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Wałcz wciąż

wolny od zakażeń
Informacje w sprawie koronawirusa w powiecie wałeckim przekazane nam
przez rzecznika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzatę
Kapłan według stanu na 17 marca. W kwarantannie przebywają 3 osoby, 66 jest
pod nadzorem epidemiologicznym. Do tej pory u nikogo nie wykryto obecności
koronawirusa.
Decyzją rządu w ubiegły czwartek
odwołane zostały zajęcia dydaktyczne
w szkołach i przedszkolach, w poniedziałek (16 marca) placówki zostały
zamknięte (ma to porwać przynajmniej do środy (25 marca). Minister
zdrowia Łukasz Szumowski zwraca
uwagę, że jest to czas kwarantanny,
nie ferii, dlatego należy spędzić go
w domu.
W piątek wieczorem wprowadzono
stan zagrożenia epidemiologicznego
- zostały przywrócone granice (na
razie na 10 dni), polscy obywatele
wracający do kraju zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Polski.
Wstrzymane zostały międzynarodowe
połączenia lotnicze, sklepy spożywcze, apteki, banki i drogerie zostaną
otwarte, zamknięto m.in. butiki i księgarnie znajdujące się w galeriach handlowych, zamknięte zostały restauracje i puby - jedzenie można odebrać
osobiście lub z dowozem do domu.
***
W województwie zachodniopomorskim (dane na 18 marca) wykryto do
tej pory 8 przypadków zakażenia (3
w Szczecinie, 2 w powiecie polickim,
3 w powiecie stargardzkim), w Polsce
to już 246 osób. Jeszcze raz podkreślamy, że na ten moment w naszym
powiecie nie wykryto zarażenia, co
oczywiście nie oznacza, że apele
o ograniczenie kontaktów i pozostanie w domach są nieaktualne. WSSE
w Szczecinie nie prowadzi statystyki
dotyczącej ilości przeprowadzonych
badań. Wszystkie badania wykonuje
szpital zakaźny przy ulicy Arkońskiej

w Szczecinie.
Przypomnijmy, że kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały
bliski kontakt z osobami zakażonymi
lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa
tygodnie . Nie wolno jej wychodzić,
nikomu nie wolno jej odwiedzać. Jeśli osobie będącej objętej kwarantaną
chcemy dostarczyć jedzenie, stawiamy je pod drzwiami. Kiedy chcemy
wyprowadzić psa takiej osoby, wystawia ona go za drzwi i je zamyka,
dopiero wtedy można przejąć zwierzę. Za złamanie kwarantanny grożą
surowe kary - łącznie z pozbawieniem
wolności oraz kasy finansowe - nawet
5 tys. zł. Nadzorowi epidemiologicznemu podlegają również zdrowi ludzie, człowiek objęty nadzorem nie
miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki
wypadek sprawdza się stan zdrowia
tej osoby. Nadzór epidemiologiczny również trwa 14 dni. Odbywa się
w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na
pracę zdalną w domu, zawiesić życie
towarzyskie, ograniczyć do minimum
REKLAMA

wyjścia.
***
W związku z wprowadzeniem stanu
zagrożenia epidemicznego w kraju zarządzeniem komendanta 107 Szpitala
Wojskowego 17 marca zostały wstrzymane wszystkie planowe świadczenia
medyczne udzielane w szpitalu, poradniach specjalistycznych i medycynie pracy. Wykonywane będą tylko
procedury medyczne ratujące życie,
onkologiczne oraz związane z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.
Przyjęcia w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej odbywać się będą
po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i uzgodnieniu telefonicznym.
Ograniczona jest działalność przychodni, urzędów, petenci proszeni
są o załatwianie spraw przez telefon
lub internet, nie działa komunikacja
miejska, ograniczenia w rozkładzie
jazdy wprowadził także wałecki PKS,
Wałeckie Towarzystwo Przewozowe
i PKP (szczegóły dostępne na stronach przewoźników). Nie działają
siłownie, basen, kino i instytucje kultury. Apteki, drogerie i sklepy spożywcze działają normalnie.
z
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Felieton na rozgrzewkę

Niewidzialne
zagrożenie
Hau, hau, hau - niniejszym odszczekuję moje własne słowa sprzed
kilku tygodni, kiedy na podstawie
słów ludzi, którzy się na tym znają, stwierdziłam optymistycznie,
że epidemia koronawirusa nam nie
grozi. Jest milion razy gorzej. Doszło do pandemii. I choć trwa to od

kilku dni, dalej wydaje mi się, że
oglądam film katastroficzny. Nigdy
nie obejrzałam żadnego, ale wydaje
mi się, że tak muszą one wyglądać.
Mam nadzieję, że zbliżamy się chociaż do 45. minuty.
Jeszcze kilka tygodni temu, kiedy
w Niemczech zaczęły pojawiać się
pierwsze przypadki i kiedy mój
chrześniak - panikarz wyruszył do
szkoły w maseczce chirurgicznej
i żądał od ojca - weterynarza zabezpieczenia wystarczającej ilości
takich maseczek, oplułam się ze
śmiechu. Dla usprawiedliwienia
dodam, że mój chrześniak jest
obiektem drwin i żartów w rodzinie z powodu nader częstego wpadania w histerię, więc moja wesołość wydała mi się na ten moment
uzasadniona. Dlaczego? Gówniarz
całkiem niedawno zjadłszy kilka
twardych cukierków, zranił sobie
język, z którego poleciała kropla
krwi, odmówił więc udania się na
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spoczynek, upierając się, że przez
noc na pewno się wykrwawi. Innym razem, kiedy rodzice w końcu
zdecydowali się wyremontować
na jego potrzeby pokój na strychu,
za komodą odkrył wystającą rurę.
„Od czego ta rura” - zapytał? „Od
gazu” - odpowiedziała moja mało
przewidująca siostra, mając na myśli ogrzewanie. „To ja nie będę tutaj
spał, nie chcę tego pokoju” - stwierdził, choć o własnym kącie marzył
od kilku lat. Na szczęście ojciec po
męsku wytłumaczył mu te wszystkie zawiłości związane z rurami
i ogrzewaniem domu, i dzieciak
ostatecznie zamieszkał we własnym
pokoju, w którym twardych cukierków na wszelki wypadek przed
snem nie jada.
Wracając do meritum, śmiałam się
z biednego chłopaka i nie przyszło
mi wtedy do głowy, że taka maseczka to wcale a wcale nie jest taki głupi pomysł. Teraz siedzę zamknięta

