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Jedne drzwi zatrzaśnięte, drugie szeroko otwarte - z nadzieją, że już 
wkrótce pojawi się w nich mnóstwo dobrych nowin, a te złe będą 
nas omijać szerokim łukiem. Wiem, wiem... to oczywiście tylko po-
bożne życzenia, których skuteczność da się porównać chyba tylko 

do tzw. noworocznych postanowień, które czasem uciekają z pamięci 
już wraz z posylwestrowym kacem, a zazwyczaj przestają obowiązywać 
gdzieś tak w okolicach marca - kwietnia. Nie wymyśliłem tego, tylko usły-
szałem w radiu, że właśnie z początkiem wiosny drastycznie spada liczba 
sprzedanych karnetów na siłownie oraz baseny i wraca ona do przedsyl-
westrowego poziomu. Co do mnie, to w Sylwestra nie podejmowałem 
jakichś szczególnych zobowiązań. Noc, która nasze domowe zwierzaki 
kosztowała jak zwykle mnóstwo zdrowia, spędziłem spokojnie, a nawet 
leniwie, w najlepszym z możliwych towarzystwie, delektując się jednym 
z tych nielicznych momentów, w których nic nie muszę i robię wyłącznie 
to, co chcę. Lubię, kiedy coś się dzieje, ale takich chwil przeznaczonych 
na refleksję brakuje mi o wiele za często.

Zresztą nawet wtedy, kiedy mam taką sposobność, nie zawsze potrafię 
w pełni z niej skorzystać. Parę razy złapałem się bowiem na tym, że moje 
Sylwestrowe myśli zamiast w pobliżu całkiem okazale prezentującego się 
barku, błąkały się gdzieś w okolicach 107 Szpitala Wojskowego, skąd w 
końcówce ubiegłego roku dobiegały do mnie niepokojące informacje. I 
nie tylko o  bezlitośnie mordującym ludzi Covidzie-19 tym razem piszę. 
Fakt, on też miał swój wpływ na coraz bardziej niejasną i nieoptymistyczną 
sytuację, panującą - jak słyszę - w tej placówce. Do tych niewesołych re-
fleksji skłoniły mnie jednak najpierw problemy, skumulowane w Oddziale 
Neurologicznym, które - ponoć - doprowadziły do paraliżu tej dumy wa-
łeckiego szpitala. Odejście w jednym czasie trzech lekarzy to nie jest coś, 
z czym można poradzić sobie ot, tak, a zmusić kogoś do pracy przecież 
się nie da, nawet po linii wojskowej. Dla pełnej jasności dodam, że nie 
dysponuję wiedzą ilu z tych trzech lekarzy jest oficerami w czynnej służbie. 
O ile wiem, jeden chyba nie jest, ale to nic pewnego, a powody, które 
skłoniły go do zmiany pracy, są naprawdę ważne. Dwaj pozostali lekarze 
mieli natomiast otrzymać propozycję pracy w szpitalu o wiele większym od 
wałeckiego, więc ich decyzja o odejściu też nie powinna nikogo zaskakiwać.

Tak czy owak - o ile warto wstrzymać się z wygłaszaniem opinii, że 
Oddział Neurologiczny 107 SzW przestał istanieć, o tyle stwierdzenie, że 
jego funkcjonowanie zostało mocno zakłócone, wydaje się być niestety 
uzasadnione.

Ale neurologia to dopiero początek. Opinie na temat komendanta 107 SzW, 
które wcześniej do mnie docierały, bywały różne, ale na pewno nie napiszę, 
że przeważały negatywne. Z bardzo wiarygodnych dla mnie ust usłyszałem 

o nieznanym mi osobiście komendancie płk. Michale Wawreszuku wiele 
pochwał, a jeden z największych komplementów wypowiedzianych pod 
jego adresem polegał na tym, że przed podejmowaniem decyzji zwykł był 
słuchać ludzi. Najpoważniejszym zarzutem - traktowanym jednak jeszcze 
na początku grudnia bardziej w kategoriach ciekawostki i powodu do zdzi-
wienia - było to, że komendant Michał Wawreszuk w ciągu kilku miesięcy 
swojego urzędowania nie powołał swego zastępcy ds. medycznych. Było to 
zaskakujące m.in. dlatego, że M. Wawreszuk jest z wykształcenia farmaceutą, 
więc pewnie przydałby mu się u boku ktoś z wiedzą stricte lekarską.

Ale o wiele większe komplikacje mogły nastąpić wtedy, gdyby komendanta 
z jakichś powodów w szpitalu przez kilka dni zabrakło. I tak się właśnie, 
niestety, stało, gdyż zachorował on na Covid-19 i musiał zostać hospitalizo-
wany. Do dziś nie wrócił do wypełniania swoich obowiązków, a w placówce 
zapanowało de facto bezkrólewie, gdyż finanse i logistyka są w każdym 
szpitalu ważne, ale czy najważniejsze? To sprawa wysoce dyskusyjna...

Dość na tym, że w samej końcówce minionego roku odbyło się spotka-
nie Rady Społecznej 107 Szpitala Wojskowego, która powołała zastępcę 
komendanta ds. medycznych szpitala, a w poniedziałek 3 stycznia do 
wałeckiej placówki mieli przyjechać wysłannicy z organu założycielskiego. 
Dotychczasowa praktyka uczy, że przedstawiciele wojskowej służby zdrowia 
zazwyczaj przyjeżdżają do Wałcza, aby przeciąć wstęgę, albo... ale to już 
pozostawiam domyślności Czytelnika.

Jakby tego wszystkiego było mało, do tego wszystkiego trzeba jeszcze 
dodać zamieszanie z kontraktami dla niektórych lekarzy z Oddziału Chi-
rurgicznego, które również wynikło w końcówce ubiegłego roku...

Jeśli komuś wydaje się, że pisanie o takich rzeczach, zwłaszcza w okresie, 
kiedy śmiercionośny wirus codziennie (oprócz - to ciekawostka - week-
endów) zabija w Polsce kilkaset osób - zaręczam, że jest w błędzie. 

Owszem, poniekąd żyję z wyciągania na światło dzienne różnych niecieka-
wych spraw, ale zapewniam, że oprócz tego, że jestem hieną, jestem także 
mieszkańcem tego powiatu, a z racji upływającego wieku przypuszczam, że 
częstotliwość wizyt, składanych przeze mnie w gabinetach lekarzy różnych 
specjalności, będzie sytematycznie rosnąć. W związku z tym, jestem oto 
żywotnie zainteresowany, aby usługi meczyczne, świadczone w 107 SzW 
w Wałczu, stały na możliwie wysokim poziomie. Powyższy tekst należy 
więc odczytywać przede wszystkim jako wyraz mojej głębokiej o to troski 
oraz - nie ma co ukrywać - sporego zaniepokojenia, choć jeszcze nie paniki.

Uczyniwszy to, co do mnie należało, pozostaje mi już tylko zakręcić się 
koło barku i wznieść szczególnie - jak sądzę - w opisywanych okolicznościach 
adekwatny toast: na zdrowie!

Reduktor
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Panie Starosto, mamy za sobą 
2021 rok. Jaki on był dla miesz-
kańców naszego powiatu, którym 
Pan kieruje? 

- To, co nasuwa mi się na myśl w 
pierwszej kolejności kiedy mówi-
my o minionych 12 miesiącach, to 
przede wszystkim pandemia. W marcu 
wprowadzono stan epidemii, zaczęły 
obowiązywać zaostrzone zasady 
bezpieczeństwa. Ruszyła powszechna 
realizacja programu szczepień przeciw 
Covid - 19. W Wałczu 4 maja w Wałec-
kim Centrum Kultury Powiat Wałecki 
wraz z miastem Wałcz i gminą Wałcz 
przy wsparciu 107 Szpitala Wojsko-
wego z Przychodnią SPZOZ utworzyły 
Punkt Szczepień Powszechnych. W 
okresie od maja do końca sierpnia za-
szczepiono ponad 8,5 tys. mieszkań-
ców. Właściwie można powiedzieć, 
że ze zjawiskiem koronawirusa mamy 
do czynienia cały czas. Na temat 
bezpieczeństwa i walki z Covid-19 w 
październiku w Starostwie odbyła się 
polsko - niemiecka wideokonferencja, 
zrealizowana w ramach projektu pt. 
„Wzmocnienie działań służb zarządza-
nia kryzysowego Powiatu Wałeckiego i 
Powiatu Uckermark”, dofinansowane-
go przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa 
(Fundusz Małych Projektów). Celem 
spotkania, w którym uczestniczyli 
pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Wałczu oraz partnerzy projektu 
z Powiatu Uckermark, było podsu-

Rok trudny, ale 
bogaty w inwestycje

Rozmowa ze Starostą Wałeckim dr Bogdanem wankiewiczem 
o tym, czego władzom powiatu udało się dokonać w minionych 12 miesiącach.

mowanie działań służb zarządzania 
kryzysowego po obu stronach granicy. 
Identyfikacja zagrożeń, weryfikacja 
potrzeb, dystrybucja środków ochrony 
osobistej, środków i sprzętu do dezyn-
fekcji oraz akcje informacyjno-eduka-
cyjne dla ludności stały się w okresie 
pandemii fundamentalne. W ramach 
projektu Powiat Wałecki dokonał za-
kupu środków ochrony osobistej (ma-
ski, rękawice, kombinezony i fartuchy 
ochronne), środków do dezynfekcji i 
sprzętu, w tym: defibrylatory, mobil-
ny agregat prądotwórczy, nagrzewnice 
elektryczne, zamgławiacz elektryczny 
do dezynfekcji, namiot pneuma-
tyczny, system do wideokonferencji, 
krótkofalówki, sprzęt komputerowy, 
monitor interaktywny oraz mobilny 
ekran zewnętrzny LED.

Funkcjonowanie służby zdrowia to 
jeden z obszarów, którym zajmuje 
się Starostwo. W dobie korona-
wirusa wydaje się on szczególnie 
ważny, ale placówki lecznicze 
muszą dbać również o pacjentów, 
cierpiących na inne choroby i 
schorzenia.

- I tak właśnie się dzieje. Jdden z wie-
lu przykładów: w dniu 26 październi-
ka 2021 r. w Wałeckim Centrum Kul-
tury w Wałczu odbyło się spotkanie, 
inaugurujące realizację powiatowego, 
realizowanego w partnerstwie z in-
nymi podmiotami programu polityki 
zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań 
osteoporotycznych dla mieszkańców 

powiatu wałeckiego na lata 2020 
- 2022”. Podczas spotkania przedsta-
wiono cele oraz spodziewane korzyści 
z realizacji tego programu. Do udziału 
w nim uprawnione są kobiety w wieku 
65+, mieszkające na terenie powiatu 
wałeckiego. Z uwagi na fakt, iż pro-
gram ma charakter edukacyjno - dia-
gnostyczny, nie mogą w nim uczestni-
czyć osoby z wcześniej zdiagnozowaną 
osteoporozą. Na realizatora programu 
został wybrany 107 Szpital Wojskowy 
z Przychodnią w Wałczu. Realizacja 
programu rozpoczęła się od listopada 
i jest prowadzona w Przychodni 107 
Szpitala Wojskowego w Wałczu w 
każdy wtorek i piątek w godzinach od 
8.00 do 11.00.

