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Jakie kwiaty wybrać na bal-
kon? Moje propozycje nadają 
się zarówno dla wytrawnych 
ogrodników, jak i tych po-
czątkujących.

Hortensja pochodzi z Azji. 
W naturalnych warunkach to 
dość wysoki krzew z kwiatami 
w kształcie kuli. Na balkon wy-
bieramy odmianę doniczkową, 
która mierzy od 30 do 100 
cm. Kwitnie od końcówki maja 

Azyl na balkonie
do sierpnia. Wystawiamy ją na 
taras lub balkon dopiero po tzw. 
„zimnych ogrodnikach”, czyli 
po 15 maja. Roślina nie lubi 
bezpośredniego słońca, najle-
piej będzie jej w półcieniu. Na-
leży utrzymywać stale wilgotne 
podłoże w doniczkach, ale nie 
zalewać kwiatka. Kolor kwia-
tów zależy od ziemi, w której 
hortensja rośnie: w kwaśnej są 
niebieskie, przy Ph powyżej 5,5 
- różowe. Odczyn podłoża nie 
ma jedynie wpływu na odmia-
ny jednolicie białe. Hortensję 
zimujemy w domu, najlepiej w 
ciemnym i chłodnym miejscu.

Rododendron, inaczej róża-
necznik lub azalia, ma bardzo 
dekoracyjny kwiatostan, najczę-
ściej w odcieniach różu, fioletu 
lub czerwieni, a także biały. 
Odmiany balkonowe (na przy-
kład Daniela, Ramapo, Kalinka 
czy Baden-Baden) sadzimy w 
delikatnie kwaśnym podło-
żu. Donica musi mieć otwór 
do odprowadzania nadmiaru 
wody, inaczej korzenie mogą 

łatwo zgnić. Różanecznik nie 
lubi bezpośredniego słońca. 
Na zimę można zostawić go na 
balkonie, trzeba jednak pamię-
tać o zabezpieczeniu donicy na 
przykład folią bąbelkową lub 
grubą tkaniną, by korzenie nie 
zmarzły.

Nasturcja to charakterystycz-
ny, pomarańczowy kwiatek z 
okrągłymi, zielonymi listkami. 
Roślina dobrze znosi upały, 
długo i dość obficie kwitnie. 
Jest rośliną jadalną, smakuje po-
dobnie jak rzeżucha. Nasturcję 
sadzimy w uniwersalnej ziemi 
do kwiatów, zwykle w skrzyn-
kach balkonowych. Jeśli doda-
my podpory, roślina będzie się 
ładnie po niej piąć. Kwiat lubi 
podlewanie. W okresie dużych 
upałów robimy nawet 2 razy 
dziennie. Niestety, nasturcję 
jest trudno jest przezimować na 
kolejny rok.

Pelargonia to chyba najpopu-
larniejszy balkonowy kwiatek, 
bo nie jest zbyt wymagająca 
i obficie kwitnie (od maja do 

w zasadzie pierwszych przy-
mrozków). Do wyboru mamy  
pelargonię zwyczajną, bluszczo-
listną ze zwisającymi pędami, 
angielską o barwnych liściach 
i z okazałymi kwiatami, pach-
nącą - odstraszającą owady, a 
także rozmaite krzyżówki tych 
odmian. Pelargonia lubi ziemię 
kompostową i częste podlewa-
nie (raz dziennie latem, rano 
lub wieczorem). Krótkotrwałe 
przesuszenie na pewno jej nie 
zaszkodzi. Ponadto roślina do-
brze czuje się na słonecznym 
stanowisku. Kwitnie długo - naj-
lepiej nawozić ją w tym okresie. 
Stare kwiatostany usuwamy, 
aby pobudzić kwiatek do dal-
szego wzrostu. Pelargonie moż-
na przezimować na przykład w 
piwnicy. 

Za tydzień o roślinach donicz-
kowych, które nie tylko ozdo-
bią nasz taras czy balkon, ale 
będą namiastką przydomowego 
ogródka.

Agnieszka Bednarek 
właścicielka firmy BEDNAR
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Ekstremalnie trudne jest w ostatnich tygo-
dniach wymyślenie tematu, który nie łączy 
się z pandemią. Po wielokrotnym podjęciu 
tyleż intensywnych, co bezskutecznych 

wysiłków ostatecznie podjąłem niezłomną i nie-
mienną decyzję o wywieszeniu białej flagi. No nie 
da się, po prostu się nie da - choćbym zaczynał od 
czegokolwiek, to i tak zawsze kończy się tak samo: 
na zagrożeniu, zakazach, nakazach, ograniczeniach, 
izolacjach, zachorowalności, śmiertelności, statysty-
kach, prognozach. Z tych wszystkich półśrodków 
prewencyjnych dobrze znoszę, a właściwie to z 
radością powitałem tylko jeden: obowiązek zacho-
wania przynajmniej półtorametrowego odstępu 
w kolejkach. Dlaczego? Bo kolejki przeszkadzają 
mi tylko trochę, natomiast osoby wchodzące mi 
na plecy żeby zobaczyć co jest wyłożone za ladą 
i ile to coś kosztuje zawsze doprowadzały mnie 
do szewskiej pasji, ocierającej się o średniociężką 
schizę. Nigdy bowiem nie byłem w stanie zrozu-
mieć, dlaczego niektórym ludziom wydawało się, 
że jeśli uwieszą mi się na plecach to szybciej kupią 
upragnione dwie bułki i pół razowego chleba lub 
cokolwiek innego. A weź się odezwij do takiej frote-
rystki, zwróć uwagę, że masz świeżo wyprany t-shirt 
i wypastowane w pocie czoła buty, to jeszcze cię 
ofuknie, że przecież chce tylko popatrzeć a w ogóle, 
to mógłbyś przecież odejść gdzieś na bok, bo ona 
przecież musi, a ty jej zabierasz tlen i miejsce. No 
i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Bywało, że w imię 
ratowania nadszarpniętego zdrowia psychicznego 
ustępowałem froteryście lub jej męskiemu odpo-
wiednikowi miejsca w kolejce i stawałem na końcu 
ogonka zachowując nienaruszającą nietykalność 
osobistą odległość od mojego poprzednika w ko-
lejce. Dla porządku dodam, że było tak zawsze, nie 
tylko w czasach, kiedy naszym życiem niepodzielnie 
zaczęły rządzić koronawirus do spółki z premierem 
i ministrem zdrowia.

Zachowywanie zasady izolacji bywa irytujące, 
ale ma też swoje dobre strony. Człowiek niby 
jest, ale w sumie pozostaje poza zasięgiem 

i pracuje generalnie w domu, gdzie ma świętego 
spokoju chwilami aż w nadmiarze i na razie nie 
odczuwa w związku z tym dyskomfortu. Doszło do 
tego, że zacząłem rozumieć Anglików. No, może 
jeszcze nie wtedy, kiedy coś do mnie mówią, ale na 
pewno co do tego, że z zasady splendid isolation 
uczynili dawno temu fundament swojej polityki 
zagranicznej. W ostatnich latach trochę wprawdzie 
wyluzowali: zapisali się nawet do Unii Europejskiej. 

Już się z niej wprawdzie wypisali, no ale jednak 
byli. A tak nawiasem mówiąc, nasz przesławny 
wirusek-chytrusek chyba nie wiedział o tym, że 
jest na Wyspach niemile widziany, bo zaprzyjaźnił 
się bliżej nawet z niektórymi członkami rodziny 
królewskiej, że o bardziej zwyczajnych Anglikach 
nawet nie pomyślę.

Z jakiegoś niejasnego powodu skojarzyło mi 
się to z prezesem Kaczyńskim, a skoro z nim, 
to i z majowymi wyborami prezydenckimi, o 

których na razie wiem tyle, że na razie nie wiadomo, 
czy się w zakładanym terminie odbędą. Raczej tak, 
bo prezes raz ustalonego programu działań przez 
byle wirusa zmieniać przecież nie będzie. Czemu 
się JK uparł, żeby pan Duda wygrał akurat w maju? 
Tego akurat nie rozumiem, bo wygląda na to, że 
wygrałby te wybory w dowolnym terminie, no, ale ja 
nie jestem od tego żeby wiedzieć, co JK ma aktualnie 
na myśli. Próbuję wprawdzie zgadnąć, ale stanąłem 
na tym, że o coś JK chodzi na pewno, tylko że ja nie 
wiem o co, no i dalej już ani o milimetr posunąć się 
w tym zgadywaniu nie mogę.

