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W dzisiejszym wydaniu Czytelnik znajdzie subiektywny prze-
gląd najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku, ułożonych 
przez jedno z czołowych piór naszego tygodnika. Wprawdzie 
uważam podpinanie się do cudzych osiągnięć czy pracy za 

naganne, ale w tym konkretnym przypadku pokusa jest zbyt silna, bym 
potrafił jej nie ulec.

Do wzmiankowanego tekstu pozwolę więc sobie dodać kilka (to oczywi-
ście przenośnia) słów własnego komentarza. Dotyczy on burmistrza Wałcza 
Macieja Żebrowskiego oraz większości radnych Rady Miasta. Uważnie 
obserwuję konflikt pomiędzy tymi dwoma organami samorządowymi i 
usiłując wymigać się od odpowiedzi na pytanie co było pierwsze: jajko czy 
kura, usiłuję zgłębić powody, które doprowadziły do tej bardzo już wyraź-
nej różnicy poglądów. Według mnie, rów dzielący dziś Radę i Burmistrza 
stał się nie tyle nieznośny, co zwyczajnie niemożliwy do pokonania. Co 
więcej: strony konfliktu oddaliły się od siebie tak bardzo, że wzajemnie 
siebie nie słyszą i nie rozumieją. I Rada jednak - a dokładniej jej większość 
- i Burmistrz najwyraźniej wychodzą jednak z założenia, że niczego pozy-
tywnego spodziewać się po sobie nie mogą. To nastawienie wynikać ma z 
dotychczasowych doświadczeń. Nie usiłuję nikomu wmówić, że żadnego 
rachunku krzywd pomiędzy Radą i Burmistrzem nie ma, choć nie podej-
muję się ocenić, po której stronie jest on wyższy. gdyż z pewnością nie o 
wszystkim wiem. Odnoszę jednak wrażenie, że coraz większą rolę w tych 
wzajemnie wrogich relacjach odgrywają emocje, oczywiście te negatywne. 
Obie strony wnikliwie analizują swoje działania, szukają cudzych błędów i 
słabych punktów. Inaczej mówiąc, nie koncentrują się na szukaniu mostów, 
tylko na istnieniu przepaści. W przypadku antyburmistrzowskiej koalicji 
w Radzie jest to dla mnie o tyle niezrozumiałe, że ostatnimi czasy Maciej 
Żebrowski unika spektakularnych potknięć i wpadek, których w pierwszym 
okresie swojego urzędowania rzeczywiście miał na koncie stanowczo za 
dużo. Aż tak dużo, że ja i wiele innych osób zwątpiliśmy w którymś mo-
mencie w to, czy gra jest warta świeczki. Dziś uważam, że wygląda to już 
lepiej, a paradoks polega na tym, że konflikt z Radą właśnie dziś znalazł 
się w bodaj najostrzejszej od początku tej kadencji fazie.

Czy poprawa wzajemnych relacji pomiędzy Radą a Burmistrzem jest 
możliwa? Przede wszystkim wydaje mi się, że jest konieczna, z punktu 
widzenia miasta i mieszkańców. Skoro radni nie zdecydowali się podjąć 
kroków, zmierzających do odwołania burmistrza w drodze referendum, 
to  powinni zrobić wszystko, by z tej kadencji wyciągnąć tyle, ile się da. Ja 
dziś czegoś takiego nie widzę. Widzę natomiast wytykanie Maciejowi Że-
browskiemu błędów (prawdziwych i nieprawdziwych), zarzucanie (nawet 
jeśli nie wprost) nieudolności w sprawowaniu urzędu, forowania środowisk 

popierających burmistrza, torpedowanie jego pomysłów tylko dlatego, że 
są jego. A nie wszystkie są - przynajmniej w mojej ocenie - złe. Podobne 
wnioski wynikają jednak z obserwacji stanowiska wobec większości w 
Radzie, prezentowanego przez Macieja Żebrowskiego. Powiedzieć, że bije 
z niego brak entuzjazmu do współpracy z Radą, to nie powiedzieć nic.

Jedną i drugą stronę konfliktu można oczywiście zrozumieć, ale to niczego 
nie usprawiedliwia. Może warto więc uzmysłowić sobie, że skoro ta wojna 
nie służy miastu, to jaki jest sens ją ciągnąć? Czy wyborcom na pewno 
chodziło to, żeby radni wytykali burmistrzowi nieudolność, a on im złą 
wolę? Może czas już zacząć ważyć słowa?

Przez powyższe nie chcę powiedzieć, że burmistrzowi - a w konsekwencji 
również miastu - niepotrzebna jest opozycja, nawet większościowa. Ona jest 
potrzebna, i to bardzo. Ale czy na pewno taka, która tocząc swoją wojnę 
nie dostrzega w działaniach burmistrza nic pozytywnego? Chyba nie tylko 
mnie do złudzenia przypomina to sytuację w kraju. Gdybym miał kształ-
tować swoją opinię, opierając się wyłącznie na tym, co mówi opozycja, 
to nie zobaczyłbym w dotychczasowych działaniach PiS-owskiego rządu 
żadnych osiągnięć. A to byłaby nieprawda. Jestem głęboko przekonany, 
że stronę rządzących obciąża wiele kardynalnych, czasem nawet krymi-
nalnych przewin, że sytuacja w Polsce rozwija się w bardzo złym kierunku, 
ale czy jest już naprawdę aż tak źle, żeby tego rządu nie dało się w ogóle 
pochwalić? Co więcej - uważam, że opozycja przespała sporo ważnych 
momentów, w których należało mówić jednym głosem z PiS-em. Jestem 
przekonany, że byłoby to z pożytkiem nie tylko dla kraju, ale również dla 
wiarygodności przekazu, prezentowanego przez KO i inne antyPiSowskie 
ugrupowania. A bez tego może być poważny problem ze wzniesieniem 
się na poziom poparcia powyżej żelaznego elektoratu opozycyjnych partii 
i w konsekwencji z odebraniem władzy PiS-owi.

Wracając jednak na wałeckie podwórko - do końca tej kadencji zostały 
jeszcze z górą dwa lata. Można je przeżyć na parę różnych sposobów: 
niekoniecznie padając sobie w ramiona, ale też niekoniecznie grzebiąc 
szanse miasta na wyjście z covidowego kryzysu w miarę obronną ręką, 
do czego nieuchronnie prowadzi wojna Burmistrza z Radą. Pora zacząć 
budować most nad przepaścią, dzielącą dziś obie strony. Nawet, jeśli na 
co dzień przed rogatkami przeprawy stać będą po zęby uzbrojone patrole, 
to jednak w najważniejszych sprawach trzeba mieć gdzie pogadać tak, 
żeby się usłyszeć. Można z góry przyjąć - i liczyć się z tym - że obydwie 
strony będą popełniać błędy i patrzeć sobie na ręce, ale chyba nie warto z 
góry zakładać, że będzie to świadome działanie, obliczone na osiągnięcie 
własnych lub cudzych celów. Oczywiście, Wałcz to nie tylko burmistrz i 
jego środowisko, więc to samo dotyczy większości w Radzie.

Reduktor
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Podczas sesji Rady Miejskiej Tuczna 
miało dojść do odwołania prze-
wodniczącego Zbigniewa Kurkie-
wicza. W efekcie przewodniczący 
sam złożył rezygnację, co wywołało 
spore zamieszanie. Nową prze-
wodniczącą Rady została Izabela 
Kwiecińska.

Jak się dowiedzieliśmy od radnego 
Marka Gajzlera, decyzja o zmianie 
przewodniczącego zapadła jeszcze 
w listopadzie. Wówczas to w Radzie 
Miejskiej wytworzył się nowy układ 
sił i nowa większość. Według zapew-
nień M. Gajzlera, dotychczasowy 
przewodniczący Zbigniew Kurkiewicz 
został poinformowany o tej sytuacji. 
Otrzymał również propozycję, aby 
sam zrezygnował z funkcji. Miało się 
to odbyć bez dyskusji i wyciągania 
jakichkolwiek brudów. Przewodniczą-
cy obiecał to przemyśleć, w efekcie 
jednak nie złożył stosownego pisma 
z rezygnacją. Otrzymał więc SMS od 
M. Gajzlera z przypomnieniem o umo-
wie umowie i zapewnieniem, że jeśli 
przewodniczący się z niej nie wywiąże, 
to „dopisany zostanie emocjonujący 
epilog” tej sprawy. 

Z. Kurkiewicz za pośrednictwem 
Rady napisał oświadczenie, które na 
koniec grudniowej sesji odczytał M. 
Gajzler. W oświadczeniu przewod-
niczący przytoczył wiadomość od 
radnego. Uznał ja za groźbę i próbę 
szantażu. Sugerował, że to M. Gajzler 
chce zająć jego stanowisko. 

- Rozmawiając ze Zb. Kurkiewi-
czem mówiłem mu, że kandydatem 
na przewodniczącą będzie Izabela 
Kwiecińska – mówi M. Gajzler. - Dla-
tego przewodniczący wiedział, że nie 
zamierzam kandydować, a jednak 
wbrew temu zasugerował to w swoim 
oświadczeniu. Kilka innych stwierdzeń 
jest wręcz obraźliwych w stosunku do 
mojej osoby. W związku z tym wszyst-
kim przygotowana została uchwała 
o odwołaniu przewodniczącego. 
Złożony też został wniosek o zwoła-
nie sesji. Przewodniczący odmówił 
zwołania dodatkowej sesji i zapewnił, 
że uchwała o odwołaniu znajdzie się 
w porządku sesji budżetowej.

