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717 urodziny Wałcza

Zrobiliśmy szybką sondę. Zapytaliśmy, bez ustalania cezury czasowej, kto miał największe zasługi dla Wałcza. Odpowiedzi były
różne, bo musiały. Chcieliśmy tekst zilustrować zdjęciem dziecka urodzonego 23 kwietnia, ale nikt nie przyszedł w tym dniu na
świat. Racja, lepiej przeczekać wirusowe szaleństwo w brzuchu
mamy:)

Krzysztof Piotrowski, radny Rady Miasta: - Po 89 roku największy
wpływ na miasto miał śp. Zdzisław Tuderek. To za czasów burmistrza
Zdzisława zaszły największe zmiany w samym Wałczu. Można to różnie oceniać, ale miasto się bardzo zmieniło na plus. Nie zawsze się
zgadzałem z decyzjami Z. Tuderka, ale mimo wszytko to był burmistrz, który znał każdy skrawek naszego miasta.
Roman Wiśniewski, radny Rady Powiatu: - Przedsiębiorcy wałeccy, m.in. Jarosław Horodecki, Lech Krukowski, Bolesław Rafałko, Marcin Ejma, ale też cała rzesza właścicieli małych firm. Dzięki ich kreatywności, zaangażowaniu, ryzykowaniu własnego majątku wielu
ludzi mogło utrzymać swoje rodziny. Mieliśmy też dużo szczęścia do
społeczników, skupionych między innymi w TPD i Caritasie, ale jeżeli
chodzi o samorządowców, to niestety nie mieliśmy szczęścia. Brakuje nazwisk ludzi typu Wadim Tyszkiewicz, Paweł Adamowicz czy
Rafał Dutkiewicz. Samo bycie na stanowiskach przez dłuższy czas i
„pozyskiwanie” środków to za mało, aby być zasłużonym dla miasta,
bo to robią praktycznie wszyscy w ramach wykonywania obowiązków zawodowych.

opinii, doceniając jego zasługi dla budowy podwalin Wałcza, jako
miasta i estetycznego, i nowoczesnego.
Marian Wiatr, autor książek i publikacji o Wałczu: - Mam kilka
typów. Andrzej Duda, nauczyciel niemieckiego, urodzony w 1889
roku, pochodził z okolic Świętej. Pochowany na Dolnym Mieście w
rodzinnym grobowcu, na którym jest takie epitafium: Ukochaliśmy
tę ziemię i w niej znajdujemy ukojenie wieczne. Miał rozległą wiedzę
o Wałczu. Dużo ludzi go znało i ceniło. Kiedyś chcieli nazwać ulicę
jego imieniem, ale pomysł upadł. Zdzisław Tuderek też był dobrym
człowiekiem, nie powiem. Nikomu nie chciał zaszkodzić. Była też
Anna Topolska, taka samarytanka. Całe życie poświęciła pomocy
biednym ludziom, została Człowiekiem Roku w ogólnopolskim plebiscycie i w naszym powiatowym. Był o niej artykuł w Super Pojezierzu, w którym błędnie napisaliście, że żegnały ja tłumy na cmentarzu
na Chrząstkowie, podczas gdy była pochowana na Dolnym Mieście.
Myślę, że swój głos oddam właśnie na panią Annę.
ero, emce

Bogusława Towalewska, była burmistrz Wałcza, radna Rady
Miasta: - Każdy przez te 717 lat historii Wałcza miał swoje zasługi.
Ale myślę, że dla mnie i dla wielu Wałczan najwięcej zmian nastąpiło
za burmistrza Zdzisława Tuderka. Nie można też zapomnieć o przedsiębiorcach i tu na pierwszym miejscu wymieniłabym Jarosława Horodeckiego, który miał pomysł na rozruszanie gospodarcze miasta
w wielu dziedzinach. Z większych wymieniłabym jeszcze Państwa
Krukowskich i Victorię Cymes, której produkty są utożsamiane z
Wałczem. Ale na rozwój miasta pracujemy wszyscy. zarówno mniejsi
przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy. Każdy z nas dokłada swoją cegiełkę.
Leszek Jóźwik, były burmistrz Wałcza historyk, regionalista:
- Trudno z perspektywy przeszło siedmiowiecznej historii Wałcza
wyłonić wydarzenia lub osoby, którym można by przyznać jakieś
szczególne znaczenia dla dziejów naszego miasta. Można rozważać
wiele faktów i zdarzeń. Ja jednak skupię się na kryterium sprawnego
funkcjonowania miasta i warunków optymalnego życia jego mieszkańców.
Biorąc to pod uwagę, wyłania się z „zakamarków” historii miasta
postać Teodora Müllera, burmistrza Wałcza w latach 1875 - 1916. W
tym czasie, dzięki jego zapobiegliwości, miasto zyskuje podstawy
infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizację, elektryczność,
gaz z własnej gazowni, utwardzone główne ulice i chodniki), wspaniale budynki użyteczności publicznej (ratusz, poczta, rozbudowany szpital, koszary przy ul. Kościuszki), obiekty oświatowe (szkoła
centralna - obecna SP nr 2, seminarium nauczycielskie przy ul. Bydgoskiej, skrzydło budynku obecnego LO z piękną aulą, budynek
obecnej szkoły zawodowej przy ul, Bankowej) i połączenia kolejowe z Piłą i Stargardem. Zbudowana też zostaje duża świątynia
ewangelicka - obecnie kościół św. Antoniego, a ulice - szczególnie
Kilińszczaków, Wojska Polskiego i Okulickiego - otrzymują nową,
okazałą zabudowę.
Nie tylko historycy polscy i niemieccy są zgodni co do dużych zasług
Teodora Müllera dla Wałcza. Docenili burmistrza także mieszkańcy,
skoro do 1945 roku obecna ul. Królowej Jadwigi nosiła jego nazwę
(jedyny przypadek w historii miasta). Ja też przyłączam się do tych

Przywilej fundacyjny Miasta Wałcza z 23 kwietnia 1303 r.
Pergamin, 42,5 x 52,5 cm, rękopis znajdujący się w Geheimes
Stastsarchiv Preussicher Kulturbesitz
Źródło: Muzeum Ziemi Wałeckiej

Obwodnica: nowe podejście

GDDKiA w Szczecinie rozstrzygnęła przetarg na dokończenie robót
drogowych na obwodnicy Wałcza. Wybrana została oferta firmy
PORR S.A. o wartości 87,3 mln złotych. Wykonawca w ofercie przewidział skrócenie czasu realizacji do 5 miesięcy. Pozostali oferenci
mają 10 dni na ewentualne odwołania, po czym dokumentacja postępowania trafi do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych. Po zakończeniu czynności kontrolnych będzie podpisanie umowy.
Na większości przebiegu drogi pozostała do wykonania sama warstwa ścieralna nawierzchni, natomiast na fragmencie pomiędzy

węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ są to również niższe warstwy
bitumiczne. Na początkowym odcinku obwodnicy zostaną również
wykonane brakujące elementy odwodnienia. W ramach zamówienia
zostanie wykonana część brakujących robót przy obiektach mostowych w ciągu obwodnicy.
- Dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze
przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Jesteśmy w trakcie procedur przetargowych dla pozostałych przetargów. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020
roku - mówi rzecznik prasowy GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.

