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Drodzy Nasi Przyjaciele!

Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem 
Współpracy Międzynarodowej przygotowują wystawę 
o historii miasta Korzec i Ziemi Koreckiej. 
Kolejny raz „Covid” pokrzyżował nam plany - nowy 
termin udostępnienia ekspozycji to 19 czerwca. 
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób, 
które z tego regionu trafiły na Ziemię Wałecką. 
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami, 
zdjęciami, dokumentami, przedmiotami - wszystkim, 
co może poszerzyć wiedzę i wzbogacić wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio 
w Muzeum Ziemi Wałeckiej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00  oraz niedzielę w godz. 11.00 
– 15.00 w terminie do 29.04.2022 r.

Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 2591
Tel. kom. 795 405 463

Wiemy, że możemy na Was liczyć ☺
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A ni trochę nie znam się na numerologii ani na astrologii (to jest 
domena, w której niepodzielnie króluje pewna arcysympatyczna 
pani dyrektor - serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia już za 
parę dni!), datując jednakowoż niniejsze wydanie tygodnika 

zwróciłem uwagę na zaskakujące zagęszczenie dwójek w dacie. Trzymając 
się wcześniejszej deklaracji o nieznaniu się na znaczeniu ciągów różnych 
cyfr przyznaję się jednak, że wspomnianej dwójki, występującej w cha-
rakterze oceny, nigdy nie lubiłem. Teraz pewnie bym lubił, gdyż od czasu 
wprowadzenia sześciostopniowej skali ocen wyżej wymieniona stała się 
oceną nie tyle może pozytywną, co nie całkiem negatywną, co na stare 
można chyba przetłumaczyć jako „trzy z dwoma”, postawione z litości, 
lub też z uwagi na niegdysiejsze zasługi, o ile takie były.

Ale skoro już mowa o ocenach, to jako kibic na trzy z dwoma właśnie 
(według starego systemu) oceniam wybór nowego selekcjonera reprezen-
tacji Polski w piłce nożnej. Ocena dotyczy zarówno trybu, jak i finalnego 
efektu. Co do tego pierwszego, to rozterki prezesa Cezarego Kuleszy trwały 
jak na mój gust i rozum stanowczo za długo, przez co nowy coach kadry 
stracił sporo czasu z okresu przygotowań do barażowego meczu z Rosją o... 
prawo gry w drugim barażu, którego stawką będzie awans na tegoroczny 
Mundial w Katarze. Zgoda, trochę to skomplikowane, ale te komplikacje 
mamy przecież na własne życzenie, bo trzeba było w eliminacjach zdobyć 
parę punktów więcej i awansować bezpośrednio. Nie, wcale nie uważam, 
że upadłem na głowę. Myślę, że nawet z Anglią można było wywalczyć 
w dwumeczu więcej, niż 1 punkt, że o Węgrach nawet się nie zająknę, a 
przede wszystkim nie trzeba było zatrudniać Paulo Sousy, który chyba nie 
tylko mnie jakoś do siebie nie przekonał. Dla mnie rejterada do Brazylii 
wcale nie jest przejawem wyłącznie pazerności portugalskiego szkoleniow-
ca. Coś czuję w kościach, że Sousa zdał sobie sprawę z tego, że więcej z tej 
grupy piłkarzy nie wyciśnie, a szukać innych po prostu mu się nie chciało...

Czy Czesław Michniewicz jest lepszym trenerem od Paulo Sousy? Gdyby 
oceniać to na podstawie jego dokonań w Legii, to nie ma prostej odpowiedzi 
na to pytanie. Zacznę może od tego, że gry warszawskiego zespołu w okresie, 
kiedy na trenerskiej ławce zasiadał CM, nie dało się oglądać. Owszem, Legia 
zdobyła mistrzostwo Polski, awansowała nawet do fazy grupowej Ligi Europy, 
pokonując po drodze kilka lepszych od siebie zespołów, wygrała nawet w 
grupie ze Spartakiem Moskwa i Leicester. Moim jednak zdaniem, warszawski 
klub grał - przepraszam za slang - totalny piach, a nawet antyfutbol: autobus 
ustawiony we własnym polu karnym, a z przodu może coś się uda. I owszem, 
udawało się za sprawą dwóch czy trzech gości, którzy mieli jako takie pojęcie 
o grze w piłkę, a grając w pucharze chcieli się wypromować i jak najszybciej 
zmienić pracodawcę. Liga już ich mniej interesowała. Doszło do tego, że rundę 

jesienną w ekstraklasie Legia - aktualny przecież mistrz Polski! - zakończyła 
na przedostatnim miejscu w tabeli, a trener Michniewicz na degrengoladę 
swoich podopiecznych patrzył całkiem bezradnie. To, co jesienią stało się z 
Legią, na pewno nie było tylko jego winą, ale całkiem bez winy też nie był.

Teraz prezes PZPN Cezary Kulesza każe kibicom wierzyć, że pod wodzą 
CM reprezentacja pokona najpierw Rosję, a potem Czechy albo Szwecję i 
zagra na Mundialu. Ja już jednemu prezesowi PZPN, konkretnie prezeso-
wi Bońkowi, uwierzyłem. On zapewniał, że trener Sousa jest top. Wyszło 
jak wyszło, ale może nowy prezes ma lepsze rozeznanie i Czesław 711 
Michniewicz wszystkich nas pozytywnie zaskoczy. Kibicom nie pozostaje 
chyba nic innego, jak obdarzyć nowego szkoleniowca kredytem zaufania...

Być może to tylko moje wrażenie, ale znów wydaje mi się, że Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, która zagrała już po raz 30, zdaje 
się lekko tracić rozmach. Nie mam na myśli zebranych kwot, bo 

te są, o ile wiem, znów rekordowe. Mam na myśli to, że z roku na rok 
coraz mniej widzę w tej akcji entuzjazmu, spontaniczności i autentycznej 
radości, która aż biła po oczach i uszach w czasie pierwszych edycji WOŚP. 
Dla jasności: ja w dalszym ciągu jestem wielkim fanem tej niepowtarzalnej 
akcji. Nie znajduję w sobie dość słów, by wyrazić swój podziw i szacunek dla 
wszystkich osób, które kiedykolwiek działały pod orkiestrowym szyldem, a 
w samym tylko naszym powiecie były - i są ich nadal - całe rzesze. Jestem 
ogromnie zbudowany hojnością instytucji, firm i prywatnych ludzi dobrej 
woli, dorzucających do orkiestrowej skarbonki ile kto może. 

W dalszym ciągu brzydzę się jednak tymi, którzy rzucają twórcom i orga-
nizatorom WOŚP kłody pod nogi, dorabiają im brzydkie gęby, posługując 
się pomówieniami i insynuacjami. Niestety - zdaje się, że te haniebne 
działania nie pozostają bez wpływu na społeczeństwo i właśnie w tym 
upatruję przyczyn powolnej utraty spontaniczności i radości, towarzy-
szących WOŚP. Obok zaprzysięgłych fanów WOŚP rośnie bowiem w siłę 
grupa nieprzejednanych wrogów Orkiestry. Nie przekłada się to wprawdzie 
- przynajmniej na razie - na finansowe wyniki zbiórki, ale chyba nie tylko 
we mnie gotuje się krew, kiedy patrzę na to, jak deptana jest piękna idea, 
wysiłek tysięcy ludzi i hojność milionów Polaków. Już nawet nie próbuję 
wyobrazić sobie, jak wyglądałoby wyposażenie placówek służby zdrowia 
bez grantów z WOŚP... 

Więc pytam: po co to niszczyć? Tak, wiem: polityka jest brudna i bez-
względna, ale czy na pewno w imię osiągnięcia doraźnych korzyści warto 
burzyć wszystkie pomniki i ołtarze? Czy warto tłumić to, co jest w nas 
szlachetne? Czy warto kopać kolejny rów, który nas dzieli? Takich pytań 
można zadać sto, albo i więcej. Tylko co z sensownymi odpowiedziami?

Pytania bez odpowiedzi

Reduktor
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Od sobotniego wieczoru do nie-
dzieli wieczorem strażacy z terenu 
naszego powiatu interweniowali 
126 razy. Wichura, która przeszła 
nad Polską, a szczególnie nad jej 
północnymi rejonami, połamała u 
nas tysiące drzew i pozrywała linie 
energetyczne. Jeszcze w poniedzia-
łek 31 stycznia wiele miejscowości 
na terenie naszego powiatu po-
zbawionych było prądu. Nikt na 
szczęście nie poniósł poważniej-
szych obrażeń, natomiast straty 
materialne są ciągle szacowane i na 
pewno będą to duże kwoty. 

