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Na jeziorach i na scenie

REKLAMA

O tym, jak duże znaczenie w organizacji imprezy (oprócz repertuaru
muzycznego i dodatkowych atrakcji) ma pogoda
przekonali się w miniony
weekend organizatorzy
wałeckiego Festiwalu
Dwóch Jezior. Sobotnie
15 stopni zgromadziło
nad jeziorem najwierniejszą publiczność, ale
już słoneczna niedziela

spowodowała, że od południa na terenie MOSiR-u przebywało mnóstwo
ludzi, a koncert Kamila
Bednarka oglądały tłumy.
Festiwal rozpoczął się w
piątkowy wieczór pokazem
smoczych łodzi z pochodniami na jeziorze Raduń
i występem zespołu Dejembe z „Kornelówki”. Uroczyste pierwsze otwarcie

KASACJA POJAZDÓW
TRANSPORT GRATIS
PŁACIMY ZA POJAZDY
Dobino 66, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 73 79
kom. 500 170 290

odbyło się w sobotę, tuż
przed regatami, na promenadzie nad Jeziorem Zamkowym.
- Myślę, że jest w nas tęsknota za takimi dużymi
imprezami, jaką był Festiwal Filmu i Sportu, impreza
o zasięgu ogólnopolskim,

gdy do Wałcza przyjeżdżali
artyści i sportowcy. Dlatego cieszę się, że w głowach
naszego bardzo dobrego
zespołu szantowego „Majtki Bosmana” pojawił się taki
ciekawy pomysł Festiwalu
Dwóch Jezior.
Dokończenie na str. 3
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Zgrana drużyna
Na początku przyznaję się
do błędu. W zeszłym tygodniu stwierdziłem, że Niemcy wygrają Euro2016, a tak
się nie stało. Czuję się trochę
usprawiedliwiony, bo kto
spodziewał się, że to Portugalia, która ledwo wygrała z
Polską, będzie triumfować?!
Mało tego okazało się, że do
zwycięstwa nie potrzebują
nawet Ronaldo.
Wygląda na to, że nie ma
ludzi niezastąpionych. Dotyczy to zarówno sportu, jak
i w polityki. Smutne jednak
jest to, że rozgrywki w piłce
nożnej przyćmiły sukcesy
polskich lekkoatletów, a jest

się przecież czym chwalić. Na
lokalnym podwórku także jest
wiele powodów do radości.
Przykładem jest choćby ostatni sukces klubu bokserskiego
Korona, który pokazał, że spokojną pracą organiczną można
zrobić dobre wyniki.
Cieszę się, że Festiwal Dwóch
Jezior był tak udany. Mam nadzieję, że stanie się sztandarową lokalna imprezą (tak jak
Festiwal Żubra w Mirosławcu).
Ogromne gratulacje należą się
Dariuszowi Izbanowi i pozostałym Majtkom Bosmana, którzy
- choć nie reprezentują żadnej
firmy od promocji - wymyślili
formułę tej imprezy. Pomysł i
wykonanie można ocenić na
piątkę. Nie mogło się oczywiście obyć bez wpadek organizacyjnych, ale kto ich nie
popełnia?! W przyszłym roku
wystarczy je wyeliminować i
sukces murowany. W tzw. internetach niektórzy mieszkańcy
kpili i drwili z założonej przez
organizatorów liczby gości
(przypomnijmy, miało to być
10 tys. osób) no i mieli rację,
ale przecież i tak frekwencja
była znakomita.