Zapiski z frontu walki z pandemią
Rozmowa z Wojciechem Kuleszą, wałeckim stomatologiem

Jesteś jednym z nielicznych lekarzy
stomatologów i lekarzy w ogóle przyjmujących, mimo epidemii, w swoim gabinecie. Przyjmujesz pacjentów cierpiących, wymagających natychmiastowej
pomocy. Czy to dziś duża odwaga?
No nie... Może trochę... Bardziej wykorzystanie doświadczenia i wiedzy, dobrej
informacji epidemiologicznej oraz stałe
śledzenie rozwoju pandemii na naszym
terenie. No i oczywiście dobra, aseptyczna organizacja pracy gabinetu. Ogromna zasługa w tym pracowników wałeckiej inspekcji
sanitarnej, którzy przez lata całe w wielu kontrolach gabinetów systematycznie przygotowywali nas do pracy w warunkach zagrożenia
epidemiologicznego. To teraz procentuje. Dlatego, mając dzisiaj
sposobność, w imieniu pacjentów dziękuję wałeckiemu Sanepidowi. Robił i robi dobrą robotę. Niestety, wiele gabinetów jest pozamykanych. Nasuwa mi się śmieszne porównanie: to tak, jakby żołnierz
w czasie wojny chował się pod stołem albo uciekał z okopu do lasu.
Ale całe szczęście tych walczących pracowników służby zdrowia jest
zdecydowana większość. Wielu z nich zachorowało na koronawirusa, niektórzy zmarli...
Jak więc wygląda rejestracja i przyjęcie takiego pilnego pacjenta?
Już na początku zbieramy krótki wywiad, prosimy też o podanie
peselu, a moja asystentka pani Dorota sprawdza, czy pacjent nie
figuruje w rejestrze zakażonych lub będących na kwarantannie. W

systemie e-wuś zaraz pojawia się czerwone ostrzeżenie, jeśli pacjent
jest „podejrzany”. Takiego kierujemy do specjalistycznego, przygotowanego ośrodka w Szczecinie lub w Poznaniu. To jest pierwsza eliminacja. Do nas przychodzą pacjenci zdrowi, którzy teoretycznie nie
mają kontaktów z osobami chorymi.
Co dzieje się dalej?
W gabinecie ponownie sprawdzamy w e-wusiu pesel, bo informacja
musi być aktualna. Asystentka mierzy też termometrem bezdotykowym temperaturę. Każdy pacjent wypełnia krótki wywiad epidemiologiczny, dotyczący ewentualnych kontaktów. Pacjenta umawiamy
na konkretną godzinę i prosimy, żeby nie przychodził wcześniej,
aby nie miał kontaktu w poczekalni z innymi. Między pacjentami
jest przerwa na przygotowanie gabinetu, między innymi na kwarcowanie, wymianę czy odkażanie sprzętu, odkażanie powierzchni, co
jest postępowaniem standardowym również, gdy nie ma zagrożenia
epidemicznego. Przed zabiegiem każdy pacjent płucze jamę ustną
środkiem odkażającym. Jest oczywiście wymiana fartucha jednorazowego, rękawiczek, maseczki, itd. W czasie zabiegu ograniczam
do przypadków niezbędnych stosowanie urządzeń ciśnieniowych,
wzbudzających ruch powietrza.
Skoro istnieją procedury, dlaczego większość gabinetów jest
zamknięta?
Myślę, że jest duża obawa przed zakażeniem. Koronawirus jest bardzo zaraźliwy, trzeba więc konsekwentnie, z zimną krwią i bez emocji postępować zgodnie z procedurami. Dotyczy to wszystkich w
ochronie zdrowia, zwłaszcza tych, którzy pracują z zakażonymi. Ale
trzeba też ogromnej odpowiedzialności pacjentów. Muszą mówić

w wywiadach prawdę, bo od ich rzetelnej informacji zależy sposób
postępowania. Pisałem o tym wcześniej. Czytałem, że nieodpowiedzialny pacjent, który zataił kontakt z zakażonym synem i zakaził potem pracowników izby przyjęć w Krotoszynie, już odpowiada przed
prokuraturą za narażenie pracowników szpitala na utratę zdrowia
czy życia. Taka odpowiedzialność karna pacjentów dotyczy wszystkich wypadków wprowadzenia pracowników służby zdrowia w błąd.
Brak gotowości niektórych lekarzy do niesienia pomocy, choćby doraźnej, odbija się na pacjentach. Przyjmowanie w gabinecie w Pile
osób np. ze Złotowa, Chodzieży, Jastrowia czy Trzcianki to normalność.
Czy ryzyko „się opłaca”?
Co my lekarze mamy w zamian? Poczucie spełnionego obowiązku,
satysfakcję, że komuś w tej trudnej chwili się pomogło. Nie patrzymy, że te przyjęcia generują ogromne koszty, związane z ochroną
przed zakażeniem - odzież jednorazowa, środki dezynfekcyjne, itd.
Bolesne jest to, że są ludzie, którzy na epidemii chcą zbić majątek.
Ceny tych artykułów wzrosły wielokrotnie, np. rękawiczek jednorazowych czterokrotnie, a maseczek nawet dziesięciokrotnie. Orlen
produkuje płyn do odkażania, 5 litrów kosztuje 55 zł, a w sklepie medycznym za 1 litr podobnego płynu trzeba zapłacić ponad 40 zł. To
druga epidemia - tym razem łajdactwa! Trudniej z tym walczyć jak z
koronawirusem. Boli też sypanie piachem w szprychy do wspaniałych posunięć premiera i ministra zdrowia, ale pozostawiam to do
oceny polskim wyborcom. Widzimy przecież, że w porównaniu z innymi krajami radę dajemy sobie świetnie.
Dziękuję za rozmowę.

Pierwsze wzmianki źródłowe o chorobach zakaźnych na ziemiach
polskich dotyczą początku XI wieku. Kronikarz Jan Długosz pisał:
«Głód, mór i zaraza okropne panowały tymi czasy nie tylko w Polsce,
ale i w całym prawie świecie”. Dżuma przez długie lata, aż po XVII
wiek, cyklicznie pojawiała się w Europie i w Polsce.
Są i w historii Wałcza wątki związane z epidemiami. Na przykład, kiedy wałeckie przedmieście na początku XVII wieku zdziesiątkowała
zaraza, starosta wałecki Melchior Weyher, by je wzmocnić ekonomicznie, nadał mu 20 kwietnia 1633 roku prawa miejskie, potwierdzone później przez króla Władysława IV.
Akt założycielski był rozszerzeniem konstytucji, nadanej przez poprzedniego starostę Jana Gostomskiego. Starosta Weyher stwierdza
w nim, iż: prawa, nadane przez jego poprzednika, są już niewystarczające dla mieszkańców Nowego Miasta Wałcza (za wyjątkiem ludności żydowskiej, która oddzielnymi nadanymi im prawami i konstytucją się cieszy). Ludność Nowego Miasta jest więc niezadowolona i
istnieje niebezpieczeństwo, iż chcąc poprawić swoją sytuację, większość z nich wyjedzie, opustoszając to miejsce i tak już wyludnione
przez szalejącą dżumę.
Melchior Weyher, aby nie tylko przekonać mieszkańców Nowego

Miasta do pozostania, ale i zachęcić innych do osiedlenia się w pustych domostwach, a dzięki temu zwiększyć dochody starostwa i
państwa, poszerzył dotychczasową konstytucję. Jurysdykcja nad
mieszkańcami przedmieścia (a od tej pory Nowego Miasta Wałcz)
należała do starosty lub jego zastępcy. Starosta miał więc zatwierdzać władze lokalne (radę miejską, wójta, burmistrza), wybierane co
roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Sprawy sporne o mniejszym znaczeniu mogły rozstrzygać lokalne władze, oskarżony miał
jednak zawsze prawo odwołać się do starosty. We wszystkich przypadkach, w których mogła być wymierzona kara śmierci, konieczna
była konsultacja ze starostą przed wydaniem wyroku.
Władze miasta zostały zobowiązane do pobierania akcyzy i innych
podatków od mieszkańców. Obowiązkiem burmistrza było dopilnowanie porządku w mieście, a w razie stwierdzenia zaistnienia lub
prawdopodobieństwa pojawienia się w przyszłości problemów, burmistrz miał obowiązek podjęcia działań w celu ich usunięcia, jednakże tylko przy użyciu środków korzystnych dla miasta.
Starosta zobowiązywał się do dopilnowania, aby osoby niezamieszkałe w Nowym Mieście nie warzyły w nim piwa ze słodu, gdyż
umniejszało to dochody miasta z czopowego. Jeśli takie osoby

