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Nie rozumiem ludzi, którzy chętnie chodzą na 
pogrzeby. Ja tego nie cierpię - pewnie dlatego, 
że zazwyczaj odchorowuję udział w takich uroczy-
stościach. Jeśli idę na pogrzeb, to nie dla osoby 

zmarłej i nie dla członków jej rodziny czy przyjaciół. Idę dla 
siebie. Po to, by jeszcze choć przez chwilę poczuć emocje, 
które łączyły mnie z człowiekiem, którego w ludzkim wymiarze 
właśnie zabrakło.

Jestem przekonany, że Bogusława Olejnika zawsze będzie 
bardzo brakować wielu ludziom. Co do mnie, to w ogóle nie 
dopuszczałem do siebie myśli, że przegra walkę z okrutną i 
bezwzględną chorobą. Byłem przekonany, że najgorsze jest już 
za Nim. Kiedy przyszedł do mojego domu kilkanaście tygodni 
temu, właśnie wracał z siłowni. Wyglądał dobrze, uścisk Jego 
dłoni był silny, oczy mu błyszczały. Trochę utykał, ale tym miał 
się zająć niebawem. Pochłonięty był przygotowaniami do orga-
nizacji bardzo ważnego nie tylko dla siebie tematu: wystawy o 
Korcu, z którym Wałcz - głównie za sprawą Bogusia - nawiązał 
przyjacielską współpracę. Doprowadził do tego, bo uważał  za 
coś absolutnie naturalnego, że szczególnie w mieście, w którym 
żyje tak wiele osób, dla których Wołyń i inne części Ukrainy są 
ziemią ojczystą - powinno się otwarcie rozmawiać o przeszło-
ści i budować opartą na przyjacielskich relacjach przyszłość. 
Wspólna trudna historia powinna być lekcją, z której obydwa 
narody muszą wyciągnąć takie wnioski, by ta krwawa, wręcz 
okrutna część wspólnej historii Polski i Ukrainy już nigdy się 
nie powtórzyła. Ten dialog trzeba nawiązywać właśnie na 
lokalnym, bardzo bezpośrednim poziomie. A skoro Wałcz 
może od lat utrzymywać przyjacielskie relacje z Bad Essen, 
gdzie osiedliło się wielu byłych mieszkańców Deutsch Krone 
i gdzie do dziś żyją ich potomkowie - to dlaczego podobnie 
nie miałoby być z Korcem? Nie wiem, być może Boguś nie był 
pierwszym, który tak pomyślał, ale na pewno był pierwszym, 
który tę ideę zmaterializował. Nie napiszę, że doprowadził ją 
do końca, bo On sam widział to tak, że nawiązanie oficjal-
nych kontaktów czy nawet zorganizowanie pięknej wystawy 
w wałeckim muzeum to dopiero początek współpracy, która 
będzie kontynuowana przez to obecne i kolejne pokolenia. Ja 
mam nadzieję, że będzie, i mam przekonanie, że powinna być.

Nie mam dobrej odpowiedzi na pytanie, na czym polegała 
niezwykłość Bogusława Olejnika, chociaż to, że był człowie-

Dobrze Cię było znać...

Reduktor

kiem niezwykłym - nie podlega dla mnie żadnej dyskusji. 
Pamiętam swój pierwszy z Nim kontakt. To było bardzo wiele 
lat temu. Zapomniałem, o czym wtedy rozmawialiśmy, ale 
do tej pory pamiętam refleksję, że przecież rozmawiałem z 
tym facetem pierwszy raz w życiu, a czuję się tak, jakbyśmy 
znali się od zawsze. A potem bywało, że nie wpadaliśmy na 
siebie całymi latami, ale kiedy już się zobaczyliśmy - miałem 
wrażenie, że ostatni raz widzieliśmy się wczoraj. I może właśnie 
dlatego tak trudno pogodzić mi się z myślą, że już Go więcej 
nie zobaczę.

Co umiem o Nim powiedzieć? Tak naprawdę niewiele. Bo 
cóż to znaczy wiedzieć, że był człowiekiem z bardzo szerokim 
spektrum pasji, zainteresowań i umiejętności: począwszy od 
kultury, poprzez rolnictwo, biznes, umiejętność mądrego i 
pięknego wysławiania się w kilku językach, a na podróżach 
skończywszy. Bez względu na to gdzie był i z kim rozmawiał 
zawsze pozostawał sobą: mądrym, życzliwym facetem, lokal-
nym patriotą, wrażliwym człowiekiem. Nie we wszystkim się 
z Nim zgadzałem, ale - zwłaszcza patrząc na to z dzisiejszej 
perspektywy - różniły nas drobiazgi i było ich bardzo niewie-
le. Pamiętam na przykład, że zrobiło mi się przykro, kiedy w 
pewnej zero-jedynkowej sytuacji Boguś stanął po przeciwnej 
wobec mnie stronie. Przykre było zwłaszcza to, że dotarło to 
do mnie z zewnątrz, a nie od Niego. On sam powiedział mi o 
tym stosunkowo niedawno, kiedy złe emocje już się we mnie 
wypaliły i nie widziałem większego sensu, żeby o tym rozma-
wiać, bo co się miało stać - złego i dobrego - już się stało. A 
całkiem niedawno przyszło mi do głowy, że gdybym był na 
Jego miejscu, być może zachowałbym się podobnie. A teraz 
już nic nie da się z tym zrobić...

Myślę, że ktoś kiedyś pokusi się o to, by rzetelnie opisać jakim 
człowiekiem był Bogusław Olejnik. Jakim był mężem i ojcem, 
jakim szefem, jakim przedsiębiorcą, jakim  społecznikiem i 
filantropem, co udało mu się osiągnąć, a czego - być może - 
zrobić już nie zdążył. Przez szacunek i sympatię dla Bogusia 
chętnie bym to zrobił, ale... mnie to zadanie przerasta. Jestem 
jednak pewny, że gdyby było więcej takich ludzi, jak On - ten 
świat byłby o wiele lepszy, niż jest.

Pewnie marna to pociecha dla tłumów, które przyszły Go 
pożegnać na miejsce wiecznego spoczynku, ale... dobrze Cię 
było znać, Panie Bogusławie.
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Najtańsze jedzenie, rezy-
gnacja z leków i praktycznie 
jakichkolwiek, choćby naj-
drobniejszych przyjemności. 
Coraz więcej osób żyje na 
skraju ubóstwa – mimo, że 
oficjalne wskaźniki pokazują 
na coś zgoła innego. 

Z jednej strony są oficjalne sta-
tystyki mówiące o zmniejszaniu 
się liczby osób, korzystających 
z pomocy społecznej. To rodzi 
złudne przekonanie o bogaceniu 
się społeczeństwa, nie do końca 
jest jednak prawdą. Podczas 
jednej z sesji Rady Miasta Wałcz 
była burmistrz, a obecnie radna 
Bogusława Towalewska pytała 
dyrektora MOPS czy nie jest 
tak, że liczba osób korzystają-
cych z pomocy społecznej jest 
sztucznie zaniżana przez brak 
wzrostu progów dochodowych, 
od których przysługuje wypłata 
różnych świadczeń. 

Odpowiedź była twierdząca. 
Nie chodzi bowiem o to, że 
społeczeństwo się bogaci, tylko, 
że nie kwalifikuje się do pomocy. 
O co chodzi? Chodzi o to, że za 
obecnej władzy już kilka razy 
podnoszone było wynagrodze-
nie minimalne. W ślad za tym 
nie podniesiono jednak pro-
gów dochodowych. W efekcie 
doszło do tego, że wiele osób 
zarabiających najniższą krajową, 
mających dzieci, nie ma szans na 
uzyskanie jakiejkolwiek pomocy. 
Samotna pracująca matka nie 
„łapie się” nawet na świadcze-
nie rodzinne, nie ma szans na 
fundusz alimentacyjny i wiele 
innych świadczeń. W efekcie 
dla wielu kobiet bardziej opła-
calna jest rezygnacja z pracy czy 
praca na czarno. A chyba nie o 
to powinno chodzić w pomocy 
społecznej? 

- Dostaję różne pisma, listy 
czy wiadomości na messengera 
– mówi wójt gminy Wałcz Jan 
Matuszewski. - Piszą do mnie 
mieszkańcy, że nie mogą dostać 
świadczenia, bo przekroczyli 

Szyszki 
przyjdzie jeść...

próg dochodowy o dwa czy pięć 
złotych. Mało tego: wiem, że ta 
pomoc jest im potrzebna, ale 
co mam zrobić? Złamać prawo? 
Niestety, przepisy są tak skon-
struowane, że jeśli ktoś prze-
kroczy próg dochodowy choćby 
o złotówkę, to nie ma szans na 
uzyskanie pomocy. Jest inflacja, 
rosną ceny, rośnie najniższa kra-
jowa, a progi od których należy 
się jakieś świadczenie, są na 
poziomie niezmienianym od lat, 
lub zmienionym symbolicznie.

