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Uwięzieni w domu...

...możemy zająć się urządzaniem balkonu lub tarasu
- podpowiada Agnieszka
Bednarek, właścicielka firmy
„Bednar”.
Musimy jednak wziąć pod
uwagę wiosenne przymrozki,
w szczególności nocne. Te minus 1 lub 2 aż tak groźne nie
są, ale minus 10 już tak. Warto
więc zaopatrzyć się w agrowłókninę, którą okryjemy rośliny
już posadzone w donicach. Te
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niewysadzone możemy zawsze
wnieść na noc do domu.
W ofercie mamy bratki oraz
stokrotki, w różnych kolorach.
Wytrzymują temperaturę do
minus 5 stopni. Powinniśmy
je oczywiście przesadzić do
większych doniczek lub skrzynek balkonowych (pełny asortyment donic balkonowych i
tarasowych w sklepie).
Ziemię wybieramy o odczynie
obojętnym, typowym do kwiatów. Sprzedajemy ją w różnych
opakowaniach: 5 l, 10 l, 20
l, i większe. Mamy też ziemię
wymieszaną razem z nawozem.
Wówczas, w początkowym
okresie, przez pierwsze 3-4
tygodnie, nie musimy już jej
zasilać. Potem polecam nawóz,
który rozpuszczamy w wodzie
do podlewania. Z reguły stosujemy go raz na tydzień. Warto,
bo bratki odwdzięczą się nam
pięknymi kwiatami.
Podlewanie jest również bardzo ważne. Nie można jednoznacznie określić, czy litr

wody co drugi dzień wystarczy.
Wszystko zależy od warunków
pogodowych. Im cieplej, im
więcej słońca, tym z reguły więcej wody. Czasami trzeba nawet
podlać dwa razy dziennie.
Początkującemu ogrodnikowi
przyda się na pewno łopatka
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ogrodnicza lub rozsadowa,
konewka oraz spryskiwacz.
Wszystkie te narzędzia również
posiadamy w sprzedaży.
Bratki i stokrotki są łatwe w
uprawie. Więcej pracy wymagają pelargonie i surfinie, które
sadzimy w maju i czerwcu.
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o już drugi numer tygodnika z rzędu, który
można poczytać tylko w sieci. Ja osobiście
kocham zapach farby drukarskiej i szelest
papieru, rozbrzmiewający podczas przewracania stron, ale przecież nie ma sensu wmawiać
sobie i innym, że czytam Pojezierze dopiero po
wydrukowaniu. Tak dobrze nigdy nie było, nie ma
i raczej nie będzie - przynajmniej dopóki ja będę
siedział tu, gdzie siedzę.
Nawet jednak kiedy już będę siedział zupełnie
gdzie indziej i zajmował się czymś innym, nie zacznę
mówić czegoś wbrew sobie tylko dlatego, że mówią
tak inni. Nie powiem więc wbrew sobie, że widzę
cokolwiek złego w zachowaniu pani Ewy, asystentki
Lecha Krukowskiego (życzę jej szybkiego powrotu
do zdrowia!), która okazała się być pierwszą osobą
w naszym powiecie, zarażoną koronawirusem. Nie
widzę nic złego w tym, że poleciała do Anglii, ani w
tym, że kierowana własną, dobrą i nieprzymuszoną
wolą po powrocie przyszła do pracy i poinformowała, że zamierza poddać się kwarantannie, choć nikt
nie miał prawa tego od niej tego żądać, ani nawet
oczekiwać. Nie widzę nic złego w tym, że zrobiła to
osobiście, a nie przez telefon, bo przecież jeszcze
wtedy nie wiedziała, że jest zainfekowana. Znam
panią Ewę wprawdzie niezbyt dobrze, ale za to
wystarczająco długo, by za dobrą monetę przyjąć
jej deklarację, że w okresie swojej dobrowolnej
kwarantanny nie wychodziła z domu. Krótko mówiąc - ja pani Ewie po prostu wierzę.
Za skandaliczną uważam natomiast sytuację, w
której służby sanitarne nie mają możliwości - ani
finansowych, ani organizacyjnych - przeprowadzić
testów na obecność koronawirusa u każdego, kto
wyrazi takie życzenie. To jest absolutnie nieakceptowalne - przynajmniej dla mnie, choć akurat ja
byłbym zapewne jedną z ostatnich osób, które
by o wykonanie takiego testu poprosiły. Ktoś
chce nazwać to głupotą? Proszę bardzo, nie widzę
przeciwskazań. Nie uważam siebie za szczególnie
mądrego ani przewidującego; powiedzmy, że w
swojej samoocenie lokuję się - jeśli mam dobry
dzień - gdzieś w okolicach średniej krajowej. Być
może jednak trochę przeszacowuję swoją wartość,
gdyż średnia krajowa mieści się teraz gdzieś pomiędzy paniką i histerią, a ja... ja się tylko trochę
martwię, że nie mogę robić wszystkiego, na co
miałbym akurat ochotę. Miałbym ją na przykład
na grę w tenisa, ale jedyne miejsca w Wałczu, w
których można by poodbijać żółtą piłeczkę, zostały
zamknięte na głucho. Mógłbym ewentualnie pobiegać, ale tego akurat jakoś specjalnie nie lubię

- chyba, że za piłką - więc z tego też nic nie będzie.
Wieczorem wybrałbym się może do kina, tyle, że
kino nie jest gotowe na moją wizytę. Do znajomych
pójść nie mogę nawet w celach dezynfekcyjnych,
gdyż zgromadzenie byłoby liczniejsze niż dwie
osoby i gdyby przyszła kontrola to okazałoby się,
że właśnie piliśmy najdroższą wódkę w życiu. Chcąc
nie chcąc pozostaję więc w domu i wprawdzie mam
co robić, ale mimo to gwałtownie przybieram na
wadze i nawet jeśli nie pokona mnie koronawirus,
to będę musiał w pośpiechu wymienić garderobę.
Że to nie jest problem? Hmmm... może niech każdy
mówi za siebie?
Porzucając jednak ton lekkopółżartobliwy wyjaśniam, że konsekwentnie nie daję się ponieść emocjom i mimowolnie zachowując środki ostrożności
(nie witam się, gdyż nie mam z kim oraz nie zbliżam
się do nikogo na odległość mniejszą, niż dwa metry,
gdyż wszyscy ode mnie uciekają, a sprawy załatwiam przez telefon, gdyż większość firm i instytucji
nie chce mnie u siebie widzieć) zachowuję spokój
tak stoicki, na jaki mnie tylko stać. Myślę, że co ma
być, to będzie i jeśli to niewidzialne cholerstwo zechce mnie zaatakować, to mnie zaatakuje, ale nawet
wtedy i tak będę wierzył, że lekarze zdołają mnie
jakimś cudem ocalić. A jeśli nie... no cóż - zawsze
powiem, że miałem w sumie naprawdę fajne życie. Byłem otóż i młody, i bogaty, i utrzymywałem
się z tego, co lubię, i bywałem nawet szczęśliwy.
Kochałem i byłem kochany, mam fajne dzieciaki...
tylko przystojny nigdy nie byłem, ale wszystkiego
przecież mieć nie można.
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racając do meritum: szanuję decyzję
współwłaściciela Victorii Cymes Lecha
Krukowskiego, który zgodził się ze mną
o fatalnym zdarzeniu w jego firmie porozmawiać.
Wokół tej sprawy narosło stanowczo zbyt dużo
plotek i niedobrych emocji, żeby pozostawić ją
wyłącznie swojemu biegowi. Moim zdaniem dobrze
się stało, że poznaliśmy stanowisko L. Krukowskiego, który w moim odczuciu rozmawiał ze mną
szczerze i konkretnie, nie pozostawiając miejsca
na niedomówienia. Niestety, z komentarzy, które
pojawiły się pod opublikowanym na naszym profilu
FB wywiadem wynika, że do wielu osób spójne i
logiczne wyjaśnienia współwłaściciela VC nie trafiły.
Czasy nastały takie, że część osób zawsze wie lepiej,
a jeśli ich oceny nie mają nic wspólnego z faktami,
to... tym gorzej dla faktów. Niestety, nic się z tym
nie da zrobić. Bo? A spróbujcie Państwo kiedyś
wytłumaczyć coś ścianie...
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Tydzień w „koronie”
Od ponad tygodnia żyjemy w zupełnie nowej
sytuacji zagrożenia epidemicznego. Normalnie
nie funkcjonują urzędy
i instytucje. Nie działają
restauracje czy puby,
a restrykcjom podlegają nawet prywatne
spotkania. Doszło do
wykrycia pierwszego
przypadku zakażenia
koronawirusem u mieszkanki powiatu. Kwarantannie poddanych jest
108 osób osób. Strach
coraz mocniej zagląda
ludziom w oczy.
Zacznijmy od statystyk – z
zastrzeżeniem, że sytuacja zmienia się dynamicznie, a dane
pochodzą z poniedziałkowego
wieczora (godz. 20). Liczba zachorowań na COVID-19: 1. Jest
to kobieta, mieszkanka Gminy
Wałcz. Na terenie województwa jest już 14 przypadków
COVID-19, w tym 13 osób jest
hospitalizowanych, a jedna
przebywała na tak zwanej izolacji domowej (pacjentka z gminy
Wałcz). Od niedzieli 22 marca ta
osoba przebywa w szczecińskim
szpitalu.
Na terenie powiatu wałeckiego 108 osób zostało poddanych kwarantannie domowej.
Najwięcej w Wałczu, najmniej
na terenie min Człopa i Tuczno.
Oprócz tego, 106 osób zostało
objętych nadzorem epidemiologicznym.
Samorządy znalazły się w zupełnie nowej i bardzo trudnej
dla siebie sytuacji. Powiat pełni
rolę niejako łącznika pomiędzy
samorządem województwa a
gminami. Przekazuje do nich
wytyczne i zarządzenia wojewody oraz administracji państwowej. Oprócz tego Starosta
kieruje powiatowym zespołem
zarządzania kryzysowego.
- Organizujemy niemal codziennie wideokonferencje
z włodarzami gmin – mówi
starosta Bogdan Wankiewicz. -
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Staramy się szukać wspólnych
rozwiązań wielu problemów
jakie na nas spadły. Dziś ustaliliśmy, że sfinansujemy zakup
respiratorów dla naszego szpitala. Chodzi o 6 takich urządzeń.
Tu liczymy na współpracę z
komendantem szpitala i pomoc
w wyborze sprzętu.
Wałcz
Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski przygotował obszerne opracowanie tego, co jest
realizowane w mieście i jakie
działania są podejmowane
przez samorząd. Oto ono:
„Podobnie jak na całym świecie, tak i w Polsce koronawirus
paraliżuje społecznie i gospodarczo wszystkie miasta. Samorządy stanęły przed ogromnym
wyzwaniem ochrony swoich
mieszkańców. Tworząc budżet
miasta nie mogliśmy przewidzieć ani zaplanować takiej sytuacji. W najgorszych
koszmarach nie sądziłem, że
doczekamy tak trudnych czasów. Niemal każdego dnia
otrzymujemy nowe rządowe
wytyczne, które przekazujemy
wałczanom. Wspólnie z powiatem, ościennymi gminami oraz
instytucjami takimi jak Policja
czy Sanepid, opracowujemy
strategię działania już nie na
najbliższe miesiące, a dni.
Od początku wystąpienia zagrożenia szczególną troską objęliśmy najbardziej zagrożoną
grupę mieszkańców, czyli osoby
starsze. Już dziś działa 12-godzinny numer telefonu, pod
który mogą dzwonić zarówno
osoby potrzebujące pomocy, jak
i osoby chętne do jej udzielania.
Koordynujemy te działania i
trzeba przyznać, że wałczanie
naprawdę chętnie się w tę akcję
włączają. Działania związane z
pomocą świadczy również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jeśli chodzi o aktywność naszych mieszkańców, to jako
Wałcz nie mamy sobie równych.
Z inicjatywy naszych mieszkanek powstała grupa osób, które
szyją maseczki dla wałeckiej
opieki medycznej. Grupa szybko się rozwija, a jej działalność
staramy się wspierać w maksymalnym stopniu. Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza St. Lazarus,
której członkami są głównie
uczniowie RCKU, także zgłosiła
chęć pomocy przy rozwożeniu