chciały warzyć piwo, najpierw musiały osiedlić się, a następnie złożyć przysięgę i płacić należne podatki.
Ustalone zostały warunki przyjmowania w grono mieszkańców: jeśli
Polak lub mieszkaniec dominium należącego do Polski wprowadza
się do Nowego Miasta, musi zapłacić cenę wkupu do kasy miejskiej
zgodnie z urzędowymi przepisami, a jeśli jest cudzoziemcem, to
obywatelstwo otrzymuje dopiero po przedstawieniu aktu urodzenia
i zaświadczenia o dobrej obyczajności, a jeśli jest już rezydentem, po
zapłaceniu 10 twardych talarów.
Ponieważ na wałeckim przedmieściu większość mieszkańców była
rzemieślnikami, starosta zezwolił na organizowanie w Nowym Mieście cotygodniowego targu w soboty. Jednakże, jeśli którykolwiek
z mieszczan, czy to Starego Miasta, czy Nowego Miasta, odważyłby
się wyjść poza miasto i kupić zboże czy inne towary poza oficjalnym
targiem, zostałby ukarany przez swój urząd lub starostę.
Mieszkańcy Nowego Miasta zostali zobowiązani do posiadania własnej wagi do ważenia wełny, obsługiwanej przez osobę przyuczoną
i zatwierdzoną przez władze. Władze Nowego Miasta otrzymały pozwolenie, by po zbudowaniu takiej wagi, przez trzy lata zatrzymywać
dla siebie wszystkie dochody dzięki niej powstające, zaś po upływie
trzech lat, jedną trzecią tych dochodów
powinny przekazywać na zamek.
Mieszczanie Nowego Miasta i Starego
Miasta Wałcz zostali zrównani w zakresie swobód korzystania z lasów i pastwisk miejskich. Mogli więc co tydzień
w piątek wjeżdżać do lasów po brzozę
i olchę, uprzednio zgłosiwszy zamiar
leśnikowi, by ten mógł im wyznaczyć
dozwolony teren leśny.
Źródło: Adolf Sperling
Adolf Sperling (*1882 - †1966) burmistrz
Deutsch Krone, autor „Aus vergilbten Papieren der Stadt Deutsch Krone”

Epidemia a nadanie praw miejskich
Nowemu Miastu Wałcz

Edyta miała rację

Jakiś czas temu przyjaciółka poleciła mi pisanie dziennika. W ciągu całego mojego życia zabierałam się za
to zadanie już kilka czy kilkanaście razy, zawsze z tym
samym rezultatem - urywałam po jednym czy dwóch
dniach. No bo jak to powinno wyglądać? Jak mam zaczynać? Od „drogi pamiętniczku”? I co w ogóle miałabym tam opisywać? Co zjadłam, co miałam na sobie, z kim i o czym rozmawiałam,
co produktywnego zrobiłam? Ale po co?
Problem konieczności zachowania odpowiedniej formy czy kolejności pojawia się u mnie bardzo często. Kiedy gram na konsoli, mam
wyrzuty sumienia, gdy podążam za kolejnym zadaniem pobocznym,
zamiast koncentrować się na głównym wątku. Trochę się boję, że jeśli zboczę z ustalonej ścieżki, to przegapię coś ważnego albo zrobię
to niewłaściwie, a potem trudno będzie wszystko odkręcić. Jak widać, spontaniczność nie jest moją mocną stroną.
Podążanie za ustaloną strukturą daje mi zresztą poczucie bezpieczeństwa, które wynika ze świadomości, że ktoś przede mną już

daną ścieżkę opracował, to jest natrafił na wszystkie potencjalne przeszkody, a potem zdołał je pokonać i udoskonalić własną
metodę. Budowanie na cudzym doświadczeniu to fajne udogodnienie, oznaczające w teorii, że nie rozbiję sobie pyska na niespodziewanych wybojach. Oczywiście wszystkiego przewidzieć i
uniknąć się nie da, ale skoro istnieje instrukcja, to po co wymyślać
koło na nowo?
W przypadku dziennika wiarygodnej instrukcji nie ma, a przynajmniej nie ma jej w takim stylu, który odpowiadałby na moje pytania.
Dlaczego? Dlatego że każda z nich informuje, że nie ma poprawnej
albo niepoprawnej formy spisywania własnych myśli. Dopiero to
dźgnięcie w żebra, powtórzone kilkanaście razy na różnych stronach
internetowych, zmusiło mnie do kapitulacji i wyartykułowania z trudem „dobra, w porządku, zrobię to po swojemu”.
I robię, już od ponad miesiąca. Początkowe wpisy były niezdarne jak
pierwsze kroki nowo narodzonej antylopy gnu. A oprócz tego że niezdarne, to również nieregularne. Sięgałam po dziennik wtedy, kiedy

w głowie pojawiało się za dużo myśli. Zapisywanie ich pozwalało mi
lepiej zrozumieć, na czym mi zależy i z czym mam problem. Dziennik
okazuje się też być idealnym słuchaczem podczas izolacji. Przyjmuje
wszystko i nie ocenia, za to zmusza do oceny własnych myśli mnie
samą. Dziś piszę już w miarę regularnie.
Dużo się o sobie uczę. Równocześnie lepiej rozumiem już powiedzenie, że najdłużej trwają te podróże, które nie mają celu. Stawiam je
więc sobie, a potem widzę, jak wygląda ich realizacja - mogę się cofnąć o dzień, dwa albo trzynaście i zobaczyć, na czym polegała trudność, która uniemożliwiła mi dostanie się z punktu A do punktu B.
Wszystkim tym, którzy potrzebują ustrukturyzować własną głowę, a
równocześnie potrenować bycie odrobinę bardziej spontanicznym
niż pociąg towarowy, serdecznie polecam zeszyt i pióro lub długopis. A jeśli nie pisanie, to chociaż przechodzenie gier z większą ode
mnie spontanicznością.
Każdemu według potrzeb.
Natalia Chruścicka

Prawie jak oryginał

Prawdopodobnie zjawisko podrabiania wyrobów jest stare jak świat,
choć przed 1989 rokiem, kiedy zażyczyliśmy sobie żyć w ustroju niesprawiedliwości społecznej, słychać było o czymś takim zaledwie
sporadycznie.
Dzisiaj największymi specjalistami od podrabiania wszystkiego są
bezdyskusyjnie Chińczycy, ale kiedyś celowali w tym inżynierowie
z ZSRR. Po II wojnie dość powszechne stało się kopiowanie niemieckich samochodów, które po stosunkowo niewielkich przeróbkach
były produkowane przez Wielkiego Brata. Gdyby zresztą tylko kopiowane... Rosjanie zachowywali się zgodnie z zasadą „zwycięzca bierze
wszystko” i z podbitych terenów pokonanych hitlerowskich Niemiec
wywozili do siebie kompletne linie produkcyjne i dokumentację
techniczną z fabryk m.in. Opla, DKW czy NSU. Ta metoda nie dotyczyła zresztą tylko przemysłu motoryzacyjnego, ale o tym głośno
zaczęło się mówić dopiero później.
Nie od rzeczy będzie dodać, że Rosjanie z tych samych linii produkcyjnych, na których Niemcy składali samochody światowej klasy,
wypuszczali notorycznie psujące się buble, które tylko z daleka przypominały swoje pierwowzory zza Odry.
Warto też zaznaczyć, że mocno wzorowanym, a mówiąc wprost:
skompilowanym z kilku niemieckich marek był samochód Pobieda
M20, produkowany później w Polsce na radzieckiej licencji jako Warszawa.
Takie były czasy, że ZSRR robił co chciał i kopiował co chciał, a mało
kto był na tyle odważny, by się temu przeciwstawić.
W późniejszym czasie przemysłowe złodziejstwo na niespotykaną
wcześniej skalę rozwinęli u siebie Azjaci, przede wszystkim Chińczycy, którzy już w ogóle nie zawracali sobie głowy czymś tak dla
nich abstrakcyjnym, jak ochrona towarowa produktu i kopiowali
wszystko, jak leciało. Świat zalały więc chińskie podróbki przemysłu
odzieżowego, kosmetycznego i każdego innego, które do złudzenia,
łącznie z zastrzeżonymi znakami towarowymi, przypominały wyroby oryginalne. Przypominały wszystkim, poza jakością - były toporne i nieudolne, miały jednak nad oryginałami tę wielką przewagę,
że były od nich kilka razy tańsze. Kiedy światowe koncerny różnych
branż zorientowali się, że tracą na tym miliony skośnoocy naśladow-

