabrane do domów, 
jeśli tylko okaże się, że można je 
wrzucić do pieca. I jedyne, czego 
nie chcę sobie wyobrażać, to tego, 
czym będziemy oddychać...
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Дещо про адміністртивний устрій та компетенції.
Основну адміністративну реформу проведено у Польщі в 1999 році. Основний парадигмат, який застосовано – міцеві 
справи мають вирішуватися на місцевому рівні. Отже – головну увагу приділено самоврядуванню. Саме з того 1999 
року, в Польщі функціонують три рівні місцевого самоврядування:
Гміна – те, що в Україні зараз називають ОТГ (Об’єднані територіальні громади)
Повіт – в його складі декілька ОТГ
Область – ОТГ і повіти даної області.
При чому, окремо зберігається державна адміністрація, яку на рівні області очолює воєвода. До його компетненції 
налажать між іншими: поліція, пожежна служба, служба зайнятості,  нагляд над школами (мериторичний), політика 
міграційна (іноземці) і інше. Воєвода здійснює також нагляд над самоврядуванням – згідність прийнатих рішень з 
законодавством Польщі. 
Найчастіше, міцеві справи можна вирішити в Ратуші або Повітовому старостві.
Компетенції гміни (ОТГ)
Польська «гміна» це спільнота її мешканців та територія на якій вони проживають. Жителі гміни мають змогу вирішувати 
свої справи через участь у виборах, під час яких безпосередньо обирають бургомістра та раду (депутатів). В містах, в 
яких живе 100 тисяч або більше мешканців, влада належить президенту міста.
 Обов’язки гміни: охорона здоров’я (основна), управління комунальною власністю (помешкання і інше), управління 
міцевими дорогами, вулицями, організація міцевого дорожнього руху. А також – місевий транспорт, водопостачання, 
електропостачання, господарка відходами, соціальна допомога.

Завдання гміни, це також організація та управління і забепечення праці садочків та початкових шкіл.
Тут пояснюємо – дошкільні та освітні заклади – мають особливий статус. Гміна є для них тзв. органом ведучим – відповідає 
за фінасування шкіл і садочків, ремонти, обладнання тощо. Нагляд мериторичний – рівень школи, організація праці, 
згідність з освітнми законами - належить вже воєводі (очільнику державної обласної адмінісирації), який покликує для 
тих справ куратора освіти.
Фінансування гміни відбувається через надання відповідних державних субвенцій або дотацій, та завдяки місцевим 
податкам.

Гміни (ОТГ) можуть бути сільськими – голова сільської гміни, це вуйт (війт) або міськими ) - бургомістр або президент 
міста. І місько- сільськими (бургомістр).

Міська гміна Валч – Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, бургомістр: Maciej Żebrowski
Сільська гміна Валч – ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz, війт: Jan Matuszewski
Місько-сільська гміна Члопа – ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, бургомістр: Jerzy Bekker
Місько-сільська гміна Тучно – ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno,  бургомістр: Krzysztof Mikołajczyk

Місько-сільська гміна Мірославєц – ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, бургомістр: Piotr Pawlik

Українське слово Валча
Інформації українською мовою для наших гостей з України

Co prawda te słowa Józef Piłsudski skie-
rował w odległym 1918 roku do polskich 
polityków, członków Tymczasowego Rządu 
Republiki Polskiej w Lublinie, szefem które-
go był Ignacy Daszyński, jednak w całej ich 
rozciągłości, w całej ich warstwie teoretycz-
no-koncepcyjnej oraz praktycznej mają one 
zastosowanie także i dzisiaj. Prezydent Francji 
Emmanuel Macron nie chce „upokarzać 
Rosji” za wojnę wywołaną przez ten kraj w 
Ukrainie. Stwierdził też onegdaj (już po do-
konaniu inwazji przez Federację Rosyjską), 
że nie nazwałby pana Putina „rzeźnikiem”. 
Chciałby również, by dla zakończenia wojny 
Ukraina odstąpiła na rzecz Rosji pewne swoje 
terytoria (co wprost potwierdził prezydent 
Ukrainy W. Zelynskyj). No i należy pozwolić 
przecież i dać szansę putinowskiej Rosji na  
zachowanie twarzy... 

Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić...
Co do oddawania terytoriów – zajęcie 

Czechosłowacji w 1938 roku przez hitle-
rowskie Niemcy nie uchroniło Europy i 
świata przed wojną. Podobno „historia 
magistra vitae est” (Cyceron – historia jest 
nauczycielką życia). Podobno. Czym różni 
się putinizm od hitleryzmu? Patrząc na 
obrazki z wojny w Ukrainie – niczym. Dla 
Ukraińców jest to wojna egzystencjalna 
– o zachowanie nie tylko państwa, ale i 
siebie jako narodu. Skojarzenia z doktry-
ną „nadludzi” i „podludzi” będą w tym 
miejscu jak najbardziej uzasadnione. Dla 
putinistów „Ukraina” to tylko pojęcie geo-
graficzne. Ludzi zaś tam zamieszkujących 
trzeba denazyfikować, denacjonalizować, 
reedukować, a jeżeli się nie uda – wybić, 
zagłodzić, zasłać, zastraszyć. Mit? A stwier-
dzenie marszałka G. Żukowa z 1943 roku, 

podczas operacji forsowania Dniepru pod 
Kijowem (zginęło wówczas ok. 200 tysięcy 
ludzi – wojskowych i cywilnych) – „Nie 
warto żałować Ukraińców. Im więcej ich 
tu polegnie, tym mniej będziemy musieli 
wysyłać ich później na Sybir”. Było. Nie 
minęło. Niestety. Russki mir o ludzi nie 
dba, ludzi nie żałuje. Nawet swoich. 

Mówią, że przysłowia są mądrością naro-
dów. Jedno z polskich mówi, iż „daj komuś 
palec, a weźmie całą rękę”. Zawsze twierdzi-
łem i twierdzić raczej będę, że nierzadko pro-
ści ludzie wiedzą i widzą lepiej, aniżeli wielu 
zdawałoby się wyedukowanych iluminatów. 
Cóż – pozostaje jedynie zaproponować panu 
Macronowi, aby w ramach „oswajania”, 
„cywilizowania” i „zaspokajania” apety-
tów swego przyjaciela pana Putina, raczył 
oddać mu np. francuską Korsykę. Też jako 
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Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić...
zadośćuczynienie za najazd 
Bonapartego na Rosję w 1812 
roku. Śmiem sądzić, iż pan Putin 
będzie zadowolony. Czy nasyco-
ny – tego już niestety nie wiem, 
ale wówczas wkład Francji w 
ogólnoświatowe bezpieczeństwo 
będzie bezsporny. No i zaświeci 
Macron własnym przykładem 
przed całym światem. My nie-
stety już takiego kroku uczynić 
nie możemy. Moglibyśmy kie-
dyś w podobnym kontekście 
pomyśleć np. o Inflantach, ale 
te przecież ruscy sobie sami już 
wzięli...