Zanosi się, że impreza będzie kontynuowana, mieszkańcy wręcz się tego domagają, co wyraźnie było słychać
podczas festiwalu. Tym bardziej że pieniędzy w miejskiej
kasie nie brakuje (co się wkręca społeczeństwu), bo wystarczy spojrzeć na wskaźniki
budżetu, które są tak dobre,
jak w innych miastach naszego powiatu. Co do pieniędzy
i budżetu, wciąż zastanawiam
się, czy wałeccy radni odważą
się na kolejny krok, czyli referendum nad odwołaniem
burmistrza? Czy też zadbają o
swoje interesy i dadzą spokój,
uważając że klaps polityczny
wystarczy (merytorycznie budżet został bowiem dobrze
przygotowany).
Bo w polityce jest tak, jak
w sporcie. Gdy się ma zgrany
zespół z dobrym kapitanem,
a prezes klubu to rozsądny człowiek, to i na sukcesu
przychodzi pora. A jak będzie w Wałczu? Czy będziemy mieć powody do dumy i
radości? Bo tego wciąż wałczanom brakuje.
Piotr Kurzyna

REKLAMA

Felieton naczelnego (w zastępstwie)

Vincit qui patitur
8 lipca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odbyła się uroczystość rozdania dyplomów absolwentom
uczelni.
Dyplomy odebrało 72 ze 136 absolwentów
studiów pierwszego stopnia, studiów inżynierskich i podyplomowych.
- W logo naszej uczelni wpisane jest hasło
„Vincit qui patitur”, co znaczy zwycięża ten,
kto wytrwa. Wy wytrwaliście i zwyciężyliście.
W życiu każdego człowieka są takie chwile,
które pamięta się bardzo długo. Dzisiaj jest
jeden z takich dni, do którego wszyscy będziemy często wracać myślami. Okres studiów
to był okres wytężonej pracy, a jednocześnie
wielu wspaniałych chwil, nowych znajomości.

Tytuł ukończenia studiów jest nagrodą za waszą sumienność, determinację i wytrwałość,
ale przede wszystkim za mądre kierowanie
własnym życiem - mówiła rektor PWSZ prof.
Jolanta Witek. - Mam nadzieję, że będziecie
pamiętać o uczelni i ludziach, z którymi się
spotkaliście. My, jako uczelnia, zawsze jesteśmy bardzo dumni z naszych absolwentów.
Dzisiaj żegnacie się z uczelnią, ale pamiętajcie,
że to nie jest koniec, ani nawet początek końca, to dopiero koniec początku.
Były życzenia, kwiaty i nagrody dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.
Uroczystość rozdania dyplomów uświetniła
obecność rodzin i przyjaciół absolwentów.
ks
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Na jeziorach i na scenie
Dokończenie ze str. 1