cy przestali umieszczać np. na koszulkach napisy Adidas czy Nike, a
zaczęli pisać np. Adiddas lub Nikea - oczywiście ściśle zachowując
szatę graficzną, dzięki czemu podróby szły - i nadal idą - na świecie
jak woda. W ten sam sposób kopiowane, produkowane i sprzedawane były pod każdą szerokością geograficzną nie tylko markowe
ciuchy, ale także m.in. kosmetyki (jako np. Cocco Canel), zegarki
(Schafhausen), sprzęt RTV (Pioner) i generalnie wszystko, co znajdowało nabywców. Chińczycy kopiowali coraz dokładniej, a ich podróbki były coraz lepszej jakości. Doszło do tego, że wielkie koncerny
zamiast toczyć dość beznadziejne wojny z Chińczykami, poprzenosiły tam swoje fabryki, korzystając przy okazji z tego, że w Chinach
miały każdą ilość coraz lepiej wykwalifikowanej i bardzo taniej siły
roboczej. Dziś za Wielkim Murem nadal produkowane jest niemal
wszystko: od wacików po luksusowe limuzyny - z tą różnicą, że teraz
już całkowicie legalnie, jako pełnoprawny Adidas, Nike, Schaffhausen czy Pioneer.
***
Zjawisko podszywania się pod renomowanych producentów uprawiane jest niestety również w naszym kraju. Na zupełnie inną skalę,
niż w Chinach, ale jednak jest, a ofiarami tych manipulacji stają się
najczęściej osoby, dla których podstawowym kryterium dokonania
zakupu jakiegoś produktu jest konkurencyjna cena.
Do grona takich nabitych w butelkę - a ściślej mówiąc, w plastikowy
pojemnik - osób dołączył kilka dni temu jeden z naszych Czytelników. Oto, co go spotkało.
- Od żony dostałem listę zakupów - opowiada Waldemar L. z Wałcza.
- Była długa, więc pomyślałem, że najlepiej będzie kupić wszystko
w jednym miejscu, oszczędzając czas i pieniądze. Postanowiłem wybrać się po pracy do Kauflandu. Jedną z pozycji na liście sprawun-

ków była śmietana: 12 i 18-procentowa. Szczerze mówiąc, nie za bardzo się na tym znam i dla mnie nie ma różnicy, kto ją wyprodukował.
Na półce stało ich dużo. Nie przyglądałem się opakowaniom, tylko
cenom. Wybrałem to, co było najtańsze i bardzo zadowolony z siebie
zapakowałem pojemniczki do koszyka. W domu zamiast pochwał
zebrałem jednak ochrzan, bo okazało się, że nie kupiłem śmietany,
tylko coś takiego, jak „Kremowa ze śmietanką. Ukwaszona emulsja
tłuszczowa”. Taki napis został umieszczony drobnym drukiem z boku
opakowania. Skąd ja miałem to wiedzieć i jak miałem to zobaczyć,
skoro noszę okulary do dali, które w dodatku przez maseczkę są ciągle zaparowane? Dlaczego miałoby mi przyjść do głowy że coś, co
wygląda dokładnie jak śmietana, zawiera w sobie tylko jeden procent śmietanki, a pozostałe składniki to maślanka, tłuszcz palmowy,
mleko w proszku odtłuszczone, emulgator, stabilizatory i barwnik?
To jest ordynarne oszukiwanie ludzi i takie praktyki powinny być
moim zdaniem zabronione. Ja rozumiem, że nikt mnie nie zmuszał
do kupowania tego czegoś, że powinienem czytać to, co jest napisane na opakowaniu. To wszystko jest jasne, ale ja jestem tylko
prostym facetem, który się na tym nie zna i chciał zaoszczędzić na
zakupach. Nie chodzi zresztą o tych kilka złotych, tylko o sam fakt,
że czuję się oszukany.
Może to nie jest dla naszego Czytelnika wielkim pocieszeniem, ale
nie jest on ani pierwszą, ani ostatnią osobą, która została w ten sposób wprowadzona w błąd. A ku przestrodze radzimy, aby zachował
czujność również wtedy, kiedy żona poprosi go o zakup masła - z
własnego doświadczenia wiemy bowiem, że bardzo łatwo pomylić
go z miksem masła z olejem, który też do złudzenia przypomina produkt oryginalny, a jest od niego tańszy...
tc

Niezwykłe pstryki

Piotr Buczkowski, leśniczy leśnictwa Dzikowo,
nie rozstaje się z aparatem fotograficznym.
Jego zdjęcia, o których on sam mówi „zwykle
pstryki”, zdobią książki i kalendarze.
Kiedy zaczęła się Pana przygoda z fotografią?
Pierwszy aparat dostałem na komunię i było to
wiele lat temu. To był Ami 66 na kliszę w średnim
formacie. Potem była Smiena, a na koniec lustrzanka Zenit 12 xp z diodami. Z Zenita przesiadłem się
już na aparat cyfrowy Konica Minolta, którą długo
robiłem zdjęcia. I w końcu przesiadłem się na cyfrowe lustrzanki. Najpierw Sony, a ostatnio Nikon.
Jak ważny jest sprzęt?
Istotne jest, aby go poznać i wiedzieć, na co można sobie pozwolić. Najważniejsze są obiektywy, a
w przypadku fotografii przyrodniczej - teleobiektywy. Ja robię głównie Tamronem 100-400 mm.
Długa ogniskowa pozwala na robienie z większych
odległości. Zawodowi fotograficy, zajmujący się
ptakami, mają jeszcze dłuższe obiektywy.
Na pewno zna Pan las. Wie, gdzie będą zwierzęta i czeka na nie?
Oj, nie... Powiem szczerze, że kiedyś byłem myśliwym i nigdy nie siedziałem na ambonie, bo mnie
to nudziło. Chodziłem po lesie godzinami i niewiele strzelałem. Zamieniłem karabin na aparat, bo
myślistwo jednak nie jest dla mnie. Choć od razu
zastrzegam, że nie jestem przeciwnikiem myśliwych. Uważam, że są wręcz niezbędni do regulacji
populacji zwierzyny. Wracając do pytania, biorę
aparat i idę do lasu. Najbardziej lubię wyjść w niedzielę rano i szwendać się z plecakiem cały dzień.
Oczywiście aparat jest cały czas w ręku.
Czyli te wszystkie zwierzęta, które widzimy na
zdjęciach, były przypadkowo spotkane?
Dokładnie tak. Nie stosuję żadnych czatowni, namiotów maskujących, gdzie godzinami czeka się
na zwierzęta czy ptaki. Mnie to nie pasuje. Poza
tym fotografuję dla przyjemności, a nie zawodowo. To są normalne zdjęcia, ale cieszę się, jak się
komuś podobają. Fakt, robię zdjęcia głównie w
lesie, ale jak gdzieś wyjeżdżamy również zawsze
mam aparat ze sobą. Chyba tylko nad morze nie
zabieram, bo szkoda sprzętu.
A w pracy?
Powiem tak: nawet nie staram się zliczyć czy spamiętać, ile ciekawych sytuacji, kapitalnych zwierzaków mi umknęło, bo nie miałem aparatu. Dlatego kupiłem sobie plecak fotograficzny, do którego
wchodzi aparat, trzy obiektywy, jakiś termos i od

roku nie rozstaję się ze sprzętem nawet w pracy. I
dzięki temu zrobiłem kilka fajnych fotek.
Gdyby ktoś chciał spróbować fotografii przyrodniczej, co by Pan poradził?
Ja nie jestem ekspertem. Ale na pewno musi mieć
aparat i dużo chodzić po lesie, polach, łąkach. Poznawać zwyczaje zwierząt, ich trasy przemieszczania się. Warto pamiętać, że obowiązuje kodeks
etyczny fotografa. Nie wolno płoszyć zwierząt,
pchać się z aparatem w miejsca, gdzie mają młode
czy do gniazd ptaków. Liczy się kapitalnie spędzony czas. Ja po całym dniu w lesie wracam całkowicie odprężony i wypoczęty.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: er-o