Na początki sesji przewodniczący 

Zamieszanie z odwołaniem

odniósł się do uchwały o odwołaniu. 
Wydał krótkie oświadczenie.

- W związku z projektem uchwały, 
złożonym przez obecną większość, 
chciałbym odnieść się do zaistniałej 
sytuacji – mówił Z. Kurkiewicz. - Otóż 
nie głosami państwa zostałem wybra-
ny Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Tucznie i nie waszymi głosami będę 
odwołany. W związku z tym informuję 
o rezygnacji z funkcji przewodniczą-
cego rady.

Decyzja o rezygnacji wymusiła ko-
nieczność zmiany porządku i przygo-
towania nowej uchwały. Udało się to 

przeprowadzić, a sesję poprowadziła 
wiceprzewodnicząca Magdalena We-
sół-Tereszczuk. 

Rada zdążyła już przyjąć rezygnację 
przewodniczącego i kilka uchwał, 
kiedy swoje wątpliwości zgłosił radca 
prawny. Okazało się bowiem, że o 
ile ustawa o samorządzie ogólnie 
pozwala przewodniczącemu na prze-
kazanie prowadzenia Sesji zastępcy, 
to statut precyzuje tą sytuację. Wi-
ceprzewodniczący może prowadzić 
obrady tylko w przypadku nieobec-
ności przewodniczącego. Tymczasem 
przewodniczący nie został odwołany 

Początek Nowego Roku przez wiele 
osób wykorzystywany jest do złoże-
nia przyrzeczeń. Dosyć łatwo nam 
to przychodzi, a wyobraźnia w takiej 
chwili nie jest niczym ograniczona. 
Stąd pomysły na to, co zrobimy 
w nadchodzących miesiącach czy 
latach sypią się jak z przysłowiowe-
go rękawa. Niektórzy poszczególne 
plany traktują bardzo poważnie, nie-
zależnie jaki jest obszar ich oddzia-
ływania. 

W tym roku ja też postanowiłem 
ulec tej sympatycznej pokusie. 

Noworoczne przyrzeczenia
Niestety, dożyłem wieku, gdy każdy 
dzień jest piątkiem, piąteczkiem, 
piątusiem, gdy patrzenie na otacza-
jącą nas rzeczywistość obarczone jest 
odrobiną lenistwa, chęcią przekra-
czania nowych granic. Moje zamie-
rzenia na ten rok dotykają spraw 
poważnych - dotyczących kwestii 
zdrowotnych, próżności (związane z 
poznawaniem „niezdobytych” dotąd 
stadionów piłkarskich), ale także 
takie, które podszyte  są odzywającą 
się jeszcze czasem ambicją.

W ubiegłym roku w tekście opu-

blikowanym na łamach „Pojezierza” 
pod tytułem „Pora ich upamiętnić” 
- upubliczniłem chęć uhonorowania 
nietuzinkowych postaci, związanych 
z Wałczem. Wymieniłem w związku 
z tym dwie nieżyjące już osoby: 
Zdzisława Tuderka i Annę Topolską. 
Zarówno ja, jak i wspierająca tę 
inicjatywę Stefania Ludwiczak zda-
waliśmy sobie sprawę, że na pewno 
pierwszą uhonorowaną osobowością 
będzie Zdzisław Tuderek. Byłem 
przekonany - wspominając go głów-
nie z czasów, gdy był burmistrzem 
- że ten fakt nastąpi trzask - prask. 

Tak się jednak niestety nie stało. 
Powodów nie będę wymyślał, bo i 
po co? Wiedziałem jednak, że jest 
sporo ludzi, którym spodobał się 
ten pomysł i dlatego postanowiłem 
wesprzeć każdego, kto podejmie się 
organizacji tego projektu. Dzisiaj już 
można oznajmić, że zadanie to chce 
zrealizować Andrzej Wiśniewski. 

Będę mu pomagał, bo przecież 
nie mogę dopuścić do tego, by nie 
spełniły się moje noworoczne przy-
rzeczenia...

Marek Pawłowski 

i był również obecny na sali sesyjnej 
co stawiało pod znakiem zapytania 
legalność podejmowanych uchwał. 
Rada zastanawiła się, jak wybrnąć z 
tej patowej sytuacji. Ostatecznie prze-
wodniczący opuścił salę sesyjną, a pod 
jego nieobecność wiceprzewodnicząca 
rozpoczęła niejako sesję od nowa. 

Rezygnacja Z. Kurkiewicza z funkcji 
przewodniczącego została ostatecz-
nie przyjęta przez Radę. Dokonano 
również wyboru nowego przewodni-
czącego. Zgodnie z przewidywaniami, 
została nią Izabela Kwiecińska. 

far
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4 stycznia została oficjalnie oddana 
do użytku nowa siedziba Punktu 
Regionalnego Centrum Kryzy-
sowego, działającego w ramach 
realizowanego przez Starostwo 
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wałczu projektu „Re-
gionalne Pogotowie Kryzysowe”.

Projekt finansowany jest ze środków 
EFS w ramach RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020, którego liderem jest Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie, 
w zakresie realizowanego zadania 
powiatu - poradnictwa specjalistycz-
nego. 

Powiat Wałecki jest jednym z 6 part-
nerów Projektu, którego zadaniem jest 
przeniesienie interwencji kryzysowej 
na wyższy poziom - tak, aby pomoc 
dla osób, które doznały w swoim 
życiu sytuacji, które doprowadziły je 
do utraty emocjonalnej równowagi, 
była szybka, w pełni profesjonalna i 
zapobiegała rozwinięciu się proble-
mów natury psychicznej.

Co może wywołać kryzys psychicz-
ny? Śmierć bliskiego, wypadek, cho-
roba, pandemia...

RCK powstały w powiatach, gdzie 
była niewystarczająca dostępność 
do usług związanych z profilaktyką 
i ochroną zdrowia psychicznego. 
Wykwalifikowani pracownicy będą 
tam wspierać i towarzyszyć potrze-

W razie kryzysu...

bującym w procesie powrotu do rów-
nowagi psychicznej oraz osiągnięcia 
stabilizacji po przebytym kryzysie 
psychicznym. 

W uroczystym oddaniu pomieszczeń 

Punktu Regionalnego Centrum Kryzy-
sowego wzięli udział: wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomor-
skiego Tomasz Sobieraj, członkini 
Zarządu Województwa Zachod-

niopomorskiego Anna Bańkowska, 
dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Dorota Rybarska 
oraz Starosta Wałecki Bogdan Wan-
kiewicz, którzy wraz z dyrektor PCPR 
w Wałczu Bożeną Terefenko przecięli 
wstęgę, prowadzącą do Centrum 
Kryzysowego.

Ponadto w uroczystości wzięli udział: 
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, 
sekretarz Miasta Wałcz Magdalena 
Krawczyk, wójt Gminy Wałcz Jan 
Matuszewski, przewodniczący Rady 
Powiatu w Wałczu Tadeusz Wenio, 
naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-
-Śledczego KPP w Wałczu podinsp. 
Dorota Sadowska, komendant KP 
PSP w Wałczu bryg. mgr inż. Dariusz 
Lubianiec, zastępca dyrektora MOPS 
w Wałczu Grażyna Wiącek, pracownik 
socjalny MOPS Beata Kida, kierownik 
MGOPS w Mirosławcu Marta Gar-
dzińska, kierownik MGOPS w Tucznie 
Emilia Janczewska, specjalista pracy 
socjalnej w MGOPS w Człopie Marta 
Majka-Hyra, rektor PWSZ w Wałczu 
Dariusz Skalski, kierownik Centrum 
Caritas w Wałczu Ewa Pastusiak i 
dyrektor ZOL w Tucznie Paweł Suski. 
Nowo wyremontowane pomieszcze-
nia poświęcił Ksiądz Prałat Antoni 
Badura.

Punkt Regionalnego Centrum Po-
gotowia Kryzysowego mieści się na 
drugim piętrze skrzydła B (budy-
nek byłego Szpitala Powiatowego), 
wejście jest możliwe zarówno od 
alei Zdobywców Wału Pomorskiego 
54, jak i od dziedzińca (wejście do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego).

Wszelkich informacji udzielają pra-
cownicy PCPR w Wałczu

far
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Panowie burmistrzowie Wałcza i 
Pan, drogi Panie naczelniku Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Drogownic-
twa! Dziękuję Panom za to, że tak 
konsekwentnie macie w głębokim 
poważaniu prośby swoich, jakby na to 
nie patrzeć, jednak płacących podatki 
mieszkańców. Dziękuję, że Waszym 
działaniem, a właściwie brakiem 
jakichkolwiek działań, pozwalacie lu-
dziom zaoszczędzić na kawie poprzez 
doprowadzenie do sytuacji, w której 
ciśnienie podnosi im się niemal każde-
go ranka niejako samoczynnie. Praw-
da jest taka, że tytułowy „wkurw” nie 
ogranicza się bynajmniej do poranku. 
Ma miejsce i rano, i we dnie, i w nocy. 