Jest też grupa osób, która 
zwyczajnie wstydzi się skorzy-
stać z pomocy. Mowa głównie 
o osobach starszych. Otrzymują 
minimalne emerytury, a koszty 
ich utrzymania rosną. 

- Widzę, co się dzieje i jestem 
przerażona – mówi sprzedaw-
czyni z jednego z wałeckich 
sklepów. - Mam klientki, które 
znam od lat. Wiem, bo same 
mi o tym mówią. Mają po 1500 
czy 1600 złotych emerytury, 
niektóre nawet mniej. Są same. 
Czynsz to 300, 400 złotych. 
Teraz znów poszedł do góry, bo 
podrożało ogrzewanie, a po-
dobno od nowego roku będzie 
jeszcze drożej. Czyli około 500 
złotych zapłacą za mieszkanie. 
Do tego prąd, do tego telewizor, 
telefon czyli na rachunki mini-
mum 700 złotych. To są bardzo 
skromne szacunki. Do tego leki 
300 złotych minimum, a bywa 
też więcej. I okazuje się, że na 
miesiąc zostaje im 300, czasem 
500 złotych. Jak za to przeżyć 
przy dzisiejszych cenach? Jeśli 
nie pomagają im dzieci albo 
rodzina, to jest tragedia. Kupują 
najtańsze, promocyjne produkty 
w marketach. Do mnie przycho-
dzą głównie porozmawiać, bo 
mam drożej, niż w markecie.

***
Samorządowcy mają świa-

domość ogromnych ludzkich 
nieszczęść, jakie przyniesie zima. 
To nie jest tak, że w domkach 
mieszkają wyłącznie ludzie za-
możni. Na wsiach, zwłaszcza 

popegeerowskich, ludzie nie-
koniecznie mają pieniądze. A 
swoje domy muszą ogrzać...

- Teraz wcale nie trzeba być 
emerytem, żeby z niepokojem 
patrzeć w przyszłość – mówi 
mieszkaniec jednej z podwa-
łeckich miejscowości. - Oboje 
z żoną pracujemy. Ja zarabiam 
około 3 tysięcy, żona podobnie. 
Mamy dwoje dzieci. Spłaca-
my niewielki kredyt. Na zimę 
potrzebuję około 5-6 ton eko-
groszku. Pod warunkiem, że 
zima nie będzie bardzo mroźna, 
bo czasem spali się więcej. Ale 
te 6 ton to jest minimum. Przy 
obecnej cenie, czyli ponad 3 ty-
siące złotych za tonę, potrzebuję 
prawie 20 tysięcy na sam węgiel. 
Kurczę, to jest jakaś paranoja. 
Swoje półroczne zarobki muszę 
przeznaczyć na ogrzewanie. 
Co mam zrobić? Mam piec na 
ekogroszek z podajnikiem. Za-
stanawiam się, czy go nie odciąć 
i nie poszukać na giełdach uży-
wanego śmieciucha, w którym 
da się palić drewnem. Że nie 
jest w piątej klasie? Szczerze mó-
wiąc, mam to gdzieś. Po prostu 
muszę ogrzać dom, a na węgiel 
mnie nie stać. Zresztą umówmy 
się, że w podobnej sytuacji są ci, 
którzy zainwestowali w piece na 
pellet. Jego cena też zbliża się 
do 3 tysięcy za tonę. Gaz jest 
poza zasięgiem finansowym. 
Olej drogi. Prąd, jeśli nie ma się 
fotowoltaiki, też prowadzi do 
bankructwa. Zostaje tylko zbie-
rać tylko chrust i palić drewnem. 
Lasy będą czyściutkie. Wszystkie 
śmieci jeśli tylko da się je spalić, 
zostaną zabrane z lasu i puszczo-
ne przez komin.

***
Leśnicy sygnalizują, że jeśli 

chodzi o drewno - też nie jest 
za różowo. Owszem, ten rodzaj 
opału ciągle jest najbardziej 
opłacalny i nawet niewiele 
podrożał – tyle, że... go nie ma. 
Na drewno liściaste w większości 
leśnictw są zapisy. Problem jest 
nawet z sosną. 

- Szyszki przyjdzie nam zbierać, 
palić nimi i szyszki jeść – mówi 
właścicielka jednego z wiejskich 
sklepów. - Ja widzę tę koszmarną 
niesprawiedliwość. Jest element, 
pijaki i nieroby, którzy dostają 
kasę z pomocy społecznej, mają 
jakieś renty, bo oni są chorzy. 
Bo alkoholizm to przecież cho-
roba. Piją, palą i mają wszystko 
w nosie. Nie interesuje ich nic, 
bo jak przyjdzie zima, to im 
pomoc jakiś opał przywiezie. 
Sprzedadzą go, to będą mieli 
na picie, a sami będą palić 
śmieciami, albo drewnem wy-
niesionym z lasu. Ale są ludzie 
starsi, z minimalnymi rentami. 
Są rodziny z dziećmi, gdzie jedno 
z rodziców nie pracuje, bo jest 
chore. Zdrowe łapie się każdej 
pracy, dzieciaki latają na grzyby, 
zatrudniają się przy zbiorze owo-
ców. Ja widzę, co oni kupują, 
co jedzą... Powiem panu coś, 
w co pewnie trudno uwierzyć, 
ale przysięgam, że to prawda... 
Mam klientkę, która kupowała 
psią karmę. Takie batony jak gru-
ba kiełbasa. To sobie gotowała 
z kaszą. Na szczęście zajęła się 
nią opieka i teraz przynajmniej 
je normalne, chociaż skromne 
jedzenie. Do czego to dochodzi? 
Przecież zimą będzie tragedia.

far
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W piątek 26 lipca pojawiła 
się informacja o rezygnacji 
Anety Rybak ze stanowiska 
Skarbnika Miasta Wałcz.

Prawdziwość informacji otrzy-
manej w formie plotki próbowa-
liśmy zweryfikować w Urzędzie 
Miasta. Oficjalne informacje 
okazały się jednak nader lako-

Miasto znów bez skarbnika
niczne. Wiadomo, że A. Rybak 
rzeczywiście zrezygnowała ze 
stanowiska skarbnika. Mimo, 
że - jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy - zgodnie z umową w 
przypadku rezygnacji z pełnienia 
funkcji skarbnika mogła wrócić 
na wcześniej zajmowane stano-
wisko, zdecydowała się jednak 
zrezygnować z pracy w Urzędzie 

Miasta. Według nieoficjalnych 
informacji, okres wypowiedze-
nia trwa miesiąc. 

Nie udało nam się dowiedzieć, 
jaki był powód rezygnacji z 
pracy A. Rybak. Warto jednak 
przypomnieć, że jest to już drugi 
skarbnik Wałcza, który zrezy-
gnował ze współpracy z obec-
nym kierownictwem magistratu. 

Pierwszym był Rafał Fischer.
W piśmie skierowanym do 

władz miasta zapytaliśmy, czy 
jest już znana osoba, która za-
stąpi A. Rybak na stanowisku 
skarbnika, czy też jej następca 
zostanie wyłoniony w drodze 
konkursu? Oficjalna odpowiedź 
z Urzędu brzmi: „za wcześnie, 
aby o tym rozmawiać”.          far

Tegoroczne powiatowe ob-
chody Święta Policji odbyły 
się na placu KPP Wałcz. Pod-
czas uroczystej zbiórki miano-
wanych na wyższe stopnie po-
licyjne zostało 47 policjantów. 
Były awanse, odznaczenia i 
wyróżnienia.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła 
się o godzinie 10.00 złożeniem 
meldunku Komendantowi Wo-
jewódzkiemu Policji w Szczenie 
nadinsp. Tomaszowi Trawińskie-
mu przez dowódcę uroczystości 
podinsp. Tomasza Kniata. W  
zbiórce uczestniczyli m.in. par-
lamentarzyści, samorządowcy, 
przedstawiciele służb mundu-
rowych i instytucji współdziała-
jących z Policją.