w domu z czterolatkiem na głowie,
zastanawiam się, w którym momencie na osi x się znajduję, jak to możliwe, że 12-latek ma więcej rozumu
od starej ciotki i jak doszło do tego,
że coś, co ma średnicę 60 nm kompletnie sparaliżowało i zmieniło
świat, jaki znaliśmy. Prawdopodobnie dlatego, że - jak przypuszczają
naukowcy - ktoś postanowił skonsumować łuskowca. Na Boga, kto
je takie rzeczy?!
Niewątpliwie za kilka tygodni, oby
nie miesięcy, wejdziemy w nową
rzeczywistość. Kryzys dotknie każdego bez wyjątku i trzeba będzie bardzo mocno zacisnąć pasa. Ucierpią
wszystkie branże. Wpadamy w dół
i tylko od naszej odpowiedzialności
zależy, jak głęboki ten dół będzie.
Ja staram się jednak szukać plusów tej sytuacji. Widzę w ludziach
więcej dobra niż zła - widzę mniej
przepychanek w sklepach, a więcej
życzliwości: przepuszczania senio-

rów w kolejkach, pytanie ich, czy
mają wszystko, czego potrzebują,
oferowanie pomocy w zrobieniu
zakupów, wyprowadzeniu psa.
Widzę moje wyludnione miasto,
odstępy w kolejkach. Widzę trudne, ale konieczne decyzje podejmowane przez przedsiębiorców
o ograniczeniu lub zawieszeniu
działalności. Widzę, że zaczęliśmy doceniać naszą - wydawało
się - wcześniej szarą codzienność.
Widzę nadzieje i plany na to, jak
Polacy spędzą czas zaraz po tym,
kiedy wszystko wróci do normy.
Pójdą do kina, do siłowni, na basem, podrzucą dzieci dziadkom
i wyjdą do restauracji z przyjaciółmi, upiją się ze szczęścia, wyjdą
z domu gdziekolwiek - byle bliżej
ludzi. Jak tylko wszystko wróci
do normy. Bo w końcu wróci. To
tylko kwestia czasu. Czasu, który
musimy spędzić w domach.
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko

Życie na „lagunie”
Mieszkańcy ulicy Połczyńskiej nie mieszkają - jakby to sugerował tytuł - na błękitnej
lagunie, jednak po każdym deszczu ich ulica przypomina pole ryżowe. Powstające
ogromne kałuże, wręcz rozlewiska, uniemożliwiają dostęp do posesji a woda przenika do domów. Ich prośby o pomoc od 2012 roku rozbijają się jak fale o koralową rafę.

Ulica Połczyńska to jedna z pięciu krótkich ulic odchodzących
od ulicy Kołobrzeskiej. Przy niej
znajduje się popularna wśród
wałczan piekarnia. Nawierzchnia
jest gruntowa i tylko lekko utwardzona, co stało się przekleństwem
mieszkających przy niej 11 rodzin. W roku 2012 roku podczas
wykonywania nowej instalacji
kanalizacyjnej drogę rozkopano
i odbudowano ją niewłaściwie.
Od tego czasu po każdym deszczu, a także podczas zimowych
odwilży, czy wiosennych roztopów, teren przed posesjami zamienia się w ogromne jezioro.
Woda przesiąka przez ogrodzenie,
zatapia trawniki i zaczyna wlewać
się do domów.
- Od wielu lat zabiegamy w Urzędzie Miasta o wykonanie nawierzchni naszej ulicy i jest to
walka z urzędowymi wiatrakami