Wielu Wałczan nie wie nawet, gdzie 
znajduje się ulica Gdańska. Jest to 
niewielka, wydawałoby się osiedlo-
wa uliczka na Zatorzu. Na wysokości 
pętli autobusowej skręca się w lewo 
w ostatni zjazd przed jednostką i tym 
sposobem jesteśmy na owej Gdań-
skiej. Można tędy dojechać choćby 
do Zaułków Chełmińskich, a sam skrót 
jest ostatnio intensywnie wykorzysty-
wany. Na czym polega fenomen ul. 
Gdańskiej? Otóż całe Zatorze objęte 
jest tzw. strefą zamieszkania. W strefie 
zaś parkować wolno jedynie w wyzna-
czonych miejscach. Ulica Gdańska zaś, 
jako jedyna, wyłączona jest ze strefy. 
W konsekwencji jest de facto darmo-
wym parkingiem. Jednym z efektów 
tego stanu rzeczy jest fakt, że stojące 

„Wkurw” o poranku

wzdłuż muru jednostki garaże są sku-
tecznie zastawiane przez parkujące 
wzdłuż drogi samochody. Rano są 
to auta pracowników jednostki. Po 
południu tych, którym nie chce się 
przejść kilkuset metrów z parkingu 
przy wjeździe z ul. Wojska Polskiego 
i wolą mieć ustawione autko jak naj-
bliżej domu. Płacący niemałe podatki 
właściciele garaży nie mają swobodnej 

możliwości korzystania ze swojej wła-
sności. Niemal każdego dnia dochodzi 
więc na tym tle do kłótni. Są tam 
tak newralgiczne miejsca, w których 
właściciele garaży zmuszeni są co kilka 
dni wzywać policję. Kolejnym skut-
kiem są porysowane samochody od 
manewrówki, którą należy wykonać, 
aby wjechać lub wyjechać z garażu. 

Jak wygląda to w praktyce? Przykłą-
dowy wieczór kilka dni przed ubie-
głoroczną Wigilią. Coś złego dzieje 
się w pooperacyjnej ranie i konieczna 
jest konsultacja. Trzeba jechać. Ale... 
garaż jest zastawiony i nie ma szans, 
aby wyprowadzić z niego samochód. 
Wzywać policję? Zanim dojadą, zanim 
ustalą - o ile ustalą – właściciela... Jeśli 
się uda, to i tak upłynie sporo czasu, a 
czas liczy się tu bardzo. Więc zamiast 
samochodem, który stoi zablokowany 
w garażu, do szpitala trzeba jechać 
taksówką. Tak to wygląda, Panowie. 
A dzieje się tak dlatego, że macie to 
w nosie i nie potraficie podjąć decyzji. 
Krew człowieka zalewa, kiedy czyta 
na portalach, jak z ogromną atencją 
zajmujecie się jakąś kwietną łąką czy 
innymi tego typu bzdetami. Cała 
energia idzie na niewiele znaczące 
działania, kiedy realne problemy 
mieszkańców są olewane. 

Owszem, wielokrotnie rozmawiałem 
z Panami burmistrzami na ten temat. 
Rozmawiałem i z Panem naczelni-
kiem. Rozwiązanie problemu jest ba-
nalnie proste i leży w gestii burmistrza, 
ponieważ ulica Gdańska jet drogą 
miejską. Wystarczy postawić tam za-
kaz postoju... I tu dochodzimy do pa-
ranoi, która doskonale charakteryzuje 
nasze władze. Otóż znak nie zostanie 
postawiony, bo... ludzie muszą gdzieś 
parkować. Taki argument padał z ust 
burmistrzów i naczelnika w moich z 
nimi rozmowach. Gdzieś, czyli przed 
garażami. Gdzieś, czyli godząc się na 
blokowanie do nich dojazdów. Nie 
liczą się w tym wypadku właściciele 
garaży, którzy za swoje nieruchomo-
ści płacą podatki. Są mniej ważni od 
tych, którzy przypadkowo staną sobie 

wzdłuż drogi. Im, zdaniem naszych 
władz, należy się miejsce do parko-
wania. Właściciele garaży muszą sobie 
jakoś radzić. Mają płacić podatki i nie 
dyskutować. Szkoda, że burmistrzowie 
nie wykazali się analogiczną troską o 
parkujących, kiedy wpadli na – skądi-
nąd idiotyczny - pomysł zamknięcia 
ul. Domańskiego. Czy tam ludzie nie 
musieli parkować, podjeżdżając do 
lekarzy, apteki czy urzędu?

Wracając do ul. Gdańskiej. Oczywi-
ście są obietnice, że sprawa kiedyś 
zostanie uregulowana. Kiedy? Po 
remoncie, bo ten jest planowany. A 
kiedy będzie ten remont? Pewnie jak 
burmistrz wróci z Radomia. A kiedy 
wróci? Wcale się tam nie wybiera...

Dla zobrazowania tego, w jakiej 
sytuacji są właściciele garaży na Gdań-
skiej, zaproponowałem burmistrzom 
i naczelnikowi małe doświadczenie. 
Niech wejścia do swoich gabinetów 
zastawią jakąś szafką, stolikiem czy 
biurkiem. Nie tak nawet, aby cał-
kowicie uniemożliwić wejście, ale 
skutecznie je utrudnić. Tak, aby mogli 
wchodzić do gabinetów, przeciskając 
się bokiem, przeskakując nad szaf-
ką lub przechodząc pod biurkiem. 
Ciekawe, po jakim czasie im się to 
znudzi i zapragną normalnie wejść 
przez drzwi. 

Jestem niemal pewny, że problemu 
by nie było, gdyby jednym z w wła-
ścicieli garaży był radny lub choćby 
kolega radnego. Znak regulujący 
zatrzymywania się w tym rejonie już 
dawno by stał, tak – UWAGA! - jak stał 
przez wiele lat. Dlaczego został zdjęty? 
Tego nie wie nikt... 

Aby sprawa była jasna: właścicieli 
garaży jest więcej, niż ewentualnych 
miejsc do parkowania wzdłuż ulicy. 
Mowa jest o maksymalnie kilkunastu 
parkujących tam samochodach. Tych 
kilkanaście miejsc parkingowych jest 
dla naszych włodarzy cenniejsze od 
złota. Cenniejsze niż prawo do swo-
bodnego korzystania z własności przez 
kilkudziesięciu właścicieli garaży.

Rafał O.
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To była jedyna cenna pamiątka, 
jaką dziadkowie przywieźli ze 
Wschodu. Naszyjnik wykonany ze 
złota i platyny, wysadzany bry-
lantami, rubinami oraz perłami, 
o wartości na pewno sięgającej 
kilkuset tysięcy złotych. Zgodnie 
z rodzinną tradycją, przechodził z 
matki na córkę. Do czasu...

Najpierw był mezalians. Młody i przy-
stojny powstaniec styczniowy zawrócił 
w głowie młodej hrabiance w pałacu, 
w którym dochodził do zdrowia, lecząc 
rany odniesione w potyczce z carskimi 
dragonami. Oczywiście młodzieńcza 
miłość nie spotkała się z aprobatą ro-
dziców i rodziny, która wolałaby, aby 
błękitna krew hrabianki pomieszana 
została z inną, ale w tym samym ko-
lorze. Z kolei młoda hrabianka poszła 
na żywioł: bardziej pociągała ją gorąca 
krew młodzieńca, niż plany rodziny. 
Kiedy zrozumiała, że nigdy nie dostanie 
zgody na to małżeństwo, postanowiła 
uciec wraz z ukochanym. Oprócz nale-
żących do niej biżuterii i ubrań zabrała z 
domu tylko jedną rzecz: naszyjnik, który 
zgodnie z tradycją i tak się jej należał. 
Młoda hrabianka znała jego wartość i 
uznała, że może jej w trudnej sytuacji 
pomóc. Zabrała naszyjnik bez poczu-
cia winy bowiem zgodnie z rodzinną 
tradycją otrzymywała go najstarsza 
córka. Był więc jej, tyle, że wzięła go 
nieco wcześniej. 

Jak się okazało, naszyjnik rozpoczął 
w ten sposób bardzo długą i burzliwą 
drogę. Za działalność przeciw carowi 
hrabianka wraz ze swoim mężem 
zostali zesłani na Syberię. Tam spora 
część biżuterii wymieniona została na 
żywność i lekarstwa oraz na wykupie-
nie męża do lżejszej pracy. Naszyjnik 
jednak leżał w głębokim ukryciu. Po 
rewolucji udało im się wraz z dwójką 
dzieci wrócić do Polski. Naszyjnik trafił 
w ręce najstarszej córki hrabianki. Z 
nią, jej mężem i dziećmi ponownie 
wylądował na zesłaniu, tym razem po 
agresji Sowietów w 1939 roku. I znów 
udało się go ocalić. 

Adam i Barbara z córką i synem 
(drugi syn zmarł na zesłaniu) osiedlili 
się po wojnie w Wałczu. Naszyjnik 
przekazany został Annie, jako najstar-
szej córce. I tu pojawił się problem, bo 
Anna nie miała córek, tylko dwóch sy-
nów. Starszy Andrzej miał dwie córki i 
ustalono, że starsza z nich odziedziczy 
naszyjnik po śmierci Anny. Anna zmar-
ła w ubiegłym roku. A po jej śmierci 
wybuchła afera  - naszyjnik znikł...

