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Jest niepewność

Jak pandemia odbije się na naszej gospodarce? Niestety już teraz
pojawiają się sygnały, zwiastujące wzrost bezrobocia i problemy
wielu firm.
Jak podaje dyrektor PUP Anna Zaleska, w marcu zanotowano wzrost
liczby bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego o 24 osoby,
ale okazuje się, że z zarejestrowanych co 8 osoba ma prawo do zasiłku,
co znaczy, że z rynku pracy wypadła niedawno.
- Docierają do nas bardzo niepokojące sygnały od przedsiębiorców mówi A. Zaleska. - Że w tej firmie kończą się umowy dla 39 pracowników, a w innej dla kilkunastu i że nie będą przedłużane. Pracownicy wykorzystają zapewne urlopy, część ucieknie na zwolnienia, ale
liczymy się ze wzrostem ilości bezrobotnych. Drugą grupą są osoby
masowo wracające zza granicy. Po kwarantannie zapewne ruszą się
rejestrować choćby dla ubezpieczenia zdrowotnego.

Janusz Kwarantanny

Życie po...

Zapytaliśmy Czytelników, jaka będzie pierwsza rzecz, która zrobią, gdy wszystko już będzie wolno.
Jan Bogusław Sindrewicz: Co bym zrobił, jak już wszystko będzie
wolno? Hm, czy będzie jeszcze czas, że wszystko będzie wolno? Jeśli
to będzie lato, pójdę chętnie na promenadę, usiądę w którejś tawernie i patrząc na jezioro wypiję piwo z przygodnie spotkanymi znajomymi. Tylko, czy będzie jeszcze gdzie to piwo wypić i za co?
Agnieszka Brosz: Spotkam się z mamą, babcią i przyjaciółmi.
Arkadiusz Pielech: Pojadę nad Bałtyk z rodziną i najlepiej ze znajomymi. Mam zresztą rezerwacje na majowy weekend w Pogorzelicy.
Może się uda.
Mariola Płotka: Zabiorę moją wnuczkę na długi spacer z wieloma
atrakcjami.
Cezary Skrzypczak: Pójdę na długaśny spacer z Krystyną, córką,
zięciem i wnukami. Odwiedzimy moich rodziców całą czeredą, a potem pojadę na warsztaty. Właśnie w czwartek miałem jechać w Tatry
na krokusy. Później dokończę podyplomowe studia Profesjonalny
Mediator Gospodarczy. Zaś po walce o byt, jakiś urlop, tym razem
nie we Włoszech.
Daria Stanejko: - Ja mam pół rodziny na kwarantannie, a drugie pół
w grupie ryzyka i wszyscy są na południu Polski. Mama wróciła z Niemiec, więc ma przymusową, a ojciec razem z nią, bo nie można ich
rozdzielić w mieszkaniu. Dziadkowie schorowani, to się ich izoluje od
wszystkich. Jesteśmy dobrej myśli, bo nie mają żadnych objawów.
Ale izolacja jest sama w sobie ciężka. Więc, jak już wreszcie będzie

wolno, pojadę do nich.
Jan Matuszewski: - Pierwsza rzecz, jaką zrobię to będzie przyjmowanie setek interesantów i organizowanie dziesiątek spotkań z
mieszkańcami. Powiem szczerze, że tych bezpośrednich kontaktów
bardzo mi brakuje.
Bożena Terefenko: W końcu odwiedzę wnuczkę. Urodziła się w tak
trudnym czasie, widziałam ją tylko kilka minut. Znam ją niestety tylko z codziennych zdjęć.
Paweł Suski: - Zabiorę żonę na randkę. Najpierw do kina, a potem
na kolację, do restauracji.
Paulina Drabińska: Dopiero, jak wprowadzono ograniczenia to
człowiek docenia, jakie ma wspaniałe życie - od razu spotkam się z
rodziną. Mimo, że mieszkamy blisko siebie, to w tym trudnym okresie się nie spotykamy. Pójdę do kościoła, odwiedzę rodzinę, którą
rzadko odwiedzałam, bo wcześniej nie było czasu i odkładałam to
na później. Na pewno wybierzemy się z dziećmi na wycieczkę i to
one wybiorą cel, a pomysłów mają wiele.
Małgorzata Chruścicka: - Rozpłaczę się.

Maciej Żebrowski: - Zabiorę całą rodzinę (dzieci, dziadków, brata z
rodziną) na wspólny obiad do restauracji.
Kasia Bzdel: - Spotkam się z przyjaciółmi w naszym Klubie Tu. Bardzo mi ich wszystkich brakuje. Bo ludzie dają mi energię, której potrzebuję do życia.
Piotr Pawlik: - Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym.
Może jakiś rodzinny wypad w kierunku Bałtyku?
Barbara Dorau: - Pojadę
najpierw do Matko, potem
nad nasze morze pospacerować, a potem do Grecji, żeby
się kapać w ciepłej wodzie.
Zenon Serej: - Myślę, że nie
będę oryginalny. Marzy mi
się powrót do normalności
i w związku z tym zaprosił
bym przyjaciół na ogromną
porcję lodów na świeżym
powietrzu.

Wybory w cieniu zarazy

Dlaczego PiS, a konkretnie Prezes Wszystkich
Prezesów, tak bardzo uparł się na majowy termin wyborów? Czy bunt samorządowców, na
barkach których spoczywa obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na podległych im terenach, może wpłynąć na zmianę
decyzji? Czemu miało służyć siłowe wprowadzenie zmian w kodeksie wyborczym? Czy
wynika to z obawy PiS o rezultat wyborów prezydenckich? Czy reelekcja Andrzeja Dudy jest
zagrożona? Pytania można mnożyć w nieskończoność, ale odpowiedź na nie zna tylko jeden
człowiek: Jarosław Kaczyński. Problem polega
na tym, że akurat teraz nie chce mu się gadać z
narodem. W żadnym trybie.

Części samorządowcom było i jest wyraźnie nie po
drodze z prezesem PiS-u i jego koncepcjami przebudowy państwa. Sporo włodarzy miast i gmin
poinformowało już przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, że w obliczu wynikających
z rozprzestrzeniającą się coraz bardziej pandemią
COVID-19 nie będą w stanie zagwarantować bezpieczeństwa w czasie głosowania dla członków
komisji wyborczych i samych wyborców. W gronie tych, którzy de facto zbuntowali się przeciwko
chorym koncepcjom Jarosława Kaczyńskiego, są
już burmistrzowie Mirosławca Piotr Pawlik i Wałcza
Maciej Żebrowski. Niepokornych samorządowców
przybywa z każdym dniem, ale prezes PiS zdaje
się mieć ich w nosie i forsuje zmiany w kodeksie
wyborczym, dopuszczające zdalne głosowanie
części wyborców. Procedowane są one w sposób
charakterystyczny dla rządów PiS, który można
skwitować dość dosadnym, ale raczej niekontrowersyjnym stwierdzeniem: na chama, czyli bez
certolenia się i oglądania na totalnych słabiaków.
A niech sobie pokrzyczą - nic więcej im przecież
nie zostało... Ale ze zbuntowanymi samorządowcami to jest już trochę inny temat. Gdyby było ich
dziesięciu czy dwudziestu, można by ich od biedy
wsadzić w kamasze albo przynajmniej zagrozić
cofnięciem rządowych dotacji na remonty gminnych dróg. Któraś z tych metod - a już na pewno
dwie użyte naraz! - powinny dać pożądany z punktu widzenia JK rezultat. Ale ta liczba idzie w setki,
więc powołanie wszystkich do rezerwy mogłoby
kogoś w Brukseli zaniepokoić, a tego prezes też
nie lubi, oj, jak nie lubi!
Moim skromnym zdaniem, jeśli krnąbrnych samorządowców będzie przybywać, to Jarosław Kaczyński może chcieć skorzystać z tego pretekstu i
wycofać się z majowego terminu przeprowadze-

nia wyborów. Chyba, że zdecyduje się pójść po
bandzie i umożliwić zdalne głosowanie wszystkim
wyborcom - nie tylko tym starszym i poddanym
kwarantannie. To by się dało całkiem nawet zgrabnie uzasadnić: że trzeba iść z czasem, postępem i
osiągnięciami technicznymi. Mamy w końcu XXI
wiek, który będzie kiedyś przez potomność nazywany wiekiem internetu, podobnie, jak XIX stulecie nazywane jest czasem wiekiem rewolucji przemysłowej lub maszyn parowych. Niedługo prawie
wszystko będzie można robić przez internet. Prawie, bo wydaje mi się, że z przyjemności związanej
z jedzeniem, piciem i płodzeniem dzieci człowiek
mimo wszystko nie będzie chciał rezygnować...
Ale wybierać głowy państw - dlaczego nie?
Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, jestem spokojny o
to, że PiS dopilnuje korzystnego dla siebie wyniku
wyborów prezydenckich, a przynajmniej zredukuje ryzyko do minimum. I nie mam tu na myśli żadnych kombinacji z liczeniem głosów ani niczego
innego w ten deseń - wystarczy tak sformułować
przepisy kodeksu wyborczego, by można je było
interpretować w korzystny dla siebie sposób. Tego