żywności dla osób potrzebujących. Po jej udostępnienie
wystąpiliśmy między innymi do
Banku Żywności.
Po zamknięciu wszystkich
restauracji, barów i kawiarni zebraliśmy dla naszych mieszkańców ofertę posiłków na dowóz i
na wynos. Obecnie wraz z Stowarzyszeniem Młodzi Wałcza
pracujemy nad listą podmiotów
leczniczych i indywidualnych
praktyk, świadczących usługi
medyczne w naszym mieście.
Stowarzyszenia „Migacze”
pomaga w tłumaczeniu na język
migowy dla osób niesłyszących
za pomocą kamerki internetowej. Są również gotowi pomagać takim osobom w zakupach.
Na bieżąco na stronie internetowej i facebooku Urzędu
Miasta informujemy mieszkańców o sytuacji w naszym
mieście, apelujemy również o
zachowanie wszelkich środków
ostrożności.
Uruchomiliśmy także dodatkowe kanały komunikacyjne,
aby dotrzeć do jak najszerszego
grona odbiorców.
Ograniczyliśmy pr zyjęcia
interesantów do minimum,
zamknęliśmy kasę Urzędu.
Zachęcamy mieszkańców do
załatwiania spraw drogą elektroniczną.
Zakład Komunikacji Miejskiej
zawiesił do 14 kwietnia przewozy w mieście i gminie.
Zamknięte są: Wałeckie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi
Wałeckiej, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Biblioteka
Miejska oraz kino „Tęcza”.
Zamknęliśmy również place
zabaw i obiekty sportowe, by
nie kusiły dzieci i młodzież.
Szukamy także wszelkich możliwych sposobów udzielenia
pomocy dla naszych przedsiębiorców. Mamy świadomość,
że obecna sytuacja to właśnie
ich dotknie najbardziej. Co
możemy?
Na wniosek podatnika, w
przypadkach uzasadnionych
ważnym interesem podatnika
lub interesem publicznym Burmistrz może:
· odroczyć termin płatności
podatku lub rozłożyć zapłatę
podatku na raty,
· odroczyć lub rozłożyć na raty
zapłatę zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę,
· umorzyć w całości lub w