Trudno nie zgodzić się z tezą, że 
sprawy związane ze zwalczaniem 
koronawirusa miały determinujący 
wpływ na wszystko, co działo się 
w naszym powiecie, i nie tylko w 
nim. Życie jednak musiało toczyć 
się dalej.

- Ważnym wydarzeniem dla naszego 
powiatu było otwarcie Lokalnego 
Centrum Nauki „Metalowe Inspira-
cje”. Jest to miejsce, w którym dzieci, 
młodzież i dorośli spotykają się z 
nauką i nowoczesną technologią. 
Utworzenie specjalistycznych labora-
toriów z różnych obszarów dało im-
puls do rozwoju twórczego uczniów, 
w kształtowaniu logicznego myślenia 
i rozwiązywania problemów, umiejęt-
ności pracy w grupie oraz realizowania 
wspólnych projektów. Podczas zajęć 
dzieci, młodzież i dorośli mogą reali-
zować swoje pasje w pracowniach: 
informatycznej, klocków edukacyj-
nych LEGO, w laboratoriach: fizyko-
-chemicznym, OZE, symulatorach lotu 
i jazdy i najmłodsi metalowym placu 
zabaw. O tym, jak potrzebne było to 
przedsięwzięcie, najlepiej świadczy 
fakt, że przez 6 miesięcy działalności 
LCN przewinęło się przez pracownie 
i laboratoria ponad osiem tysięcy 
uczestników.

Skoro dotarliśmy do tematyki  
związanej z oświatą - proszę opo-
wiedzieć o tym, co zmieniło się w 
powiecie pod tym względem w 
minionych 12 miesiącach.

- Zadania inwestycyjne w oświacie 
były realizowane w ramach Kontraktu 
Samorządowego. W minionym roku 
przy ZS 4 RCKU oddano do użyt-
ku system energetyki odnawialnej. 
To bardzo dobra wiadomość, nie 
tylko dla uczniów kierunku technik 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. Instalowane elemen-
ty z pewnością posłużą wszystkim 

adeptom sztuki wykorzystywania sił 
natury w codziennym życiu, ale także 
będą służyły budowaniu świadomości 
proekologicznej wszystkich, którzy od-
wiedzą ZS 4 RCKU bądź znajdą się w 
pobliżu szkoły. Na terenie ogrodu od 
strony ulicy Parkowej powstał „szkol-
ny ogródek technologiczny OZE”, na 
którego terenie można zobaczyć wiele 
urządzeń do pozyskiwania energii z 
natury. Docelowo, oprócz już zainsta-
lowanych dwóch turbin wiatrowych, 
na wspomnianym terenie instalowane 
będą także elementy fotowoltaiczne, 
kolektory solarne, a także szereg 
urządzeń współtworzących system 
technologii proekologicznej, takich 
jak np. gruntowy wymiennik ciepła z 
czerpnią, kocioł gazowy z odzyskiem 
energii, pompa ciepła (powietrze - 
ciepła woda użytkowa). Rzecz jasna, 
uczniowie będą mieli okazję nie tylko 
poznawać tajniki związane z instalacją 
urządzeń, będą zajmowali się również 
sterowaniem zaawansowanymi urzą-
dzeniami.

Przez wiele lat mówiło się, że piętą 
achillesową naszego powiatu są 
drogi, których stan rzeczywiście by-
wał naprawdę zły. Czy również pod 
tym względem zmieniło się coś na 
lepsze w minionych 12 miesiącach?

- W tym obszarze działo się napraw-
dę bardzo dużo. Rok 2021 obfitował 
w inwestycje drogowe. Pierwszą taką 
inwestycją, która została oddana do 
użytku, była al. Tysiąclecia w Wałczu. 
Zadanie zostało sfinansowane ze 
środków rządowych, w 50% pocho-
dzących z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, dotacji Miasta Wałcz oraz 
ze środków własnych powiatu. Była 
to jedna z 3 ostatnich dróg zarządza-
nych w mieście przez powiat, która 
doczekała się generalnego remontu. 
Obecnie wszystkie drogi powiatowe 
w Wałczu są wyremontowane. Niech 
służą jak najdłużej mieszkańcom i 
przyjezdnym.

W końcówce roku oddano do użyt-
ku drogę powiatową na odcinku 
Piecnik - Próchnowo. Droga została 
zrealizowana wspólnie z samorządem 
województwa zachodniopomorskiego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego, Nadleśnictwa 
Mirosławiec (Fundusz Leśny), Gminy 
Mirosławiec i Powiatu Wałeckiego. 
Inwestycja zdecydowanie poprawi 
komfort i bezpieczeństwo na drodze 
Piecnik - Próchnowo - Bronikowo. 

Również w grudniu 2021 roku zosta-
ła oddana do użytku droga powiatowa 
2321Z na odcinku Przelewice - Pieczy-
ska - Droga Wojewódzka 177. I etap 
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bogaty w inwestycje

Rozmowa ze Starostą Wałeckim dr Bogdanem wankiewiczem 
o tym, czego władzom powiatu udało się dokonać w minionych 12 miesiącach.

tej inwestycji obejmował odcinek o 
długości 1,015 km. Powiat Wałecki 
uzyskał dofinansowanie na tę inwesty-
cję z Funduszu Leśnego (Nadleśnictwo 
Człopa) oraz z gminy Człopa.

Zakończyliśmy ponadto remont 
drogi 2302z Rzeczyca - Jeziorki w 
gminie Tuczno. Zadanie było finan-
sowane przez Nadleśnictwo Tuczno, 
gminę Tuczno i powiat wałecki. 
Wyremontowana została też droga 
2318z w miejscowości Jaglice gm. 
Człopa, co powiat finansował wspól-
nie z gminą Człopa. Razem z gminą 
wiejską Wałcz sfinansowaliśmy po-
nadto remont drogi w Witankowie 
oraz I etap budowy przejścia dla 
pieszych i chodnika w miejscowości 
Rudki. Natomiast w ostatnich dniach 
minionego roku po gruntownym 
remoncie oddana została do użyt-
ku kładka na Piławce. To zadanie 
współfinansowały powiat, gmina 
Mirosławiec, gmina wiejska Wałcz 
oraz Nadleśnictwa Wałcz i Miro-
sławiec. Myślę, że ubiegłoroczna 
lista naszych drogowych, a mówiąc 
szerzej: komunikacyjnych inwesty-
cji naprawdę robi spore wrażenie 
i muszę przyznać, że jestem z niej 
szczególnie dumny.

Wspomniał Pan o powodach do 
dumy, które pojawiły się przy 
okazji modernizacji powiatowych 
dróg. Czy takie powody do dumy 
pojawiły się również w innych 
obszarach działalności władz po-
wiatu?

- Dobrym podsumowaniem dzia-
łalności Zarządu Powiatu było za-
proszenie na uroczystą galę konkursu 
„Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. 
Inicjatywa ta ma na celu uhonoro-
wanie dotychczasowych wysiłków 
podmiotów, instytucji i osób zaan-
gażowanych w realizację i wdrażanie 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomor-
skiego oraz Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Powiat 
Wałecki otrzymał zaszczytną nagrodę 
w kategorii „Inwestycja w edukację” 
za projekt pn. „Wiedza oparta na 
praktyce - modernizacja kształcenia 
zawodowego w powiecie wałeckim”.

A inne powody do radości, które 
pojawiły się w ubiegłym roku?

- Wydarzenie, z którego cieszył się 
cały powiat, to sukces naszych absol-
wentów na Igrzyskach Olimpijskich 
Tokio. Mam na myśli absolwentów 

Liceum Ogólnokształcącego im. Kazi-
mierza Wielkiego w Wałczu z Oddzia-
łami Mistrzostwa Sportowego. Karo-
lina Naja wywalczyła srebrny medal 
w K2 - 500 m, a z Justyną Iskrzycką 
brązowy w K-4 500 m, natomiast 
Wiktor Głazunow i Tomasz Baraniak 
w C2 zajęli 7 miejsce w finale. W 
wioślarstwie czwórka bez sterniczki 
z Olgą Michalkiewicz w osadzier 
uplasowała się w finale na 6 miejscu. 
W Igrzyskach w Tokio uczestniczyła 
również Katarzyna Boruch, która była 
zawodniczką rezerwową. 

Chciałbym jednak podkreślić, że nie 
tylko cieszymy się z osiągnięć naszych 
wychowanków, ale dbamy też, by 
nie zabrakło ich w przyszłości. Jed-
na z podpisanych w ubiegłym roku 
umów dotyczyła dofinansowania z 
„Programu pomocy finansowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
na poprawę i modernizację infra-
struktury sportowej”. Środki te prze-
znaczyliśmy na poprawę stanu bazy 
sportowej poprzez modernizację sali 
sportowej przy ul. Bydgoskiej 50. 
W ramach tego zadania wykonano 
prace modernizacyjne zgodnie z 
zaleceniami przeciwpożarowymi i z 
Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowe-

go. Zamontowano przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu, doprowadzono 
ciepłą wodę do sali gimnastycznej 
oraz zamontowano nowe grzejniki.  
Zostanie też wycyklinowany parkiet. 
Z sali gimnastycznej na co dzień 
korzystają zawodnicy Klubu Bokser-
skiego „Korona”. 

Czyli - podsumowując tę rozmowę - 
naprawdę jest się czym pochwalić?

- Myślę, że tak. Z pewnością minio-
ny rok był bardzo trudny ze względu 
na pandemię, ale ta trudna sytuacja 
wyzwoliła wiele inicjatyw, które 
są widoczne w inwestycjach - tych 
dużych, ale też tych małych, tzw. 
miękkich, czyli społecznych. Pod-
liczając środki, jakie powiat wydał 
na realizację inwestycji, to można 
powiedzieć, że pod tym względem 
był to całkiem niezły rok. Przy okazji 
chciałbym życzyć wszystkim naszym 
mieszkańcom w Nowym, 2022 Roku 
zdrowia oraz spełnienia wielu planów 
i marzeń. A jeśli będą one w jakiś 
sposób zależne od władz powiatu - 
obiecuję, że my dołożymy wszelkich 
starań, aby realizację tych planów 
umożliwić.
Dziękuję za rozmowę.

Trzecia część sesji budżetowej Rady 
Miasta Wałcz odbyła się 29 grud-
nia. Sądząc po komentarzach po 
sesji - dyskusje, jakie prowadzili ze 
sobą radni dla wielu mieszkańców 
były trudne do zaakceptowania. 

Porządek trzeciej część sesji bu-
dżetowej ograniczył się do przyjęcia 
kilku uchwał, w tym szeregu porząd-
kowych, ustalających plany pracy 
komisji i rady w nowym roku, 

Wcześniej jednak, bez jakiejkolwiek 
dyskusji, radni przyjęli uchwałę w 
spawie petycji dotyczącej LGBT. Au-
torom petycji chodziło o to, by Rada 
podjęła uchwałę o tym, że Wałcz jest 
miastem przyjaznym dla osób LGBT. 
Radni zaproponowali trochę inną treść 
uchwały, z której wynika, że Wałcz jest 
miastem przyjaznym dla wszystkich. 
Większością głosów uchwała została 
przyjęta w tej właśnie formie. 