Stwierdzenie, czy też nazwa-
nie aktualnego prezydenta RF 
„rzeźnikiem”, jest autorstwa 
J. Bidena – prezydenta USA. 
Zdaje się, że wie on (jak i inni 
przywódcy) znacznie więcej o 
tym, co dzieje się w Ukrainie i 
o tym, co wyprawiają tam rosyj-
scy „wyzwoliciele”, aniżeli my 
– zwykli śmiertelnicy. Ale i tego 
co wiemy o tych zdarzeniach 
nam chyba wystarczy i złudzeń 
ta wiedza raczej nie pozostawia. 
Bucza, Borodianka, Mariupol, 
Makarów, Irpiń, Hostomel... Z 
wyzwolonych miast wyłania się 
obraz jak z horrorów, obraz po-
stapokaliptyczny. Odnaleziono 
już ofiary zbrodni wojennych, 
w tym zgwałcone kobiety, które 
rosyjscy żołnierze próbowali 
spalić, zabitych urzędników sa-
morządowych, zabite dzieci, za-
bitych starszych ludzi, zabitych 
mężczyzn. Wielu ze związanymi 
rękami, śladami tortur i dziurą 
w tyle głowy. Rabunki, próby 
zabrania złota, kosztowności, 
dywanów, pralek. A to przecież 
dopiero początek odkrywania 
tych zbrodni. Można oczywiście 
wierzyć rosyjskiej propagan-
dzie, że „Ukraińcy zabijają sami 
siebie”. Wierzymy bowiem 
w to, w co chcemy uwierzyć, 
i w to, co nam pasuje – nie 
wszyscy przecież wspieramy 
Ukrainę, także u nas w Polsce. 
Poglądy (także umotywowa-
ne historycznie), strach przed 
obcymi, ale też strach przecież 
przed popadnięciem w ubó-
stwo, drożejące paliwo, czasami 
zwykła zawiść i zazdrość (no 
bo niby czemu np. ci Ukraińcy 
mają darmowe przejazdy...). 
Reasumując wątek jednak – ten 
o rzeźniku - pan prezydent E. 

Macron zatem, słów J. Bidena 
by nie powtórzył. Cóż, słowo się 
rzekło, kobyłka u płotu – kury 
panu szczać prowadzać, panie 
prezydencie Macron. Chociaż – i 
dla wykonywania nawet takich 
czynności potrzebna byłaby 
zwykła przyzwoitość.

I jeszcze coś o twarzy, czy 
też zachowaniu jej przez pana 
Putina. Pewnie zaskoczę – w 
tym przypadku akurat z panem 
Macronem się zgodzę. Tę twarz 
„zachować” trzeba. Najlepiej 
w formalinie. Twarz Rosji. Rosji 
pozostającej cywilizacyjnie w 
schematach myślenia rodem 
z osiemnastego czy też dzie-
więtnastego wieku. Twarz Rosji 
agresywnej, brutalnej, głodnej, 
biednej. Twarz narodu niewolni-
ków, ślepo wierzących sączącej 
się z telewizora propagandzie. 
Twarz Rosji – twarz KGB i FSB. 
To rzeczywiście trzeba zachować 
dla potomnych i ukazywać. Bo 
niestety Rosja pozostanie geo-
graficznie tam, gdzie jest. Nie 
będzie w tym miejscu żadnego 
„ocean dreams”. 

Czego chce zatem świat?  
Świat – ten zachodni – chce 
przede wszystkim spokoju i 
komfortu. Broniąca się Ukraina 
tego komfortu Niemcom, Fran-
cji, Włochom czy też Węgrom 
nie daje. Stąd też rozmaite 
propozycje, mające służyć... 
no właśnie – czemu właściwie? 
Przede wszystkim utrzymaniu 
dotychczasowego status quo. 
Ten świat nie chce i nie jest go-
towy na zmiany w architekturze 
światowego bezpieczeństwa. 
Ma być tak, jak dotychczas – a 
więc „wielcy” decydują, „mali” 
słuchają. I cóż z tego, że pro-
ponowany przez tychże „wiel-
kich” pokój okazał się złudny, 
nietrwały, kruchy. Brniemy 
dalej. Pewnie też strach przed 
utratą wpływów i znaczenia. 
Szczególnie, że w nowej Euro-
pie, to już nie ci dotychczasowi 
„wielcy” (łącznie z Rosją), będą 
fundamentami bezpieczeństwa. 
Stworzą je ci, którym do tej 
pory takiego prawa albo od-
mawiano (Ukraina właśnie) i 
ci, których raczej słuchać nie 
chciano – Polska, Litwa, Łotwa, 
Estonia. Może jeszcze Słowacja, 
Czechy i Rumunia. Utrata zna-
czenia Francji czy Niemiec – tak, 

ale na własne życzenie. Między 
innymi dlatego, że dla każdego 
normalnego człowieka, każde 
życie jest wartością i jest cenne. 
Niezależnie od tego, czy jest 
to Francuz, Polak, Niemiec czy 
Ukrainiec. Każde! Bez wyjątku! 
Nie ma lepszej i gorszej Europy. 

Cóż jeszcze burzy komfort pana 
Macrona i Sholza? Pewnie widmo 
kolejnych uciekinierów z Afryki. 
Bo przecież blokada ukraińskiego 
eksportu zboża (producent 1/4 
światowej produkcji żywnościo-
wej) wywoła kolejną falę głodu 
w biednych krajach. Pewnie wam 
korytarz bezpieczeństwa dla 
ukraińskich statków wiozących 
zboże wystarczy. O ile można 
oczywiście wierzyć panu Putino-
wi. Rzecz w tym, że Ukrainie taki 
korytarz utworzony dla waszego 
spokoju już nie wystarczy. Bo wy 
swoje osiągnięcie, ale co zyska 
Ukraina?

Było o prezydencie Francji i 
kanclerzu Niemiec. Nie może 
więc zabraknąć i Franciszka – 
szefa państwa Watykan. Tym 

bardziej, iż tenże kolejny raz dał 
wyraz swojej naiwności i bez-
radności. Tym razem składając 
życzenia imieninowe kagiebi-
ście  Cyrylowi – czyli patriar-
sze Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej. Temu samemu, który 
twierdzi, że w Ukrainie żadnej 
wojny nie ma i nikt nie ginie. 
I „kapłani” którzy osobiście 
święcą nawet „Szatana” (nazwa 
rosyjskiej rakiety). Słowa życzeń 
papieża Franciszka, szczególnie 
te: „W tych dniach modlę się do 
naszego Ojca Niebieskiego, aby 
Duch Święty odnowił i umocnił 
nas w ewangelicznej posłudze, 
zwłaszcza w naszych wysiłkach 
na rzecz obrony wartości i god-
ności każdego ludzkiego życia” 
– brzmią co najmniej dziwnie 
i szyderczo. I jakoś ironicznie. 
„Wysiłki” Cyryla na rzecz „obro-
ny wartości i godności każdego 
ludzkiego życia”? Dobry żart 
tynfa wart!

Konkludując zatem – kury wam 
szczać prowadzać panowie...!

Marek Syrnyk
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25 kwietnia w wałeckim 
MOSiR-ze odbyła się trady-
cyjna Herbatka Izbowa, w 
ramach której zorganizowana 
została konferencja „Możli-
wości Finansowania Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw.