Orkan Nadia uderzył w nasz powiat 
w sobotni wieczór. Wiatr wiejący z siłą 
ponad 100 km/h, a dochodzący w po-
rywach podobno do 200 km na godzi-
nę spowodował, że drzewa zaczęły się 
łamać jak zapałki, a linie energetyczne 
rwać jak cienkie nitki. W nocy z soboty 
na niedzielę mieszkańcy wielu miej-
scowości pozbawieni zostali została 
prądu. Strażacy rozpoczęli usuwanie 
wiatrołomów, zagradzających drogi. 

- Łącznie na nszym terenie było 126 
interwencji – mówi rzecznik PSP w 
Wałczu kpt. Marcin Kulczyk. - To był 

Katastrofalna Nadia
bardzo pracowity weekend. W 99 
procentach interwencje polegały na 
usuwaniu połamanych drzew. Z po-
ważniejszych zdarzeń w Brzezinkach 
zawaliła się ściana w budynku. Jednak 
nie było to groźne uszkodzenie i obec-
ny na miejscu powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego pozwolił na 
użytkowanie domu. Pojawiła się in-
formacja o zerwaniu dachu ze szkoły 
w Gostomi, ale faktycznie zerwane 
tam zostało jedynie opierzenie. Mimo 
wielu zdarzeń, uniknęliśmy poważ-
niejszych wypadków. Warto dodać, 
że trzy nasze zastępy ochotnicze: OSP 
Golce, OSP Witankowo i OSP Dębołę-
ka pojechały do Drawska pomagać w 
usuwaniu skutków nawałnicy. Powiat 
drawski bardzo mocno ucierpiał i ko-
nieczna była pomoc z kilku powiatów. 
My przekazaliśmy do Drawska duży 
agregat prądotwórczy.

Wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski 
potwierdza, że uszkodzony dom w 
Brzezinkach nadaje się do zamieszka-
nia. Już w poniedziałek ściana miała 
być naprawiana. 

- W poniedziałek będziemy też 
naprawiać dach na szkole w Gosto-
mi - mówi wójt. - Nie jest to duża 

szkoda, bo w sumie zerwane zostało 
przez wiatr tylko opierzenie dachu. 
Ekipy pojadą również do Lubna, gdzie 
zawalone drzewo uszkodziło dach 
na budynku dawnego gimnazjum. 
Zniszczonych zostało kilka ogrodzeń. 
Jak do tej pory nie mamy sygnałów 
o poważniejszych zdarzeniach na 
prywatnych posesjach. Mimo, że 
szkody jednostkowo nie są wielkie, 
łącznie ich usunięcie może kosztować 
kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wiceburmistrz Maria Świderska 
mówi, że w Tucznie jeszcze w po-
niedziałek wiele miejscowości po-
zostawało bez prądu. Jest wiele 
powalonych drzew. W Tucznie na 
ulicy Pocztowej upadające drzewo 
zerwało linię telefoniczną i uszkodziło 
skrzynkę energetyczną. Nie działał 
internet, co powodowało problemy w 
funkcjonowaniu wielu instytucji oraz 
Urzędu Miasta. Kłopot był nawet ze 
zrealizowaniem zwykłego przelewu...

Na brak prądu skarżył się również 
burmistrz Człopy Jerzy Bekker. Energe-
tycy mieli pełne ręce roboty i nie byli 
w stanie podać nawet przybliżonego 
terminu przywrócenia zasilania, co 
wiązało się oczywiście z wielką liczbą 

uszkodzeń linii. 
- Brak prądu powoduje rónież pro-

blemy z dostarczeniem wody – mówi 
J. Bekker. - Monitorujemy sytuację, 
ale jeśli przerwa w zasilaniu potrwa 
dłużej, to będziemy musieli pomyśleć 
o dostarczeniu mieszkańcom wody.

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowki 
mówi, że w mieście nie doszło do 
poważniejszych zdarzeń. Powalonych 
zostało kilka drzew oraz lamp. Znisz-
czonych też zostało kilka ogrodzeń. 
Wiatr wywracał kosze i rozwiewał po 
mieście śmieci. 

W lasach trwa szacowanie szkód. 
Pełen obraz zniszczeń, które spowodo-
wał orkan, będzie znany za kilka dni. 

- Jesteśmy w trakcie szacowania 
szkód – mówi nadleśniczy nadleśnic-
twa Płytnica, Paweł Kałużyński. -  Na 
ten moment mogę powiedzieć, że 
jest sporo przewróconych i połama-
nych drzew. Wiele dróg leśnych jest 
nieprzejezdnych. Drzewa przewracały 
się pojedyńczo lub w niewielkich gru-
pach. Mimo to mówimy przynajmniej 
o kilku tysiącach drzew.

W podobnej sytuacji są również 
pozostałe nadleśnictwa na terenie 
powiatu.                                     far

Zdjęcia z profiluFB/Strażacy Powiatu Wałeckiego w akcji
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Katastrofalna Nadia
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W XVIII wieku w Europie nagle 
zaczyna wzrastać zainteresowanie 
Rosją. Badacze tego zagadnienia 
precyzyjnie określają nawet dokładną 
datę - 1709 rok (bitwa pod Połtawą, 
zwycięstwo cara Piotra I nad Karo-
lem XII szwedzkim oraz ukraińskimi 
wojskami Iwana Mazepy). W 1697 
roku, podczas pierwszej europejskiej 
podróży po Europie, salony królów 
były przed carem rosyjskim jeszcze 
zamknięte. W 1717 roku zostaje on 
już jednak przyjęty z wszelkimi należ-
nymi mu i nienależnymi honorami. 
Odwiedza nawet Sorbonę, gdzie 
zostaje rozjemcą i arbitrem gorących 
sporów francuskich profesorów... I tak 
zaczęła tworzyć się legenda, która z 
samodzierżawcy utrwalającego sys-
tem patrymonialny i niewolnictwo 
(czymże bowiem byli pańszczyźniani 
chłopi?), prześladowcy starowierców, 
okrutnika i agresora oraz twórcy im-
perium - zrobiła władcę oświeconego, 
zbawcę niemalże Europy.

Niestety dla wielu narodów i kra-
jów. Także i dla Polski, bowiem od tej 
chwili to Rosja zaczęła być głównym 
północnym sojusznikiem najważniej-
szego wówczas kraju europejskiego, 
jakim niewątpliwie była Francja.  

Francuska miłość, albo 
korzenie rusofili stosowanej

„Rosjanie zwyciężyli Turków i Ta-
tarów, podbili Krym i ustanowili tu 
prawa, a także wśród dwudziestu 
innych ludów; stali się prawodawcą 
narodów, których Europa nawet nie 
znała z nazwy”. Krucjata przeciwko 
barbarzyństwu, ciemnocie i fanaty-
zmowi prowadzona pod egidą Rosji 
i jej armii ma przynieść postęp, wol-
ność, tolerancję i „wyzwolić ludzki 
ród” (tak pisał o Rosji Wolter w swojej 
Histoire de l’empire de Russie - prof. 
Remigiusz Forycki).

Trzeba przyznać, że Rosjanie jak 
zwykle wzorowo i bardzo skutecznie 
wykorzystali okazję do takiego właśnie 
zaprezentowania się światu. Cóż - wi-
dzimy to, co chcemy zobaczyć. Wolter 
(i inni) także raczej chciał widzieć to, 
że car własnoręcznie obcinał brody 
bojarom - co wprost miało oznaczać 
przecież, że walczy z zacofaniem i 
ciemnotą.

Według Woltera, Rosja za pano-
wania Piotra I stała się państwem 
oświeconym – takim, jak i inne na 
kontynencie. Państwem, które nie 
tylko dogoniło cywilizacyjnie Europę, 
ale w niektórych aspektach także ją 
wyprzedziło. Wydaje się, że filozof 
ów pisząc te tezy stał się po prostu 

zakładnikiem własnych przekonań 
w sferze ideologii - sprawczej roli 
jednostki, która potrafi wbrew innym 
zmieniać świat. Przy czym akt twórczy 
nie należał już do Boga, ale właśnie 
do człowieka (oświecenie). Drugi 
aksjomat Woltera - nadmiar wolności 
może popchnąć kraj do anarchii i na 
pewno go osłabi, co z kolei tłumaczy 
fascynację rosyjskim zamordyzmem 
państwowym. 

Nie ulega wątpliwości, że usługi, 
jakie oddał Wolter Rosji w jej ideolo-
gicznej ekspansji w Europie, są ogrom-
ne. Nie tylko „opracował” na użytek 
carów (i późniejszych władców) wize-
runek tego państwa, ale także narzucił 
go Europie Zachodniej - model Rosji 
oświeconej. Ponadto także, przypisał 
potędze jej władców ważną, dziejową 
misję cywilizacyjną.