Tak, ale coś za coś

Izoluję się. Od trzech tygodni wychodzę z domu tylko po zakupy
albo po to, żeby bez sensu pojeździć
po mieście samochodem. Wszystko
to nie częściej, niż raz w tygodniu.
W czasach pandemii przeżyłam już grypę, nudę,
która zmusiła mnie nawet do zrobienia porządków
w szafkach w kuchni i rozmrożenia zamrażarki, rosnący ból pleców od pracy przy kuchennym stole i pretensje kotów, nie do końca zadowolonych
z tego, że tak długo przesiaduję u nich w domu.
Trudno jest. Mimo wszystko siedzę, przepraszam
za dosadność, na dupie.
Śledzę grupki na Facebooku. Część z nich przeznaczona jest dla młodych dziewczyn które nie chcą
siedzieć, przepraszam za dosadność, na dupie.
Powód jest prosty i zupełnie zrozumiały - gdzieś
trzy ulice albo trzy kilometry dalej jest chłopak, za
którym się tęskni, który też nie chce siedzieć, przepraszam za dosadność, na dupie, bo jemu również
się serce wyrywa, skręca, mocniej bije w piersi, i
jemu i jej brakuje już tlenu, bo nie da się, no nie da
się oddychać, kiedy się nie jest chociaż raz na dwa
dni obok siebie. Poważnie, szczerze zazdroszczę chciałabym przeżyć taką miłość.
Śledzę zalecenia rządu dotyczące pandemii i oglądam konferencje, na których są ogłaszane. Obecnego rządu nie lubię, ale nie lubię też wirusa, więc
mimo, że nie mamy stanu wyjątkowego, a ograniczenia w przemieszczaniu się są po prostu niekonstytucyjne, siedzę, przepraszam za dosadność, na
dupie. Po każdej konferencji na grupkach, które
obserwuję tak samo czujnie, jak zalecenia rządu,
pojawiają się dziesiątki pytań:
A jak chłopak po mnie przyjedzie samochodem
i mieszka dwa kilometry stąd, to mogę do niego
pójść?

A jak ja mieszkam sama i chłopak mieszka sam, no
i nie będę jeździć komunikacją miejską, to możemy się spotykać?
A jak ja nigdzie nie wychodzę, no a chłopak też nie
wychodzi, to czy rodzice się przywalają o nic, kiedy
nie pozwalają nam się widywać?
Możecie, ale coś za coś.
Nie będę się wdawać w szczegóły i tłumaczyć, jak
wirus się przenosi. Powiem tylko o tym, że mam
w Wałczu rodzinę, którą bardzo kocham. Ludzi,
bez których moje życie byłoby puste jak miseczka
kotów po pięciu minutach od nasypania ulubionej karmy. Większość z nich znajduje się w grupie
ryzyka, większość z nich wpada też mniej więcej
raz na tydzień po większe zakupy do Biedronki czy
Lidla, a jeśli nawet nie robi tego osobiście, to ma
kontakt z osobami, które te zakupy robią dla nich.
W tym samym supermarkecie spotkają się przy
półce z nabiałem z dziewczyną albo chłopakiem,
którzy widują się prawie codziennie, a po drodze
do siebie dotkną to poręczy, to klamki, to drzwi.
Można sobie też dopowiedzieć, że przecież ryzyko jest niewielkie. To tylko Wałcz. No, ale wszyscy
wiemy, że do Włoch czy Hiszpanii z Chin też był
kawał drogi, o czym COVID-19 chyba zapomniało
przeczytać.
Jeśli ja mogę powstrzymać się od przyjazdu z centralnej Polski, w której potwierdzonych przypadków mamy najwięcej, to da się chyba wytrzymać
jeszcze kilka tygodni bez randki z Netflixem i przytulaniem na kanapie (Boże, chciałabym randkę z
Netflixem i przytulaniem na kanapie).
W tych smutnych, bardzo samotnych czasach bardzo proszę o jeszcze trochę cierpliwości. To nie dla
nas samych. To dla wszystkich tych, którzy mają
gorszą odporność i zarażenia mogą po prostu nie
przeżyć.
Natalia Chruścicka

akurat Jarosław Kaczyński nie wymyślił - jeśli już,
to sztukę falandyzacji (czy ktoś to jeszcze pamięta?) prawa dźwignął on na poziom niespotykany
w dziejach wolnej Polski, ale wymyślił ją doradca
prezydenta Wałęsy prof. Lech Falandysz. Owszem,
można zacierać ręce, że jest to działanie skuteczne tylko na krótką metę, a w przypadku przejęcia
władzy przez opozycję, z powodu takich właśnie
zapisów jej odzyskanie stanie się skrajnie trudne.
Tyle, że takiego scenariusza ani Jarosław Kaczyński, ani nikt w tzw. obozie prawicy zdaje się nie
brać poważnie pod uwagę. I chyba w ogóle nie za
wiele osób w to wierzy. Ale jeśli opozycja w czymkolwiek może pokładać jakąkolwiek nadzieję, to
właśnie w butnym przekonaniu obozy władzy o
własnej nieprzemijalności. Bo liczenie totalsów na
swoje atuty wydaje się być na tę chwilę grubym
nieporozumieniem, a ich umiejętność wykorzystywania wpadek PiS wywołuje głównie uśmiech
zażenowania.
W kontekście prezydenckich wyborów - bez
względu na to, kiedy się odbędą - ciśnie mi się pod
palce pytanie: na co liczyła PO, desygnując do wal-

ki z Andrzejem Dudą Małgorzatę Kidawę-Błońską?
Żebyśmy się dobrze zrozumieli: nie twierdzę, że
byłaby gorszym prezydentem, niż kandydat PiS
(choćby dlatego, że to naprawdę trudna sztuka);
nie twierdzę nawet, że byłaby złym prezydentem
- ale żeby w ogóle mieć o czym mówić, to najpierw musiałaby Małgorzata Kidawa-Błońska tym
prezydentem zostać, a jest to równie prawdopodobne, co zahamowanie poziomu zachorowań
na COVID-19 i zarażeń koronawirusem w Polsce
do Świąt Wielkanocnych. W obydwu przypadkach
nie jestem jakimś wielkim optymistą - to tak dla
porządku... Trzymając się jednak wątku: myślę, że
pani Marszałek założyła po prostu nieswoje buty.
Nawet nie o to chodzi, że za duże, tylko że – posiłkując się przenośnią - szpilki nie są dobrym obuwiem na czas kampanii. Świetnie sprawdziłyby
się podczas prezydentury, ale żeby się dostać do
Pałacu Namiestnikowskiego, trzeba założyć trapery. I nauczyć się kopać po kostkach, a to jest bajka,
która zupełnie do Małgorzaty Kidawa-Błońskiej
nie pasuje.
Tomasz Chruścicki

Pandemiczna siła wyższa

Obecna sytuacja i postępujące zaostrzanie
pandemicznych
zakazów stawiają większość społeczeństwa w
trudnej sytuacji ekonomicznej. Stan spowodowany epidemią koronawirusa ma cechy
siły wyższej. Należy przez to rozumieć zjawisko o
nadzwyczajnym charakterze. Zewnętrzne w stosunku do danej osoby (przedsiębiorcy) oraz o charakterze niemożliwym do opanowania i zapobieżenia jego skutkom. W obecnym stanie dochodzą
do tego związane z nią akty władzy, którym trzeba
się podporządkować pod groźbą sankcji.
Przedsiębiorcy, jak i inni obywatele, mają zawartych szereg umów związanych z zabezpieczeniem
codziennych potrzeb życiowych i z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Zerwany został normalny bieg rzeczy. Część działalności została zamknięta nakazami, zmierzającymi do ograniczenia epidemii. Rwą się przepływy finansowe. Sytuacja ta
powoduje niemożliwość płacenia czynszu przez
najemców, zapłaty za dostawy surowców do produkcji, czy też za odebrane świadczenia w postaci
np. maszyn i urządzeń. Jak postąpić w tej sytuacji?
Prawo cywilne zna szereg rozwiązań tego stanu
rzeczy. Przede wszystkim należy przypomnieć, że
umowy powszechnie zawierane regulowane są
prawem zobowiązań, zawartym w kodeksie cywilnym. Z podstawowych zasad trzeba przypomnieć
tę, która stanowi, iż strony umowy powinny ze
sobą współdziałać przy wykonywaniu umowy. Z
tego wynika, iż trzeba kontrahenta informować o
sytuacji utrudniającej lub uniemożliwiającej wykonanie zobowiązania. Zazwyczaj umowy są umo-

wami wzajemnymi. Nasze świadczenia odpowiada
świadczeniu drugiej strony. Skoro my nie wykonamy swojej części umowy, to kontrahent będzie
mógł powstrzymać się ze swoim świadczeniem, a
w skrajnych wypadkach od umowy odstąpić.
Rzecz jasna, ramy felietonu nie pozwalają na długi
cywilistyczny wywód. Trzeba jednakże wskazać, że
w tym niezwykle trudnym momencie powinniśmy
odwołać się do solidaryzmu społecznego. Dotyczy
to nie tylko umów związanych z zaspokajaniem
podstawowych potrzeb życiowych, ale również
tych stanowiących podstawę funkcjonowania państwa, czyli umów zawieranych w ramach obrotu
gospodarczego. Tu właśnie winna znaleźć miejsce
owa zasada, nakładająca na strony umów obowiązek współdziałania przy ich wykonywaniu. Jeżeli
nie pomożemy sobie nawzajem, to nikt nam nie
pomoże. Częściowa pomoc państwa nie spowoduje tego, że zapłacimy w terminie za towary i usługi.
Tylko współpraca i wzajemne zrozumienie sytuacji
może dać nam szansę na utrzymanie działalności.
Nasza sytuacja jest taka, jak klocków domina: gdy
przewróci się jeden, runą pozostałe. Dotyczy to
też wielkich, bezwzględnych korporacji typu firm
telekomunikacyjnych, banków, itp. To przedsiębiorcy dają im dochód. Bez nich nawet bank nie
przetrwa. Z kolei pracownicy zależni są od tego,
czy i w jakiej kondycji przetrwają pracodawcy.
Warto współdziałać i porozumiewać się, by zachować miejsca pracy nawet kosztem obniżenia wynagrodzeń czy zmniejszenia czasu pracy. Zatem
taki skromny apel felietonisty: współdziałajmy, bo
wszyscy jesteśmy na tym samym wozie i liczmy na
siebie nawzajem. Prawo nam też pomoże, ale jak
to ze sprawiedliwością - nie jest rychliwa...
Zdrowia życzę i wzajemnego zrozumienia.
Adwokat Cezary Skrzypczak