W każdym razie co do mnie, to nie jestem jakoś 
szczególnie wyniku tych wyborów ciekawy, gdyż 
moim zdaniem będzie on - ten wynik znaczy - nie-
ciekawy. Inaczej określić go nie potrafię, gdyż pana 
Andrzeja Dudę za osobnika nieciekawego uważam. 
Jeśli ktoś uważał Bronisława Komorowskiego za 
osobę niezbyt predysponowaną do wypełniania 
funkcji Prezydenta RP, to jak w takim razie określić 
ustępującego i kandydującego ponownie A. Dudę? 
Rzekomo wyszczekany potrafię być czasami, a w 
tym akurat przypadku mam głowie wygasły krater 
i nic, co ciśnie mi się pod palce, nie wydaje się 
godne użycia. Tak miałki wydaje mi się w każdym 
razie chyba tylko suchy piasek na bałtyckiej plaży, 
podatny na byle podmuch wiatru, z którego każdy 
może usypać co chce. Charakteru w piasku nie ma 
nawet za grosz - ja go w każdym razie nie widzę.

Gwoli sprawiedliwości - nie widzę jednak także nic 
oburzającego w ocenie, wypowiedzianej przez A. 
Dudę, że skoro w czasach zarazy można bez proble-
mu iść po zakupy, to można również iść na wybory. 
Może i nie jest to porównanie zbyt fortunne, może 
jest nawet kontrowersyjne, ale na pewno mnie ono 
nie oburza. Dopóki z niepójścia na wybory nie muszę 
się nikomu tłumaczyć, to nie mam z tym wielkiego 
problemu. A iść nie zamierzam, gdyż musiałbym 
zagłosować na kogoś w rodzaju Sz. Hołowni czy R. 
Biedronia, a wydaje mi się to jednak zbyt... powiedz-
my, że ekscentryczne.

OTWARTYM 
TEKSTEM

Reduktor
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               na skróty

Test na obecność koronawirusa, przeprowadzony u pra-
cownika firmy Victoria Cymes w Wałczu Tomasza Wrze-
cionkowskiego, męża pani Ewy, u której po powrocie z 
Anglii wykryto wirusa COVID-19, dał wynik negatywny. 

Oznaczało to możliwość wznowienia produkcji w zakładzie przy 
ul. Kołobrzeskiej.

O negatywnym wyniku testu przeprowadzonego u Toma-
sza Wrzecionkowskiego poinformował nas w piątek 27 marca 
współwłaściciel firmy Victoria Cymes Lech Krukowski, który nie 
ukrywał swojej radości.

- To doskonała informacja przede wszystkim dla Tomka, bo 
okazało się, że jest on zdrowy, ale również dla firmy, bo można 
w niej bezpiecznie wznowić naszą działalność - powiedział L. 
Krukowski.

Produkcja została uruchomiona w poniedziałek 30 marca o 7 
rano. Zanim jednak do tego doszło, firma musiała spełnić wiele 
warunków, ściśle określonych przez władze sanitarne. Były one o 
wiele bardziej rygorystyczne od obowiązujących po każdorazo-
wym przerwaniu produkcji, np. na weekend. Przygotowania do 
wznowienia produkcji trwały nieprzerwanie od 27 do 30 marca.

W piątek 27 marca doszło w Wałczu do tragicznego w 
skutkach pożaru. Najprawdopodobniej na skutek za-
czadzenia śmierć poniosło w niom dwóch mężczyzn.

Do pożaru doszło po 5.00 rano. W „bliźniaku” na ulicy Kruczej 
w Wałczu z okien zaczął wydobywać się dym. Ktoś z przechod-
niów zawiadomił Straż Pożarną. Zgłoszenie odnotowano dokład-
nie o 5.21 i dyżurny wysłał do zdarzenia 3 zastępy JRG oraz OSP 
Szwecja i OSP Witankowo. 

- Po dojechaniu na miejsce strażacy zauważyli dym wydoby-
wający się z okien – mówi rzecznik prasowy KP PSP kpt. Mi-
rosław Gruchot. - Był to, mówiąc w żargonie strażackim pożar 
wewnętrzny, gdyż płomienie nie wydostawały się na zewnątrz. 

Po otworzeniu drzwi i wejściu do środka strażacy natknęli się na 
mężczyznę w średnim wieku, który nie dawał oznak życia. Został 

wyniesiony na zewnątrz, gdzie niestety lekarz pogotowia stwier-
dził jego zgon. Wewnątrz panowało ogromne zadymienie. Prze-
szukując pomieszczenia strażacy znaleźli jeszcze jednego męż-
czyznę. Również w tym przypadku po wyniesieniu na zewnątrz 
lekarz stwierdził zgon. Mieszkanie nie było mocno spalone, 
raczej bardzo zadymione. Wpływ miały na to zamknięte okna 
i palące się elementy wyposażenia z tworzyw sztucznych. Ani 
dym, ani ogień nie przedostały się do sąsiedniego, połączonego 
ścianą domu. Akcja strażaków trwała godzinę. Przyczynę pożaru 
ustalają policja i prokuratura.

Ze względu na epidemię koronawirusa, w Wałczu w zapla-
nowanych terminach nie odbędą się dwie duże imprezy.

„W trosce o bezpieczeństwo wraz z komitetem orga-
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nizacyjnym 5. Festiwalu Dwóch Jezior podjęliśmy decyzję o 
przesunięciu tegorocznej edycji Festiwalu na przyszły rok – poin-
formowało Miasto w komunikacie, opublikowanym na FB. - Nie 
jest to decyzja łatwa, bo wielu z Państwa było zaangażowanych 
w przygotowania lub jak co roku czekało na wspaniałą zabawę 
w lipcu. W obecnej sytuacji jest to jednak decyzja najbardziej 
racjonalna i bezpieczna.

Jednocześnie zapewniamy, że pracujemy nad alternatywnym 
programem imprez letnich, które pomogą nam odnaleźć radość i 
wspólnotę, kiedy stan zagrożenia epidemicznego się zakończy.

Myślimy o programie wydarzeń organizowanych przede wszyst-
kim dla mieszkańców Wałcza przez WCK, MOSiR, MZW, które 
będą wspierać lokalnych artystów, przedsiębiorców i organizacje 
pozarządowe”.

Natomiast naczelnik Wydziału Promocji UM Małgorzata Ejma w 
rozesłanym do redakcji mailu poinformowała;

„Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka w Wałczu to najwięk-
sze wydarzenie sportowe tego roku na Pomorzu Zachodnim. 
Podczas trzech dni około 100 
olimpijczyków odwiedzi wałec-
kie szkoły i spotka się z lokalną 
młodzieżą. W zaplanowanej 
konferencji naukowej udział 
wezmą zarówno olimpijczycy 
jak i studenci z lokalnej uczelni. 
Uroczysty apel odbędzie się 
na nowoczesnym stadionie w 
Centralnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, a Muzeum Ziemi 
Wałeckiej przygotuje wystawę 
poświęconą wałeckim olim-
pijczykom. Podczas oficjalnej 
Gali Sportu zostaną wręczone 
najwyższe oznaczenia osobom 
zasłużonym dla sportu.

Biorąc jednak pod uwagę 
obecną sytuację i bezpieczeń-
stwo uczestników wydarzenia 
organizatorzy zdecydowali o 
przełożeniu terminu CUDO. 
Dlatego też już dziś serdecznie 

zapraszamy Państwa do Wałcza w dniach 15 – 17 październik br. 
na Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka”.

Przypominamy również, że odwołany został odbywający się w 
pierwszych dnia lipca Festiwal Żubra w Mirosławcu.
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Magdalena Patalas, Niemcy 
Mieszkam w Hannoverze, a 

pracuję 55 km od miasta w 
kierunku Hamburga. W Han-
noverze jest aktualnie 786 

zarażonych, 4 osoby zmarły. W 
całym Bundeslandzie (coś jak 
województwo) 4026 zakażo-
nych i 33 ofiary śmiertelne. W 
Niemczech ogólnie około 62 
tys. zakażonych i 550 zmarłych, 
chociaż każde źródło podaje 
inaczej. 

Nie boję się o sobie, ale o 
osoby starsze, które są w grupie 
ryzyka. Kontakty z dziadkami 
ograniczyliśmy do minimum. 
Robimy im tylko zakupy. Mam 
80-letnich sąsiadów, którym 
skończyły się pieniądze, a nie 
mogą dorobić do niskiej renty. 
Razem z innymi zorganizo-
waliśmy dla nich dużą paczkę 
żywności. Ale najbardziej boję 
się o gospodarkę, o miliony 
bezrobotnych i tych na własnej 
działalności.  

Aktualnie wszystkie sklepy, 
poza „koniecznymi” jak droge-
rie, piekarnie i spożywcze, są 
zamknięte. W supermarketach 
każdy wchodzący musi wziąć 
wózek, aby była możliwość 
kontrolowania ilości osób prze-

Zagraniczni 
świadkowie koronni
Poprosiliśmy wałczan, mieszkających dziś w różnych częściach świata, aby opowiedzieli nam o 

swoim życiu i walce z niewidzialnym wrogiem. 

bywających w środku. W kolejce 
do kasy co dwa metry są wyty-
czone linie, żeby ludzie zacho-
wywali odstęp. Produkty, takie 
jak makaron czy olej, można 

kupić maksymalnie po 2 opako-
wania, aby ograniczyć „chomi-
kowanie”. Od półtora tygodnia 
restauracje mogą sprzedawać 
tylko na wynos. Przedtem miały 
skrócone godziny otwarcia do 
18-tej i obowiązek zachowania 
dwumetrowej odległości mię-
dzy stolikami. 