Największa dyskusja wywiązała się 
podczas omawiania uchwały, doty-
czącej harmonogramu remontu ulic 
w Wałczu. 

Radny Andrzej Ksepko złożył wnio-
sek o przesunięcie w harmonogramie 
remontu ulic: Chopina, Pomorskiej, 

Nie da się „odzobaczyć”...
Wileńskiej oraz drogi dojazdowej do 
MOPS i wpisanie ich do realizacji w 
2022 roku. 

- Obecnie te ulice są zapisane do 
realizacji po 2023 roku - tłumaczył. - 
Wszystkie z tych ulic posiadają gotową 
dokumentację. Termin realizacji po 
2023 roku może spowodować, że 
dokumentacja straci ważność i będą 
to wyrzucone w błoto pieniądze.

Wniosek poparła m.in. radna Bożena 
Terefenko, która apelowała do rad-
nych, aby uwzględnili fakt, że na część 
ulic jest przygotowana dokumentacja i 
te warto jest remontować w pierwszej 
kolejności. 

Z kolei radna Magdalena Świątkow-
ska wnioskowała o zmianę pozycji ul. 
Kwiatowej, co skutkowałoby oczywi-
ście przyspieszeniem jej remontu. W 
chwilami dość ostrej dyskusji pojawiło 
się szereg osobistych uwag i pretensji. 
Ostatecznie radni głosowali nad oby-
dwoma wnioskami, jednak większość 
odrzuciła zarówno wniosek A. Ksepki, 
jak i M. Świątkowskiej. 

Kolejne uchwały przyjmowane były 
bez większych dyskusji i emocji. Te 
wróciły dopiero w wolnych głosach 
izniżyły się do nieakceptowalnego 

poziomu. Kto tego nie widział niech 
nie żałuje. Kto widział - niech żałuje, 
że nie da się tego „odzobaczyć”.

far

Od autora: Kiedy wydaje się, że 
radni w sensie negatywnym nie są w 
stanie zaskoczyć już nikogo i niczym, ci 
wspinają się na wyżyny obciachu i za-
czyna się sesyjna wolnoamerykanka. 
Tym razem mieliśmy okazję usłyszeć 
połajankę, którą od jednej z radnych 
usłyszał Przewodniczący Rady. Poszło 
o... żucie gumy. Nie wiem, czy Maciej 
Goszczyński istotnie podczas sesji 
przeżuwał gumę, bo zwyczajnie  nie 
zwróciłem na to uwagi. Jeśli tak, to 
uwaga była z jednej strony zasadna, 
gdyż podczas publicznej transmisji 
jest to raczej mało eleganckie. Ale też 
nie wiem, czy publiczne zwracanie 
uwagi podczas sesji jest na miejscu. 
Może lepiej było zwrócić uwagę po 
cichu? Pewnie byłoby to mniej spek-
takularne, ale... na pewno bardziej 
eleganckie. Ruganie Przewodniczące-
go wywołało - używając terminologii 
wojskowej - kontruderzenie i ze strony 
Macieja Goszczyńskiego padły przy-
tyki w stronę zwracającej mu uwagę 

radnej. Tym razem przewodniczący 
głośno zastanawiał się nad tym, czy 
kulturalne jest zabieranie głosu pod-
czas sesji bez pozwolenia. Potem 
pojawiły się dyskusje kto potrafi, a kto 
nie potrafi czytać, kto popełnia błędy 
językowe, kto i  co mówił podczas ja-
kichś pozasesyjnych spotkań i kto wię-
cej „miesza”. Do dyskusji oczywiście 
co i rusz włączali się sekundanci zwa-
śnionych stron i w efekcie widowisko 
stawało się coraz bardziej żenujące. 
Generalnie czar okresu świątecznego 
i przednoworocznego prysł. 
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Ze 107 Szpitala Wojskowego w 
Wałczu docierają niepokojące 
wieści. Mówi się o zamykaniu 
oddziałów i konflikcie dyrekcji z 
lekarzami. Odrobinę światła na 
ten temat rzucił przewodniczący 
Rady Społecznej Szpitala poseł 
Czesław Hoc. 

Od kilku tygodni w przestrzeni 
publicznej krąży informacja o pro-
blemach na Oddziale Neurologii 107 

SzW, którego działanie zostało zawie-
szone z powodu braku lekarzy. Część 
z nich - konkretnie trzech - odeszło do 
innych placówek. Ponieważ komen-
dant szpitala płk Michał Wawreszuk 
przebywa na zwolnieniu lekarskim, 
więc kilku informacji na temat aktu-
alnej sytuacji w wałeckiej placówce 
udzielił przewodniczący Rady Spo-
łecznej Szpitala poseł Czesław Hoc. 

Według Cz. Hoca bezpośrednio po 
tym, jak dowiedział się, że sytuacja w 

szpitalu jest poważna, już 31 grudnia 
pojawił się w Wałczu, aby porozma-
wiać z załogą i przedstawicielami 
związków zawodowych. To spotka-
nie oraz rozmowa z komendantem 
pozwoliły mu na wyrobienie sobie 
zdania o sytuacji w szpitalu. 

- Porozmawiałem natychmiast z 
szefową Wojskowej Służby Zdrowia 
Aurelią Ostrowską oraz wiceministrem 
obrony Wojciechem Skurkiewiczem – 
mówi Czesław Hoc. - W trybie pilnym 
został powołany zastępca komen-
danta do spraw leczniczych. Został 
nim cieszący się dużym autorytetem 
wśród załogi doktor Zdzisław Roż-
nowski. Niestety oddział neurologii 
został zawieszony na trzy miesiące; 
z tym jednak, że ustalono, iż jeśli 
pojawią się lekarze, tzn. wrócą ci, 
którzy odeszli lub pojawią się nowi, 
to dosłownie w ciągu jednego dnia 
oddział wznowi działalność. Wałecki 
oddział neurologii był wielokrotnie 
nagradzany w związku ze swoimi 
osiągnięciami w dziedzinie leczenia 
udarów na poziomie krajowym. 
Dlatego informacja o zawieszeniu 
działalności wywołała zaniepokojenie 
i natychmiastową reakcję. To, co się 

stało, jest wynikiem nieporozumień 
pomiędzy zarządzającymi szpitalem a 
lekarzami. Po spotkaniu z 31 grudnia 
myślę, że można w przyszłość patrzeć 
z większym optymizmem. Załoga jest 
zintegrowana. Zaczyna się proces 
odzyskiwania zaufania przez zarządza-
jących. Liczymy, że ci, którzy nosili się 
z zamiarem odejścia, zmienią zdanie. 
Że ci, którzy złożyli wypowiedzenia, 
wycofają je i pozostaną w szpitalu. 
Być może po zmianach niektórzy z 
tych, którzy już odeszli, wrócą. Zmia-
ny na pewno muszą nastąpić, i to 
zmiany kadrowe. Nie chcę wchodzić 
w kompetencje komendanta, ale po 
rozmowach z załogą myślę, że pewne 
decyzje będzie on musiał podjąć i roz-
stać się z niektórymi pracownikami. O 
szczegółach w tym wypadku nie będę 
jednak mówił. Poczekajmy przede 
wszystkim na powrót komendanta ze 
zwolnienia lekarskiego. 

Ostatnio pojawiły się również infor-
macje, dotyczące możliwości zmiany 
komendanta. Cz. Hoc twierdzi, że na 
razie takie rozwiązanie nie jest brane 
pod uwagę, choć jak zaznaczył, dla 
dobra szpitala wszystko jest możliwe. 

far

Co dalej ze szpitalem?
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STyCZEń
Przegrał walkę 
Rok rozpoczął się od tragicznej wia-

domości. W nocy z 2 na 3 stycznia 
zmarł pedagog, samorządowiec i 
wieloletni burmistrz Człopy Zdzisław 
Kmieć. Niestety przegrał on kilkuty-
godniową walkę z wirusem Covid-19. 

Kolejne pożegnanie
15 stycznia w wieku 91 lat zmarł 

znany wałecki notariusz Mieczysław 
Sikorski. Zaangażowany w działalność 
Klubu Współpracy Międzynarodowej 
przez wiele lat pełnił funkcję prezesa 
KWM. 

Szczepienie prawie narodowe 
Od 25 stycznia ruszył program ma-

sowych szczepień przeciw wirusowi 
Covid-19. Początki walki z pandemią 
w naszym powiecie można określić 
jako wielką improwizację. Brakowało 
szczepionek (jeden punkt miał ich 
30 dziennie), do tego były problemy 
z rejestracją. Ogólnopolski system 
rejestrował wałczan i mieszkańców 
powiatu wałeckiego do szczepienia 
w punktach poza powiatem, nieraz 
położonych dość daleko. Z kolei do 
Wałcza trafiali mieszkańcy innych 
powiatów. Wydawało się, że zaintere-
sowanie szczepieniami jest ogromne i 
uda się zaszczepić większość populacji. 
Z czasem jednak okazało się, że prze-
ciwnicy szczepień są nadspodziewanie 
liczni. W efekcie do końca roku za-
szczepiono jedynie około 50 procent 
mieszkańców powiatu. 

Orkiestra zagrała ciszej...
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy odbył się 31 stycznia. 
Niestety pandemiczne obostrzenia 
nie pozwoliły na zorganizowanie fi-
nałów w dotychczasowej formie. Nie 
było koncertów, organizowanych na 
wzór lat ubiegłych. Mniejsza była też 
liczba wolontariuszy. Dopisali za to 
darczyńcy. Mimo ograniczeń, zebrano 
rekordowe kwoty...

Luty
Znów fatalna wiadomość
Początek roku obfitował w tragiczne 

informacje. 4 lutego zmarł Eugeniusz 
Wilczyński, ongiś ceniony nauczyciel, 
a potem wieloletni sekretarz Urzędu 
Miasta Wałcza. 

Nowy proboszcz 
Z dniem 14 lutego nowym pro-

boszczem parafii greckokatolickiej 
pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
w Wałczu został Mykola Stefanyshyn. 
Oficjalnie jest on administratorem 
parafii, ale funkcja ta jest tożsama z 
funkcją proboszcza. 

marzec
Jubileusz

Było, minęło...
czyli skrót wydarzeń z 2021 roku. Mimo pandemii, sporo się u nas działo.

1 marca jubileusz 15-lecia działalno-
ści świętowała wałecka firma Power 
Tech, założona przez Marcina Ejmę (na 
zdjęciu). Power Tech w krótkim czasie 
stał się światowym liderem wśród 
producentów wycinarek laserowych. 

Jest dyrektor
Arkadiusz Niefiedowicz z dniem 1 

marca objął stanowisko dyrektora 
Lokalnego Centrum Nauki „Meta-
lowe Inspiracje”. Warto dodać, że 
6 lat wcześniej A. Niefiedowicz był 
autorem pierwszego wniosku o dofi-
nansowanie powstania Centrum. 