- zwraca się w swoim piśmie do
redakcji jeden z mieszkańców
Połczyńskiej Marian Kurzak. W Urzędzie dokonuje się zmian
budżetowych, przesuwa się pieniądze i kolejność remontowanych ulic tak jak pasuje niektórym
radnym. W mieście remontowane
są ulice, które posiadają o wiele
lepszy stan niż nasza. Czekając
cierpliwie przez wiele lat w kolejce na liście, jaka była sporządzona, sądziliśmy, że co roku
przesuwając się bliżej wcześniej
uzgodnionych terminów realizacji
prac, doczekamy się wreszcie remontu. Niestety w ubiegłym roku
radni dokonali radykalnych zmian
(uchwała Nr: VIII/IV/46/19 z dnia
26.02.2019 r.) Nasza ulica została przesunięta z pozycji 24 na
odległą 39. Stan ulicy jest skandaliczny. Po deszczach „wychodzą” setki dziur, które powstają
błyskawicznie po marnych zabiegach ich łatania. Płacimy podatki
gruntowe oraz podatki od nieruchomości tak jak każdy inny, więc
dlaczego mamy mieszkać w takich warunkach, w takim błocie?
Na naszą ulicę codziennie przyjeżdżają setki samochodów na
zakupy do piekarni. Oni również
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w znacznym stopniu przyczyniają
się do niszczenia i tak już marnej
nawierzchni.
Mieszkańcy na przestrzeni tych
lat skierowali mnóstwo pism
do Urzędu Miasta, lecz zawsze
otrzymują wymijające odpowiedzi. Podobnie było z odpowiedzią
na ich pismo z 18 listopada ubiegłego roku. Informujący z poważaniem wiceburmistrz Adam
Biernacki uważa poruszane
kwestie za ważne i podyktowane
troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Jednocześnie zauważa,
że „plan remontów ulic ustalają
radni i to ich decyzją remont ulicy
Połczyńskiej przesunięty został
na niższe miejsce. Jeżeli radni
zmienią uchwałę w sprawie remontów i zmienią pozycję ulicy
Połczyńskiej oraz zabezpieczą
środki finansowe w budżecie miasta, samorząd niezwłocznie przystąpi do realizacji tej inwestycji”.
Być może mieszkańcom ulicy
Połczyńskiej zaświeci światełko
nadziei. Jak zapewnił w rozmowie burmistrz Wałcza Maciej
Żebrowski, już wkrótce sprawa
remontu ich ulicy może ulec przyspieszeniu.
piotr
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Na dom czeka Bafi

Dziś zwracamy się do wszystkich naszych Czytelników z nietypową prośbą. Z pewnością wielu zna naszego małego bohatera Gabrysia Kontroniewicza, 5-latka który od 2018 roku walczy
z nowotworem. Jak pisze jego mama „strach, ból, łzy i cierpienie towarzyszą rodzinie każdego
dnia”. Gabryś jest cyklicznie hospitalizowany, a jego rodzina stara się być z nim w Szczecinie jak
najczęściej. Niestety, cierpi też na tym ich pies - Bafi.
Źle radzi sobie z długą nieobecnością właścicieli. Jest psem dobrym,
przyjaznym, kocha dzieci, jednak
samotność sprawia, że szuka towarzystwa, często ucieka. Ma dwa lata,
w styczniu został wykastrowany. Posiada książeczkę, aktualne szczepienia. Czy jest wśród nas dobra dusza, która pokocha Bafiego i w ten
sposób pomoże rodzinie Gabrysia?
Pies potrzebuje domu z ogrodzonym
podwórkiem a przede wszystkim kogoś, kto poświęci mu trochę czasu
i uwagi. Liczymy, że za pomocą tego
ogłoszenia znajdzie się choć kawałek ciepłego kąta dla chłopaka.
Pozostając przy temacie zwierząt
REKLAMA
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w potrzebie. Nie wierzcie w bzdurne informacje pojawiające się na
różnych stronach, iż nasi pupile są
nosicielami koronawirusa. To wierutne kłamstwo, a już pojawiło się wiele
informacji od weterynarzy, że właściciele masowo oddają swoje psy do
schronisk, proszą o uśpienie. Jeśli
macie wątpliwości, zapytajcie o to
lekarzy swoich czworonogów, którzy
z pewnością je rozwieją.
Teraz kilka dobrych wiadomości.
Jesteśmy dumni, że coraz częściej
włączają się w nasze akcje młodzi
wolontariusze. W ciągu ostatnich
dwóch tygodni zbiórki dla naszych
podopiecznych zorganizowały szko-

ły: Podstawowa im. Jana Pawła II
w Strącznie oraz klasa III a Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wałczu. Wiemy,
że zbiórki takie są również robione
w Sypniewie i w Mirosławcu, za co
serdecznie dziękujemy.
16 marca udało nam się w końcu wywieźć na skup zbierane od roku plastikowe nakrętki. Ponad tona towaru. Czy się opłacało? Na cztery kocie
sterylki wystarczy, więc jest dobrze.
Kolejny sukces, to pomoc od
Rossmana. Już od 12 marca możecie wspomóc nasze stowarzyszenie robiąc zakupy w tym sklepie. Wystarczy ściągnąć aplikację
Rossmann, wybrać lokalizację oraz

naszą organizację jako tę, na którą
chcecie przeznaczyć gromadzone
przez siebie punkty. Punkty zamienią się na złotówki a te na karmę
i akcesoria dla zwierząt.
Nie byłabym sobą, gdybym nie odniosła się w ostatnim słowie do tematu, który bardzo nas ostatnio interesuje, a mianowicie do programu
opieki nad zwierzętami w Wałczu.
Jak już wszystkim pewnie dobrze
wiadomo - na ten cel w roku 2020
przeznaczono 120 000 (z czego 100
tys. trafi do pilskiego schroniska).
Zostaje 20 tys. Dużo, czy mało? Odpowiem tak. W roku 2019 Razem
dla Zwierząt (a wcześniej komitet
społeczny - Głosem Zwierząt) przeznaczył na tę działalność 18 tys. ze
zbiórek, zrzutek, darowizn celowych,
licytacji, 1 proc., dotacji i programów
statutowych. To chyba mówi samo
za siebie.
Halina Spieczyńska,
Stowarzyszenie Razem
dla Zwierząt
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Ogłoszenia drobne

- - PRACA - -

• Poszukuję pracy jako sprzątaczka pomieszczeń
mieszkalnych oraz biurowych lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 884 342 644
• Zatrudnię emeryta budowlańca.
Tel. 508 493 588 lub 501 122 557
• Emerytka szuka pracy jako pracownik biurowy lub
do opieki nad dziećmi i osobami starszymi.
Tel. 513 286 112 lub 798 969 163