części zaległości podatkowe,
odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną.
Również w trybie pilnym
zostało wprowadzone zarządzenie w sprawie procentowego
obniżenia wysokości stawek
czynszów dla dzierżawców –
będących przedsiębiorcami
– gruntów gminnych, wykorzystywanych do celów związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Obniżka w wysokości 80% będzie obowiązywała w miesiącach kwietniu i maju.
Przedsiębiorcy wynajmujący
lokale gminne do prowadzenia
działalności mogą ubiegać się o
umorzenie należności z tytułu
czynszu za okres, w którym nie
prowadzą działalności.
Jeśli chodzi o Straż Miejską, to odbywające się patrole
szczególną uwagę zwracają
na skupiska ludzi, kontrole
placów zabaw czy siłowni zewnętrznych. Strażnicy pełnią
również całodobowe dyżury w
przypadku konieczności dowozu
osób i zaopatrzenia do miejsc
kwarantanny.
Wciąż szukamy nowych rozwiązań udzielania pomocy
naszym mieszkańcom. Dlatego
też czekamy na Państwa propozycje”.
Według nieoficjalnych informacji, miasto zastanawia się
nad odwołaniem tegorocznego
Festiwalu Dwóch Jezior.
Mirosławiec
Tu decyzja o odwołaniu sztandarowej miejskiej (i jednej z
najważniejszych w powiecie)
imprezy plenerowej, czyli Festiwalu Żubra, już zapadła.
- Tak jak podałem w komunikacie na FB, środki, które miały
być przeznaczone na Festiwal
Żubra, zostają zabezpieczone
na zakup środków ochrony
osobistej typu maseczki, rękawice, itp., w ramach gminnego
zarządzania kryzysowego –
mówi burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik. - Po dzisiejszej
wideokonferencji powiatowej
przez wszystkich samorządowców została podjęta decyzja
o udzieleniu pomocy dla 107
Szpitala Wojskowego w Wałczu
o dostarczeniu środków ochrony
osobistej i zakupie respiratorów.
Jeśli chodzi o pomoc dla firm i
jednoosobowych działalności,
to wnioski będziemy rozpatry-
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wali indywidualnie. Nie ma na
dzisiaj jednej generalnej zasady
i nie będzie, każdy przypadek
jest odrębny. Opieką MGOPS i
sołtysów objęte zostały osoby
starsze. Reagujemy punktowo,
tam, gdzie jest potrzeba. Bardzo
dobrze działa na dzisiaj pomoc
sąsiedzka. Ośrodek Kultury w
Mirosławcu od wtorku 24 marca
zaczął szycie masek ochronnych
według wskazówek szpitala w
Szczecinie. Wartość środków, jakie przeznaczamy na zwalczanie
kryzysu związanego z koronawirusem na dzisiaj przekracza
100 tysięcy złotych, plus kwota
z zarządzania kryzysowego, czyli
kolejne 100 tysięcy złotych.
Na ten moment wydaje się to
wystarczające.
Gmina Wałcz
W gminie Wałcz uruchomione środki finansowe na walkę
z koronawirusem pochodzą z
rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wynoszą one około
60 tys. zł i są przeznaczone na
zakup środków ochrony osobistej, ewentualne usługi firm
dezynfekcyjnych z zewnątrz,
itp. Sklepy na wsiach są otwarte, lecz mieszkańcy mają się
dostosować do wymogów,
zastosowanych przez właścicieli. Towarów w sklepach na
razie nie brakuje. Braki dotyczą
jedynie rękawic nitrylowych i
płynów odkażających. Osoby
starsze, niemające wsparcia
rodziny, są monitorowane, a
informacje spływają również
od sołtysów lub sąsiadów. Oddolne inicjatywy mieszkańców
polegają najczęściej na pomocy
w robieniu zakupów osobom
starszym i dokonywaniu wpłat
należności różnego rodzaju.
- Jednostka OSP Golce została
wytypowana do dowożenia
żywności osobom będącym w
kwarantannie i niemającym
pomocy ze strony rodziny –
informuje wójt Jan Matuszewski. - Strażaków wyposażono
w podstawowe środki ochrony
osobistej. Kieruję podziękowania dla mieszkańców gminy
Wałcz za zrozumienie z powodu
ograniczonego funkcjonowania Urzędu Gminy. Ludzie są
zdyscyplinowani. Pochylamy
się również nad pomocą dla
CD. NA STRONIE 6
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osób prowadzących działalność
gospodarczą i firm. Rozważamy możliwość umarzania
lub zmniejszania należności
podatkowych od kwietnia.
Wydałem również zarządzenie
o rotacyjnym i zdalnym wykonywaniu pracy przez naszych
urzędników. Pracują oni w
cyklu tygodniowym 5 dni w
Urzędzie, a kolejne 5 dni zdalnie w domu.
Jak mówi wójt mieszkańcy
gminy obawiają się osób wracających z zagranicy.
- Zgłaszają swoje obawy telefonicznie lub na portalach
społecznościowych – mówi
J. Matuszewski. - Pytają, czy
te osoby muszą przebywać w
kwarantannie oraz co z ich rodzinami? Odpowiedzi udzielamy na bieżąco, zgodnie z naszą
wiedzą przekazywaną przez
Sanepid. Myślę, że kwarantanna jest przestrzegana, bo w
małych miejscowościach ludzie
się znają i sąsiedzi wzajemnie
się pilnują.
Człopa
- Jeśli chodzi o pomoc gminy
dla przedsiębiorców, to temat
jest na razie na etapie dyskusji – mówi burmistrz Człopy
Jerzy Bekker. - Możliwości nie
ma zbyt wiele: w grę wchodzi
odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat
lokalnych. Trzeba to wszystko
rozsądnie policzyć i wybrać
najlepsze rozwiązania.
Do działań społecznych włączyli się sołtysi i MGOPS. Sołtysi
mają za zadanie wyszukać w
swoich miejscowościach osoby
potrzebujące pomocy, a niebędące pod opieką Ośrodka
Pomocy Społecznej. MGOPS
będzie dostarczał jedzenie dla
osób będących na kwarantannie.
- Jest wytypowana jednostka
OSP, która będzie zajmować się
przewozem osób na kwarantannie – mówi J. Bekker. - Obecnie
jesteśmy na etapie kompletowania odzieży i sprzętu ochronnego. Niestety, jest problem
z zakupem środków ochronnych: nie ma masek, płynów
do dezynfekcji czy fartuchów.
Czasy są nadzwyczajne i trzeba
podejmować nadzwyczajne
decyzje. Z informacji, jakie
posiadamy wynika, że sklepy
na wsiach i w Człopie działają
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w miarę normalnie, oczywiście
z narzuconymi obostrzeniami.
Nie ma problemów z zaopatrzeniem. Krzepiąca jest sąsiedzka
solidarność. Osobom starszym
często robią zakupy sąsiedzi.
Niepokoi mnie jedynie zachowanie młodzieży. Niestety nie
wszyscy zdają się dostrzegać
powagę sytuacji i spotykają się
w sporych grupach.
Tuczno
Według zastępcy burmistrza
Tuczna Janusza Bartczaka, na tę
chwilę tuczyński samorząd nie
ustalił jeszcze zasad udzielania
pomocy przedsiębiorcom. Na
pewno jednak będzie to temat
do rozmów władz gminy z firmami i osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą, aby
wypracować najlepsze rozwiązania.
W Tucznie zostały natomiast
wytypowane służby do niesienia pomocy mieszkańcom.
Sołtysów poproszono o wyszukiwanie osób potrzebujących
pomocy.
- Działa 24-godzinny telefon,
pod którym można uzyskać informacje czy poprosić o pomoc
– mówi J. Bartczak. - Oczywiście
w godzinach pracy dostępny jest
MGOPS. W czwartek 26 marca
odbieramy 7 ton żywności z Pilskiego Banku Żywności. Będzie
ona rozdawana w pierwszej
kolejności osobom będącym na
kwarantannie. Jeśli chodzi o pomoc poszczególnym osobom, to
w prostszych sprawach liczymy
na sołtysów i pomoc sąsiedzką,
choćby w zrobieniu zakupów.
W poważniejszych przypadkach
oczywiście będziemy się włączali albo my jako urząd, albo
nasze jednostki. Niestety, mamy
spory problem z zakupem środków ochronnych. Słynny płyn
do odkażania z Orlenu jak się
okazało można zamówić w ilości
minimum 60 opakowań po 5
litrów. Zamówiliśmy i czekamy
już dwa tygodnie. Ciężko kupić
maski, fartuchy czy kombinezony ochronne, a musimy mieć
taki sprzęt dla osób, które będą
miały jakąkolwiek styczność z
kwarantanną.
W przypadku Tuczna trudno
pominąć pytanie: co będzie z
referendum? Według J. Bartczaka na tę chwilę wszyscy pracują
tak, jakby referendum miało się
odbyć w terminie.

Sąd Rejonowy
W Sądzie Rejonowym nie odbywają się planowe rozprawy.
Taka sytuacja potrwa na pewno
do końca kwietnia, a potem zapadnie decyzja o tym, co będzie
dalej: w zależności od rozwoju
pandemii w grę wchodzi dalsze
zamknięcie sądu lub powrót do
pracy.
- W tej chwili rozpatrywane są
wyłącznie sprawy pilne – informuje prezes Sądu Rejonowego
w Wałczu Krzysztof Koczenasz.
- Co to oznacza w praktyce?
Najprościej mówiąc takie, kiedy
policja zatrzymuje przestępcę i
występuje o areszt. Taka sprawa
się odbywa. Albo sprawy dotyczące dzieci i powierzenia opieki
nad nimi. Czy wiąże się z tym
niebezpieczeństwo? Choćby
takie, że podejrzany lub ktoś z
konwoju czy policji jest chory,
a wtedy wszyscy mający z nim
styczność są automatycznie
poddawani kwarantannie. Dlatego wprowadzone są obsady
sędziowskie rotacyjne. Część
sędziów jest w sądzie, reszta
w domu, aby uniknąć sytuacji,
kiedy cały sąd zostałby poddany
kwarantannie.
Co ze sprawami, które już
się toczą? Co z określonymi
terminami, związanymi choćby
ze składaniem odwołań czy
zgłaszaniem dowodów i świadków? Z ogólnych informacji czy
nawet plotek wynika, że mają
być uchwalone specjalne przepisy znajdujące zastosowanie
w takich sytuacjach, ale czy i
kiedy powstaną? Nie wiadomo.
Można jednak w poszczególnych przypadkach wnosić o
przywrócenie terminów.
- Największy problem jest
jednak z tym, że przez minimum dwa miesiące nie będą
się odbywały sprawy – mówi K.
Koczenasz. - No, a kiedyś będą
musiały się odbyć...
***
Od 25 marca decyzją rządu
wprowadzone zostały nowe
ograniczenia, związane z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem.
Do 11 kwietnia włącznie nie
będzie można się swobodnie
przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy
dojazdu do pracy. Jeśli jesteś
pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo
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rolne, masz prawo dojechać
do swojej pracy. Masz również
prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją
zawodową działalnością.
Nie dotyczy to również wolontariatu. Jeśli działasz na
rzecz walki z koronawirusem i
pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie
lub osobom, które nie powinny
wychodzić z domu, możesz się
przemieszczać w ramach tej
działalności.
Obostrzenie nie dotyczy też
załatwiania spraw niezbędnych
do życia codziennego. Będziesz
mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić
lekarstwa, udać się do lekarza,
opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do
dwóch osób. Obostrzenie to nie
dotyczy rodzin.
W środkach komunikacji masowej może być zajęta tylko
połowa miejsc siedzących. Jeśli
miejsc siedzących jest 70, to na
jego pokładzie może znajdować
się maksymalnie 35 osób.
Nowe przepisy zakazują także
wszelkich zgromadzeń, spotkań,
imprez czy zebrań. Będzie się
można spotykać z najbliższymi.
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również
osób, które chcą uczestniczyć
w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak
wprowadzona została kolejna
ważna zasada: w mszy lub
innym obrzędzie religijnym
nie będzie mogło uczestniczyć
jednocześnie więcej niż 5 osób
– wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Ograniczenia co do liczby osób
nie dotyczą zakładów pracy.
Należy jednak stosować w
nich szczególnie ostre zalecenia
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków
dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal
obowiązują
W mocy pozostają wszystkie
dotychczasowe zakazy, czyli
ograniczenie w działalności
galerii handlowych, działalności
gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna
dla powracających zza granicy.
Michał Gwdowski

WÓJT GMINY WAŁCZ
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości rolnej zabudowanej dwoma budynkami letniskowymi:
1. działka nr 86/11 o powierzchni 0,4090 ha, w tym: (Ł IV - 0,1046 ha, Ps VI - 0,2672 ha, Br-Ps VI - 0,0372
ha) położona w obrębie 0054 Strączno, Gmina Wałcz.
2. KO1W/00018980/6
3. Cena działki netto – 200.000,00 złotych + 23% podatek VAT
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
7. Przeznaczenie w planie - tereny predysponowane do rozwoju turystyki.
8. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r.
Pełna treść ogłoszenia jest udostępniona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz i stronie internetowej Gminy
Wałcz www.bip.gminawalcz.pl
Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