Przyjazna kamienica
3 marca, po 5 latach przygoto-

wań, odbyło się uroczyste otwarcie 
Przyjaznej Kamienicy, czyli Mieszkań 
Chronionych w Wałczu. Są to  cztery 
lokale przy ul. Kilińszczaków, w któ-
rych może zamieszkać do 14 osób. 

KWIECIEń 
Będzie ścieżka
Od lat obiecywana ścieżka rowerowa 

do Ostrowca zaczęła nabierać realnych 
kształtów. Urząd Gminy Wałcz podpi-
sał 14 kwietnia umowę z wykonawcą. 
Poprzedziły to trwające kilka miesięcy 
rozmowy z RDLP. Budowy ścieżki od 
Ostrowca do węzła obwodnicy Wałcz 
Północ nie udało się zakończyć przed 
końcem roku, ale prace są daleko 
zaawansowane. Kilkusetmetrowy 
odcinek łączący miasto ze ścieżką ma 
powstać w 2022 roku. Władze mia-
sta dostały na to dofinansowanie w 
ramach programu Polski Ład.

Zatrzymanie pedofila
W kwietniu w sieci pojawiło się 

nagranie, dokumentujące obywatel-
skie zatrzymanie pedofila w Tucznie. 
Mężczyzna został zatrzymany przez 
członków Stowarzyszenia Child Guard 
Unit Polska, czyli tzw „łowców pedofi-

lów”. Po rozmowie podejrzany został 
odprowadzony na komisariat policji 
w Tucznie. 

maj
Czarna niedziela
Do dwóch śmiertelnych wypadków 

doszło 9 maja. Pierwszy wydarzył 
się w okolicach Nieradzi na drodze 
krajowej nr 10. Motocyklista podczas 
manewru wyprzedzania uderzył w 
tył wyprzedzanego busa i mimo re-
animacji zmarł. Drugi wypadek miał 
miejsce na drodze nr 177 pomiędzy 
Pieczyskami i Trzebiniem. Samochód 
osobowy marki Renault uderzył w 
drzewo. Strażacy musieli uwalniać 
dwie znajdujące się w środku osoby. 
Kierowca został przewieziony do 
szpitala. Niestety pasażera nie udało 
się uratować. Jak wykazało badanie, 
kierowca miał ponad 2 promile alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

Nowy komendant
W połowie maja nowym komendan-

tem 107 Szpitala Wojskowego w Wał-
czu został ppłk Michał Wawreszuk. Do 
Wałcza trafił ze szpitala w Ełku, gdzie 
pełnił funkcję zastępcy komendanta.

Ekstremalne bieganie
22 maja w Zdbicach odbyła się 

kolejna edycja ekstremalnego biegu 

z super ekstremalnymi przeszkodami 
Surviwał Wałecki. W tym roku jak się 
okazało na ponad 500 uczestników z 
niemal każdego województwa czeka-
ła... ekstremalna pogoda. 

czerwiec
o krok
13 czerwca odbyła się I tura wybo-

rów uzupełniających na stanowisko 
burmistrza Tuczna. Zgodnie z prze-
widywaniami, wygrał je Krzysztof 
Mikołajczak. Zabrakło mu zaledwie 
19 głosów, aby wybory rozstrzygnąć 
już w pierwszej turze.  Ostatecznie 
27 czerwca w II turze K. Mikołajczak 
pokonał pełniącego obowiązki bur-
mistrza Piotra Pierzyńskiego i został 
burmistrzem Tuczna. 

Lcn
17 czerwca odbyło się oficjalne i 

uroczyste otwarcie Lokalnego Cen-
trum Nauki „Metalowe Inspiracje”. 
Na potrzeby LCN zaadaptowano 
budynek po byłym LO nr 2 przy ul. 
Bydgoskiej. Centrum posiada kilka 
tematycznych pracowni, w których 
odbywają się zajęcia. 

Bez absolutorium
29 czerwca odbyła się sesja ab-

solutoryjna Rady Miasta Wałcz. Z 
przerwami zakończyła się ona w lipcu. 
Burmistrz Maciej Żebrowski po raz 
drugi nie otrzymał zarówno votum 
zaufania, jak i absolutorium. Radni 
nie zdecydowali się jednak na prze-
prowadzenie referendum w sprawie 
odwołania burmistrza. 

Lipiec
Rewolucja w Radzie Miasta
Podczas trzeciej, lipcowej sesji ab-

solutoryjnej Rady Miasta Wałcza 
doszło do rewolucyjnych zmian. 
Odwołano przewodniczącego Rady 
Pawła Łakomego oraz większość 
przewodniczących komisji. Nowym 
przewodniczącym Rady został Maciej 
Goszczyński. Nowymi przewodniczą-
cymi zostali: Bogusława Towalewska 
(Komisja Budżetu), Tadeusz Gnojewski 
(Komisja Rewizyjna), Marek Giłka (Ko-
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misja Oświaty) i Halina Kuch (Komisja 
Skarg i Wniosków)

Festiwal pandemiczny
Ubiegłoroczny Festiwal Dwóch Jezior 

odbył się w cieniu pandemii. Do koń-
ca nie było wiadomo, czy impreza w 
ogóle się odbędzie, a jeśli tak, to jakie 
będzie trzeba spełnić rygory sanitar-
ne. To niejako wymusiło na organiza-
torach zmianę scenariusza. Zrezygno-
wali oni z dużych koncertów a skupili 
się na wydarzeniach sportowych i 
rekreacyjnych, też odbywających się 
w okrojonej formie. Komentarze po 
imprezie były dość rozbieżne, ale 
przeważały oceny pozytywne. 

Jubileusz Orła
Wałecki Klub Sportowy Orzeł Wałcz 

obchodził 75-lecie istnienia. 28 lipca 

1946 roku zawiązał się Rzemieślniczo-
-Kupiecki Klub Sportowy Orzeł, który 
należy, jak twierdzą historycy, uznać 
jako początek sportu w Wałczu. 

SIERPIEń
Powitanie olimpijczyków
11 sierpnia na placu Wolności 

zorganizowane zostało uroczyste 
powitanie wałeckich olimpijczyków 
z Tokio. Z władzami miasta i powiatu 
oraz mieszkańcami, którzy licznie po-
jawili się na uroczystości, spotkali się: 
Karolina Naja, Michał Kubiak, Olga 
Michałkiewicz oraz Katarzyna Boruch.

Ze srebrem jej do twarzy
Podczas Mistrzostw Europy Młodzi-

czek w boksie, zawodniczka wałeckiej 
Korony Joanna Szlędak zdobyła tytuł 
wicemistrzyni Europy. Miesiąc póź-

niej zawodniczka wywalczyła tytuł 
Mistrzyni Polski. 

WRZESIEń
Festyn wysokich lotów
4 września na terenie 12 Bazy Bez-

załogowych Statków Powietrznych 
w Mirosławcu odbył się kolejny już 
Festyn Lotniczy, połączony z obcho-
dami święta jednostki. Były pokazy 
lotnicze, wystawy sprzętu i cała moc 
różnych podniebnych i naziemnych 
atrakcji, które podziwiało łącznie kilka 
tysięcy widzów.

To nie był przypadek?
18 września krótko po północy 

doszło do pożaru przy ul. Dworcowej 
w Tucznie. Paliło się pomieszczenie 
magazynowe na terenie prywatnej 
posesji. Jak się okazało, było tam 
najprawdopodobniej nielegalne 
składowisko, na którym gromadzono 
m.in. części samochodowe i plastik. 
Głośno mówiło się o podpaleniu. 
Sprawa nadal jest wyjaśniana. 

Kolejny pedofil
Tym razem akcję przeprowadziła 

grupa pod nazwą Łowcy Pedofili 
Duchy. Do zatrzymania doszło 10 
września w miejscowości Chude w 
Gminie Wałcz. 

PAźDZIERNIK
Chcemy być w Unii
10 października odbyła się na placu 

Wolności w Wałczu demonstracja 
przeciwko wyrokowi Trybunału Kon-
stytucyjnego, stwierdzającego wyż-
szość prawa krajowego nad unijnym. 
Wyrok ten w konsekwencji może 
być uznany za początek „polexitu”. 
W demonstracji wzięło udział około 
100 osób.

Sportowa gala
22 października w Wałeckim Cen-

trum Kultury odbyła się uroczysta 
gala z okazji 75-lecia wałeckiego 
sportu. Uroczystość była okazją do 
wspomnień, ale też do podziękowań i 
wyróżnień dla zawodników, trenerów 

i działaczy.  

Duża inwestycja na Bukowinie
28 października w COS OPO Bu-

kowina podpisana została umowa 
na wybudowanie wielofunkcyjnej 
sali treningowej. Koszt inwestycji to 
72 miliony złotych. Hala służyć ma 
zawodnikom z różnych dyscyplin, bo-
wiem będzie można ją konfigurować 
pod potrzeby konkretnych dyscyplin. 
Inwestycja ma być gotowa za 22 
miesiące. 

Listopad
O krok od tragedii
Pierwsze zdarzenie miało miejsce 

14 października. Na trzecim piętrze 
bloku przy al. Tysiąclecia w Wałczu, 
po okiennym parapecie spacerował 
dwulatek. Powiadomiono służby, 
jednak przed ich przybyciem matka 
zdjęła chłopca z okna. Kobieta była 
trzeźwa. Sprawą zajął się sąd rodzin-
ny. 9 listopada ten sam dwulatek 
ponownie pojawił się na parapecie. I 
znów niewiele brakowało do tragedii. 
Tym razem chłopczyk pozostawał pod 
opieką ojca, który spał pijany. 10 listo-
pada Sąd Rodzinny w Wałczu wydał 
postanowienie o odebraniu rodzicom 
dwójki dzieci (chłopiec 2 lata i dziew-
czynka 3 lata) oraz umieszczeniu ich w 
pieczy zastępczej. Postanowienie sądu 
PCPR zrealizował jeszcze tego samego 
dnia, czyli 10 listopada. 

CBA w roli głównej
Jak poinformowało na swojej stro-

nie CBA, funkcjonariusze zatrzymali 
przewodniczącego Rady Powiatu w 
Wałczu. Istotnie Bogdan Białas został 
zatrzymany i po postawieniu zarzutów 
zwolniony do domu. Ma wpłacić okre-
śloną kwotę poręczenia majątkowego. 
Jak sam mówił, sprawa ciągnie się 
od kilku lat i dotyczy jego działal-
ności biznesowej sprzed lat. Chodzi 
o sprzedaż udziałów w spółce, które 
zdaniem agentów zostały spieniężone 
po zaniżonej cenie. B. Białas twierdzi, 
że cena była na tamte czasy rynkowa i 
o zaniżeniu nie może być mowy. 
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prezes - emeryt
Na emeryturę odszedł wieloletni 

prezes Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Wałczu, Marek Paw-
łowski, który wytrwał na swoim sta-
nowisku od czasu pierwszej kadencji 
burmistrza Z. Tuderka aż do grudnia 
2021 roku. Na stanowisku zastąpił go 
Mariusz Eysymontt. 