Na zorganizowane przez wa-
łecki oddział Północnej Izby 
Gospodarczej oraz Stowarzy-
szenie Inicjatyw Gospodarczych 
spotkanie przybyła ze Szczecina 
prezes PIG Hanna Mojsiuk, a 
także starosta Bogdan Wankie-
wicz, burmistrz Wałcza Maciej 
Żebrowski, byli prezesi wałeckie-
go oddziału PIG Lidia Piestrze-
niewicz i Bolesław Rafałko, były 
poseł Paweł Suski oraz przede 
wszystkim przedsiębiorcy, sku-
pieni w PIG i SIG.

- Po dwóch latach przerwy 
wreszcie mamy okazję spotkać 
się ze sobą – powiedział m.in. 
podczas powitania gości prezes 
wałeckiego oddziału PIG Bogdan 
Białas, występujący w imieniu 
wszystkich współorganizaoto-
rów spotkania. - Cieszę się, że 
widzę was tutaj, przyjaciele. 
Dwuletnia przerwa w organi-
zowaniu naszych spotkań miała 
oczywiście związek z pandemią, 
ale dziś mamy to już za sobą. 
Życzę Wam, żebyście z tego 
spotkania wynieśli jak najwięcej 
korzyści oraz skorzystali z okazji, 
by jeszcze lepiej się ze sobą 
zintegrować.

- Przyszło nam działać w bardzo 
trudnych czasach – mówiła pre-
zes PIG Hanna Mojsiuk. - W ostat-
nich dwóch latach pojawiły się 
na świecie dwa czarne łabędzie: 
pandemia COVID 19 i wojna w 
Ukrainie, które bardzo mocno 
odbijają się na globalnej i oczywi-
ście również polskiej gospodarce. 
Wysoka inflacja, rosnące stopy 
procentowe – te i wiele innych 
czynników powodują, że bardzo 
trudno jest dzisiaj prowadzić 
biznes. My w Izbie robimy co w 
naszej mocy, by pomóc przedsię-
biorcom przejść przez ten bardzo 
ciężki okres. Wierzymy, że trudne 
czasy rodzą silnych przedsiębior-
ców, a patrząc na to, jak sobie 
radzicie mamy podstawy sądzić, 
że tak właśnie jest.

H. Mojsiuk wykorzystała spo-
tkanie w Wałczu by uhonorować 
osoby, które wnoszą największy 
wkład w rozwój przedsiębior-

Przyjemne z pożytecznym

czości na naszym terenie. Jako 
pierwsi okolicznościowe statu-
etki odebrali starosta B. Wan-
kiewicz i burmistrz Wałcza M. 
Żebrowski.

- Firmy na naszym terenie roz-
wijają się bardzo dobrze – ocenił 
starosta. - Cieszę się widząc dziś 
na tej sali przedstawicieli firm 
z kilkudziesięcioletnim stażem, 
ale również przedsiębiorców, 
którzy w bardzo krótkim czasie 
osiągnęli wielkie sukcesy.

- Traktuję to wyróżnienie jako 
zaszczyt, ale i zobowiązanie – za-
pewnił M. Żebrowski. - Pozwolę 
sobie kolejny raz powtórzyć swo-
ją deklarację: jest moją ambicją, 
aby wałeccy przedsiębiorcy byli 
traktowani w Urzędzie Miasta w 
sposób szczególny. Naszym ce-
lem jest ułatwiać, a nie utrudniać 
załatwianie różnych spraw.

Podobne wyróżnienia otrzyma-
li taże Bogdan Białas i Zbigniew 
Wolny oraz Lech Krukowski 
(firma Victoria Cymes) Bolesław 
Rafałko (Albor) i Marcin Ejma 
(Eagle Lasers). 

Podczas wręczania im wyróż-
nień pojawił się temat pomocy, 
udzielanej uchodźcom z Ukrainy. 
B. Rafałko opowiedział m.in. 
o tym, że to jego firma jako 
pierwsza w Wałczu zorganizo-
wała transporty z pomocą dla 
walczącej Ukrainy oraz o tym, 
że dla spotkanych przypad-
kiem podczas transportu darów 
uchodźców firma Albor kupiła 
mieszkanie, w którym do dziś 
mieszkają goście z Ukrainy. Za-
apelował również do zebranych 
o kontynuowanie zbiórek darów 
dla Ukraińców, które jego firma 
chętnie dostarczy tam, gdzie są 
najbardziej potrzebne.

- Podziękowania za pomoc dla 
Ukraińców tak naprawdę należą 

się mojej żonie – zadeklarował 
M. Ejma. - Z nas dwojga to ona 
ma wielkie serce i bardzo jej za 
to dziękuję.

Nagrodzony został również 
właściciel Ekomechu Jarosław 
Horodecki, ale oni on sam, ani 
żaden przedstawiciel jego firmy 
nie pojawił się na spotkaniu.

Po zakończeniu części oficjalnej 
odbyła się konferencja, dotycząca 
możliwości finansowania MŚP. 
Zebrani wysłuchali wystąpień 
przedstawicieli PARR Specjalnej 

Słupskiej Strefy Ekonomicznej, 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Agencji Rozwoju Przemysłu oraz 
Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości. Po prelekcjach 
odbył się panel dyskusyjny.

Następnie B. Białas zaprosił 
uczestników spotkania do po-
częstunku oraz nieoficjalnych 
rozmów, służących zacieśnianiu 
kontaktów pomiędzy przedsta-
wicielami środowiska bizneso-
wego w naszym powiecie.

TC
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Hiszpan ia ,  j ako 
pierwszy kraj w 
Europie, zamie-
rza wprowadzić 
urlop menstru-
acyjny. Według 
projektu ustawy, 
która ma zostać 
przedłożona Radzie 
Ministrów we wtorek 17 
maja, kobiety, które boleśnie przechodzą 
miesiączki, będą mogły wziąć dodatkowo 
trzy, a w skrajnych przypadkach nawet 
pięć dni wolnego. W planach jest również 
zniesienie podatku VAT na podpaski czy 
tampony. Według Hiszpańskiego Towarzy-
stwa Ginekologiczno-Położniczego, jedna 
na trzy kobiety boryka się z bolesnymi 
miesiączkami, zaś z badań British Medical 
Journal wynika, że mimo dolegliwości 
związanych z okresem, ponad 80 proc. 
kobiet i tak przychodzi do pracy. Obecnie 
jedynym innym państwem na świecie, 
które zdecydowało się na wprowadzenie 
urlopu menstruacyjnego, jest Japonia - tam 
jednak przepis jest martwy, bo kobiety i tak 
wstydzą się przyznać przed pracodawcą, że 
mają okres.

Jako właścicielce wyjątkowo niesfornej 
macicy, która raz w miesiącu nabywa wła-
sną świadomość i w pierwszym odruchu 
wolnej woli postanawia przemienić moje 

życie w kilkudniowe piekło, szczerze kibicuję 
Hiszpankom. Uchwalenie tej ustawy będzie 
ważnym krokiem w historii kultury europej-
skiej, ale nawet i sama dyskusja, którą ten te-
mat wywołał, to już swego rodzaju zwycięstwo. 
Dlaczego? Dlatego że okres w sferze publicznej 
po prostu nie istnieje.