Od 3 tygodni pracuję w domu 
i - poza koniecznymi zakupami i 
spacerami z psem - nie wycho-
dzę na zewnątrz. Nie używam 
ani maski, ani rękawiczek.

Ulice faktycznie zrobiły się 
puste, ale lasy zaludniły się. 
Czego mi brakuje? Zwyczajnie, 
normalności. Wszędzie jesteśmy 
atakowani informacjami o koro-
nie. Służba zdrowia aktualnie 
działa bardzo dobrze. Niemcy 
wspierają nawet Francję i Wło-
chy. Chorzy stamtąd są trans-
portowani samolotami, aby 
ich tutaj leczyć. Przerażające 
jest niestety to, że praktycznie 
codziennie jakiś szpital jest 
okradany, głównie z masek i 
płynu do dezynfekcji. 

Tomasz J. Zglenicki, Wielka 
Brytania

Mieszkamy w Milton Keynes, 
1 godzinę na północ od Lon-
dynu. Miasto składa się z kil-
kudziesięciu dzielnic, skomuni-
kowanych ścieżkami pieszo-ro-
werowymi i drogami szybkiego 
ruchu. Każdy w UK ma prawo 
do jednego dziennie spaceru 
lub innej aktywności fizycznej i 
ludzie tego raczej przestrzegają. 
Ostatnio słyszałem od Julki, 
że mieszkańcy podkablowali 
jakiegoś studenta, który bez po-
wodu odwiedził kolegę. Dostał 
mandat 150 funtów. 

Rząd apeluje też, aby robić 
zakupy z rozsądkiem i rzadko, 
raz na tydzień, jeśli to możliwe. 

Przed sklepami są kolejki, odstę-
py między klientami wyznaczają 
poziome linie. Do supermarke-
tów wpuszczają maksymalnie 
40 osób. Większość wchodzi bez 
masek i rękawiczek. Ja zawsze je 
zakładam, bo mam problemy z 
płucami. 

Właśnie ze względu na płuca 
dostałem 12 tygodni zwol-
nienia, więc jestem na zasiłku 
chorobowym. Ale jeśli zakłady 
są zamykane, państwo pokrywa 
80 procent wynagrodzenia. 

Konkretnie wynagrodzenie wy-
płaca pracodawca, który w 
czerwcu otrzyma refundację od 
państwa. 

Ema trzy tygodnie temu za-
mknęła swój zakład kosmetycz-
ny, a ja prowadzę firmę z domu. 
Całe  szczęście osoby prywatne 
kupują jeszcze trochę materia-
łów. Ogólnie stanęło wszystko 
dla wszystkich i czekamy. Tak 
naprawdę, nie wiadomo na co. 

Olki na zajęcia nie puszczali-
śmy jeszcze tydzień przed de-
cyzją rządu o zamknięciu szkół. 
Córka dostaje zadania przez 
internet, ale bez przesady - są 
takim językiem sformułowane, 
że musi sama dać sobie radę i 
daje. Nie jest tak, jak w Wałczu. 

Od rodziny wiem, że dzieciaki 
mają nawet zdalne zajęcia z 
wychowania fizycznego. Matka 
siedzi z dzieciakiem przed kom-
puterem codziennie przez kilka 
godzin, żeby wszystko ogarnąć. 
Dla mnie to paranoja. 

Ema dostała jobla na punkcie 
odkażania. Psika wszystko, a ja 
siłą rzeczy razem z nią. Mam na-
wet swój osobisty psikacz, który 
zawsze noszę przy sobie. Kiedy 
kurier przywozi paczkę, nie kwi-
tujemy już odbioru. Zostawia 
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przesyłkę przed drzwiami i robi 
zdjęcie, na którym jest i paczka, 
i numer domu.

Nie wiem, jak wygląda sprawa 
z maseczkami, ale tu na pewno 
nikt nie szyje. Tylko Polacy po-
trafią się tak zjednoczyć i zmobi-
lizować. Każda służba zdrowia, 
przy takim nawale pacjentów, 
musi mieć problemy. Podzi-
wiam wojsko, które w Londynie 
postawiło w ciągu 7 dni szpital 
na 4 tysiące łóżek. Wiem, że 
na lotnisku w Birminhgan jest 
urządzana kostnica. 

Poza oczywistymi mankamen-
tami, życie w czasach pandemii 
ma też swoje zalety. Wreszcie, 
poza spędzaniem czasu z ro-
dziną, mogę robić - i to bez 
wyrzutów sumienia - trzy rze-
czy, które najbardziej kocham, 
czyli trenować, jeść i spać. Mój 
typowy dzień wygląda teraz tak: 
rano cardio, jedzenie, potem 
spacer, znów jedzenie, praca, 
jedzenie, odpoczynek, jedze-
nie, trening, jedzenie i spanie. 
Brakuje mi konkretnej siłowni, 
ale urządziłem sobie domową. 
Skompletowałem podstawowy 
sprzęt, gdy epidemia wybuchła 
we Włoszech. Teraz w całym 
UK nie kupisz stacjonarnego 
roweru.

Grażyna Peszek, USA
Mieszkam w stanie Pensyl-

wania, w mieście East Strouds-
burg. Zacznę od numerków, 
które pomogą zidentyfikować 
stopień zagrożenia. Dane z 
poniedziałku:

- globalnie stwierdzono 777 
286 testów pozytywnych na 
świecie, 37 140 zgonów,

- w USA stwierdzono 160 020 
zachorowań i 2953 zgonów, 

- w stanie, w którym mieszkam 

stwierdzono 4100 zachorowań 
i 480 zgonów, 

- w moim county (wojewódz-
twie) stwierdzono 183 zachoro-
wań i 48 zgonów.

Oczywiście, jak każdy, się boję. 
Nie wychodzę z domu, tylko na 
zakupy do spożywczego. Na 
szczęście jestem na emeryturze, 
a mój partner pracuje z domu. 
Nikt nie może nas odwiedzać, 
ponieważ Pensylwania i stany 
przyległe są zamknięte, ale 
muszą funkcjonować, więc na 
drogach można zobaczyć więk-
szość dużych ciężarówek.

Gdy jadę na zakupy, używam 
rękawiczek. Nie wkładam ma-
seczki, ale widzę w sklepie dużo 
ludzi w maskach - generalnie 
ludzie przestrzegają tej zasady. 
Zachowują również odległość 
na dwa metry. Z wiadomości w 
ogólnoamerykańskiej i lokalnej 
telewizji wynika, że służba zdro-
wia bardzo poważnie traktuje 
pandemię - całe szczęście nie 
musiałam przekonać się o tym 
na własnej skórze. Prawdopo-
dobnie pielęgniarki robią sobie 
maseczki w domu, ale to wiem 
tylko z przekazów medialnych.

Staram się odkażać dom, cho-
ciaż bardzo trudno jest dostać 
środki odkażające. Tęsknię za 
możliwością pójścia do restau-
racji na obiad, za zakupami w 
realu i normalnym życiem towa-

rzyskim, bo teraz kontaktujemy 
się wszyscy tylko wirtualnie...

Aleksandra Jarczewska, USA
Mieszkam w New Port Richey 

w stanie Floryda. W moim 
powiecie jest około 20 przy-
padków zarażeń i 1 ofiara 
śmiertelna. Jedna zarażona 
rodzina (małżeństwo i dwoje 
nastoletnich dzieci) mieszkają 

zaraz za rogiem. Ojciec jest teraz 
w szpitalu, a reszta rodziny na 
kwarantannie w domu. Córka 
nagrała filmik na YouTube, 
opisując, jakie objawy miał jej 

tata. Ona nie miała żadnych, 
czyli była tylko nosicielem. I w 
odróżnieniu od Wałcza, ludzie 
tutaj życzyli jej i jej rodzinie po-
wrotu do zdrowia i dawali słowa 
otuchy. Ta rodzina robi w moim 
sklepie zakupy - widziałam ich 
jeszcze w zeszłym tygodniu. 

Jedyne czego się boję, to 
separacji z moją córką, jeśli 
(odpukać) któraś z nas byłaby 
zarażona i musiała zostać sama 
w szpitalu.