Dzieci tęsknią za normalnością

Koronawirus atakuje nie tylko płuca, ale także
nasze głowy. Jak chronić najmłodszych przed
skutkami pandemii, radzi psycholog Angelika
Marciniak w rozmowie z Małgorzatą Chruścicką.
Jak dzieci odbierają to, co się dzieje teraz na
świecie, w Polsce, w Wałczu, w domu?
Dzieci zgłaszają przede wszystkim tęsknotę za
normalnością, ogromnie brakuje im kontaktu z
rówieśnikami i codziennego wyjścia do szkoły. Z
reguły w domach, w których temat pandemii jest
mądrze poruszany, poziom lęku u dzieci nie wzrasta. Ale jest też duża grupa dzieci zostawionych
samych sobie, jeśli chodzi o przeżywanie i odbieranie informacji z mediów.
Ponadto uczniowie zmagają się z zupełnie nowym
funkcjonowaniem - nauką online, która wymaga z
jednej strony dużej samodyscypliny, z drugiej wiedzy, jak to robić. Dlatego stres związany z ocenami, wykonywaniem prac i powrotem do normalnej
szkoły, który nie wiadomo kiedy nastąpi, jest dość
duży.
Kolejny problem: dzieci czują się poniekąd ciężarem dla rodziców. Dorośli niejednokrotnie muszą
się rozdzierać na kawałki, aby sprostać nowym wyzwaniom: praca, opieka 24-godzinna nad dzieckiem, w tym nauka on-line... Bywa, że tracą cierpli-

wość, zaczynają się nerwy, czasami krzyki. Dzieci
biorą to do siebie, a to jest bardzo zagrażające. Musimy jako dorośli zadbać bardziej niż kiedykolwiek
o emocje i potrzeby naszych dzieci.
Jak możemy pomóc swojemu dziecku?
Przede wszystkim rozmawiając, słuchając go aktywnie. Jeśli widzimy, że potrzebuje naszej uwagi,
odłóżmy na chwile inne zajęcia. Jeśli rozmowa ma
się tyczyć tematu koronawirusa, powinniśmy pytać dzieci, co myślą na ten temat, jak rozumieją zaistniałą sytuację, a przede wszystkim, jak się czują.
Rodzice powinni być buforem między dziećmi a
informacjami dobiegającymi ze świata. Tłumaczyć
je z polityczno-medycznego żargonu na język dostępny młodszym. Jednak ważne jest również, aby
nie umniejszać powagi sytuacji. Dla zmniejszenia
lęku u siebie i dzieci nie powinni obiecywać im
czegoś, co jest od nich niezależne, na przykład, że
ich rodzinom zupełnie nic nie grozi. Ale powinni
mówić, że robią wszystko, aby żyć bezpiecznie i
mają nadzieję, że wkrótce świat wróci do normy.
Przede wszystkim nie omijajmy tematu, bo największy lęk jest przed nieznanym.
Oczywiście, dla dorosłych zamknięcie również jest
trudne. Tak trudne, że niejednokrotnie mruganie
drugiej osoby może doprowadzać ich do granic
wytrzymałości. Dlatego musimy szukać możliwości regulowania negatywnych emocji. Może to być
sprzątanie, ćwiczenia fizyczne, czytanie książek,
szycie i wiele innych. Mimo tego, że jest nam też
niewątpliwie ciężko powinniśmy starać się być
ostoją dla swoich dzieci. Dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa, które teraz mogą znaleźć jedynie w domu i z którym pójdą później w dorosłe
życie tworzyć swoje rodziny.
Kiedy rodzice powinni szukać pomocy u psychologa?
Gdy czują niepewność tego, czy ich działania przynoszą dobry skutek. Kiedy widzą, że dziecko ma
obniżony nastrój, brak motywacji do działania, jest
nerwowe, zachowuje się inaczej niż do tej pory,

zamyka się na świat. Również, kiedy nie wiedzą,
jak rozmawiać, co zrobić w danej sytuacji, co i jak
dziecku powiedzieć, a czego nie - mogą poprosić o
konsultację. Wspólnie czasami jest łatwiej znaleźć
rozwiązanie, niż w pojedynkę. Oczywiście rodzice
również powinni obserwować sami siebie. Pomoc
dziecku to czasami pomoc samemu sobie. Emocje,
jakie towarzyszą teraz ludziom nie ułatwiają im codziennego funkcjonowania, dlatego nieraz mogą
sami potrzebować wsparcia, aby móc później to
wsparcie dać swoim dzieciom. Każdy człowiek ma
inne granice wytrzymałości na stres, inną osobowość, więc u każdego moment prośby o pomoc nadejdzie w innym czasie. Nie bójmy się o nią prosić.
Czy już ktoś się do Pani zgłaszał po pomoc on-line? Z jakimi problemami?
Tak, zgłaszają się różne osoby. Jestem również w
kontakcie z dziećmi i rodzicami, z którymi do tej
pory pracowałam regularnie. Rodzice czasami potrzebują pozytywnego wzmocnienia, utwierdzić
się, że dobrze działają. Dzieci z kolei piszą o lęku,
z którym nie zawsze potrafią sobie radzić, o napadach paniki. Głównie ludzie potrzebują teraz wsparcia, miejsca, gdzie mogą wylać nadmiar emocji i wyregulować je, aby iść dalej. Dzisiaj głównie chodzi
o wsparcie emocjonalne, ale za jakiś czas można
spodziewać się problemów o innej skali. Wzrost
przemocy, pogłębienie problemów rodzinnych... to
wszystko jeszcze niestety przed nami.
Kto może skorzystać z Pani pomocy i na jakich
zasadach?
Jeśli chodzi o moje dyżury, o których informacja
jest na stronie, zapraszam do kontaktu dzieci, rodziców, rodziny i nauczycieli szkół podstawowych
numer 1 i 4 w Wałczu, ponieważ tam pracuję. Ale
oczywiście również z pomocy mogą korzystać
wszyscy inni wałczanie. W weekendy także jestem
dostępna w ramach pomocy kryzysowej. Napisać
wiadomość można praktycznie o każdej porze,
odpowiem każdemu, kiedy tylko mi czas na to pozwoli. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Częścio-

wo finansowana jest z mojej umowy o świadczenie usług psychologicznych z Urzędem Miasta, a
częściowo opiera się na pracy pro bono, dla dobra
mieszkańców.
I na koniec: jak Pani radzi sobie psychicznie z
obecną sytuacją?
Jak ja sobie radzę? Żyję bardzo szybko. Z jednej
strony, oczywiście, brakuje mi normalności, a z
drugiej jestem szczęśliwa, że w końcu świat kazał
mi się zatrzymać i być więcej w domu, z mężem i
dziećmi. Staram się korzystać z tego czasu i brać z
niego jak najwięcej. Na tę chwilę już mniej odczuwam lęk, choć wcześniej natłok informacji wpływał na mnie mocno i musiałam dbać o poczucie
spokoju.
Dziękuję za rozmowę.

Czy okulary chronią przed

KORONAWIRUSEM?
Według opinii międzynarodowych i polskich
ekspertów okulary, każdego rodzaju, są istotnym narzędziem chroniącym człowieka przed
koronawirusem. Stanowią mechaniczną barierą pomiędzy naszym ciałem a wirusami. Co
ważne, wspierają także kondycję naszych oczu.
W okularach wzrok męczy się mniej, nawet
przy wzmożonym w tym czasie korzystaniu z
urządzeń elektronicznych.
Mechaniczna bariera
Jak już wszyscy wiemy, wirus SARS-CoV-2 roznosi
się drogą kropelkową.
Każde dotknięcie oczu, ust czy nosa naraża nas
na istotne ryzyko wniknięcia tego wirusa do organizmu. W materiale udostępnionym przez WHO,
Benadetta Allegranzi, profesor Instytutu Zdrowia
Globalnego na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu w Genewie, przypomina między innymi
o konieczności mycia rąk, a zwłaszcza unikaniu dotykania nimi ust, twarzy i oczu.
Okulary mogą pomóc nam zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem, ponieważ stanowią mechaniczną barierę pomiędzy naszym ciałem a wirusami - twierdzą eksperci.
- Ponadto chronią nas przed nami samymi - tłumaczy Robyn Gershon, epidemiolożka z Katedry