Nic dziwnego, że Woltera uwielbiała 
szczególnie „Semiramida Północy” 
(on to właśnie w ten sposób nazwał 
znienawidzoną nie tylko w Polsce 
Katarzynę II, carycę Rosji). Prowadziła 
ona zarówno z Wolterem, jak i innymi 
ważnymi ludźmi epoki, ożywioną 
korespondencję. I przez to między 
innymi zyskała sobie opinię władcy 
oświeconego i liberalnego. Zapomina-
my (także i my współcześni przecież), 
że głoszone ideały to jedno, ale już 
zupełnie co innego to pragmatyka 
rządzenia.

Ślepe zauroczenie? Chyba nie tylko... 
Drugi wymiar – drugie dno tegoż 
„zauroczenia” nierzadko miało swój 
bardzo pragmatyczny wymiar, który 
zresztą w całej rozciągłości stosowany 
jest również dzisiaj. No bo dlaczego 
niby ze sprawdzonych i skutecznych 
wzorców nie korzystać? Przyjaciół 
przecież można sobie po prostu 
kupić. Tak, jak uczyniła to właśnie 
Katarzyna II, która np. wiedząc o 

kłopotach finansowych D. Diderota 
kupiła od niego całą jego bibliotekę, 
pozostawiając ją do czasu w Paryżu 
i w dodatku wypłacając Diderotowi 
pensję za opiekę nad nią - za całe 50 
lat do przodu. Zaprosiła go też do Ro-
sji, przyjmując ze wszelkimi honorami 
(po śmierci Diderota w 1874 roku 
cała jego biblioteka trafiła w końcu 
do Petersburga). Podobnie było ze 
zbiorami Woltera, które zostały od-
kupione od spadkobierców i również 
przewiezione do Rosji. 

Jakieś przykłady z dzisiaj? Le Pen na 
przykład? Ktoś jeszcze? A z naszego 
podwórka może?

Złośliwi stwierdzą zapewne, że o 
ile Rosja to kraj od wieków rządzony 
despotycznie,  to lepiej może by było, 
gdyby caryca zakupiła jakieś egzem-
plarze gilotyn z Francji czy toporów 
służących do ścinania głów z Anglii. 
Ale to złośliwi...

My wiemy, że takiej potrzeby nie 
było i nie ma. Czego jak czego, ale 
środków do uśmiercania w Rosji 
Katarzyny II czy Władimira P. nie 
brakowało i nie brakuje. 

Jak również ochoty do korzystania z 
nich. Niestety!

Nie brakuje też raczej pożytecznych 
prokremlowskich idiotów, którzy na-
dal chcą widzieć i widzą tylko fasadę. 
Tym właśnie proponuję pojechać do 
Rosji (Wolter nigdy tam nie był). Nie 
trzeba daleko, wystarczy trochę w 
„głubinkę” (i oczywiście nie chodzi 
tu o podmoskiewską Barwichę. Ta 
dzielnica zarezerwowana jest bowiem 
dla byłych dyktatorów i szczególnie 
zasłużonych dla Moskwy).  Po prostu 
pożyć tam, w mistycznej Rosji, trochę. 
Jak zwykły obywatel, bez koneksji i 
znajomości. Zachęcam. 

Marek Syrnyk, 
fot. www.jagiellonia.org
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Magda miała być Wojtkiem i nosić 
imię na cześć generała Jaruzelskiego. 
Ojciec zniszczył jej życie, choć jesz-
cze większy żal ma do matki... bo 
pozwoliła na to, co robił jej ojciec.

Magda dziś jest kobietą po pięć-
dziesiąte, mamą dwóch córek, babcią 
wnuczki i wnuka. Niedawno obcho-
dziła Dzień Babci, który skończył się 
awanturą ze starszą córką. Poszło o 
wnuczka, który koniecznie chciał grać 
w piłkę, a mama zapisała go na tenis 
i konie. 

- Problemem jet kiedy dzieci są za 
bardzo ambitne – uważa Magda. - 
Jednak prawdziwą tragedią są ambitni 
rodzice, którzy zmuszają dzieci, żeby 
realizowały ich własne ambicje. To 
moja córka w dzieciństwie najpierw 
chciała jeździć na koniu, a potem grać 
w tenisa. I nie jest w tanie zrozumieć, 
że Łukasza to nie interesuje, że chce 
grać w piłkę. Zmusza go do tenisa i 
koni, bo sama to kochała, ale nie chce 
tego zrozumieć. I stąd awantura. A ja 
mam to w nosie, bo wiem, jak kończą 
się chore ambicje rodziców.

Magda wspomina, że ona była 
niespełnioną ambicją swojego ojca. 
Miała być chłopcem o imieniu Wojtek. 
Imię miała nosić na cześć generała 
Jaruzelskiego, który był idolem jej 
ojca. Oczywiście ojciec był zawodo-
wym żołnierzem, służącym w jednej 
z wałeckich jednostek. 

Kiedy Magda była mała niewiele 
rozumiała i niewiele ją pewne rzeczy 
obchodziły. Nie rozumiała, dlaczego 
ma krótkie włosy, a mama nie zapla-
ta jej warkoczyków. Nie wiedziała, 
dlaczego nie nosi sukienek, a kiedy 
trochę podrosła, zaczęła zadawać 
pytania dlaczego nie ma wózka z 
lalkami, dlaczego nie ma domku dla 
lalek ani nawet żadnej lalki. Miała za 
to żołnierzyki, czołgi, samochody oraz 
całą masę pistoletów i karabinów. 

Żołnierka
- Mimo, że nie byłam chłopcem, 

mój ojciec postanowił zrobić ze mnie 
chłopca – opowiada Magda. - Ubie-
rał mnie jak chłopca, kazał się bawić 
„chłopięcymi” zabawkami. Im byłam 
starsza, tym bardziej się buntowałam. 
Chciałam fryzurę jak księżniczka, 
chciałam kolorowych sukienek... Pa-
miętam, że kiedy babcia dała mi w 
prezencie lalkę, prawie popłakałam 
się ze szczęścia. Ojciec wyrwał mi 
jednak tę lalkę i wrzucił do palącego 
się u babci pieca. Głośno płakałam, a 
babcia kłóciła się z ojcem i wysyłała go 
do psychiatry. Nie wiedziałam wtedy, 
o co chodziło.

***
Kiedy Magda była nastolatką, nie-

wiele się zmieniło. Nadal miała ty-
powo męskie ciuchy i krótkie włosy. 
Jakiekolwiek kobiece elementy ubioru 
były przez ojca konfiskowane i najczę-
ściej niszczone. Chyba, że miały jaką 
wartość, jak kolczyki, które dostała na 
któreś urodziny. O przekłuciu uszu nie 
mogło być jednak oczywiście mowy. 

- Chciałam iść do liceum, a potem 
na studia – mówi Magda. - Marzyłam 
o tym, żeby zostać nauczycielką i 
uczyć polskiego. Dość szybko ojciec 
wytłumaczył mi, że ma wobec mnie 
zupełnie inne plany. Nie będę żadną 
nauczycielką, bo będę żołnierzem. 
Miałam iść do liceum pielęgniar-
skiego, a potem zostać sanitariuszką. 
Najlepiej w jakiejś liniowej jednostce 
komandosów albo zwiadu. Szczerze 
mówiąc nie wiem, czy były takie 
prawne możliwości dla kobiet. Ale 
nawet, gdyby były, to problemem 
było to, że ja się w tym zupełnie nie 
czułam. I nie chodziło o to, że mnie 
to nie interesowało. Ja zwyczajnie 
nie lubiłam widoku krwi, ran, zapa-
chu leków. Wręcz mnie paraliżowało 
ze strachu i obrzydzenia. Błagałam 
mamę o pomoc, ale ona jak zwykle 
mówiła, że powinnam słuchać ojca. 

Sądzę, że gdyby on miał taki kaprys, 
żeby obciąć mi rękę i ucho to uzna-
łaby, że widocznie tak było trzeba. 
W każdym razie ojciec postawił na 
swoim i poszłam do liceum medycz-
nego. Po miesiącu dyrekcja nakłoniła 
ojca do tego, żeby mnie wypisał, bo 
zwyczajnie sobie nie radziłam. Mdla-
łam, robiło mi się słabo. Wystarczyła 
strzykawka z igłą, żebym robiła się 
blada. Ojciec był wściekły. Dostałam 
od niego po twarzy tylko za to, że nie 
miałam predyspozycji do bycia pielę-
gniarką. Zawiodłam jego oczekiwania 
i pokrzyżowałam plany. Nie chciałam 
go znać.