***
- Wiem na pewno, że naszyjnik był 

jeszcze w domu kilka dni przed śmier-
cią mamy – mówi Andrzej. - Mimo 
ogromnej wartości, mama nigdy go 
nie chowała. Leżał w drewnianej 
skrzyneczce w szafce koło łóżka. Kilka 
dni po pogrzebie, kiedy Magda, czyli 
moja starsza córka, wspomniała o 
naszyjniku, dziadek Kazimierz poszedł 
po skrzynkę. Znalazł ją, ale... nie było 
w niej naszyjnika. Nastąpiła konster-
nacja. O dziwo, mój ojciec specjalnie 
się tym nie przejął. Za to Magda była 

Naszyjnik

wyraźnie wściekła. Żądała, żeby za-
wiadomić policję. Jednak dziadek był 
temu przeciwny. Mówił, że nie chce 
skandalu. Jego zdaniem ktoś zabrał 
naszyjnik podczas stypy i na pewno 
był to ktoś z rodziny. Przekonywał, że 
sam wszystko wyjaśni. Uznał, że byłby 
wstyd wzywać policję na krewnego. 
Magda zgodziła się poczekać. Jej 
zdaniem naszyjnik na pewno ukradł 
wujek Jurek. Miał problemy z alkoho-
lem, stracił pracę i ciągle brakowało 
mu pieniędzy. Ale Magda zastrzegła, 
że jeśli przez tydzień naszyjnik się 
nie znajdzie, ona sama zgłosi to na 
policję.

Zarówno Magda jak i dziadek Ka-
zimierz zaczęli prywatne śledztwo. 
Niestety nie doprowadziło ono do 
szczęśliwego finału. Po naszyjniku 
zaginął wszelki ślad. Z kolei Andrzej 
zwrócił uwagę na dość dziwne zacho-
wanie swojej młodszej córki Agnieszki, 
która była młodszą siostrą Magdy. 
Dziewczyna początkowo popierała 
dziadka, aby nie wzywać policji, ale 
nie uczestniczyła w prywatnym śledz-
twie. Potem jednak Andrzej zaobser-
wował, że dziewczyna ewidentnie 
była na coś wściekła. Nie skojarzył 
tego jednak z naszyjnikiem. 

Szok nastąpił któregoś wieczoru. 
Andrzej z córkami przyjechali do 
domu. Kazimierz poprosił ich, żeby 
pomogli uporządkować rzeczy po 
Annie. Było sporo zdjęć, dokumen-
tów. Przeglądali je i rozmawiali. W 
którymś momencie Magda poszła 
do łazienki. Po drodze mijała sypial-
nię dziadków. W środku paliła się 
lampka. Magda zobaczyła siedzącą 
na łóżku siostrę. Na jej kolanach 
leżała otwarta skrzynka, do której 
Agnieszka wkładała... naszyjnik. 
Magda rzuciła się na siostrę. Potem 
w domu rozpętała się koszmarna 
awantura. Agnieszka przyznała się 
do zabrania naszyjnika. Tłumaczyła, 
że to jej się on bardziej należał, bo 
to ona spędzała z babcią więcej czasu 
i bardziej opiekowała się dziadkami. 
To ona robiła im zakupy i gotowała. 

To ona sprzątała dom. Magda odwie-
dzała ich raz na dwa albo nawet trzy 
miesiące i zdaniem młodszej siostry, 
nie zasługiwała na naszyjnik.

***
Awantura jaka wtedy wybuchła spo-

wodowała, że to, co mówi Agnieszka, 
dotarło do wszystkich z opóźnieniem. 
Ona zaś starała się wyjaśnić, że wła-
ściwie nie ma o co się awanturować, 
bo naszyjnik nie ma większej wartości. 
Nie ukrywała, że chciała go sprzedać. 
Pojechała do Poznania do dobrego 
salonu i najadła się tylko wstydu. Oka-
zało się, że naszyjnik jest pozłacany, a 
kamienie to zwykłe szkiełka. Wartość 
tego wszystkiego nie sięgała nawet 
100 złotych. 

- Magda nie uwierzyła siostrze 
– mówi Andrzej. - Wpadła w szał. 
Chwyciła naszyjnik i z samego rana 
pobiegła z nim do któregoś z wa-
łeckich jubilerów. Tam potwierdziło 
się, że jest to jedynie imitacja złota i 
kamieni szlachetnych. Magda miała 
już w głowie całą teorię, według której 
jej siostra ukradła naszyjnik, sprzedała 
go, a na jego miejsce chciała podłożyć 
kopię. Zagroziła, że pójdzie na policję, 
bo nie pozwoli, żeby ją okradziono. 
Wyzywała Agnieszkę od złodziejek, 
wrzeszczała, że zamknie ją w więzie-
niu. Byłem tym zniesmaczony.

Wtedy głos zabrał Kazimierz, który 
dotychczas przysłuchiwał się awantu-
rze w milczeniu. Spokojnie oznajmił, 
że razem z babcią podjęli słuszną de-
cyzję. Agnieszka, która okazywała dla 
nich wiele serca, ma zapisany dom i 
trochę oszczędności. Magda zaś, która 
zupełnie się nimi nie interesowała, 
nie zasługiwała na naszyjnik. Dlatego 
dziadek z babcią kilka lat temu sprze-
dali tę kosztowność. Pieniądze zain-
westowali w remont domu, a resztę 
przeznaczyli na swoje przyjemności, 
w tym głównie podróże.

- To fakt, że rodzice często jeździli 
na zagraniczne wycieczki – przyznaje 
Andrzej. - Zwiedzili spory kawałek 
świata i nawet pytałem ich, skąd mają 
na to pieniądze. Mówili, że z oszczęd-
ności, ale okazało się, że dołożyli ze 
sprzedaży naszyjnika. Nie miałem im 
tego za złe. Agnieszka również powie-
działa, że dobrze zrobili. Za to Magda 
wykrzyczała, że dziadek z babcią ją 
okradli. Zagroziła, że będzie walczyć 
o należną jej część domu i pieniędzy, 
które zostaną po dziadkach. Wstyd mi 
było za córkę. Kazimierz słuchał tego 
spokojnie. Gdy poszła oznajmił, że z 
babcią przewidzieli jej zachowanie i 
pod względem prawnym zadbali, aby 
nie dostała nawet grosza.

Michał Gwdowski
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Mój całkowicie subiektywny i uło-
żony z lekkim przymrużeniem oka 
ranking wydarzeń ubiegłego roku. 

NajWIęKSZy ROZWój TuRySTyKI
Oczywiście laur za rozwój turystyki 

w całym kraju należy się naszemu 
rządowi. Najpierw decyzje rządu 
wywołały masowy rozwój turystyki 
pieszej. Szereg demonstracji przeciw 
wyrokom Trybunału Konstytucyjne-
go, przeciwko zaostrzeniu prawa 
aborcji wygoniło na świeże powie-
trze setki tysięcy współobywateli w 
całym kraju, w tym także i w Wałczu. 
Potem panie zostały zmuszone do 
tak zwanej turystyki aborcyjnej, 
która zresztą kwitła już wcześniej, a 
dokładniej od czasu obowiązywania 
tak zwanego kompromisu aborcyj-
nego. Swoją drogą, ów kompromis 
jest również NAJwiększą paranoją, 
bowiem został zawarty pomiędzy 
politykami i klerem, z pominięciem 
głosu najbardziej zainteresowanych, 
czyli kobiet... 

Od początku roku również miesz-
kańcy Wałcza i powiatu wałeckiego 
mieli możliwość doświadczyć innego 
rodzaju turystyki – turystyki szcze-
pionkowej. Tak się bowiem złożyło, 
że aby zdobyć działkę Pfizera czy 
innej Astry Zeneki, trzeba było po-
konać nieraz kilkadziesiąt kilometrów 
i zaszczepić się w innym mieście. 
Sprawiedliwie należy dodać, że z 
kolei Wałcz i okoliczne miejscowo-
ści odwiedzali mieszkańcy innych 
miast, którym los zwany centralną 
rejestracją wyznaczył tu miejsce 
szczepienia. I kolejny raz potwierdziło 
się powiedzenie, że podróże kształcą. 
Wiele osób z Wałcza szczepiło się w 

Naj... 2021
Szczecinku. I wiele osób zaczęło  za-
dawać głośno pytania o to, dlaczego 
w Wałczu nie może być tak, jak w 
Szczecinku, na tle którego wypadamy 
kiepsko...
NajWIęKSZy ObCIaCh

Tu bez wątpienia laur pierwszeństwa 
należy się antyszczepionkowcom. 
Teorie, które głoszą ci ludzie, przeczą 
zdrowemu rozsądkowi i teorii ewolucji, 
która nasz gatunek nazywa – w ich 
przypadku nie wiedzieć czemu - homo 
sapiens. Myślę, że w tym przypadku 
należałoby stworzyć nową systema-
tykę. Oprócz homo sapiens, czyli 
człowieka rozumnego, warto byłoby 
rozróżnić podgatunek homo foliaris, 
czyli człowiek „foliarz”, wyodrębniając 
tym samym spośród rozumnej części 
społeczeństwa wszelkich foliarzy, pła-
skoziemców i antyszczapionkowców. 
Oczywiście nie jest tak, że wśród an-
tyszczepionkowców są wyłącznie osoby 
niepiśmienne i wolniej myślące. Tyle, 
że setkom, a przynajmniej dziesiątkom 
lat postępu naukowego przeciwsta-
wiają oni dwie godzinki, poświęcone 
na szperanie w sieci. Oczywiście mają 
swoich ekspertów, takich jak np. 
pozbawiony prawa do wykonywania 
zawodu lekarz czy piosenkarka po 
ośmiu klasach podstawówki i nieskoń-
czonym technikum pszczelarskim. Takie 
osoby są autorytetami, którymi można 
podeprzeć się tworząc podwaliny teorii 
o szkodliwości czy - w wersji light - bez-
celowości szczepień. 