Gubernator Florydy ogłosił, 
że wszystkie szkoły są zamknię-
te do 1 maja. Od 31 marca 
wszystkie podstawówki i licea 
przeszły na zdalne nauczanie. 
College zaczęły kilka tygodni 
temu. Dzieci, które nie mają w 
domu tabletów czy laptopów, 
mogły wypożyczyć je ze szkoły 
na ten okres. Poza tym kilka 
szkół w każdym powiecie od 
poniedziałku do piątku rozdaje 
śniadania i lunch w woreczkach 
dla dzieci, które wcześniej, gdy 
były zajęcia, dostawały je za 
darmo. 

Pozamykane są centra handlo-
we i wszystko, co tutaj określane 
jest jako non-essential. Gabinety 
lekarskie przyjmują tylko nagłe 
przypadki i kobiety ciężarne. 
Recepty wypisywane są na kilka 
miesięcy do przodu bez potrze-
by wizyty i wysyłane prosto do 
apteki. 

Nadal otwarte są stacje ben-
zynowe (cena paliwa spadła 

o połowę), sklepy spożywcze, 
służba zdrowia, restauracje fast 
food, które teraz oferują albo 
darmowy dowóz do domu, albo 
tylko odbiór w środku po jednej 
osobie, albo przez okienko 
Drive thru. Bardzo popularne 
w tym momencie jest Shipt, 
Instacart i Uber Eats, gdzie 
ludzie robią zakupy za ciebie i 
przywożą je prosto do domu. 

Ja pracuję w supermarkecie 
Publix, tylko minutę drogi od 
domu. Jestem essential worker. 
Kasjerzy mają zainstalowane 
szyby pleksi przy kasach. Ja od 
zawsze nakładam jednorazowe 
rękawiczki, bo pracuję w dziale 
„deli”. Od 10 lat jestem przy-
zwyczajona do mycia rąk co 
kilka minut, po każdej zmianie 
rękawiczek, po każdym kliencie. 
Sanitizer do odkażania jest zain-
stalowany na ścianie i używamy 
go również co chwilę. Moje 
ręce w ostatnich tygodniach 
są bardzo przesuszone od tego 
ciągłego mycia, ale mam zapas 
kremów Ziaja z ostatniej wizyty 
w Polsce:)

W pracy co godzinę odkażamy 
wszystko w naszym dziale. Jako 
pracownicy nie możemy nosić 
masek. W całym sklepie są 
powywieszane kartki i przypo-
minają, żeby zachować odstęp 
6 stóp od każdego. Niestety 
nie wszyscy tego przestrzegają. 
Dużo klientów nosi maski i la-
teksowe rękawiczki. Widzę też, 
jak dotykają swoich portfeli i 
telefonów w czasie zakupów. 
Czy dezynfekują je później? 
Tego nie wiem.

Szpitale działają dosyć spraw-
nie. Starbucks i różne inne 
restauracje oferują darmową 
kawę i jedzenie dla pracow-
ników szpitali za okazaniem 
dowodu. Firma Crocs również 
zaoferowała darmowe buty 
dla pielęgniarek. Wszystko w 
podziękowaniu za ich pracę. Wi-
działam dużo grup na Facebo-
oku, przygotowujących ręcznie 
robione maseczki z materiału. 
Jeden nastolatek z liceum w 
moim mieście skonstruował 
plastikową maskę z wymiennym 
wkładem w drukarce 3D. 

Cała pandemia zaczęła się w 
czasie przerwy wiosennej. W 
tym czasie wielu ludzi przyla-
tuje na Florydę, żeby pobyć na 

CD. NA STRONACH 8-9
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plaży. Dzisiaj plaże, państwowe 
parki i wszystkie miejskie parki 
wodne czy baseny osiedlowe 
i parki rozrywki są pozamyka-
ne. Dodam, że jest ponad 20 
stopni Celsjusza! Mieszkając 
na Florydzie od ponad 13 lat, 
najbardziej brakuje mi możli-
wości swobodnego pójścia na 
plażę dla relaksu i możliwości 
rozładowania energii mojej 
6-letniej córki. Już przywykłam 
do niechodzenia po sklepach 
dla zabicia czasu czy znalezienia 
czegoś na wyprzedażach. Przez 
to, że większość czasu spędzamy 
w domu, znaczną część wypłaty 
(oprócz opłat za rachunki), wy-
dajemy na jedzenie. 

Jeśli chodzi o zakupy, każdy 
sklep ustalił limit na słynny 
papier toaletowy - jedno opa-
kowanie na osobę. Tak samo 
jest z ręcznikami papierowymi, 
chusteczkami jednorazowymi, 
mokrymi chusteczkami dla dzie-
ci, mąką, cukrem, zgrzewkami 
wody. Po dwie sztuki na osobę 
- makaron, warzywa i owoce w 
puszkach, tuńczyk. Poza tym w 
moim sklepie nie ma zwrotów 
na towar zakupiony w trakcie 
pandemii. 

Za kilka miesięcy przyjdzie 
sezon huraganowy. Na pewno 
woda, tuńczyk i papier toaleto-
wy wtedy się przydadzą...

Ewa Wiśniewska, Włochy
We Włoszech mieszkam i pra-

cuję od 30 lat,  dokładnie w Au-
tonomicznym Okręgu Trentino, 

w rejonie górskim (Dolomity), 
w miejscowości Comano Terme. 
Jest to miejscowość uzdrowisko-
wa, ze względu na pokłady wód 
termalnych. Pracuję w domu 
spokojnej starości. 

Pierwsze przypadki koronowi-

rusa pojawiły się na początku 
marca. Włosi są narodem trosz-
kę lekko traktującym wszelkie 
przeciwności losu i zdarzenia. 
Nikt się nie spodziewał, że 
wirus tak szybko się będzie 
rozpowszechniać i że będzie tak 
bezlitosny. 

W miejscu, w którym pracuję, 
zaczęło się od wysokiej gorączki 
i trudności z oddychaniem. Nasi 
podopieczni mają bardzo wiele 
innych chorób, gdy przychodzą 
do nas. Mimo szybkiej inter-
wencji, nasi lekarze nie byli w 
stanie im pomóc. Kilka godzin 
po przewiezieniu do szpitala 
podopieczny zmarł. Od tego 
pamiętnego dnia wszystko po-
toczyło się bardzo szybko. 

Natura Włochów, którzy emo-
cjonalnie związani są ze spokoj-
nym i radosnym trybem życia, 
spowodowała, że może trochę 
lekceważyli rzeczywiste zagroże-
nie, które przyniósł COVID-19, 
lecz trudno mówić o lekcewa-
żeniu epidemii. Region jest w 
głębokiej żałobie. Każda rodzina 
straciła swojego bliskiego albo 
zna kogoś, kto umarł. Na pewno 
atmosfera jest bardzo smutna 
i bardzo przykra. Rodziny nie 
mogą nawet pożegnać bliskich 
podczas pogrzebów. Zdaliśmy 
sobie sprawę bardzo szybko, 
że jest wirus zabija również 
młodych ludzi. 

Świat przewrócił się nam do 
góry nogami. Wszystko to, co 
mogliśmy robić do tej pory, zo-
stało ograniczone do minimum 

i trzeba było się przystosować. 
Ludzie zaczęli sobie pomagać i 
wspierać się. Kontakty osobiste 
są minimalne lub żadne. Z moją 
rodziną rozmawiam tylko przez 
portale społecznościowe, także 
z córką, która mieszka ode mnie 

1,5 km. Złamanie przepisów 
grozi poważnymi konsekwen-
cjami prawnymi i finansowymi. 
Dla Włochów, którzy uwielbiają 
dysputy i rozmowy, taka izola-
cja jest szczególnie trudna. To 
walka z przyzwyczajeniami, 
z wylewnym witaniem się w 
każdej sytuacji, w sklepie, w 
domu, na ulicy.

Nasza służba zdrowia nie była 
na takie wyzwania odpowied-
nio przygotowana. Teraz radzi 
sobie lepiej. Lekarze, pielęgniar-
ki i cały personel medyczny 
pracują na wysokich obrotach. 
Wykonują heroiczną pracę. 
Należy im się wielki szacunek 
i podziękowanie. Było i jest to 
dla nich ogromne i potężne wy-
zwanie. Duże pokłony, do samej 
ziemi, dla wszystkich, którzy to 
robią - lekarzy, pielęgniarek i 
całego personelu medycznego. 

Czy widzę koniec tego drama-
tu? Tak, nie wiem jeszcze kiedy 
to nastąpi, lecz mam nadzieję, 
że wkrótce. Widzę, co się stało u 
nas, we Włoszech. Powinniśmy 
trochę wcześniej reagować. 
Nie popełnijcie tego błędu u 
siebie, w Polsce. Przestrzegajcie 
zasad kwarantanny i wszystkich 
obostrzeń izolacji. Korzystając 
z okazji serdecznie i ciepło 
pozdrawiam całą moją rodzinę 
i wszystkich przyjaciół w moim 
Wałczu.