Nadwaga nie pomaga

Gratuluję skuteczności!
Też się bardzo cieszę, tym
bardziej, że konkurencja była
spora. Całość wydatków zostanie pokryta z Ministerstwa
Zdrowia, czyli jest to najlepsza
wersja projektu bez wkładu

własnego. Korzystając z okazji
chciałam podziękować za pomoc współpracownikom oraz
pracownikom Urzędu Miasta.
Dzięki zespołowej pracy osiągnęliśmy tak pozytywne efekty.
Jakie są główne cele projektu?
Poprawa stanu wiedzy na
temat otyłości - przyczyn i
skutków. Zmiana niewłaściwych nawyków żywieniowych.
Zwiększenie zainteresowania
własnym stanem zdrowia oraz
wymiana informacji, jak pokonywać trudności, z którymi
borykają się osoby otyłe.
Kto może
w z i ą ć
udział?
Projekt jest
dla każdego,
u kogo BMI
pr zekracza
30. Chcemy
objąć nim
90 osób w
różnym wieku: dzieci 20 osób, od
6 do 10 roku
życia, młodzież - 10
osób, od 11
do 17 roku
życia, dorośli
- 30 osób, w

wieku 18-60 lat i seniorzy - 30
osób, powyżej 60 roku życia.
Jak obliczyć BMI?
Dzielimy masę ciała w kilogramach przez wzrost w metrach
do kwadratu.
Jakie zajęcia są przewidziane?
Planujemy spotkania z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą, lekarzem, a także zajęcia
jogi, z instruktorem na basenie
oraz trenerami, pracującym na
co dzień w wałeckich siłowniach. Zajęcia będą odbywać się
u nas, na pływalni na Bukowinie
oraz w terenie.
Aby zgubić zbędne kilogramy
i nie dopuścić do efektu jojo
konieczna jest zmiana nawyków żywieniowych.
Tak. Zaproszony do udziału
w projekcie dietetyk opracuje przykładowe jadłospisy i
zalecenia żywieniowe, także
dotyczące wybranych jednostek
chorobowych. Dodatkowo, dla
każdego zostanie przeprowadzona indywidualna analiza
składu ciała (ilość tłuszczu,
wody i mięśni) w momencie
rozpoczęcia projektu i po jego
zakończeniu.
Podejrzewam, że chętnych
będzie więcej, niż miejsc.
Dlatego warto zgłosić swój
udział już dzisiaj. O przyjęciu
będzie decydować kolejność
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zgłoszeń. Ostateczną decyzję,
czy dana osoba będzie mogła
wziąć udział w programie podejmie lekarz po wywiadzie i
badaniu.
Jak można się zgłosić?
Trzeba wejść na stronę mosir.
walcz.pl lub na nasz funpage,
wypełnić zgłoszenie, które jest
w załączniku u wysłać na adres
mailowy: mosir.walcz@hot.
pl Zachęcam do udziału. Ten
projekt to nie tylko okazja do
zgubienia zbędnych kilogramów, zdobycia wiedzy na temat
prawidłowego odżywiania, ale
też okazja do przyjemnego
spędzenia czasu i poznania
nowych ludzi. W przypadku
dodatkowych pytań jestem do
Państwa dyspozycji pod telefonem: 668-394-126.
Dziękuję za rozmowę.
Projekt jest finansowany z
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

tekst płatny

MOSiR w Wałczu otrzymał
prawie 263 tysiące złotych
na walkę z otyłością. Projekt „Nadwaga nie pomaga” wystartuje tak szybko,
jak odpuści wirus. Ale już
dziś można zgłaszać chęć
uczestnictwa. O szczegółach
mówi dyrektor Aleksandra
Szczepanek.
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KOMUNIKATY
Biuro Radnego Rady Powiatu Romana Wiśniewskiego w Wałczu
przy ul. Okulickiego 10-14/12 czynne jest w każdy poniedziałek
w godz. 14.00-17.00. Przy biurze działa też Punkt Porad Obywatelskich. W sprawach pilnych proszę o kontakt: Roman Wiśniewski
509 916 477 lub roman.wisniewski@wp.pl
***
Masz problem z alkoholem? Może Anonimowi Alkoholicy pomogą. Przyjdź do nas! Nieważne, kim jesteś i jak wyglądasz,
spróbować warto!!!
Napisz do: Grupa AA „Krokus”, 78-600 Wałcz, ul. Orla 11, zadzwoń: 518 758 430 po godz. 18.
Cotygodniowe spotkania: w poniedziałki, godz. 18.00 i w czwartki, godz. 17.00 w salce przy plebanii (Orla 11).
***
Klub Abstynentów „Korona” przy ul. Wojska Polskiego 2-6 p.
219 (budynek WSM) czynny od poniedziałku do piątku w godz.
17-19.30. W klubie odbywają się mitingi:
poniedziałek: godz. 18.00 - DDA (dorosłe dzieci alkoholików);
wtorek: godz. 17.00 - grupa dla współuzależnionych; środa: godz.
18.00 - grupa AA; czwartek: godz. 16.30 - grupa AŻ; piątek:
18.00 - grupa AA.
Dwa razy w miesiącu organizujemy terapię indywidualną i grupową z profesjonalnym terapeutą. Kontakt: 731 205 310.
***
Masz ukończone 18 lat i pochodzisz z alkoholowej lub w inny
sposób (hazard, obżarstwo, pracoholizm, przemoc, perfekcjonizm,
wykorzystywanie seksualne, niepełność rodziny, zaburzenia psychiczne, narkomania, seksoholizm, emocjonalne opuszczenie dziecka,
nadopiekuńczość) dysfunkcyjnej rodziny?
Serdecznie zapraszamy na nieodpłatne warsztaty 12-krokowe,
odbywające się w domu kapucynów Parafia pw. św. Antoniego
z Padwy ul. Orla 11, Wałcz. Tel. do kontaktu 696 990 204.
Zapraszamy Cię również na mityngi DDA/DDD, odbywające się
w tym samym miejscu w każdy wtorek od 18.00 do 20.00.
***
Polski Związek Niewidomych zrzesza osoby niepełnosprawne
wzrokowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w celu ich
społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania ich
dyskryminacji. Cele te realizowane są poprzez organizowanie
różnorodnych form rehabilitacji (podstawowej, społecznej, leczniczej i zawodowej). działanie na rzecz zaopatrzenia niewidomych
w sprzęt rehabilitacyjny, współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami oraz organizowanie działalności kulturalnej,
turystycznej i artystycznej.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁECKIEGO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. art. 11f ust.
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.
1474 ze zm.), informuję, że decyzją nr 1/2020 z
dnia 16.03.2020 r. zezwolono na realizację inwestycji drogowej p.n.
budowa drogi gminnej lokalnej, łączącej ul. Gen.
Władysława Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III - odcinek od km ok. 0+320
do ul. Gen. Władysława Andersa), na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi 5159/11,
5159/16, 5131/4 (projektowana do wydzielenia z
działki nr 5131/1) wraz z budową skrzyżowania z
ul. Gen. Władysława Andersa (drogą wojewódzką
nr 178), na działkach oznaczonych geodezyjnie
nr 5204/4, 5168, 4673, 5130, położonych w
Wałczu, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Miasto,
obręb: M.Wałcz [Nr 0001].
W związku z powyższym, zawiadamiam o możliwości
zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu
z/s 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, (pokój 109),
w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie Byle Co”
sc., Wałcz, ul. Chopina 30/1.
Redagują: red. nacz.: Tomasz Chruścicki oraz dziennikarze i współpracownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 78‑600 Wałcz, ul. Sienkiewicza 3, tel.
(67) 258-90-74. E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo
do ich skracania i opatrywania tytułami. Nie odpowiadamy za treść
reklam i ogłoszeń.
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Wirusa może
przywieźć każdy...
Kierowcy TIR-ów nie przechodzą
kwarantanny, bo transport by padł,
a za nim padłoby wszystko. Aby
zlikwidować korki na granicy, nie
mierzą nam już nawet temperatury
– opowiada nasz Czytelnik.
Pracuję w zawodzie od 20 lat. Od czasu
koronawirusa jeździłem do Holandii i Niemiec. Widziałem zamknięte granice i czterdziestokilometrowy korek do Polski. Akurat
tego dnia jechałem w przeciwną stronę, więc
mi się udało. Po 2 dniach w trasie i korkach
do 40 km różne rzeczy mogą się zdarzyć. W
tył ciężarówki, którą jechał Polak, najechał
inny TIR. Nasz kierowca poniósł śmierć na
miejscu
***
Dostałem od pracodawcy kilka par rękawic, płyn do odkażania, maski i okulary.
Mam też żele i różne psikadełka. Akurat w
mojej firmie jadę w jedno miejsce i prawie
nie mam kontaktu z ludzi.
Kiedy jesteś w trasie, stoisz w korku...
najbezpieczniej nigdzie nie chodzić. Maska,
rękawiczki, dokumenty podajesz przez okno.
Niemcy udostępnili wszystkie toalety za
darmo, po stronie polskiej - na co skarżą
się kierowcy - większość jest zamkniętych.
Szczerze? Nie byłem w żadnej od pojawienia
się wirusa. Lepiej iść do lasu, jeśli się wie,
na którym parkingu można. Wysikać da
się też do butelki. Po co się narażać, jeśli
tylu Niemców jest zarażonych? A epidemia
przecież dopiero idzie...
***
Wracam do Polski. Na granicy korek 10
km. Po 5 godzinach przychodzi w końcu
moja kolej. Dlaczego tak długo to trwa?
Każdy kierowca tira wypełnia takie pismo.
Wtedy nie jest objęty kwarantanną. Każdy
spisany i do domu. Kierowca, który wraca
osobówką pokazuje prawo jazdy oraz kartę
kierowcy i też od razu jedzie dalej. Jeśli tego
nie ma - niestety kwarantanna.
Jestem w domu, jutro znów ruszam w
trasę. Co by było, gdyby każdy kierowca
siedział dwa tygodnie na dupie? Transport
padnie, a za nim cała reszta. Więc transport może jechać, ale mierzy się gorączkę.
Gorączka to jest powyżej 38 stopni C, 37,5
przechodzi.
***
Niemcy się wkurzają, że straszne korki...
Inni ludzie też przecież jeżdżą. Osobówki z
dziećmi, tak jak my, stoją po 10 - 15 godzin.
Ludzie znoszą z mostów jedzenie i wodę.
Stawiają toalety przenośne, bo przy drodze