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam działkę budowlaną 521m2+ działkę
ogrodniczą 2900m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu.
Powierznia 30m2. Dobra lokalizacja.
Tel. 500 081 681
• Wynajmę lub sprzedam:
-Sklep w Wałczu o pow. 300 m2 (aktualnie sklep
meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (pow. 400 m2
każda)
-działkę budowlaną ok. 1500 m2 z budynkiem gospodarczym, uzbrojoną w Chudym( woda, energia elek.,
instal. gazowa).
Tel. 602 497 237
• Sprzedam dom 320m2 w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905

• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie
piętro,3 pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249
• Wynajmę mieszkanie na Dolnym Mieście lub w najbliższej okolicy, najchętniej w rejonie Alei Zdobywców
Wału Pomorskiego, maksymalnie I piętro.
Tel. 606 380 057
• Kupię mieszkanie w bloku, może być do remontu.
Tel. 609 002 462
• Do wynajęcia kawalerka na Zatorzu.
Tel. 669 887 049
• Sprzedam mieszkanie 45m2 w Wałczu. Kompletnie
umeblowane z balkonem, po remoncie.
Tel. 608 082 035
• Sprzedam działkę budowlaną 1585m. z warunkami
do zabudowy, wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie
gmina Wałcz,
Tel. +44 786 424 74 19
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus
garaż blaszany
w Wałczu.
Tel. 603 576 812
• Sprzedam działkę budowlaną w Kłębowcu, gm.
Wałcz.
Pow. 1425m2, media w działce.
Tel. 535 373 477

- - RÓŻNE - -

• Lokal do wynajęcia 40m2 w Centrum Wałcz.
Tel. 602 255 827

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14m2.
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro (
posiada wszystkie media).Warunki najmu do uzgodnienia.
tel. kont.67 258 44 35

• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie,
wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w kamienicy IIIp.
na 2 pokojowe w bloku. Może być zadłużone.
Tel. 501 160 263
• Zamieszkaj przy Al. Zdob. Wał. Pom. W Wałczu.
Szczegóły: www.tbswalcz.pl.
Tel. 509 584 369
• Sprzedam działkę budowlaną 521 m2+ działka na
cele ogrodnicze 2900 m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko
rzeki.
Tel. 882 418 294
• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej na Dolnym Mieście.
Tel. 603 849 249

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• Usługi remontowo-budowlane. Wykończenia
wnętrz.
Malowanie, kafelki, ogrzewanie podłogowe, zabudowy, karton-gips, kostka brukowa, szpachlowanie,
elewacja. Zadzwoń i umów się na wycenę.
Tel. 795 177 634
• Specjalista Psychiatra Artur Czamański,
ul. Wojska Polskiego 2/6
Tel. 608 044 853
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
• Sprzedam pawilon handlowy Wałcz, ul. Poniatowskiego, powierzchnia użytkowa 92,50m2, działka
202m2
- własność. Cena 190 tys - do negocjacji.
Istnieje możliwość wynajmu.
Tel. 609972477
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Musimy to przetrwać

Trwa ogólnopolska kwarantanna. Sprawdziliśmy, jak spędzają ten czas mamy, nauczyciele, seniorzy, samorządowcy i ekspedientki. Jak bezpiecznie pracować w dotychczasowym miejscu i zdalnie - w domu? W co się bawić, jak ćwiczyć, co jeść, czy jest sens robić
zapasy? Jest trudno, ale wszyscy nasi rozmówcy doskonale zdają sobie sprawę z tego,
że im więcej czasu teraz spędzimy w domach, tym prędzej z nich wyjdziemy. Jeszcze
nigdy tak wiele nie zależało od nas samych, naszej odpowiedzialności i… nieruszania
się z domów.
Katarzyna Paszkiewicz-Borkowska, która pracuje w wałeckim ratuszu, została
w domu z dziećmi, kiedy przedszkole
zostało zamknięte: Zaczęłam od założenia grupy, w której znajdują się same
mamy dzieci w wieku przedszkolnym
- wymieniamy się pomysłami na spędzenie czasu z dziećmi. Kiedy dzieci się
nudzą - sięgam do sprawdzonych pomysłów koleżanek. Zależy mi, aby zabawy
były kreatywne, ograniczamy oglądanie
bajek, nadrabiamy czas, którego zazwyczaj nie mamy dla siebie w takiej ilości.
Rysujemy, malujemy, wycinamy, układamy, tańczymy, bawimy się w chowanego.
Niczego nie narzucam, robimy to, na co
dziewczynki mają ochotę. Mamy też to
szczęście, że zdążyliśmy się już przeprowadzić do nowo wybudowanego domu,
więc nie ma problemu z wychodzeniem
na podwórko i zabawami na świeżym powietrzu, w wiosennym już słońcu. Oglądamy owady, szukamy zielonych listków,
rozmawiamy o tym, jak wszystko budzi
się do życia, tworzymy albumy wiosennych kwiatów, kolekcjonujemy ślimacze
muszle. Żeby się dobrze zmęczyć - ścigamy się - jak nazywają to moje córki - „do
dyszaki”. Mam świadomość, że ten podszyty lękiem czas w pewnym wymiarze
nie jest stracony, na razie mierzymy go
kiełkującą rzeżuchą.
Aldona Piaskowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze.
W pracy zgodnie z wytycznymi Ministra
Kultury mam ,,zachować ciągłość insty-