Magdalena Zofia Sikora, 
Szwajcaria

Od 7 lat mieszkam w Zürichu. 
Nie sądzę, żeby Szwajcaria 
miała swój sposób na walkę z 
wirusem. Robimy to, co nasi 
sąsiedzi, jednak zazwyczaj z 
parodniowym opóźnieniem. 

Zaskoczyło mnie, że Niemcy, 
Francja i Austria zamknęły z 

nami granice, a nie sama Szwaj-
caria. W praktyce oznacza to, 
że do nas może każdy wjechać, 
a my nie możemy na przykład 
do Niemiec. Obecnie trwają de-
baty, dotyczące wprowadzenia 
obowiązkowych maseczek, jak 
w Austrii. Jednak rząd jest temu 
- póki co - przeciwny.

Pierwszy przypadek korona-
wirusa mieliśmy 24 lutego. 
Kilka dni później wszedł w życie 
pierwszy zakaz, który dotyczył 
imprez masowych powyżej 
1000 osób. Dziś, po zaledwie 
paru tygodniach, wydaje mi 
się to śmieszne, że ta decyzja 
wzbudziła wówczas aż takie 
poruszenie. Jedna z najwięk-
szych atrakcji turystycznych 
Szwajcarii, czyli Karnawał w 
Bazylei, został odwołany. To był 
ogromny cios dla Szwajcarów, 
ponieważ ostatni raz impreza 
nie odbyła się w... 1945 roku.

16 marca został ogłoszony czę-
ściowy lock down. Wygląda to 
podobnie jak w Polsce. Restau-
racje, kluby, kawiarnie i sklepy 
non-food są zamknięte. Tak 
samo usługi typu kosmetyczka, 
fryzjer, dentystyka estetyczna. 
Pozostają otwarte sklepy spo-
żywcze, mięsne, piekarnie, kio-
ski, stacje benzynowe i restau-
racje typu take away. Nie ma 
zakazu wychodzenia na ulice. 
Jest zakaz zgromadzeń powyżej 
pięciu osób i wyłącznie takie 
przypadki są karane. Można 
swobodnie chodzić na spacery 
w małych grupkach, a bieganie 
jest wręcz wskazane ze względu 
na wzmocnienie układu odpor-
nościowego. Szwajcarzy bardzo 
dużo wolnego czasu spędzają na 
łonie natury i jest to dla nich 

bardzo ważne. Problemy są z 
młodzieżą, która nie przestrze-
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ga zakazu gromadzenia się. Co 
ciekawe, media nakłaniają do 
dzwonienia na policję w takich 
przypadkach, a Szwajcarzy 
bardzo chętnie to robią. Słyszy 
się też o „nielegalnych” barach 
i klubach.

Pracuję w międzynarodowej 
filmie konsultingowej jako front 
desk administrator. Moje obo-
wiązki nie pozwalają na pracą 
zdalną. Biuro jest puste. Do fir-
my przychodzi regularnie może 
około 10 osób, a zatrudnionych 
jest ponad 300. Z pozostałymi 
komunikujemy się przez telefon 
lub drogą mejlową.

Brakuje mi siłowni. Ćwiczyłam 
3 razy w tygodni, miałam plan 
treningowy i cele. Obecnie 
wszystkie są zamknięte, a mój 
dom nie jest przystosowany 
do ćwiczeń. Brakuje mi też tzw. 
„after work drinks”, czyli wy-
padów na drinka ze znajomymi 
po pracy. Poza tym, tak jak inni, 
wykorzystuję ten czas w domu 
na swoje pasje i samorozwój.

Szwajcarska służba zdrowia 
jest na bardzo wysokim po-
ziomie. Szpitale są świetnie 
przygotowane i wyposażone. 
Oczywiście, wobec skali proble-
mu, to niestety za mało.

Kontrowersje budzi kwestia 
opłat za testy na koronawirusa. 
Każdy obywatel musi mieć 
ubezpieczenie zdrowotne. Mi-
nimalna składka miesięczna 
wynosi około 320 franków. 
Im niższa składka, tym wyższa 
opłata za każdą wizytę u leka-
rza. W przypadku najtańszego 
pakietu ubezpieczyciel pokrywa 
leczenie do 2000 franków. Te-
sty na koronawirusa są płatne 
i kosztują około 150 franków. 
Leczenie też jest drogie. A fir-
my ubezpieczeniowe, nawet w 
przypadku epidemii, nie chcą 
za to płacić.

Ogromnym problemem jest 
zastój w usługach i handlu. 
Wiele osób straciło pracę. Rząd  
przygotował ogromną sumę na 
wsparcie firm, jednak - żeby 
załapać się na pomoc - trzeba 
spełnić wiele warunków. Bez 
wsparcia pozostają także osoby 
zatrudnione na tzw. śmieciów-
kach.

Mariusz Polechoński, Francja
Lazurowe wybrzeże to mekka 

dla turystów nie tylko z Francji, 
ale i z całej Europy oraz świata. 
Na ulicach Nicei, Cannes czy 

Monaco zawsze można spotkać 
tłumy ludzi ze wszystkich konty-
nentów. Od kilku tygodni obraz 
ten uległ straszliwej zmianie. Od 
momentu wybuchu epidemii 
koronawirusa, a szczególnie 
od jego apogeum w sąsied-
nich Włoszech, gdy zagrożenie 
zakażeniem, chorobą, a na-
wet śmiercią, realnie zajrzały 
sympatycznym południowcom 
w oczy, strach zwyciężył ze 
śródziemnomorskim luzem i 
swobodą. Wirus przewrócił do 
góry nogami życie wszystkich. 
Opustoszały pełne zazwyczaj 
ludzi ulice. Słynna Promenada 
Anglików w Nicei została za-
mknięta, podobnie jak wszyst-
kie parki, place zabaw i wszelkie 
miejsca rekreacji. Nieczynne są 
restauracje, bary, kawiarnie i 
większość sklepów. W zasadzie 
czynne są tylko sklepy spożyw-
cze, hipermarkety i apteki (z 

zachowaniem wielu ograniczeń, 
jak limitowanie liczby osób oraz 
przestrzeganie 2-metrowych 
odstępów pomiędzy klienta-
mi). Hotele są puste. Wszystkie 
rezerwacje z kwietnia zostały 
odwołane, a obecnie obserwuje 
się drastyczny trend anulacji w 
maju i czerwcu. Odwołano dwie 
najważniejsze imprezy - Festiwal 
Filmowy w Cannes oraz Grand 
Prix Monaco Formuły 1. Ruch 
turystyczny - główne źródło 
utrzymania tysięcy mieszkań-
ców Lazurowego Wybrzeża 
- praktycznie nie istnieje. Za-
mknięte są szkoły, przedszkola - 
chodzą słuchy, że aż do wakacji. 
Obowiązuje tzw. zdalne naucza-
nie, ale w bardzo ograniczonym 

stopniu. Wprowadzono ograni-
czenia w przemieszczaniu się. 
Na początku, gdy wirus zbierał 
swe śmiertelne żniwo po drugiej 
stronie granicy w pobliskiej Ita-
lii, wielu ludzi nie przestrzegało 
tych obostrzeń, jakby nie zdając 
sobie sprawy z zagrożenia. 
Wciąż widziano grupki znajo-
mych, organizujących wspólne 
eskapady, piknikujących na 
plaży, czy beztroskich turystów 
wykorzystujących piękną, wio-
senną pogodę. Dziś sytuacja jest 
całkiem inna. Okazało się, że 
granica była niewystarczającą 
zaporą dla epidemii. Na dzień 
31 marca we Francji zachoro-
wało już 45.000 osób, a zmarło 
ponad 3000. Te drastyczne 
dane i strach przed zakażeniem, 
a także rygorystyczne podej-
ście policji dało oczekiwane 
efekty. Ulice są naprawdę pu-
ste. Wszystkich obowiązuje 

rygorystyczny dekret w sprawie 
ograniczenia przemieszczania 
się. Można wyjść tylko w drodze 
z i do pracy, w celu zrobienia 
codziennych zakupów, w calach 
zdrowotnych, w celach sprawo-
wania opieki nad osobą starszą 
lub chorą lub np. na codzienny 
jogging (1 godzina i 1 km od 
miejsca zamieszkania). Maksy-
malnie poruszamy się w grupie 
2 osób, a żeby wyjść z domu, 
zawsze trzeba mieć specjalne 
oświadczenie, w którym należy 
podać cel wyjścia i jest ono 
ważne zawsze tylko 1 godzi-
nę. Mandat z tytułu złamania 
zakazu to 200 €, w przypadku 
recydywy – 1500 €, a nawet 
kara aresztu. Wprowadzono 