NajlePSZy GOSPODaRZ
W tej kategorii bez wątpienia wy-

łania się trójka samorządowców z 
terenu naszego powiatu, która od lat 
prowadzi we wszelkich tego rodzaju 

rankingach. Mowa oczywiście o wój-
cie gm. Wałcz Janie Matuszewskim, 
staroście Bogdanie Wankiewiczu i 
burmistrzu Mirosławca Piotrze Pawli-
ku. W sumie trudno z tej trójki wybrać 
najlepszego. Dodać przy tym należy, 
że przy wielu inwestycjach panowie 
ściśle ze sobą współpracują. Dlatego 
uznałbym za zwycięzców całą trójkę, 
może z minimalnym wskazaniem 
na starostę Bogdana Wankiewicza. 
Starostwo jest bowiem w najgorszej 
sytuacji, jeśli chodzi o dochody. 
Wbrew temu, Starosta jest mistrzem 
w realizowaniu inwestycji za... cudze 
pieniądze. Chyba tylko on sam jest się 
w stanie połapać, kto za jaki odcinek 
drogi płaci... Najważniejsze jednak, 
że to, co zaplanuje, z podziwu godną 
konsekwencją realizuje. Inwestycje 
z dofinansowaniem w wysokości 
nieraz przekraczającej 90, a bywa, 
że sięgającej nawet 100 procent, ro-
bią wrażenie. Wójt i burmistrz mają 
pod tym względem nieco łatwiej, 
bo przychody gmin są wyższe, ale i 
w ich przypadku liczba inwestycji w 
stosunku do możliwości finansowych 
również jest imponująca. 

NajWIęKSZe GRIllOWaNIe 
W POWIeCIe

Miało miejsce na przełomie czerwca 
i lipca. Ta rozpoczęta w czerwcu, a za-
kończona w lipcu impreza, zwana dla 
niepoznaki sesją absolutoryjną Rady 
Miasta Wałcza, umożliwiła przyrządze-
nie nowego popisowego dania przez 
zespół radnych większości... Propono-
wana nazwa to „Grillowany burmistrz 
z rusztu”. Maciej Żebrowski wysłuchał 
na swój temat oraz na temat swojej 
pracy tyle krytycznych uwag, że wręcz 

niemożliwym wydaje się, aby taka oso-
ba kierowała miastem. Oczywiście nie 
otrzymał ani absolutorium, ani wotum 
zaufania, i to już drugi raz z rzędu. I co? 
I nic... Zdaniem większości radnych, 
burmistrz powinien zostać natychmiast 
zmieniony, bo jest ich (tzn. większości) 
zdaniem zły, nieudolny i wręcz szko-
dliwy dla miasta. Drugie nieudzielenie 
absolutorium otworzyło ścieżkę do 
jego odwołania w drodze referendum. 
Logiczne wydawało się, że Rada właśnie 
do tego zmierza. Parafrazując jednak 
słynne powiedzenie można stwierdzić, 
że: tam gdzie kończy się logika, zaczy-
na się... Rada Miasta Wałcza. Okazało 
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Naj... 2021

się bowiem, że wprawdzie burmistrz 
jest zły i burmistrza należy odwołać, a 
dwukrotne nieudzielenie absolutorium 
otwiera drogę do referendum, ale... 
radni nie chcą referendum, nie chcąc 
jednocześnie obecnego burmistrza. A 
nie chcą referendum obawiając się, że 
może okazać się nieskuteczne. Wówczas 
zaś przykrość może spotkać Radę i to 
ona może być odwołana. I tak mamy 
nieustający, momentami żenujący spek-
takl podpiekania burmistrza na każdej 
sesji i przy każdej możliwej okazji. Mó-
wiąc jednak wprost, bardziej wygląda to 
na teatrzyk w wykonaniu radnych, niż 
konsekwentną politykę samorządową. 

NajWIęKSZe ZaSKOCZeNIe
Wyjawię (lub przypomnę...) pewną 

swoją przypadłość: nie jestem zago-
rzałym zwolennikiem rządzącej nami 
partii. Mówiąc wprost - za PiS i jej 
przybudówkami nie przepadam. Wie-
le razy i na różne tematy spierałem się 
z członkami i sympatykami lokalnego 
komitetu tej partii. Przypominam 
sobie dość ostre wymiany zdań z 
panem Piotrem Pierzyńskim, które 
chyba nawet zakończyły się jakimiś 
blokadami profili. Kiedy więc Piotr 
Pierzyński został pełniącym obowiązki 
burmistrza Tuczna (po odwołaniu w 
drodze referendum Krzysztofa Hary) 
- nie ukrywam, że bacznie przyglą-
dałem się jego poczynaniom. Z tych 
obserwacji i kilku osobistych rozmów 
wyłonił się ku mojemu zaskoczeniu 
niezwykle pozytywny obraz. Inaczej 
rzecz ujmując, pan Piotr okazał się 
mniej „pisowski”, niż podejrzewałem. 
Tych kilka miesięcy, które spędził na 
stanowisku de facto burmistrza Tuczna 
należy ocenić jako udane i nie jest to 
wyłącznie mój odosobniony pogląd. 
Najwyraźniej podobnego zdania była 
całkiem spora grupa mieszkańców 

Tuczna, skoro w uzupełniających 
wyborach Piotr Pierzyński pokonał 
lokalnych kandydatów i znalazł się w 
drugiej turze. Osobiście przyznam, że 
gdyby wygrał, nie widziałbym w tym 
nic złego ani szkodliwego dla Tuczna. 
Nowym władzom Tuczna sugeruję, 
aby całkowicie nie rezygnowali z kon-
taktów z P. Pierzyńskim. Myślę, że w 
wielu momentach będzie mógł pomóc 
i sądzę, że jeśli będzie miał ku temu 
możliwość to na pewno nie odmówi. 

NajlePSZy fIlM
Dla mnie to bez wątpienia wyemi-

towany tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia na platformie Netflix film 
„Nie patrz w górę” (Don’t look up). 
Przystąpiłem do jego oglądania znając 
jedynie pochlebne opinie, ale nie znając 
fabuły. Oczywiście wrażenie robiła im-
ponująca wręcz obsada. Kiedy jednak 
Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence 
odkryli lecącą w kierunku kometę, która 
za pół roku ma zderzyć się z ziemią... już 
miałem wyłączyć film, spodziewając się 
kolejnego dzieła w stylu Armagedonu. 
Zdecydowałem się jednak pooglądać 
jeszcze kilka minut i... Nie chciałbym 
spoilerować, ale dalej była już czysta jaz-
da bez trzymanki. Ten fiemal lustrzane 
odbicie naszego społeczeństwa. Jedni 
nie wierzą astronomom, lekceważąc 
zagrożenie (jakaż to analogia do pande-
mii i ruchów antyszczepionkowych...). 
Są i naukowcy wizjonerzy, którzy wolą 
jednak zadbać o ewentualny zysk, niż 
o bezpieczeństwo. Są i politycy - w roli 
prezydenta USA, odpowiednika Trum-
pa w spódnicy, genialna Meryl Streep 
- którzy manipulują opinią publiczną 
w zależności od potrzeb. Są i media 
uznające, że lepiej podawać fajne wia-
domości, niż prawdę o nadciągającej 
zagładzie. Jest i społeczeństwo, które 
widząc nadlatującą kometę koniecznie 

chce zrobić sobie z nią „selfika”. Ten 
film po obejrzeniu boli, bo pokazuje nas 
takich, jakimi jesteśmy. I to nie napawa 
optymizmem. Moim zdaniem to nie 
tylko najlepszy film ubiegłego roku, ale 
jeden z ważniejszych w ostatnich latach. 

NajłaDNIejSZe KINO
Skoro była mowa o filmie, to nie 

może zabraknąć kina. Trwa remont 
wałeckiego Kina Tęcza. Kilka tygodni 
temu burmistrz wrzucił do internetu 
wizualizację kina i trzeba przyznać, że 
robi ona wrażenie. Zaznaczyć należy, 
że projekt tyczy się nie tylko remontu 
samego kina, ale również przebudowy 
budynku, w którym się ono mieści, a 
także montażu windy pomiędzy bu-
dynkiem kina i Wałeckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz zagospodarowania 
przestrzeni publicznej w tym rejonie. 
Koszt całego przedsięwzięcia powinien 
zamknąć się w kwocie nieco poniżej 7 
mln. złotych. Projekt jest imponujący, 
choć z wpisów w internecie wynika po 
raz kolejny, że każdemu nie da się dogo-
dzić. Jednym budynek się podoba, inni 
uważają go za nazbyt nowoczesny przez 
co nie pasujący do otoczenia. Innym się 
nie podoba, bo... nie. Najważniejsze, że 
najwyraźniej nie podoba się radnym 
większości. Wraziła to podczas sesji 
jedna z radnych - oceniła, że takiego 
projektu nie da się zrealizować, miesz-
cząc się w zakładanej kwocie. Większa 
kwota (mowa była o minimum 10 
milionach za samo kino) zaś to jest już 
zdaniem radnej czysty zbytek i zgody na 
taki wydatek nie będzie. Wychodzi więc 
na to, że będziemy mieli najładniejsze 
kino w okolicy, o ile będziemy je mieli 
na czymś więcej, niż wizualizacji. Lepiej 
za tę kasę zrobić parę chodniczków w 

okręgach radnych większości, bo te nie 
wiedzieć czemu są w najgorszym stanie? 
No nie wiem...  