Komendant Powiatowy Policji 
w Wałczu podinsp. Artur Grenda  
podziękował wszystkim wałec-
kim policjantom i pracownikom 
komendy oraz podległych po-
sterunków za codzienną służbę 
i pracę. Z okazji Święta Policji w 
2022 roku 47 funkcjonariuszy 
zostało mianowanych na wyższe 
stopnie policyjne:  2 policjantów 
w korpusie oficerów starszych, 
1 policjant w korpusie oficerów 

Obchody Święta Policji

młodszych, 20 policjantów w 
korpusie aspirantów, 7 policjan-
tów w korpusie podoficerów 
oraz 17 policjantów w korpusie 
szeregowych.

Podinsp. Artur Grenda podzię-
kował samorządowcom, insty-
tucjom za świetną współpracę, 
a także za aktywne i efektywne 
wspieranie w pracy na rzecz 
wzrostu poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszego 
powiatu. Zaproszonym gościom 

zostały wręczone symboliczne 
ryngrafy, a goście przekazali po-
dziękowania za profesjonalizm, 
poświęcenie oraz dobrą służbę.

Na koniec uroczystości odbył 
się występ Romana Bahrii ze 
Lwowa - dyrygenta orkiestry 
kameralnej i organowej.

Święto wałeckich policjantów 
poprzedziły wojewódzkie ob-
chody, które odbyły się 21 lipca. 
W trakcie uroczystości w Szczeci-
nie Komendant Wojewódzki Po-

licji w Szczecinie nadinsp.Tomasz 
Trawiński wręczył  policjantom z 
Komendy w Wałczu medale „Za 
długoletnią służbę”, i odznaki 
„Zasłużony Policjant”. Ponadto 
Komendant Główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk 
przyznał nagrodę funkcjonariu-
szowi Wydziału Kryminalnego 
wałeckiej jednostki za wzorowe 
wykonywanie obowiązków służ-
bowych.

oprac. tc
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23 lipca 2022 roku na terenie boiska sporto-
wego w Strącznie odbył się Festyn Wiejsko-
-Parafialny.

Głównymi organizatorami cieszącej się dużym 
zainteresowaniem imprezy były miejscowa parafia 
pw. św. Anny, sołtys Strączna Agnieszka Guz i Rada 
Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Wśród za-
proszonych gości byli przedstawiciele władz Gminy 
Wałcz. Zorganizowanie festynu wsparli m.in. prze-
wodniczący Rady Gminy Wałcz Robert Gąsiorowski, 
firma OZEN, zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne 
siłownie i kluby fitness, które przekazały vouchery na 
swoje usługi. Sponsorami były także osoby prywat-
ne, które ufundowały nagrody na loterię fantową, 
która była jedną z największych atrakcji Festynu.

- Do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród, w 
tym m.in. weekend w SPA oraz rower - mówi Robert 
Gąsiorowski. - Losowaniu nagród towarzyszyło wiele 
emocji i dobrej zabawy. W imieniu organizatorów 
chciałbym serdecznie podziękować wszystkim dar-
czyńcom. Atmosfera na imprezie była wspaniała.

Program festynu sprzyjał świetnej zabawie. Wy-
pełniły go m.in. atrakcje dla dzieci z dmuchanymi 
zamkami i zabawami w strażackiej pianie, a z myślą 
o dorosłych przygotowano pokaz zabytkowych aut, 
którymi do Strączna zjechali członkowie Klubu Moto 
Korona Wałcz, stoiska gastronomiczne z popisowy-
mi daniami serwowanymi przez panie z KGW oraz 
wieczorna zabawa taneczna z DJ Tomasem.

Festyn Wiejsko-Parafialny w Strącznie

Poza burmistrzem Wałcza, 
wszyscy samorządowcy po-
wiatu wałeckiego otrzymali 
absolutorium. Jaki był 2021 
rok? Wydawało się, że będzie 
trudny, może nawet jeden 
z najtrudniejszych w tej ka-
dencji. Z perspektywy czasu 
okazało się jednak, że strach 
miał wielkie oczy. Większość 
samorządowców obawia się 
jednak tegorocznej jesieni i 
zimy...

Dla burmistrza Tuczna Krzysz-
tofa Mikołajczyka minione 12 
miesięcy były pierwsze na sta-
nowisku burmistrza. Objął je 
po odwołanym w referendum 
Krzysztofie Harze. Generalnie sy-
tuacja w gminie po referendum 
była napięta. Przede wszyst-
kim dlatego, że uwidocznił się 
ostry podział na sympatyków 
i przeciwników odwołanego 
burmistrza. 

Dobrze już było?
- Chyba dla wielu mieszkań-

ców największym zaskocze-
niem w 2021 roku było to, 
że starałem się nie eskalować 
konfliktu – mówi Krzysztof Hara. 
- Przewidywano, że po objęciu 
stanowiska będą jakieś zwol-
nienia. Spekulacje okazały się 
jednak nieprawdziwe i nie było 
żadnych rozliczeń z osobami 
jawnie popierającymi byłego 
burmistrza. I to uważam za suk-
ces 2021 roku. W jakiś sposób 
udało się ograniczyć konflikt, 
choć nie oszukujmy się: mam 
świadomość, że są tacy, którzy 
dalej będą przeciwko mnie. Ale 
dla dobra gminy jestem w stanie 
współpracować z każdym.

Ubiegły rok, podobnie jak i 
bieżący, nie był najgorszy pod 
względem inwestycyjnym. Sa-
morządom udało się pozyskać 
sporo środków, między innymi 
z programu Polski Ład. Tuczno 
otrzymało ponadto nagrodę w 

wysokości miliona złotych za 
przeprowadzenie akcji szczepień 
na swoim terenie. Niestety, 
rosnące ceny i zwiększające się 
przez to koszty inwestycji po-
wodują wśród samorządowców 
spore obawy. Wiele ofert prze-
targowych znacznie przekracza 
wcześniej założone kwoty. W 
efekcie okazuje się, że z zakłada-
nego dofinansowania inwestycji 
na poziomie ponad 90 procent 
po rozstrzygnięciu przetargu 
„robi się” dofinansowanie na 
poziomie 50-60 procent. Resz-
tę trzeba dołożyć z własnego 
budżetu.

- Rozmawiam z wieloma sa-
morządowcami i jest to bolączka 
w skali kraju – potwierdza wójt 
gm. Wałcz Jan Matuszewski. - 
Jest spore niebezpieczeństwo, 
że wiele inwestycji nie uda się 
zrealizować, bo samorządy nie 
będą miały pieniędzy na tak 
zwany koszt własny. Jeśli chodzi 

o 2021 rok to cieszy mnie, że 
udało się zachować stabilną po-
zycję finansową gminy. Ubiegły 
rok to wiele inwestycji, reali-
zowanych głównie z własnych 
środków. Nieco przeszkadzała 
nam pandemia, generalnie 
jednak nie było najgorzej. Z 
perspektywy tego roku dopiero 
widać, jak ważna była dbałość o 
finanse. Gmina nie ma kredytu, 
dzięki czemu nie odczuła zmiany 
stóp procentowych. Wiele samo-
rządów ma problem z rosnącymi 
ratami, a nam udało się tego 
uniknąć. Na razie mamy środki 
na realizację zadań, ale szczerze 
mówiąc, dziś każdy przetarg jest 
wyzwaniem i łączy się z obawą, 
że każde zadanie może okazać 
się zbyt drogie dla nas.

- Program Polski Ład jest 
właściwie jedynym, z którego 
można dostać dofinansowanie 
– mówi burmistrz Mirosławca 
Piotr Pawlik. - Dlatego dobrze, 
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że jest. Dla nas 2021 rok to 
było głównie przygotowanie 
dokumentacji inwestycyjnej. 
Składając wnioski uwzględniali-
śmy pewną „górkę” na rosnące 
ceny. Tyle, że niestety czasami 
okazywało się to zbyt mało. W 
tym roku jesteśmy już po roz-
strzygnięciu przetargu na ścieżkę 
pieszo-rowerową. Planowaliśmy 
dofinansowanie zewnętrzne na 
poziomie 95 procent. Okazało 
się jednak, że musimy trochę 
dołożyć z własnego budżetu 
i ostatecznie dofinansowanie 
wyjdzie na poziomie 90 pro-
cent, czyli dalej bardzo wysoko. 
Ale rzeczywiście jest obawa, 
że rosnące ceny sprawią, iż 
niektórych inwestycji nie uda 
się zrealizować z powodu braku 
środków na wkład własny. Oba-
wiam się jesieni i zimy. Może 
się zdarzyć, że tegoroczna zima 
będzie miała wpływ na termin 
wyborów. Na razie jest on nie-
wiadomą, zarówno w przypadku 
wyborów parlamentarnych, jak 
i samorządowych. Ale zmienia-
jące się słupki sondażowe mogą 
decydować o terminie. 

