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Bądźcie zdrowi 
i szczęśliwi! 

Ale zwłaszcza zdrowi... 
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Stary rok kończymy liczbą dotychczasowych 1272 wydań Pojezierza 
Wałeckiego, od dwóch lat ukazującego się z przedrostkiem „Su-
per”. Myślę, że on z czasem zniknie tak, jak zniknęły - szczęśliwie 
i bezpowrotnie - okoliczności, w których zaistniał. Spełnił swoją 

rolę, ale życie toczy się dalej
I to w całkiem żwawym biegnie ono tempie. Wyrażam niniejszym wielką 

nadzieję, że przygotowania naszych Czytelników do Wigilii oraz Świąt są o 
wiele bardziej zaawansowane, niż w moim domu, gdyż gdyby były one u 
Państwa zaawansowane tylko trochę bardziej niż u nas - znaczyłoby to, że 
znajdujecie się Państwo pod ogromnym ciśnieniem czasu. Ja zawsze miałem 
problem z tym, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, ale w 
tym roku osiągnęliśmy nie szczyt szczytów, tylko dno dna, a podpieramy 
się już nosami. Gdyby chodziło tylko o mnie, to pewnie bez skrupułów 
machnąłbym ręką na te wszystkie przygotowania, wsiadłbym po pierwszej 
gwiazdce do auta i wyruszył, dokąd mnie oczy poniosą. Już nie pamiętam, 
czy kiedyś o tym pisałem, ale miałem taką potrzebę od lat, a raz ją nawet 
spełniłem. O ile dobrze pamiętam, stało się tak w dzień ostatniej Wigilii w 
XX wieku. Coś się wtedy wydarzyło. Już nie pamiętam co konkretnie - tylko 
to, że nie było to nic fajnego. Wsadziłem do auta ledwie powłóczącą już 
wtedy nogami matkę i ruszyliśmy w drogę do miejsca, gdzie miało nam 
być może nawet nie lepiej, ale na pewno spokojniej. Zapadł już zmrok, na 
drodze było pusto jak nocą na cmentarzu, tylko my i mokry asfalt. Gdzieś 
- chyba we Włocławku - zobaczyłem kobietę, zamykającą maleńki sklepik. 
Wyskoczyłem z auta jak poparzony, nie wyłączając silnika i namówiłem 
ją, żeby jeszcze na moment wróciła za ladę. Kupiłem czerwony barszcz 
w proszku, herbatę, cukier, cytrynę, jakieś herbatniki, bochenek chleba i 
masło. To nam musiało zastąpić karpia i pierogi. W domu nie było stołu, 
ale nam było lekko i śmialiśmy się do siebie jak wariaci. Ja uściskałem 
mamę w ramach prezentu od Mikołaja, ona mnie wycałowała, jakbym 
miał cztery, a nie prawie czterdzieści już wtedy lat. Chyba nigdy wcześniej 
ani później nie czułem, że jest mi aż tak bliska.

Ale ta ucieczka nie mogła trwać wiecznie. Po kilku dniach wróciłem z 
podkulonym ogonem i wiarą, że najgorsze już minęło. Że się myliłem  - 
okazało się dość szybko, a po dziesiątkach lat wyszło na jaw, jak bardzo. 
Najgorsze miało dopiero przyjść i znów przyszło tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia - tylko, że tym razem nie miałem już z kim zorganizować ko-
lejnej ucieczki. Nie było ani dokąd uciec, ani po co wracać. Przemyślałem 
wszystko milion razy i byłem pewny, że nie ma po co żyć. Że to, co było 
wczoraj, nie ma żadnej wartości, że dzisiaj jest beznadziejnie, a jutro? 
Jutra nie ma wcale.

Ale na szczęście znów się pomyliłem. Jutro jednak było. Popatrzyło na 

mnie swoimi pięknymi, dobrymi oczami nie jak na nieudacznika, nie jak 
na frajera, nie jak na starzejącego się i tracącego siły facecika bez przyszło-
ści, tylko jak na kogoś, z kim można spróbować stworzyć coś trwałego i 
wartościowego. Na przykład dom, do którego chce się wracać i z którego 
nie ma potrzeby uciekać.

Nigdzie się więc w tym roku nie wybieram. Będąc współtwórcą i współ-
członkiem swojej nowej, bardzo domowej, choć jeszcze niesformalizowanej 
wspólnoty - przyjmuję do wiadomości, że rodzinne święta muszą się odbyć, 
choćby się waliło i paliło i choćbyśmy pierogi z kapustą mieli jeść z talerzy, 
przyklejonych do świeżo malowanego blatu. Na moje wielkie szczęście ja 
już wiem, że wprawdzie ważne jest: gdzie, jak i co, ale najważniejsze jest: 
z kim. Będzie więc pachnąca lasem choinka, dwanaście potraw, miejsce 
dla zbłąkanego wędrowca, kolędy w radiu i co tam jeszcze ludzie na święta 
mają. Będzie opłatek, sianko pod obrusem, życzenia, prezenty. Będzie cie-
pło i rodzinnie. A że nie wszystkie listwy jeszcze przybite i nie na wszystkich 
ścianach jest już farba? Cóż, po świętach też trzeba mieć co robić.

Będzie też tak, że gdzieniegdzie szczere, życzliwe uśmiechy przeplotą się 
z rzęsistymi łzami, wylewanymi za ludźmi, którzy nie usiądą z nami do 
stołu, a gdyby usiedli - zajęliby przy nim honorowe miejsca. Będziemy ich 
wspominać, będziemy za nimi tęsknić i mieć nadzieję, że kiedyś, gdzieś 
tam, w miejscu, którego rozumem nie da się ogarnąć - spotkamy się znowu 
i padniemy sobie w ramiona. Tak jak dawniej, kiedy wszystko było jakieś 
lepsze... A może wcale nie było lepsze, tylko tak nam się z tej tęsknoty i 
od nadmiaru przeżyć miesza w głowach? To przecież jest możliwe.

W imieniu naszej nielicznej, ale pozbawionej słabych punk-
tów załogi Pojezierza Wałeckiego życzę wszystkim naszym 
Czytelnikom, a także Reklamodawcom Świąt najlepszych z 
możliwych. Wierzę, że będą to dla wszystkich Państwa Święta 

w pełnej, nieprzetrzebionej przez Codid-19 obsadzie najbliższych sobie 
ludzi, których właśnie wtedy będziecie chcieli mieć przy sobie, podzielić 
się z nimi opłatkiem, miłością, sympatią i życzliwością. Zapomnijcie na ten 
wyjątkowy czas o troskach, o tym, co Was dzieli i różni. Dzielcie się tym, 
co macie najlepszego, i nie o dobrach doczesnych akurat myślę.