Globalnego Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Nowojorskim. - Jest to fizyczna bariera, która
powstrzymuje nas od dotykania oczu.
Na ten sam aspekt dotykania oczu zwraca uwagę
także wielu polskich ekspertów.
- W ten sposób możemy łatwo przenieść bakterie i
wirusy - mówi dr n. med. Andrzej Styszyński, lekarz
okulista. - Dlatego w miarę możliwości nie dotykajmy oczu, a jeśli pracujemy w warunkach, które
narażają nas na bezpośredni kontakt z chorymi,
korzystajmy ze specjalistycznej ochrony.
Okulary plus maseczka
Najczęściej, w kontekście ochrony przed zarażeniem, mówi się o maseczkach. Niemniej eksperci
zwracają uwagę, że w dopiero w zastosowaniu z
okularami, dużo skuteczniej nas chronią. Dlatego
jeśli np. opiekujemy się chorymi lub po prostu
czujemy, że potrzebujemy tej dodatkowej ochrony w postaci maseczki (należy pamiętać o prawidłowym jej używaniu!) - do kompletu dodajmy
także okulary, które na pewno większość z nas ma
w domu (korekcyjne, przeciwsłoneczne czy tzw.
inteligentne szkła). W tym aspekcie warto zwrócić
uwagę na postępowanie służb medycznych, które
zawsze starają się chronić nie tylko ręce, usta i nos,
ale także oczy. Pamiętajmy, że im większe okulary
i bardziej przylegające do twarzy, tym większa jest
ochrona oczu.
Ochrona przed naszymi emocjami
Obecnie wszędzie słyszymy i widzimy komunikaty
o unikaniu dotykania twarzy. A jednocześnie każdy z nas robi to - nawet nieświadomie. Skąd bierze
się w nas tak silna potrzeba dotykania twarzy?
Nasza twarz i głowa w połączeniu z dłońmi tworzy
jeden z kanałów naszej ekspresji, więc w sposób
niezamierzony albo kontrolowany daje możliwość
wyrazu naszym odczuciom. Jest to mało uświadamiany mechanizm, pozwalający nam wzajemnie
odczytywać nasze stany emocjonalne. Korzystają
z niego nawet osoby od urodzenia niewidome -

tłumaczą eksperci.
- Powstrzymanie się od dotykania twarzy jest trudne ze względu na obiektywne powody, bo trudno
jest ignorować dyskomfort albo stan emocjonalny, który nas do tego popycha. Możemy próbować radzić sobie z tym zasłaniając oczy okularami,
najlepiej dużymi, żeby nie kusiło nas dotykanie.
Pamiętajmy również o rękawiczkach - tłumaczy dr
Aleksandra Piotrowska, psycholog.
Najbardziej higieniczna ochrona
Okulary to w dzisiejszej sytuacji najbardziej higieniczna metoda ochrony oczu i wzroku. Dlaczego?
Po pierwsze, ich używanie nie wymaga od nas
dotykania bezpośrednio oczu, a przechowywanie
w sposób bezpieczny jest bardzo proste (pamiętajmy o trzymaniu okularów w etui!). Po drugie
- prawidłowe czyszczenie okularów również nie
sprawia żadnych trudności, a należy o nim pamiętać, nie tylko w czasie epidemii. Jak prawidłowo
dezynfekować okulary? Tłumaczy Marek Modzelewski, optometrysta.
- Obecnie należy czyścić okulary nawet kilka
razy dziennie - zwłaszcza, jeśli wychodzimy na
zewnątrz. Wykorzystać do tego możemy dedykowany spray dezynfekujący albo ciepłą wodę
z mydłem lub delikatnym detergentem, choćby
płynem do mycia naczyń. Unikajmy natomiast
środków na bazie acetonu lub alkoholu, ponieważ
mogą one uszkodzić nie tylko oprawki, ale także

powłokę antyrefleksyjną soczewki okularowej.
Pamietajmy o czyszczeniu tzw. nosków w okularach metalowych. Noski mają bezpośredni kontakt ze skórą, a w związku z tym zbiera się na nich
więcej zanieczyszczeń. Czyśćmy je np. nieużywaną
już szczoteczką do zębów, oczywiście pod bieżącą
wodą, z dodatkiem detergentu.
Kompleksowe zabezpieczenie
Obecna sytuacja wymaga od nas szczególnych
środków ostrożności, korzystajmy więc ze sprawdzonych rozwiązań. Wychodząc z domu nakładamy okulary (korekcyjne lub przeciwsłoneczne),
kichamy i kaszlemy w jednorazową chusteczkę,
którą od razu wyrzucamy, a jeśli nie mamy chusteczki - w zgięcie łokcia. Myjemy ręce ciepłą wodą
i mydłem i uśmiechamy się do siebie na powitanie,
zamiast podawać sobie ręce.
A co zrobić, kiedy nie mamy okularów, uszkodziliśmy je albo czujemy, że aktualna korekcja jest niewystarczająca? Jest na to rozwiązanie.
W naszym salonie można umówić się na indywidualną wizytę, realizowaną w formie jeden klient
i tylko jeden optyk lub jeden badający. Na czas
wizyty zdezynfekowany salon będzie zamknięty
dla innych osób. Nasi pracownicy są w stanie zapewnić bezpieczną i sterylną wizytę, przeprowadzaną zgodnie z procedurami przygotowanymi na
podstawie zaleceń Krajowej Rzemieślniczej Izby
Optycznej.

ARTYZM PRECYZJI, MISTRZOWSKA DOKŁADNOŚĆ...

78-600 Wałcz, Al. 1000-lecia 4, tel. 67 387 19 58
W systemie dyżuru: poniedziałek - piątek w godz. 11.00-16.00
W systemie wizyt indywidualnych wcześniej umówionych
telefonicznie - telefon dyżurny: 502 160 099

Kasię Różańską poznałam kilka lat temu na warsztatach jogi. Polubiłam i w życiu, i na FB. Właśnie z portalu dowiedziałam się, że kupiła bilet w jedną stronę do Azji. Lajkowałam i zazdrościłam odwagi, spotkanych ludzi i widzianych miejsc. Jestem pewna, że chociaż Kasia nie jest „nasza”, z zainteresowaniem
przeczytacie Państwo jest wspomnienia z ośmiomiesięcznej podróży, przerwanej przez pandemię.
M. Chruścicka

Podróżuję nieśpiesznie

Lubię spędzić miesiąc, a najlepiej dwa, w jednym
państwie na poznawaniu stylu życia, kultury i języka mieszkańców, odkrywaniu smaków i zapachów,
oraz cieszenia się tym, że mogę zostać dłużej w
tym samym hoteliku, wrócić do tej samej restauracji na śniadanie, na pobliski stragan z owocami po
papaję, na tę samą plażę po kokosa i przepiękny
zachód słońca. Wolę takie powolne doświadczanie
od odhaczania kolejnych atrakcji z listy podawanej
we wszystkich przewodnikach dla turystów.
Korzystając z dwumiesięcznych wakacji przysługujących nauczycielowi języka angielskiego, w
taki właśnie nieśpieszny sposób podróżowałam
dotychczas po Chile, Peru, Boliwii w Ameryce Południowej, Meksyku i Gwatemali w Ameryce Centralnej, i wielu krajach Europy. Z każdej podróży
wracałam z masą przepięknych wspomnień, ale i
z niedosytem. Te dwa miesiące to tak niedużo... jestem już tuż pod granicą z Hondurasem, myślałam
w Gwatemali; jestem krok od Australii, myślałam
czekając na samolot powrotny z Bali. Wiedziałam
w głębi serca, że przyjdzie moment, gdy będę
chciała zostać dłużej w drodze, aby zobaczyć jeszcze jeden i jeszcze jeden zakątek świata.
***
Ten moment nadszedł w sierpniu zeszłego roku,
gdy rozpoczęłam moją podróż po Azji. Bez szczegółowego planu, czy wytyczonej trasy, bez biletu
powrotnego. Jedynym punktem odniesienia był
dla mnie pobyt w Indiach w listopadzie, gdzie miałam dawno wymarzone i zarezerwowane miejsce
w szkole jogi. Popatrzyłam na mapę Azji i zdecydowałam, że zacznę od Wietnamu, by przez Kambodżę, Laos, a jak się później okazało także Nepal,
dotrzeć do Indii. Po Indiach zdążyłam jeszcze
zwiedzić Sri Lankę i Mjanmę, czyli dawną Birmę.
***
Jestem zwolenniczką hasła „mniej to więcej”, ale
nie umiem go jeszcze wprowadzić w życie, gdy

pakuję plecak. Wiem, że w każdym kraju jestem w
stanie kupić wszystko, czego może mi brakować tak na przykład kupiłam sprzęt do trekkingu przez
Himalaje w Nepalu. Prawda jest taka, że wszędzie
żyją ludzie, którzy mają te same potrzeby i pragnienia. Zawsze staram się pakować minimum,
ale zawsze wychodzi z tego duży plecak. Zabieram
ubezpieczenie podróży, dodatkową kartę kredytową, trochę dolarów w gotówce, potrzebne leki,
małe talizmany od najbliższych, czytnik z dużą ilością reportaży i powieści - często z regionu świata,
do którego jadę. Korzystam z aplikacji transportowych typu Uber, śledzę informacje na grupach FB
dla podróżników.
***
Nauczona doświadczeniem, nigdy nie planuję
szczegółowo swoich podróży. Patrzę na mapę
świata, przeglądam trasy proponowane w internecie i przewodnikach turystycznych - moje ulubione wydawnictwo to Lonely Planet. Rozmawiam z
ludźmi, którzy właśnie wrócili z miejsc, do których
ja się udaję. Oni są źródłem praktycznej wiedzy,
gdzie dobrze zjeść, gdzie się zatrzymać, którą
świątynię zwiedzić, a który szlak górski lepiej odpuścić.
Mam zasadę, że nie oszczędzam na pierwszym
transporcie z lotniska do pierwszego hostelu i raczej nie zatrzymuję się w tych najtańszych z najtańszych, choć i od tej reguły robię odstępstwa.
Potem już z dnia na dzień planuję dalszy ruch.
Daje mi to wolność pozostania w jakimś miejscu
kilka dni dłużej lub zmiany trasy, gdy skorzystam z
rady innych podróżników i zdecyduję się pojechać
w jakieś mniej znane miejsce.
***
Podróżuję sama, ale jestem bardzo ciekawa ludzi
i otwarta na spotkanie. Zauważyłam, że w pojedynkę łatwiej jest mi nawiązać rozmowę z miejscowymi, z innymi turystami, ze sprzedawcami.