- Polski Ład to trudny program 
– ocenia burmistrz Człopy Jerzy 
Bekker. - Korzysta z niego wiele 
samorządów, a właściwie każdy 
coś dostaje. To powoduje, że w 
całej Polsce rozpisywane są prze-
targi. Wykorzystują to wykonaw-
cy, windując ceny. Wykonawców 
zresztą brakuje, a koszty rosną. 
My, z czego się ogromnie cieszę, 
w 2021 roku rozstrzygnęliśmy 
przetarg na budowę żłobka i 
ośrodka zdrowia. Udało nam się 

podpisać umowę z wykonawcą 
za kwotę minimalnie wyższą od 
planowanej. Kolejna oferta była 
już o milion wyższa. Powód? 
Raz, że brakuje wykonawców, a 
dwa, że na cenę wpływa sposób 
finansowania inwestycji. W przy-
padku inwestycji realizowanych 
w ramach Polskiego Ładu reali-
zację inwestycji w większości 
musi sfinansować realizujący 
inwestycję przedsiębiorca. Naj-
częściej sprowadza się to do 
tego, że idzie do banku i bierze 
na to kredyt. Tylko, że koszty 
kredytu obciążają samorząd, a 
w dzisiejszej sytuacji cena jest 
przez to wyższa. Generalnie na 
2021 rok nie mogę narzekać, 
natomiast mam obawy co do 
nadchodzącej zimy. Szczęśliwie 
węglem opalamy tylko budy-
nek Urzędu Miasta i tu mamy 
problemy. Reszta obiektów jest 
ogrzewana kotłami na drewno 
lub olej opałowy.

Do samorządów dotarło już 
rozporządzenie, na mocy któ-
rego w przypadku, kiedy w 
szkołach temperatura spadnie 
poniżej dopuszczalnego pozio-
mu, możliwe będzie przejście 
na zdalny tryb nauczania. Naj-
wyraźniej rząd przewiduje, że 
samorządy mogą mieć problemy 
z ogrzaniem swoich obiektów. 

- Na zimę potrzebujemy 200 
– 250 ton węgla – mówi wójt J. 
Matuszewski. - Chodzi o szkoły i 
świetlice. Węgla na rynku nie ma, 
więc wysłałem pismo do PGG 
(Polska Grupa Górnicza – dop. 
aut.) Podpisaliśmy list intencyj-
ny. Otrzymaliśmy informację, 

aby kontaktować się z działem 
zbytu. Napisałem pismo o 250 
ton węgla. W końcu udało nam 
się dodzwonić i usłyszeliśmy, 
że węgiel dla nas jest gotowy 
do wysyłki. Podskoczyłem do 
góry z radości. Niestety, radość 
trwała krótko, bo okazało się, że 

jest wielu chętnych i dla Gminy 
Wałcz przeznaczono jedynie 
8 ton. To jest kropla w morzu 
potrzeb i w sumie nawet szkoda 
wysyłać samochód po taką ilość. 
Po dłuższej rozmowie uzgodni-
liśmy, że wyślę kolejne pismo, 
aby kupić 8 ton węgla na każdy 
z obiektów, jakie trzeba ogrzać. 
Teraz czekam na odpowiedź. 
Równolegle prowadzę rozmowy 
z dwoma podmiotami prywatny-
mi. Węgiel muszę kupić szybko, 
bo czasu jest niewiele. Mamy 
już sierpień, a w połowie wrze-
śnia może być już konieczność 
rozpoczęcia ogrzewania. Cena 
węgla jest bardzo wysoka. Na ten 
moment w okolicy sięga 3 tysięcy 
złotych za tonę, ale obawiam 
się, że może być jeszcze wyższa. 
Poważnie boję się o mieszkańców 
gminy. Koszty ogrzewania bardzo 
wzrosną. Szybko może się okazać, 
że ubiegły rok mimo pandemii 
wcale nie był taki najgorszy...

far
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Jeśli Legnica była nazywana 
małą Moskwą, to dawny 
Gorodek albo dzisiejsze Kło-
mino, miasteczko w całości 
zamieszkane przez sowieckie 
wojsko, można nazwać jesz-
cze mniejszą Moskwą. Nina 
nie przypuszczała, jak mocno 
jej życie związane było z tym 
wymazanym z map miejscem.

W Polsce było wiele miejsc, 
gdzie stacjonowały wojska ra-
dzieckie. W okolicy Wałcza było 
to Borne Sulinowo, Gorodek 
czyli dzisiejsze Kłomino oraz 
Kolonia Brzeźnica. Miejsca te nie 
istniały na ówczesnych mapach 
Polski. To były białe plamy, gdzie 
wstęp mieli nieliczni. Oczywiście 
w pobliskich miejscowościach 
kwitł handel z ruskimi i można 
powiedzieć, że wielu miejsco-
wych doskonale z tego żyło. 
Może poza Kolonią Brzeźnica, 
gdzie panowała żelazna dyscy-
plina i wstęp mieli wyłącznie 
dokładnie sprawdzeni goście. 
Dlaczego? Bo było to jedno z 
trzech miejsc w Polsce, gdzie 
przechowywane były głowice 
jądrowe i rakiety, które były w 
stanie je przenieść. Mało kto 
wtedy wiedział, że kilka kilo-
metrów od Jastrowia i Wałcza 
była broń jądrowa. A jeśli nawet 
wiedział, to i tak bał się o tym 
mówić.

Nina nie miała o tym pojęcia. 
Cała historia zaczęła się 3 lata 
temu. Mama Niny od lat cho-
rowała na serce. Kolejny zawał, 
jaki przeszła, okazał się ostatni. 
Serce nie wytrzymało i zatrzy-
mało się na zawsze. Nina bardzo 
przeżyła śmierć matki. Była jedy-
naczką, a mama wychowywała 
ją sama. Nina już jako nastolatka 
czy pełnoletnia dziewczyna 
pytała mamę, dlaczego z nikim 

Jeszcze mniejsza Moskwa
się nie związała. Kiedy dorosła, 
wręcz namawiała mamę, żeby 
znalazła sobie przyjaciela i nie 
była sama. Za każdym razem 
słyszała jedną odpowiedź: że 
mama zbyt mocno kochała jej 
ojca i żaden inny mężczyzna nie 
zajmie jego miejsca.

***
Nina niewiele wiedziała o ojcu. 

Ot tyle, że był żołnierzem, choć 
na żadnym z kilkunastu zdjęć, 
jakie zachowała mama, nie 
był w mundurze. Zmarł nagle 
przed jej narodzinami. Mama 
nie chciała o tym opowiadać. 
Podpytywała ciocię Julę, która 
miała na imię Katarzyna, ale 
nie wiedzieć czemu od dziecka 
wszyscy mówili na nią Jula - ale 
ona również niewiele mówiła o 
ojcu Niny.

- Podobno był przystojny, 
dystyngowany i bardzo kochał 
mamę – opowiada Nina. - Kiedy 
pytałam jak umarł, ciotka na-
bierała wody w usta i zasłaniała 
się niewiedzą. Jednak z niedo-
powiedzeń wywnioskowałam, 
że nie była to śmierć naturalna. 
Zginął podczas jakichś ćwiczeń, 
w niejasnych okolicznościach. 

Nina po śmierci mamy zaczęła 
robić porządki w jej w miesz-
kaniu. Spędzała tam całe dnie, 
zabierała więc tam swojego 
kota, żeby nie siedział sam w 
mieszkaniu i żeby jej też było 
raźniej. Decyzje o tym, co wy-
rzucić, a co zachować okazały się 
bardzo trudne. Na każdym kroku 
natykała się na przedmioty, któ-
re wywoływały wspomnienia. 
Niejednokrotnie w jej oku za-
kręciła się łza. Siadała na fotelu, 
kot lądował u niej na kolanach 
domagając się porcji pieszczot. 
Musiała to robić sama bo córka 
i syn byli na studiach, a mąż był 
już wspomnieniem. Rozwiodła 

się kilka lat wcześniej.
***

- Odkąd sięgam pamięcią, 
na szafce nocnej zawsze stało 
zdjęcie mamy ze mną na ręku – 
opowiada Nina. - Przedstawiało 
mamę w w kwiecistej sukience, 
stojącą na placu Wolności przed 
ratuszem. Piękne zdjęcie, na któ-
rym mama wyglądała świetnie. 
To zdjęcie oczywiście chciałam 
zachować. Przeniosłam je na 
kredens do pokoju i ustawiłam 
razem z rzeczami do zabrania do 
domu. Niestety Lucek, mój kot, 
wskoczył na kredens i zrzucił je z 
szafki. Szkło się potłukło, a ram-
ka się połamała. Wtedy okazało 
się, że pod tamtym zdjęciem 
było drugie. Dosłownie zdrę-
twiałam. Na fotografii był męż-
czyzna w mundurze. Poznałam 
go od razu. To był mój ojciec. 
Nie znam się na wojsku, ale 
jego mundur wydał mi się trochę 
dziwny. Po bliższym przyjrzeniu 
się i porównaniu ze zdjęciami 
w necie doszłam do wniosku, 
że to mundur rosyjski. Mój 
ojciec służył w rosyjskiej armii? 
Jakoś nie chciałam dopuścić do 
siebie myśli, że był Rosjaninem. 
Zabrałam zdjęcia i pojechałam 
do cioci Juli.