leżą reklamówki z odchodami.
Po 24 godzinach korka do Polski nie ma.
Ktoś dostał olśnienia i zarządził: wpuszczać
transport bez mierzenia gorączki. Co będzie,
to będzie. A więc mamy u siebie ludzi,
którzy mogą być zarażeni, a nawet o tym
nie wiedzą.
***
Mam żonę i dzieci. Kiedy wracam do Wałcza, mieszkamy oczywiście pod jednym dachem. Czy się boję o nich? Myślę, że stosuję
dobre środki, więc raczej nic mi, ani im nie
będzie. Gorączki nie mam, innych objawów
też. Mogę oczywiście przechodzić chorobę

bezobjawowo. Więc uważam. Nie zbliżam
się do ludzi i wszystko odkażam. Nie chodzę
po marketach, tylko do Gamy, i to rano. Z
dziećmi wyłącznie do lasu. Nie wspomnę
o myciu rąk - minimum 20 razy dziennie.
Moje przemyślenia są takie: wyginie
trochę ludzi. Im większe zabezpieczenie,
tym większe szanse na przeżycie. Do nas
dopiero to idzie, dwa najbliższe tygodnie
będą kluczowe.
***
W Wałczu może być 100 kierowców międzynarodowych. Czy przywiozą wirusa?
Tego nikt nie wie. Przywieźć może każdy...
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Pierwsza, oby ostatnia...
W niedzielę 22 marca służby
sanitarno-epidemiologiczne
potwierdziły, że na terenie powiatu wałeckiego jest pierwsza
osoba zarażona koronawirusem.

Zarażona została kobieta, która
wróciła z Wielkiej Brytanii. Po
stwierdzeniu obecności wirusa
uznano, że stan zdrowia kobiety
jest na tyle dobry, że nie wyma-

ga ona hospitalizacji, tylko tak
zwanej izolacji domowej. Mimo,
że jej stan zdrowia nie pogorszył
się, kobieta została umieszczona
w szczecińskim szpitalu.

Chora jest mieszkanką gminy
Wałcz. W Anglii była z wizytą
u mieszkającej tam córki. Jest
pracownikiem firmy Victoria
Cymes, podobnie jak jej mąż.

Wszyscy potrzebujemy
rozsądku
Z Lechem Krukowskim, współwłaścicielem firmy Victoria Cymes w Wałczu,
rozmawia Tomasz Chruścicki
Szerokim echem, zwłaszcza na naszym
terenie, odbiła się informacja o tym,
że Pana asystenka Ewa Wrzecionkowska jest zarażona koronawirusem. Czy
mógłby Pan potwierdzić tę informację i
opowiedzieć, jak do tego doszło?
- Niestety, jest to prawda. Przy okazji
chciałbym przekazać Ewie słowa otuchy i
wsparcia oraz życzenia szybkiego powrotu
do zdrowia w imieniu mojej żony i własnym
oraz grona współpracowników z firmy Victoria Cymes. Wszyscy mamy nadzieję, że Ewa
szybko wróci do zdrowia i pracy w firmie,
której jest ważną częścią.
Fakty wyglądają następująco: 7 marca
Ewa wyleciała do Anglii, wróciła 10 marca.
11 marca przez godzinę, może półtorej,
była w firmie. Wiem od Ewy, że za granicę poleciała do córki, w ważnej sprawie
rodzinnej, która wymagała jej obecności.
Jeszcze przed wyjazdem zapytałem ją, czy
musi jechać. Odpowiedziała, że tak. Jako
pracodawca nie mogłem posunąć się w
tej rozmowie dalej, bo chodziło przecież o
prywatne sprawy. Nie miała kontaktu osobistego z nikim. Stanęła w drzwiach działu
księgowości, a potem działu marketingu i
stamtąd poinformowała, że będzie poddana
kwarantannie. Warto podkreślić, że działo
się to 11 marca, czyli jeszcze przed tym, kiedy zaczęły obowiązywać rygory, dotyczące
osób przyjeżdżających zza granicy.
Czy uważa Pan postępowanie Pani Ewy
za właściwe?
- Oczywiście. Z perspektywy czasu można
się zastanawiać, czy potrzebnie przyjechała
do firmy, ale po upływie prawie dwóch tygodni wszyscy wiemy o koronawirusie więcej, niż wtedy. A skoro tak się stało, to myślę,
że Ewa zachowała się bardzo świadomie i
odpowiedzialnie. Nie witała się z nikim, nie
zbliżała się do nikogo na odległość mniejszą,
jak dwa metry.
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Po opublikowaniu informacji o zarażeniu
zarówno na pana asystentkę, jak i na
firmę wylała się fala hejtu. Jak Pan to
skomentuje?
- Wokół tej sprawy narosło wiele emocji.
Powielane są zwyczajne kłamstwa i nieprawdziwe oskarżenia. Rozmawiałem o
tym z pracownikami firmy. Niektórzy mają
do Ewy żal, inni są wściekli. Ja rozumiem,
że ludzie boją się o siebie i swoich bliskich,
ale w internecie widać też działanie zwyczajnych hejterów. Krytykuje się nawet to,
że Ewa w ogóle poleciała do Anglii. Nie
rozumiem tego, bo wtedy loty odbywały
się bez zakłóceń i miała ku temu ważne dla
siebie powody.
W internecie pisano, że widziana była
później w Lidlu. Ona sama zapewnia, że
wyszła z domu jedynie 19 marca wczesnym
popołudniem, kiedy pojechała na badania
do szpitala. Twierdzi, że nie była w Lidlu, a
ja sądzę, że to jest pewna informacja. Można
to zresztą łatwo sprawdzić na sklepowym
monitoringu. Jeśli była, to znaczy, że skłamała i powinien się tym zająć prokurator.
Ale jeśli nie była w Lidlu, to prokurator
powinien zająć się tymi osobami, które te
kłamstwa rozpowszechniają. Warto zwrócić
uwagę także na to, że kwarantannę zarządzoną przez Sanepid Ewa odbywała dopiero
po 19 marca, a z domu nie wychodziła od
11 marca, co oznacza, że zaczęła odbywać
dobrowolną kwarantannę o wiele wcześniej,
niż wymagają tego przepisy. Co więcej: Ewa
poddała się badaniom z własnej inicjatywy,
kiedy media nie informowały już właściwie
o niczym innym, jak tylko o koronawirusie.
Można się tylko domyślać co by się działo,
gdyby nie poddała się badaniom i 25 marca
wróciłaby normalnie do pracy. To chyba
najlepszy dowód na to, że Ewa zachowała
się bardzo odpowiedzialnie.
Jak się teraz czuje pani Ewa?