A w Nowym 2022 Roku (bo spotkamy się dopiero 5 stycznia) niech się 
Wam darzy i niech Wam nie zabraknie odwagi w realizacji Waszych pra-
gnień i marzeń. Spełniajcie je jedno po drugim i szukajcie kolejnych. Przede 
wszystkim jednak dbajcie o siebie i o swoich bliskich. O to, żebyście byli 
zdrowi i by nie opuszczało Was szczęście. Zróbcie wszystko, co w Waszej 
mocy, by mieć jak najwięcej powodów do radości. Uśmiech sprawi, że 
łatwiej będzie znieść te niepowodzenia, których nie uda Wam się uniknąć...

Reduktor
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Budżet Miasta Wałcza zo-
stał co prawda uchwalony, 
ale sesja, która rozpoczęła 
się 17 grudnia, zakończy 
się (być może) dopiero 
29 grudnia i będzie to... 
trzecia część tej samej sesji.

Sesja budżetowa Rady 
Miasta Wałcz rozpoczęła 
się nietypowo, bo w piątek 
(najczęściej odbywa się we 
wtorki) oraz o godzinie 
10.30, a nie jak zwykle 
o 16.30. Zmiana godziny 
podyktowana była walką 
bokserską, która miała się 
odbyć w Wałczu, ale nie 
doszła do skutku. Terminu 
rozpoczęcia obrad nie udało 
się już jednak zmienić. 

Radni przyjęli porządek ob-
rad, protokoły z poprzedniej 
sesji, sprawozdania z dzia-
łalności międzysesyjnej po 
czym przewodniczący ogłosił 
przerwę do 16.30. 

Po przerwie przystąpio-
no do uchwalania budżetu. 
Jego założenia przedstawił 
burmistrz Maciej Żebrowski. 

- Przy omawianiu projektu 
budżetu nie można pominąć 
faktów, jakie miały wpływ 
na jego kształt – zaznaczył 
burmistrz. - Mamy obniżone 
o  około 2 miliony dochody, 
na co nie mieliśmy żadnego 
wpływu. Jest to wynik pan-
demii, ale i działań rządu. 

Sesja na raty
Większość naszych wydat-
ków, bo około 35 milionów 
złotych, pochłania oświata, 
przy czym połowę tej kwoty 
musimy pokryć z własnych 
środków. Kolejnym znaczą-
cym wydatkiem jest pomoc 
społeczna, która kosztuje 18 
milionów złotych. W tej sytu-
acji szczególnie cieszy, że jest 
realizowanych kilkadziesiąt 
inwestycji.

Burmistrz odniósł się do 
proponowanych przez komi-
sję budżetu zmian w projek-
cie. W poprawkach znalazło 
się obcięcie środków m.in. 
na WCK, Urząd Miasta oraz 
budżet obywatelski. M. że-
browski przekonywał, że ob-
cięcie środków odbije się na 
podwyżkach płac dla pracow-
ników. Burmistrz zaapelował 
– wymieniając ich z imienia 
i nazwiska - do radnych po-
zostających wobec niego w 
opozycji, a dysponujących w 
Radzie większością, prosząc 
aby na kwestie podwyżek 
dla pracowników spojrzeli 
równie przychylnie, co na 
niedawne podwyżki diet 
radnych. 

- Napiętnował pan z imienia 
i nazwiska radnych – mówił 
radna Anna Ogonowska. - 
Tak chce pan przykryć swoją 
niekompetencję i swoje nie-
powodzenia.

Wiceprzewodnicząca Rady 

wymieniła następnie szereg 
obietnic wyborczych, które 
w kampanii złożył burmistrz. 
Podsumowała, że jest to lista 
47 obietnic zakończonych 
klapą, bowiem nic nich nie 
zostało zrealizowane. Dal-
sza część wypowiedzi A. 
Ogonowskiej była równie 
krytyczna. 

Wystąpienie to spotkało się 
z ripostą Anny Korzeniow-
skiej, która zarzuciła radnym 
antyburmistrzowskiej więk-
szości notoryczne obcina-
nie środków na kulturę oraz 
torpedowanie pomysłów 
burmistrza. 

Do projektu budżetu od-
niosła się również radna 
Bogusława Towalewska. 
Przypomniała, że ona i jej 
ugrupowanie było przeciw-
ne remontowi kina Tęcza 
wraz z rewitalizacją rejonu 
ul. Wojska Polskiego. Od-
wołała się do zamieszczonej 
w internecie wizualizacji 
nowego kina. 

- Na całość inwestycji mamy 
zaplanowane 6 milionów 
100 tysięcy złotych – mówi-
ła. - Oglądając projekt każdy 
stwierdzi, że nie da się go 
wykonać za takie pieniądze, 
jakie mamy na ten cel prze-
znaczone. To będzie kwota 
znacznie większa. Sam bu-
dynek to może być koszt 
w granicach 10 milionów 

złotych. Tworzy się niejako 
drugie centrum kultury, co 
można uznać wręcz za fa-
naberię. Odniosę się jeszcze 
do budżetu obywatelskiego, 
który kilka lat temu sama 
wprowadziłam. Wówczas na 
budżet obywatelski przezna-
czana była kwota 500-600 
tysięcy złotych rocznie. To 
były jednak inne ceny. Co dziś 
można zrobić za zaplanowane 
400 tysięcy? 

B. Towalewska odniosła się 
również do podwyżek dla 
pracowników Urzędu Mia-
sta. Zauważyła, że nie ma 
wielkich różnic jeśli chodzi 
o wysokość zarobków urzęd-
ników w Wałczu i innych 
okolicznych jednostkach sa-
morządu terytorialnego. Wo-
bec powyższego, dramatyzm 
w wystąpieniu burmistrza 
wydał się B. Towalewskiej 
nieuzasadniony, natomiast 
odwoływanie się do nazwisk 
radnych odebrała jako po-
pulizm. 

Burmistrz starał się przeko-
nać Radę, że za 400 tysięcy 
złotych można jednak zrobić 
2-3 inwestycje. Zauważył 
też, że porównywanie za-
robków pomiędzy  różnymi 
urzędami mija się z celem. 
Prawdziwa dysproporcja 
występuje pomiędzy zarob-
kami w urzędach i firmach 
prywatnych, a to właśnie z 

prywatnymi firmami urzędy 
przegrywają walkę o pra-
cownika. 