Skoro Magda nie mogła być pielę-
gniarką ojciec doszedł do wniosku, 
że zostanie pracownikiem biurowym. 
Choćby cywilnym, ale w jednostce. 
I nie dał sobie wytłumaczyć, że jego 
córka ma chęci i predyspozycje, żeby 
zostać nauczycielką. Ciągle traktował 
ją jak chłopaka i nie akceptował u niej 
jakichkolwiek kobiecych akcentów. 
Robił jej poranne pobudki, zmuszał 
do ćwiczeń. Nawet od czasu do czasu 
organizował jej jakieś marszobiegi. Nie 
mogła spotykać się z rówieśnikami, nie 
miała kolegów. Jakby tego było mało, 
ojciec wybierał jej nawet lektury. 

Kiedy Magda zdała maturę, chciała 
iść na studia. Ojciec jednak załatwił jej 
pracę w jednostce. Był chyba pierwszy 
raz dumny, kiedy wróciła z przepustką 

na teren jednostki. Marzył, że może 
za jakiś czas założy mundur. Wpadł w 
szał, kiedy dowiedział się, że Magda 
rzuciła pracę i uciekła z Wałcza na 
studia. Pomogli jej babcia i dziadek, 
którzy utrzymywali ją przez całe stu-
dia. To u nich zatrzymywała się, kiedy 
były wakacje czy święta. Do domu nie 
miała bowiem wstępu.

- Ojciec posunął się do tego, że po-
jawił się na uczelni, wręcz rozkazując 
usunięcie mnie z listy studentów bo 
on się nie zgadza, żebym studiowała 
– opowiada Magda. -  Najpierw nie 
mógł zrozumieć, że nie może nikomu 
rozkazywać. Potem był w jeszcze więk-
szym szoku, kiedy pani z rektoratu 
próbowała mu uzmysłowić, że jestem 
osobą dorosłą, pełnoletnią i mogę 
robić co chcę, a on może co najwyżej 
próbować mnie przekonywać. Zerwał 
ze mną wszelkie kontakty. Gorzej, że 
moja mama też przestała się do mnie 
odzywać. Od początku godziła się na 
to, co mi robił. Przyglądała się, jak 
wyrządzał mi wielką krzywdę, jak 
zniszczył mi najpierw dzieciństwo, a 
potem starał się ułożyć dorosłe życie. 
Mam do niej o to ogromny żal. Ale 
mam swoje doświadczenia i dlatego 
nie chciałam, żeby córka powieliła 
moje błędy. Rozmawiałyśmy długo i 
chyba to zrozumiała. A Łukasz jest już 
zapisany na piłkę...

Michał Gwdowski
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Jubileuszowy 30. finał 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy nie tylko 
się odbył, ale też zakoń-
czył się sukcesem pomimo 
pandemicznych ograniczeń 
oraz fatalnej pogody i hu-
raganowego wiatru, łamią-
cego drzewa i zrywającego 
linie energetyczne.

Tegoroczny 30. finał WOŚP 
odbył się kolejny raz w mocno 
ograniczonej przez pandemię 
formule. Covid-19 wymusił 
zastosowanie ograniczeń. Z 
tego powodu trzeba było zre-
zygnować z tradycyjnych du-
żych imprez, powiązanych z 
koncertami. Większość aukcji 
przeniesiono do internetu. 
Z tego powodu obliczenie i 
podanie do publicznej wia-
domości kwot, jakie udało 
się zebrać na terenie naszego 
powiatu będzie możliwe do-
piero po rozliczeniu e-puszek 
i aukcji internetowych, które 
w niektórych przypadkach 
kończą się nawet tydzień po 
finale. Dodatkowym utrud-
nieniem był huraganowy 
wiatr, który uderzył w nocy 
z soboty na niedzielę łamiąc 
drzewa i zerwał wiele linii 
energetycznych. W efekcie 
spora część powiatu znalazła 
się w niedzielę bez prądu i 
bez internetu. 

Ostrowiec
Wydaje się, że w przypadku 

wałeckiego sztabu Orkiestry 
największa impreza odbyła 
się w... Ostrowcu. Tradycyj-
nie już zgłoszeni w wałeckim 
sztabie WOŚP miejscowi wo-
lontariusze przygotowali im-
prezę w swojej miejscowości. 
Finał odbył się w tzw. „Kurnej 
Chacie”, gdzie na gości cze-
kały gotowana na ognisku 
gorąca grochówka, domowe 
ciasta oraz wędliny, chleb ze 
smalcem i ogórkiem, a także 
kawa i herbata. 

- Pogoda i brak prądu po-
krzyżowały nam nieco plany 
– przyznaje jeden z organi-
zatorów imprezy w Ostrowcu 
Rafał Rogacz. - Spodziewa-
liśmy się wizyty strażaków, 
ale niestety mieli pełne ręce 
roboty z usuwaniem skutków 
huraganu. Bez prądu nie 
działało nagłośnienie, więc 
nie było muzyki. Nawet wodę 
na kawę czy herbatę zamiast 
w elektrycznym czajniku mu-
sieliśmy gotować na ognisku.

Mimo to dzieciaki mogły 
podziwiać zabytkowe samo-
chody dzięki obecności człon-
ków Stowarzyszenia Moto 

Bez prądu, ale z energią
Korona Wałcz. Odbył się też 
spontaniczny bieg, a dzięki 
Arturowi Pieńkowskiemu 
dzieciaki mogły przejechać 
się starym strażackim Żukiem. 

- Impreza nie obyłaby się 
bez wsparcia – mówi R. Ro-
gacz. - Dziękujemy członkom 
Moto Korony za uczestnictwo 
i pokaz zabytkowych aut. 
Wsparli nas również człon-
kowie Stowarzyszenia Miło-
śników Motocykli Brzeźnica, 
którzy choć nie na dwóch 
kołach, ale przyjechali pomóc 
przy obsłudze. Oczywiście 
nie zabrakło „Zbychówki” 
Magdy Komerskiej Kubiś i 
Piotra Kubisia. Grochówkę 
zasponsorowali Auto Klip i 
Marcin Zielak.

Najważniejsze że mimo 
fatalnej pogody pojawili się 
goście, którzy może nie w tak 
dużej liczbie, jak na to liczyli 
organizatorzy, ale jednak 
pojawili się na imprezie i... 
okazali się bardzo hojni. W 
czasie finału udało się zebrać 
blisko 5,5 tysiąca złotych i ta 
kwota dalej rośnie.

Wałcz
Wałecki sztab w WCK ogra-

niczył się w tym roku do ob-
sługi wolontariatu oraz aukcji 
internetowych. Mimo fatalnej 
pogody, w Wałczu z puszkami 
ruszyło 36 wolontariuszy.

- Pogoda fatalna i przez to 
na ulicach jest mało ludzi, 
którzy bali się zarówno wiatru 
jak też pewnie pandemii – 
relacjonował dyrektor WCK 
Maciej Łukaszewicz. - Mimo 
to udało się z samych puszek 
zebrać 44 tysiące złotych, co 
jest niezłym wynikiem. Dojdą 
na pewno jeszcze pieniądze z 
aukcji i e-skarbonek, dlatego 
uważam, że jak na warunki, w 
jakich przyszło nam organizo-
wać finał, wynik jest świetny. 
Wałczanie okazali się kolejny 
raz hojni.

Poza tym, w sali gimnastycz-
nej dawnego Gimnazjum nr 3 
odbył się w niedzielę kolejny 
Wałecki Kiermasz Różności, 
w czasie którego na jednym 
ze stoisk można było również 
wesprzeć WOŚP. Za symbo-
liczną opłatą (wrzucaną do 
puszki Orkiestry) można było 
nabyć ciasta, drobne gadżety, 
maskotki czy napić się kawy 
lub herbaty. Zebrano łącznie 
3734 zł plus ponad 2800 zł, 
które znalazło się w e-skar-
bonce Piotra Romanowskie-
go, organizującego kiermasz 
wraz ze Stowarzyszeniem 
ZWA Aktywni i KS Aktywni.

Warto też dodać, że pienią-
dze do puszek WOŚP zbierało 
kilkoro wałeckich morsów z 
grupy skupionej wokół Roma-
na Wiśniewskiego. Odbywało 

się to w ramach „wędrów-
ki w szortach” na Morskie 
Oko, a także spaceru po 
zakopiańskich Krupówkach. 
Nie znamy wyników finan-
sowych zbiórki, ale z postów 
umieszczanych w mediach 
społecznościowych wynika, 
że „misie” z Krupówek, żyjące 
z opłat wnoszonych przez 
turystów za możliwość sfoto-
grafowania się z nimi, miały 
w ostatni weekend poważną 
konkurencję.