tucji”, więc my, pracownicy, jesteśmy na
miejscu, natomiast Gminna Biblioteka
Publiczna w Karsiborze jest zamknięta dla czytelników. Wolny czas w domu
spędzam na nadgonieniu zaległości w filmach, przedstawieniach teatralnych (on-line) i książkach, to jest również czas
na poukładanie w szafach, dokumentach
itp. Na uporządkowanie swojego zagonionego życia. Nie ogarnęło mnie szaleństwo zakupów. Oczywiście, małe zapasy
mam. Trochę mąki, trochę cukru, trochę
mięsa, trochę mleka i drożdże, z tym był
problem. Umiem upiec chleb, mam dużo
własnoręcznie zrobionych przetworów
w słoikach (to moje hobby), uwielbiam
eksperymentować w kuchni. Z głodu nie
zginę. I przede wszystkim wzmacniam
organizm i nie panikuję.
Nauczyciele - wbrew powszechnym opiniom - nie mają urlopów.
Agnieszka Stępień, anglistka ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Wałczu: Przesyłam
przez e-dziennik informacje, co należy
zrobić w ćwiczeniach lub przesyłam karty
pracy, uczniowie przesyłają mi jako zdjęcia lub wypełniony plik w Wordzie. Zrobiłam sobie dodatkowy zeszyt, w którym
zaznaczam każde zrobione zadanie. Niektóre, prostsze zadania, są na plusy, które
później zamieniam na oceny. Niektóre są
na ocenę i to też zaznaczam z góry. Wysyłam również informacje z jakich stron
internetowych mogą korzystać w celu
przećwiczenia przerabianych zagadnień.
Agnieszka Stępień jest też mamą. Jak so-

bie radzi pracując zdalnie? Na szczęście
moje dzieci wiedzą, że w danej chwili
pracuję i oni mogą zająć się wtedy przyjemniejszymi dla nich zajęciami. Problem
miałam w czwartek i piątek, bo musiałam ich zostawić samych. Mam chorych
rodziców, mamę leżącą ze złamaną nogą
i jednym płucem, więc ich do dziadków
nie zawoziłam. Tak naprawdę najbardziej
boję się o moich rodziców, żebym im niczego nie przywlekła, ograniczam więc
nawet z nimi spotkania.
Tatą i nauczycielem jest Piotr Wojtanek,
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.
Jeśli chodzi o dzieci w domu, to w ruch
poszły gry planszowe, czy karciane, które
mamy nagromadzone w domu. Oczywiście, są też gry na Playstation, czy zasoby filmów na Netflixie i nie tylko. U nas
również bywa czasami różnie, ale trzeba
wszystko jakoś (to słowo klucz) ułożyć na nowo. Do tego dochodzą zajęcia
szkolne - siadamy i próbujemy rozwiązać
to, co przychodzi za pomocą dziennika
elektrycznego do rozwiązywania. Mamy
ustalony czas, kiedy Olek zasiada do
„domowych lekcji”. Jest też zdalna praca - trochę oglądałem webinariów, które były poświęcone nauczaniu on-line.
I zaczynam sam testować to, co uważam
za dobre w tym dziwnym dla nas czasie,
np. sam nakręciłem i zmontowałem małą
powtórkę dla jednej z klas, wysłałem pakiet dobrych programów internetowych
przydatnych do nauczania domowego,
wysłałem linki do filmów i e-podręczników. Przygotowuję następne powtórki do
tego, co już mieliśmy na lekcji i kontaktuję się powszechnie dostępnymi metodami internetowymi, Messenger, Facebook, e-dziennik. To czas, kiedy przede
wszystkim trzeba zadbać o poczucie bezpieczeństwa i w tych pierwszych dniach
dbaliśmy o to, żeby to, co się wokół nas
dzieje, ten cały stres, nie zaburzył nam
relacji w domu.
Na pierwszej linii frontu w zakupowej panice są pracownicy sklepów. Zapytaliśmy
dwie panie ekspedientki z dwóch różnych
marketów, jak wygląda handel w tych
dniach. Panie poprosiły o anonimowość,
dlatego zmieniliśmy im imiona.
Monika: Najgorsza sytuacja była w środę zaraz po tym, jak premier ogłosił, że
szkoły będą zamknięte. W ciągu kilku
minut market pękał w szwach. Ludzie
zaczęli robić zapasy suchych towarów, to
jest makaronów, kasz, ryżu, mąki i oczywiście słynnego papieru toaletowego. Od
tej środy jest już mniej klientów, ale niestety nie robią oni szybko zakupów, tylko
sobie po sklepie spacerują. Pracownicy
są zabezpieczeni w środki dezynfekujące
i rękawiczki, maseczek nie mają. Dostali też informacje, że jeśli będzie bardzo
dużo osób w sklepie, dostaną dodatkową
ochronę, która będzie wpuszczać do sklepu po parę osób.