Zawsze spotykam się z dużą życzliwością, pomocą
i serdecznością. Nawet nachalni taksówkarze w
Indiach w końcu zdradzą, skąd odjeżdża lokalny
autobus.
***
Ze swojej ośmiomiesięcznej podróży, przerwanej
przedwcześnie przez pandemię koronawirusa,
przywiozłam bezcenny nadbagaż wspomnień.
A każde z nich wiąże się ze spotkaniem z drugim
człowiekiem. Na Sri Lance poznałam Pana „Arigato,” osiemdziesięcioletniego Japończyka, z którym
wędrowaliśmy razem trzy dni po górach Sri Lanki i
rozmawialiśmy bardzo dużo, mimo że każde z nas
we własnym języku. W Nepalu zmęczona wieloma
dniami trekkingu do bazy pod ośmiotysięczną
Annapurną naładowałam się dobrą energią od
rodziny z Krakowa, która wędrowała przez Himalaje, aby upamiętnić 30. rocznicę śmierci Kukuczki.
W szkole dla osieroconych dzieci przy monastyrze
buddyjskim w Mjanmie spędzałam popołudnia
ze wspaniałymi małymi mniszkami buddyjskimi,
które - same ogolone do skóry głowy - uwielbiały
wyplatać warkocze z moich długich włosów. Przy
braku wspólnego języka, to właśnie moje włosy okazały się nicią porozumienia między nami.
Jestem wdzięczna za niezliczoną ilość kaw (ta w
Wietnamie podawana z awokado i mlekiem kondensowanym!) wypitych w towarzystwie wspaniałych ludzi, których nie dziwi życie w drodze i
dla których podróż jest zarazem życiem i miłością
życia; za wszystkie wschody słońca w samotności
nad Mekongiem i zachody słońca na plażach Goa
w Indiach wśród moich przyjaciół joginów; za pobyt na farmie w Kambodży, gdzie „pieprz rośnie” i
gdzie podają przepyszne lody z czerwonym pieprzem; za dzień spędzony, zamiast na drogim safari po parku narodowym, w towarzystwie dwójki
dzieci, z którymi wdrapałam się do domku na
drzewie i tropiłam pawie wśród pól ryżowych; za

wszystkie moje wycieczki rowerowe wzdłuż małych, wiejskich dróg, i drzemki w cieniu drzew.
***
Dokładnie dzisiaj zaczynam drugi tydzień kwarantanny po szybkiej decyzji o powrocie z północy Indii. Piję kawę na malutkim balkonie z widokiem na
betonowe wieżowce Warszawy i wystawiam twarz
do słońca. Skupiam się na dniu dzisiejszym. Uczę
się koncentracji na tym, na co mam wpływ. Praktykuję jogę i medytację, dużo czytam, rozmawiam z
rodziną i przyjaciółmi z Polski i ze świata, i czekam
na moment, gdy będę mogła uściskać swoich najbliższych.
W tych dniach często używamy słowa „dom” jako
symbolu spokoju i bezpieczeństwa, co obrazują
hasła takie jak „lotdodomu” czy „zostańwdomu.”
Będąc w podróży nauczyłam się codziennie wieczorem wracać do „domu.” Do siebie samej. To właśnie o ten wewnętrzny dom staram się dbać najbardziej. Gdy czerpię radość i satysfakcję z tego,
jak przeżyłam dzień, gdy mam wewnętrzną zgodę
na moje codzienne wybory, jestem w domu. W
drodze mam swoje małe domowe rytuały: praktyka jogi, medytacja, zdrowe jedzenie, dobra kawa
(przyznaję: podróżowałam z włoską Lavazzą w
plecaku), dobra książka. W podróży zakładam swój
mały dom tam, gdzie jestem dzisiaj, nie czekając
na dotarcie do celu.
***
Czy planuję dalszą podróż? Wydaje się, że upłynie wiele czasu, zanim będziemy mogli swobodnie i bezpiecznie się przemieszczać. Każdemu z
nas trudno planować jutro i wszyscy uczymy się
akceptować tę niespodziewaną zmianę planów.
Czasem, gdy dopada mnie smutek w zamkniętym
mieszkaniu, słyszę ten znajomy głos, że osiem miesięcy minęło tak szybko, że mogłabym zobaczyć
jeszcze to i to... a mój wzrok pada na wciąż jeszcze
nierozpakowany plecak.
Kasia Rózańska

Orzeł Wałcz w I lidze!!!

Nikt nie spodziewał się takich skutków koronawirusa. Zawieszenie rozgrywek z powodu
pandemii, bunt klubów i konieczność przekonstruowania ligi spowodowały, że w efekcie
Orzeł Wałcz od rundy wiosennej zagra w I lidze
i do tego jak zapewnia burmistrz Wałcza – na
nowym stadionie!!!

Pandemia koronawirusa spowodowała zawieszenie rozgrywek ligowych nie tylko w Polsce, ale w
całej Europie i wielu innych krajach świata. Przesunięto terminy największych imprez sportowych
w tym Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz najważniejszej z najważniejszych - Olimpiady. W ślad
za piłką nożną poszły inne dyscypliny sportu.
Decyzja o zawieszeniu rozgrywek w Polsce miała
obowiązywać do końca marca, potem może do
świąt. Dziś wiadomo, że nie ma szans na dokończenie rundy wiosennej, a jeśli nawet mecze by
się odbywały, to i tak toczyłyby się przy pustych
trybunach. Chodzi o to, aby wyeliminować możliwość ponownego nawrotu epidemii.
- Podjęliśmy decyzję, że ten sezon zostanie niedokończony - mówi przedstawiciel PZPN Janusz
Koronowski. - W przyszłym roku na wiosnę ligi ruszyłyby ponownie od rundy rewanżowej. Spotkało
się to jednak z ogromnym niezadowoleniem klubów. Ich przedstawiciele zaczęli przekonywać, że
oznacza to katastrofę finansową, że bez rozgrywek
utracą sponsorów. Mówiliśmy, że alternatywą jest
wznowienie rozgrywek przy pustych trybunach
co również spotkało się ze sprzeciwem. Nie wznowimy rozgrywek mając świadomość, że w innych
krajach stadiony są adaptowane na szpitale, a nawet na składowiska ciał zmarłych. Nie ulegniemy
szantażowi klubów. Bo straszenie wycofaniem się
z rozgrywek odbieramy jako szantaż.
PZPN zagrał va banque i zażądał od klubów deklaracji, że wystartują w sezonie 2021 od rundy wiosennej. Okazało się jednak, że większość klubów
zdecydowała się nie zgłaszać swoich drużyn.
***
- Na bieżąco organizowane były wideokonferencje
– mówi prezes Koszalińskiego Okręgowego Związ-

ku Piłki Nożnej, Grzegorz Maciejasz. - Jako związek
postanowiliśmy się nie ugiąć. Wyznaczony terminy
deklaracji startu w 2021 roku, określony na 30 marca, był jednocześnie faktycznie zgodą na zawieszenie rozgrywek w tym sezonie. Wiedziałem, jak poważnie do tego podchodzą władze PZPN dlatego
prosiłem kluby podlegające KOZPN, aby również
potraktowały to bardzo poważnie. Z tego co wiem,
kilka dużych klubów z ekstraklasy prowadziło równolegle akcję sabotującą. Przekonywali żeby kluby
się nie zgłaszały, bo wtedy wymuszą wznowienie
rozgrywek w tym roku. I niestety spora część klubów, a powiedziałbym nawet, że zdecydowana
większość, nie zgłosiła się.
W Wałczu informacja pojawiła się 16 marca i zastanawiano się, co zrobić. Telefonicznie odbywały się
„zebrania” Zarządu Orła. W efekcie uznano, że faktycznie ryzyko jest zbyt duże i tegoroczny sezon
należy uznać za stracony.
- Przesłaliśmy deklarację jako jeden z pierwszych
klubów - mówi prezes Orła Dariusz Baran. - Rozmawiałem z zawodnikami i poparli nas. Lepiej
przygotować się do nowego sezonu, niż narażać
zawodników i kibiców na chorobę. Szczerze mówiąc nie mieliśmy pojęcia, jakie pociągnie to za
sobą konsekwencje.
***
Problem polegał na tym, że do 30 marca zgłosiło
się dosłownie kilkanaście klubów i to z niższych
klas rozgrywkowych. Pozostali zbojkotowali termin. Afera zrobiła się po ogłoszeniu komunikatu
PZPN, który oznajmił, że na bazie zgłoszonych klubów organizuje polską ligę piłki nożnej od nowa.
- Odbywa się to poza ekstraklasą, która jest na nieco innych prawach - mówi J. Koronowski. - Są międzynarodowe rozgrywki, są umowy reklamowe,
transmisje telewizyjne i mimo, że w terminie zgłosiły się tylko 2 kluby z ekstraklasy, postanowiliśmy
dać im szansę. Mają się zadeklarować do świąt. Jeśli nie, ich kluby będą wycofane z ekstraklasy, a ich
miejsce zajmą kluby z najwyższej pozycji I i II ligi na
czas zawieszenia rozgrywek. Decydować będzie tu
kolejność składania deklaracji. Na tę chwilę tylko
jeden klub z I ligi i jeden II z drugiej zadeklarowały