Mirosławiec
Mirosławiec przetestował 

już w ubiegłym roku finał w 
wersji online. W tym roku 
dzięki internetowej transmisji 
można było obejrzeć występy 
dzieci z Astra Luny, pokazy 
żonglerki sekcji piłkarskiej 
oraz wokalne popisy solistów 
i zespołów, działających pod 
auspicjami mirosławieckiego 
Ośrodka Kultury. W holu 
Ośrodka uruchomiona została 
kawiarenka, w której można 
było nabyć coś słodkiego. 

- Niestety, brak prądu w 
większości miejscowości na 
terenie naszej gminy mocno 
ograniczył dostęp do transmi-
sji – mówi Anna Dzida z miro-
sławieckiego Domu Kultury. 
- W poniedziałek, kiedy w 
niektórych miejscowościach 
przywrócono zasilanie, za-

uważyliśmy, że popularnością 
cieszy się odtwarzanie trans-
misji. W Mirosławcu kwesto-
wało także 8 wolontariuszy, 
którzy zebrali do puszek 
prawie 5 tysięcy złotych, co 
zważywszy na okoliczności 
jest fajnym wynikiem.

Łącznie na tę chwilę (ponie-
działek 31 stycznia) w pusz-
kach i e-skarbonce znalazło 
się 11,5 tys. zł, ale orgniza-
torzy spodziewają się, że ta 
kwota na pewno się zwiększy.

Człopa
W Człopie kwestowało 16 

wolontariuszy. Finał miał się 
odbyć na powietrzu przed 
halą PNCKiS, ale z powodu 
pogody zapadła decyzja o 
przeniesieniu imprezy do 
hali, gdzie odbyły się aukcje. 
Szczególnym powodzeniem 
cieszył się przekazany przez 
Radę Miasta telewizor. Moż-
na było również wylicytować 
m.in. meble, wyprodukowa-
ne przez miejscową firmę 
Iliko.

- Odbył się też mały kier-
masz  - mówi Jolanta Drabiń-
ska. - Problemem był jednak 
brak prądu. Finał odbywał 
się niemal po ciemku. Przy 
świeczkach przyszło nam też 
liczyć pieniądze, więc jeszcze 
raz zrobimy to w poniedzia-
łek.
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Bez prądu, ale z energią
Jak nas poinformowała J. Drabińska, 

w Człopie udało się łącznie zebrać 17 
tysięcy złotych. 

Tuczno
W Tucznie finał odbył się w hali 

sportowej w pełnym reżimie sani-
tarnym. Do przebywania wewnątrz 
dopuszczono maksymalną liczbę 
100 osób i ani przez chwilę nie było 
ich więcej. Odbył się m.in. quiz, w 
którym główną nagrodą był ufun-

dowany przez burmistrza Krzysztofa 
Mikołajczyka laptop. Przygotowano 
również szereg atrakcji dla dzieci. 
Nie zabrakło występów lokalnych 
artystów. Przebieg finału zakłóciły 
problemy z prądem. Scena zasilana 

była z agregatu.   
W Tucznie kwestowało też 11 wo-

lontariuszy. Zebrano łącznie 14 tys. 
złotych, ale kwota ta ulegnie również 
zwiększeniu. 

far

WAŁCZ OSTROWIEC

MIROSŁAWIEC

TUCZNO CZŁOPA
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Jestem w życiu w 
takim momencie, 
w którym na ogół 
mam bardzo wysokie 
mniemanie o własnej 
inteligencji. Nie dość, 
że potrafię sama za-
wiązać buty, to jeszcze 
zarabiam własne pie-
niądze, piszę skom-
plikowane umowy i z 
sukcesami utrzymuję 
przy życiu dwa rozwy-
drzone koty. Jeśli to 
nie oznacza znajdowa-
nia się u szczytu łańcu-
cha pokarmowego, to 
nie wiem, co innego 
mogłoby to oznaczać!

Od czasu do czasu 
zdarzają mi się jednak 
jeszcze takie momenty, 
do których w towarzy-
stwie przyznaję się z 
największą przyjemno-
ścią, bo nic nie wzbu-
dza nigdy tak szeroko 
pojętej ogólnej weso-
łości jak anegdotki, w 
których Helsinki wy-
mieniam jako stolicę 
Hawajów, a w urzędzie 
przez cztery godziny 
czekam w kolejce do 
złego wydziału. Lubię, 
jak ludzie się śmieją, 
więc w większości 

przypadków mogą się 
śmiać i ze mnie.

Te „blond momenty”, 
jak je czule nazywam, 
stanowiły pewnego 
rodzaju zaskoczenie dla 
mojego partnera, któ-
ry z niedowierzaniem 
odkrywał, że nie zawsze 
jestem świetnie przygo-
towana do życia i logicz-
na. Zdziwienie zaczęło 
powoli umierać chyba 
z największą wpadką 
zeszłego roku, w efekcie 
której słabym głosem 
przez telefon zadałam 
mu pytanie „słońce, 
czy… czy wiesz coś może 
o rozkręcaniu zamków?” 
i ostatecznie dokonało 
żywota na korytarzu 
przed moim mieszka-
niem, kiedy o godzinie 
21:00 on przymierzał 
się do otwierania drzwi 
łomem, a ja, siedząc 
na podłodze, jak krowa 
mieliłam właśnie przy-
wiezionego przez UberE-
ats wegańskiego burgera 
(który miał być mięsny, 
ale zamawianie też nie 
poszło mi za dobrze). 
Dziś często przed wyj-
ściem przypomina mi o 
głupotach, a ja wywra-
cam oczami i klnę pod 
nosem, ale wracam po 
służbowy telefon czy 
ładowarkę do laptopa.

W dobie silnych kobie-
cych sylwetek portre-
towanych w mediach, 
dyskusji o kobietach mą-

Helsinki na Hawajach
drych, pewnych siebie 
i niezależnych, głupio 
jest przyznać się, że w 
zeszłym tygodniu przez 
czterdzieści minut po złej 
stronie ronda czekałam 
na tramwaj, który siłą 
rzeczy nie mógł tamtędy 
przejechać, bo było mu 
zupełnie nie po drodze. 
Jeszcze trudniej dodać, 
że jest to tramwaj, któ-
rym jeżdżę codziennie, 
dwa razy dziennie, i 
powinnam zajarzyć, że 
nasze spotkanie w tej lo-
kalizacji jest bezapelacyj-
nie skazane na porażkę.

W tych sytuacjach łatwo 
jest o coś innego - o 
przeświadczenie, że coś 
musi być ze mną nie tak, 
skoro momentami zupeł-
nie nie potrafię bawić się 
w życie i popełniam gafę 
za gafą. Dorosłe kobiety 
pamiętają przecież o 
zabraniu ze sobą kluczy i 
o europejskich stolicach, 
zamiast wstydzić się 
przed ludźmi za własną 
nieporadność?

Na przekór głosowi w 
mojej głowie, który 
powtarza „powinnaś 
wiedzieć lepiej”, ja z 
pobłażliwością wzruszam 
ramionami, bo może i 
powinnam, ale nie wie-
działam, chociaż teraz 
to już wiem. I jest spora 
szansa, że w przyszłości 
wyciągnę wnioski i przed 
wyrażeniem eksperckiej 
opinii na temat stolicy 

danego państwa, wyjmę 
chociaż z kieszeni telefon 
i szybko sprawdzę.

Nie jestem dobra we 
wszystkim, ale na pew-

no jestem dobra w 
tłumaczeniu sobie, 
że przecież nie muszę 
taka być.