Sylwia: Kontrolujemy, żeby w sklepie nie
było więcej niż 50 osób, przy kasie dbamy
o to, żeby klient stał 1,5 metra od siebie.
Środki dezynfekujące i rękawiczki mamy,
maseczek brak. Klienci mają nakaz robienia zakupów w rękawiczkach jednorazowych. Coraz więcej klientów dba o siebie
i przychodzą w maseczkach i swoich rękawiczkach.
W wielu dużych sklepach z uwagi na
bezpieczeństwo pracowników i klientów
wdrożono specjalne środki bezpieczeństwa. Taśmami zostały wyklejone strefy
przy kasach, w których przebywać może
jeden klient, zamontowano też przezroczyste ścianki oddzielające kasjerów od
klientów.
O swoje zdrowie szczególnie powinni
troszczyć się szczególnie seniorzy, którzy
należą do grupy ryzyka. U nich przebieg
choroby może być najcięższy, dlatego
to bardzo ważne, żeby ich w tym czasie
izolować. Zajmowanie się wnukami jest
niewskazane, dzieci mogą zarażać mimo
braku objawów choroby.
Mieczysława Łukaszewicz: Jestem pełna obaw co do rozwoju sytuacji, jest bardzo dynamiczna, ale tylko głupi się nie
boi. Staramy stosować się do zaleceń sanitarnych i nie nudzić się w domu. Spacer
z daleka od ludzi, książka, krzyżówki i filmy przyrodnicze. Na razie da się żyć. Nie
szaleliśmy z zakupami, przecież w domu
zawsze coś jest. Chleb kupujemy co drugi dzień, warzywa i owoce na rynku, bo
mniejszy tłok, środki sanitarno-higieniczne zawsze mam w zapasie, więc jeszcze
na kilka dni wystarczy. Zdumiewa mnie
szaleństwo zakupowe, podejrzewam, że
bardzo wiele produktów spożywczych
wyląduje na śmietniku.
O tym, jak ruszać się w czasie, kiedy
aktywność fizyczna jest niższa, opowie właściciel Athletic Gym&Fitness
Roland Gracz: Wskazana jest jazda rowerem lub maszerowanie, a dla tych, którzy mogą - bieganie, oczywiście w miejscach mało uczęszczanych. Jeśli ktoś nie
lubi takiej aktywności, może ćwiczyć
w domu. Polecam szczególnie tabatę lub
trening HIIT, czyli treningi o wysokiej
intensywności z wykorzystaniem ciężaru

własnego ciała. Muzykę można znaleźć
w serwisie you tube. Wybieramy ulubioną i ćwiczymy, pamiętając, żeby każdego
dnia zadbać o inną partię mięśni. Proponuję tabatę - cały czas wykonujemy to
samo ćwiczenie przez 8 serii. Zaczynamy
od pompki - robimy 8 serii, zgodnie z komendami lektora, drugiego dnia można
poćwiczyć bieg górski, potem przysiady
lub przysiady z wyskokami, czwartego
dnia padnij - powstań - wyskocz, piątego wykrok lub zakrok (zakrok polecam
tym, którzy mają problemy z kolanami),
szóstego brzuch crossfitowy lub inne
brzuszki, siódmego dnia odpoczywamy
- idziemy na przykład na spacer do lasu.
Polecam krótkie treningi w domu, łatwiej
będzie się do nich zmobilizować, trening
godzinny mógłby być już kłopotliwy,
ale koniecznie ruszajmy się. Chciałbym
powiedzieć jeszcze kilka słów o odżywianiu. Kwarantanna nie jest żadnym
powodem, żeby zmieniać nasze zdrowe
nawyki żywieniowe. Osoba na diecie powinna zwrócić się do swojego dietetyka
lub osoby prowadzącej o zmniejszenie
liczby kalorii w posiłkach. Namawiam
do ograniczenia spożycia węglowodanów, czyli chleba, makaronów, czy kasz.
Nie rezygnujemy z pełnowartościowych
źródeł białka - jedzmy dobrej jakości
mięso, ryby i jajka. Skoro jesteśmy przy
zdrowym odżywianiu, nie będę nawet poruszał tematu słodyczy i cukru, wszyscy
wiedzą, że są one niezdrowe, prowadzą
do otyłości, dlatego należy je wykluczyć.
To ważne szczególnie teraz, kiedy nasza
aktywność jest niższa. Podobnie jak większość klubów w całej Polsce, również
my ruszamy z treningami on-line, które
będą dostępne na naszym profilu na Facebooku. Ćwiczymy z ciężarem swojego
ciała i przedmiotami, które każdy ma pod
ręką - zgrzewką lub butelką wody. Nasi
kochani klienci włączyli się w ogólnopolską akcję #niezawieszamkarnetu. Polega
ona na wsparciu m.in. siłowni, klienci nie
zawieszają karnetów w klubach tak, jakby
działały one normalnie. Z uwagi na bardzo wysokie opłaty (podobnie zresztą jak
wiele innych firm) znaleźliśmy się w trudnym położeniu, dlatego wsparcie naszych
Dokończenie na str.6
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klientów jest dla nas tak cenne, serdecznie
za nie dziękujemy. W tym trudnym czasie
łączmy się, wspierajmy wzajemnie i motywujmy.
W tym niezwykłym czasie pełne ręce
roboty mają samorządowcy. Z burmistrzem Mirosławca Piotrem Pawlikiem
rozmawiamy on-line w niedzielę: Nasz
rodzinny dzień pracy polega na czytaniu
komunikatów rządowych i wojewody
oraz wdrażaniu ich w życie. Ale również
poszukiwanie w internecie rozwiązań,
informacji, które mogłyby bardziej zabezpieczyć mieszkańców gminy. Szukam dobrych wzorców. Co poza tym jest ważne?
Wprowadzanie spokoju do komunikatów
przekazywanych mieszkańcom i eliminowanie paniki lub niepotrzebnych zachowań. Na dzisiaj, widząc puste chodniki,
cieszę się, że zachowujemy się zgodnie

z zaleceniami. Pozostajemy w swoich
domach, a to najlepszy sposób na zmniejszenie możliwości rozprzestrzeniania
się wirusa. Liczę, że uda nam się w tym
stanie wytrwać jeszcze kolejne półtora
tygodnia. Widzę bardzo odpowiedzialne
zachowanie właścicieli sklepów i sprzedawców. W wielu miejscach na wejściu
pojawił się płyn do dezynfekcji, klienci
zachowują przynajmniej metrowy odstęp
w kolejkach. Czy czuję niepokój? Tak
o najbliższych, ale staram się jak najbardziej zabezpieczyć ich przed otoczeniem,
eliminując niepotrzebne w tej chwili kontakty. Jak spędzamy teraz czas w domu?
Jest czas na wspólne posiłki, oglądanie
programów i filmów. A i książka trafia do
ręki. Od poniedziałku będziemy zastawiać
się w urzędzie jak bardziej zabezpieczyć
mieszkańców i urzędników przed korona
wirusem, nie zamykając go jednocześnie.