godzinę policyjną: pomiędzy 
23:00 i 5:00 obowiązuje cał-
kowity zakaz wychodzenia z 
domu. Ludzie przestrzegają 
zalecanego dystansu, niektórzy 
chodzą w maseczkach, używają 
rękawiczek. W wielu sklepach 
są dostępne żele odkażające. 
Transport publiczny został w 
znacznym stopniu okrojony. W 
tramwajach, pociągach i auto-
busach obowiązują specjalne 
zasady higieniczne. Francuska 
służba zdrowia (podobno naj-
lepsza w Europie),w zderzeniu 
z epidemią przechodzi te same 
problemy, co inne kraje. Brakuje 
sprzętu ochronnego, respirato-
rów oraz maseczek. A wirus nie 
oszczędza nikogo. Zarażony jest 
m.in. książę Monaco Albert oraz 
mer Nicei. Top zachorowań ma 
dopiero nadejść, a oczekiwany 
jest ok. 5-10 kwietnia. Gospo-
darka zwolniła, ale wciąż funk-
cjonuje. Część firm zawiesiła 
działalność lub drastycznie ją 
ograniczyła. W swoim orędziu 
do narodu powiedział prezy-
dent Macron: „Jesteśmy na 
wojnie, ale musimy pracować”. 
Moja firma działa w branży 
budowlanej i jak dotąd wciąż 
pracujemy. Ażeby się poruszać 
w pracy musimy mieć specjalne 
służbowe przepustki. Jako że 
często się w pracy przemiesz-
czam, głównie samochodem, 
zdaża się, ze przechodzę dzien-
nie po 2-3 kontrole. Cierpliwie 
to znoszę, wiedząc, że tak musi 
być, że to dla dobra ogółu. Uży-
wamy rękawiczek, masek. Ja w 
życiu nie myłem tak wiele razy 
dziennie rąk, jak w ciągu ostat-
nich dni. Nie wszystkie firmy 
maja ten luksus, że wciąż mogą 
funkcjonować. Rząd specjalny-
mi dekretami wprowadził wiele 
ułatwień dla pracowników i 
pracodawców, dotkniętych 
skutkami epidemii. M.in. zawie-
szono składki na ubezpieczenia 
społeczne i podatki, opłaty za 
energię i wodę, spłaty rat kredy-
tów hipotecznych. Pracownicy 
zamkniętych firm otrzymują 
tzw. „postojowe” w kwocie ok. 
84% pensji. Czego mi braku-
je? Swobody poruszania się, 
dostępu do plaży, ulubionych 
nadmorskich tras joggingowych 
oraz uśmiechu na twarzach 
ludzi, który skrył się za maska 
strachu o zdrowie, życie i jutro.

Justyna Chruścicka 
Małgorzata Chruścicka 
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Andrzej Wiśniewski, na-
uczyciel Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Wałczu, 
zgodził się opowiedzieć 
o niezwykłej wędrów-
ce tunelem, łączącym 
„dwójkę” z Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Kazimierza Wielkiego 
w Wałczu oraz o tym, 
dlaczego wyszedł na 
powierzchnię trochę 
przestraszony i mocno 
spocony.

Długo zastanawiałem się, czy 
opowiadać komukolwiek o 
tym, co mnie spotkało pewne-
go kwietniowego wieczoru w 
podziemiach Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Wałczu. Opowieści 
o sekretnym przejściu-tunelu 
pod rzeką Młynówką słyszałem 
często. 

W prawym skrzydle budynku 
szkolnego SP 2 mieszkał stary 
woźny Ignacy, który był już na 
emeryturze. Lubił porozmawiać 
o zamierzchłych dziejach, jak to 
kiedyś bywało, Lubiłem słuchać 
tych jego opowieści, bo były 
barwne i ciekawe. Jedna histo-
ria, którą opowiedział mi pan 
Ignacy, była na tyle interesują-
ca, że postanowiłem sprawdzić 
ją sam. 

Wśród mieszkańców Wałcza 
opowieści o przejściu pod-
ziemnym pomiędzy Szkołą 
Podstawową nr 2 i Liceum Ogól-
nokształcącym nr 1, popularnie 
zwanym Kazikiem, krążą do 
dziś. W jakim celu wybudowano 
to przejście, kto tego dokonał, a 
przede wszystkim czy ono rze-
czywiście istnieje? Te i inne py-
tania nurtowały również mnie. 

Warto tu przytoczyć trochę 
informacji historycznych, do-
tyczących dawnych dziejów. 
Pierwotnie w miejscu budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 (Góra 
Mnisza), Zakon Jezuitów - któ-
rzy pojawili się w Wałczu na 
prośbę starosty Jana Gostom-
skiego - wybudował swój budy-
nek misyjny. Zakonnicy założyli 
w nim szkołę. Uczniów szybko 
przybywało. Zdecydowano więc 
wybudować drugi budynek na 
tzw. Górce Burmistrzowskiej 
(Rybiej), gdzie stanął dzisiejszy 

Tajemniczy tunel
budynek Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 1. Obydwie szkoły 
długo pozostawały własnością 
Zakonu Jezuitów.

Pan Ignacy któregoś wie-
czoru opowiedział mi historię 
tajemnego przejścia pomiędzy 
budynkami szkoły i liceum. 
Wejście miało być usytuowane 
w podziemiach lewego skrzydła 
SP 2. Ciekawość oczywiście 
mnie zżerała niesamowita. 
Zapytany czy może był tam 
osobiście pan Ignacy odpowie-
dział, że jeszcze w roku 1958 
wchodził tam, ale przejście było 
już częściowo zasypane. 

Postanowiłem to sprawdzić. 
Uzbrojony w latarki zszedłem 
do podziemi szkoły. Towarzy-
szył mi mój pies - owczarek 
niemiecki, siedmioletnia Saba. 
Pomyślałem sobie, że doda mi 
otuchy.

Wejście do podziemi były 
zamknięte potężnymi, meta-
lowymi wrotami. Otworzyłem 
ciężkie skrzydło i wszedłem 
do małego pomieszczenia, o 
wymiarach około 2 na 3 metry. 
W lewym rogu dojrzałem me-
talową pokrywę w podłodze. 
Dobry kwadrans zajęło mi 
podniesienie jej, ale w końcu 
wszedłem do podziemi. Było 
ciemno. Saba szła ze mną. Po 
zejściu do podziemi nie mo-
głem się wyprostować, gdyż 
korytarz nie był wysoki. Lekko 
przygarbiony rozejrzałem się 
dookoła. Wokół było duże 
pomieszczenie, bez twardej 
podłogi, z ceglanymi ścianami. 
Cegły były jednak nietypowe: 
jakieś dłuższe i większe od 
obecnie występujących. Wszę-
dzie było sucho i dziwnie cicho. 
Czułem mrowienie na plecach. 
W prawo od wejścia ukazał 
mi się długi tunel. Na ścianie 
przed wejściem do niego, po 
prawej stronie był widoczny 
dziwny odcisk ręki w cegłach. 
Nie wiedziałem czy to jakiś 
znak, czy może jakiś sygnał? 
Postanowiłem pójść dalej. 

Po około 10 metrach sklepie-
nie jakby się podniosło. Na tyle, 
że mogłem już swobodnie się 
wyprostować. Rozejrzałem się 
dookoła i zorientowałem się, 
że jestem w dość obszernym 

tunelu. Odczuwałem trochę 
strachu, trochę niedowierzania, 
ale jednocześnie ciekawość. 
Chciałem iść dalej. Zaskoczyło 
mnie świeże powietrze, jakby 
gdzieś bardzo blisko był jakiś 
otwór wentylacyjny. Czułem, 
że coś mnie pociąga, coś pcha 
do przodu, jakiś mechanizm 
ukryty gdzieś tam, gdzie nie 
mam dostępu, gdzie dawno 
nikt nie stąpał. Po jakimś czasie 
zorientowałem się, że idę dość 
szybkim krokiem dobre pół 
godziny. W pewnym momencie 
doszedłem do miejsca, gdzie 
tunel schodził wyraźnie do 
dołu. Wyłożona cegłami pod-
łoga wypełniła się wilgotnym 
piaskiem. Czułem pod stopami 
miękki grunt. Saba jakby nigdy 
nic biegała w przód i wracała. 
Jak długo szedłem - nie potrafię 
określić. W pewnym momencie 
tunel jakby wzbijał się w górę. 
Ukazały mi się schody. Powoli 
zacząłem wchodzić nimi w górę. 
Dość długi marsz spowodował 
zmęczenie. Pamiętam, że byłem 
już mocno wyczerpany, gdy 
wszedłem do większego po-
mieszczenia gdzie zobaczyłem 
pionowe ściany wyłożone gru-
bymi cegłami z ornamentami. 
Poczułem strach. W pewnym 
momencie coś poprzez po-
wietrze wdarło się w korytarz 

i do sali. Do dziś nie potrafię 
tego ani nazwać, ani określić. 
Coś jakby szum, wiatr lub jakiś 
trzepot. Oświetliłem salę latarką 
i ujrzałem na ścianie po lewej 
stronie piękną płaskorzeźbę 
w kamieniu, przedstawiającą 
zakonnika w naturalnych roz-
miarach. Sala z kamienia i cegły 
była dość obszerna. Wzdłuż jej 
prawego boku znajdowały się 
kamienne siedzenia i długi ka-
mienny jakby stół. Sala pozba-
wiona była okien, było ciemno. 
W lewym rogu sali dostrzegłem 
wysokie, zamknięte drzwi. Pod-
szedłem bliżej. Saba przybiegła 
za mną i wtedy stało się coś, 
czego nie potrafię wytłumaczyć 
do teraz. Pies nastroszył sierść 
i zaczął warczeć. Stanął przed 
drzwiami i zaczął szczekać. Po 
plecach przebiegło mi mrowie-
nie i pokrył mnie zimny pot. 
Saba wyglądała bardzo groźnie, 
jakby coś lub kogoś wyczuła. 
Stanąłem jak zamurowany. 
Trwało to dobrą chwilę, aż 
wreszcie postanowiłem się wy-
cofać. Bardzo szybko wróciłem 
do przejścia. Idąc energicznym  
krokiem wkrótce znów znala-
złem się w podziemiach szkoły. 
Wyszedłem stamtąd spocony i 
przestraszony. 