Miesiączka. Okres. Krwawienie. Słowa, które 
nie sprzedają gazet, co najwyżej środki higieny 
osobistej. Te same zresztą, do których nie ma 
dostępu nawet 500.000 Polek (nad tematem 
pochyliła się ostatnio Fundacja Kulczyk). Kiedy 
temat urlopu menstruacyjnego pojawia się na 
kolacji ze znajomymi, kolega krzywi się i dys-
kretnie ukrywa grymas za chusteczką. „60 dni 
dodatkowego płatnego urlopu, branego kiedy 
się zechce, bo przecież nikt nie ma prawa tego 
zweryfikować. A potem płacz, że kobieta nie 
jest brana pod uwagę przy awansach, nie do-
staje podwyżek, że mamy pay gap na rynku. To 
chcecie tego specjalnego traktowania, czy nie? 
Albo się przychodzi do pracy pracować, albo 
po to, żeby ktoś was pogłaskał po główce”.

Pomiędzy jednym a drugim kęsem sałatki 
przypominam sobie, że to ten sam kolega, 
który wymawia się od wszelkich obowiązków 
domowych na pierwszy ślad kataru, bo kosz-
marnie boli go głowa. Nie wchodzę jednak 
w polemikę, bo wiem, kiedy jest bezcelowa.

„Jak to zweryfikować?” jest pytaniem, które 
echem odbija się po całym stole. Ja natomiast 
(może naiwnie) nie rozumiem, po co taką 

Urlop menstruacyjny
weryfikację prowadzić. To rozwiązanie nie 
jest kierowane do dziewczyn, które w trakcie 
okresu są w stanie pójść na fitness, ogarnąć 
całą chatę i w pracy oczarować przełożo-
nych świetnie przygotowaną prezentacją. 
To rozwiązanie jest adresowane do kobiet, 
które przez trzy dni w miesiącu zwijają 
się w nieruchomy kokon i zwykłe środki 
przeciwbólowe popijają tymi w płynie, 
wymiotują dalej niż widzą, krwawią jak 
zarzynana świnia i mdleją, kiedy podejmą 
się czynności bardziej męczącej od wstania 
z kanapy. To wciąż dziewczyny, które bardzo 
chcą być aktywne zawodowo i zasługują na 
to, żeby przez w 28 dni w miesiącu mieć 
szansę na pokazanie, jakim są świetnym 
nabytkiem dla pracodawcy, a w pozostałe 
3 odchorować coś, o co nigdy się przecież 
nie prosiły. Czy z rozwiązania skorzystają 
te, którym okres nie robi krzywdy? Pewnie. 
Tak jak ze zwolnień chorobowych korzystają 
ci, którzy marzą o długim weekendzie i 
obejrzeniu nowej premiery na Netflixie. 
Wszystkiego nie da się przecież upilnować. 

Podczas deseru temat schodzi na dalszy 
plan, bo jesteśmy w Polsce, a polska trady-
cja nie pozwala nam rozmawiać o krwawie-
niu z dróg rodnych inaczej, niż przyciszonym 
głosem i tylko przez krótką chwilę.

Daleko nam do Hiszpanii, i nie mówię 
tylko o pogodzie i churrosach...

Natalia Chruścicka

Bomba śmieciowa
Uważam, że wprowa-
dzona w życie od dru-
giego półrocza 2013 
roku tak zwana re-
forma śmieciowa 
jest swego rodzaju 
bombą z opóźnio-

nym zapłonem, która 
niezmiennie wywołuje 

n i e - pokój wśród mieszkańców 
i pokazuje słabość samorządów w realizacji 
obowiązków w zakresie powierzenia im roli 
właściciela śmieci. Ówczesny premier Donald 
Tusk zapewniał, że samorządy są gotowe na 
wejście w życie ustawy śmieciowej, że na 
bieżąco były monitorowane przygotowania 
do wprowadzenia nowych przepisów. Efekt 
po dziewięciu latach jest taki, że skutecznie 
rozwalono poprzednio funkcjonujący system, 
że zaakceptowano monopol na usługi odbioru 
i zagospodarowania odpadów, że samorządy 
borykają się z problemami sfinansowania 
corocznie większych żądań płacowych wyko-
nawców, którzy praktycznie uzyskali monopol 
na świadczenie usług w danym terenie. Tym 
samym rosną obciążenia mieszkańców za wy-

wóz śmieci, a przetargi na wyłonienie odbiorcy 
odpadów są tak naprawdę fikcją. Nie ma szans 
na porównywanie ofert, skoro zawsze wpływa 
tylko jedna. Organy gmin - wykonawczy i sta-
nowiący - starają się przekonać społeczność, że 
winnym za wzrost opłat jest ten drugi. 

W ubiegły wtorek postanowiłem wysłuchać 
obrad radnych z Wałcza. Jednym z tematów 
była propozycja burmistrza, dotycząca podję-
cia uchwały o wyrażeniu zgody na wydatkowa-
nie środków budżetowych (niepochodzących z 
pobieranej od mieszkańców opłaty za śmieci) 
na pokrycie części kosztów związanych z go-
spodarką odpadami komunalnymi. Mówiąc 
prościej, burmistrz chciał, by nie przenosić 
wprost na mieszkańców skutków wzrostu cen 
za odbiór odpadów, a pieniądze na pokry-
cie niedoboru uzyskać z innych dochodów, 
chociażby z podatków uiszczanych przez tych 
samych mieszkańców. Czyli lud z ulicy na 
przykład Mickiewicza nie płaciłby więcej, niż 
dotychczas za wywóz odpadów, ale na nową 
nawierzchnię swojej ulicy nadal nie miałby 
co liczyć. Coś za coś. Za okres od początku 
czerwca 2022 roku do końca maja 2023 roku 
brakująca kwota to jeden milion dwieście pięć-

dziesiąt tysięcy zł. Nie wchodząc w szczegóły, 
Rada Miasta odrzuciła pomysł burmistrza. Co 
dalej? Skończy się pewnie na tym, że burmistrz 
przedstawi radnym do akceptacji zmianę 
wysokości obowiązującej stawki 35 zł, którą 
obecnie płacimy za usługi odbioru odpadów. 
Nie wiem, jaką decyzję podejmą radni. Wiem 
natomiast, co ja bym wolał jako mieszkaniec 
Wałcza. Zdecydowanie opowiadam się za tym, 
by za odbiór wyprodukowanych przeze mnie 
śmieci obciążać bezpośrednio mnie. Dzisiaj 
przyjmuje się, że jest to wydatek 35 zł od 
osoby. A przecież nie zawsze tak jest, bo oprócz 
wspomnianej kwoty mieszkańcy z bloków pła-
cą za utrzymanie porządku i czystości terenu, 
na którym ustawiono pojemniki, za mycie 
tychże  pojemników, za wywóz gabarytów i 
gruzu, pozostawionych przy osiedlowych al-
tanach, za wybudowanie tych altan. Jeżeli do 
tego mają dojść dopłaty z budżetu, to obraz 
kosztów wywozu i zagospodarowania odpa-
dów  przypadający na pojedynczą osobę w 
ogóle ulegnie zaciemnieniu. A stąd już bardzo 
blisko do pomysłów rodem z epoki socjalizmu, 
kiedy wydatki za usługi na rzecz obywatela  
ponosiło  dobre Państwo. Marek Pawłowski
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Filet po toskańsku
Najpierw usprawiedliwienie nieobec-
ności sprzed tygodnia - nie było mnie, 
bo zabrakło dla mnie miejsca. Trochę 
zaniepokojona zerknęłam w lustro, ale 
uznałam, że głównododzącemu  nie 
chodziło o to, co najpierw przyszło mi 
do głowy... 😉 A skoro tak, więc za-
bierajmy się do wspólnego gotowania!