W ciągłym kontakcie z mieszkańcami przez internet jest burmistrz Wałcza
Maciej Żebrowski, w poniedziałek
zorganizował czat, mieszkańcy pytali
o wszystko, co jest związane z funkcjonowaniem miasta w tym czasie. Wałecki
ratusz kilka razy dziennie aktualizuje
informacje na swojej stronie, wrzuca na
Facebooka kilka postów dziennie: Walka
z koronawirusem to trudny czas dla całego społeczeństwa, również dla mnie. Obawa o zdrowie mieszkańców oraz moich
najbliższych dodatkowo podnosi poziom
stresu. Brak jasnych wytycznych, procedur i wyposażenia dodatkowo utrudniają
nam możliwość szybkiego reagowania
na dynamicznie zmieniającą się sytuację.
Jak zdamy ten bardzo trudny egzamin
dla nas wszystkich? Okaże się dopiero za
jakiś czas. Zarówno ja, jak i pracownicy
urzędu i jednostek podległych, pozostaje-

my do dyspozycji naszych mieszkańców.
Urząd Miasta działa sprawnie, pomimo
ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów. Spawy ważne (urodzenia,
zgony, dowody osobiste) załatwiamy
w pierwszej kolejności. W przyszłym
tygodniu uruchomimy punkt ewidencji
działalności gospodarczej dla osób, które
chciałyby zawiesić działalność gospodarczą, a nie posiadają podpisu kwalifikowanego. Obserwując rozwój sytuacji
w naszym mieście, jestem pewny, że
poradzimy sobie bardzo dobrze. Wysoka
wrażliwość społeczna to nasza miejska
domena, pokazuje to znaczna liczba osób,
które już zgłaszają swoją gotowość do pomocy. Martwi mnie jednak fakt, że wciąż
widzę znaczną liczbę mieszkańców na
ulicach naszego miasta, jak gdyby nic się
nie działo. Apeluję zatem po raz kolejny
o rozwagę! Niech w tym czasie pozostaną
REKLAMA

Skromne śniadanie małżeństwa
emerytów. Mąż pyta:
− Zosiu, co tak mi chlupie
w kapciu?
− Owsianka – spokojnie odpowiada żona.
− Owsianka?!!! A co ona robi
w moim kapciu?
− Chlupie!

− Dziadku, kiedy przestać pić na
imprezie?
− Gdy zauważysz, że nie da się
już jeść zakąsek, bo widelec ma
jeden tępy szpikulec i trzy rączki,
w toalecie zamiast papieru wiszą
krawaty, a gdy próbujesz zawiązać
sznurowadło, czubek buta wpada
ci prosto w oko.

Do sklepu muzycznego przychodzi
dwóch mężczyzn, jeden mówi do
sprzedawcy:
− Poproszę tę czerwoną trąbkę.
A drugi:
− Ja poproszę ten biały akordeon.
Na to sprzedawca:
− Gaśnice mogę sprzedać,
ale kaloryfera nie.

Lekarz do pacjenta:
− Stan pana zdrowia jest fatalny,
nerwy ma pan zszarpane do granic
możliwości! Czemu
należy to przypisać?
Pacjent, po namyśle: − Może wędkarstwu, panie doktorze.
− Co pan mówi?! Przecież wędkarstwo uspokaja nerwy!
− W zasadzie tak. Ale ja już dziesięć lat wędkuję bez zezwolenia…

REKLAMA

Państwo w domach i nie narażają siebie,
ani swoich bliskich na zbędne ryzyko.
Serdecznie polecam wykorzystać ten czas
na dobrą książkę czy film. Mój czas wolny niestety jest ograniczony, ale wierzcie
mi, nie ma nic lepszego niż zabawa w piratów lub przemiła herbatka u księżniczki
Marianny. Bardzo odpowiedzialnie do
sprawy podeszli wałeccy przedsiębiorcy,
reorganizując pracę swoich zakładów.
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom,
będziemy starali się udzielać im wsparcia
w możliwie jak największym stopniu.
Najważniejszą rolę jednak odegra w tym
nasz rząd, my ze swojej strony damy
z siebie wszystko, by Wałcz przeszedł ten
okres jak najłagodniej. Drodzy mieszkańcy, wspólnie stosując się do zaleceń rządowych i sanitarnych, mamy szanse na
zminimalizowanie zagrożenia.
Zebrała Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
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Michała droga do marzeń