- Uchwalenie budżetu jest 
kolejną okazją do ataku na 
burmistrza – mówiła A. Ko-
rzeniowska. - Skoro waszym 
zdaniem wszystko robi źle, 
to czemu go nie próbowali-
ście odwołać? Przecież mo-
gliście to zrobić. Opóźniliście 
uchwałę śmieciową, przez 
co mamy najdroższe śmieci. 
Zabieracie środki z budżetu 
obywatelskiego. Nie chcecie 
dać pieniędzy na podwyżki 
dla pracowników, ale kiedy 
chodziło o podwyżkę swoich 
diet, byliście za. Wszystko 
blokujecie, chodzi tylko o 
to, aby burmistrz wypadł 
jak najgorzej. 

Dyskusja, która się po tym 
wystąpieniu nawiązała, była 
momentami ostra i niepozba-
wiona osobistych wycieczek.  

Oprócz autopoprawek bur-
mistrza, wnioski o zmiany 
w budżecie złożyła Komisja 
Budżetu oraz radna A. Ogo-
nowska. Ten drugi wnio-
sek wymagał wyjaśnień 
i przesłania go radnym. 
Ogłoszona w związku z tym 
dziesięciominutowa przerwa 
rozciągnęła się do godziny. 
W efekcie wniosek Komisji 
Budżetu poddany został 
pod głosowanie i przeszedł 
większością głosów. Wów-
czas zastrzeżenia zgłosił bur-
mistrz, który zwrócił uwagę, 
że jego poprawki dublują 
się ze zmianami Komisji. Co 
za tym idzie, w niektórych 
przypadkach środki z dane-
go działu zdejmowane są 
dwukrotnie. Po konsultacji 
z prawnikiem, zdecydowano 
się przeprowadzić reasump-
cję głosowania. Burmistrz 
wycofał część autopopra-
wek, a potem Rada ponow-
nie przegłosowała poprawki 
Komisji Budżetu oraz po-
prawki, zaproponowane 
przez A. Ogonowską. Do-
piero wtedy Rada przyjęła 
budżet wraz z poprawkami, 
w zmienionym przez anty-
burmistrzowską większość 
kształcie, z ograniczonymi 
środkami m.in. na WCK 
i Urząd Miasta i - po raz 
kolejny w tej kadencji - bez 
budżetu obywatelskiego. 

Później Rada przyjęła wie-
loletnią prognozę finansową 
dla miasta oraz zmiany w 
budżecie na 2021 r. 

Następnie przewodniczący 
Rady wystąpił z wnioskiem 
o przerwę w sesji do 29 
grudnia i radni przyjęli ten 
wniosek.

far
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Podczas sesji Rady Powiatu, która 
odbyła się 16 grudnia, najważniej-
szym punktem było uchwalenie 
budżetu na 2022 rok.

Sesję poprowadził wiceprzewod-
niczący Rady Cezary Skrzypczak. 
Wynikało to z pewnych wątpliwości 
prawnych, dotyczących wyboru 
nowego przewodniczącego Rady Po-
wiatu Tadeusza Wenio oraz jego rezy-
gnacji z funkcji wiceprzewodniczącego 
Rady. Aby uniknąć ewentualnego 
zaskarżenia podejmowanych uchwał, 
prowadzenie sesji powierzono wice-
przewodniczącemu, a T. Wenio był 
jedynym nieobecnym podczas obrad. 

Uwagi do porządku zgłosił na po-
czątku radny Roman Wiśniewski, który 
złożył wniosek o zdjęcie z porządku 
uchwały budżetowej. Argumentował 
to koniecznością przedyskutowania 
wysokości zabezpieczonych w bu-
dżecie środków na podwyżki dla pra-
cowników Starostwa. Radny uważał, 
że zabezpieczone środki są zbyt małe, 
aby realnie podnieść wynagrodzenia 
urzędników. Starosta Bogdan Wankie-
wicz przekonywał, że środki na pod-
wyżki są adekwatne do możliwości 
finansowych powiatu i zapewnił, że są 
przy tym wystarczające, aby podnieść 
pensje w sposób zauważalny.

Wniosku R. Wiśniewskiego nie po-
parli inni radni, w tym radni opozycji. 
Jerzy Goszczyński ocenił, że jest to 

W powiecie bez niespodzianek
wchodzenie w kompetencje praco-
dawcy i zarzucił R. Wiśniewskiemu, 
że jego wniosek jest populistyczny. 
Po krótkiej dyskusji, wniosek upadł 
w głosowaniu. Za głosował jedynie 
wnioskodawca, a przeciwko - reszta 
Rady. 

Projekt budżetu tradycyjnie starosta, 
prosząc o jego poparcie. 

- Budżet był konstruowany w nie-
zwykle trudnym okresie - podkreślił 
B. Wankiewicz. - Zmianie ulegały 
wskaźniki, na których oparty jest plan 
finansów. Wynika to z jednej strony 
z pandemii, z drugiej mają na niego 
wpływ inflacja, rosnące ceny paliw, 
energii elektrycznej, gazu. Obniżone 
są dochody samorządów. Mimo 
wszystko udało się skroić budżet na 
miarę naszych możliwości. Zachowa-
liśmy dość duży portfel inwestycyjny, 
co bardzo cieszy. Oczywiście w trakcie 
roku będziemy starali się korzystać z 
pojawiających się możliwości pozyska-
nia dodatkowych środków.

- Jest to najtrudniejszy rok – mówił 
radny Janusz Różański. - W życie wej-
dzie kilkadziesiąt ustaw, tworzących 
rewolucję w funkcjonowaniu państwa. 
Do tego dochodzi pandemia, inflacja, 
drożyzna. To odbija się na budże-
tach domowych, ale i na budżetach 
samorządów. Wdrażany jest Polski 
Ład, który jest na kredyt. Pieniądze 
na inwestycje może jakieś będą, ale 
jest obawa, że zabraknie na bieżące 

wydatki. Osobiście sam budżet dla 
mnie jest w założeniach mało realny. 
Patrząc choćby na inflację i podnosze-
nie stóp procentowych obawiam się, 
że obsługa kredytów będzie koszto-
wała nas więcej, niż zostało przyjęte 
w budżecie.

Z kolei Jerzy Goszczyński wypowie-
dział się w tonie uspokajającym. Jego 
zdaniem nic złego się nie wydarzy, a 
Starosta i Zarząd przez lata udowod-
nili, że potrafią zarządzać powiatem w 

najtrudniejszych sytuacjach. Zdaniem 
radnego ten budżet może być wręcz 
budżetem szans, a te - jeśli się pojawią 
- na pewno zostaną wykorzystane. 