SKłADNIKI

• 200 g piersi z kurczaka,
• 50 g szpinaku,
• 50 g suszonych pomidorów w 

zalewie,
• 1 cebula,
• 3 ząbki czosnku,
• 100 g jogurtu naturalnego,
• 100 g ryżu,
• sól i pieprz do smaku,
• 2 łyżki oleju do smażenia.

Wykonanie:
Ryż gotujemy zgodnie z przepisem na 

opakowaniu. Pierś z kurczaka kroimy na 
plastry, przyprawiamy i smażymy na roz-
grzanym oleju. Cebulę drobno siekamy i 
dodajemy do mięsa. Pomidory kroimy w 
paseczki i wrzucamy na patelnię. Zalewamy 
szklanką wody i gotujemy przez około 10 

minut, aż woda odparuje. Dodajemy jogurt 
wymieszany z czosnkiem przepuszczonym 
przez praskę, solą i pieprzem. Na koniec 
dodajemy szpinak, mieszamy i gotowe.

Smacznego!!!

COŚ NA ZĄB

HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Zaczniesz się zastanawiać, czy wszystko w 
twoim życiu układa się tak, jak powinno. To 
sprawi, że staniesz się bardzo niedostępny 
dla otoczenia. Jeśli dojdziesz do wniosku, 
że faktycznie coś jest nie tak, to teraz jest 
właściwy moment na zmiany. Nie mieszaj 
życia uczuciowego z interesami. Takie roz-
mowy mogą doprowadzić do poważnych 
zawirowań w relacjach między wami. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Najdzie cię teraz ochota na zmiany. Może 
zapiszesz się na kurs językowy albo zaczniesz 
uprawiać nowy sport? W pracy nie bierz na 
siebie zbyt dużo obowiązków. Ich nadmiar 
może cię przytłoczyć i zniechęcić na wiele 
tygodni. W twoim życiu pojawi się szansa 
na prawdziwą i szczerą miłość. 
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Nagle się okaże, że nie jesteś bałaganiarzem 
i zaskoczysz wszystkich pedantycznymi 
zapędami. Jeżeli nosiłeś się z zamiarem 
zapisania na kurs prawa jazdy, to właśnie 
nadeszła odpowiednia pora. To naprawdę 
dobry czas na rozpoczęcie czegoś, co przyda 
się w przyszłości. Przestań rozpamiętywać 
niepowodzenia z przeszłości. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Wszystko, za co się zabierzesz, przyniesie 
korzyści w przyszłości. Każdy Twój plan 
ma szanse powodzenia. Skup się na pozy-
tywach w swoim życiu, unikaj konfliktów i 
niedomówień. Uważaj jednak żeby praca i 
chęć zmian nie odsunęły cię od partnera. 

Weekend pozwoli ci nadrobić stracony czas.
LEW (23.07. - 23.08.)
Jeżeli czujesz, że musisz się rozruszać przed 
nadchodzącym sezonem, to teraz jest najlep-
szy moment. Odczujesz ogromny przypływ 
motywacji. Nawet obowiązki służbowe spra-
wią ci przyjemność. W tym tygodniu w oczach 
twojej drugiej połowy staniesz się bóstwem. 
Pozostaje zdecydować - dobrym czy złym.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Jeżeli na biurku zalegają stare papiery, to 
teraz możesz się za nie zabrać. Będziesz teraz 
bardzo naładowany energią. W domowej 
szafie piętrzą się stare ubrania? Wykorzystaj 
swoją dobrą energię na ich uporządkowanie. 
Pod koniec tygodnia skupisz się już tylko na 
przyjemnościach, a to sprawi, że twoi bliscy 
poczują się bardzo szczęśliwi. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Jeśli chodzi ci po głowie zmiana pracy, to 
zajmij się w tym tygodniu. Uwierz w końcu, 
że chcieć, to móc. Przed tobą bardzo dobry 
okres do podejmowania ważnych decyzji. 
Poświęć teraz więcej uwagi partnerowi. War-
to wybrać się w podróż i pozwolić sobie na 
chwilę odpoczynku. 
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Dotyczą cię same pozytywne prognozy. Wejdź 
w ten czas z podniesionym czołem. Możesz 
podjąć ważne negocjacje. Możesz też liczyć 
na miłe niespodzianki ze strony przyjaciół. 
Skorpiony w stałych związkach poczują się 
naprawdę szczęśliwe. Nawet się nie spodzie-
wają, że może być tak dobrze, ale powinny 

pamiętać, żeby w związku stawiać na szcze-
rość i rozmowę. 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Jeżeli planujesz jakieś zmiany w życiu zawo-
dowym, to teraz jest odpowiedni moment. 
Wpadną ci do głowy pomysły warte tego, 
by zrealizować je do końca. W sprawach 
emocjonalnych również same dobre chwile. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Czas na domowe porządki. Pozbądź się 
niektórych rzeczy, aby wpuścić do domu 
dobrą energię. W pracy poczujesz przypływ 
mocy. Samotne Koziorożce będą się bacz-
nie rozglądać, jednak ostatecznie odrzucą 
starania kogoś, kto interesuje się nimi od 
dawna. Może warto dłużej zastanowić się 
nad przyszłością tej relacji?
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Teraz zaczniesz wręcz marzyć o zawo-
dowych obowiązkach. Będziesz działać 
szybko, sprawnie i bez żadnych proble-
mów. A do tego wszystkiego zyskasz w 
oczach przełożonych. Pojawi się też szansa 
na poznanie romantycznego, dojrzałego 
emocjonalnie partnera.
RYBY (19.02. - 20.03.)
W tych dniach sprawy będą się dziać szyb-
ko. W pracy podpiszesz ważne dokumenty 
i przekonasz do swoich racji ludzi, którzy w 
ciebie nie wierzyli. Wolne Ryby nie powin-
ny się spieszyć z wyborem partnera, mogą 
później żałować, że straciły szansę na 
ciekawą znajomość. Zajęte natomiast nie 
powinny przeceniać swoich możliwości.
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Ostry zjazd

Wałecki Orzeł od miesiąca nie 
potrafi zerwać się do lotu - w 
niedzielę 29 maja przegrał 
czwarty mecz z rzędu. Tym ra-
zem silniejszy od Orła okazał 
się trzeci od końca w tabeli 
4. ligi zespół Sokoła Karlino.