Natalia Chruścicka
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Mieliśmy kilka 
dni wietrzej po-
gody. Ofiarą 
Nadii, która 
nadc iągnę-
ła na razie z 

północy i za-
chodu (miejmy 

nadzieję, że ze 
wschodu Nadia albo, 

co gorsza Władymir nie powieje...), 
padło wiele drzew, które leciały, gdzie 
popadnie. Czasami padły niegroźnie, 
a czasem powodując szkody. Zdarzyło 
się, że ofiarą ich padania były zapar-
kowane pod drzewami samochody. 
Pytanie, czy rzeczywiście to padanie 
drzew spowodowane było tylko siłami 
natury, a może jeszcze czymś? No cóż, 
występujące w prawie pojęcie „siła 
wyższa” uwalnia od odpowiedzialno-
ści, albowiem pomimo rozwoju wie-
dzy i technologii jesteśmy od natury 
ciągle zależni, a wobec jej siły często 
bezbronni. Tyle, że wśród kilkudziesię-
ciu drzew tylko kilka się przewróciło 
powodując szkody. Wina to wiatru, 
czy może ich właścicieli? Co zatem 
zrobić, gdy na nasze wymarzone auto, 
a nie daj Bóg na nas, upadnie drzewo? 
Trzeba gromadzić dowody, bo dowo-
dy są podstawą wykazania ewentu-
alnej odpowiedzialności właściciela 
drzewa. Pewnikiem jest, że przewraca 
się drzewo najsłabsze, najczęściej cho-
re lub uszkodzone przez wcześniejsze 
kataklizmy. Jeżeli dojdzie do szkody, 
trzeba co do zasady uwiecznić miejsce 
zdarzenia, a każdy ma w telefonie 
aparat fotograficzny. Można wezwać 
policję, ale jeżeli nie ma poszkodo-
wanych, to policjanci raczej nie będą 
zbyt chętni do przyjazdu. Policjant 
może co najwyżej sporządzić notatkę 
i potwierdzić fakt upadku drzewa na 
samochód. Reszta spoczywa na nas. 
Zatem świadkowie, zdjęcia i przede 
wszystkim udokumentowanie stanu 
drzewa. Jeżeli stwierdzimy, że jest 
zakorniczone, spróchniałe, to musimy 

to udokumentować. Trzeba przy tym 
pamiętać, że drzewa po upadku są 
szybko uprzątane, więc czas ma tu 
duże znaczenie. Ważne jest uzyskanie 
opinii dendrologicznej, bo to ona 
będzie miała tu podstawowe zna-
czenie. Listę biegłych dendrologów 
znajdziemy na stronie internetowej 
Sądu Okręgowego.  Trzeba pamiętać 
o tym, że  właściciel terenu, na którym 
stoi drzewo, nie odpowiada za szkody 
przez nie spowodowane na zasadzie 
ryzyka, a jedynie na zasadzie winy. 
Co to za różnica? Taka, że właściciel 
lub zarządca terenu powinien dbać o 
stan nieruchomości. W przypadku bu-
dynku nie może nam spaść na głowę 
dachówka lub przysłowiowa cegła. 
Podobnie jest z drzewami. Są piękne 
i dają wiele, ale w zamian trzeba o 
nie dbać. Wycinać, przycinać i w razie 
konieczności usuwać, w zamian sadząc 
nowe. Brak reakcji właściciela na zły 
stan drzewa stanowi o jego winie. 
Jeżeli jednak drzewo było zdrowe, a 
przewróciło się wyniku wichury, to siła 
wyższa - właściciel jest wolny od winy 
i nie ma mowy o jego odpowiedzial-
ności. Jeżeli natomiast drzewo było 
chore, i przewróciło się w wyniku 
wichury - wtedy odpowiedzialność 
za wyrządzone tym upadkiem szko-
dy ponosi właściciel. Na to właśnie 
potrzebne są dowody. W sprawach 
sądowych w takich przypadkach 
podstawą są dowody i wspomniana 
już opinia dendrologa, który może 
wskazać, że przyczyną przewrócenia 
się drzewa był jego stan, a właściwie 
stan zaniedbania w jego pielęgnacji. 

Oczywiście, poza samym przewró-
ceniem się drzewa trzeba wykazać 
jeszcze wysokość szkody, jaką po-
nieśliśmy, co jest stosunkowo pro-
ste, a także związek przyczynowy, 
zachodzący pomiędzy upadkiem 
drzewa a powstaniem szkody, co 
też nie jest trudne do osiągnięcia. 
Najtrudniejszym - co nie znaczy, że 
niemożliwym - do osiągnięcia, jest 

Kiedy wiatr przewrócił 
drzewo na samochód...

wykazanie, że to właściciel (zarządca 
drogi) przyczynił się do przewrócenia 
drzewa poprzez swoje zaniedbania. 
Zawsze też dobrze jest mieć pełne 
ubezpieczenie autocasco, bo te 
okrojone ubezpieczenia z uwagi na 
niższą cenę, nie zawsze uwzględ-
niają tego typu szkody. Wówczas to 
ubezpieczyciel będzie ewentualnie 
dochodził zwrotu wypłaconego od-
szkodowania od właściciela drzewa 

w drodze roszczenia regresowego, a 
my będziemy spać spokojnie. Jeżeli 
nie mamy takiego ubezpieczenia, 
pozostaje nam gromadzić dowody 
lub... nie parkować pod drzewami 
w czasie wiatru.

Spokojności i bezwietrzności...

Cezary Skrzypczak
adwokat, mediator

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż od 5 lutego 2022 r. likwidacji 
ulega numer telefonu stacjonarnego: 67-250-06-53.

Do Państwa dyspozycji pozostaje 
numer telefonu  stacjonarnego: 67-258-10-64 
oraz komórkowego 609-563-767.

 Adwokat, mediator Cezary Skrzypczak
 Kancelaria Adwokacka ul. Kościelna 2/1
 78-600 Wałcz 
 cezaryskrzypczak@poczta.onet.pl
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HOROSKOP
BARAN (21.03. - 19.04.)
Ten tydzień nie będzie należał do 
najłatwiejszych. Zwątpisz w swoje 
możliwości, a w  pracy ciężko Ci 
będzie dogadać się ze współpra-
cownikami. W życiu uczuciowym 
będziesz dążył do zmian, które są 
Wam obydwojgu bardzo potrzebne. 
BYK (20.04. - 22.05.)
Tydzień okaże się istotny ze względu 
na sprawy majątkowe. Być może 
ktoś bliski będzie potrzebował 
Twojego wsparcia, a Ty poczujesz 
się zmęczony i zdezorientowany. 
Wystarczy jednak trochę wyrozu-
miałości, a z pewnością rozwiążesz  
każdy problem.
BLIŹNIĘTA (23.05. - 21.06.)
Pomimo zalewającej Cię fali frustra-
cji nie ulegaj emocjom. Najważniej-
sze jest to, w co sam wierzysz. Twoja 
cierpliwość do współpracowników 
również zostanie wystawiona na 
próbę. Dopiero pod koniec tygo-
dnia wszystko zacznie się układać 
po Twojej myśli. W życiu osobistym 
gwiazdy szykują dużo zmian, ale  
tylko zmiany na lepsze. 
RAK (22.06. - 22.07.) 
Zapowiada się intensywny tydzień. 
Nie będziesz w stanie spokojnie 
siedzieć w miejscu, a na rady innych 

okażesz się bardzo oporny. Energia bę-
dzie Cię roznosić, a do głowy wpadną 
ciekawe pomysły. Samotne Raki mogą 
zawierać nowe znajomości, nie będzie 
to jednak grom z jasnego nieba. 
LEW (23.07. - 23.08.)
Planety na Twoim niebie nie zwiastują 
niestety zbyt wielu optymistycznych 
zdarzeń. Musisz być gotowy na trud-
niejszy czas. W sprawach zawodowych 
pojawią się poważne problemy komu-
nikacyjne, za to w życiu uczuciowym 
będzie znacznie cieplej. Jeżeli szyku-
jesz się do wyznania komuś miłości 
- zrób to właśnie teraz.
PANNA (24.08. - 22.09.)
Targać będą Tobą teraz negatywne 
uczucia, jednak najlepiej zrobisz, jeśli 
nie dasz się sprowokować. W spra-
wach zawodowych możliwe poważne 
problemy. Tematy sercowe traktuj w 
tym tygodniu bardzo serio. Możesz się 
spodziewać poważnych deklaracji ze 
strony partnera.
WAGA (23.09. - 22.10.)
Przed Tobą lekki, ale energetyczny po-
czątek tygodnia. Bedziesz miał wiele 
okazji do spotkań towarzyskich i do 
zawierania ciekawych znajomości. W 
życiu zawodowym przewidziane małe 
trudności, ale wystarczy, że zapanujesz 
nad emocjami, a wszystko ułoży się 