Projekt budżetu powiatu Rada 
przyjęła 14 głosami, przy jednym 
głosie przeciwnym i jednym wstrzy-
mującym się. 

W dalszej części obrad Rada przyjęła 
wieloletnią prognozę finansową po-
wiatu oraz pakiet uchwał, dotyczących 
pieczy zastępczej.                         far
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Rodzinny sekret
Pachnąca choinka, rozświetlona 
setką lampek. W tle kolędy, ale 
nie z telewizora, tylko puszczone 
z winylowej płyty. Cudny nastrój 
i mama opowiadająca historię, w 
którą trudno było uwierzyć. Mag-
da do dziś ma na to wspomnienie 
gęsią skórę. 

Rodzinny sekret ujrzał światło dzien-
ne wiele lat temu. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności wówczas również była 
Wigilia. Być może świąteczny okres 
sprzyja zwierzeniom? Zacząć trzeba 
od tego, że jako pierwsza z rodziny 
pojawiła się w Wałczu w 1948 roku 
Irena. Przyjechała tu ze swoimi ro-
dzicami z Syberii. To nie byli jej bio-
logiczni rodzice. Po prostu przygarnęli 
sierotę, tułającą się po jakimś dworcu 
w głębi Rosji. Miała wówczas około 
pięciu lat. Mówiła po polsku i tylko 
to świadczyło o tym, że jest Polką, bo 
nie miała żadnych papierów. 

***
- Dwa lata temu na święta miał przy-

jechać mój brat – opowiada Magda. - 
Mieszka we Wrocławiu i nie widujemy 
się zbyt często. Ma dwóch synów, 
bliźniaków w wieku trzech lat. Chcia-
łam, żeby te święta były wyjątkowe. 
Dlatego kiedy sąsiad powiedział, że do 
niego przychodzi kolega przebrany za 
Mikołaja – spytałam, czy nie mógłby 
zajrzeć też do nas. Następnego dnia 
miał dać znać, czy przyjdzie. Kiedy 
spytałam, ile będzie to kosztowało 
odparł, że Mikołaj bierze po pracy cia-
sto i kawę. Oczywiście się zgodziłam.

Zgodnie z ustaleniami, w Wigilię 
punktualnie pojawił się Mikołaj. Dzie-
ciaki były zachwycone. Zanim poszedł 
do sąsiada umówił się z Magdą, że 
kiedy bliźniaki pójdą spać, wpadnie 
na obiecaną kawę. Nie zawracałby 

jej głowy w święta, ale chciałby po-
gadać. Magda zauważyła, że Mikołaj 
przez większość wizyty nie spuszczał z 
niej oka. Kiedy bliźniaki poszły spać, 
zadzwoniła po niego. Kiedy wszedł 
Magda stanęła jak wryta. Bez stroju 
Mikołaja wyglądał inaczej. Okazało 
się, że Michał jest niewiele starszy od 
Magdy i do tego bardzo przystojny. 
Nie to jednakją zdumiało. Był do niej 
wręcz bliźniaczo podobny. Zauważyła 
to zarówno Magda, jak i jej mama. 
Zauważył to również Michał. Usiadł 
w kuchni i przy kawie i ciastku zaczął 
o sobie opowiadać. Wychował się w 
rodzinie zastępczej i w domu dziec-
ka. Jego rodzice zginęli w wypadku 
samochodowym. Podobno nie miał 
żadnych krewnych, ale uważał, że to 
niemożliwe. Dlatego kiedy zobaczył 
Magdę i dostrzegł to, jak bardzo jest 
do niej podobny, postanowił poga-
dać. Przecież takie podobieństwo 
nie może być przypadkowe. Może są 
jakoś spokrewnieni? 

- Kiedy on opowiadał o sobie, ja 
patrzyłam na mamę – wspomina 
Magda. - Była wyraźnie wystraszona. 
Owszem, przekonująco zapewnia-
ła, że pokrewieństwo nie wchodzi 
w grę, ale ja czułam, że nie mówi 
wszystkiego. Kiedy Michał wyszedł, 
nie odpuściłam. Mama zrobiła sobie 
kolejną kawę, usiadła i wlała do niej 
kieliszek koniaku. W końcu oznajmiła, 
że jestem już na tyle dorosła, żeby 
poznać całą prawdę.

***
- Mama na początku mówiła o 

rzeczach, o których doskonale wie-
działam - opowiada Magda. - Babcia 
Irena, która zmarła trzy lata wcześniej, 
wyszła za mąż za dziadka Karola. Mieli 
razem dwoje dzieci: Romka i młodszą 
Krysię, czyli moją mamę. Dziadka 

Karola nie pamiętam, bo zmarł, kiedy 
byłam mała. Wujek Romek mieszka 
w Wałczu, ale nie widujemy się zbyt 
często. I dopiero wtedy mama zaczęła 
zasadniczą opowieść. Przytoczę jej 
słowa.

„Była Wigilia. Wszyscy poszli już spać 
a ja pomagałam mamie, czyli twojej 
babci Irence. Moja mama kazała mi 
usiąść i słuchać. Mama dorastała w 
Wałczu. Wiedziała co prawda, że była 
sierotą wojenną, ale przybranych 
rodziców kochała jak własnych. W 
Wałczu rozpoczęła swoją pierwszą 
pracę jako nauczycielka. W szkole jako 
młoda nauczycielka miała przygoto-
wać uroczystości z okazji Dnia Wojska 
Polskiego. Wówczas wypadały one 
jakoś w październiku, w rocznicę bitwy 
pod Lenino. Akademie były huczne i 
pomagało przy nich wojsko. Wśród 
wojskowych był Andrzej. Przyznała 
się, że to była miłość od pierwszego 
wejrzenia”.

***
Magda przerwała mamie przypomi-

nając, że przecież dziadek miał na imię 
Karol. Mama zbyła to machnięciem 
ręki i wyjaśniła, że babcia wtedy o 
istnieniu Karola nie miała pojęcia. 
Magda zrozumiała, że jej babcia 
miała jakiś płomienny romans przed 
dziadkiem. 