Relację z meczu w Karlinie 
znów trzeba zacząć od listy 
nieobecnych. Tym razem w skła-
dzie wałeckiej drużyny zabrakło 
Marka Hermanowicza, a także 
Marcina Resiaka oraz Vinzenzo 
Riccio, któremu w ubiegłym 
tygodniu zmarł dziadek. W tej 
sytuacji trener Marcin Łyjak zde-
cydował się wystawić na prawej 
stronie obrony Patryka Dyba-
czewskiego, w środku – Cezarego 
Buraka, a po lewej stronie zagrał 
dawno nie widziany na boisku 
Radosław Simiński. W Karlinie 
zabrakło również Bartosza Woj-
ciechowskiego.

Niedzielny mecz gorzej dla 
Orła zacząć się nie mógł. Sokół 
przeprowadził swoją pierwszą 
akcję, w której wywalczył rzut 
rożny. Dośrodkowana na piąty 
metr piłka leciała długo, ale była 
poza zasięgiem zasłoniętego 
Odolczyka oraz – jak się okazało 
– również pozostałych piłkarzy 
Orła. Futbolówka spadła nato-
miast idealnie na głowę jednego 
z zawodników Sokoła, któremu 
pozostało jedynie dopełnić for-
malności i wywiązał się z tego 
zadania bez zarzutu.

Jeśli któryś z piłkarzy Orła liczył 
na to, że z Karlina uda się bez 
większego wysiłku wywieźć 3 
punkty, to w tym momencie mu-
siał przeżyć spore rozczarowanie. 
Pocieszające było jednak to, że 
wałecki zespół miał na odwró-
cenie losów tego meczu całe 89 
minut plus to, co doliczy sędzia.

W kolejnych minutach niewiele 
jednak wskazywało na to, że 
strata gola była jedynie wypad-
kiem przy pracy. Piłkarze Orła 
próbowali wprawdzie narzucić 
gospodarzom swoje warunki 
gry, ale szło im to jak po gru-
dzie. Przyjezdni grali bowiem 
chaotycznie, a przede wszystkim 

Sokół Karlino – Orzeł Wałcz 2-0 (2-0)

Orzeł: Odolczyk - Dybaczewski, Wesołowski, Burak (70’ Tomczak), 
Simiński (80’ Kowalik) - Kowalczuk, Popiołek, Trzmiel, Gałosz, Pawlisz 
(63’ Haraj) - Cerazy.

bardzo niedokładnie, brakowało 
im też pomysłu na rozmontowa-
nie uważnie grającej linii obrony 
Sokoła. Miejscowi zresztą anga-
żowali w grę defensywną sporą 
liczbę zawodników, grupując 
często na swojej połowie prawie 
wszystkich swoich piłkarzy. Na 
pewno mocno utrudniało to 
przyjezdnym rozgrywanie akcji 
i często prowadziło do strat, 
po których następowały próby 
wyprowadzenia szybkich kontr-
ataków przez piłkarzy Sokoła.

W pierwszych 20 minutach 
zawodnikom Orła nie udało się 
stworzyć żadnej klarownej sytu-
acji strzeleckiej, a składniejsze 
akcje można było policzyć na 
palcach jednej ręki. W 4 minucie 
wymiana piłki po lewej stronie 
pomiędzy Kowalczukiem i Ce-
razym zakończyła się mocnym, 
odchodzącym zagraniem po 
ziemi spod końcowej linii w 
wykonaniu tego drugiego, ale 
nadbiegający Pawlisz nie był w 
stanie sięgnąć piłki. W 13 minu-
cie po kolejnej akcji lewą stroną 
boiska Gałosz zagrał z powietrza 
w kierunku Popiołka, ale strzał z 
woleja lewą nogą w wykonaniu 
pomocnika Orła przeleciał wy-
soko nad poprzeczką.

W 20 minucie po odbiorze pił-
ki w środku pola Gałosz pomknął 
w kierunku bramki gości. Nie 
bardzo mający do kogo podać 
piłkarz gości zdecydował się na 
strzał, ale obrońcy Sokoła zdo-
łali go zablokować. Piłka trafiła 
jednak do pozostawionego bez 
opieki Cerazego, który z linii 
pola karnego uderzył dość silnie 
z półwoleja zewnętrzną częścią 
lewego buta. Niestety, piłka 
przeleciała metr obok słupka 
bramki gospodarzy.

W 27 minucie szybki rajd pra-
wą stroną przeprowadził Pawlisz. 
Skrzydłowy Orła dobiegł z piłką 
do końcowej linii boiska, gdzie 
„nawinął” obrońcę i szukał 
któregoś z kolegów, któremu 
mógłby podać. Jedyną opcją 
było zagranie do wbiegające-
go Cerazego, ale to podanie 
prawdopodobnie zostałoby 

zablokowane przez kryjącego 
„od piłki” obrońcę, więc Pawlisz 
zdecydował się mocno kopnąć w 
kierunku bramki licząc, że być 
może futbolówka odbije się od 
któregoś z zawodników Sokoła 
i wpadnie do bramki. Nieste-
ty – poleciała w przeciwnym 
kierunku...

A dwie minuty poźniej goście 
przegrywali już różnicą dwóch 
bramek. W środku pola piłkę 
stracił Gałosz. Jeden z karlinian 
natychmiast przeprowadził rajd 
lewą stroną, czemu dość pasyw-
nie przyglądał się Dybaczewski. 
Dośrodkowanie trafiło idealnie 
na głowę zamykającego akcję 
piłkarza Sokoła, który strzelił 
z 5 metrów. Interweniujący 
Odolczyk zbił piłkę przed siebie, 
a próbujący wybić futbolówkę 
Burak trafił w przewracającego 
się zawodnika gospodarzy i piłka 
przekroczyła linię bramkową. 
Gol – kuriozum!

Zaskoczeni piłkarze Orła w 
żaden sposób nie byli w stanie 
otrząsnąć się po drugim trafie-
niu, za to gospodarze poczuli 
moc i dążyli do strzelenia trzeciej 
bramki. Idealną okazję do tego 
wypracowali już w 39 minucie, 
kiedy po kolejnym odzyskaniu 
piłki ruszyli z kontratakiem. 
Do podania między dwóch 
obrońców Orła wybiegł jeden z 
gospodarzy, który wpadł z piłką 
w pole karne, przełożył obrońcę 
i spróbował podać do środka. 
Piłka trafiła w rękę upadającego 
wałeckiego piłkarza i za chwilę 
trafiła na głowę kolejnego za-
wodnika miejscowych, który 
był jednak tak zaskoczony całą 
tą sytuacją, że zamiast strzelać – 
podał wprost w ręce Odolczyka.

Tuż przed przerwą goście po-
winni strzelić kontaktowego 
gola. Daniel Popiołek mierzo-
nym, prostopadłym podaniem 
wyprowadził na idealną po-
zycję Jakuba Cerazego, który 
przebiegł z piłką kilka metrów 
i uderzył zza linii pola karnego. 
Niestety, skracający kąt bram-
karz Sokoła zdołał odbić to 
uderzenie nogą.

Mecz w pierwszej - a jak się 
wkrótce okazało także w drugiej 
– połowie stał na słabym pozio-
mie. Piłkarze Orła nie tylko nie 
zdołali zdominować niżej noto-
wanych gospodarzy, ale na tle w 

większości grających przeciętnie 
piłkarzy rywali wyglądali chwi-
lami na bezradnych. Po stronie 
miejscowych był też na pewno 
atut większej ruchliwości i szyb-
kości – oraz – nie da się ukryć, 
odrobina piłkarskiego szczęścia.