NajWIęKSZe faux PaS
Tu laur zdobywa nie tyle Rada Mia-

sta Wałcza, co sprawująca faktyczną 
władzę w mieście większość. Owa 
większość postanowiła dokonać re-
wolucji i obsadzić „swoimi” radnymi 
komisje. Ponieważ większość i tak 
miała w komisjach... większość - moż-
na uznać, że zabieg był kosmetyczny. 
Ot, kilku radnych większości dostanie 
po kilkaset złotcyh więcej za prze-
wodniczenie komisjom i to właściwie 
jedyna wymierna korzyść, wynikająca 
z tej zmiany. Okazało się jednak, że 
aby odwołać poprzedników, należało 
podjąć stosowne uchwały, a te po-
winny mieć uzasadnienie. Powielono 
je więc i w efekcie w każdym przy-
padku powodem odwołania był brak 
zaufania do przewodniczącego. Było 
to zwyczajnie paskudne, sugerowało 
bowiem złą pracę przewodniczących, 
przy czym na czym miałaby polegać 
ułomność tej pracy można było sobie 
dopowiedzieć dowolnie, gdyż nigdy 
wcześniej nie było jakichkolwiek 
zarzutów odnośnie przewodniczenia 
komisjom. Niektórzy z odwołanych 
przewodniczących poczuli się (wydaje 
się, że słusznie) takim uzasadnieniem 
urażeni. Musiało to być tym bardziej 
przykre, kiedy na brak zaufania 
powoływali się koledzy – dziś już 
być może ekskoledzy i ekskoleżanki. 
Cóż, na pewno można było wymyślić 
zdecydowanie bardziej neutralne 
uzasadnienie, jak choćby „przejęcie 
pełnej odpowiedzialności za działania 
Rady Miasta”.                              far
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Światła i cienie
Można mieć sprzęt z najwyższej półki, ale sam sprzęt to za mało, żeby zostać dobrym fotografi-
kiem. Trzeba jeszcze mieć to „coś” - umieć patrzeć, czytać kolory, widzieć światło i... czuć, w którym 
momencie nacisnąć spust migawki. To wszystko ma Marcin Madajczyk - tuczyński mistrz dłuta, 
pędzla i obiektywu, chętnie współpracujący z naszym tygodnikiem. Oto kolejna porcja zimowych 
pejzaży autorstwa Marcina. Gratulujemy i dziękujemy!
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Światła i cienie
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Kiedy ludzie się rozwodzą – trudno 
jest uniknąć negatywnych emocji. 
Gorzej, kiedy chęć dokopania by-
łemu współmałżonkowi przysłania 
dobro dziecka. 

Patrycja R. przez 13 lat była szczęśli-
wą mężatką. Jej mąż Radosław raczej 
nie był miłością jej życia. Patrycja R. 
przyznaje, że wyszła za mąż głównie z 
powodów materialnych. Według niej, 
bezpieczeństwo - w tym oczywiście 
bezpieczeństwo finansowe - jest nie-
zwykle ważne w związku, a Radosłąw, 
właściciel kilku firm i spadkobierca 
kilku kolejnych, był tego gwarantem. 
Starszy od niej o blisko dziesięć lat 
wydawał się zakochany w młodej 
dziewczynie. Patrycja może i nie była 
mistrzynią intelektu, ale też nie to było 
największym atutem dziewczyny. Kie-
dy powiedzieli sobie: tak, Patrycji R., 
dziewczynie pochodzącej z niewielkiej 
miejscowości na terenie gminy Czło-
pa, wydawało się, że wręcz dostąpiła 
za życia bram raju. Podobnego zdania 
byli jej rodzice, rodzina i znajomi. 
Faktem jest, że niektórzy znajomi 
złośliwie komentowali czym i w jaki 
sposób zdobyła względy bogatego 
biznesmena, ale powszechnie wiado-
mo, że świat jest pełen frustratów i 
zawistników...

Kiedy po roku urodziła się Dorotka, 
Patrycja była pewna, że jej małżeń-
stwo jest już mocno scementowane. 
Żyło jej się doskonale. Nie musiała 
pracować, miała właściwie nieogra-
niczone środki finansowe. Dzieckiem 
zajmowała się wynajęta niania, dom 
sprzątała wynajęta pani, a obiady 
gotowała opłacana kucharka. Patry-
cja R. mogła więc, jak to się mówi, 
leżeć i pachnieć. Do tego miała dużą 
swobodę. Mąż często wyjeżdżał w 

Odwrotny skutek
interesach, bowiem większość jego 
firm znajdowała się poza Wałczem. 
Znudzona, młoda i nie da się ukryć, że 
wizualnie bardzo atrakcyjna kobieta 
lubiła się zabawić. Nie brakowało 
wokół niej mężczyzn i sporo osób 
szeptało, że z wieloma miała ro-
mans. Dowiedział się o tym w końcu 
Radosław R., a po przyswojeniu tej 
informacji nie dyskutował ze swoją 
małżonką, i nie słuchał jej wyjaśnień, 
tyko wystąpił o rozwód. 

***
- On mnie oszukał – twierdzi Patry-

cja R. - Stać go było na najlepszych 
prawników. Zabrał mi wszystko i po-
zbawił wszystkiego: biżuterii, domu, 
samochodu. Zostałam po 13 latach 
małżeństwa z niczym. Wróciłam z 
córką do rodziców, a on wydzielał 
mi nędzne alimenty. Kocha Dorotkę 
i chciał przejąć nad nią opiekę. Mnie 
proponował, żebym zgodziła się na to, 
aby Dorotka zamieszkała z nim. Ale ja 
głupia nie jestem. Jak chciał się z nią 
częściej widywać, to musiał mi płacić 
i... płacił. Po kilku miesiącach wypro-
wadził się do nowej posiadłości pod 
Poznań. Któregoś razu córka wróciła 
z weekendu, który z nim spędziła i 
oznajmiła, że tata ma nową dziew-
czynę. Pokazała jej zdjęcia. Śliczna, 
młodsza ode mnie. Dostałam szału, 
kiedy zobaczyłam na jej ręce moją 
dawną bransoletkę. Postanowiłam, że 
się zemszczę i pozbawię go całkowicie 
kontaktów z córką.

Kolejna wizyta Dorotki u ojca była 
zaplanowana za dwa tygodnie. Patry-
cja R. pojechała do Poznania razem 
z córką. Miała robić zakupy. Córka 
dowiedziała się, że tata ma po nią 
przyjechać do centrum handlowego. 
Mama coś załatwiała, a ona sama 
czekała w umówionym miejscu. Wte-

dy podjechał samochód. Mężczyzna, 
który siedział za kierownicą, miał jej 
zdjęcie. Powiedział, że tata ma awarię 
w domu. Ulatnia się gaz i weekend 
spędzą w wynajętym hotelu. Ma 
jechać z nim, który jest jego kolegą 
i czekać, aż tata dojedzie. Odjechali. 

W tym czasie Patrycja znalazła się już 
na poznańskiej komendzie. Zgłosiła 
porwanie córki. Przesłuchującym ją 
policjantom jasno dała do zrozumie-
nia, że córkę porwał jej ojciec. Chce 
ją odebrać i uzyskać wyłączne prawo 
do opieki. Policjanci rozpoczęli swoje 
czynności. 

Nadszedł wieczór. Dorota z obcym 
mężczyzną czekała w hotelu. Ojciec 
nie przyjeżdżał, ale mężczyzna logicz-
nie tłumaczył, że widocznie awaria 
była na tyle poważna, że ciągle trwa 
jej naprawa. Dorota niestety nie miała 
telefonu i nie mogła sama zdzwonić 
do ojca.

- Wiedziałam, że telefon można 
namierzyć – przyznaje Patrycja. - 
Dlatego pod byle pozorem zabrałam 
go córce. Obiecałam, że oddam ale 
„zapomniałam” i nie zdążyłam jej do-
nieść przed odjazdem. Ten mężczyzna 
był moim kolegą, a nie owijając w 
bawełnę moim kochankiem, i zabrał 
Dorotkę na  moją prośbę. Zrobiłby 
dla mnie wszystko. W tym czasie 
mój były mąż został zatrzymany i 
tłumaczył się na policji. Za dwa dni 
córka by się znalazła. Sama powie-
działaby, że przetrzymywał ją kolega 
jej ojca. Puścił ją, bo się wystraszył, 
może też przemyślał konsekwencje. 
Tłumaczeń mogło być wiele. Naj-
ważniejsze, że byłyby dość mocne 
poszlaki, że mogło to być porwanie 
rodzicielskie. Myślę, że dla sądu by-
łoby to wystarczające, żeby zabronić 
Radkowi kontaktów z córką. Niestety, 

popełniłam błąd.
***

Patrycja R. nie mogła wracać do 
Wałcza. Szkoda jej było pieniędzy na 
wynajęcie pokoju w Poznaniu, więc 
skontaktowała się z kochankiem, a ten 
dał jej znać, kiedy Dorotka zasnęła. 
Patrycja R. weszła do pokoju i zniknęli 
w sypialni. Nad ranem obudzili się 
wcześnie i zaczęli rozmawiać na temat 
planu, który ich zdaniem szedł dosko-
nale. Nie zdawali sobie sprawy, że 
Dorotka też już nie spała. Słysząc głos 
matki wydawało jej się, że śni. Zakra-
dła się pod drzwi i słuchała. Usłyszała, 
że ojciec nie miał z tym nic wspólnego. 
Dowiedziała się, że wszystko jest po 
to, żeby nie mogła nigdy więcej zoba-
czyć się z tatą. Zrozumiała, że tata ma 
przez to duże kłopoty. Ubrała się po 
cichu i uciekła. Zatrzymała pierwszy 
napotkany patrol policji.