Michał Adamowicz, absolwent Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu spełnił
swoje marzenie - został kucharzem w renomowanej szwajcarskiej restauracji.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli
i instruktorów stawiał pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej.
- Michał odbywał u nas w internacie PCKZiU w Wałczu praktyczną naukę zawodu.
W pierwszej klasie był uczniem, co tu dużo
mówić, trudnym do ogarnięcia. Wszystko
go cieszyło, bawiło, trudno było nad nim zapanować. Odnosiłam wrażenie, że trudno
było mu się odnaleźć w zawodzie kucharza,
albo szukał jeszcze swojej drogi - wspomina Martyna Krzyszka, szefowa kuchni, która uczyła go wiedzy praktycznej z zakresu
gastronomii. - W drugiej klasie poczułam,
że „złapał bakcyla”, gotowanie zaczęło go
interesować, sumiennie prowadził zeszyt,
znacznie poprawił się w wykonywaniu swoich obowiązków, było widać, że gotowanie
go interesuje, zbierał różne ciekawostki
gastronomiczne, dużo pytał, dyskutował.
Starał się przyswajać jak najwięcej wiedzy
i zdobywać nowe doświadczenia. Pamiętam, że p. kierownik wytypowała jego wraz
z koleżanką z klasy na konkurs do Piły.
Gdy go przygotowywałam, zauważyłam,
że cechuje go perfekcjonizm i skupienie
nad tym, co robi. On jechał po wygraną. Na
konkursie przygotowywali w parach sałatkę
krabową w sakiewkach z naleśników. Zajęli
pierwsze miejsce. Ucząc i obserwując Mi-

chała w trzeciej klasie wiedziałam, że będzie dobrym kucharzem i że gotowanie to
jego pasja. Opanował wiedzę praktyczną
i teoretyczną na tyle, że bez problemu mógł
samodzielnie przygotować każdy posiłek.
Z Michałem Adamowiczem o jego drodze
do marzeń, wspomnieniach z czasów
szkolnych i o tym, czym się kierował przy
wyborze zawodu rozmawia Barbara Rosochacka.
Michał, wróciły wspomnienia z lat szkolnych. Dzisiaj samodzielny kucharz
w szwajcarskiej restauracji, ale nie tak
dawno uczeń Powiatowego Centrum
kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Powiedz, dlaczego wybrałeś szkołę
zawodową?
- Jak większość młodych ludzi stojących
przed wyborem szkoły, nie wiedziałem
w 100 proc. co chcę robić, ale wiązałem
swoją przyszłość z gastronomią. Moją
pasją jest gotowanie, tak jak i jedzenie.
Wybrałem szkołę zawodową, bo wiedziałem, że zostanę tam bardzo dobrze
przygotowany do zawodu. Program
nie był mocno przeładowany, tam nauczyłem się teorii. Odbywałem również
praktyki zawodowe w PCKZiU, które
przygotowały mnie do egzaminu praktycznego. Dzisiaj jestem przekonany, że
po tej szkole człowiek ma zapewnioną
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pracę, a także może kształcić się dalej.
Jak wspominasz lata szkolne?
- Dobrze, czy to „zawka”, czy LO dla
dorosłych: różnego rodzaju wycieczki,
konkursy, targi gastronomiczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, duże wsparcie
ze strony nauczycieli. Najbardziej wspominam zajęcia praktyczne, które odbywałem w internacie szkolnym PCKZiU.
Chodziłem tam naprawdę z przyjemnością i z myślą, że czegoś się nauczę.
Szefowa kuchni i cały zespół, który tam
pracuje, wspomaga praktykantów. Nauczyłem się tam prawdziwego, tradycyjnego kunsztu gotowania, podstaw gastronomii. Bardzo dobrze była ta wiedza
mi przekazywana. Nauczyłem się nie
tylko gotować, nauczyłem się współpracy, w kuchni nie pracuje jeden człowiek,
tylko zespół.
Miło słyszeć te ciepłe słowa. Ukończyłeś Zasadniczą Szkołę Zawodową i LO
dla dorosłych. Co było potem?
- Znalazłem swoją pierwszą pracę we
włoskiej restauracji, zaczynałem od
podstaw, od pizzermana. Kontynuując
mój plan, wyjechałem za granicę, pracowałem w Niemczech w hotelach cztero
i pięciogwiazdkowych jako samodzielny
kucharz. Teraz pracuję w Szwajcarii i nadal się uczę uczestnicząc w różnych kur-

sach: sezonowanie mięs, carving, kursy
cukiernicze.
Czy wykorzystałeś wiedzę teoretyczną
i praktyczną zdobytą w szkole w swojej
karierze zawodowej?
- Tak! Na każdym kroku ta wiedza się
przydaje, nie można czegoś zacząć
w kuchni, nie mając podstaw. Szkoła pozwoliła mi wystartować i w dużym stopniu zawdzięczam jej, to co teraz robię
i kim jestem. Jestem kucharzem z pasją
i zamiłowaniem do gotowania.
Jakie masz plany na przyszłość?
- Plany na przyszłość? Otworzyć swoją
własną restaurację, która by pokazała, co potrafię, czego nauczyłem się
w szkole i na praktykach, czy w pracy

jako kucharz. Na razie spełniam się
zawodowo jako kucharz w restauracji,
w której staramy się o wpisanie do przewodnika Gault MIllau i Michelin.
Jako starszy niewiele kolega, co byś radził młodym ludziom, którzy stoją przed
decyzją o wyborze szkoły?
- Pamiętajcie, decydujcie mądrze, nie
patrzcie na kolegów czy rodziców, róbcie to, co kochacie i co wam się podoba.
Z mojej strony powiem jedno: POLECAM ZAWKĘ. Dzięki tej szkole wyuczyłem się zawodu, poznałem prawdziwych
przyjaciół, kolegów i przyjaznych nauczycieli.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów
w życiu prywatnym, zawodowym i wytrwałości w drodze do marzeń.
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