Kilka minut po zmianie stron 
wałczanie znów jednak powinni 
nawiązać bramkowy kontakt z 
gospodarzami. Akcję dłuższym 
podaniem do Kowalczuka na-
pędził Popiołek, skrzydłowy 
Orła opanował piłkę i zostawił 
za plecami bramkarza Sokoła, 
ale znalazł się przy linii końcowej 
i nie mógł się zdecydować, co 
ma dalej zrobić. Kiedy wreszcie 
podjął decyzję, wracający gol-
kiper zablokował jego zagranie.

Po okresie bezładnej gry w 
wykonaniu obydwu zespołów, 
gospodarze zmarnowali akcję, 
w której trzech piłkarzy Sokoła 
nie potrafiło poradzić sobie z 
próbującym ich powstrzymać 
Wojciechem Wesołowskim. Kilka 
minut później kolejny kontratak 
w wykonaniu gospodarzy za-
kończył się mocnym strzałem z 
dystansu, wybitym na róg przez 
Edwina Odolczyka.

Od 70 minuty, kiedy na bo-
isku pojawił się wracający po 
wielomiesięcznej kontuzji To-
masz Tomczak, zarysowała się 
wyraźniejsza przewaga gości. 
W 75 minucie harujący w pocie 
czoła Gałosz odebrał piłkę go-
spodarzom w okolicy swojego 
pola karnego i ruszył w kierunku 
szesnastki gospodarzy. Pomocnik 
Orła minął na pełnej szybkości 
kilku rywali i zdecydował się na 
mocny, płaski strzał z dystansu, 
z wysiłkiem obroniony przez 
dobrze grającego bramkarza 
Sokoła.

W 80. minucie piłkę wywalczył 
Tomczak i oddał ją Popiołkowi, 
który dalekim zagraniem do-
starczył piłkę wprost na nogę 
znajdującego się w polu karnym 
Cerazego. Lewonożny skrzy-
dłowy Orła mógł strzelać z po-
wietrza, ale postanowił przyjąć 
piłkę i zrobił to tak, że okazja 
przepadła.

W 83 minucie piłka spadła 
wprost pod nogi będącego na 
10 metrze Kowalczuka, ale wy-

CD. NA STRONIE 14
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4. liga
Wyniki 33. kolejki: Sokół Karlino - Orzeł Wałcz 2-0, Chemik 
Police - Rasel Dygowo 1-1, Błękitni II Stargard - Biali Sądów 0-2, 
Flota Świnoujście - MKP Szczecinek 7-1, Darłovia Darłowo - Pogoń 
Połczyn Zdrój 1-0, Vineta Wolin – Jeziorak Szczecin 4-0, Gwardia 
Koszalin - Wieża Postomino 1-1, Leśnik Manowo - Dąb Dębno 
3-1, Olimp Gościno - Hutnik Szczecin 2-1, Zefir Wyszewo - Ina 
Goleniów 0-5. 

1. Vineta Wolin 33 87 95-15
2. Flota Świnoujście 33 83 107-22
3. Gwardia Koszalin 33 73 76-24
4. Dąb Dębno 33 59 72-53
5. MKP Szczecinek 33 57 96-67
6. Wieża Postomino 33 57 60-38
7. Biali Sądów 33 56 73-49
8. Hutnik Szczecin 33 53 67-39
9. Chemik Police 33 52 76-70
10. Olimp Gościno 33 44 55-68
11. Orzeł Wałcz 33 44 57-59
12. Darłovia Darłowo 33 39 47-61
13. Ina Goleniów 33 38 58-78
14. Rasel Dygowo 33 37 52-76
15. Błękitni II Stargard 33 33 60-83
16. Jeziorak Szczecin 33 28 55-98
17. Leśnik Manowo 33 27 43-73
18. Sokół Karlino 33 26 36-82
19. Pogoń Połczyn Zdrój 33 21 36-101
20. Zefir Wyszewo 33 13 32-97

Klasa okręgowa
Wyniki 27. kolejki: Piast Chociwel - Korona Człopa 2-1, Świato-
wid 63 Łobez - KP Drawsko Pomorskie 0-2, Calisia Kalisz Pomorski 
- Błękitni Pomierzyn 2-3, Olimp Złocieniec - Lech Czaplinek 1-1, 
Sparta Węgorzyno - Iskra Pomień 6-1, Ina Ińsko - Orzeł Bierzwnik 
5-2, Gavia Choszczno - Sarmata Dobra 2-1. Zorza Dobrzany - Dra-
wa Drawno 3-0 (w.o., Drawa Drawno wycofała się z rozgrywek 
po rundzie jesiennej).

1. Gavia Choszczno 27 64 68-23
2. Zorza Dobrzany 27 55 66-35
3. Calisia Kalisz Pomorski 27 53 76-35
4. Lech Czaplinek 27 50 59-34
5. Olimp Złocieniec 27 46 64-39
6. Sarmata Dobra 27 45 49-41
7. Piast Chociwel 27 45 54-39
8. Ina Ińsko 27 42 51-37
9. KP Drawsko Pomorskie 27 41 54-45
10. Orzeł Bierzwnik 27 39 53-48

WYNIKI I TABELE

11. Korona Człopa 27 29 50-58
12. Światowid 63 Łobez 27 26 40-61
13. Błękitni Pomierzyn 27 24 38-78
14. Sparta Węgorzyno 27 21 42-70
15. Iskra Pomień 27 14 42-98
16. Drawa Drawno 27 10 22-87

Klasa A
Wyniki 23. kolejki: Wspólni Różewo - Sad Chwiram 1-1, Le-
gion Strączno - Mirstal Mirosławiec 0-2, KP Dzikowo - Drzewiarz 
Świerczyna 3-4, Kopanik Lubno - Błękitni Ostrowice 3-4, Grom 
Giżyno - Grom Szwecja 1-7, Sokół Suliszewo - Santos Kłębowiec 
3-3. Pauza: Bytyń Nakielno.

1. Sokół Suliszewo 22 51 74-26
2. Wspólni Różewo 21 43 63-28
3. Sad Chwiram 22 41 61-36
4. Błękitni Ostrowice 21 37 55-31
5. Santos Kłębowiec 21 32 47-37
6. KP Dzikowo 22 31 60-51
7. Grom Szwecja 21 29 35-35
8. Mirstal Mirosławiec 21 28 44-62
9. Grom Giżyno 21 24 41-69
10. Kopanik Lubno 21 24 55-53
11. Drzewiarz Świerczyna 21 23 40-67
12. Legion Strączno 21 18 27-77
13. Bytyń Nakielno 21 16 29-59

1. Pomorska Liga Oldbojów
Wyniki 22. kolejki: Oldboje Szczecinek - Mechanik Bobolice 5-1, 
Iskra Białogard - Amator Kołobrzeg 0-3, Victoria Sianów - Gryf 
Kamień Pomorski 16-2, Zryw Kretomino - Lech Czaplinek 8-2, 
Oldboje Tychowo - Olimp Złocieniec 0-3, Oldboje Bruskowo Wiel-
kie - Sparta Gryfice 3-0. Pauza: Mirstal Mirosławiec.