„Andrzej i Irena zostali parą. Po 

kilku miesiącach Andrzej oświadczył 
się. Był nawet ustalony termin ślubu, 
ale los pokrzyżował ich plany: zmarła 
mama Andrzeja. On pochodził z lu-
belskiego. Narzeczeni pojechali na 
pogrzeb i zostali tam na kilka dni. 
Andrzej odziedziczył po mamie stary 
dom, przyległą do niego działkę i 
spory kawałek pola. Poszli obejrzeć 
dom. Kiedy Irena go zobaczyła, do-
znała dziwnego uczucia, że kiedyś już 
tu była. Kiedy weszła do środka, była 
tego już niemal pewna. Z pamięci 
przedstawiła Andrzejowi rozkład 
pomieszczeń, dokładnie opisała me-
ble i kominek. Kiedy powiedziała, 
że jedna z cegieł jest ruchoma i tam 
miała swoją skrytkę, on poszedł i 
sprawdził. Cegła dała się wyjąć, a za 
nią ukryte były jakieś koraliki i spin-
ka. Poszli do innego pokoju i tam z 
kolejnej skrytki w szafie Irena wyjęła 
lalkę. Andrzej stał jak wryty. Oboje 
zdawali sobie sprawę, że to nie może 
być przypadek. Tyle, że Andrzej miał 
większą wiedzę. Mama opowiadała 
mu, jak Rosjanie w środku nocy ka-
zali im wynosić się z domu. Wraz z 
mężem i trójką dzieci trafili na Sybir. 
Męża zastrzelił pijany enkawudzista. 
Z trójką dzieci wydostali się z obozu, 
starając się dotrzeć do polskiej armii. 
Co chwilę musieli zmieniać pociągi. 
Zrobiło się potężne zamieszanie. W 
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Rodzinny sekret
jadącym pociągu zorientowała się, 
że nie ma z nimi córki. Krysia została 
na stacji. Wrócili po kilkunastu godzi-
nach, ale już nie było po niej śladu. 
Andrzej był niemal pewny, że stoi 
przed nim zaginiona siostra”. 

***
- Słuchałam tego z zapartym tchem 

– opowiada Magda. - Moja babcia 
zakochała się we własnym bracie! Ale 
to był dopiero początek... Oczywiście 
nikt wtedy nie słyszał o badaniach 
DNA, ale na zdjęciach wszyscy do-
strzegali podobieństwo. Zarówno 
Andrzej, jak i Irena mieli właściwie 
pewność, że są rodzeństwem. Oczywi-

ście nie mogło być mowy o dalszym 
związku, ale okazało się, że... babcia 
Irena jest w ciąży! Było za późno, 
żeby ją usunąć. Potem były miesiące 
niepewności i strachu czy dziecko 
z kazirodczego związku urodzi się 
szczęśliwie. Na świat przyszła zdrowa 
dziewczynka. Babcia dała jej na imię 
Krysia czyli tak, jak sama miała na imię 
przed zaginięciem. Potem poznała 
dziadka Karola, za którego wyszła za 
mąż jako, jak wtedy mówiono, panna 
z dzieckiem. Wiele wskazywało na 
to, że moja mama była dzieckiem ze 
związku brata z siostrą. Było dla niej 
ogromnym szokiem, kiedy się o tym 

dowiedziała. Dla mnie jednak nie było 
to takie jednoznaczne. Przecież bab-
cia mogła mieszkać gdzieś w okolicy. 
Mogła odwiedzać zaginioną Krysię w 
jej domu, bawić się z nią, poznając 
dom i skrytki. Powiedziałam to ma-
mie. On amówiła, że babcia Irenka 
też o tym myślała. Nie mieli jednak 
jak tego zweryfikować, bo ze stałych 
mieszkańców wioski, którzy mogli 
coś o tym wiedzieć, nikt nie przeżył 
wojny. Były wątpliwości, a Andrzej i 
Irena żyli z nimi aż do śmierci. Ryzyko, 
że są rodzeństwem było zbyt duże, 
żeby pozostali parą, ale kochali się 
do śmierci.

***
Magda spytała, czy jej mama nie 

chce poznać prawdy. Dziś, dzięki ba-
daniom DNA, można by przecież bez 
problemu pokrewieństwo. Krystyna 
zwierzyła się córce, że myślała o tym. 
Doszła jednak do wniosku, że woli 
tego nie wiedzieć. 

- To była niesamowita Wigilia – 
podsumowuje Magda. - Poznałam 
rodzinny sekret, a jak się okazało, 
równie ważne było poznanie Michała. 
Kolejne Boże Narodzenie spędziliśmy 
już jako narzeczeni, a tegoroczne spę-
dzimy pierwszy raz jako małżeństwo.

Marcin Orlicki
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Od chwili, kiedy Basia zna-
lazła list wnuczki do Mi-
kołaja, nie jest w stanie 
spokojnie przygotowywać 
świąt. Nie umie już kłamać, 
ale to, żeby powiedzieć 
wnuczce prawdę, również 
jest ponad jej siły.

List do Mikołaja
Zosia ma osiem lat. Od 

trzech spędza większość czasu 
pod opieką babci. Zaczęło się 
wszystko bardzo stereotypo-
wo. Jako pierwsza wyjecha-
ła do Holandii Agnieszka, 
mama Zosi i synowa Basi. To 
był letni wyjazd w ramach 

urlopu. Trzy tygodnie pra-
cy aby zarobić parę euro i 
przekonać się osobiście, jak 
wygląda praca za granicą. 

Agnieszka pojechała ze 
swoją przyjaciółką, która 
już pracowała w tym gospo-
darstwie. W sumie głównie 

dlatego zdecydowała się na 
ten wyjazd, a i Darek, jej 
mąż, był dzięki temu spo-
kojniejszy. Wyjazd okazał się 
udany. Agnieszka świetnie 
zarobiła, no i zobaczyła jak 
wyglądają saksy niejako od 
kuchni. 

- Ja myślę, że najbardziej 
jej się podobała swoboda – 
mówi Basia. - Młoda kobie-
ta, sama, bez jakichkolwiek 
ograniczeń. Ta jej koleżanka 
Sylwia, z którą tam była, 
później opowiadała nam, że 
praktycznie co drugi dzień 
biegały do pubów, a piątek i 
sobotę spędzały w dyskotece. 
Tylko, że Sylwia była w Polsce 
sama, a Agnieszka zostawiła 
tu dziecko, którym opiekowa-
liśmy się ja i Darek.

Później za granicę wyjechał 
też Darek, ale jemu wyjazd 
wyraźnie nie posłużył. Za-
robił co prawda nieźle, ale 
za bardzo tęsknił za córką 
i żoną. Uznał, że te wyjaz-
dy są nie dla niego. Ale 
Agnieszka o saksach myśleć 
nie przestawała. Główny 
argument by jeden: pienią-
dze. Plan był taki: będzie 
pracować przez miesiąc, 
potem na dwa-trzy tygo-
dnie wróci do Polski i znów 
wyjedzie. Wróci na dobre, 
kiedy uzbierają pieniądze na 
dom i mały sklepik, co było 
ich marzeniem. Wyliczyła, 
że trzy, cztery lata powinny 
wystarczyć, żeby to zrealizo-
wać. Nie miała złudzeń, że 

zarobi na całość, ale na tyle 
dużo, żeby przy wsparciu 
kredytem, który będą w 
stanie spłacać, spełnić swoje 
marzenia. 