***
Na widok fotografii ciotka 

mocno się zmieszała. Chwilę po-
milczała, parę razy westchnęła i 
wreszcie przyznała, że nie ma 
sensu dłużej ukrywać prawdy. 
Michał, bo tak miał na imię 
ojciec Niny, stacjonował na 
początku lat osiemdziesiątych 
w Gorodku. Był kimś w rodzaju 
oficera zaopatrzeniowego. Miał 
kontakty z Polakami, dokonywał 
zakupów, a właściwie składał 
zamówienia na żywność. 

- Ciotka mówiła, że to wszystko 
było tajne – opowiada Nina. 
– Chleb brali z kilku piekarni, 
żeby nie można było ustalić, ile 
pieczywa trafia do jednostki, bo 
na tej podstawie można było 
oszacować, ilu żołnierzy tam 
stacjonuje. Podobnie było z 
ziemniakami, mięsem i innymi 
produktami. Dostarczało je wiele 
okolicznych pegeerów, masarni, 
piekarni i gminnych spółdzielni. 
Rosjanie brali towar, ale podob-
no  to nie oni za niego nie płacili. 
Rachunki regulowała jakaś firma 
z Warszawy. Skąd ciocia Jula to 

wiedziała? Jak się okazało, od 
mojej mamy, która pracowała 
jako księgowa w wałeckiej PSS 
Społem i rozliczała faktury. Tam 
poznała Michała. Bywał na im-
prezach organizowanych przez 
spółdzielnię. Zakochali się w so-
bie bez pamięci. Michał załatwił 
dla mamy specjalną przepustkę i 
od tej pory odwiedzała go w Go-
rodku. Działo się to w tajemnicy 
przed dziadkami. Ciocia Jula nie 
znała wszystkich szczegółów, ale 
podszepnęła, żebym sprawdziła 
dokładnie biurko mamy, w 
którym powinnam znaleźć od-
powiedź na wiele moich pytań.

***
Nina następnego dnia staran-

nie obejrzała biurko, ale niczego 
interesującego w nim nie zna-
lazła. W pewnym momencie 
zauważyła, że jedna z półek jest 
jakby grubsza od innych. Była 
obłożona papierem. Po jego 
zerwaniu pokazał się prawdziwy 
skarb: zdjęcia i listy związane 
sznurkiem w kilku paczuszkach. 
Do tego brulion, który okazał 
się czymś w rodzaju pamiętnika. 

To z niego Nina dowiedziała 
się, jak nazwał się jej ojciec. 
Michał Z. nie był Rosjaninem, 
tylko Ukraińcem. Pochodził z 
Bieszczadów - z terenów, które 
po wojnie znalazły się w grani-
cach ZSRR. 

- Z pamiętnika dowiedziałam 
się, że mój ojciec nic nie wiedział 
o moim istnieniu – opowiada 
Nina. – Jego romans z Polką 
był znany jego przełożonym. 
Długo wydawało mu się, że oni 
to tolerują. Tak było do czasu, 
kiedy Michał bez porozumienia 
ze swoim dowództwem zaczął 
badać możliwości wzięcia ślubu 
z mamą i pozostania w Polsce. 
Dowiadywał się o możliwość 
służenia w polskim wojsku, o 
procedury warunkujące uzyska-
nie obywatelstwa. Ktoś o tym 
doniósł do oficerów wywiadu. 
W nocy przyszło do niego dwóch 
oficerów z obstawą. Pod bronią 
kazali mu się ubrać i przewieźli 
go do Bornego Sulinowa. Na-
stępnej nocy z transportem kilku 
żołnierzy pojechał do Legnicy, 
skąd samolotem odleciał do 
Rosji. Mama nie wiedziała, co 
się z nim dzieje. Dowiedziała się 
dopiero po miesiącu z listu, któ-
ry dostała przez kolegę Michała, 
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który jechał do Polski. Michał 
przewiózł list przez granicę i 
wrzucił go do polskiej skrzynki. 
To był ostatni list, który mama 
dostała od Michała.

***
Nina postanowiła odszukać 

swojego ojca. Zebrała zdjęcia i 
wszystkie pamiątki, które zna-
lazła i pojechała do ukraińskiej 
ambasady w Warszawie. Trafiła 
na przesympatycznego urzęd-
nika, którego zafascynowała hi-
storia sprzed lat. Jak się okazało, 
jego ojciec też stacjonował w 
Polsce – tyle, że w Białogardzie. 
Urzędnik wykonał tytaniczną 
pracę, ale udało mu się odnaleźć 
Michała. Pomogli mu znajomi 
na Ukrainie. Okazało się, że Mi-
chał mieszkał we Lwowie. Nina 
dostała jego adres. 

- Pojechałam tam sama - opo-
wiada Nina. - Znalazłam bez 
trudu mieszkanie. Otworzyła mi 
trzydziestokilkuletnia kobieta. 
Ja sama dobijałam wówczas do 
czterdziestki. Spytałam o Micha-
ła. Była wyraźnie zaskoczona. 
Wyjaśniła, że tata nie żyje od 4 
lat. Zrozumiałam, że przede mną 
stoi moja przyrodnia siostra. 
Wyjaśniłam, że przyjechałam 
z Polski. Mówiłam, że dopiero 
niedawno dowiedziałam się, 

że Michał jest moim ojcem. 
Pokazałam jej zdjęcia z moją 
mamą. Oksana, bo tak miała na 
imię moja siostra, była bardzo 
zaskoczona, ale zaprosiła mnie 
do środka. Zadzwoniła gdzieś i 
po pół godzinie pojawił się jej 
mąż, a po godzinie wszedł star-
szy mężczyzna, na którego widok 
oniemiałam. Do złudzenia przy-
pominał mojego ojca. Jak się 
okazało, był to jego młodszy o 
rok brat. Spytał, czy jestem córką 
Ireny. A więc wiedział o mojej 
mamie! Katia zrobiła kawę, 
przyszykowała jakieś zakąski i 
postawiła wódkę. Wypiliśmy 
po kieliszku i wtedy Oleg zaczął 
opowiadać o bracie. Kiedy Mi-
chał wrócił do ZSRR opowiadał, 
że zostawił w Polsce miłość 
swojego życia. Wiedzieli o tym 
tylko jego rodzice i brat. Starał 
się podobno o ponowny wyjazd 
do Polski, chciał zostać tam na 
stałe, ale nie dostał zgody. Nie 
pozwolili mu też ściągnąć do 
Rosji mojej mamy. Starał się 
wysyłać do niej listy, ale koledzy 
bali się już przemycać je przez 
granicę. Wysyłać ich pocztą 
nie mógł, bo korespondencja 
była sprawdzana, a to mogło 
oznaczać kłopoty. Potem wojsko 
kazało mu założyć rodzinę. To 

było niezbędne do awansu i 
pozostania na Ukrainie. Poznał 
kobietę, miał z nią syna i dwie 
córki. Katia była najmłodsza.

Oczywiście Nina została na 
noc u Katii i jej męża. Poznała 
dwójkę ich dzieci. Następnego 
dnia razem pojechali na cmen-
tarz. Nina była wzruszona i 
szczęśliwa, że mogła położyć 
kwiaty i zapalić znicz na grobie 
ojca. Drugi zapaliła w imieniu 
swojej mamy.

Nawiązała bliższy kontakt z 
rodziną ojca. Odwiedzała ich 
razem ze swoimi dziećmi, oni 
przyjeżdżali do nich Polski. Naj-
starszy syn Olega Wiktor dzięki 
Ninie znalazł w Wałczu pracę. 
Zaieszkał u niej i - jak mówi Nina 
- nie wiadomo kiedy zakochali 
się w sobie. 