- Przez cały czas aż do ostatniej niedzieli –
poza tym wyjazdem na badania do szpitala
i wizytą w firmie - przebywała w domu na
kwarantannie, w ostatnim okresie nadzorowanej przez Policję. Nie kaszle, nie ma
temperatury, czuła i czuje się normalnie. Od
niedzieli 22 marca przebywa w szpitalu w
Szczecinie. Raz jeszcze podkreślę, że moim
zdaniem Ewa zachowała się bardzo odpowiedzialnie. Przecież nie musiała nikomu
mówić, że w swoim wolnym czasie była
z prywatną wizytą u córki w Anglii. Nikt
nie mógłby jej do niczego zmusić, ale ona
postąpiła tak, jak należało.
W Victorii Cymes pracuje również mąż
pani Ewy.
- Jeżeli chodzi o jej męża, to rozmawiałem
z nim i uzyskałem informację, że też nie
kaszle i nie ma temperatury, nie czuje się
źle. Ma kwarantannę i nigdzie nie wychodzi. Podobnie jest ze wszystkimi osobami,
które razem z nim pracowały, wszyscy
mają kwarantannę. Próbowałem załatwić
Tomkowi przyśpieszone badania, rozmawiałem z profesorem ze Szczecina, który
powiedział, że nie może tego zrobić, bo
brakuje odczynników. Wykonanie testu jest
tak proste, jak parzenie kawy, ale nie ma ich
jak wykonać! Myślę, że nawet nie ma sensu
tego komentować...
Czy w Victorii Cymes trwa produkcja?
Jakie środki ostrożności zostały podjęte?
- Pracownicy biurowi firmy od pewnego
czasu pracują w systemie home office. W tej
chwili firma funkcjonuje praktycznie zdalnie.
Informatycy dostosowali komputery do pracy
domowej, więc do biura w zasadzie nikt teraz
nie przychodzi. Wykonywanie wszystkich
niezbędnych w danej sytuacji obowiązków
jest niezakłócone, a zdrowie pracowników
nie jest w żaden sposób narażone. Także
dokumenty przekazywane są z zachowaniem
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rygorystycznych procedur i środków ostrożności. W tej chwili produkcja w firmie nie
jest kontynuowana. Dział kartoników, gdzie
pracuje mąż Ewy, został zamknięty, pracownicy są poddawani kwarantannie. Podobnie
jest z działem PET-ów, a soki jednodniowe
nie są produkowane od dłuższego czasu.
Dział techniczny zadbał o to, że nikt z mechaników nie przychodzi do pracy. Kierowcy
z zewnątrz, którzy przywożą do firmy różne
środki, praktycznie nie wychodzą z kabin.
Mają do dyspozycji toi-toia, nie korzystają z
firmowych sanitariatów, nie mają kontaktu
z naszymi ludźmi. Od momentu otrzymania
z Sanepidu informacji o zarażeniu Ewy ko-

ronawirusem, na teren zakładu nie wszedł
nikt obcy. Chciałbym podkreślić, że wszyscy
pracownicy firmy zachowali się i nadal zachowują się w sposób w pełni profesjonalny
i odpowiedzialny. Zadbali o to, żeby nikomu
nie stała się krzywda. Dział techniczny, laboratorium, księgowość – wszyscy stanęli na
wysokości zadania w tej bardzo trudnej dla
nas wszystkich sytuacji.
Czy to, co dzieje się teraz wokół firmy
Victoria Cymes, może odbić się na jej
kondycji i wizerunku?
- Wylała się fala oskarżeń, które dotykają
moją asystentkę i firmę. Zaczęło się polowanie

na czarownice. A ja pytam: gdzie rozsądek?
Czy na pewno ci, którzy oskarżają Ewę, zachowują się równie jak ona odpowiedzialnie? Bo
słyszę, że ten był na imprezie, tamten urządził
w domu imieniny... Jeśli chodzi o mnie osobiście, to staram się zachowywać racjonalnie
i rozsądnie. Od długiego czasu nie zbliżam
się do innych ludzi na odległość mniejszą, niż
kilka metrów. Ale w sobotę byłem na rowerze i
widziałem wiele osób, dzieci i dorosłych. Jedni
szli objęci, inni się całowali, jeszcze inni palili
grilla... Wszyscy musimy postępować odpowiedzialnie, ale nie powinniśmy ulegać panice
i spróbować zachować zdrowy rozsądek. Ja
poodwoływałem wszystkie swoje wizyty i
spotkania, które miałem zaplanowane na
marzec, ale w końcu lutego byłem w Berlinie.
I co mam z tym zrobić?
Kryzys związany z koronawirusem odczuje
cała gospodarka. Nie czas jednak na liczenie strat, on przyjdzie dopiero wtedy, gdy
wszyscy uporamy się z zagrożeniem. Teraz
priorytetem jest dla nas zadbanie o zdrowie
i bezpieczeństwo ludzi.
Przy okazji tej sprawy, zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Wałcza,
którzy powrócili ostatnio do domu z pracy
za granicą - a wszyscy doskonale wiedzą,
że jest ich niemało - o to, aby poddali się
badaniom tak, jak zrobiła to pani Ewa.
Dziękuję też raz jeszcze wszystkim pracownikom Victorii Cymes za rygorystyczne
poddanie się wszystkim procedurom, które
mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa
im, ich rodzinom oraz kolegom z pracy.
Dziękuję za rozmowę.

Wirus w paragrafach
Z wpisów na FB wynika, że wielu z nas
nie wierzy, że osoby objęte kwarantanną będą przestrzegać jej zasad. Nie ufa
też służbom, które mają odpowiadać za
nasze bezpieczeństwo w tym zakresie.
O wyjaśnienie wątpliwości poprosiliśmy
więc komendanta KPP w Wałczu Arkadiusza Góreckiego.
Jakie dodatkowe obowiązki mają policjanci w związku z koronawirusem?
- Policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta
kwarantanną stosuje się do jej zasad. Jeśli
okaże się, że nie, informacja taka zostanie
przekazana do Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Jest to organ władny do nałożenia kary, która może wynosić nawet 5 tys.
zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone
będą czynności w związku z popełnieniem
przez nią wykroczenia z art. 116 kodeksu
wykroczeń. Postępowanie może zakończyć
się nałożeniem mandatu lub skierowaniem
wniosku o ukaranie do sądu i wymierzeniem
grzywny do 5 tysięcy złotych. Jeśli osoba,
u której potwierdzono zakażenie oddali się

z miejsca, w którym powinna przebywać,
będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk,
który za takie przestępstwo przewiduje karę
roku pozbawienia wolności.
W jaki sposób policjanci przeprowadzają
kontrolę? Jak sami chronią się przed
wirusem?
- Odbywa się to w bezpieczny sposób,
bez bezpośredniego kontaktu. Codzienne
kontrole i kontakt telefoniczny z osobami
odbywającym kwarantannę mają na celu
nie tylko sprawdzenie, czy stosują się one do
zasad. Policjanci podczas rozmów ustalają
także, czy te osoby czegoś nie potrzebują.
Wszystkie sygnały przekazują do odpowiednich służb miejskich, które organizują
pomoc. Dodam, że policjanci na swoim wyposażeniu posiadają indywidualne zestawy
(pakiety) ochrony przed wirusem.
Ile osób objętych jest kwarantanną na
terenie powiatu wałeckiego?
- Obecnie objętych kwarantanną jest 108
osób.
Czy były przypadki łamania zasad kwarantanny?