chęć startu. Dlatego zapadła decyzja o rekonstrukcji ligi. Do pierwszej ligi automatycznie wchodzą
kluby, które złożyły deklaracje do 30 marca. Oznacza to, że w tej chwili Orzeł Wałcz, o którego pan
pyta, jest w pierwszej lidze. I nic tego nie zmieni.
Kluby z pierwszej ligi będą musiały zaczynać rozgrywki z niższego szczebla.
Wywołało to ogromną burzę. Kluby przekonują,
że w takiej formie nie ma szans na rekonstrukcję
ligi. Że kluby z IV ligi zaniżą poziom. Że III, IV czy V
liga będą miały wyższy poziom, bo spadną do nich
drużyny z obecnej I czy II ligi.
PZPN uspokaja: kluby mają niemal rok na dostosowanie swoich obiektów do standardów wyższych
lig. Te, które nie zdążą, przesuną się niżej, a ich
miejsce zajmą inne kluby. Od 2021 roku poza ekstraklasą kluby zaczną z bilansem zerowym. Będą
walczyły o awansy do wyższych lig.
- Piłkarze też chcą grać w wyższych ligach - przekonuje J. Koronowski. - To znów tylko kwestia sponsora, aby dotychczasowe III czy IV-ligowe do tej
pory kluby sięgnęły po najlepszych zawodników
w kraju. Wówczas sytuacja może się diametralnie
odmienić. Są dziś nawet w ekstraklasie kluby z
małych miejscowości, bo mają dobrego sponsora,
którego stać na zbudowanie doskonałej drużyny.
To kwestia pozyskania odpowiednich zawodników i trenerów.
***
- Hasło: pierwsza liga w Wałczu jest zbyt nęcące,
aby komuś przeszło przez myśl, że można z takiej szansy zrezygnować - mówi burmistrz Wałcza
Maciej Żebrowski. - Fakt, że będzie to sporo kosztowało, ale w ogólnym rozrachunku na pewno
się opłaci. Na pierwszy ogień idzie przebudowa
stadionu. Mimo pandemii zadziałaliśmy błyskawicznie i dzięki pracownikowi Starostwa, który ma
doskonałe kontakty z Ministerstwem Sportu, udało się pozyskać już 16 milionów złotych na nowy
stadion. Będzie on w innym miejscu niż obecnie.
Jeszcze w kwietniu ma być wybrana nowa lokalizacja. Oprócz tego prowadzę rozmowy z pewnym
bardzo dużym przedsiębiorcą, który planuje inwestycje na gruntach miejskich i liczę, że uda się go

przekonać do sponsorowania Orła. Oprócz tego
będę się starał przekonać Radę do zwiększenia
środków na klub i w przyszłorocznym budżecie
chcę zapisać dla Orła kwotę miliona złotych.
Równolegle działania prowadzi Zarząd Orła. Pozyskanie zawodników i trenerów spoczęło na działaczach klubu.
- Aby myśleć o dobrych zawodnikach, trzeba pieniędzy od sponsorów - mówi prezes Orła D. Baran.
- Prowadzimy rozmowy niezależnie od burmistrza.
Fakt, rozmowy prowadzimy teraz z innej pozycji.
Pierwsza liga to jednak i transmisje telewizyjne,
i zgoła inne możliwości reklamy. Dlatego jestem
dobrej myśli. Z tego co widzę, uda się zapewnić
środki na grę w pierwszej lidze i skonstruowanie
niezłej drużyny. Nie zapominamy jednak o naszych obecnych zawodnikach. Większości zaproponujemy podpisanie kontraktów. Jestem przekonany, że ostry reżim treningowy spowoduje, że
po kilku miesiącach spora ich część będzie miała
miejsce w pierwszym składzie. Zgłaszają się już do
nas zawodnicy, do których dotarło, że PZPN się nie
ugnie i nie zmieni zasad.
D. Baran mówi, że jest po rozmowach z dyrekcją
COS OPO Bukowina i piłkarze będą mogli korzystać z zaplecza treningowego ośrodka oraz z szerokiej oferty odnowy biologicznej.
- Sytuacja zrobiła się lekko kuriozalna - mówi J.
Koronowski. - Kluby znalazły się w kłopocie. Bo
strategicznych sponsorów nie interesują niższe ligi
i ograniczona możliwość reklamy, dlatego składają propozycje nowym klubom. Szczerze mówiąc, w
lidze się zatrzęsło. Może coś takiego było potrzebne i zyska na tym futbol? Myślę, że w małych miastach jest wielu zawodników, którzy wcześniej nie
mieli szans zaistnieć. Niecodzienna sytuacja daje
dla nich ogromną szansę. A wiem, że są na tyle
zdeterminowani, że wielu tę szansę wykorzysta.
- Nie wyobrażam sobie abyśmy nie rozpoczęli
sezonu 2021 w pierwszej lidze – mówi D. Baran.
- Fakt, mecze będą transmitowane, ale myślę, że
ilość kibiców radykalnie się zwiększy i od pierwszej kolejki będą tłumnie dopingować swojego
Orzełka z trybun...
Michał Gwdowski

HOROSKOP

Baran: Ktoś wciąż będzie Ci zawracał
głowę i rozpraszał swoimi sprawami. Jeśli
zależy Ci na świętym spokoju, zadbaj o
postawienie jasnych i stanowczych granic. Niecodzienny układ gwiazd sprawi,
że poznasz bardzo ważną tajemnicę.
Byk: Ten tydzień nieoczekiwanie popchnie Twoją karierę do przodu. Pamiętaj
tylko, by wyraźnie oddzielać życie służbowe od prywatnego - inaczej bardzo łatwo
o stres.
Bliźnięta: W miłości sprawy nabiorą
tempa - nawet pomimo odległości, jeśli
taka się pojawia. Nie przegap kogoś, kto
wydaje się być niepozorny i nieśmiały, bo
może się okazać, że to najlepszy partner
na świecie.
Rak: W pracy nie będziesz tracić czasu na
długie dyskusje i zastanawianie się. Zamiast tego podejmiesz działania! Zadbaj
jednak o jakość swojej pracy. Nie musisz
być pierwszy, bądź za to najlepszy.
Lew: W tym tygodniu kluczem do Twojego sukcesu będą determinacja i zachowanie zimnej krwi. Staniesz oko w oko
ze zdenerwowanym kontrahentem albo
niezadowolonym przełożonym. Pamiętaj:
stanowczość się opłaca!
Panna: Będziesz towarzyski i wesoły, co
sprzyja spotkaniom ze znajomymi (choćby wirtualnymi). Przygotuj sobie kubek
herbaty i wyciągnij telefon, bo razem z
bliskimi będziecie mieli wiele tematów
do nadrobienia.
Waga: Staniesz się niezwykle podatny
na wszelkiego rodzaju prośby i wpływy
- przede wszystkim dlatego, że okoliczności sprawią, że niezwykle będzie Ci
zależało na utrzymaniu dobrych relacji z
osobami decyzyjnymi. Zadbaj o siebie!
Skorpion: Nuda wprawi Cię w niemożliwą do opanowania irytację. Zamiast wyżywać się na wszystkich dookoła, zabierz
się za nowe hobby. Pomogą sport uprawiany w domu albo zajęcia kreatywne.
Szybko zobaczysz różnicę!
Strzelec: Weźmiesz na siebie rolę pośrednika i negocjatora nawet w tych konfliktach, które nie dotyczą bezpośrednio
Ciebie. Dzięki temu zdobędziesz wdzięczność, ale i narazisz się na zupełnie niepotrzebny stres.
Koziorożec: Szczęście będzie Ci dopisywać przez cały tydzień, ale ktoś może zaskoczyć Cię pretensjami. Zdobądź się na
spokój i postaraj się spojrzeć na konflikt
oczami drugiej strony, a zbudujesz trwalszą relację. Uda Ci się!
Wodnik: Intuicja będzie Twoim największym sprzymierzeńcem. Już wkrótce powróci do teraźniejszości propozycja lub
sprawa, którą dawno uznałeś za nieaktualną. Podejdź do niej z otwartym umysłem, być może zyskasz coś dla siebie.
Ryby: Wiele problemów w tym tygodniu
okaże się niewartych Twoich nerwów,
dlatego - jeśli tylko masz wrażenie, że
tak dzieje się w konkretnym przypadku śmiało urywaj swoje zaangażowanie. Ty
jesteś swoim najważniejszym priorytetem!
Wróżka Anastazja

Zapomnij
o rybach!!!

Wielu wędkarzy pytało nas, czy w
obecnej sytuacji wolno pójść na
ryby? Z prośbą o odpowiedź zwróciliśmy się więc do rzecznika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
- Kwestię, którą Pan porusza, regulują
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca, dokładnie Roz. 2 §5
- poinformowała Małgorzata Kapłan i
przytoczyła treść dokumentu.
Zdaniem rzecznika łowienie ryb nie jest
potrzebą związaną z bieżącymi sprawami życia codziennego, a to oznacza że
do 11 kwietnia wędki muszą zostać w
domu... Ich właściciele również...
er-o

 W czasie zarazy (2)
Czytelniku, do pióra!