- Wybuch wojny dotknął mnie 
osobiście – opowiada Nina. - 
Oczywiście skontaktowałam się 
z dziewczynami. Zaproponowa-
łam im pomoc. Lidia, najstarsza  
córka Michała, mieszkała w 

Kijowie. Skorzystała z zapro-
szenia i przyjechała z dziećmi. 
Katia została we Lwowie, choć 
zapowiedziała że jeśli u nich 
też zrobi się niebezpiecznie, to 
też przyjedzie do Wałcza. Mę-
żowie Lidii i Katii pozostali na 
Ukrainie i walczą z ruskimi. Na 
Ukrainę wrócił też mój Wiktor. 
Nie mam z nim kontaktu, ale 
jestem pewna, że nic mu nie jest. 
Nie chcę brzydko mówić, ale 
Putina posłałabym tam, gdzie 
mówili żołnierze z Wyspy Węży. 
I niech jak najszybciej podzieli 
los „korablia”. Tak wielu ludzi 
przez niego cierpi... Nie mogę 
patrzeć na przerażające zdjęcia 
z Buczy, Kramatorska czy Ma-
riupola. Każdego dnia trzęsę się 
ze strachu, aby moim nic się nie 
stało, żebym nie podzieliła losu 
mojej mamy. Na drodze do jej 
szczęścia stanęła sowiecka armia 
i nie chcę, żeby moje szczęście 
zabrała armia rosyjska. Wiktor 
musi wrócić do Wałcza.

Michał Gwdowski
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Bałtyk jak z bajki
Minimum słów, maksimum wrażeń: specjalnie dla naszych Czytelników trzy migawki z kolejnej wy-

prawy nad Bałtyk naszego wyjątkowego współpracownika - Cezarego Skrzypczaka. Syćmy oczy!
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Na horyzoncie zbierają się burzowe chmury - 
zwłaszcza w okolicach Twojego miejsca pracy. 
Czeka Cię seria wpadek i trudnych rozmów z 
przełożonym. Pamiętaj: szef ma zawsze rację! 
Nawet wtedy, gdy jej nie ma...
BYK (20.04. - 22.05.)
Mieszkasz w wolnostojącym domu? Więc 
nie tyle gwiazdy, co rząd nie mają dla Ciebie 
dobrych informacji. Najpierw rozejrzyj się za 
dodatkowym źródłem dochodów, a potem 
za ekogroszkiem. Te zmartwienia zepsują Ci 
skutecznie humor w nadchodzących dniach.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Połowa lata już za Tobą, ale to nie jest żaden 
powód do dramatyzowania. Żyjesz tu i te-
raz, więc korzystaj z uroków życia ile się da. 
Nawet jeśli urlop masz już za sobą, zawsze 
zostaje Ci możliwość choćby kilkugodzinne-
go lenistwa nad brzegiem morza. Pamiętaj 
tylko, że takie chwile najlepiej smakują w 
miłym towarzystwie. Kumple - kumplami, 
ale Twojej kobiecie też należy się coś od życia.
RAK (22.06. - 22.07.) 
Masz dosyć rutyny w związku? Zerwanie 
to ostateczność. Lepiej będzie porwać się 
wreszcie na coś szalonego, na przykład na 
weekendowy wypad do SPA, gdzie łatwo 

będzie przypomnieć sobie, dlaczego chcieliście 
być ze sobą. Twoja druga połowa bardzo na 
to czeka...
LEW (23.07. - 23.08.)
Ostatnio dałeś z siebie naprawdę sporo i teraz 
przyszedł dobry czas na zebranie owoców 
twojej pracy. Zasłużyłeś nie tylko na pochwały, 
ale również na antyinflacyjny wzrost wynagro-
dzenia. Boisz się rozmawiać o tym z szefem? 
Jeśli nie spróbujesz, to na pewno nic z tego 
nie wyjdzie...
PANNA (24.08. - 22.09.)
Skoro udało Ci się doprowadzić do rozejmu 
w związku, to może dasz radę poukładać też 
relacje ze współpracownikami? Jeśli nie uda 
wam się dogadać i nie zaczniecie grać wszyscy 
do jednej bramki, to z projektu i podwyżki 
będą nici...
WAGA (23.09. - 22.10.)
Czeka Cię jeszcze kilka dobrych dni, a potem 
pogoda i w pracy, i w domu może się gwałtow-
nie załamać. Musisz być na to przygotowana, 
choć wszystkich przykrych konsekwencji raczej 
nie da się uniknąć.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Parę dni wolnego - oto, czego Ci teraz najbar-
dziej trzeba. Może i ostatnie dni nie dały Ci 
jakoś szczególnie do wiwatu, ale ani Ty, ani 

nikt inny nie jest maszyną i mogą mu się 
zdarzyć trudniejsze okresy. Bez skrupułów 
pakuj plecak.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Nie wkładaj sobie do głowy, że nie jesteś 
ideałem. Faktycznie nie jesteś, ale nikt inny 
też nim nie jest. Nie pozwól się wpędzić w 
poczucie winy z powodu spraw, na które nie 
masz żadnego wpływu.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Dobry film, lampka wina albo namiętna 
randka - oto rodzaje aktywności, które gwiaz-
dy zalecają Ci na najbliższe dni. Chyba, że 
jesteś w związku - jeśli tak, to nie ominie Cię 
remont mieszkania.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Pewien trudny temat w pracy zbliża się do 
szczęśliwego końca, ale to nie będzie koniec 
ciężkiego okresu w Twojej firmie. Tu nie trze-
ba dobrych rad, tylko dobrych pomysłów i 
ciężkiej roboty. Idą ciężkie czasy.
RYBY (19.02. - 20.03.)
Koniecznie pogadaj ze swoim lekarzem, bo 
nawet najdrobniejsze dolegliwości mogą się 
po jakimś czasie przerodzić w poważniejsze 
problemy. Wbrew pozorom, pandemia wcale 
się nie skończyła, więc może warto pomyśleć 
o czwartej dawce?

Syrniki prosto z Ukrainy
Długo nie tyle nie doceniałam, 
co po prostu nie znałam ukra-
ińskiej kuchni. Ostatnio to się 
zmieniło i okazało się, że mam 
czego żałować, bo wiele smaków 
z tamtych stron potrafi być do-
prawdy zniewalających. Przykład 
pierwszy z brzegu to dzisiejsza 
propozycja, której ja nie potrafię 
się już oprzeć i wiem, że Wy też 
nie będziecie w stanie...
SKłADNIKI
• 1 kostka twarogu półtłustego,
• 1 jajko,
• 40-50 g kaszy manny,
• 2 łyżki cukru lub innego sło-

dzidła,
• kilka kropel aromatu wanilio-

wego,
• olej do smażenia.

WYKONANIE
Twaróg ucieramy z jajkiem, dodaje-
my cukier, aromat i kaszę manną. Do-
brze mieszamy. Z przygotowanego 
ciasta robimy 8 równych kulek, lekko 
dociskamy - tak, by wyszły płaskie 
„kotleciki”. Smażymy na wolnym 
ogniu, około 5 minut na każda stronę. 
Podajemy z cukrem pudrem, dże-
mem lub ulubionymi owocami. 

Smacznego!!!

COŚ NA ZĄB
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Emocje
Wydarze-
nie - nie 
tylko 
spor-
towe, 
zorga-

nizo-
wane w 

Krakowie 
przez tenisistkę Igę Światek, 
w celu zbiórki pieniędzy dla 
dzieci i nastolatków dotknię-
tych wojną w Ukrainie oraz 
zainicjowana przez publicystę 
Sławomira Sierakowskiego 
zrzutka publiczna na dron 
Bayraktar dla armii ukraiń-
skiej, to dwa przedsięwzięcia 
powiązane pośrednio i bezpo-
średnio z obroną mieszkań-
ców Ukrainy przed okropień-
stwami, czynionymi przez ro-
syjskiego agresora. Wszystko 
wskazuje na to, że zrealizo-
wanie z dużym powodzeniem 
tych dwóch projektów, wy-
wołało emocje (we mnie na 
pewno!) - bardzo pożyteczne 
i budujące. W pierwszym 
przypadku, podziwiana na 

kortach całego świata młoda 
kobieta pokazała, że sukces 
sportowy można skutecznie i 
pożytecznie wykorzystać do 
tego, by zaakcentować swoje 
negatywne spojrzenie na zło, 
jakiego doświadcza sąsiedni 
naród słowiański, z rąk - o 
zgrozo! - innego słowiań-
skiego kraju. Drugi pomysł 
- nieważne, że ściągnięty z 
Litwy - spowodował pospolite 
ruszenie. Zmobilizowanych 
zostało grubo ponad 200 
tysięcy osób, które postano-
wiły wziąć udział w ściepie. 
Osobiście czuję się usatysfak-
cjonowany, że mój bardzo 
symboliczny udział w tym 
zdarzeniu będzie zaznaczony 
w historii zakupu Bayrakta-
ra. Oprócz efektu w postaci 
ewidentnej pomocy udzielo-
nej siłom zbrojnym Ukrainy, 
uzyskano coś, co w naszym 
kraju jest obecnie trudne do 
osiągnięcia, a mianowicie 
wspólne działanie ludzi z 
różnymi poglądami: od lewa 
do prawa. Dla potwierdzenia 

słuszności tego twierdzenia 
przytoczę wpis, zauważony 
w internecie: „Sierakowski to 
wróg, ale wpłacam na Ukra-
inę! Najważniejsi są Ukra-
ińcy, a nie kto zbiera, także 
chodźcie! Pokażemy ilu nas 
jest, żeby nie było, że tylko 
lewica i liberałowie zbierają! 
Dołączajcie!”. 