- Nie stwierdziliśmy do tej pory żadnego
takiego przypadku.
Od wtorku po ulicach miasta jeżdżą
radiowozy, które nadają ostrzegające
komunikaty.
- Tak. Policjanci - osobiście albo za pomocą
urządzeń nagłaśniajacych - informują na
bieżąco o zagrożeniach. Proszą o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko
rozprzestrzeniania się wirusa.
W tym tygodniu mieliśmy pierwszy
potwierdzony przypadek zakażenia w
powiecie. Po FB krążyło zdjęcie i dane
personalne osoby zakażonej. Czy ujawnienie danych było zgodne z prawem?
- Nadmieniam, że wszelkie pytania na temat osoby zarażonej z powiatu wałeckiego
proszę kierować do służb sanitarnych. Jednocześnie informuję, że w sprawie zdjęcia
umieszczonego na jednym z portali oraz
osoby, która jeździła po mieście z ogłoszeniami przez megafon prowadzimy czynności, mające na celu ustalenie okoliczności
tych zdarzeń.
Dziękuję za rozmowę.
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Miłość w czasie zarazy
Wśród zawodów obarczonych największą grupą ryzyka są dziś prostytutki. Jak
wygląda miłość w czasie zarazy? O tym
z przedstawicielką najstarszego zawodu
świata rozmawia Michał Gwdowski.
Nie boisz się teraz przyjmować klientów?
- Akurat w tym, co robimy, jest zawsze
spore ryzyko. Ten koronawirus jest jednym
z mniejszych zagrożeń. Bo można złapać
AIDS, można jakąś wredną chorobę weneryczną, a muszę powiedzieć, że jest ogromny
nawrót, zwłaszcza kiły. Do tego może się
trafić psychol, który cię pobije, a nawet
zabije. Jakiś tam koronawirus nie robi wobec
tego większego wrażenia. Co nie znaczy, że
nie trzeba uważać.
Ale koronawirus też może zabić.
- Wiem. Przecież tylko idiota lekceważyłby to całkowicie. To oczywiste, że trzeba
uważać. Kiedy klient dzwoni to mu jasno
mówię, że jeśli kicha, smarka i kaszle to nie
ma bzykanka. Musi szukać gdzieś indziej.
Pytam też, czy nie wrócił zza granicy, ale tu
też może mnie okłamać. Ale jak jest u mnie
to widzę czy nie ma objawów i jeśli ma,
to mam w nosie kasę i wypraszam pana.
Bywa, że jest wtedy niemiło, a nawet dość
ostro, ale umiem sobie poradzić. W razie
czego wietrzę potem mieszkanie po gazie
pieprzowym. Wcześniej zasada była taka:
nie przyjmuję gości pod wpływem, obojętne
czy alkoholu czy narkotyków. Bo czort wie,
co im do łba strzeli. A teraz nie przyjmuje
się dodatkowo z kaszlem.
Stosujesz jakieś zabezpieczenia przed
wirusami?
- Jeśli chodzi o bezpieczną odległość
1,5 metra, to raczej ciężko z klientem to
osiągnąć... Są dziewczyny, które się nigdy
z klientem nie całują, ale są też takie, które
za namiętne pocałunki w usta chcą dopłaty.
U mnie to zależało od klienta. Z niektórymi
tak, z innymi nie. Teraz nawet gdyby chcieli
dopłacać, to mowy nie ma o całowaniu. Ale
o żadnym innym dodatkowym zabezpieczeniu też nie ma mowy. Prysznic musi wziąć
każdy obowiązkowo, niezależnie od tego,
czy wirus szaleje czy nie. Seks bez prezerwatywy nie wchodzi w grę, więc tu również
nic nowego się nie wymyśli. Fakt, może po
wyjściu klienta myję się dłużej i dokładniej,
żeby zmyć nie tylko jego, ale i ewentualne
zarazki. Tylko czy to coś pomoże?
Może lepiej byłoby zawiesić działalność
i nie ryzykować?
- Ale żyć z czegoś trzeba. Trzeba opłacić
rachunki, mieszkanie... Można lekko ograniczyć godziny, skupić się na stałych klientach,
ale zawiesić biznesu nie da rady.
A jak inne dziewczyny?
- Z tego co obserwuję, jest spora rotacja.
Panienki normalnie podróżowały po kraju,
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żeby się nie znudzić. Tydzień w tym mieście,
potem tydzień czy kilka dni w innym. Teraz
można zauważyć, że dziewczyny spieprzają
z dużych miast, nawet takie panienki VIP, i
lądują w małych miastach typu Wałcz. Bo
panienki VIP mają dzianych klientów, ale
ci to głównie biznesmeni, a oni mają ciągłe
kontakty z zagranicą i ryzyko jest większe.
W małych miasteczkach jest bezpieczniej.
Ale w małych miastach tyle nie zarobią.
- Wbrew pozorom zarobią, tylko się więcej
napracują. Taka panienka bierze koło 1000
złotych za wieczór, może nawet czasem koło
2 tysi. Do tego dochodzi często jakaś dobra
restauracja. W małym miasteczku weźmie
250 -300 zł za godzinę. I znajdzie klientów
bo to są piękne dziewczyny. A dziesięciu
klientów to 2500 – 3000 złotych dziennie.
Ale trzeba się więcej napracować. Coś za coś.
Nie masz obaw, że zarazisz kogoś, kto
będzie Cię później o to oskarżał?
- A czy wirus ma zainstalowanego GPS-a? Skąd klient może wiedzieć, że to ja go
zaraziłam? A może to on przywlókł coś i
mnie zaraził? To jest nie do udowodnienia.

Ale jest nieodpowiedzialne, bo teraz
chodzi o ograniczenie kontaktów.
- Przecież ja nikogo nie zmuszam do kontaktów. To klient powinien wykalkulować
ryzyko, co jest dla niego ważniejsze. Jak
nie zadzwoni i się nie umówi, to ja go nie
zmuszę, żeby do mnie przyszedł. Jeśli już,
to klienci są nieodpowiedzialni.
To jest dość przewrotne tłumaczenie, bo
jakbyś zawiesiła interes, to nie mogli by
się umówić.
- Może przewrotne, ale i wygodne. A
powiedz mi, czy tym producentom testów
zależy na tym, żeby wirus się skończył? Czy
może chcą, żeby trwał jak najdłużej, bo
zarabiają krocie? Zobacz jak poszły ceny w
sklepach. Jedni z wirusem walczą, inni go
wykorzystują, żeby zarobić.
U Ciebie ceny też poszły w górę?
- Generalnie poszły w górę. Jest trochę
mniej dziewczyn, bo nie da się ukryć, że
niektóre rezygnują ze strachu. A jeśli jest
strach, to i ceny idą w górę. Ale nie tak
mocno, jak mięso.
Dzięki za rozmowę.
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Wymuszona zdrada
Teresa nie ukrywa, że
liczyła na większą wyrozumiałość ze strony
męża. Fakt, zdradziła go, ale... nie czuje
się winna. Uważa, że
w wyjątkowych sytuacjach - a właśnie taka
ją spotkała – zdradę
powinno się zrozumieć
i wybaczyć.
Teresa i Wojtek pobrali się
w 2002 roku. Szybko, bo już
po niespełna roku, przyszła na
świat ich córka Kamila. Wojtek
pracował, a Teresa zajęła się
wychowywaniem córki. Kiedy
Kamila miała 2 lata, zajęli
się nią dziadkowie, a Teresa
poszła do pracy. W tamtym
okresie z pracą było bardzo
ciężko - zwłaszcza dla kobiet,
dlatego kiedy tylko nadarzyła
się okazja - zdecydowała się
bez wahania. W 2006 roku
urodził się Marcin.
W 2018 roku Kamila i Marcin
pojechali z dziadkami na wakacje nad morze.
- Odebrałam telefon, kiedy
byłam w pracy – opowiada
Teresa. - Rodzice jechali z dziećmi do Gdańska na wycieczkę.
Dzwoniła policja, że doszło
do wypadku. Wjechała w nich
niemal czołowo ciężarówka.
Mój tata zginął na miejscu,
mama i Marcin byli w ciężkim
stanie. Jedynie Kamili nic poważniejszego się nie stało. To
był dla mnie szok. Natychmiast
zadzwoniłam do męża i pognaliśmy do Gdańska do szpitala,
gdzie trafili nasi najbliżsi. Kiedy
dojechaliśmy, mama akurat
odzyskała przytomność. Kamil miał poważne obrażenia
wewnętrzne. Przeszedł skomplikowaną operację i lekarze
byli bardzo ostrożni, mówiąc
o rokowaniach. Usłyszałam
od nich zdanie, które często
słyszałam na filmach i jakiego
nie chciałam nigdy usłyszeć:
najbliższa doba zdecyduje.
Teresa mówi, że to była najgorsza doba w jej życiu. Spędzili ją głównie przed OIOM-em, gdzie nie mogli wejść,
i biegając pomiędzy salami

mamy i Kamili. Mama była
przytomna, ale rozpaczała po
śmierci taty. Kamila płakała,
bo zginął dziadek, a brat, z
którym normalnie się kłóciła,
ale kochała go nad życie, był o
krok od śmierci. My z Wojtkiem
tkwiliśmy w samym środku
tego wszystkiego, przeżywając
i stratę ojca, i lęk o Marcina, i
troskę o Kamilę i mamę. No i
ta świadomość tego, co czują...
to było straszne.
- Doba minęła i stan Marcina
się ustabilizował - wspomina
Teresa. - Lekarze mówili co
prawda, że najgorsze minęło,
ale przyznawali, że jego stan
jest nadal bardzo ciężki. Syn
był nieprzytomny, ale lekarze
mówili, że i tak będą utrzymywali go w stanie śpiączki.
W międzyczasie musieliśmy
zająć się pogrzebem taty. Nie
było szans, aby była na nim
mama. Strasznie to przeżywała.
Kiedy wróciliśmy, lekarz poprosił nas o rozmowę. Nie miał
dobrych wiadomości. Obie
nerki ucierpiały i należy się
przygotować do przeszczepu.
Od razu zaoferowałam swoją,
ale mąż przypomniał, że kiedyś chorowałam na żółtaczkę
typu B. Lekarz nie pozostawił
złudzeń: nie mogę być dawcą.
Od razu zaoferował się Wojtek.
Lekarz tłumaczył, że to jest na
razie ewentualność, bo będą
walczyli aby uratować mamie
nerki, ale uprzedzają, że może
zajść konieczność przeszczepu. Ponieważ i tak byliśmy w
szpitalu, Wojtek poprosił, żeby
zrobili mu wszystkie badania.
Tak na wszelki wypadek, żeby
w razie konieczności zyskać na
czasie. Tak się stało, ale kiedy
czekaliśmy na wyniki, lekarz
poinformował, że lewa nerka
mamy ruszyła i będzie z nią ok.
O prawą jeszcze muszą powalczyć. Wojtek odebrał badania,
które również wykluczyły go z
grona dawców. Lekarz coś mętnie tłumaczył, że czasem tak
się zdarza, ale Marcin akurat
został wybudzony ze śpiączki
i nie mieliśmy czasu, żeby się
nad tym zastanawiać.
***