1. Victoria Sianów 20 52 107-30
2. Oldboje Bruskowo Wielkie 20 43 69-34
3. Oldboje Szczecinek 20 41 79-32
4. Olimp Złocieniec 20 40 66-43
5. Zryw Kretomino 20 37 60-35
6. Oldboje Tychowo 21 33 55-54
7. Mirstal Mirosławiec 20 32 61-56
8. Mechanik Bobolice 21 24 49-71
9. Lech Czaplinek 20 21 34-63
10. Amator Kołobrzeg 21 20 50-63
11. Iskra Białogard 19 17 27-54
12. Sparta Gryfice 20 9 37-105
13. Gryf Kamień Pomorski 20 6 47-101

biegający bramkarz Sokoła za-
trzymał uderzenie piłkarza Orła.

Minutę później oko w oko z 
Odolczykiem stanął piłkarz So-
koła, ale wałecki bramkarz nie 
dał się ominąć i za chwilę złapał 
futbolówkę w ręce.

W 87 minucie Orzeł miał rzut 
rożny z prawego narożnika bo-
iska. Cerazy spróbował uderzyć 
na bramkę bezpośrednio z kor-
nera, ale obrońcy wybili piłkę. 

Znów znalazł się przy niej Cerazy 
i zacentrował w pole karne, pro-
sto na głowę Gałosza, którego 
strzał wybronił bramkarz Sokoła.

Krótko przed upływem regula-
minowego czasu gry Wesołowski 
faulem powstrzymał na 23. 
metrze akcję gospodarzy. Mocny 
strzał nad murem poleciał jed-
nak w środek bramki i Odolczyk 
złapał piłkę.

W 92. minucie Orzeł miał jesz-
cze rzut rożny. W pole karne So-
koła pobiegł również Odolczyk. 
W szesnastce zrobiło się wielkie 

zamieszanie, gracze Sokoła kilka 
razy próbowali w panice wybić 
piłkę, która ostatecznie turlała 
się w kierunku bramki, ale w 
ostatniej chwili na jej drodze 
stanął obrońca gospodarzy.

Co można napisać po meczu, 
w którym było tak mało pozy-
tywów w grze Orła? Na pewno 
cieszy to, że do gry wrócił To-
masz Tomczak, który był ważną 
częścią zespołu nawet wtedy, 
kiedy nie grał. Jego powrót trze-
ba ocenić jako udany. Drugie: na 
tę chwilę, czyli na pięć kolejek 

przed końcem, Orzeł praktycznie 
nie jest zagrożony spadkiem. 
Przyjmując, że do 5. ligi spadnie 
w sumie 6 zespołów (licząc, że 
z 3. ligi spadnie jeden zespół z 
naszego regionu, na co się w tym 
momencie zanosi), Orzeł ma 11 
punktów zapasu nad pierwszym 
z zagrożonych degradacją klu-
bów. Chciałoby się dodać, że w 
najbliższą sobotę podopieczni 
M. Łyjaka będą podejmować 
zdegradowany już Zefir Wysze-
wo, ale... przecież nie musi to o 
niczym świadczyć.                 tc

CD. ZE STRONY 13
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AUTO-TRANS WAłCZ

ul. Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41

Wiosna w 
trakcie. 
Wszyst-
ko 
rośnie 
i kwit-
nie. 

Drzewa 
n a działkach 
s ą - siadów   
rozpoczynają ekspansję na 
sąsiednie posesje. Czy to na 
na ogrodach pracowniczych, 
wypoczynkowych, czy na 
osiedlach domów jednoro-
dzinnych agresywne drzewa  
zwieszają swoje gałęzie i 
rzucają cień, nie licząc się z 
sąsiadami. Niekontrolowany 
wzrost naszych ukochanych 
roślin, a zwłaszcza drzew 
i krzewów rosnących na 
granicach działek, stanowi 
odwieczne zarzewie sąsiedz-
kich konfliktów. Dlatego w 

kodeksach cywilnych, od 
kiedy powstały, znalazły się 
przepisy, regulujące prawo 
sąsiedzkie. Tak też jest i w 
naszym kodeksie cywilnym. 
W artykułach od 148 do 
150 reguluje on ten aspekt 
współżycia. Jeżeli nasze ro-
śliny przejdą na drugą stronę 
granicy, to sąsiad ma prawo 
je obciąć, włącznie z korze-
niami. Ma jedynie obowiązek 
wyznaczenia nam terminu 
do ich samodzielnego usu-
nięcia. Jeżeli przystąpimy 
do usuwania, to będzie miał 
prawo żądać naprawienia 
ewentualnej szkody. Nato-
miast właściciel gruntu może 
wejść na grunt sąsiedni w 
celu usunięcia zwieszających 
się z jego drzew gałęzi lub 
owoców. Sąsiad może jednak 
żądać naprawienia wynikłej 
stąd szkody. Owoce opadłe z 

Drzewo za płotem
drzewa lub krzewu na grunt 
sąsiedni stanowią jego pożyt-
ki - chyba, że sąsiedni grunt 
jest przeznaczony na użytek 
publiczny. 

Dodać też trzeba, że silnie 
rosnące drzewa często powo-
dują zacienienie sąsiednich 
działek lub domów i dlatego 
warto je sadzić tak, by ewen-
tualny cień nie przeszkadzał 
sąsiadom i jeżeli już, to by 
padał on na nasz teren. W 
przeciwnym wypadku mo-
żemy narazić się na żądanie 

ich usunięcia lub przycięcia. 
W razie sporu, sądy stosu-
ją przez analogię przepisy 
prawa budowlanego, nor-
mujące odległości i wysokość 
budynków oraz budowli na 
sąsiadujących działkach. War-
to zatem przed posadzeniem 
roślin zastanowić się nad 
przyszłymi konsekwencjami 
naszych działań -  zresztą, jak 
zawsze...

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator
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• PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 250 
m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do adaptacji, 
podpiwniczony. Po termomodernizacji, 2 sys-
temy ogrzewania (gaz, ekogroszek). Zadbany 
ogród pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja. 
Kontakt: 606 930 408                                1/19ll

• Biuro Terenowe ZOIIB w Wałczu czynne 
jest od godz. 1300 w czwartki przy ul. Dąbrow-
skiego 2/1w Wałczu w siedzibie SIG. Z porad 
bezpłatnych w zakresie prowadzenia robót bu-
dowlanych mogą korzystać osoby prywatne po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji 
- tel. 693-770-576                                    31/21u

• Malowanie, szpachlowanie, prace wykoń-
czeniowe, docieplenia, zabudowa z płyty G/K. 
Tel. 797 818 995                                  20/22ub

• Praca na stanowisku kasjera na Stacji 
Paliw w Wałczu . Tel. 518 245 080          20/22p

• ZLECENIA NA OGŁOSZENIA I rEkLAMy 
rAMkOWE OrAZ OGŁOSZENIA 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 NA-

SZyCh uSŁuG!

OGłOSZENIA DROBNE

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chruścicki 
oraz dziennikarze i współpracownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 78-600 
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