Zgoła inne emocje towa-
rzyszą temu wszystkiemu, co 
dzieje się z zapewnieniem 
opału na nadchodzący sezon 
jesienno-zimowo-wiosenny. 
Okazuje się, że węgla nie ma. 
Węgla nie ma - pomimo, że 
uważany jest on za najwięk-
szy skarb Polski, pomimo, że 
górnictwo węglowe stanowi 
jeden z fundamentów pol-
skiej gospodarki, pomimo, 
że przemysł wydobywczy i 
górnictwo decydują o bez-
pieczeństwie energetycznym 
i są w ogromnym stopniu 
gwarancją suwerenności 
energetycznej naszego kraju, 
pomimo, że Polska posiada 
największe zasoby węgla w 

Europie, pomimo, że ponoć 
mamy jeszcze zapasy węgla 
na 200 lat. A jednak - po-
mimo wszystko - tego węgla 
na rynku nie ma. Wyszło na 
to, że to Rosja, a dokładnie 
węgiel z jej kopalń, gwaranto-
wała nam ciepło w domach. 
W ostatnim „Pojezierzu” 
przeczytałem, że cena ciepła 
z wałeckiego ZEC-u wzro-
śnie o blisko 40 procent. To 
mimo wszystko bardzo dobra 
wiadomość, bowiem jeszcze 
niedawno zapowiedź naszego 
ZEC-u - także opublikowana 
w prasie - wskazywała, że 
wzrost ceny ciepła może wy-
nieść nawet 60 procent. 

Niestety, mojej chaty nie 
mogę podłączyć do sieci miej-
skiej. Pozostaje mi jedynie 
liczyć, że gaz z magazynów 
wypełnionych po brzegi przez 
minister Moskwę, dopłynie 
do mojego kotła i bedę mógł 
z niego korzystać według 
własnego uznania.

Marek Pawłowski
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10 sierpnia o godz. 17.00 na 
stadionie COS OPO w Wał-
czu rozpocznie się 3 Mityng 
Lekkoatletyczny im. Zdzisła-
wa Krzyszkowiaka. Mityng 
odbywa się od 2020 roku w 
dniu 10 sierpnia - dokładnie 
w kolejne rocznice ustanowie-
nia przez słynnego polskiego 
lekkoatletę na Bukowinie 
rekordu świata w biegu na 
3000 m z przeszkodami, co 
miało miejsce w 1961 r.

Podczas 3 Mityngu Lekko-
atletycznego zawodnicy rywa-
lizować będą w konkurencjach 
biegowych. Głównym celem 
organizowania tej imprezy jest 
popularyzacja królowej sportu 
oraz przypomnienie wybitnego 
zawodnika, jakim był Zdzisław 
Krzyszkowiak - mistrz olimpijski 
w biegu na 3000 m z przeszko-
dami z Rzymu z 1960 roku.

Pomysł organizowania Mityn-
gu im. Zdzisława Krzyszkowiaka 
narodził się już w latach wcze-
śniejszych, jednak nie było w 
Wałczu ani klimatu, ani warun-
ków, aby go zrealizować. Dopie-
ro, gdy na stadionie COS OPO 
został położony tartan, wszystko 
się zmieniło. Do cyklicznej orga-
nizacji tej imprezy najmocniej 
przyczynili się Marek Diwyk i 
Alfred Mikłaszewicz, a ich inicja-
tywa spotkała się z przychylnym 
przyjęciem dyrektora COS OPO 
w Wałczu Zdzisława Rydera.

W 2019 roku po rozmowach z 
dyrektorem COS OPO w Wałczu 
Zdzisławem Ryderem została 
ustalona data oraz przebieg 
mityngu, który wystartował w 
2020 roku. Mimo trwającej pan-
demii udało się zorganizować 
zawody, w których wystartowało 
ok. 250 zawodników. Mityng 
skierowany jest przede wszyst-
kim do młodych lekkoatletów. 
Warto podkreślić, iż w zawodach 
odbywają się również biegi 
przez przeszkody od kategorii 
młodzika do seniora. Ponadto, 
organizatorzy w dniu mityngu 
przygotowują specjalną wysta-
wę, poświęconą Zdzisławowi 
Krzyszkowiakowi.

W imieniu organizatorów za-
praszamy na trybuny stadionu 
na Bukowinie wszystkich sym-
patyków królowej sportu. Wstęp 
wolny.                         oprac. tc

Mityng na Bukowinie
10 sierpnia 2022 roku na 

leśnym stadionie Centralnego 
Ośrodka Sportu Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich w Wałczu 
nastąpi uroczyste odsłonięcie 
rzeźby biegacza. Nawiązuje to 
do szczególnych wydarzeń, które 
miały tu miejsce.

Rzeźba jest autorstwa jednego 
z najwybitniejszych polskich 
rzeźbiarzy, Michała Kubiaka - 
bydgoszczanina, urodzonego w 
1946 roku. W 1972 roku ukoń-
czył on z wyróżnieniem studia w 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. Jego 
rzeźby zdobią ulice Bydgoszczy, 
znajdują się w wielu kolekcjach 
państwowych instytucji oraz 
osób prywatnych.

Michał Kubiak był komisarzem 
wystaw bydgoskich artystów 
w Londynie i Edynburgu. Nie-
dawno obchodził 50-lecie pracy 
twórczej. Nadal jest aktywnym 
artystą.

W geście zrozumienia dla 
szlachetnej idei olimpizmu i 
osiągnięć Wałcza w rozwoju 
polskiego sportu wyraził zgodę 
na przeniesienie rzeźby sprzed 
stadionu bydgoskiego Zawiszy 
na leśny stadion COS OPO w 
Wałczu.

W ten symboliczny sposób 
artysta uhonorował też dwa inne 
wydarzenia z historii polskiej 
lekkiej atletyki:

- w Wałczu w latach 50-tych 
i 60-tych ubiegłego wieku zo-
stała stworzona potęga polskiej 
„królowej sportu”, szczególnie 
w biegach średnich i długich - 
słynny polski Wunderteam;

- na małym stadionie wałeckiej 
Bukowiny w dniu 10 sierpnia 
1961 roku Zdzisław Krzyszko-
wiak - polski biegacz wszech 
czasów - ustanowił rekord świata 
w biegu na 3 km z przeszkodami 
(8:30,4 min.).

Od tego wydarzenia mija 61 
lat. Całe swoje dorosłe życie 
Zdzisław Krzyszkowiak związał 
z Bydgoszczą, a Wałcz stał się 
jego drugim domem. Zmarł 24 
marca 2003 roku, a Burmistrz i 
Rada Miasta Wałcz, doceniając 
ogromne zasługi dla naszego 
miasta, olimpizmu i polskie-
go sportu, nadali Zdzisławowi 
Krzysztowiakowi tytuł Honoro-
wego Obywatela Wałcza. Mie-
siąc po śmierci Mistrza na uro-

czystej Sesji RM, uświetniającej 
700-lecie miasta, odznaczenie 
w Jego imieniu odebrały żona 
i obie córki.

Dziś Wunderteam i wielcy 
sportowcy - biegacze to już 
wspomnienie. Pozostali już tylko 
nieliczni, a niektórzy uświetnią 
swoją obecnością nadchodzący 
mityng w Wałczu. Będą też 
młodzi olimpijczycy, medaliści 

mistrzostw świata i Europy. 
Mamy wyjątkową szansę, aby 
ich poznać, przywitać się, zamie-
nić kilka słów o Ich osiągnięciach 
i polskim sporcie.