W lesie ciężko jest jest podejść żubry, bo gdy tylko usłyszą człowieka - uciekają. Dlatego skradałem się,
czołgałem. Zdjęcia zrobiłem z około 40-50 metrów. Podobno na polu lub łące, idąc spokojnie, można
podejść bliżej. Oczywiście zawsze przestrzegam, że żubr jest dzikim zwierzęciem i nie wiadomo, jak zareaguje. Należy uważać zwłaszcza, gdy są młode. 

Daniele uczestniczyły w kursie: Bezpieczne zachowanie się na drogach publicznych. Wracałem z pracy i widziałem, jak biegną. Wiedziałem, że będą musiały zawrócić przez drogę, więc po prostu na
nie zaczekałem. 

Guzowata forma sosny – jest to ogromna rzadkość. Na terenie leśnictwa Dzikowo jest tylko jedno takie drzewo. Posiada narośla - guzy na
niemal całej długości pnia. 
Czarcia miotła to fajna ciekawostka, przykład tak zwanej potworności roślin. Powstaje na skutek zarażenia grzybami lub mutacji w
części wierzchołkowej pędu. Jest to nienaturalnie skupiona, silnie
rozgałęziona ilość pędów. Występują bardzo sporadycznie. 
Zajączek, można powiedzieć, że wielkanocny, bo sfotografowany
tuż po tegorocznych świętach. Byłem w pracy, dokonywałem pomiarów, a aparat miałem ze sobą. Zajączek biegł na mnie i zatrzymał
się w odległości około 10 metrów pięknie pozując. Cieszy, bo niestety zajęcy jest mniej. 

Piłkarskie dylematy

Kibice piłkarscy w naszym powiecie mocno stęsknili się za emocjami, związanymi z występami ich drużyn w rozgrywkach ligowych, zawieszonych w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Czy i kiedy rozgrywki zostaną wznowione, a jeśli tak, to
w jakim kształcie – tego nikt jeszcze nie wie. Podobnie jak tego,
jaki ta sytuacja będzie miała wpływ na przyszłość poszczególnych klubów. Część z nich może bowiem nie doczekać końca
kryzysu z prozaicznego powodu – braku pieniędzy...

Piłkarze Orła – podobnie jak inne 4-ligowe kluby występujące w rozgrywkach organizowanych przez ZZPN – w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 zagrali tylko jeden mecz, w którym na swoim boisku
wygrali 3-0 z Lechem Czaplinek. Pokazali, że do sezonu przygotowani są dobrze i jeśli nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności, to
powinni spokojnie uniknąć znanej z poprzedniego sezonu nerwówki, dotyczącej utrzymania się na z trudem wywalczonym piątym poziomie rozgrywek.
Nieprzewidziane okoliczności jednak zaszły – tyle, że dotyczące nie
tylko piłkarzy i rozgrywek. Koronawirus, a mówiąc ściślej: usiłujący
powstrzymać rozwój pandemii rząd zagonił wszystkich do domów
i od dnia, kiedy piłkarze cieszyli (?) oczy kibiców swoją grą, upłynęło
już 1,5 miesiąca. I nie wiadomo, ile jeszcze upłynie. Coraz głośniej
mówi się bowiem o tym, że w przewidywalnym terminie rozgrywki
wznowi ekstraklasa i być może również 1. liga, ale co będzie z niższymi poziomami rozgrywek, tego na dziś nie wiadomo, bo nie wiadomo, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna w Polsce.
- Z tego co dowiedziałem się z nieoficjalnych rozmów z działaczami związkowymi z innych województw wynika, że na razie nikt
nic nie wie, a jakieś decyzje będą ogłoszone dopiero 11 maja –
mówi wiceprezes ZZPN Grzegorz Maciejasz. - Ale czy na pewno
i jakie one mogą być, to jest na razie jedna wielka niewiadoma.
Ja rozumiem, że piłkarze chcą grać, kibice chcą oglądać mecze,
ale byłoby dobrze, gdybyśmy pamiętali, że chodzi o piłkę nożną. Mówiąc inaczej: mówimy o rozrywce, a w grę wchodzi ludzkie
zdrowie, a nawet życie. Ale oczywiście piłka to też biznes, w którym krążą duże pieniądze, zwłaszcza w wyższych ligach. A co z
rozgrywkami w naszym województwie? Najpierw musi być zgoda
na wznowienie rozgrywek w niższych ligach, a to nie jest wcale
takie oczywiste. Który klub stać na zapewnienie bezpieczeństwa
w czasie meczów, na dostosowanie się do wszystkich rygorów,
które musiałyby zostać spełnione? I nie chodzi o to, żeby znaleźć
sposoby jak ominąć przepisy, bo ryzyko jest duże, a opieka medyczna na poziomie nawet 4. ligi, nie wspominając o niższych,
jest taka, jaka jest. Kto weźmie na siebie odpowiedzialność, gdyby coś się stało, gdyby doszło do jakiegoś masowego zarażenia,
a przecież takie niebezpieczeństwo istnieje? Ale powiedzmy, że
zapadnie decyzja, że gramy. Dobrze, tylko jak? Jaki ma być system? Tu ścierają się różne koncepcje, między innymi mówi się o
podziale 4. ligi na grupę mistrzowską i spadkową. Ja mam tu duże
wątpliwości, bo po pierwsze, zmiana zasad, i to poważna, w trakcie rozgrywek nie powinna mieć miejsca. Po drugie, z kalendarza
wynika, że mecze albo musiałyby być rozgrywane w systemie środa – sobota, albo liga kończyłaby się w wakacje. Nie wyobrażam
sobie żadnego z tych wariantów, bo przecież piłkarze w tygodniu
normalnie pracują, a w wakacje nie miałby kto grać. Nie widzę
też możliwości, żeby zakończyć rozgrywki po 18 kolejkach i na tej
podstawie określać kto awansuje, a kto spada. Rozgrywki powinny być dokończone, to jest dla mnie oczywiste, tylko pozostaje
pytanie: kiedy? Mój pomysł jest taki, żeby może rozegrać rundę
wiosenną obecnego sezonu w przyszłym sezonie, kiedy pandemia będzie już opanowana, niebezpieczeństwo minie i przyjdzie
czas na zajmowanie się piłką nożną na poziomie amatorskim.
Rozmawiałem o tym z kilkoma działaczami z innych regionów i
oni wstępnie uznali ten pomysł za warty rozważenia.
Na decyzje podjęte przez związek czekają nie tylko piłkarze, ale też
działacze klubowi. To, czy rozgrywki toczą się czy nie, ma bezpośredni wpływ na stan klubowych finansów.
- W czwartej lidze nie ma kontraktów takich, jak na wyższych poziomach – wyjaśnia prezes Orła Wałcz Dariusz Baran. - Piłkarze dostają pieniądze tylko wtedy, kiedy grają i jest to również uzależnione od osiąganych wyników. Natomiast nie wiem, jak kłopoty
gospodarcze związane z pandemią, które mogą dotknąć naszych
sponsorów, odbiją się na klubowych finansach. Nie rozmawiałem
z nimi jeszcze na ten temat, bo w tej chwili wszyscy mamy na głowie ważniejsze sprawy. Mam nadzieję, że skutki kryzysu nie będą
tak dotkliwe, żeby firmy chciały wycofać się ze sponsoringu lub go
ograniczać, ale tego w tej chwili po prostu nie wiem. Natomiast
co do strony sportowej, to trener przygotowuje dla zawodników
plany treningowe, według których mogą ćwiczyć indywidualnie. Czy wszyscy ćwiczą? To już inna sprawa, ja mogę mieć tylko
nadzieję, że tak. O wznowieniu zajęć grupowych na razie nie ma
mowy ze względu na zagrożenie, a poza tym byłoby to po prostu
nielegalne. Czekamy na decyzje związkowych działaczy dotyczącą
wznowienia rozgrywek i liczymy się z każdą ewentualnością. Zdaję
sobie sprawę, że w obecnej sytuacji nie ma idealnych rozwiązań,
bo zawsze ktoś będzie bardziej poszkodowany, a ktoś inny skorzysta. Nasza sytuacja w tabeli jest w tej chwili taka, że nawet gdyby
nastąpił podział ligi na grupę mistrzowską i spadkową, to my znaleźlibyśmy się w tej pierwszej grupie i nie mielibyśmy powodów
do narzekania. Granie meczów co trzy dni byłoby kłopotliwe, ale
ten kłopot dotyczyłby przecież nie tylko nas. Prawdę mówiąc, nie
zazdroszczę teraz działaczom związkowym, bo stoją przed bardzo
trudnym zadaniem. Nam na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko spokojnie czekać na rozwój wypadków.
tc