Obiecałem sobie, że kiedyś 
jeszcze tam wrócę...
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Biuro Radnego Rady Powiatu Romana Wiśniewskiego w Wałczu 
przy ul. Okulickiego 10-14/12 czynne jest w każdy poniedziałek 
w godz. 14.00-17.00. Przy biurze działa też Punkt Porad Obywa-
telskich. W sprawach pilnych proszę o kontakt: Roman Wiśniewski 
509 916 477 lub roman.wisniewski@wp.pl

***
Masz problem z alkoholem? Może Anonimowi Alkoholicy po-
mogą. Przyjdź do nas! Nieważne, kim jesteś i jak wyglądasz, 
spróbować warto!!! 
Napisz do: Grupa AA „Krokus”, 78-600 Wałcz, ul. Orla 11, za-
dzwoń: 518 758 430 po godz. 18. 
Cotygodniowe spotkania: w poniedziałki, godz. 18.00 i w czwart-
ki, godz. 17.00 w salce przy plebanii (Orla 11). 

***
Klub Abstynentów „Korona” przy ul. Wojska Polskiego 2-6 p. 
219 (budynek WSM) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
17-19.30.  W klubie odbywają się mitingi: 
poniedziałek: godz. 18.00 - DDA (dorosłe dzieci alkoholików); 
wtorek: godz. 17.00 - grupa dla współuzależnionych; środa: godz. 
18.00 - grupa AA;  czwartek: godz. 16.30 - grupa AŻ; piątek: 
18.00 - grupa AA.
Dwa razy w miesiącu organizujemy terapię indywidualną i gru-
pową z profesjonalnym terapeutą. Kontakt: 731 205 310. 

***
Masz ukończone 18 lat i pochodzisz z alkoholowej lub w inny 
sposób (hazard, obżarstwo, pracoholizm, przemoc, perfekcjonizm, 
wykorzystywanie seksualne, niepełność rodziny, zaburzenia psychicz-
ne, narkomania, seksoholizm, emocjonalne opuszczenie dziecka, 
nadopiekuńczość)  dysfunkcyjnej rodziny? 
Serdecznie zapraszamy na nieodpłatne warsztaty 12-krokowe, 
odbywające się w domu  kapucynów Parafia pw. św. Antoniego 
z Padwy ul. Orla 11, Wałcz. Tel. do kontaktu 696 990 204.
Zapraszamy Cię również na mityngi DDA/DDD, odbywające się 
w tym samym miejscu w każdy wtorek od 18.00 do 20.00.

***
Polski Związek Niewidomych zrzesza osoby niepełnosprawne 
wzrokowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w celu ich 
społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodo-
wych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich 
dyskryminacji. Cele te realizowane są poprzez organizowanie 
różnorodnych form rehabilitacji (podstawowej, społecznej, leczni-
czej i zawodowej). działanie na rzecz zaopatrzenia niewidomych 
w sprzęt rehabilitacyjny, współpracę z innymi wyspecjalizowa-
nymi instytucjami oraz organizowanie działalności kulturalnej, 
turystycznej i artystycznej.

KOMUNIKATY

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie Byle Co”    
  sc., Wałcz, ul. Chopina 30/1. 
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Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo 
do ich skracania i opatrywania tytułami. Nie odpowiadamy za treść 
reklam i ogłoszeń.

INFORMACJA O ZMIANIE 
TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU  

W związku z ogłoszoną - rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491)

– epidemią SARS-CoV-2 
Burmistrz Miasta Wałcz informuje o zmianie treści ogłosze-
nia o trzecim przetargu ustnym  nieograniczonym na sprze-
daż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej 
się z działek nr ewidencyjny 2369/6 i 2369/22, położonej w 
Wałczu na os. Nowe Morzyce, o łącznej powierzchni 1564 
m2, opisanej w księdze wieczystej KO1W/00008869/9 
Sądu Rejonowego w Wałczu, przeznaczonej pod zabudowę 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
W treści ogłoszenia o w/w przetargu zmianie ulega termin 
przetargu oraz termin i forma, w jakim ma być wniesione 
wadium. 
W związku z powyższym informuje się, że:
„Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 
14 maja 2020 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 
w sali Nr 109 o godzinie 10:00.”
„Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu muszą 
wpłacić wadium w wysokości 7.500,00 zł na konto Gminy 
Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 
PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć 
się koncie Gminy najpóźniej dnia 8 maja 2020 r.” 
Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu pozo-
stają bez zmian.

- Każde wyjście na ulicę, zwłaszcza w przypadku osób starszych, 
wiąże się z dużym ryzykiem - mówi Urszula Laskowska, pracująca w 
firmie Gastronomik. - Stąd nasza inicjatywa, aby dotychczasową ofer-
tę gastronomiczną wzbogacić o obiady domowe, także z dowozem. 

W tym pierwszym okresie nie będziemy mogli grymasić, bo do 
„wyboru” jest jeden zestaw: zupa i drugie danie z surówką. Całość 
w cenie 15 zł z dowozem na terenie Wałcza.

- Niektórzy zostawiają u nas dwa komplety trojaków i w nich, na 
zmianę, dostarczamy jedzenie 
- mówi pani Ula. - Ale jeśli ktoś 
nie ma takich naczyń, dowie-
ziemy w jednorazowych. 

Zamówienia można skła-
dać telefonicznie lub przez 
FB, nawet tego samego dnia 
do godziny 11-tej. Aktualne 
menu jest podawane codzien-
nie także na Facebooku.

Obiady dowożą również Bi-
stro Porannik i Pierogarnia Ola. 

W obu przypadkach dzienne menu jest na kontach Facebookowych. 
- Zamówienia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 10.00 do 16.00 - mówi Joanna Mucha z Porannika. 
- Codziennie jest inna zupa i kilka dań drugich do wyboru.

W przypadku Pierogarni Ola szczegóły dowozu trzeba ustalać z 
właścicielką Sylwią Marcinkiewicz.

Z dostawą 
do domu
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1. BARSZCZ BIAŁY       12 zł/litr
2. BIGOS        19 zł/kg
3. BURACZKI NA ZIMNO Z CEBULKĄ    16 zł/kg
4. DEVOLAY       8 zł/szt
5. FILET Z KURCZAKA/ Z SEZAMEM I ŻURAWINĄ  12 zł/100 g
6. GALANTYNA DROBIOWA     28 zł/kg
7. GALARETKA DROBIOWA     2,50 zł/szt
8. GALARETKA WIEPRZOWA     2,50 zł/szt
9. BOCZEK FASZEROWANY     35 zł/kg
10. GOLONKA W KAPUŚCIE     45 zł/kg  
11. GOŁĄBKI       28 zł/kg
12. KACZKA FASZEROWANA PODROBAMI/JABŁKO 30 zł/kg
13. KARKÓWKA PIECZONA     38 zł/kg
14. KISZKA ZIEMNIACZANA     24 zł/kg
15. KIEŁBASA BIAŁA PIECZONA Z CEBULĄ   22 zł/kg
16. KOPYTKA       18 zł/kg
17. KROKIETY Z MIĘSEM     4 zł/szt
18. KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI   4 zł/szt
19. PASZTET       14 zł/0,5 kg
20. PIECZARKA FASZEROWANA    30 zł/kg
21. PIECZEŃ RZYMSKA      28 zł/kg
22. POLĘDWICZKI W SOSIE GRZYBOWYM   12 zł/80 g/80 ml
23. POŻARSKI       7 zł/szt
24. RYBA PO GRECKU      35 zł/kg
25. ROLADA SZPINAKOWA     32 zł/szt
26. ROLADKA ZE SCHABU ZE SZPINAKIEM I FETĄ  10 zł/szt. 100 g
27. SAŁATKA BROKUŁOWA     20 zł/kg
28. SAŁATKA JARZYNOWA     18 zł/kg
29. SAŁATKA SŁONECZNIKOWA    24 zł/kg
30. SAŁATKA ŚLEDZIOWA     28 zł/kg
31. SCHAB PIECZONY      38 zł/kg
32. SCHAB PO SZWAJCARSKU     9 zł/szt
33. UDKA FASZEROWANE     39 zł/kg
34. ZRAZ SCHAB       10 zł/szt

Zamówienia przyjmujemy: mailowo - pphugastronomik@o2.pl
  lub telefonicznie: 505-841-474

WIELKANOCNE ZAMÓWIENIA

Dowozimy obiady na terenie Wałcza! 
Zamówienia telefoniczne: 505-841-474
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W związku z licznymi pyta-
niami i wątpliwościami co do 
jakości wody, spowodowanymi 
pojawieniem się wirusa COVID 
- 19, chcielibyśmy Państwa 
uspokoić.