***
Agnieszka początkowo jeź-

dziła z Sylwią do Holandii. 
Wyjazdy wyglądały dokład-
nie tak, jak zaplanowali: 
miesiąc pracy, a potem dwa 
tygodnie z rodziną w Wał-
czu. Agnieszka przywoziła 
pieniądze które odkładali na 
wspólnym koncie.

- Darek nie był zbyt szczę-
śliwy w związku z wyjazdami 
żony – przyznaje Barbara. 
- Młody facet, ona młoda... 
Chyba z jednej strony był 
o nią zazdrosny, a z drugiej 
tęsknił za nią. Zgodził się 
na wyjazdy chyba właśnie 
dlatego, żeby nie wyjść na 
zazdrośnika, ale wiem, że 
dużo kosztowała go ta roz-
łąka. Zosia była mała i jakoś 
nie bardzo przeżywała nie-
obecności mamy. Czekała na 
nią, ale przede wszystkim na 
prezenty, które Agnieszka jej 
przywoziła.

Zarówno Darek, jak i jego 
mama zauważyli, że z cza-
sem zaczęły się psuć relacje 
pomiędzy Sylwią i Agnieszką. 
Wracały do kraju w różnych 
terminach. Niewiele o sobie 
mówiły. W końcu całkowicie 
zerwały ze sobą kontakt. Kie-
dyś Darek spotkał Sylwię w 
Wałczu. Chciał nią pogadać, 
dowiedzieć się, dlaczego 
pokłóciły się z Agnieszką. 
Sylwia powiedziała mu tylko 
tyle, że Agnieszka zrobiła jej 
wielkie świństwo. Dodała 
jeszcze, że nie znała tak na-
prawdę swojej przyjaciółki, 
a Darek nie zna swojej żony. 
Ale więcej nie chciała po-
wiedzieć ani słowa i prawie 
uciekła. 

***
Agnieszka po kłótni z Sylwią 

zmieniła kierunek podróży. 
Teraz razem ze swoją koleżan-
ką z liceum Moniką zaczęły 
jeździć do Szwecji i Norwegii. 
Agnieszka tłumaczyła, żed 
zarobki są jeszcze większe niż 
w Holandii, a warunki pracy 
bez porównania lepsze.

- Ze Skandynawii Sylwia nie 
przyjeżdżała już tak często – 
mówi Basia. - Tłumaczyła to 
wyższymi kosztami podróży. 
Ale myślę, że po prostu nie 
miała już potrzeby. Co poza 
tym się zmieniło? Jeszcze jak 
pracowała w Holandii, prze-
stała przywozić pieniądze. 
Dawała czasem 100 euro dla 
Zosi na słodycze. Resztę wpła-
cała na swoje konto, które 
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List do Mikołaja
podobno było lepiej oprocentowane. 
Po wyjeździe do Skandynawii sytuacja 
się powtórzyła. Darek rozmawiał z 
nią o tym i skończyło się awanturą. 
Wraz z wybuchem pandemii przestała 
przyjeżdżać w ogóle.

Darek dzwonił, próbował rozmawiać 
z Sylwią przez Skype’a. Tłumaczył, 
że Zosia tęskni. Agnieszka mętnie się 
tłumaczyła, obiecywała, że przyjedzie 
to za tydzień, to za dwa, ale jakoś nic 
tego nie wychodziło. 

Darek spotkał się znów z Sylwią. 
Chciał z nią pogadać licząc, że ona coś 
wie o jego żonie. Sylwia odwiedziła go 
wieczorem. To, co od niej usłyszał, do-
prowadziło go niemal do załamania. 
Agnieszka na saksach doskonale się 
bawiła. Zdradzała go od pierwszego 
wyjazdu. Potem zaczęła się wikłać w 
stałe związki z bogatymi facetami. 
Kiedy Sylwia przypomniała jej, że ma 
dziecko i męża, pokłóciły się i zerwały 
kontakty. Sylwia lubiła Darka, dlatego 
mu to powiedziała. 

***
Darkowi nadarzyła się okazja. Jego 

kolega jechał ciężarówką do Norwegii, 
tam miał dobę postoju i wracał do 
Wałcza. Darek pojechał z nim, żeby 
złożyć niespodziewaną wizytę żonie. 

- Wrócił zdruzgotany – opowiada 

Basia. - Okazało się, że jego żona 
mieszka z hinduskim lekarzem. Nie 
zamierza wracać. Jej nowy partner 
zakazał jej kontaktów z córką i ona 
na to przystała. Jest doskonałym fa-
chowcem i zarabia majątek. Agniesz-
kę wreszcie stać na życie, o jakim 
marzyła. To, że poświęciła dla tego 
męża, jakoś zrozumiem. Ale tego, że 
zostawiła dziecko, nie jestem jej w 
stanie wybaczyć, chociaż jest przecież 
moją córką.

Zosia coraz częściej dopytuje się 
o mamę. Dziecko zaczęło bardzo 
tęsknić i sporadyczne rozmowy przez 
Skype’a czy Messengera przestały 
jej wystarczać. Zarówno ojciec, jak i 
babcia nie mówią jej prawdy. Matka 
również ukrywa przed córką, że jej 
nowy partner kazał jej zerwać z nią 
kontakty. 

- Kilka dni temu znalazłam list Zosi 
do Mikołaja – opowiada Basia. - Pisze 
w nim, że nie chce prezentów. Chce, 
żeby na Wigilii byli mama i tata. Łzy 
mi poleciały, jak to czytałam. Nie 
jestem w stanie jej dłużej okłamy-
wać. Ale nie umiem też powiedzieć 
jej prawdy. Jak dziecku powiedzieć, 
że matka je zostawiła dla kasy? Co 
mam zrobić?