 W czasie zarazy (5)
Czytelniku, do pióra!

HOROSKOP
Baran: W tym tygodniu poczujesz przypływ
sił, a to sprzyja sukcesom. Początek tygodnia przeznacz na rodzinne sprawy. Możesz
mieć nieco więcej wydatków, szczególnie
związanych z urządzeniem mieszkania.
Byk: Trudno Ci będzie odnaleźć się wśród
domowych i zawodowych obowiązków.
Łatwo się znudzisz i szybko zniechęcisz
do nowych spraw. Jeśli nie wplączesz się
w niepotrzebną dyskusję, to twoje sprawy
zawodowe biec będą spokojnym rytmem.
Bliźnięta: Ogarnie Cię wyjątkowo sentymentalny nastrój i łatwiej będzie Cię
namówić do pomocy. Uważaj jednak, by
rozsądnie gospodarować własną energią najpierw sam zadbaj o siebie.
Rak: W pracy zgromadzą się rzeczy, które
mogą wydawać się zbyt trudne. Postaraj
się pamiętać, że proszenie o pomoc może
Ci wyjść tylko na korzyść. Czas spędzony w
domu zacznie przynosić więcej satysfakcji.
Lew: Tydzień sprzyja kończeniu różnych
spraw. Warto zrobić porządek na biurku i
w kalendarzu, a przede wszystkim pozbyć
się zaległości. Będziesz drobiazgowy, ale to
właśnie okaże się przepustką do sukcesu.
Panna: Poczujesz, że życie zaczyna biec
spokojniejszym rytmem i nad wszystkim
uda ci się zapanować. Postaraj się tylko
znaleźć więcej czasu na własne zainteresowania. Nowa książka albo szkolenie internetowe pozwolą Ci poszerzyć horyzonty.
Waga: Zapragniesz nowości i odmiany
w swoim uporządkowanym życiu. Nowe
znajomości czy internetowy flirt mogą
być dobrym pomysłem. Pamiętaj tylko, by
liczyć się z uczuciami innych ludzi.
Skorpion: Byle drobiazg może cię zirytować i skłonić do decyzji, które okażą się
zbyt pośpieszne. Jeśli spokojnie się zastanowisz, znajdziesz wyjście z każdej sytuacji,
a dodatkowo oszczędzisz sobie nerwów.
Strzelec: W pracy wykonuj polecenia
wtedy unikniesz kłopotów. Uśmiechaj się,
a opanujesz sytuację i łatwiej przekonasz
innych do swoich racji. W miłości czekają
Cię w końcu spokojniejsze dni. Nie bierz
na siebie więcej, niż jesteś w stanie zrobić.
Koziorożec: Wprowadzisz w życie kilka nowych zasad. W pracy zaczniesz działać według planu, a w domu od nowa podzielisz
obowiązki. Lepiej nie podważać Twojego
autorytetu, bo możesz stać się wymagający i nieprzyjemny. Pamiętaj, by w miarę
możliwości trzymać nerwy na wodzy.
Wodnik: Staniesz się podatny na różne
prośby i wpływy. Będzie Ci zależało, aby
wszędzie panowała zgoda i miła atmosfera. Weźmiesz na siebie rolę pośrednika w
sporach i negocjacjach. To dobrze, bo dzięki temu zdobędziesz uznanie, a przy okazji
dyskretnie załatwisz ważną sprawę!
Ryby: Intuicja Cię nie zawiedzie! Odżyje
pewna stara propozycja lub sprawa, na
której ci zależało, co wprawi Cię w doskonały humor. Dokuczać zacznie za to zdrowie. Nie lekceważ niepokojących objawów i - pomimo pandemii - idź do lekarza.
Wróżka Anastazja

Jeden z bloków w Wałczu. Dokładnie pięćdziesiąt mieszkań i pięćdziesiąt pozornie obcych sobie ludzi. Obcych...?
Kwarantanna w czasie zarazy może to zmienić... Łagodnieją restrykcje i wreszcie mieszkańcy mogą ruszyć na
spacer do lasu...

Policja przyjechała na wezwanie Anny K. i sporządziła dokumentację fotograficzną zniszczonego samochodu. Przesłuchanie żony Piotra niewiele dało. Nie kryła, że oblała
samochody i głośno mówiła o motywach. Wypowiadając
się na temat kochanki męża, stosowała słowa powszechnie
uważane za wulgarne. Policjanci mieli problem ze spisaniem
notatki, bo - pomijając słowa wulgarne - było niewiele treści.
Dłuższą chwilę trwało, aż żona Piotra przyjęła do wiadomości, że popełniła przestępstwo i może ponieść poważne konsekwencje, zarówno karne, jak i finansowe. Hardo oznajmiła
policjantom, że tej... nie da nawet złotówki.
Zaraz po świętach Piotr zawiózł samochód do czyszczenia.
Niestety nie udało się usunąć farby bezinwazyjnie. Konieczna
była wymiana uszczelek, wycieraczek i obudowy lusterek, a
klapa silnika wymagała malowania. Wyszło łącznie 5 tysięcy
złotych.
- Nie chcemy ci robić problemów - mówił Piotr żonie. Poszedł
do niej specjalnie, aby wyjaśnić sytuację. - Zwrócisz koszty i
nie będziemy się ciągać po sądach. Ania powiedziała, że nie
wniesie oskarżenia, ale płacić za twoje idiotyzmy nie ma zamiaru. Jak nie masz pieniędzy, ja zapłacę i potrącę ci z alimentów. To chyba uczciwa propozycja.
- To dzieci chcesz okraść, żeby swojej kochance samochód
wyczyścić?! - darła się żona. - Niedoczekanie wasze. Ja ciebie
puszczę w skarpetkach. Zobaczymy, kto pierwszy pójdzie
siedzieć. Na całe szczęście komputer został w domu. A tam

są aukcje tego, co wynosiłeś z kumplami z transportu. Wiem
komu sprzedawałeś paliwo. Zobaczymy co na to szef, policja.
Zniszczę cię, gnoju...
Piotr wyszedł blady. Tego nie przewidział. Miał świadomość,
że żona mogła władować go w znacznie większe kłopoty, niż
on ją. Musiał przedyskutować wszystko jeszcze raz z Anną.
***
Konfiguracje, w jakich mieszkańcy bloku po otwarciu lasów
zaczęli wychodzić na spacery, nie mieściły się w głowie. Upłynely nieco ponad dwa tygodnie, a Piotr zamiast z żoną, był
już z Anną. Z jednej klatki wyszli razem Karol i Renata. Karol
zszedł o kulach. Z piwnicy Renata przyniosła wózek inwalidzki, który dzień wcześniej przywiozła siostra Karola. Mężczy-