pomyślnie. Twoje poważne podejście 
do spraw sercowych pozwoli Wam 
zrobić krok do przodu.
SKORPION (23.10 - 21.11.)
Obudzi się w Tobie niespokojna dusza. 
Nie obiecuj nikomu, że weźmiesz 
się za pracę, bo teraz każda chwila 
będzie sprzyjać dobrej zabawie. Po-
stanowisz zmienić otoczenie, poznać 
nowych ludzi i odetchnąć po ciężkim 
początku roku. Nie zaniedbuj jednak 
w tym wszystkim swojego partnera, 
bo możesz się spotkać z wyrzutami i 
scenami zazdrości. 
STRZELEC (22.11. - 21.12.)
W tym tygodniu bądź szczególnie 
ostrożny w kwesiach związanych z  
pieniędzmi. Ktoś może chcieć Cię 
wykorzystać bądź oszukać. W życiu 
zawodowym dzięki Twojej ciężkiej 
pracy szef postawi Cię za wzór do na-
śladowania dla pozostałych. W życiu 
uczuciowym nie musisz się obawiać 
żadnych zmartwień. Niezależnie od 
tego, czy jesteś w stałym związku 
czy też nadal szukasz swojej drugiej 
połówki, nie grożą ci żadne przykrości.
KOZIOROŻEC (22.12. - 19.01.)
Twoja pewność siebie i poczucie 
słuszności działań dają teraz szanse 
na rozpoczęcie najtrudniejszych pro-
jektów. Jeżeli prowadzisz swój biznes, 

czekają Cię spore sukcesy. Spojrzysz 
długoterminowo na rozwój swojej 
kariery i dostrzeżesz, jak wiele mo-
żesz osiągnąć. 
Niestety, sprawe sercowe pójdą 
nieco w odstawkę, bo będziesz 
przywiązywać większą uwagę do 
obowiązków, niż do przyjemności.
WODNIK (20.01. - 18.02.)
Postaraj się trzymać emocje na 
wodzy i nie działaj w afekcie. Kiedy 
tylko zaczniesz tracić nad sobą kon-
trolę, spróbuj wziąć kilka głębokich 
wdechów. To będzie dość trudny 
tydzień i w życiu prywatnym, i 
zawodowym. Tylko spokój pozwoli 
uniknąć długotrwałych problemów. 
W sprawach sercowych też nie licz 
na żadne romantyczne uniesienia. 
Postaraj się jednak spędzić trochę 
czasu z ukochaną osobą - to Was do 
siebie bardziej zbliży.
RYBY (19.02. - 20.03.)
W tym tygodniu w końcu wyraźnie 
poczujesz, że przeszłość trzeba za-
mknąć. Postanowisz uwolnić się od 
niewygodnych sytuacji zawodowych 
i osobistych. Los Cię wspiera we 
wszystkich działaniach, więc śmiało 
wdrażaj w życie swoje plany. W mi-
łości rozpoczniesz nowy, szczęśliwy 
etap.

Polędwiczki w sosie śmietanowo-musztardowym
COŚ NA ZĄB

duszenia poledwiczki będą gotowe. Jeżeli sos wyjdzie za rzadki, można dodać 2 łyżki mąki, 
roztrzepanej w niewielkiej ilości wody.

Ja zaserwowałam danie z kaszą gryczaną, ale równie dobry będzie ryż lub gotowane 
ziemniaki, ewentualnie pure.

Smacznego!!!

Dzisiejszy przepis wypróbowałam ostatnio na swoim wy-
branku i widok jego oblicza po skosztowaniu finalnego efek-
tu mojej działalności okazał się nader hojną rekompensatą 
za czas spędzony przy garach. Przyznaję się zresztą dobro-
wolnie i bez żadnej przemocy (fizycznej ani psychicznej), 
że polędwiczki w poniższej wersji podbiły również moje 
podniebienie, w związku z czym dopuściłam się grzechu 
ciężkiego w postaci nieumiarkowania w jedzeniu...()

SKŁADNIKI

• 500 g polędwiczki wieprzowej,
• 2 łyżki masła,
• 1 cebula,
• 5 ząbków czosnku,
• 3 łyżki oliwy,
• 2 łyżki musztardy francuskiej,
• 1 płaska łyżka musztardy delikatesowej,
• 3 łyżki sosu sojowego,
• 5 łyżek śmietany 30 %,
• 100 ml bulionu,
• po łyżeczce oregano, tymianku i białego pieprzu.

WYKONANIE

Polędwiczkę kroimy na plasterki grubości około 1 cm. Następnie 
posypujemy białym pieprzem. Na patelni rozgrzewamy oliwę, 
cebulę drobno kroimy i wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Czosnek 
kroimy w plasterki i dodajemy do cebuli, podsmażamy przez 
10 minut na średniej mocy palnika. Teraz na patelnię dajemy 
2 łyżki masła i dodajemy polędwiczki. Smażymy je po 2 mi-
nuty z każdej strony. Tak przygotowane mięso przekładamy na 
patelnię z cebulę i czosnkiem, dodajemy obie musztardy i sos 
sojowy. Dodajemy tymianek i oregano. Na koniec wlewamy 
bulion oraz kremówkę. Całość mieszamy. Po około 5 minutach 
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Piłkarze Orła Wałcz przygotowują 
się do rozpoczęcia rundy rewanżo-
wej rozgrywek 4. ligi. W ubiegłym 
tygodniu rozegrali dwa kontrolne 
mecze na wałeckim Euroboisku. 
Obydwa rozstrzygnęli na swoją 
korzyść, ale sporą liczbę piłkarzy 
czeka jeszcze sporo pracy, aby zna-
leźć się w pełnej dyspozycji.

Przypomnijmy, że jesienną rundę 
zespół Orła zakończył na 10. miejscu 
w tabeli z dorobkiem 28 punktów. 
Trzeba jednak pamiętać, że wałczanie 
mają do rozegrania jeden mecz zale-
gły - czeka ich wyjazd do Manowa. 
Gdyby podopiecznym Marcina Łyjaka 
udało się przywieźć spod Koszalina 
komplet punktów, to awansowaliby 
aż na szóste miejsce. Mieliby co 
prawda na koncie tyle samo punktów, 
co MKP Szczecinek, ale w rundzie 
jesiennej wygrali z tym rywalem, i to 
na wyjeździe.

Wałczanie odrobią zaległości już 19 
lutego - o ile oczywiście stan boiska w 
Manowie pozwoli na rozegranie me-
czu, a na przeszkodzie nie staną inne 
względy, przede wszystkim natury 
pozasportowej (pandemia).

Przygotowania do rundy rewan-
żowej piłkarze Orła zaczęli już 11 
stycznia, a treningi urozmaicane są 
meczami kontrolnymi, rozgrywanymi 
na wałeckim Euroboisku. Pierwszym 
sparringpartnerem był zespół MKS 
Debrzno, którego zawodnikiem jest 
teraz świetnie znany wałeckim kibi-
com Paweł Wegner. W meczu roze-
granym 15 stycznia bramkostrzelny 
Diabeł wprawdzie nie zagrał, ale pod 
jego nieobecność rozstrzelali się jego i 
byli, i aktualni koledzy z boiska. Mecz 
zakończył się remisem 5-5, a dorob-
kiem bramkowym dla Orła podzielili 
się Damian Gałosz (x2), Jakub Cerazy 
i Kacepr Haraj oraz jeden z piłkarzy 
gości, który trafił do własnej bramki.

22 stycznia wałeccy piłkarze mieli 
zagrać z Olimpem Złocieniec. W nocy 
z piątku na sobotę w Wałczu spadł 
jednak śnieg, którego gospodarze 
obiektu na Dolnym Mieście nie zdołali 
zgarnąć, więc goście zrezygnowali z 
rozegrania meczu. Trochę szkoda, bo 
śniegu wcale nie było aż tak dużo, 
żeby uniemożliwić przeprowadzenie 
gry kontrolnej. Swoją drogą jednak 
warto chyba pomyśleć, jak w przyszło-
ści uniknąć podobnych problemów...

Już w środę 26 stycznia do Wałcza 
przyjechał zespół KP Piła. Młodzi pi-
lanie zmusili gospodarzy do sporego 
wysiłku i na każdą strzeloną przez 
wałecki zespół bramką odpowiadali 
własnym trafieniem, a strzegący 
bramki Orła Maciej Tomaszewski 
musiał zwijać się jak w ukropie w 
kilku innych sytuacjach. Do przerwy 
goście prowadzili nawet 3-2, ale 
ostatecznie ulegli 4-6, a do bramki KP 
Piła trafiali Patryk Kowalczuk, Marek 
Hermanowicz, Vinzenzo Riccio, Karol 
Kowalik i dwukrotnie Hubert Górka, 
który raz pokonał bramkarza z Piły z 
rzutu karnego.