Michał Gwdowski
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Świą-
teczne tradycje? Od 
czasów, kiedy byłam 
ledwie odrośniętym od 
podłogi dzieciakiem 
zmieniło się w zasadzie 

wszystko: od lokalizacji po 
grono osób najbliższych. 
Czasem zmiany pojawiały 
się jakoś niezauważe-
nie, po cichu, jak Święty 
Mikołaj przeciskający się 
przez komin, a innym 
razem kopniakiem otwie-
rały drzwi i od progu 
krzyczały „gotowa czy nie, 
tak właśnie od dzisiaj bę-
dzie”. Od hucznych Wigilii 
w Wałczu do kameralne-
go spotkania w Warsza-
wie. Jeszcze rok temu z 

Wesołych Świąt, jakichkolwiek
uporem godnym lepszej 
sprawy odmawiałam 
uczestniczenia w obcho-
dach Bożego Narodzenia, 
bo zupełnie nie czułam 
się gotowa na pożegnanie 
się ze starymi tradycjami, 
a jeszcze mniej miałam 
ochotę otwierać się na 
nowe.

W tym roku szukam 
w sobie odwagi, żeby 
przeżywać te Święta z 
otwartością na wszystko, 

co mogą mi przynieść, 
bez zbędnych oczekiwań, 
z ciepłem w sercu.

W tym roku Święta będą 
zupełnie niezwykłe.

Upłyną pod znakiem po-
żegnań - będzie dławiąca 
kula w gardle podczas 
łamania się opłatkiem, 
łzy w oczach i potajemne 
łkanie w poduszkę na 
myśl o tym, że to nie tak, 
że za wcześnie, że tęsknię 

wciąż z dnia na dzień 
chyba coraz bardziej, 
że w tym roku nie 
biegam już przez po-
dwórko, żeby przynieść 
sałatkę jarzynową a 
odebrać tę, której nikt 
poza mną w rodzinie 
nie je, tę, którą robiłaś 
specjalnie dla mnie tak 
samo jak wtedy, kiedy 
tylko z myślą o mnie 
piekłaś małą foremkę 
jabłecznika bez cyna-
monu.

Upłyną pod znakiem 
nowych początków - 
tworzących się nowych 
tradycji w nowych 
domach, przy nowych 
stołach, z nowymi i sta-
rymi twarzami, z „Feliz 
Navidad” w tle, tak 
jak co roku, ale pierw-
szy raz z planszówką 
po wigilijnej kolacji, z 
ciekawością dotyczącą 
tego, co wydarzy się 
inaczej niż zwykle i czy 
tak już będzie wydarzać 
się zawsze, skoro ostat-
nie lata przynoszą tyle 
niespodziewanego.

Upłyną pod znakiem 
powrotów - odkopywa-
nia tego, co w Świętach 
było zawsze, a poszło w 
odstawkę z powodów, 
których nikt już nie po-
trafi sobie przypomnieć, 
spotkań, których nie 
było już od dawna i to 
zupełnie niepotrzebnie, 
przypominania sobie 
znaczenia słowa „ro-
dzina”, odmienianego 
przez wszystkie przy-
padki.

Upłyną pod znakiem 
przenikania się świa-
tów, rodzin, tradycji, 
doświadczeń, emocji 
przyjemnych i nieprzy-
jemnych, przeżywania 
nowości, straty, wiesza-
nia na nowych choin-
kach bardzo starych 
ozdób.

Upłyną, żeby w końcu 
przeminąć, przykucnąć i 
przeczekać do przyszłe-
go roku, jakikolwiek by 
on był. Z kimkolwiek, 
gdziekolwiek, jakkol-
wiek, byle z otwartością 
na nowe.

Wesołych Świąt, jakich-
kolwiek.

Natalia Chruścicka
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Wigilijne paszteciki
COŚ NA ZĄB

SkłAdNiki

Ciasto
• 500 g mąki pszennej,
• 50 g drożdży,
• 2 jajka,
• 2 żółtka,
• 1 łyżka cukru,
• 2 łyżki mleka,
• 150 g rozpuszczonego masła,
• 120 ml śmietany 18%,
• sól.

Farsz
• 1 kg kapusty kiszonej,
• 2 cebule,
• garść suszonych grzybów,
• 1 łyżka masła,
• sól i pieprz do smaku.

Jajko do posmarowania

WYkONANiE

Drożdże rozcieramy z mlekiem, cukrem oraz łyżką maki. Odstawiamy na 10 

HOROSkOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Kiedy wszyscy myśleć będą tylko 
o świątecznych przepisach, ty 
będziesz walczyć o zawodowy 
sukces i uznanie. Ten czas sprawi, 
że w Wigilię poczujesz się trochę 
przemęczony lub przemęczona. 
Odpoczynek w gronie najbliższych 
bardzo dobrze Ci zrobi, a potem z 
pewnością nabierzesz sił na ciężką 
pracę tuż po świętach. Bo ona cię 
na pewno nie ominie...
BYk (20.04. - 22.05.)
Szykują się bardzo rodzinne świę-
ta, a to przede wszystkim Twoja 
zasługa. To Ty sprawisz, że to Boże 
Narodzenie będzie idealne (no, 
prawie...), bo właśnie taki miałeś 
plan. Samotne Byki pod pretek-
stem świątecznych życzeń odezwą 
się do sympatycznego adoratora. 
Przy okazji zapytaj o jego Sylwe-
strowe plany. Mogą cię zaintere-
sować!
BLiŹNiĘTA (23.05. - 21.06.)
Czekają cię mnóstwo rodzinnych 
obowiązków. Będziesz zarzą-
dzać przygotowaniami do Świąt, 
ustalać kolejność wizyt... Jedna 
wiadomość sprawi, że Twoje serce 
znowu zabije mocniej. Niestety, 

możesz wtedy poczuć trochę złości, 
a to wszystko dlatego, że kiedyś za 
długo zwlekałeś z podjęciem pewnej 
ważnej decyzji...
RAk (22.06. - 22.07.) 
W końcu spotkasz się z całą rodzi-
ną i choć będziesz cieszyć się na tę 
chwilę, to niektóre pytania mamy, 
ciotek czy wujków mogą Cię lekko 
zirytować. Nie daj się jednak wy-
prowadzić z równowagi i po prostu 
odpowiedz kpiną. Nie wdawaj się 
również w wymianę politycznych 
poglądów. W miłości bądź sobą, 
wtedy oboje poczujecie prawdziwą 
magię świąt.
LEW (23.07. - 23.08.)
Tegoroczne święta będą dla Ciebie 
lekko stresujące. To wszystko przez 
nową sytuację w Twoim życiu. 
Możesz być jednak spokojny, bo w 
końcu wszystko ułoży się jak naj-
lepiej. To będzie dobry czas, żeby 
odpocząć i zregenerowac siły, żeby 
dziarsko wejść w Nowy Rok.
PANNA (24.08. - 22.09.)
W te święta daj szansę rodzinie, aby 
była blisko. Odłóż telefon na bok 
i ciesz się tym radosnym czasem. 
Zanim zagonisz ukochanego do 
porządków i zakupów, porozmawiaj 