zna usadowił się na wózku, a Renata popchnęła go w kierunku promenady nad Zamkowym.
- Widzisz, jak się na nas gapią? - mówił ze śmiechem Karol.
- Jesteśmy teraz oplotkowani od stóp do czubka głowy. Nie
martwi cię to?
- Pamiętasz, co mówił Kusy w Ranczo? - odparła Renata. - Nigdy nie jest za późno na miłość, a zawsze jest za wcześnie na
samotność... Nic mnie to nie obchodzi. Jak chcą niech gadają, a nawet im dam więcej paliwa.
To powiedziawszy, nachyliła się i pocałowała Karola w usta.
- Jestem szczęśliwy - powiedział mężczyzna.
- Ja też - odparła kobieta.
***
Znacznie większą sensacją było jednak, kiedy z rana trzymając się za ręce razem wyszli Agata i Piotrek - ratownik. Po tym
pierwszym spotkaniu, kiedy wylądowali razem w łóżku, były
kolejne, kończące się tak samo. Nie mówiąc tego wprost, tak
jakoś wyszło, że stali się parą. Piotrek przeprowadził się do
Agaty, obiecał, że będzie ponosił część kosztów wynajęcia
mieszkania.
- Ja nie chcę tu mieszkać - mówiła dziewczyna. - Tu wszyscy
wszystko wiedzą, a właściwie wydaje im się, że wiedzą. Uważają mnie za dziwkę, a to nieprawda. Nie zrobiłam nic złego.
No może wypiłam za dużo i pozwoliłam Kamilowi na zbyt
wiele. Ale do niczego nie doszło. Fakt, dostał po pysku, ale
od Michała, który sobie za wiele wyobrażał. Nie zdradziłam
go i nigdy bym tego nie zrobiła. On prosto ode mnie przeprowadził się do innej dziewczyny i jestem pewna, że miał z
nią coś wcześniej. Ale ludzie wiedzą swoje i nie dadzą nam, a
przede wszystkim tobie, żyć. Pewnie twojej mamie opowiadają cuda.
- Mama nie wierzy we wszystko, co słyszy - zapewnił Piotr. Nie wtrąca się w to, co robię, bo uważa, że jestem wystarczająco dorosły. Ja mam gdzieś plotki i to, co było wcześniej. Ale
jakbyś miała w planach jeszcze się z kimś obściskiwać, to ode
mnie też dostanie po mordzie. Wolę uprzedzić. A tak całkiem
poważnie, mieszkanie jest fajne, czynsz niezbyt duży i szkoda się wyprowadzać. Poza tym plotkary pomyślą, że mają
rację i zwyczajnie uciekłaś. A moja dziewczyna nie ucieka...
- To jestem twoją dziewczyną? - zalotnie spytała Agata.
***
Na spacer wyszli również Dorota z Markiem i dziećmi. Dzieci
dowiedziały się, że mama jest chora i będzie musiała pójść na
trochę do szpitala. Na pewno potem wyzdrowieje. Marek w
ciągu kilku dni uruchomił wszystkich możliwych znajomych,
a ci obdzwonili swoich. Tak trafili do znanego w kraju specjalisty. Przesłali mu badania mailem. Czekali na telefon dwa dni
i w końcu zadzwonił wieczorem.
- Jest pan na głośnomówiącym - uprzedziła Dorota. - Słucham pana z mężem. Jak to wygląda, będę żyć?
- Tak, będzie pani żyła, a mogę nawet powiedzieć, jak długo
- odparł lekarz.
- Ile mam jeszcze życia? - spytała z niepokojem Dorota.
- Będzie pani żyła aż do śmierci... A tak całkiem poważnie, nie
wygląda to aż tak źle, jak się pani wydawało. Nie powiem, że
to błahostka, ale operacja i chemia powinny dać efekt. Ja w
każdym razie daję głowę, że za wcześnie, aby się pani żegna-

ła z tym światem. Jeszcze u wnuków na
weselu pani zatańczy. Ale trzeba działać
szybko. Jutro przedzwonię i ustalimy,
kiedy pani pojawi się na oddziale. Proszę
szykować się na przyszły tydzień.
Kiedy się rozłączył, Marek objął żonę.
- Mówiłem, że będzie dobrze... - szeptał.
Dorota płakała ze szczęścia. Poczuła że
ma szansę wyjść z tego i zrobi wszystko,
aby pokonać chorobę.
er-o
cdn
Zapraszamy Czytelników do napisania kolejnego odcinka. Historia fajnie
się rozkręca. Umieramy z ciekawości,
co zdarzy się w ciągu najbliższego
tygodnia. Teksty można przysyłać na
adres chruscicka@pojezierze.com.pl

ORTOPEDA
www.sulinski.pl
CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...
tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1
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349 46 44
505 345 558
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Na Końcu Języka
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Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Tuczna

z dnia 21.04.2020 r. w sprawie przetargu nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości:

•

•

•

•

•

dz. nr 119/4 - 0,1230 ha sklasyfikowana jako RV, obręb Tuczno 109; księga
wieczysta: KO1W/00037710/2, dz. nr 119/5 - 0,1358 ha sklasyfikowana jako
RV, obręb Tuczno 109; księga wieczysta: KO1W/00037710/2,
zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuczno rejon Nr II/13/96 z dnia 04.03.1996 r. oraz decyzją Burmistrza Tuczna Nr GPB.6730.32.2019 z dnia 17.07.2019 r. ww. tereny
przeznaczone są pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
cena wywoławcza: dz. nr 119/4 wynosi 44 000,00 zł, dz. nr 119/5 wynosi 48
100,00 zł; do ostatecznej ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
wadium: dz. nr 119/4 wynosi 4 400,00 zł, dz. nr 119/5 wynosi 4 900,00 zł;
wadium należy uiścić do dnia 01.06.2020 r. wyłącznie na konto UM w Tucznie - Bank Spółdzielczy Wieleń o/Tuczno Nr 25896000032600064820000020
przetarg - 05.06.2020 r. od godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tucznie

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucznie
oraz opublikowano na stronie internetowej www.tuczno.pl i www.bip.tuczno.pl Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucznie, p. nr 9 lub pod nr tel. 67 250 81 73

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

TANIE PRANIE,

SPRZĄTANIE TAPICERKI
samochodowej, meblowej

518 245 080
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 50

15 lat

pośrednictwo, zarządzanie, wycena,
kredyty, ubezpieczenia

Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12
tel. 67 345 00 00, 509 916 477
www.furman24.pl
nieruchomosci@r-man.pl
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie Byle Co” s.c. Wałcz,
ul. Chopina 30/1
Redagują: Małgorzata Chruścicka oraz dziennikarze i
współpracownicy
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń:
78-600 Wałcz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 67 258 90 74,
e-mail: chruscicka@pojezierze.com.pl;
reklama@pojezierze.com.pl;
Druk: Drukarnia Pojezierze, Wałcz ul. Sienkiewicza 3,
tel. 67 258 90 74, e-mail: drukarnia@pojezierze.com.pl

Zdrowa micha

- W dzieciństwie zawsze lubiłam coś z mamą pichcić, poniekąd to ona nauczyła mnie smaków - mówi Klaudia Michielius,
autorka bloga „Zdrowa micha”. - Dzisiaj gotowanie sprawia
mi ogromną radość! Najfajniejszy w tym jest widok najbliższych, którzy wcinają wszystko ze smakiem i ich komentarze
„Klaudia, pamiętaj, tylko zrób DUŻO”.