GRUDZIEń
Bez przewodniczącego
6 grudnia odbyła się  nadzwyczajna 

sesja Rady Powiatu w Wałczu. Jej 
głównym punktem miało być od-
wołanie przewodniczącego Bogdana 
Białasa. Stosowny wniosek złożyła 
grupa radnych w związku z ciążący-
mi na przewodniczącym zarzutami. 
Przewodniczący uprzedził Radę i 
złożył rezygnację z funkcji, którą radni 
przyjęli. Nowym przewodniczącym 
wybrany został Tadeusz Wenio. Spra-
wa wywołała poważne rozbieżności 
wewnątrz koalicji ORS Przyszłość – 
SZW Niezależni, która ma większość 
w Radzie Powiatu.

Pilnują granicy
Policjanci z Wydziału Ruchu Dro-

gowego z Wałcza byli oddelegowani 
do  Białegostoku, gdzie przez kilka 
tygodni pełnili służbę, rotacyjnie 
strzegąc granicy Polski z Białorusią. 
Policjanci z całej Polski kontrolowali 
na Podlasiu ruch i przemieszczające 
się pojazdy pod kątem nielegalnego 
przewozu osób. Granicy z Białorusią 
strzegli również żołnierze z wałeckich 
jednostek.

Nowe mieszkania
10 grudnia oficjalnie sfinalizowano 

budowę dwóch 24-rodzinnych bu-
dynków mieszkalnych oraz 48 boksów 
garażowych przy alei Zdobywców 
Wału Pomorskiego 83 i 85 w Wałczu. 

Najnowsza inwestycja Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego rozpoczęła 
się w październiku 2019 roku, a za-
kończyła się w listopadzie 2021 roku 
i kosztowała 12,953 mln. złotych.

Inwestycje w partnerstwie
Powiat zamknął rok oddaniem do 

użytku kilku inwestycji. 22 grudnia 
odbyło się uroczyste otwarcie drogi 
powiatowej na odcinku Piecnik - 
Próchnowo. Zmodernizowany został 
odcinek drogi o długości ok. 4 km 
za kwotę 3 800 000,00 zł. Środki na 
realizację tego zadania Powiat Wa-
łecki pozyskał z RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego, z Funduszu 
Leśnego (Nadleśnictwo Mirosławiec) 
oraz z Miasta i Gminy Mirosławiec. Po 
oddaniu do użytku tego odcinka droga 
powiatowa od Bronikowa (od drogi 
wojewódzkiej 177) do Piecnika (do 
drogi krajowej S10) jest już w całości 
zmodernizowana.

Natomiast dzień później został 
oddany do użytku zmodernizowany 
odcinek drogi powiatowej 2321Z 
Przelewice - Pieczyska do drogi wo-
jewódzkiej 177. I etap tej inwestycji 
obejmował remont ponad kilometro-
wego odcinka. Wartość inwestycji wy-
niosła 941 862,39 zł. Powiat Wałecki 
uzyskał dofinansowanie z Funduszu 
Leśnego i gminy Człopa. II etap reali-
zacji tej inwestycji przewidziany jest 
na 2022 rok.

Zakończył się także remont kładki 
na Piławce. Jego kosztami podzieliły 
się 3 samorządy ( gmina Mirosławiec, 
gmina Wałcz i Powiat Wałecki) oraz 2 
nadleśnictwa (Mirosławiec i Wałcz). 
Wykonany został I etap inwestycji, 
kolejnym będzie utworzenie miejsca 
do wypoczynku przy kładce i posta-
wienie tablic informacyjnych. 

Biuro poselskie Cz. Hoca
22 grudnia odbyło się uroczyste 

otwarcie Biura Poselskiego Czesława 
Hoca (PiS). W inauguracji wzięli udział 
m.in. prezes Wojewódzkiego Funuszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej M. Subocz, a także samo-
rządowcy z terenu naszego powiatu: 
starosta B. Wankiewicz, burmistrz 
Wałcza M. Żebrowski, przewodniczący 

Rady Miasta M. Goszczyński, wójt J. 
Matuszewski, przewodniczący Rady 
Gminy R. Gąsiorowski, burmistrz Czło-
py J. Bekker oraz zastępca burmistrza 
Mirosławca D. Bartosik. Siedzibę biura 
i zebranych pobłogosławił proboszcz 
parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu ks. 
Antoni Badura.
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Szatańska wręcz intryga i spore 
koszty, choć - jak mówi Edyta - dla 
dobra dziecka warto. Grunt, że 
przyniosło to oczekiwany skutek. 

Dziś zgodnie twierdzą, że to wszyst-
ko przez pandemię. Wtedy jednak 
nikomu nie było do śmiechu. Anka, 
dziewiętnastoletnia, uważająca się za 
w pełni dorosłą kobietę, wylądowała 
na zdalnym nauczaniu. Jednak nie 
to było problemem. Razem z nią na 
zdalnej pracy wylądowała jej mama. 
Do tego ojciec zaczął spędzać w domu 
znacznie więcej czasu, ponieważ jego 
firma w czasie pandemii co prawda 
nadal działała, ale nie wymagała jego 
stałej obecności. Obrazu dopełniał 
Maciek, młodszy brat Anki, który 
podobnie jak starsza siostra pobierał 
nauki dzięki komputerowi połączone-
mu z internetem. 

Dom pełny ludzi przebywających ze 
sobą przez niemal 24 godziny na dobę 
musiał zacząć kipieć od konfliktów. 
Te wybuchały dość regularnie, choć 
uczestniczące w nich osoby zmieniały 
się rotacyjnie. Uczciwie trzeba jednak 
przyznać, że Anka pojawiała się w 
nich z podziwu godną regularnością, 
przodując we wszystkich statystykach 
zarówno ilości kłótni, ich intensywno-
ści i liczby osób, z którymi wdawała 
się w awantury.

- Kiedyś gdzieś przeczytałam, że 
dorastająca nastolatka przejawia 
podręcznikowe wręcz objawy cho-
roby psychicznej – zauważa Edyta, 
mama Anki. - Patrząc na moją córkę 
widziałam w tym bardzo wiele praw-
dy. Kłótnie była w stanie rozpętać o 
wszystko. Do tego fochy, obrażanie się 
i wygłaszanie „mądrości”, od których 
włos na głowie się jeżył. W efekcie 
po dwóch miesiącach nie dało się w 
domu wytrzymać.

I wtedy Anka oznajmiła, że jest peł-
noletnia, że wyprowadza się z domu 
i zaczyna życie na własny rachunek. 
Jej rodzice zdali sobie sprawę, że 
Anka jest w stanie to zrealizować. 
Nie musiała na gwałt szukać pracy, 
bo niedawno odziedziczyła po babci 
sporą sumę pieniędzy. Miały leżeć 
na koncie do jej pełnoletności. Teraz 
jednak mogła z nich korzystać w każ-
dej chwili. Miała też świadomość, że 
dopóki się uczy, dostanie peiniądze 
również od rodziców. 

- Jej wyprowadzka była realna – 
mówi Edyta. - Wspólnie z moim 
mężem Markiem ustaliliśmy, że lepiej 
jednak będzie mieć ją pod kontrolą i 
lekko pomóc jej w tym usamodzielnia-
niu. Znaliśmy własną córkę, jej mocne 
i słabe strony. Znaliśmy jej lęki i fobie. 
W naszej głowie zrodził się plan, dzięki 
któremu z jednej strony mieliśmy 
uniknąć stania się zbyt szybko dziad-
kami, a z drugiej mogliśmy wybić jej 
z głowy na jakiś czas samodzielność.

***
Dosłownie trzy dni po ogłoszeniu 

przez Ankę zamiaru usamodzielnienia 
się pojawiła się w ich domu Izka - o 

Duch w starym domu
rok starsza od Anki jej cioteczna sio-
stra. Iza była córką brata Edyty. Dziew-
czyna wpadła z interesem do Marka. 
Postanowiła wynieść się z domu i 
znalazła super domek do wynajęcia 
w bardzo przystępnych pieniądzach. 
Prosiła wujka, żeby zerknął na piec 
gazowy i nieco go podregulował. 
Oczywiście usłyszała to Anka. Dziew-
czyny chwilę ze sobą poszeptały i 
po wyjściu Izy Anka oświadczyła, że 
będą mieszkały razem. Tak była tym 
zaaferowana, że nie zauważyła poro-
zumiewawczego spojrzenia swoich 
rodziców.

- Anka faktycznie zamieszkała z Izą 
– mówi Edyta. - Daliśmy im tydzień 
spokoju, a potem zaczęliśmy wdrażać 
nasz plan. Ten przebiegał na razie 
doskonale. To, że w naszym domu 
pojawiła się Iza, to, że wynajęła ten 
właśnie dom i to, że zaproponowała 
wspólne mieszkanie Ance, wcale nie 
było przypadkiem.

Anka od dwóch lat interesowała się 
parapsychologią. Czytała o niezwy-
kłych zdolnościach niektórych osób. 
Sama chciała zostać medium i choć 
głośno się do tego nie przyznawała, 
wierzyła w duchy. 

Po kilku dniach od przeprowadzki 
Anka otworzyła drzwi do domu. Nie 
były zamykane na klucz, bo prowa-
dziły do sieni. Po prawej stronie było 
wejście do ich mieszkania. Na wprost 
drugie, zawsze otwarte, drzwi na po-
dwórko. Po lewej zaś schody na strych. 
Kiedy otworzyły się drzwi, właśnie z 
tych schodów zbiegała dziewczynka. 
Miała może 10, najwyżej 12 lat. 
Długie włosy do pasa, sukienka w 
paski. Bez słowa przebiegła obok 
Anki, patrząc w ziemię. Anka nie 
zdążyła zareagować. Pomyślała, że 
pewnie dzieciaki się bawią, jednak po 

kilku dniach sytuacja się powtórzyła. 
Następnego dnia, kiedy otworzyła 
drzwi, zobaczyła dziewczynkę stojącą 
w drzwiach na podwórko. Stała i 
patrzyła na nią spod opuszczonych 
na twarz włosów. Anka Krzyknęła na 
nią i dziewczyna uciekła. Pobiegła za 
nią, ale na podwórku nie było nikogo. 

***
- Opowiedziałam o tej dziewczynce 

Izie – opowiada Ania.  - Zapropo-
nowałam wstawienie zamków do 
drzwi wejściowych i na podwórko. 
Powiedziała, że pogada z właścicie-
lem. Dziewczynka zaś zaczęła mnie 
prześladować. Widziałam ją w nocy 
za oknem. Kiedy dobiegałam, już jej 
nie było. Innym razem stała gdzieś 
na ulicy, patrząc w moim kierunku. 
I znów znikała, kiedy chciałam ją 
dogonić. Po kilku dniach przyszła 
Iza. Miała dziwną minę. Zaczęła od 
tego, że spotkała się z właścicielem 
mieszkania. Opowiedziała mu o 
dziewczynce, która kręci się po domu 
i poprosiłam o zgodę na wstawie-
nie zamków. To właściciel opisał tę 
dziewczynkę. Kiedy potwierdziła jej 
opis, dał jej wycinek z jakiejś starej 
gazety. Było tam zdjęcie dziewczyn-
ki w sukience w paski z długimi, 
zasłaniającymi twarz włosami. Krót-
ka informacja opisywała tragedię, 
która rozegrała się w domu. Tuż po 
podłączeniu gazu doszło do wypad-
ku. Dziewczynka zatruła się gazem 
podczas kąpieli i zmarła. Wychodziło 
na to, że widziałam ducha. Miałam 
dość i tej nocy spałam z Izą. Potem 
historię potwierdził sąsiad, który 
dodał, że dom stał długo pusty, bo 
nie było chętnych, którzy chcieliby w 
nim zamieszkać. Nie dziwił się też, że 
właściciel wynajął go tak tanio.