- Byłem w szoku, kiedy policjanci 
poprosili mnie, abym uczestniczył w 
przesłuchaniu córki – mówi Radosław 
R. - Nie wierzyłem w to, co słyszałem. 
Nie sądziłem, że moja była żona 
jest na tyle podła, żeby zaplanować 
i zrealizować taką intrygę. Ona i jej 
kochanek zostali zatrzymani przez 
policję i mają teraz spore problemy. 
Wprowadzenie w błąd policji, rzuca-
nie fałszywych oskarżeń... to wszystko 
są przestępstwa. Zamiast ograniczyć 
prawa mnie, Patrycja wywołała od-
wrotny skutek. Sąd umieścił Dorotkę 
pod moją opieką do czasu wyjaśnie-
nia sprawy. Potem oczywiście będzie 
kolejna rozprawa o to, kto będzie 
opiekował się córką. Dorotka jest pod 
opieką psychologów i jasno mówi 
podczas spotkań, że chce być ze mną, 
a nie z mamą. Liczę, że sąd uwzględni 
zdanie dziecka.

Marcin Orlicki
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Podobno nie ma tego 
złego, co by na dobre 
nie wyszło. Gdyby 
ktoś powiedział mi to 
bezpośrednio po tym, 
jak ostatnio udałam się 
do fryzjera, prawdopo-
dobnie zaśmiałabym 
mu się głośno w twarz 
- no, bo co dobrego 
może wyniknąć z tego, 
że z wyglądu zaczęłam 
przypominać młodego 
owczarka niemieckie-
go z lekko chorowitą 
sierścią?  Można, na 
przykład, zostać szalo-
nym naukowcem.

Kiedyś z przerażeniem 
patrzyłam na opisy 
blogerek i relacje 
moich koleżanek, które 
robiły z włosami coś, 
co byłam w stanie 
określić jedynie jako 
szalenie skompliko-
wany, mroczny rytuał. 
Moja podstawowa pie-
lęgnacja składała się ze 

sklepowego szamponu, 
sklepowej odżywki i 
sklepowej maski (o ile o 
niej nie zapomniałam), 
kilka razy do roku odda-
wałam się też drobnemu 
szaleństwu nałożenia na 
włosy jakiegoś rodzaju 
oleju do włosów. Pod-
rasowywanie składów 
kosmetyków? Gotowa-
nie siemienia lnianego? 
Płukanie włosów wodą 
po ugotowanym ryżu? 
Odgniatanie włosów 
t-shirtem z wysokogatun-
kowej bawełny? Kto ma 
czas na takie rzeczy?

Ja. Ja mam czas na takie 
rzeczy, odkąd osiągnę-
łam poziom prawdziwej 
desperacji. Pierwszym 
krokiem na drodze do 
odzyskania przynajmniej 
podstawowego poziomu 
dobrej relacji z własnymi 
włosami były zakupy. 
Na cel obrałam polską 
markę, w ofercie której 
znajduje się cała gama 
kosmetyków niezbęd-
nych do tego, żeby choć-
by pomyśleć o zaczęciu 
świadomej pielęgnacji. 
I już przy przeglądaniu 
ich katalogu osiągnęłam 
stan umysłu podobny 
do tego, który skłonił 

halo, Mars?
Britney Spears w 2007 
roku do ogolenia gło-
wy na łyso - skąd mam 
wiedzieć, jaki mam typ 
włosów? Co to są emo-
lienty i humektoidy i 
dlaczego moje włosy 
potrzebują aż tylu prote-
in? Czy te proteiny mają 
być wielko- czy mało-
cząsteczkowe? Czy mój 
kolor włosów ma znacze-
nie? A płeć? A wyzna-
nie? CZY NIE MOGŁAM 
PÓJŚĆ DO JAKIEGOŚ 
INNEGO FRYZJERA I ZA 
JAKIE GRZECHY SOBIE 
TO TERAZ ROBIĘ?

Wypełniłam interneto-
wy test na porowatość 
włosów, a potem za-
mknęłam oczy, kliknęłam 
kilka razy i wpisałam kod 
BLIK. Kilka dni później 
do mieszkania przyszła 
paczka większa od tej, w 
którą sklep zoologiczny 
pakuje karmę dla moich 
dwóch kotów, a ja usia-
dłam na środku salonu i 
rozłożyłam wokół siebie 
stosy dziwnych słoicz-
ków, tubek, szklanych 
buteleczek i papiero-
wych opakowań. Stało 
się. Zostałam kultystką. 
Bez „o”.

Od tej pory jest tylko 
trudniej, bo okazuje 
się, że nie wystarczy 
tych rzeczy nałożyć na 
włosy - trzeba to robić 
WŁAŚCIWIE. Szampon 
tylko przy skórze głowy, 
ale przed szamponem 
koniecznie odżywka. Po 
myciu kolejna odżywka 
- ale ważne czy emolien-
towa, humektoidowa czy 
proteinowa. Tempera-
tura wody? Nie wolno 
już brać prysznica we 
wrzątku, bo to uszkadza 
komórki włosów. Wycie-
ranie? W życiu, to bar-
barzyństwo! Suszarka? 
Tylko w ostateczności. Po 
myciu, odżywki bez spu-
kiwania i mgiełki. Raz w 
tygodniu maska na noc, 
ale najlepiej z podkła-
dem z aloesu i zapako-
wana pod podgrzany w 
mikrofalówce bawełnia-
ny turban. W atomize-
rze tworzę roztwory do 
rozpylania na wilgotnych 
włosach, żeby następnie 
to zmyć - znowu zgodnie 
z powyższymi zasadami.

No i co z tego, że zary-
wam noce w turbanie, w 
którym niewygodnie się 
śpi? Czasem jest fajnie - 
moje niezmiennie jeszcze 

Zewsząd biegną 
komunikaty o 
nowym „pol-
skim ładzie”. 
Z d a j e  s i ę , 
że  powsta ł 

nowy, ale tym 
razem oksymo-

ron, czyli przeciw-
s taw- ne określenie, mocno 
w tym przypadku ironiczne.  Nie jest 
to niestety novum w procesie stano-
wienia polskiego prawa. Przykładem 
mogą być nocne głosowania w kilka 
godzin i bezrefleksyjne odrzucanie 
poprawek. Skutki takiego stanowie-
nia prawa zdewastowały podstawy 
sądownictwa, a za pośpiech przy 
tworzeniu  wadliwego prawa płacimy, 
jako społeczeństwo, miliony Euro 
dziennie. Do tego wstrzymano nam 
wypłatę środków unijnych, a kopal-
nia Turów dalej dymi. Nauka prawa 
przyjmuje zaś dla celów interpretacji 
prawa racjonalność ustawodawcy, bo 

inaczej przecież nie można. Założenie 
bowiem racjonalności prawodawcy 
powinno dać podmiotom stosującym 
prawo (a zatem praktykom stosowa-
nia prawa) narzędzie do stosowania 
przepisów w sposób właściwy i do-
stosowany do uwarunkowań danego 
stanu faktycznego. I tu pojawia się 
pytanie: czy ustawodawca, pędzący 
niczym Pendolino przez Polskę, jest 
w stanie dostrzec popełnione błędy i 
brak spójności z innymi przepisami? 
Zdaje się, że nie zauważa on tych wsi 
i miasteczek, które w pędzie mija, in-
teresując się tylko stacjami, na których 
się zatrzymuje, a najczęściej tylko i 
wyłącznie stacją końcową, czyli celem 
politycznym. W tym pędzie uchwala-
ne są rocznie tysiące stron przepisów. 
W 2021 r. ukazało się 2507 aktów 
prawnych, opublikowanych w Dzien-
niku Ustaw, i 1206 w Monitorze Pol-
skim. Jest to kilkadziesiąt tysięcy stron 
przepisów. Tymczasem w 1918 r. były 
tylko 23 numery Dziennika Ustaw, a 

Nieracjonalność 
(racjonalnego?) ustawodawcy

przecież wówczas Polska powstawała, 
łącząc w sobie trzy zaborcze systemy 
prawne. Nic nie usprawiedliwia ta-
kiego tempa tworzenia przepisów. 
Prowadzi to do postępującej inflacji 
(nomen omen) prawa i utraty do 
niego szacunku. Przykładem jest ów 
„polski ład”, uchwalony w nadmier-
nym pośpiechu, bez sensownego 
vacatio legis, czyli terminu do wejścia 
w życie uchwalonych przepisów, by 
dać nam czas na dostosowanie się do 
nich. Tu niestety po raz kolejny poległ 
ów racjonalny ustawodawca w walce z 
prymatem celu politycznego, realizo-
wanego przez ekipę u władzy. Słupki 
sondaży okazały się być ważniejsze 
od racjonalności w stanowieniu pra-
wa. Teraz pomysłodawca raczy nas 
zadowoleniem z siebie, że przecież 
zmienia przepisy, skoro są błędy - 
przemilczając, że mogłoby ich nie być, 
gdyby był racjonalny. Szkoda wielka, 
że niezależnie od ekipy u władzy 
wciąż popełniane są te same błędy. 