Przedwiośnie Orła
W sobotę 29 stycznia rywalem Orła 

był zespół wicelidera A klasy - Wspólni 
Różewo. Mecz toczył się w kiepskich 
warunkach atmosferycznych, przy 
dość silnym już wietrze i w padają-
cym deszczu. Nie pozostawało to bez 
wpływu na przebieg gry. Od początku 
wprawdzie widać było różnicę w 
indywidualnych umiejętnościach, 
dzielących piłkarzy obydwu drużyn, 
ale po początkowym okresie onie-
śmielenia różewianie przekonali się, 
że diabeł wcale nie taki straszny i 
zmuszali piłkarzy Orła do sporego 
wysiłku. Do przerwy gospodarze 
prowadzili po dwóch bramkach au-
torstwa Marka Hermanowicza, który 
celnymi główkami skutecznie wykoń-
czył stałe fragmenty gry. Po zmianie 
stron jedno trafienie dla Orła dorzucił 
zawodnik testowany, a w końcowych 
fragmentach meczu ambitnie grający 
różewianie wykorzystali zawahanie w 
linii obrony Orła i strzelili honorową 
bramkę.

Co można napisać o zespole Orła 
na podstawie dwóch ostatnich gier 
kontrolnych? Przede wszystkim to, 
że trener Marcin Łyjak z różnych 
powodów nie miał i nadal nie ma do 
dyspozycji wszystkich piłkarzy, których 
formę z pewnością chciałby sprawdzić 
przed rozpoczęciem rozgrywek ligo-
wych. Z kontuzjami borykają się tacy 
zawodnicy, jak m.in. Edwin Odolczyk, 
Wojciech Suślik czy Tomasz Tomczak, 
a obowiązki zawodowe mocno utrud-
niają przygotowania do ligi Danielowi 
Popiołkowi i Maciejowi Michalikowi. 
W porównaniu do meczu z KP Piła, 
w spotkaniu ze Wspólnymi na boisku 
zabrakło również Huberta Górki i 
Patryka Dybaczewskiego. Generalnie 
- tłoku na ławce rezerwowych nie było 
już w meczu z pilanami, a w sobotę 
gotowych do gry było zaledwie 13 
zawodników.

- Na tę chwilę trudno jeszcze po-
wiedzieć coś konkretnego o ruchach 
kadrowych w zespole - mówi prezes 

Orła Dariusz Baran. - Może do nich 
dojść zarówno w jedną, jak i w drugą 
stronę. Więcej będzie można o tym 
powiedzieć dopiero tydzień przed 
rozpoczęciem ligi. Na tę chwilę wyda-
je się, że nie będzie tych zmian zbyt 
dużo. Liczymy się z tym, że może nas 
opuścić dwóch - trzech piłkarzy i tylu 
również obserwujemy pod kątem 
ewentualnej gry w naszym klubie.

Co można napisać o tych, którzy 
pokazali się w grach kontrolnych? Na 
pewno to, że tylko niektórzy piłkarze 
są bliscy swojej optymalnej dyspozy-
cji. W meczach z KP Piła i Wspólnymi 
Różewo gra Orła opierała się przede 
wszystkim na Marku Hermanowiczu, 
Konradzie Trzmielu i Marcinie Resiaku. 
Dobrze długimi fragmentami wyglą-
dali również Jakub Cerazy, Wojciech 
Wesołowski i Maciej Tomaszewski, 
pozostali piłkarze mieli lepsze i gor-
sze momenty, ale czeka ich jeszcze 
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sporo pracy, by sami byli zadowoleni 
ze swojej gry. Dobrą informacją jest 
to, że zespół wydaje się być nieźle 
przygotowany wytrzymałościowo i 
szybkościowo, a z czasem powinno 
być pod tym względem jeszcze lepiej. 
Czy to wystarczy, żeby runda rewan-
żowa była przynajmniej tak udana, 
jak jesień? Dużo zależeć będzie od 
tego, kiedy będą mogli wrócić do 
gry kontuzjowani piłkarze brani pod 
uwagę przy ustalaniu pierwszego 
składu (Edwin Odolczyk zapewnia, że 
zdąży się wyleczyć przed pierwszym 
meczem) oraz jak szybko optymalną 
formę osiągną przede wszystkim Da-
niel Popiołek, a także Maciej Michalik, 
których ominie spora część etapu 
przygotowań.

Kibiców Orła w ostatnim czasie 
zaniepokoiła również informacja o 
zawieszeniu licencji dla klubu na grę 
w 4. lidze z powodu zaległości w 
opłatach na rzecz ZZPN.

- Nie ma żadnego zagrożenia, że 
nie przystąpimy do rundy wiosennej 
– uspokaja jednak prezes D. Baran. 
- Nasze zobowiązania związane są 
z ruchami kadrowymi w zespole i z 
pewnością wywiążemy się na czas z 
zaległości wobec związku.             TC

Sukcesem zakończyły start w da-
lekiej Serbii zawodniczki Korony 
Wałcz: Oliwia Jakubczyk zdobyła 
brąz w juniorkach, a Oliwia Ara-
szewska złoto w kategorii kadetek.

Zawody w Serbii są turniejem ka-
tegorii A i znajdują się w oficjalnym 
kalendarzu Europejskiej Federacji 
Boksu Olimpijskiego EUBC. Startują 
tam kadry narodowe z całej Europy, 
a bardzo często również reprezentacje 
takich potęg boksu młodzieżowego, 
jak Indie czy Kazachstan. Tegoroczny 
turniej w Serbii nie był pierwszym, w 
którym sukcesy odnosiły zawodniczki 
wałeckiej Korony. W poprzednich 
latach w tych bardzo mocno obsadzo-
nych zawodach medale zdobywały: 
srebro Dominika Pogrzebska oraz brąz 
Anna Góralska.

W tym roku w Serbii miały wy-
startować 3 zawodniczki Korony, 
wszystkie mające na koncie tytuły 
Mistrzyń Polski i starty w ubiegło-
rocznych Mistrzostwach Europy 
kobiet. Niestety w ostatniej chwili, 
ze względu na chorobę, w domu mu-
siała zostać aktualna wicemistrzyni 
Europy młodziczek Joanna Szlędak. 
Pozostałe wałczanki stanęły jednak 
na wysokości zadania i nie przestra-
szyły się bardziej doświadczonych i 
utytułowanych rywalek. Mimo de-
biutu w starszej kategorii wiekowej, 
z bardzo dobrej strony pokazała się 
Oliwia Jakubczyk, która zdobyła 
brązowy medal, a po odpadnięciu 
z dalszej rywalizacji toczyła bardzo 
cenne walki sparingowe. 

Świetny występ zanotowała Oliwia 
Araszewska, która wygrała swoją 
kategorię wagową i zdobyła złoty 
medal! Warto podkreślić, że w walce 

Sukces w Serbii
półfinałowej pokonała jednogłośnie 
na punkty mistrzynię Grecji. W walce 
finałowej poprzeczka była zawie-
szona jeszcze wyżej, bo trzeba było 
boksować nie dość, że z medalistką 
Mistrzostw Europy, to jeszcze dodat-
kowo z sędziami, którzy pomagali 
miejscowej pięściarce z Serbii. 

- Mimo tych przeciwności, zawod-

niczka Korona pokazała klasę i odnio-
sła zasłużone zwycięstwo - relacjonują 
trenerzy wałeckiej Korony Zbigniew i 
Łukasz Butryńscy.

Trenerzy i zawodniczki K.S. Korona 
Wałcz pragną złożyć podziękowania 
wójtowi gm. Wałcz Janowi Matu-
szewskiemu i Gminie Wałcz, którzy 
przyszli z pomocą w momencie, gdy 

klub jeszcze nie ma dotacji na bieżącą 
działalność. Podziękowania należą się 
również sponsorom, dzięki którym ten 
kosztowny wyjazd doszedł do skutku. 
Byli nimi Hurtownia Elektryczna EL-
MES, Elektryzuj.pl, Cafe Tęcza, Dachy 
Butryńscy oraz wspierający klub ludzie 
dobrej woli.

Oprac. tc
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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

• Kupię FIAT PANDA, 574 570 648  
                                          5/22k

• Dołąduj telefon WWW.ARTUR-PREZY-
DENT.PL                                            4/22r

• 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

• Szukam zorganizowanej osoby do 
współpracy przy wykończeniu wnętrz. Gla-
zura, szpachlowanie, malowanie, panele 
itp. Tel. 501 340 643                       6/22ub

• Remonty, wykończenia mieszkań pod 
klucz, płytki duże formaty. 501 340 643   
                                                       6/22ub

• 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
Tekstów niezamówionych nie zwra-
camy. Zastrzegamy sobie prawo do 
ich skracania i opatrywania tytułami. 
Nie odpowiadamy za treść reklam i 
ogłoszeń.

NIERuChOmOŚCI

ZLECANIE OGŁOSZEń

mOTORyZACjA

DORADZTWO BuDOWLANE

RÓŻNE

uSŁuGI BuDOWLANE
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