wieczór należał do zespołów
szantowych. Na scenie wystąpili The Nierrobers, Qftry,
Majtki Bosmana i Mechanicy
Shanty. Po sobotnich koncertach publiczność obejrzała spektakl przestrzenny
z wykorzystaniem laserów
i muzyki. W niedzielny wieczór publiczność bawił Kamil
Bednarek z zespołem i ten
koncert cieszył się wielkim
powodzeniem. Gwiazdę festiwalu obejrzała bardzo
liczna publiczność w każdym
wieku.
- Pytali mnie koledzy zawodowcy od organizacji i
prowadzenia imprez czy festiwal jest imprezą jednorazową czy będzie odbywał się
wiele razy. Odpowiedziałem
im z przekonaniem, że jest
pierwszy raz, ale na pewno
jeszcze będzie wiele razy,
bo pomysł jest bardzo fajny
- mówił prowadzący imprezę
Roman Czejarek.
Po koncercie w Rodzinnej
Strefie Sportowej kibice piłki
nożnej (i nie tylko) oglądali
mecz finałowy Euro 2016.
ks
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To mają być dwa dni interesujących imprez na wodzie i muzycznych, którymi
będzie żyło nasze miasto mówi burmistrz Wałcza Bogusława Towalewska.
Kolejne oficjalne otwarcie
festiwalu miało miejsce na
drugim jeziorze. To na Raduniu odbywały się zawody
smoczych łodzi, pokazy ratownictwa wodnego, wałecki triathlon wodny, rodzinny
trójbój rekreacyjno-wędkarski czy bitwa wodna; działały
wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych. Nie brakowało także chętnych, którzy
chcieli osobiście sprawdzić
jak działają latające buty czyli flyboard. Wodny tor przeszkód w sobotę stał pusty,
ale już w niedzielę od rana
z tej atrakcji korzystały dziesiątki plażowiczów.
W sobotę i niedzielę nad
Raduniem odbywały się
koncerty, a imprezę prowadził Roman Czejarek. Na scenie wystąpiły zespoły Kredo
i BlobFish oraz Dominika
Ptak, Aleksandra Andrukajtis
i Natalia Posiadała. Sobotni
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OGŁOSZENIA DROBNE
zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:
Wynajmę lokal
tel. 725 929 462
[71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków.
tel. 67 258 26 84
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu 55m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40
[83/4/50] Sprzedam lub zamienię na
parter mieszkanie 4-pokojowe.
tel. 692 748 176
[81/4/141] Kwatery dla pracowników,
łazienka, kuchnia, RTV. Szwecja/k
Wałcza.
tel. 790 386 813
[77/12/39] Sprzedam działki budowlane. Różewo.
tel. 507 136 469
[85/2/212] Sprzedam samochód Zafira. Rocznik 2005, 1.9
tel. 503 538 478
[85/4/210] Sprzedam mieszkanie
58,77 m2, wieżowiec, II p.
tel. 570 559 656
[85/4/212] Sprzedam mieszkanie 47
m2, IIp. Dolne Miasto.
tel. 724 552 015
[75/8/92] OKAZJA! Sprzedam tanio
mieszkanie na ul. Aleji Tysiąclecia,
2 pokoje ,44 m2.
tel. 724 837 911
Sprzedam nowe bezczynszowe
mieszkanie,
64 m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40
[80/4/131] Sprzedam garaż na osiedlu moje marzenie.
tel. 501 286 423
[80/8/139] Sprzedam 2 działki bud.
o pow. 1000m2 każda. Stara część
Ostrowca. Graniczą z lasem, w sąsiedztwie Jeziora Klubowego.
tel. 609 919 211
[89/8/205] Kupię ziemię rolną na
obrzeżach Wałcza, może być z zabudowaniami
tel. 604 27 55 22
[84/4/203] Sprzedam dom na Raduniu
tel. 662 798 199
Sprzedam mieszkanie, 70m2, parter z ogródkiem, umeblowane do
uzgodnienia,nieopomiarowane.
Zatorze II.
tel. 518 360 663
Sprzedam dużą działkę 3500m2 w
tym 500m2 działka budowlana. Cena
150 tyś. Morzyce Nowe.
tel. 693 424 150
Sprzedam dom w Gostomii
tel. 607 472 000

POŻYCZKA
ZA DARMO
tel.

508 593 834
508 593 833

Szukam 3 pokojowego mieszkania do
wynajęcia w Wałczu, od początku lipca.
tel. +47 465 722 66 , kontakt sms +48
504 333 344
Sprzedam mieszkanie w Bornem Sulinowie tel. 669 829 990
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe dla
pracowników
tel. 792 244 037
Sprzedam działkę budowlaną położoną
pod lasem w Kołatniku tel. 602 474 496
Sprzedam duży ładny dom o pow.
180m2, ul.3go Maja
tel. 602 515 258
Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie, 40 m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40
Sprzedam dom w wsi Górnica 160 m2,
ogródek, garaż,działka 20a , duże podwórko, budynek gospodarczy
tel. 881 454 709
Sprzedam bezczynszowe 2 pokoje140tys. tel. 663846956