o jego problemach. Okaże się, że 
możesz pomóc i doradzić, dzięki 
czemu w domu zapanuje spokój i 
optymizm.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Im bliżej świąt, tym Twoje skry-
wane emocje coraz mocniej będą 
wylewać się na wierzch. Nawet w 
żartach lepiej będzie cię nie drażnić. 
Nie pozwól jednak bliskim cierpieć 
z Twojego powodu. Potarguj się z 
szefem o dodatkowe wolne, dzięki 
czemu doprowadzisz spokojnie dom 
do porządku i zajmiesz się sobą. 
SkORPiON (23.10 - 21.11.)
To będą tradycyjne święta Bożego 
Narodzenia. Na stole nie zabrak-
nie pysznych potraw, a w dodatku 
prezentów pod choinką. Będą też 
kolędy, a wieczorem wybierz się na 
Pasterkę. Nuda? Więc rozglądaj się 
wtedy uważnie, bo miłość może 
czekać za rogiem.
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Święta spędzisz w kameralnym 
gronie. Jednak wyjdzie Ci to mocno 
na plus, ponieważ w ostatnim czasie 
chodzisz przemęczony. Ktoś odezwie 
się do Ciebie z życzeniami i być 
może narodzi się z tego coś całkiem 
nowego. 

kOZiOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Okażesz się niezastąpiony tam, 
gdzie trzeba doradzić w wybo-
rze prezentów lub dodać otuchy 
w każdej innej sprawie. Szykują 
się jedne z piękniejszych świąt w 
Twoim życiu. To będzie dobry czas, 
w którym spotkasz się z bliskimi. 
Uśmiech nie będzie schodzić Ci z 
twarzy!
WOdNik (20.01. - 18.02.)
Niestety, w te święta będzie do-
kuczać Ci ból głowy. Nie pozwól 
jednak, by to zepsuło Ci ten 
magiczny czas. Chwila odpoczynku 
między daniami dobrze Ci zrobi. 
Z zakupami i przedświątecznymi 
spotkaniami postaraj się uporać z 
pomocą rodziny, a jest szansa, że 
do wigilijnego stołu zasiądziesz w 
dobrej formie. 
RYBY (19.02. - 20.03.)
Jeśli nawet pojawią się jakieś 
małe problemy lub zgrzyty, to nie 
zaprzątaj sobie nimi głowy. To jest 
Twój czas, dobry humor Cię nie 
opuści nawet podczas Wigilii w 
pracy. W miłości będziesz bardzo 
energiczny i pewny siebie. Rozej-
rzyj się bacznie w swoim najbliż-
szym otoczeniu.

danie, które chciałabym dzisiaj zaproponować, nie jest dla wielu pań 
domu oraz wielbicieli ich kulinarnych talentów wielką niespodzianką. 
Przeciwnie - ta potrawa jest znana i lubiana, bywa także wyczekiwa-
nym gościem na wigilijnych stołach. Co zatem przemawia za prezen-
tacją dzisiejszego przepisu? Zamiłowanie do kuchni swojskiej, prostej, 
nieprzekombinowanej - takiej która na naszych świątecznych stołach 
zwyczajnie powinna się znaleźć. Bo tradycja nie polega na tym (nomen 
omen), że jak ci ukradną furę, to muszą oddać samolot. Czy jakoś tak... 
Smacznych i zdrowych Świąt wszystkim życzę! ()

minut. Do miski wsypujemy przesianą mąkę, wyrośnięty zaczyn, śmietanę, 
roztrzepane jajka, żółtka oraz sól. Zagniatamy ciasto, dodając stopniowo 
roztopione masło. Gotowe ciasto odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia. 
Cebule obieramy i kroimy w drobną kosteczkę, a następnie podsmażamy na 
odrobinie masła. Kiszoną kapustę odciskamy z soku i dodajemy do cebuli. 
Dorzucamy również suszone grzyby, a całość doprawiamy solą i pieprzem. 
Smażymy przez ok. 20 minut (do miękkości kapusty). Powstały farsz studzimy, 
a następnie przepuszczamy przez maszynkę do mielenia mięsa. 
Ciasto dzielimy na 4 części. Każdą z nich rozwałkowujemy na prostokąt o 
szerokości około 10 cm. Wzdłuż dłuższego boku rozkładamy 1/4 przygoto-
wanego farszu. Całość zwijamy tak, aby łączenie było skierowane do dołu. 
Kroimy na małe paszteciki i układamy na blaszce wyścielonej papierem do 
pieczenia. Pozostawiamy na 10 minut do wyrośnięcia.
Paszteciki smarujemy roztrzepanym jajkiem i wstawiamy do piekarnika na-
grzanego do 180 stopni. Pieczemy przez 25 minut.

Smacznego!!!
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tel. 67 349 46 44 
     505 345 558

NA TERENIE MIASTA 
DOWÓZ GRATIS!

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

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

• Lokal do wynajęcia 72 m2, dobra 
lokalizacja, Wałcz Wojska Polskiego 15. 
Obecny sklep SABA. Szczegóły tel. 607 
312 905                                              8/21l

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

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

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

• PRECZ Z PARTIAMI POLITYCZNYMI 
WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL       2/22r

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

• ZLEcENIa Na OGŁOSZENIa I rE-
KLamy ramKOWE OraZ OGŁOSZE-
NIa drOBNE, które mają ukazać się w 
najbliższym wydaniu tygodnika „Pojezierze 
Wałeckie”, przyjmujemy do godz. 16.00 do 
poniedziałku poprzedzającego nowe 
wydanie. Druk ogłoszeń można zlecać 
drogą mailową (tygodnik@pojezierze.
com.pl, reklama@pojezierze.com.pl) lub 
telefonicznie: 602 590 376, 662 041 438. 
    
dZIęKUjEmy Za SKOrZySTaNIE Z 
NaSZych USŁUG!

OGłOSZENiA dROBNE FILIGRANY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie 
Byle Co” sc., Wałcz, al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 15.
Redagują: red. nacz. Tomasz Chru-
ścicki oraz dziennikarze i współpra-
cownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 
78-600 Wałcz, al. Zdobywców Wału 
Pomorskiego 15, tel. 602 590 376. 
E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
kontakt: 602 590 376

NIErUchOmOŚcI

NAukA

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

KUPIę

PRACA

dOradZTWO BUdOWLaNE

rÓŻNE
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