Te problemy zbiegły się z zatrważają-

cą wręcz awaryjnością domu. Problem 
polegał na tym, że umowa, którą pod-
pisała Iza, nakłądała obowiązek finan-
sowania bieżących napraw sprzętów 
na dziewczyny. Najpierw wysiadła 
lodówka. Potem kuchenka gazowa. 
Toaleta zapychała się z podziwu godną 
regularnością. Kran przeciekał, a zlew 
się zapychał. To wszystko wymagało 
wzywania fachowców, a każda z tych 
wizyt kosztowała zdaniem dziewczyn 
zawrotne pieniądze. Po trzech mie-
siącach, które w większości przespały 
ze strachu razem w łóżku i wydaniu 
ogromnej kwoty pieniędzy na na-
prawy, dziewczyny się poddały. Iza 
wróciła do swojego domu, a Anka 
do swojego. 

- Cieszyłam się z mężem – mówi 
Edyta. - Dziś już Anka wie, że ta dziew-
czynka była córką znajomej Marka, 
uczęszczającą na kółko teatralne. 
Tylko, że ona myśli, że dziewczynka 
się wygłupiała. Nie wie, że została 
wynajęta i dostała za to od nas parę 
złotych. Nie wie, że historia wypadku 
była wyssana z palca, a notatka praso-
wa spreparowana. Nie wie, że awarie 
same się nie zdarzały, a ich naprawa 
nie kosztowała zbyt wiele. Większość 
robili albo pracownicy, albo kumple 
Marka. Wiele z nich spreparowała 
Iza, która była wprowadzona w plan. 
Dużo to nas kosztowało, bo miała 
opory, aby tak wkręcać Ankę. Za jakieś 
dwa, może trzy lata powiemy Ani, że 
ten domek jest naszą własnością. Ku-
piliśmy go waśnie dla córki. Chcemy 
go wyremontować, żeby dziewczyna 
miała na start kiedy faktycznie będzie 
chciała się usamodzielnić. To jednak 
powinno potrwać jeszcze kilka lat. 
Może do tego czasu zapomni o duchu 
i łatwiej nam wybaczy?

Marcin Orlicki
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HistoryLand to projekt trójki pasjonatów – Marcina Tobolskiego, Krzysztofa Tobolskiego i Marcina Pietruchy, których połączyło zamiłowanie do historii, 
klocków LEGO® i rodzinne miasto – Poznań.
Pomysł narodził się ponad 10 lat temu, a jego realizacja trwała przez kilka lat, aż do roku 2017, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy.
Modele powstawały w garażach założycieli, wykonywane skrupulatnie we współpracy z makieciarzami i pod czujnym okiem, zaproszonych do projektu, 
historyków. W sumie do budowy wszystkich modeli w skali 1:50 (dopasowując obiekty do wymiarów ludzika LEGO®), użyto ponad milion klocków 
LEGO®. Na wystawę wybrał się jeden ze współpracujących z naszym tygodnikiem fotografików Cezary Skrzypczak. Oto, co zobaczył na poznańskiej 
wystawie.

Historia ułożona z klocków

Bitwa pod Grunwaldem Bitwa pod Oliwą

Wawel

Bitwa pod Oliwą

Westerplatte
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Kierowniczki i 
kierowcy – pa-
miętajcie, od 1 
stycznia 2022 
r. obowiązuje 
nowy, suro-

wy taryfikator 
mandatowy! 

S t a - tystycznie najczęściej 
popełnianym przewinieniem na 
polskich drogach jest przekroczenie 
prędkości o 30 km/godz. Obecna 
stawka to mandat 800 zł. Rozmowa 
telefoniczna podczas jazdy to ubytek 
w portfelu 500 zł. Za przekroczenie 
prędkości o ponad 40 km na godz. 
grzywna będzie wynosiła 1 tys. zł. 
Przekroczenie o ponad 50 km na 
godz. - to już 1,5 tys. zł mandatu, 
a o ponad 60 km na godz. - 2 tys. 
zł. Przekroczenie prędkości o ponad 
70 km na godz. kosztować będzie 
2,5 tys. zł, jednak co istotne - wtedy 
policjant może skierować wniosek do 
sądu, a tam kara może wynieść nawet 
30 tys. złotych. Bez zmian pozostaje 
przekroczenie prędkości do 30 km 
na godz. - wynosi ono 50 złotych za 
przekroczenie do 10 km na godz., ale 
potem - uwaga na nowość - wysokość 
mandatu rośnie co 5 km na godz.: 
11-15 km - 100 złotych,  16-20 - 200 
złotych, 21-25 - 300 złotych, 26-30 - 
400 złotych. Racjonalny ustawodawca 
mile będzie też widział denuncjacje. 
Surowo bowiem ukaże osoby, które 
nie wskażą sprawcy popełnionego 
wykroczenia, przykładowo po otrzy-
maniu zdjęcia z fotoradaru. Kara w 
tym przypadku wzrośnie do 8 tys. zł. 

Prowadzenie samochodu w stanie po 
spożyciu alkoholu będzie karane od 
2,5 tys. zł. Co najmniej 2 tys. zł będzie 
kosztowało objeżdżanie opuszczonych 
zapór lub półzapór na przejeździe 
kolejowym. 

Jednorazowo policjant będzie mógł 
ukarać kierowcę 15 punktami karny-
mi. W nowym taryfikatorze jest aż 12 
wykroczeń, za które możemy otrzymać 
ich maksymalną liczbę. Punkty karne 
będą kasowane po upływie dwóch lat 
i to dopiero od momentu zapłacenia 
mandatu karnego, a nie od chwili wy-
stawienia mandatu. Znika też możli-
wość odbycia szkolenia, redukującego 
liczbę punktów karnych. Jak internet 
niesie, na drogach pełno chętnych do 
kasowania naszych małych i większych 
drogowych przewinień. 

Mandat za spowodowanie stłuczki, 
w której nie ucierpiała żadna osoba, 
wzrósł co najmniej pięciokrotnie. Do-
tychczas - jeśli bezpośrednią przyczy-
ną stłuczki było wykroczenie za 100 
zł, policjant dopisywał do tego 200 
zł - i sprawca płacił 300 zł. Obecnie 
do wykroczenia sprawcy policjant 
ma doliczyć 1000 zł. Przykładowo, 
gdy kierowca zawracał w miej-
scu niedozwolonym i spowodował 
stłuczkę (wykroczenie za 200-400 
zł), mandat wyniesie 1200-1400 
zł. Jeżeli w kolizji ktoś nieznacznie 
ucierpiał - np. na tyle, że musi wziąć 
kilka dni zwolnienia - oznacza to 
mandat, jaki otrzyma sprawca, w 
wysokości 1500 albo nawet 3000 zł, 
w zależności od tego, czy ma już na 
koncie inne poważne wykroczenia. 
Jeżeli w zdarzeniu nie ma rannych 

Drogo na drogach (i nie tylko)
ewentualnie zabitych, samochody 
należy, o ile jest to  możliwe, usunąć 
z drogi, aby nie tarasować przejazdu. 
Za pozostawienie na pasie drogi sa-
mochodu, który można bez kłopotu 
usunąć, taryfikator mandatów prze-
widuje grzywnę 150 zł. Taki mandat 
może dostać i sprawca wypadku, i 
poszkodowany. Jeżeli w wyniku ko-
lizji nie ma zabitych lub rannych, a 
tylko ucierpiały samochody, to lepiej 
dogadać się, czyli sprawca podpisuje 
oświadczenie o winie, podaje poszko-
dowanemu numer swojej polisy OC.  
Jeśli samochody nie nadają się do 
jazdy, można samodzielnie wezwać 
pomoc drogową -  policjanci nie są 
do tego konieczni.  Jedno jest jednak 
pewne: tanio nie będzie.

Cóż, chciałoby się powiedzieć, prze-
cież nas to nie dotyczy. My jeździmy 
spokojnie i to nie my przekraczamy 
przepisy. Czasem jednak każdemu się 
zdarzy odebrać telefon od teściowej 
lub małe zamyślenie i przekroczenie 
prędkości na drodze, którą dobrze 
znamy. Felietonista też nie jest bez 
winy, bo onegdaj po kilku latach od 
wprowadzenia jednokierunkowego 
ruchu na ul. Królowej Jadwigi, wyje-
chał z ul. Spokojnej w lewo, a  jeden 
z wałeckich biznesmenów pojechał 
w Witankowie przy radarze o 50 km 
szybciej, niż dopuszczają przepisy... 
Teraz będzie drogo, ale czy to wy-
starczy, by zapanować nad krewkimi 
kierowcami? Oby.

Podwyżka mandatów i grzywien 
za wykroczenia drogowe nałożyła 
się niestety na inne wzrosty kosztów 
utrzymania i wpisała się w nowy 

Polski Ład, który zaczyna się kojarzyć 
z drożyzną. Korzyść, jaką miał przy-
nieść PŁ poprzez podniesienie kwoty 
wolnej od podatku, może zostać 
skonsumowana przez inflację i wzrost 
cen, który widać na każdym kroku. 
Wynika to z gwałtownego wzrostu cen 
energii, przekładającego się na wzrost 
cen wszystkich produktów. Nowy 
rok będzie czasem próby i dla tych o 
skromnych dochodach, bo mogą nie 
wytrzymać inflacji oraz drożyzny, i dla 
tych średniaków, którzy balansują z 
kosztami działalności gospodarczej, 
by wyjść na swoje. Obecna sytuacja 
wymusi zmiany w biznesie, a zwłasz-
cza w usługach, bo to one najszybciej 
odczują spadek dochodów klientów. 

Rząd, który przespał 6 lat prowa-
dząc politykę rozdawnictwa, usiłuje 
ratować sytuację kolejną tarczą. Oby 
nie była z papieru. Pomimo tego, iż je-
stem krytycznie nastawiony do obec-
nych włodarzy (nawiasem mówiąc, do 
poprzednich również) wolałbym, by 
im się w tym dziele powiodło, bo ulży 
to tym o skromnych dochodach. Inni 
może kolejny raz jakoś dadzą radę... 
bo nie będą mieli wyjścia. Musimy 
być przyzwyczajeni, wzorem dawnej 
maksymy panta rei, że wszystko pły-
nie. Ma się to do naszych biznesów, 
czy pracy, jak i do tych, którzy rządzą 
i uważają, że są nieomylni i wieczni. 

Pomyślności w Nowym Roku!!!