RÓŻNE:
[78/4/115] FRANCUSKI - korepetycje i tłu-

maczenia. tel. 503 842 429

59 gr za słowo

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz
Zatrudnię panią do gotowania i sprzątania w pensjonacie - Człopa.
tel. 502-120-123
[89/4/352]Przyjmę do pracy w gastronomii (sprzedaż lodów z maszyny, sprzedaż
małej gastronomii) Cv wraz ze zdjęciem
prosimy przesłać na adres: autogrill@vp.pl
Zatrudnie murarza, malarza-szpachlarza,
termoizolera, dekarza
tel. 504 408 763
Zatrudnię pracownika na stanowisku
elektromechanik - kierowca do naprawy
urządzeń w siłowni (diagnostyka,
wymiana części, konserwacja).Pełny etet
i umowa o pracę. Proszę o przesłanie
swojego CV na adres e-mail:
biuroeurosport@wp.pl
tel. 692 698 386

[80/6/75] Remonty, wykańczanie mieszkań. tel. 739 531 694

Technik budownictwa, emeryt podejmie
prace.
tel. 691 588 828

GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ
882069266

Opiekunka seniorów- legalna praca w
Niemczech – sprawdzone kontrakty,
umowa, organizacja wyjazdu, bez opłatPromedica24 zaprasza!
tel. 514 781 838.
Nie znasz niemieckiego?- zapisz się na
kurs w Wałczu!

[84/4/202] Sprzedam kiosk na działalność
gospodarczą (Lotto, prasa itp.) dobry
punkt
tel. 662 798 199
[85/2/213] Usługi ogólnobudowlane,
remonty mieszkań.
tel. 662 332 515

Technik budownictwa-emeryt podejmie
pracę tel. 790 363 487

Pożyczka z dojazdem do klienta.
tel. 882069266

Zatrudnię pracowników w branży budowlanej tel. 667 758 463

Sprzedam tłuczeń 40 zł tona.
tel. 883-946-054

Zatrudnię kucharkę/kucharza - praca na terenie gminy Mirosławiec,
tel. 501 698 387

[72/20/77] Szybkie i wygodne pożyczki.
Przejrzyste zasady, raty łatwe do spłaty
Optima Sp. z o.o. KRS0000355315
tel. 500 600 370
Do 25.000zł na dowolny cel Tel. 882069266

Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
[79/10/12] BIURO MATRYMONIALNE
„Dana”.
tel. 695 06 20 20
[79/12/11] NIEMIECKI Z SUKCESEM.
Nauka, korepetycje, niemiecki dla opiekunek, tłumaczenia zwykłe, matura.
tel. 726 173 057
Sprzedam inwalidzki wózek elektrycznytel. 661 116 521
Remonty, wykończenia wnętrz
tel. 504 160 153
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności
Tel. 882069266

Zatrudnię pracownika na stanowisku elektromechanik - kierowca do naprawy urządzeń w siłowni ( diagnostyka, wymiana
cześci , koserwacja) . Pełny etet i umowa o
pracę. Proszę o przesłanie swojego CV na
adres e-mail:biuroeurosport@wp.pl
nr. telefonu : 692698386
Firma Eurosport-fitness poszukuje do współpracy Firmę lub osobę prywatną ( umowa o
dzieło) w celu realizacji zleceń na malowanie / lakierowanie,spawanie , szpachlowanie
elementów plastikowych. Kontakt nr telef:
692698386 lub na adres e-mail :
biuoroeurosport@wp.
Opiekunka osób starszych- legalna praca w
Niemczech, wakacyjne wyjazdy- Promedica24, tel. 514781838
Wakacyjny kurs j. niemieckiego od podstaw
dla opiekunów osób starszych w Wałczu -po
kursie praca gwarantowana. Zapisz się i pracuj w Niemczech jako opiekunka seniorów.
tel. 514781838 Promedica24

Poszukuję opiekunki do osoby nieleżącej,
samodzielnej.
tel. 721 605 747

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczuposzukuje pracownika do
działu Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku. Więcej informacji na stronie:
pssewalcz.pis.gov.pl

Zatrudnię pracownika budowlanego na
stałe
tel. 694 159 907

Szukam pomocy domowej - do sprzątania
mieszkania ( 3 dni w tyg.). Tel. 880 471 768

Wykonujemy usługę suszenia zboża - sezon 2016
tel. 509 159 549 - Dębołęka

Pizzeria Bambo zatrudni kobietę do pracy w
barze, męszczyznę do rozwożenia potraw.
Tel.502 484 880

REKLAMA
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Czy dojdzie do skażenia gleby i wody?