Światowa Organizacja Zdro-
wia w swojej publikacji z dnia 
2 marca 2020 r. informuje, 
że obowiązujące procedury 
i środki, stosowane przez 
spółki wodociągowe, są wy-
starczające do zapewnienia 
bezpieczeństwa wody pitnej, 
a dodatkowe środki zapo-
biegawcze nie są potrzebne. 
WHO informuje, że obecnie 
nie ma żadnych dowodów na 
przeżycie wirusa COVID-19 w 
wodzie pitnej.

Stosowane w Zakładzie Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Wałczu metody uzdat-

Informacja Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. o.o. w Wałczu

niania wody są nowoczesne i 
powszechnie stosowane przez 
przedsiębiorstwa wodocią-
gowe. Są to: napowietrzanie, 
filtracja oraz - w razie potrzeby 
- dezynfekcja wody związkami 
chloru. Zapewniają one pełne 
bezpieczeństwo sanitarne wody, 
zarówno pod względem obec-
ności wirusów, jak również in-
nych mikroorganizmów choro-
botwórczych. Warto podkreślić, 
że wirusy z rodzaju Koronawirus 
nie są czynnikiem wywołującym 
choroby wodnozależne.

Woda dostarczana mieszkań-
com Wałcza spełnia wszystkie 
warunki, określone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia w 
sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi.

Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Wałczu 

prowadzi badania wody na 
każdym etapie jej produkcji. W 
celu kontroli prawidłowości i 
efektywności przebiegu proce-
sów technologicznych uzdat-
niania wody badamy zarówno 
wodę ujmowaną (surową), jak 
i wodę już uzdatnioną. Woda z 
sieci, przeznaczona do spoży-
cia, kontrolowana jest aż w 10 
różnych punktach na terenie 
miasta Wałcz.

Badania jakości wody prowa-
dzone są przez niezależną firmę 

J.S. Hamilton Poland, posia-
dającą akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji.

Dodatkowo zewnętrzną kon-
trolę jakości wody w Wałczu 
prowadzi Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Wałczu, który 
wydaje ocenę jakości wody 
przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi.

Prezes ZWiK 
Sp. z o.o. w Wałczu 
Wojciech Szalwach

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

• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, 
62 m2, 4. piętro, stan do zamieszkania. 605 677 
605     
       sz/19l

• Sprzedam działkę budowlaną, letniskową, 
pow. 970 m2. Rybakowo, 15 km od Gorzowa 
Wielkopolskiego. tel. 0031 644 570 711, 0031 
647 313 106, +48 506 444 580   
      12/20l

• Sprzedam w oryginalnej walizeczce prawie 
nowe hantle z wymiennymi obciążnikami 4x2,5 
kg + 4x1,25 kg. Tanio. 602 590 376  
      1/20k

• Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 303 
Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. Moc 4x25 
W. Cena do uzgodnienia. 602 590 376  
                                                                   1/20s

OGŁOSZENIA DROBNE OGŁOSZENIA DROBNE Coś na ząb gastronomia

NOTARIUSZ

SUPER 
ONLINE

„Super Pojezierze” 
w wersji elektronicznej na stronie 

www.pojezierze.com.pl

Wałcz, ul. Bankowa 9/2
tel./fax 67 258 68 02,  kom. 600 163 094

Lidia Michalska
● pośrednictwo
● wycena
● obsługa prawna

www.nieruchomosci.walcz.pl

Kurki odchowane, 
kaczki, gęsi, indyki, 

perliczki, przepiórki. 
Dowóz. 600-539-790

Usługi potrzebne

Tylko 30 zł
Zamów ogłoszenie: 

662 041 438

ZŁOTNIK - JUBILER
Dom Rzemiosła, ul. Kilińszczaków 38, 

tel. 67 250 15 07 9.00-17.00, sob. 10.00-13.00

Jedyny producent biżuterii oferuje: obrączki ślubne, 
biżuterię złotą i srebrną, myśliwską, przerób złota, 
naprawę biżuterii, grawerowanie, sztuczną biżuterię, 
skup złota i srebra. 
Ceny producenta. Rabaty, konkurencyjne ceny.

• Sprzedam komplet elementów drewnianych 
domku letniskowego. Tel. 0031 644 570 711, 
+48 506 444 580                                       12/20l

• ZLEcENIa Na ogŁoSZENIa I rEkLaMy 
raMkoWE oraZ ogŁoSZENIa DrobNE, 
które mają ukazać się w najbliższym wydaniu 
tygodnika „Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy w 
siedzibie redakcji przy ul. Sienkiewicza 3 w Wał-
czu do godz. 16.00 do piątku poprzedzającego 
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można też zlecać 
drogą mailową lub telefonicznie: 602 590 376.  
       
    
DZIękujEMy Za SkorZyStaNIE Z Na-
SZych uSŁug!

ZLEcaNIE ogŁoSZEŃ

SPRZEDAM

LokaLE, NIEruchoMoŚcI

Pensjonat
Malinka
Night Club 24 h

www.pensjonatmalinka.pl
kontakt@pensjonatmalinka.pl

Wałcz 
ul. Południowa 24
tel. +48 67 387 00 40

+48 506 337 760
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Dom: budowa, remont, wyposażenie

Motoryzacja

Usługi pogrzebowe

Okna energooszczędne
PCV i aluminium,
systemy przeciwpożarowe

e-mail: ruth5@op.pl
tel. 603 389 486

ZAKŁAD POGRZEBOWY
KALIA

Wałcz, ul. Nowomiejska 32 
(kierunek Szczecin, za przejazdem kolejowym 100 m)

POMOŻEMY GODNIE 
POŻEGNAĆ BLISKĄ CI OSOBĘ

KONKURENCYJNE CENY

Telefon całodoobowy 

720 807 802 
Świadczymy pełen zakres usług pogrzebowych 

zgodnie z wolą rodziny.

FLORYSTYKA I DEKORACJE 
POGRZEBOWE

67 349 45 00, 349 46 00

Medycyna, rehabilitacja

TAXI

www.sulinski.pl

ORTOPEDA
tel. 513 184 078

KLIMATYZACJA
odgrzybianie, napełnianie, naprawa

ELEKTROMECHANIKA
naprawa rozruszników, alternatorów itp.

Arkadiusz Kania 
Wałcz ul. Krótka 2 tel. 507 133 727

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

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
    OTIS PROTETYKA SŁUCHU

Gabinet Medycyny Pracy
badania kierowców

Środa, godz. 16.00-18.00 gabinet Walcz, ul. Piastowska 3/19

tel. 781 385 100

Sławomir Kaliski
Lek. spec. med. rodzinnej i med. pracy

78-600 Wałcz, ul. Kościuszkowców 10 
(budynek przychodni, gab. 19)

Tylko 30 zł
Zamów ogłoszenie: 
662 041 438

opony  ● hamulce  ● oleje
naprawa felg aluminiowych

SALON LAMP
Wałcz   Kołobrzeska 8

oświetlenie:
- DOMÓW
- OGRODÓW
- BIUR
- MEBLOWE
- PEŁNA GAMA OŚWIETLENIA
  W TECHNOLOGII LED

Zapraszamy
pn. - pt. 10.00-18.00
sobota 10.00-14.00

tel. 67 258 92 31

www.salonlamp.eu

AUTO-TRANS WAŁCZ
Andrzej Lewczuk● POMOC DROGOWA 24H

● HOLOWANIE CIĘŻAROWE I OSOBOWE 
● AUTO SERWIS
● SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I OPON 

ul.Bydgoska 86,  tel. 602 527 198, 67 258 36 41

Sprawdzamy i przygotowujemy 
pojazdy do rejestracyjnych 
przeglądów technicznych
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