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Link do taryfikatora:  https://dzienni-
kustaw.gov.pl/DU/2021/2484

Ciasto a'la Rafaello
COŚ NA ZĄB

SKłADNIKI

• 5 jajek,
• 3/4 szklanki cukru,
• 3/4 szklanki mąki pszennej,
• 1/2 szklanki maki ziemniaczanej,
• 500 ml śmietany 30% ,
• 2 śnieżki na wodę,
• 2 tabliczki białej czekolady,
• 200 g wiórków kokosowych,
• sok z 1/2 cytryny.

wykonanie

BISZOPT: Białka ubijamy  na sztywną pianę, dodajemy powoli cukier, zmniej-
szamy obroty miksera i dodajemy po jednym zółtku. Na koniec łyżką mieszamy 
przesiane mąki. Pieczemy w temperaturze 160 stopni przez 45 minut.  

MASA KOKOSOWA: Czekolady rozpuścić w kąpieli wodnej. Kremówkę ubić 
na sztywno, dodać śnieżki (sam proszek), oraz letnie, rozpuszczone białe 
czekolady, cały czas miksując. Na koniec wsypać wiórki kokosowe i delikatnie 
wymieszać.

Przestudzony biszkopt nawilżamy sokiem z cytryny, pomieszanym z 2 łyżkami 

Dzisiaj coś poświąteczno-karnawałowego, co moim skromnym zdaniem, 
nie wymaga zbędnej pisaniny, a jedynie dłuższej chwilki na wykonanie. 
A potem już tylko rozkosz dla podniebienia... ()

wody i łyżeczką cukru. Na tak przygotowany biszkopt wylewamy masę ko-
kosową, posypujemy wiórkami kokosowymi i wkładamy do lodówki na 2h. 

Smacznego!!!
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Osobą, która stoi na 
drodze do realizacji 
Twoich postanowień i 
celów, jesteś Ty sam.

Przeczytałam gdzieś 
ostatnio to zdanie i 
utknęło mi w głowie na 
tyle skutecznie, że za-
częłam je powtarzać jak 
mantrę. Brzmi strasznie, 
kiedy tak sobie o tym 
pomyślę.

Mogłabym być zorgani-
zowana, gdybym sama 

nie stała sobie na drodze.

Mogłabym być szczupła, 
gdybym sama nie stała 
sobie na drodze.

Mogłabym odłożyć na 
wymarzone wakacje, gdy-
bym sama nie stała sobie 
na drodze.

Cofnęłam się myślami do 
wszystkich tych sytuacji, 
w których podejmowa-
ne przeze mnie decyzje 
nie prowadziły mnie do 
zdobycia tego, na czym 
mi zależało, ale za to za-
pewniały mi krótkotrwały 
wyrzut hormonów szczę-
ścia: nowa sukienka za-
miast przelewu na konto 
oszczędnościowe, chipsy 
zamiast sałatki, drzemka 
zamiast przyjechania na 

Chipsy czy sałatka
czas do pracy. Na krótką 
metę tego typu działania 
oczywiście robią robotę. 
W danej chwili czuję się 
świetnie, bo w końcu na 
tym to polega - sprawiam 
sobie przyjemność! 

Problem pojawia się 
wtedy, kiedy na grupo-
wą konwersację trafiają 
zdjęcia z wieczornej 
posiadówki, a ja na 
żadnym z nich się sobie 
nie podobam, bo moja 
sylwetka nie przypomina 
nawet odrobinę tej, którą 
chciałabym mieć. W tym 
momencie nie pamiętam 
już, jak dobrze smakowa-
ła pizza czy czekolada, a 
zamiast tego podejmuję 
kolejny raz decyzję o tym, 
że następnym razem to 

już na pewno odmówię 
sobie tych drobnych 
przyjemności. I tak do 
kolejnego razu.

Nie chcę tu popadać w 
skrajności - udało mi się 
zmienić już wiele rzeczy (i 
stawianie małych kroków, 
o których pisałam kilka 
tygodni temu, naprawdę 
podniosło jakość mojego 
życia). Jestem dumna z 
sukcesów, które udało mi 
się do tej pory osiągnąć. 
Wierzę, że celebrowanie 
własnych zwycięstw jest 
tak samo potrzebne, jak 
zdrowa dawka samokry-
tyki. Nie wyklucza to jed-
nak zupełnie refleksji, że 
mogłabym osiągnąć dużo 
więcej, gdybym częściej w 
życiu kierowała się tym, 

co jest dla mnie ważne 
długoterminowo.

W ramach przygotowa-
nia do noworocznych 
postanowień poświęcę 
ten tydzień na zastano-
wienie się, co dziś jest 
dla mnie najważniejsze 
i gdzie leżą wartości, 
którymi chciałabym kie-
rować się na co dzień. Z 
tego miejsca to już tylko 
krok do mądrzejszego, 
wykonalnego rozpla-
nowania celów, które 
sprawią, że za rok będę 
mogła napisać Państwu 
„udało się”.

Proszę trzymać kciuki 
za to, żebym sama nie 
stanęła sobie na drodze.

Natalia Chruścicka

Chipsy czy sałatka

Jak się okazuje, niewiele chciała-
bym od 2022 roku - chciałabym 
tylko leżeć. Haczyk tkwi w tym, 
że leżeć można źle, i dobrze.

Złe leżenie to takie, od którego 
boli kręgosłup i łapią w nogach 
skurcze. Kojarzy się z przewraca-
niem z boku na bok w poszuki-
waniu wygodniejszej pozycji, ale 
zupełnie bezskutecznie, bo skoro 
już doszło się do momentu, w 
którym jest bardzo niekomfor-
towo, to trudno stamtąd wrócić.

Złe leżenie to też takie, kiedy nie 
ma się zupełnie siły wstawać, a 
wie się, że przecież trzeba - bo 
jest całe życie do przeżycia, czego 
nie da się oczywiście zrobić w 
stanie zupełnej wegetacji. Gra-
witacja w połączeniu z brakiem 
siły do narzucenia sobie decyzji 
o podniesieniu - a jeszcze gorzej, 
jeśli połączona z niechęcią do 
przyjęcia pomocy - to bardzo 
niebezpieczna kombinacja.

Złe leżenie to też leżenie zupełnie 
bez powodu, bez perspektyw na 
zmiany i bez chęci na wysnucie 
planów na to, co można zrobić 
po podniesieniu się do pionu. 
Jeśli już leżeć, to przecież po to, 
żeby nabrać energii NA COŚ.

Tak leżeć nie chcę, chcę leżeć 
dobrze.

Dobre leżenie jest wtedy, kiedy się 
na to leżenie zapracowało, kiedy 
to leżenie wyczekane, wytęsk-
nione, wypatrywane od dawna. 
Taki odpoczynek to czysta przy-
jemność, która błogo rozlewa się 
po komórkach odpoczywającego 

Ważne, jak
ciała i często prowadzi na przykład 
do prozdrowotnej drzemeczki, w 
której przeszkadzają tylko promie-
nie słońca, które od czasu do czasu 
przesuwają się po twarzy.

Dobre leżenie to też takie na ka-
napie w nowym wspólnym domu, 
z dwoma kotami zaplątanymi 
wdzięcznie we wspólny kocyk, z 
głową opartą o czyjeś kolana, z 
czytnikiem ebooków w jednej, a 
kubkiem z herbatą w drugiej ręce. 
Tu potencjalnie łatwo jest o szczęśli-
wy splot dwóch dobrych rodzajów 
leżenia, jeśli - dajmy na to - w tle 
nie widać już kartonów z rzeczami 
do rozpakowania, bo rzeczy te 
ciężką pracą udało się przypisać ich 
nowym miejscom w przestrzeni.

Dobre leżenie jest też wtedy, kiedy 
w dupę parzy rozgrzany słońcem 
piasek, a skóra poci się od tem-
peratur tak bardzo, że perlą się na 
niej kropelki potu, ale to przecież 
nic - w zasięgu błękitna woda i 
drineczki z palemką, a przede 
wszystkim z dużą ilością lodu, no i 
obok te same kolana co wcześniej. 
Lubię te kolana.

Wychodzi mi z tego wszystkiego, 
że ważne jest nie to, co konkretnie 
będę robić w 2022 roku, ale w ja-
kich okolicznościach i z kim u boku 
(kolana). I jeśli mieć tylko jedno, je-
dyne postanowienie noworoczne, 
to właśnie takie - dbać o to, żeby 
ciężko pracować na wszystko, co 
dla mnie ważne i dzielić to z tymi, 
którzy są dla mnie ważni. 

Nie mniej, nie więcej.

Natalia Chruścicka



Super Pojezierze Wałeckie nr 1 (1273) 5 stycznia 2022 r.14

HOROSKOP NA NOWy ROK
BARAN (21.03. - 19.04.)
W roku 2022 Barany mogą zacząć 
tworzyć podwaliny pod budowę 
stabilniejszego i bezpieczniejszego 
życia. Dzięki temu zyskają więcej 
pewności siebie i staną się jeszcze 
bardziej zdecydowane i konkret-
niejsze w podejmowaniu decyzji. 
To będzie rok poznawania nowych 
ludzi. Barany będą zawierały nowe 
przyjaźnie, które zaowocują na 
długie lata. Układ planet będzie 
sprzyjał sukcesom. Nic więc dziw-
nego, że w końcu osoby spod tego 
znaku zaczną rozwijać skrzydła. 
Barany pozostające w stałych związ-
kach mogą liczyć na wyczekiwany 
spokój. Wcześniej ich związki mogły 
być nieco chaotyczne i nie do końca 
było wiadomo, w jakim kierunku 
zmierzają. Teraz większość wątpli-
wości się rozwieje.
ByK (20.04. - 22.05.)
Rok 2021 nie był dla Byków, deli-
katnie mówiąc, najlepszy, ale teraz 
trzeba się podnieść, pozbierać i 
ruszyć dalej z życiem. Będzie to 
oznaczało dla każdego coś innego, 
ale dla Byków rok 2022 będzie w 
dużej mierze związany z ich karie-
rą. Mimo, że skutki finansowe po 
COVID -19 są wciąż odczuwalne, to 
kolejne 12 miesięcy przyniesie By-
kom spore zmiany w ich życiu. Naj-
lepsze, co mogą dla siebie zrobić, 
to zbudować zaufanie do własnych 
umiejętności oraz zaakceptować 
pragnienia. Z całą pewnością Byki 
wiedzą, co jest dla nich dobre. Jeśli 
będą wytrwale do tego dążyć, to 
nic nie będzie w stanie powstrzy-
mać ich przed osiągnięciem celów. 
Przynajmniej tych najważniejszych. 
W roku 2022 osoby spod tego 
znaku powinny liczyć się z przej-
ściowymi kłopotami miłosnymi. Na 
szczęście wszystkie nieporozumienia 
zostaną szybko wyjaśnione.
BLIźNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Konieczność zachowania dystansu 
między ludźmi i nakazy związane z 
pozostawaniem w domach mogły 
być dla Bliźniąt szczególnie trudne. 
Osoby spod tego znaku są najbar-
dziej społeczne ze znaków Zodiaku 
i rozwijają się dzięki interakcji 
międzyludzkiej. W roku 2022 Bliź-
nięta mogą liczyć na silne wsparcie 
gwiazd w swoich dążeniach. To 
będzie dla nich łaskawy okres, choć 
niepozbawiony trudności. Tym bar-
dziej więc powinny zaufać swojemu 
rozsądkowi. Umysł jest bowiem 
największym Ich atutem. 
Niezależnie od tego, czy Bliźnięta są 
w stałym związku, mogą liczyć na 
ekscytujące przeżycia w tym roku. 
Ich związki rozkwitną, a nawet jest 
szansa, że przejdą do kolejnego 
etapu rozwoju. Samotne Bliźnięta 
poznają swoją drugą połowę już w 
połowie tego roku. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Gratulacje z okazji przetrwania 
2021 roku! Jako elastyczny znak 
wodny, który głęboko troszczy się 