10 sierpnia 2022 roku to hi-
storyczna chwila dla Wałcza i 
dziejów polskiego sportu. Zapra-
szamy wszystkich do czynnego 
udziału w tym wydarzeniu.

Alfred Mikłaszewicz
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Już w najbliższą sobotę 6 
sierpnia wyjazdowym me-
czem z Gavią Choszczno ko-
lejne rozgrywki 4. ligi zain-
augurują piłkarze Orła Wałcz. 

W letniej przerwie - o czym już 
częściowo informowaliśmy - w 
klubie i zespole doszło do wielu 
zmian. Przede wszystkim zmienił 
się prezes Orła - po Dariuszu 
Baranie jego obowiązki przejął 
Adam Łukaszewicz. Zmienił 
się również skład Zarządu oraz 
Komisji Rewizyjnej.

Nad klubem wisiało widmo 
spowodowanej stanem finan-
sów rezygnacji z występów w 
4. lidze. Ten czarny scenariusz 
nie spełnił się przede wszystkim 
dzięki zaangażowaniu burmi-
strza Wałcza Macieja Żebrow-
skiego. Szybka pomoc ze strony 
władz miasta spowodowała, że 
licencja klubu w Zachodniopo-
morskim Związku Piłki Nożnej 
została odwieszona i można 
było podjąć działania w celu 
skompletowania kadry zespołu 
na sezon 2022/23. Pomógł w 
tym również fakt, że ustępu-
jący prezes Dariusz Baran - do 
czego zobowiązał się w czasie 
nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia klubu - uregulował 
pierwszą część kilkumiesięcz-
nych zaległości  finansowych 
wobec trenera i piłkarzy. Całość 
ma zostać spłacona do końca 
sierpnia.

Nie do końca jasna jest na-
tomiast sytuacja z trenerem 
zespołu. Prowadzący Orła od 
kilku sezonów Marcin Łyjak 
poinformował co prawda na 
spotkaniu z Zarządem klubu, że 
jest zainteresowany kontynu-
owaniem pracy w Wałczu, ale 
potem niespodziewanie - już w 

Orzeł przed startem 4. ligi
trakcie przygotowań do rozpo-
częcia rozgrywek - wyjechał na 
urlop, a plan treningów przesłał 
mailem do jednego z najbardziej 
doświadczonych piłkarzy Orła 
Daniela Popiołka.

- Trener swoim wyjazdem 
postawił nas niejako pod ścianą 
- mówi prezes A. Łukaszewicz. - 
Na pewno chcielibyśmy o tym z 
nim porozmawiać, ale na razie 
jest to niemożliwe, bo trener ma 
wyłączony telefon.

W tej sytuacji zajęcia prowadzi 
Daniel Popiołek, a w ostatnim 
meczu sparingowym z Iskrą 
Krajenka zmian dokonywał Piotr 
Kochaniec, który w nadchodzą-
cym sezonie nadal będzie pełnił 
obowiązki kierownika drużyny.

- Niektórzy zawodnicy pytali 
mnie, co będzie dalej z tre-
nerem, bo taka sytuacja jest 
nie do przyjęcia również dla 
nich - opowiada prezes. - Mam 
nadzieję, że wszystko uda się 
wyjaśnić jeszcze przed pierw-
szym meczem.

Do zmian dojdzie również w 
kadrze pierwszego zespołu. O 
części z nich już informowaliśmy 
- na kontynuowanie kariery w 
innych klubach zdecydowali się 
Marcin Resiak i Damian Gałosz, 
natomiast w Orle pozostanie 
inny wychowanek Lecha Czapli-
nek Tomasz Tomczak. W nowym 
sezonie na boisku w barwach 
wałeckiego klubu nie zobaczy-
my również Kacpra Haraja i 
Macieja Pawlisza - ten ostatni 
niespodziewanie podjął decyzję 
o zakończeniu piłkarskiej kariery. 
Już w trakcie rundy wiosennej 
w klubie przestał się pokazywać 
rezerwowy bramkarz Maciej 
Tomaszewski.

Znacznie dłuższa jest lista pił-
karzy, którzy zdecydowali się 

na występy w Orle w nowym 
sezonie. Są na niej doskonale 
znani wałeckim kibicom Konrad 
Mularczyk i Konrad Pogocki 
(obydwaj Korona Człopa), Jaro-
sław Pająk z Bytynia Nakielno, 
Aleks Machnicki (ostatnio Wiel-
kopolska Komorniki), Szymon 
Bezhubka i Patryk Steciak (oby-
dwaj Sad Chwiram), Konrad 
Lipiński (Noteć Rosko) oraz trzej 
juniorzy z zespołu prowadzone-
go przez Piotra Dziekańskiego: 
Gąsiorowski, Bargieł i Moskwa. 
Być może, w ostatnich dniach 
przed rozpoczęciem ligi dojdzie 
jeszcze do drobnych korekt w 
składzie zespołu - jeśli jednak 
tak się stanie, to nie będą one 
wielkie.

W trakcie przygotowań do 
ligi Orzeł rozegrał trzy mecze 
sparingowe: przegrał z Notecią 
w Czarnkowie 4-1, wygrał z 
Olimpem w Złocieńcu 1-0 oraz 
wygrał na swoim stadionie z 
Iskrą Krajenka 4-0.

- W mojej ocenie w ostatnim 
sparingu z Iskrą było już sporo 
okresów niezłej gry - ocenia 
prezes A. Łukaszewicz. - Myślę, 
że udało się ściągnąć do drużyny 
sporo wartościowych zawodni-
ków, a ich potencjał sportowy 
pozwala z optymizmem patrzeć 
w ligową przyszłość zespołu. 
Trzeba jednak pamiętać, że 
zachodniopomorska 4. liga jest 
w tym sezonie bardzo silna. 
Najważniejsze cele dla mnie 
jako prezesa oraz dla nowego 
Zarządu to ustabilizowanie or-
ganizacyjnego, finansowego i 
sportowego funkcjonowania 
klubu na satysfakcjonującym 
dla wszystkich poziomie. Czeka 
nas mnóstwo pracy, ale jestem 
dobrej myśli.

W ostatnich dniach prezes 

Orła Adam Łukaszewicz oraz 
członek Zarządu i Rady Drużyny 
Daniel Popiołek spotkali się z 
dyrektorem COS OPO w Wałczu 
Zdzisławem Ryderem. Podczas 
spotkania Z. Ryder został po-
informowany o zmianach, do 
których doszło w kierownictwie 
Orła. Rozmowa dotyczyła rów-
nież możliwości użytkowania 
przez klub w większym niż 
dotychczas zakresie infrastruk-
tury ośrodka na Bukowinie, 
przede wszystkim w celu zorga-
nizowania piłkarzom odnowy 
biologicznej. Dyrektor Z. Ryder 
przychylnie odniósł się do pro-
pozycji przedstawicieli Orła. 

Współpraca odbywać się bę-
dzie na zasadzie umowy barte-
rowej.                                   tc
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• 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

• Sprzedam dwupokojowe, wyremontowa-
ne mieszkanie + nowy garaż w samym centrum 
Wałcza. Tel. 880 801 590                        34/22l

• Samodzielne mieszkanie w domu 
jednorodzinnym w centrum Człopy Wy-
Najmę (2 pokoje z kuchnią plus 2 małe na 
poddaszu). Telefon po 16-ej +48 663 959 575.

• Wynajmę mieszkanie lub pokoje dla stu-
dentek w Poznaniu. tel. 606 362 731     33/22l

• Sprzedam mieszkanie w Wałczu, 3-poko-
jowe, 58 m2, z dużym balkonem. Tel. 517 365 
021                                                          31/22l

• Poszukuję z miasta Wałcz: - stare bilety: 
komunikacji miejskiej, parkingowe, do kina, do 

OGłOSZENIA DROBNE
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muzeum, na plażę, itp., - odznaki wojskowe, - 
stare świadectwa szkolne. Kontakt: 503  835 
944 lub hjakowiec@o2.pl                       32/22m

• Praca na stanowisku kasjera na Stacji 
Paliw w Wałczu. Tel. 507 074 042          31/22p

• Zatrudnimy pracowników na Myjnie w 
Wałczu. mile widziani również emeryci i renciści 
(wojskowi). Tel. 518 245 080                  32/22p

ZleCenIA nA OGŁOSZenIA 
I ReKlAMy (drobne i ramkowe): 

tygodnik@pojezierze.com.pl, reklama@
pojezierze.com.pl) lub telefonicznie: 602 

590 376, 662 041 438.

DZIĘKujeMy ZA SKORZySTAnIe 
Z nASZyCH uSŁuG!

PRACA

ZleCAnIe OGŁOSZeń