Narzeczony zmotywował Klaudię do prowadzenia bloga kulinarnego. Tłumaczył: skoro są osoby, którym smakują twoje potrawy,
warto podzielić się przepisami także z innymi.
Nazwa „Zdrowa micha” nie jest przypadkowa.
- Prowadzę aktywny tryb życia i nie chodzi tutaj tylko o aktywność fizyczną - mówi Klaudia. - Praca, którą wykonuję, wymaga
ode mnie bardzo dużo pozytywnej energii. Posiłki na cały dzień
muszą być więc odpowiednio zbilansowane, zawierać warzywa
i owoce, zdrowe tłuszcze, białko i produkty pełnoziarniste, oraz
muszą ładnie wyglądać, bo „jem oczami”. Staram się, aby gotowanie było łatwe, nie zabierało mi dużo czasu i opierało się na
naturalnych produktach. Nie jestem specjalistką, ale dużo czytam
na temat zdrowego odżywiania, przeglądam strony internetowe
i blogi kulinarne.
Z przepisami Klaudii jest bardzo różnie. Inspiruje się pomysłami
innych, miesza je, ale zwykle stara się stworzyć „mój smak”.
- Przygotowuję sporo słodkich posiłków, chociaż wcale nie zawierają przetworzonych cukrów. Jest to dobra alternatywa dla
sztucznych słodyczy. Ale często przyrządzam też potrawy pikantne, domowe spaghetti, pizzę, sama piekę także pełnoziarniste
pieczywo - mówi.
Przepisy są ilustrowane pięknymi zdjęciami: - Szczerze? Na początku myślałam, że jest to o wiele łatwiejsze... Należy znaleźć
odpowiednie oświetlenie, fajne i atrakcyjne miejsce oraz zrobić
zdjęcie, które przyciąga, sprawia, że masz ochotę zrobić taki posiłek.
emce
Śniadanie mistrzów
SZAKSZUKA
Składniki (dla dwóch osób): 1 średnia cebula, 2 pomidory/ pomidorki papryczkowe, 1/4 czerwonej papryki, 5 jajek, 10 g sera
camembert, kilka plastrów kiełbasy chorizo, szczypiorek/bazylia,
sól, pieprz, odrobina oliwy.
Na rozgrzanej oliwie podsmaż przez około 5 minut, bez mieszania, pokrojoną w kostkę cebulę, pokrojone w plastry pomidory i
paprykę. Wbij jajka, dopraw solą i pieprzem, poczekaj, aż się trochę zetną. Dodaj plasterki kiełbasy i sera, posyp szczypiorkiem i
bazylią.
Do niedzielnej kawki
SERNIK NA ZIMNO Z TRUSKAWKAMI
Spód: 3/4 szklanki orzechów - fistaszki, włoskie, laskowe, 1/2
szklanki wiórków kokosowych, 1 szklanka słonecznika, 2 łyżki kakao, 15 daktyli.
Daktyle zalej gorącą wodą i odstaw na 15 minut. Zblenduj orzechy, wiórki kokosowe, słonecznik na mąkę następnie, następnie
dodaj kakao i daktyle i wszystko zblenduj na jednolitą masę. Jeśli
masa będzie zbyt sucha, dodaj kilka łyżek wody z daktyli. Uformuj
spód na blaszce o średnicy 24 cm, łącznie z brzegiem formy.
Masa serowa: 5 łyżek żelatyny, 2,5 szklanki mleka, 1 cukier waniliowy, 1 budyń waniliowy, 250 g chudego twarogu w kostce, 350
g sera President/Skyr waniliowy (2 opakowania), słodzik (erytrytol/ ksylitol/cukier), kilka kropel aromatu waniliowego, 2 miarki
odżywki białkowej o smaku biała czekolada, 2 miarki o smaku waniliowym. Jeśli nie posiadasz odżywki białkowej, dodaj tabliczkę
białej czekolady do mleka i rozpuść.
Żelatynę zalej wodą lekko ponad jej stan i odstaw do napęcznienia na 5 minut.
Mleko zagotuj z cukrem waniliowym, słodzikiem i aromatem waniliowym, gdy zacznie wrzeć, zdejmij z ognia i dodaj napęczniała
żelatynę, mieszaj do całkowitego jej rozpuszczenia.
Do blendera włóż twaróg, ser President i zblenduj z gorącym
mlekiem, dodaj odżywkę białkową. Chwilę wystudź, przelej na
wykonany wcześniej spód i wstaw do zamrażarki na minimum 3
godziny. Ozdób pokrojonymi na pół truskawkami.
Na dobry dzień serwujemy
PANCAKES
Składniki (na około 15 sztuk): 3 jajka, 2 szklanki mąki pszennej/
orkiszowej, 1 szklanka mleka, 2 łyżki masła, 2 łyżeczki proszku do
pieczenia, szczypta soli, *miarka odżywki białkowej o smaku waniliowym, *słodzik wedle uznania
Jajka wbić do miski, dodać szczyptę soli i miksować przez chwilę.
Następnie dodać mleko, mąkę, proszek do pieczenia, roztopione
masło i odżywkę białkową, miksować do połączenia się składników. Masa powinna przypominać gęstą śmietanę. Smażyć na
suchej patelni, 2 łyżki masy = 1 pancakes. Podawać z miodem/

Bezpieczne zakupy

Maseczki to dla wielu z nas duży dyskomfort. Ja w każdej się duszę i pocę. Jadwiga Ziombek (Cukiernia Jagódka) ma taką teorię,
że to właśnie przez maseczki ludzie rzadziej chodzą po zakupy,
na czym cierpią i handel, i usługi. Pewnie jest w tym trochę racji.
Dlatego dobrze, że po pierwsze - wiele towarów można zamówić
z dowozem, a po drugie - że są miejsca, w których zakupy zrobimy
szybko i bezpiecznie. Ja wybieram małe sklepy, w których może
być jedna lub dwie osoby, i najlepiej, gdy są to sklepy samoobsługowe. Tak, jak na przykład „Zdrowa żywność”. Wszystko jest w
zasięgu wzroku, ręki, kieszeni i do tego zdrowe, nieprzetworzone.
Tekst partnerski

syropem klonowym i świeżymi owocami.
Wszystkie przepisy znajdują się na blogu „Zdrowa micha”.

Kolagen naturalny

Kolagen jest białkiem występującym naturalnie w organizmie człowieka. Stanowi około 30% masy wszystkich białek.
W zależności od miejsca, może go być różna ilość np. w skórze będzie to ok. 70% białek, a w gałce ocznej ponad 90%.
Kolagen decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu naszego
organizmu. Niestety, im jesteśmy starsi, tym produkujemy go
mniej.

W 2003 roku polscy naukowcy z okolic Gdańska jako pierwsi na
świecie opracowali metodę pozyskiwania kolagenu ze skór ryb
słodkowodnych. W przeciwieństwie do innych rodzajów kolagenów dostępnych na rynku (które stanowią ok. 80%), kolagen
naturalny jako jedyny zachowuje swoją żywą strukturę. Pod wpływem wody i temperatury ludzkiego ciała rozpada się na tworzące go aminokwasy, które przenikają przez warstwę naskórka i
docierają aż do błony podstawnej, gdzie są transportowane do
fibroblastów, stymulując je do zwiększenia produkcji kolagenu
ludzkiego.
Kolagen w żelu (hydratowany) lub w formie suplementów (liofilizowany) zdobywa wielu zwolenników, ponieważ wpływa na bardzo wiele dolegliwości m.in. zmarszczki, trądzik, rozstępy, poprawę kondycji włosów i paznokci, rogowacenie skóry, zwyrodnienia
stawów, kości i wiele innych.
Kolagen naturalny Souvre jako jedyny w Polsce posiada certyfikaty ISO oraz GMP. Jest to potwierdzenie najwyższej jakości i czystości produktu. Klientowi daje to stuprocentową pewność, że wie
skąd pochodzi produkt i jak pozyskiwany. Tego niestety nie można powiedzieć o wielu innych firmach, które niejednokrotnie na
opakowaniu umieszczają napis „kolagen”, który w rzeczywistości
nie ma z nim wiele wspólnego.

BEZ P IECZ NE Z AKUPY - SAMOOBSŁU G A !