Jeden z bloków w Wałczu. Dokładnie pięćdziesiąt mieszkań i pięćdziesięciu pozornie obcych sobie ludzi. Obcych...? Kwarantanna w czasie zarazy może to zmienić...
Renata z samego rana wyskoczyła po zakupy dla siebie i dla
Karola. Na liście, jaką jej dał, nie było za wiele: mleko, pieczywo, ser żółty, twarożki do smarowania. Zdziwiła się, że nie

chce nic na obiad. Kiedy zaniosła mu zakupy, zapytała o to.
Karol przyznał, że nie gotuje, bo stanie przy kuchni jest zbyt
męczące. Wypili razem kawę i Renata wróciła do siebie. Postanowiła ugotować więcej na obiad i poczęstować sąsiada.
Aby noga się zrosła, Karol musi się dobrze odżywiać - kanapki z twarożkiem to za mało. Dziś da obiad, ale jutro ugotuje
porządną galaretkę z nóżek, bo u niej na wsi zawsze się tak
robiło.
- Jestem zawstydzony, nie wiem co powiedzieć - krygował się
Karol, kiedy Renata przyniosła mu obiad.
- Smacznego i na zdrowie - mówiła ze śmiechem Renata.
Karol wyjął jakieś kruche ciasteczka i usiedli do popołudniowej kawy. Potem obejrzeli serial, bo okazało się, że razem
śledzą na Polsacie losy Gliniarzy. Potem Karol wyciągnął
nalewkę i rozmawiali do późna. Okazało się, że mieli wielu
wspólnych znajomych, a nawet kiedyś pracowali w tym samym zakładzie.
Wracając do domu Renata zobaczyła, że do jej sąsiadki Anny
wchodził Piotr, kierowca z drugiej klatki. Obydwoje byli wyraźnie zmieszani. Anna powiedziała głośno: tak, pożyczę
panu cukier, niech pan wejdzie. I zniknęli w jej mieszkaniu.
***
Anna Kwarant jest rozwódką. Jak to mówią - ryczącą czterdziestką. Ma córkę Malwinę, która już od jakiegoś
czasu mieszka ze swoim chłopakiem. Matka jest sama
i ma wolną chatę. I postanowiła przeżyć drugą młodość.
- Wchodź, misiu - szepnęła Anna do Piotra tak, aby Renata nie słyszała. - Mam nadzieję że łyknie, że przyszedłeś po cukier - dodała, kiedy już zamknęły się drzwi. Zresztą nie jest wścibska i plot nie roznosi, bo i z nikim
się nie spotyka.
Piotr jeździ autobusem, ale akurat ma wolne. Jego
żona pracuje w jednym z marketów i całe dnie nie ma
jej w domu. Romans Piotra i Anny trwa już dobry rok.
Dokładnie od tego czasu, kiedy Malwina wyprowadziła się od matki.
Renata weszła do domu dławiąc się ze śmiechu. Już
od jakiegoś czasu widziała, jak Piotr przychodzi do jej
sąsiadki. Nie kupiła tego teatrzyku.
„Kto uwierzy, że po szklankę cukru idzie się do klatki obok w pełni ubranym, jeśli sklep jest 20 metrów
obok – pomyślała Renata. - Dziwne, że tak późno
przyszedł. Żona za jakieś 3 godziny wróci z pracy”.
Piotr był wściekły, bo chciał przyjść wcześniej, ale
zdalne lekcje zmusiły go do siedzenia z dzieciakami. Wpadł do Anny chociaż na dwie godziny. Z żoną
nie układało mu się najlepiej, i to od dłuższego czasu, więc coraz poważniej myślał o rozwodzie. Chciał
związać się z Anną, ale czy ona chce tego samego?
Postanowił z nią porozmawiać. Może nie dziś, ale w
ciągu najbliższych dni. Będzie szok, będzie płacz dzieci, ale dłużej nie chciał nikogo oszukiwać...
***
Kamil pilnował, kiedy Agata będzie wychodziła do
sklepu. Jak tylko ją zobaczył, zgarnął psa i wybiegł na

spacer kręcąc się koło domu. Oczywiście natknął się na Agatę, chwilę pogadali i zaprosił dziewczynę na kawę. Usiedli w
jego pokoju. Zrobił kawę, puścił jakąś muzykę i rozmawiali. Agata była zdziwiona, że dorosły facet mieszka z mamą.
Opowiedział jej o swoim rozwodzie, o tym, jak został skrzywdzony przez kobietę. Robił z siebie ofiarę, starając się wziąć
Agatę na litość.
- Nie wiem, co by się
musiało stać, żebym
odzyskał zaufanie do
kobiet - mówił. - Do
tego nie wierzę już
w męską przyjaźń.
Bo mój najlepszy
przyjaciel uwiódł mi
żonę. Chyba bym nie
umiał związać się z
kimkolwiek.
Agata słuchała i coraz bardziej współczuła Kamilowi. Po
dwóch godzinach
wyszła, umawiając
się, że da znać, kiedy będzie w domu
sama, bo teraz ona
zaprasza. Następnego dnia zadzwoniła
około 15.00, że czeka
z kawą. Kamil szybko
się ubrał i pobiegł
do sąsiadki. Z rana
w markecie kupił bukiet tulipanów oraz
wino i tak zaopatrzony zastukał do drzwi.
Michał, chłopak Agaty, był w tym czasie w pracy. Ledwie się
przebrał i ustawił na stanowisku, zrobiła się afera. Ktoś przyszedł do roboty, mimo że powinien być na kwarantannie i
teraz pół działu trzeba było puścić do domu, bo mieli z nim
kontakt. Michał wskoczył po drodze do marketu, kupił kilka
piw, jakieś czekoladki i nie dzwonił, aby zrobić Agacie niespodziankę.
Agata była w doskonałym nastroju, bo Kamil okazał się dowcipnym i fajnym facetem. Coraz bardziej zaczynał się jej podobać. Współczuła mu tego, jak został potraktowany przez
życie i przyjaciela. Chciała, żeby odzyskał nieco pewności siebie, żeby uwierzył, że jest facetem atrakcyjnym, dowcipnym
i może się podobać kobietom. Zaczęła z nim zwyczajnie flirtować, gadać świństewka. Atmosfera robiła się luźna, Kamil
w pewnym momencie podniósł się i zaczął całować Agatę,
rozpinając jej bluzkę. Nie protestowała na tym etapie, choć
seksu na pewno nie planowała. Oboje nie słyszeli otwieranych drzwi. W pokoju raptem pojawił się Michał i zobaczył
swoją dziewczynę w jednoznacznej sytuacji.
- Ty... - tu padło niecenzuralne słowo.
- To nie jest tak, jak myślisz! - krzyknęła Agata i sama zdała

sobie sprawę, że to najgłupszy tekst, jaki
mogła wypowiedzieć.
Michał dopadł do niej i odepchnął ją na
łóżko. Kamil chciał stanąć w jej obronie,
ale w tym momencie łamał sobą stół, na
który poleciał po otrzymaniu potężnego
uderzenia w szczękę. Potem stracił przytomność....
- Zabiłeś go!!! - wrzeszczała Agata.
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
tel. 67

349 46 44
505 345 558

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

Na Końcu Języka

Gabinet Logopedyczny

mgr Małgorzata Białosz

tel. 668

212 359

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88
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Dla Powiatu Wałeckiego podstawowym i zasadniczym dziełem potwierdzającym istnienie, pierwsze datowanie wielu miejscowości
jest Kataster Nowomarchijski Ludwika Starego, popularnie nazywany Landbuchem – rejestr wsi leżących na obszarze tzw. Nowej Marchii (niem. Neumark) i sporządzony dla celów podatkowych w 1337r.
W przypadku Jamienka (niem. Königsgnade) - wsi położonej na terenie gminy Tuczno, jest zupełnie inaczej i mamy pełniejszy obraz
poszczególnych etapów powstawania miejscowości. Ciąg zdarzeń
rozpoczyna się jednak w sąsiedniej miejscowości - Marcinkowicach,
wraz z odziedziczeniem dóbr marcinkowickich przez braci Onufrego
i Kaliksta Grabskich około roku 1808. Bracia podzielili majątek pomiędzy sobą i przystąpili do gospodarzenia. Zbiegło się to z szerokimi reformami agrarnymi w Prusach (edykt z 9 października 1807r.
Fryderyka Wilhelma III). Głównym i najbardziej zapalnym punktem
tych reform okazało się zagadnienie uwłaszczania chłopów, czyli
zniesienia dotychczasowej zależności feudalnej. Wszystkie etapy
okazały się bardzo skomplikowane i dostarczające wielu kontrowersji, przeobrażających się często w wystąpienia i bunty.
Na podstawie edyktu z dnia 14 września 1811 r., została dokonana
regulacja stosunków między chłopami i majątkami. Zawarte w nim
przepisy przewidywały zasadę pełnego odszkodowania dziedziców przez chłopów za uzyskane prawo własności i uwolnienie od
świadczeń feudalnych. Proces uwłaszczania postępował jednak nieubłaganie do przodu i dotarł także do ziem wałeckich, a Jamienko
to pierwszy ,,owoc” przekształceń zachodzących w strukturach ziemiańskich. Co ciekawe, pojawia się jeszcze jeden argument, wpływający na decyzję o powstaniu Jamienka. Jak zapisał jeden z marcinkowickich księży w kronice parafialnej, ,,Kalikst [Grabski] ożenił się w
1814 r. z Ernestiną Hartman, córką właściciela Tuczna, która będąc
gorliwą protestantką, kazała przenieść się wszystkim chłopom katolickim na granice swej posiadłości, gdzie Kalikst wybudował na
własny koszt nowe osiedle Jamienko i pokrył wszystkie koszta przeprowadzki”. Inna wersja (niemiecka), nie potwierdza przytoczonych
wydarzeń i wskazuje ekonomiczne podłoże decyzji Grabskich.
Tak powstało Jamienko. Budowa nowej wsi trwała kilka lat i w międzyczasie doszło do kilku procesów między przyszłymi wolnymi
właścicielami i Kalikstem Grabskim. Sprawy dotyczyły przeróżnych
spraw, jednak musiały to być ważne spory, skoro kończyły się w
sądach. Pełna separacja nastąpiła 25 marca 1820 r., i od tego dnia
możemy mówić o powstaniu Jamienka. Początkowo osada nazywała się Neu Marzdorf (Nowe Marcinkowice), później po prostu Neues
Dorf (Nowa Wieś), by wreszcie na wniosek niejakiego Ehlerta – komisarza kierującego akcją przesiedlania - nadać nazwę Königsgnade (Królewska łaska). Zamieszkało w niej 19 ,,wolnych” chłopów i
6 tzw. Kössathen (mało zamożni chałupnicy lub ogrodnicy) wraz z
rodzinami. Wszystkie powinności względem stron bardzo szczegółowo zapisano i sporządzono specjalne umowy. Ustalono odszkodowania na wypadek niewywiązania się z umowy którejś ze stron.
Ze wspomnień przedwojennych mieszkańców Jamienka wiemy, że
społeczność wsi była z sobą bardzo związana. Ciężką pracą płacili za
wolność gospodarzenia na własnej ziemi. W pewnych okresach stan
osobowy mieszkańców Jamienka wahał się w granicach 250 osób,
co stawiało wieś w grupie dość licznie zaludnionych.
Przez 200 lat nie udało się mieszkańcom wznieść własnego kościoła, ale zezwolono na utworzenie cmentarza, na którym pochówków
dokonywano do 1945 r. Później wybudowano szkołę, budynek dla
straży pożarnej, a nawet 2 wiatraki, w których mielono zboże. Jak
wspominają potomkowie niemieckich mieszkańców Jamienka, na
100-lecie istnienia miejscowości w roku 1920, zorganizowano dużą
uroczystość i bawiono się dobrze przez cały rok. Dla ciężko pracującej społeczności był to duży sukces, móc przetrwać 100 lat przystosowując się do nowych uregulowań społecznych. Poradzić sobie
z wyzwaniami i dostosować do nowych sytuacji, opierając się przeciwnościom, niemałym podatkom i zupełnie nowym warunkom egzystowania...