o ludzi, w tym trudnym roku byłeś 
dla swoich bliskich prawdziwą opoką. 
Możliwe, że przez troskę o innych 
nieco zapomniałeś o sobie? Ten rok 
na początku też nie będzie należał do 
najłatwiejszych. Na szczęście możesz 
liczyć na sprawdzonych przyjaciół, 
którzy zawsze chętnie Ci pomogą. 
Raki w 2022 roku będą miały po-
wodzenie u płci przeciwnej, która 
dostrzeże ich charyzmę i atrakcyjność. 
Wszystko dzięki samoakceptacji oraz 
większej pewności siebie, jaką w tym 
roku wypracują. Z pewnością do-
świadczą wielu przyjemnych aspektów 
związanych z miłością - niezależnie od 
aktualnego statusu matrymonialnego. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Ten rok przyniesie Ci ogromną zmianę 
zarówno na poziomie zawodowym, 
jak i osobistym. Niech Twoim celem 
na 2022 rok będzie ćwiczenie cier-
pliwości i nauczenie się czekania na 
rzeczy, na które zasługujesz. 
Rozwój osobisty i zawodowy nie bę-
dzie w tym roku wymagał od Lwów 
znacznego wysiłku. Ich urok osobisty i 
tak zapewni im silną pozycję w każdej 
grupie, w której będą się udzielały. 
W roku 2022 Lwy zaczną wreszcie 
dostrzegać, czego tak naprawdę chcą 
w miłości. Do tej pory nie za bardzo 
zdawałeś sobie z tego sprawę, a w 
konsekwencji ich związki przecho-
dziły dużo niespokojnych okresów. 
Początek roku będzie dokładnie taki 
sam - niezdecydowanie doprowadzi 
do kłótni i urażonej dumy. Jednak na 
wiosnę Lwy zaczną wprowadzać sub-
telne zmiany w swoim zachowaniu, 
a to pomoże poukładać wszystko,  co 
do tej pory nie grało. 
PANNA (24.08. - 22.09.)
Panny pewnie mają już za sobą 
skrupulatne podsumowanie życia, 
osiągnięć jak i porażek. Przez to mogły 
poczuć się nieco zdezorientowane, 
pozbawione kierunku działania w jed-
nej lub w wielu dziedzinach swojego 
życia. Czas z tym skończyć - w 2022 
r. liczą się jasne i konkretne cele. Rok 
ten będzie sprzyjał nowym spojrze-
niom na sprawy, które dotąd spędzały 
im  sen z powiek. Czas obrać kurs i 
ruszyć po swoje, bez oglądania się na 
przeszłość, wybaczając sobie wszelkie 
popełnione wcześniej błędy. Należy 
wyciągnąć z nich wnioski i uważać na 
podobne sytuacje w przyszłości, a nie 
zamartwiać się. 
W roku 2022 Panny mogą liczyć na 
pojawienie się wielkiej miłości. Naj-
prawdopodobniej w drugim kwartale 
objawi się ktoś, kto okaże się osobą 
tak wyjątkową, że może zawrócić w 
głowie nawet tym będącym w stałym 
związku. 
WAGA (23.09. - 22.10.)
Dawno nie było dla Wag tak pomyśl-
nego okresu, jak rok 2022. Otwierają 
się przed nimi nieograniczone możli-
wości. Osiągniecie sukcesu w dowol-
nej dziedzinie jest na wyciągnięcie 
ręki. Wygląda na to, że Wagi wezmą 
się za jakieś duże przedsięwzięcie. 
Będą chciały zmienić coś w swoim 

życiu, a że mają ułatwioną drogę 
dzięki układowi gwiazd, więc szybko 
zobaczą rezultaty swoich działań. W 
końcu też dostrzegą, że to, co do tej 
pory dawały światu - wraca do nich w 
takiej, czy innej formie. Prawo dawa-
nia jest bardzo proste: jeśli pragniesz 
radości, dawaj radość. Jeśli miłość 
jest tym, czego poszukujesz - zaoferuj 
miłość. Jeśli pragniesz materialnego 
bogactwa - pomagaj innym stawać się 
bogatymi. Deepak Chopra. 
Na życie miłosne też nie będzie powo-
dów do narzekań. Panny z łatwością 
stworzą dogodne warunki do zacie-
śniania więzi z ukochaną osobą. 
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Nowy rok to nowy rozdział w życiu, 
ale nie oznacza to, że wszelkie troski 
da się zostawić w poprzednim. Wy-
zwaniem dla Skorpionów będzie uzy-
skanie niezależności i stabilności emo-
cjonalnej. Praca nad sobą przyniesie 
realne korzyści we wszystkich sferach 
życia. Szczególną wagę Skorpiony 
powinny przyłożyć do nauczenia się 
odróżniania prawdziwych zagrożeń 
od tych, które istnieją tylko w ich 
głowach, a niepotrzebnie je blokują. 
Dobrą nowiną jest fakt, iż większość 
zmian, jakie czekają Skorpiony, bę-
dzie miała pozytywny wpływ na ich 
samopoczucie. 
W miłości nadchodzi czas podejmo-
wania ważnych decyzji. Niektóre były 
odkładane zbyt długo i dlatego teraz 
trzeba ostatecznie rozwiązać problem. 
Skorpiony czeka więc mała uczuciowa 
rewolucja. Początkowo nieprzyjemna, 
ale w dłuższej perspektywie okaże się 
niezwykle korzystna. 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
Strzelce czasami dają ponieść się emo-
cjom, ale umieją skoncentrować się na 
swoich celach. W ostatnich latach wy-
chodziło to im całkiem nieźle. Działo 
się dużo, ale nie dawały za wygraną 
i pokonywały kolejne przeszkody. 
W 2022 roku będzie spokojniej. 
Strzelce nieco odpoczną i przemyślą 
kilka ważnych spraw. Początek roku 
warto poświęcić na regenerowanie 
sił. Nie należy wtedy podejmować się 
znaczących zobowiazań. Nie chodzi 
oczywiście o to, żeby nic nie robić, 
jednak na razie nie warto angażować 
się w wielkie projekty. Jeśli Strzelce 
poczują, że coś je przerasta - lepiej 
przystopować, gdyż porażka może 
być sromotna.  
Strzelce pozostające w stałych związ-
kach nie będą narzekały na nudę, ale 
też nie przeżyją wielkich uniesień. 
Będzie w końcu normalnie. Nie ma w 
tym nic złego, będzie okazja na umoc-
nienie więzi, łączących osoby spod 
tego znaku z ukochanymi ludźmi. 
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
W 2022 roku Koziorożce nie zamierza-
ją zwalniać tempa nawet na moment. 
Mają jasno sprecyzowane plany i są 
zdeterminowane, aby je zrealizować. 
Nie znajdą zbyt wiele czasu na odpo-
czynek, gdyż będą wolały intensywnie 
pracować nad realizacją swoich ma-
rzeń. A trzeba im oddać, że mają ich 

naprawdę sporo. Wytrwałość zagwa-
rantuje Koziorożcom prostą drogę 
do sukcesu. Nie spoczną na laurach, 
dopóki nie osiągną wszystkiego, co 
sobie zaplanowały. To zapewni im 
rok obfity w nagrody i osiągnięcia, 
zarówno w sferze zawodowej, jak i 
prywatnej. 
W miłości nie widać na horyzoncie 
większych problemów. Koziorożce 
są z natury pewne siebie, więc nie 
będą miały trudności w zawieraniu 
nowych znajomości czy pogłębianiu 
starych. W 2022 roku nie czekają ich 
co prawda spektakularne sukcesy w 
tej dziedzinie życia, ale na nudę też 
nie będzie można narzekać. 
WODNIK (20.01. - 18.02.)
W 2022 roku Wodniki powinny 
spodziewać się ważnych zmian. Po 
pierwsze, zmieni się ich podejście 
do miłości. Po drugie, uda się im 
zrealizować wiele dotychczasowych 
zamierzeń. Ustalą też wreszcie swoje 
priorytety. Do tej pory szły przez 
życie po omacku, ale nareszcie zro-
zumieją, co jest dla nich naprawdę 
ważne. Wodniki podejmą się w tym 
roku bardzo trudnego wyzwania. 
Odkładały je z uwagi na trudności, 
ale teraz zdobedą się na odwagę.  
Niestety, pojawiło się trochę bała-
ganu w życiu miłosnym Wodników. 
Zaniedbały ukochaną osobę, skupia-
jąc się zanadto na pracy. Kompletnie 
nie zdawały sobie sprawy z tego, że 
wyrządzają w ten sposób krzywdę 
swojej drugiej połowie. Najwyższy 
czas przejrzeć na oczy i uświado-
mić sobie, że należy zmienić swoje 
postępowanie. Miłość okaże się dla 
Wodników bardzo ważna - mimo 
że do tej pory traktowały ją dość 
powierzchownie.
RyBy (19.02. - 20.03.)
Ryby czeka dość trudny rok. Niestety, 
od jakiegoś czasu nie mają dużego 
szczęścia. Nie znaczy to, że komplet-
nie nic nie będzie im się udawało - na 
szczęście osoby spod tego znaku są 
doświadczone w radzeniu sobie z 
przeciwnościami losu. Nie stały się 
co prawda całkowicie impregnowane 
na stres, ale znają skuteczne techniki 
radzenia sobie z przeszkodami jakie 
życie rzuca im pod nogi. W drugiej 
połowie roku będzie okazja wiele 
się nauczyć. Nauka bardzo im się 
przyda, bo nie tylko podniosą swoje 
kwalifikacje, ale też będą mogły od-
począć od codziennych obowiązków 
i problemów. 
W miłości czeka Ryby dużo szczęścia. 
Wiele popełnionych błędów zostanie 
im łatwo wybaczonych. Dzięki temu 
w ich życiu będzie mniej konfliktów. 
Można powiedzieć wręcz, że miłość 
to sfera, w której Ryby będą odnosiły 
największe sukcesy. Partner/part-
nerka udowodnią im swoją miłość i 
uczciwość. To będzie dla Ryb bardzo 
ważne w chwilach zwątpień, których 
niestety w tym roku również im nie 
zabraknie. Wsparcie będzie im wtedy 
bardzo potrzebne, ale na szczęście 
nie będą musiały o nie prosić...
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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

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 2 
piętro, na Dolnym Mieście. Tel. 664 416 
836                                             3/22l

• 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

ZLEcaNIE OGŁOSZEń

KuPIę

PRACA

dOradZTWO BudOWLaNE

rÓŻNE
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