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Na przełomie 2020/2021 roku składając sobie życzenia noworoczne życzyliśmy dużo
zdrowia oraz powrotu do normalności bez pandemii. Mamy początek 2022 roku i sytuacja
wygląda podobnie, jesteśmy w trakcie czwartej fali korona wirusa, przygotowując się na
kolejną. Obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nas nie opuszczały ale pozytywy również
się zdarzały.

Chyba tematem numer jeden na całym świecie był koronawirus i jego kolejne fale. Śledziliśmy codzienne
komunikaty, a w nich ilość zachorowań, szczepień oraz zgonów, których pod koniec roku było już prawie 100 tysięcy.
Przez cały rok często otwieraliśmy informacje o szczepieniach, czym się szczepić, objawy po szczepieniach –
społeczeństwo na terenie całego kraju w tym także naszego powiatu jest podzielone na tych, którzy się zaszczepili i
na Antyszczepionkowców. Często na klepsydrach spotykaliśmy osoby, które znaliśmy, a nie ma ich już wśród
żywych.
Od kilku lat jestem osobą ociemniałą i odbieram otaczający mnie świat za pomocą zmysłu słuchu i dotyku.
Pomocnym w tym jest udźwiękowiony komputer gdzie „czytam” o wydarzeniach w naszym powiecie, kraju oraz na
świecie. Dlatego to krótkie podsumowanie minionego roku.
W porównaniu do 2020 roku można było zaobserwować większe poluzowanie obostrzeń. Mogliśmy praktycznie cały

rok skorzystać z bibliotek i również mogłem wypożyczyć interesujące audiobooki, które polecam co tydzień na
łamach naszego portalu. Odwołane były m.in. „Dni Skoczowa” czy „Święto Trzech Braci”, ale „Tydzień Kultury
Beskidzkiej” odbył się nawet z korowodem. Jak tylko można było wznowić emisję filmów na dużym ekranie
cieszyńskie kino „Piast” oraz skoczowski „Teatr Elektryczny” otworzyły swoje sale kinowe zgodnie z zaleceniami
sanitarnymi. „Oczami niewidomego” mogliśmy od października w Skoczowie uczestniczyć znowu w pokazach
filmowych z audiodeskrypcją.
W zamkniętych miejscach takich jak sklepy, urzędy, kawiarnie, restauracje, kościoły, inne miejsca użyteczności
publicznej, autobusy, pociągi nadal musimy mieć zasłonięte usta i nos ale na zewnątrz maseczki są zbyteczne. Nie
było „ekspresowego” zamknięcia cmentarzy przed świętem zmarłych, był okres, że można było odwiedzać chorych
przebywających w cieszyńskim szpitalu (osobiście leżałem na oddziale szpitalnym), otwarte były baseny, siłownie,
trybuny na wydarzeniach sportowych oraz kulturalnych. Jednak wszędzie nadal obowiązują limity.
We wszystkich Gminach naszego powiatu prowadzone były inwestycje takie jak np. remont ulicy Głębokiej w
Cieszynie, ulicy Stalmacha w Skoczowie. Zakończono kilkuletni remont ulicy na odcinku od Wisła Obłaziec do Wisły
Oaza czy modernizację hali sportowej w Skoczowie. Jak to obecnie wygląda każdy z nas może ocenić sam.
Ze służbą zdrowia to wygląda różnie. Powróciło leczenie stacjonarne w ośrodkach i przychodniach zdrowia ale są
miejsca gdzie nadal prowadzona jest teleporada bez możliwości spotkania się z lekarzem na żywo. Chyba, że wizyta
prywatna – wówczas przyjmowani jesteśmy praktycznie „z marszu”.
O podsumowaniu minionego 2021 roku można pisać wiele więcej ale nie chodzi o to aby czytelników zanudzać.
Chciałem tylko w skrócie przypomnieć to co zapamiętałem z tego okresu patrząc na to „oczami niewidomego”. Życzę
Wszystkim aby na koniec tego roku było więcej plusów, a ten rok był spokojniejszy, bezpieczny i zdrowy.
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