Naszych odpadów nie da się odebrać zdalnie!
Każdego dnia pojazdy i pracownicy ATF pojawiają się na ulicach
miasta, po to by zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo sanitarne. Systematyczny i niezakłócony odbiór odpadów, ma dziś
znaczenie kluczowe.
Ważne jest aby praca ekip wywozowych była bezpieczna, dlatego kierujemy do Was, drodzy mieszkańcy, kilka ważnych informacji:

facebook.com/ATFPolska
www.atfpolska.com

•
PRZYGOTUJ ODPADY DO ODBIORU
Odbieramy będą wyłącznie odpady wystawione przed nieruchomość.
Ze względów bezpieczeństwa pracownicy ATF nie będą wchodzić na
teren posesji, nie będą otwierać furtek, bram i wiat śmietnikowych.
Odbiorowi podlegają wyłącznie odpady przygotowane do odbioru
tj. takie, których odbiór jest możliwy bez konieczności wchodzenia
na posesje, dotykania elementów innych niż pojemniki i worki z odpadami komunalnymi (np. klamki, uchwyty, gałki, przyciski). Altany
śmietnikowe muszą być otwarte.
•
PRZYGOTUJ ODPADY DO ODBIORU WIECZOREM
Zmianie mogą ulegać godziny dokonywania odbioru odpadów,

norodzinnych otrzymają pakiety worków do segregacji odpadów,
na okres nie krótszy niż 3 miesiące. Wraz z dystrybucją pakietów
worków, nie będą rozdawane worki w dotychczasowym systemie tj.
worek pusty za worek pełny.
•
NIE ZASTAWIAJ ALTANY
Zastawiony samochodem dostęp do altany to duże utrudnienie i przeszkoda w odbiorze odpadów. Wykonywanie ponownych przejazdów
i dodatkowych odbiorów nie będzie możliwe a odpady zostaną odebrane dopiero w kolejnym terminie. Dlatego jeśli chcemy aby nasze
odpady były odbierane, bardzo ważne jest, aby miejsca przy wiatach
śmietnikowych, nie były wykorzystywane jako miejsca postojowe.

dlatego prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru w dniu poprzedzającym dzień wskazany w harmonogramie. Odbiór odpadów
może odbywać się w godzinach wczesno porannych lub nocnych.
•
ZGNIATAJ ODPADY PRZED ICH WRZUCENIEM DO POJEMNIKA LUB WORKA
Bardzo ważne jest aby zgniatać odpady przed ich umieszczeniem
w pojemniku lub worku. Ta pozornie błaha czynność może być bardzo przydatna w sytuacji gdy odbiór odpadów będzie odbywał się
z mniejszą niż obecnie częstotliwością. Dzięki zgniataniu odpadów
pojemniki i worki będą lepiej wykorzystane.
•
PAKIETY WORKÓW ZAMIAST WYMIANY „WOREK ZA WOREK”
W najbliższym czasie zmianie ulegnie sposób dystrybucji worków
do gromadzenia odpadów segregowanych. Mieszkańcy posesji jed-

•
SEGREGACJA POZOSTAJE WAŻNA!
Trudny okres z jakim wszyscy się zmagamy, nie zwalnia z obowiązku i konieczności segregacji odpadów. Pamiętajmy o tym aby dzielić
odpady zgodnie z instrukcją, którą można znaleźć miedzy innymi
tutaj: www.atfpolska.com
•
UNIKAJ KONTAKTU
Obecny czas zmusza nas wszystkich do zmiany zwyczajów i zachowań. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich ważne jest byśmy unikali
bezpośrednich kontaktów ze sobą. Pytania dotyczące odbioru odpadów, zasad segregacji lub jakiekolwiek wątpliwości dotyczące gospodarki odpadami, można kierować na adres: kontakt@atfpolska.
com
•
BĄDŹMY DLA SIEBIE ŻYCZLIWI!

tekst płatny

Powiat wałecki to kilkadziesiąt mniejszych i większych miejscowości oraz 4 miasta. W przypadku miast, ustalenie dat rocznych
ich powstania jest stosunkowo proste (chociaż nie w każdym
przypadku), gdyż w archiwach lub literaturze historycznej zachowały się informacje o lokacji, czyli nadaniu praw miejskich.
Jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości (wsie), sprawy komplikują się i ich dokładne zaistnienie w obszarze historycznym to
kwesta przypadku. O jakim przypadku mowa? Na przykład jakaś wieś zostaje wymieniona w aktach gruntowych w dokumentach dzierżawienia lub nadania komuś za określone zasługi.
Na ich podstawie określamy przybliżony czas powstania danej
miejscowości.

Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. o.o. w Wałczu
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami co do jakości wody,
spowodowanymi pojawieniem się wirusa COVID - 19, chcielibyśmy
Państwa uspokoić.
Światowa Organizacja Zdrowia w swojej publikacji z dnia 2 marca
2020 r. informuje, że obowiązujące procedury i środki, stosowane
przez spółki wodociągowe, są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej, a dodatkowe środki zapobiegawcze nie są
potrzebne. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów
na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.
Stosowane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu
metody uzdatniania wody są nowoczesne i powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Są to: napowietrzanie, filtracja oraz - w razie potrzeby - dezynfekcja wody związkami chloru.
Zapewniają one pełne bezpieczeństwo sanitarne wody, zarówno
pod względem obecności wirusów, jak również innych mikroorganizmów chorobotwórczych. Warto podkreślić, że wirusy z rodzaju Koronawirus nie są czynnikiem wywołującym choroby wodnozależne.
Woda dostarczana mieszkańcom Wałcza spełnia wszystkie warunki, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu prowadzi badania wody na każdym etapie jej produkcji. W celu kontroli prawidłowości i efektywności przebiegu procesów technologicznych uzdat-

niania wody badamy zarówno wodę ujmowaną (surową), jak i wodę
już uzdatnioną. Woda z sieci, przeznaczona do spożycia, kontrolowana jest aż w 10 różnych punktach na terenie miasta Wałcz.
Badania jakości wody prowadzone są przez niezależną firmę J.S. Hamilton Poland, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Dodatkowo zewnętrzną kontrolę jakości wody w Wałczu prowadzi
Powiatowy Inspektor 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

200 lat Jamienka

Ekipy ATF nie zostają w domu

Święta
WIELKANOCNE ZAMÓWIENIA
Zamówienia przyjmujemy: mailowo - pphugastronomik@o2.pl
		
lub telefonicznie: 505-841-474
Jak zrobić święta, nie wychodząc z domu na zakupy? Upiec ciasto i
mięso, zrobić sałatkę jarzynową, rybę w galarecie?
Możemy, aby uniknąć ryzyka zakażenia wirusem, zamówić produkty
z dostawą do domu (na przykład w Biedronce) albo zamówić gotowe potrawy. Ja chyba jestem za tą drugą opcją, bo podobnie jak
wiele innych osób, spędzę święta sama, więc zwyczajnie nie będzie
mi się chciało gotować i piec. Tym bardziej, że wałeccy gastronomicy
robią to naprawdę dobrze i dowożą pod drzwi. Zamówić można telefonicznie lub przez Messengera, a zapłacić bezpiecznie kartą przy
odbiorze.
Problem, co mam na siebie włożyć na śniadanie wielkanocne, raczej
mnie nie dotyczy (mój Kot zwraca uwagę wyłącznie na to, czy micha jest pełna), ale normą - nawet w czasach wirusa - będą święta
rodzinne. Może więc fajnie - dla poprawy humoru, stworzenia pozorów normalności i wsparcia miejscowego handlu - zamówić ładną
sukienkę.
emce
tekst partnerski

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

Dowozimy obiady na terenie Wałcza!
Zamówienia telefoniczne: 505-841-474

12 zł/litr
19 zł/kg
16 zł/kg
8 zł/szt/130 g
12 zł/szt/100 g/30 g
28 zł/kg
2,50 zł/szt
2,50 zł/szt
35 zł/kg
45 zł/kg
28 zł/kg
30 zł/kg
38 zł/kg
24 zł/kg
22 zł/kg
18 zł/kg
4 zł/szt
4 zł/szt
14 zł/0,5 kg
30 zł/kg
28 zł/kg
12 zł/80 g/80 ml/porcja
7 zł/szt/130 g
35 zł/kg
32 zł/szt
10 zł/szt/130 g
20 zł/kg
18 zł/kg
24 zł/kg
28 zł/kg
38 zł/kg
9 zł/szt/130 g
39 zł/kg
10 zł/szt/130 g/100 ml