Po miesiącu od powrotu do
Wałcza wszystko powoli wracało
do normy. Kamila nie odczuwała już skutków wypadku.
Babcia na razie mieszkała z nimi
i choć fizycznie była sprawna,
ale ciągle mocno przeżywała
śmierć dziadka. Marcin powoli
dochodził do siebie. Wciąż miał
jeszcze nie do końca sprawną
nogę, ale najważniejsze było
to, że obrażenia wewnętrzne
okazały się mniej groźne, niż się
wydawało.
- Wieczorem mąż usiadł w
kuchni i zapalił papierosa –
opowiada Teresa. - Czułam, że
coś się dzieje, bo nie palił już
prawie 2 lata. Wszyscy w domu
już spali. Wojtek położył na
stole wyniki badań. Zaznaczył
na nich pisakiem słowa: brak
zgodności pokrewieństwa. Mówił, że pytał lekarza o co chodzi i usłyszał, że osoby z obu
próbek nie są spokrewnione. A
to oznacza, że Marcin nie jest
jego synem. Spytał, czy mam
coś do powiedzenia. Zawsze
czułam, że coś takiego może
się zdarzyć. Czułam, że Wojtek
może nie być ojcem Marcina,
choć modliłam się, żeby tak
nie było, a jeśli jednak jest, to
żeby się to nigdy nie wydało.
Niestety spadło na mnie i jedno, i drugie.
Teresa zaczęła mężowi opowiadać, co działo się w 2005
roku. Wojtek miał wtedy wypadek. Dorabiał na czarno na
budowie i spadł z dachu. Skomplikowane złamanie nogi, kilka
miesięcy leczenia. Stracił pracę,
zasiłek się skończył. Jedyne
pieniądze przynosiła do domu
Teresa. Mieli kredy hipoteczny
i gdyby nie rodzice, nie mieliby
szans się utrzymać. Pieniędzy
brakowało na wszystko. I wtedy
spadł kolejny cios.
- Kierownik przyszedł do
mnie i powiedział, że są szykowane zwolnienia i ja jestem
na liście – opowiada Teresa. Byłam przerażona. Widziałam
już w wyobraźni, jak bank
wypowiada nam kredyt i musimy się wynosić z mieszkania.
Widziałam koleżanki, które
zadłużały się wszędzie, gdzie
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mogły. Zaczęłam błagać kierownika, że może jeszcze może
coś z tym zrobić. Pytałam, czy
jest szansa na utrzymanie posady, deklarowałam, że mogę
pracować nawet więcej za te
same pieniądze. Spojrzał na
mnie jakoś tak... dziwnie, i
nie owijając w bawełnę oznajmił, że zachowam pracę, jeśli
zostanę jego kochanką. Biłam
się z myślami przez dwa dni.
Przyszła akurat rata kredytu,
a po jej zapłaceniu zostało mi
120 złotych na tydzień. Pomyślałam, że za moment mogę
nie mieć nawet tego... Nie mogłam się łudzić, że znajdę inną
pracę, bo jej zwyczajnie nie
było. I zgodziłam się. Sypiałam
z nim przez kilka miesięcy,
do czasu, aż nie wywalili go
za inne machlojki. Nawet nie
wiem, czy faktycznie byłam
przeznaczona do zwolnienia,
czy mnie okłamał. Kiedy już go
nie było okazało się, że jestem
w ciąży. Modliłam się, żeby to
było dziecko męża. Dopiero
teraz okazało się, że jednak
nie... To opowiedziałam tego
wieczoru Wojtkowi. Myślałam,
że zrozumie, że do zdrady byłam właściwie zmuszona. Że
zrobiłam to z troski o rodzinę.
Wojtek nic nie powiedział,
ale po tej rozmowie odsunął
się ode mnie całkowicie. Nie
sypiamy ze sobą, mało rozmawiamy. Niby jest, ale czuję, że
się mną brzydzi. Może jestem
przeczulona, ale wydaje mi
się, że inaczej też odnosi się do
Marcina. Stara się, nie mogę
powiedzieć, ale miłość, jaką
mu okazuje, wygląda sztucznie. Próbowałam jeszcze z nim
rozmawiać, prosiłam, żeby
wczuł się w moją sytuację i zrozumiał, że nie miałam wyjścia.
Że to dla mnie też była trauma, że cierpiałam. Prosiłam,
żeby mi wybaczył. Powiedział,
że wybacza, ale zapomnieć
nie potrafi i mam czekać.
Ale... czekam już ponad rok i
nic się nie zmienia. Dla niego
wciąż jestem winna, choć ja
uważam, że to, co zrobiłam,
zasługuje na wybaczenie...
Marcin Orlicki
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OGŁOSZENIA DROBNE

•

lokale, nieruChomoŚci

PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 250
m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do adaptacji,
podpiwniczony. Po termomodernizacji, 2 systemy ogrzewania (gaz, ekogroszek). Zadbany
ogród pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja.
Kontakt: 606 930 408
				
1/19ll
Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście,
62 m2, 4. piętro, stan do zamieszkania. 605 677
605					
				
sz/19l
Sprzedam działkę budowlaną, letniskową,
pow. 970 m2. Rybakowo, 15 km od Gorzowa
Wielkopolskiego. tel. 0031 644 570 711, 0031
647 313 106, +48 506 444 580 		
				
12/20l

•
•

OGŁOSZENIA DROBNE

Coś na ząb gastronomia

Sprzedam komplet elementów drewnianych
•domku
letniskowego. Tel. 0031 644 570 711,

Kurki odchowane,
kaczki, gęsi, indyki,
perliczki, przepiórki.

+48 506 444 580

12/20l

ZLECANIE OGŁOSZEŃ

Zlecenia na ogŁoszenia i reklamy
•ramkowe
oraz ogŁoszenia drobne,

które mają ukazać się w najbliższym wydaniu
tygodnika „Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy w
siedzibie redakcji przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałczu do godz. 16.00 do piątku poprzedzającego
nowe wydanie. Druk ogłoszeń można też zlecać
drogą mailową lub telefonicznie: 602 590 376.
				
				
Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług!

Dowóz. 600-539-790
NOTARIUSZ
Lidia Michalska
● pośrednictwo
● wycena
● obsługa prawna

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

SPRZEDAM

•

Sprzedam w oryginalnej walizeczce prawie
nowe hantle z wymiennymi obciążnikami 4x2,5
kg + 4x1,25 kg. Tanio. 602 590 376		
				
1/20k
Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 303
Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. Moc 4x25
W. Cena do uzgodnienia. 602 590 376		
1/20s

Usługi potrzebne

•

Pensjonat

Malinka
Night Club 24 h
Wałcz
ul. Południowa 24
tel. +48 67 387 00 40
+48 506 337 760

ZŁOTNIK - JUBILER
Dom Rzemiosła, ul. Kilińszczaków 38,

tel.

WÓJT GMINY WAŁCZ
informuje, że zostały wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy Wałcz
oraz na stronie BIP Gminy Wałcz
wykazy oraz ogłoszenia
nieruchomości przeznaczonych do
zbycia,
najmu i dzierżawy.

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

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

www.pensjonatmalinka.pl
kontakt@pensjonatmalinka.pl

Tylko 30 zł
Zamów ogłoszenie:

662 041 438

SUPER
ONLINE

„Super Pojezierze”
w wersji elektronicznej na stronie
www.pojezierze.com.pl
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Dom: budowa, remont, wyposażenie

Usługi pogrzebowe

K
ZA

SALON LAMP

ŁAD POGRZEBOW
Y

KALIA

Wałcz Kołobrzeska 8
oświetlenie:

Wałcz, ul. Nowomiejska 32

(kierunek Szczecin, za przejazdem kolejowym 100 m)

tel. 67 258 92 31

- DOMÓW
Zapraszamy
- OGRODÓW pn. - pt. 10.00-18.00
sobota 10.00-14.00
- BIUR
- MEBLOWE www.salonlamp.eu
- PEŁNA GAMA OŚWIETLENIA
W TECHNOLOGII LED

FLORYSTYKA I DEKORACJE
POGRZEBOWE
Telefon całodoobowy

720 807 802

Świadczymy pełen zakres usług pogrzebowych
zgodnie z wolą rodziny.

POMOŻEMY GODNIE
POŻEGNAĆ BLISKĄ CI OSOBĘ
KONKURENCYJNE CENY

67 349 45 00, 349 46 00

Medycyna, rehabilitacja

Motoryzacja

ORTOPEDA

KLIMATYZACJA

tel. 513 184 078

odgrzybianie, napełnianie, naprawa

ELEKTROMECHANIKA

www.sulinski.pl

Wałcz ul. Krótka 2 tel. 507 133 727

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

AUTO-TRANS WAŁCZ

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

Gabinet Medycyny Pracy
badania kierowców

Sławomir Kaliski

Lek. spec. med. rodzinnej i med. pracy
Środa, godz. 16.00-18.00 gabinet Walcz, ul. Piastowska 3/19
78-600 Wałcz, ul. Kościuszkowców 10
(budynek przychodni, gab. 19)

tel. 781 385 100

Okna energooszczędne
PCV i aluminium,
systemy przeciwpożarowe

naprawa rozruszników, alternatorów itp.

Arkadiusz Kania

● POMOC DROGOWA 24H Andrzej Lewczuk
● HOLOWANIE CIĘŻAROWE I OSOBOWE
● AUTO SERWIS
● SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I OPON
Sprawdzamy i przygotowujemy
pojazdy do rejestracyjnych
przeglądów technicznych

e-mail: ruth5@op.pl

tel. 603 389 486

Tylko 30 zł

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

Zamów ogłoszenie:

662 041 438
TAXI

opony ● hamulce ● oleje
naprawa felg aluminiowych
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