W tym wszystkim utknęli „księgowi”, 
bo przecież oni są winni, a na końcu 
miotają się pracodawcy i pracobiorcy, 
szukając światełka w tunelu zalewa-
jących ich wytworów ekspresowej 
legislacji. Wielu może nie dać rady 
dotrzeć do wiedzy, umożliwiającej 
przetrwanie tego (nie)racjonalizmu, 
a przecież to oni utrzymują tego usta-
wodawcę - kimkolwiek by był. Za to 
na horyzoncie pojawiają się chmury 
nadciągającej szarej strefy, bo jak 
donoszą media – wiele osób i firm by 
przetrwać, da się jej pochłonąć, gdyż 
jest to znany wszem i wobec objaw 
choroby, wynikającej z podniesienia 
podatków, że o inflacji i cenach energii 
nie wspomnę. Tak to mit o racjonal-
nym ustawodawcy po raz kolejny 
upadł, by nie rzec, że poległ.

Zdrowia życzę Czytelnikom - takie 
wsparcie, gdyż akurat ci, którzy po-
winni, raczej się nim nie zajmują...

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

zniszczone włosy ukła-
dają się całkiem nieźle, 
na pewno lepiej, niż 
przed tym wszystkim. 
Czasem wyglądam tak, 
jakby wsadziła mokry 
palec do kontaktu. 
Czasem po umyciu 
głowy sprawiam wra-
żenie, jakbym nie myła 
jej od tygodnia. Jed-
nego dnia mam loki, 
innego włosy proste 
jak drut, a to wszystko 
bez użycia narzędzi 
do stylizacji. Stałam 
się małym, szalonym 
naukowcem, który ze 
śmiechem godnym 
maniaka patrzy na 
jeden, jedyny loczek, 
który zawinął się 
gdzieś na czubku gło-
wy i zapewnia mi jako 
taką łączność z plane-
tą Mars, z której ani 
chybi pozyskiwanych 
jest część surowców do 
tych dziwnych miesza-
nek, które nakładam 
na włosy.

Dobry Boże, a wystar-
czyło pójść do innego 
fryzjera...

Natalia Chruścicka



Super Pojezierze Wałeckie nr 2 (1274) 12 stycznia 2022 r.14

hOROSKOP
baRaN (21.03. - 19.04.)
Czeka Cię w tym tygodniu jakaś 
ważna rozmowa. Ale nie obawiaj 
się, bo możesz sporo na niej zyskać, 
przekonując swojego rozmówcę 
czy rozmówców do swoich racji. 
Aby być skuteczny, musisz umieć 
wykorzystać wszystkie swoje atuty. 
W miłości spokojnie, ale uważaj 
na plotki.
byK (20.04. - 22.05.)
W tym tygodniu postaw na wytrwa-
łe dążenie do celu, gdyż jest to naj-
skuteczniejsza droga do osiągnięcia 
sukcesu. Jeśli jest się wystarczająco 
wytrwałym, to nie ma takiej rzeczy, 
której nie można osiągnąć. W sferze 
uczuciowej zadbaj o uczucia innych. 
Bądź miły i rób to, co do Ciebie 
należy, a wszystko dobrze się ułoży.
blIŹNIęTa (23.05. - 21.06.)
W tym tygodniu wyjaśni się dużo 
spraw, które spędzają ci sen z po-
wiek. Będzie to dobry tydzień do 
prowadzenia ważnych rozmów i 
wyjaśniania nieporozumień. W mi-
łości Wenus radzi nie odgrzebywać 
starych znajomości, tylko z optymi-
zmem szukać nowych. 
RaK (22.06. - 22.07.) 
To będzie nostalgiczny tydzień. Być 
może spotkasz kogoś z dawnych 

znajomych, albo odwiedzisz miejsca, 
które przywołają wspomnienia. Przy-
pomnisz sobie kim byłeś, kim jesteś i 
kim chcesz być. 
W miłości spokojnie, ale znajdź czas 
dla partnera. Wspólny wyjazd wniesie 
dużo świeżości do waszego związku. 
leW (23.07. - 23.08.)
Musisz realnie spojrzeć na sytuację, w 
której się znalazłeś. W pracy czeka cię 
dość aktywny tydzień. Dookoła ciebie 
będzie się wiele działo, więc musisz 
dokonać selekcji na rzeczy ważne i 
mniej istotne. 
W miłości walcz o swoje i nie pozwól, 
aby ktoś odebrał ci to, co najcen-
niejsze.
PaNNa (24.08. - 22.09.)
Zacznij podążać za tym, co naprawdę 
czujesz,  bo tylko wtedy będziesz miał 
szanse na realizację swoich marzeń. 
Pod koniec tygodnia pojawią się 
przejściowe kłopoty. Nie poddawaj 
się jednak złym myślom. W weekend 
daj się namówić drugiej połówce na 
odrobinę szaleństwa. Spędźcie go tak, 
jak oboje lubicie. 
WaGa (23.09. - 22.10.)
W pracy pomocne może okazać się 
przypomnienie dawno nabytych 
umiejętności lub odświeżenie starych 
znajomości. Dzięki temu pomyślnie 

załatwisz swoje sprawy. Ten tydzień 
będzie obfitował w pozytywne emo-
cje. Uważaj na nerwy i nie bierz 
wszystkiego, co usłyszysz, do siebie. 
Sport, hobby i odpoczynek pomogą 
ci spędzić weekend w bardzo atrak-
cyjnej formie.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
W pracy postaw na swój kreatywny 
umysł. Wszystko przecież zaczyna 
się od dobrego pomysłu, potem go 
realizujesz i w efekcie możesz cieszyć 
się owocami swoich przedsięwzięć. 
Daj więc sobie szansę i zapędź się 
do roboty, bo wtedy staniesz przed 
możliwością poprawienia jakości 
swojego życia. 
W miłości spokojnie. Dobry czas, aby 
wyjaśnić różne nieporozumienia. Proś 
o to, co jest ci potrzebne do szczęścia.
STRZeleC (22.11. - 21.12.)
Czasami nasz wizerunek może znacz-
nie odbiegać od tego, co naprawdę w 
sobie nosimy. To już najwyższa pora, 
by pokazać, kim naprawdę jesteś i 
co naprawdę czujesz. Pojawi się ła-
godne wyciszenie, które wykorzystaj 
na porządny odpoczynek. Pomysły 
partnera umilą ci chłodne wieczory. 
Przed samotnymi Strzelcami szansa 
na nową, ekscytującą znajomość. Daj 
się porwać na randkę.

KOZIOROŻeC (22.12. - 19.01.)
Słuchaj rad osób bardziej doświad-
czonych od siebie, ale też nie stosuj 
ich na ślepo. Zawsze lepiej jest dwa 
razy pomyśleć, niż raz coś zrobić źle. 
Przyszedł czas, by zacząć aktywnie 
wyrażać swoje emocje. Inni wiedzą 
o nas właściwie tyle, ile i co im o 
sobie powiemy.  W miłości spokojnie 
i bez rewolucji. Wiadomość od miłej 
osoby poprawi ci humor.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
W pracy w tym tygodniu warto 
się trochę zmobilizować, ponieważ 
wszystko, czego dokonasz w tym 
okresie, szybko przyniesie Ci zysk. 
Naprawdę warto się będzie postarać. 
Samotne Wodniki poczują, że znów 
mają ochotę poznawać nowych 
ludzi. Bywaj na towarzyskich spotka-
niach, bo właśnie teraz masz szansę 
poznać kogoś interesującego. 
Ryby (19.02. - 20.03.)
Emocje powstałe wskutek pewnej 
sytuacji będą miały duży wpływ na 
Twoje obecne życie. Możesz liczyć w 
tym tygodniu na postępy w realizacji 
planów zawodowych, co może mieć 
zbawienny wpływ na twoją sytuację 
finansową W miłości - harmonia w 
stałych związkach. W weekend czeka 
cię romantyczna randka.

Sałatka z serem Camembert
COŚ Na ZĄb

Ciągle tkwią w Was noworoczne postanowienia, dotyczące uzyskania 
linii, która pozwoli zademonstrować latem Wasze wdzięki w niewiele 
zasłaniających kostiumach kąpielowych? jeśli tak, to proponuję dziś 
danie, które sprawi, że Wy (oraz Wasze rodziny) nie będziecie chodzić 
głodne, a obwód w biodrach ani w talii nie zwiększy się nawet o cen-
tymetr. a walorów smakowych mojej propozycji odmówić nie można 
na pewno!  ()

SKłaDNIKI

• 300 g fileta z kurczaka,
• 120 g sera Camembert,
• 100 g mixu sałat,
• garść suszonej żurawiny,
• 60 g suszonych pomidorów,
• 2 łyżki sezamu,
• 2 łyżki oleju,
• sól, pieprz, papryka słodka, curry - po szczypcie,
• 1 łyżka oliwy,
• 1 łyżka octu balsamicznego,
• 1 łyżeczka miodu.

WyKONaNIe

Sezam prażymy na suchej patelni. Filet z kurczaka kroimy w drobną kosteczkę. 
Doprawiamy solą, pieprzem, słodką papryką i curry. Przyprawionego kurczaka 
podsmażamy na 2 łyżkach oleju. Następnie gorącego kurczaka przekładamy 
do naczynia z uprażonym sezamem i obtaczamy.
Mix sałat przekładamy do miseczki. Następnie wykładamy wcześniej przygo-
towanego kurczaka. Ser kroimy w trójkąty i dodajemy do reszty produktów. 
Suszone pomidory wyjmujemy z zalewy i kroimy na drobne kawałki, doda-
jemy do sałatki. Gotową sałatkę posypujemy żurawiną. 

Na koniec robimy sos balsamiczny: mieszamy oliwę z octem balsamicznym, 
dodajemy miód, a potem doprawiamy solą i pieprzem. 

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

• 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
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