Takie pytanie zadają sobie mieszkańcy Gostomi (gmina
Wałcz) widząc jak na pole w pobliżu ich miejscowości wylewane są osady ściekowe. Firma wylewająca osady twierdzi,
że nawozi ziemię. Niestety, taki sposób „nawożenia” przeczy zasadom dobrej praktyki rolniczej. Zaskarżona przez
gminę decyzja o zaprzestaniu działalności została oddalona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Proceder
trwa już trzy lata.
Sprawa zaczęła się w lutym
2014 roku.
- Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
wpłynęło zgłoszenie, że na
polach w pobliżu Gostomi jest
„bałagan”. Rzeczywiście, pojechaliśmy w teren i na miejscu
okazało się, że na pole wylewane są osady ściekowe w
bardzo dużej ilości, a składowane na małej powierzchni.
Gmina wszczęła postępowanie - opowiada wójta Jan Matuszewski.
Wywozem ścieków zajmuje
się spółka Inneko z Gorzowa
Wielkopolskiego, która ma
wydaną decyzję na nawożenie pola.
- Ale miało to wyglądać zupełnie inaczej. Miało być rozrzucane na polu, przeorane
tak, jak nakazuje dobra prak-

tyka rolnicza. A oni wylewali
to praktycznie setkami ton na
jedno miejsce i powstawała
blisko półmetrowa warstwa
osadu, która nie była rozrzucana na polu - mówi wójt.
Gmina wysyłała pisma do
spółki (wtedy jeszcze firma
nazywała się Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie
Wielkopolskim) o udzielnie
informacji jaki jest skład wylewanego „nawozu” i skąd
on pochodzi, ale zakład nie
udzielał odpowiedzi. W tej sytuacji wydano decyzję o usunięciu nawozu z pola. Spółka
odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koszalinie, które uchyliło
decyzję władz gminy.
- SKO argumentowało swoją decyzję tym, że na polu nie
rosną uprawy konsumpcyjne.

Fabian Gabriel Wykręt
Gabriela Kułaga
Maja Magdalena Pertek
Dominika Aurelia Krefta
Lena Stenclewicz
Małgorzata Gniot
Michał Kiedrowski

Zenon Machowski
Maria Spólnik
Agnieszka Bąk
Jerzy Jan Szcześniak
Janina Smolak

Są to rośliny przemysłowe,
przeznaczone nie do spożycia
i w związku z tym stosowanie
tych osadów pościelowych
nie wpływa niekorzystnie
- mówi wójt. - A fakt, że odpady znajdują się w jednym
miejscu firma tłumaczyła tym,
że ... zepsuł się sprzęt. I to tłumaczenie zostało uznane.
Przez pewien czas był spokój, ale od kilku miesięcy samochody znów pojawiają się
na polu. Przyjeżdża wywrotka, wylewa „nawóz”, potem
przyjeżdża inna osoba, która
rozgarnia to na powierzchni
kilkudziesięciu metrów. Okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni. Jak mówią, dawka
i stężenie tego „nawozu” na
małej powierzchni z pewnością przekracza normy.
- To nie jest rolnicze wykorzystanie ziemi, tylko utylizacja. Te ścieki są rozprowadzane na zaledwie kilkudziesięciu
metrach i tak pozostawione.
Tu nie chodzi tylko o zanieczyszczenie gleby czy smród,

ale o to, że może dojść do
zanieczyszczenia wód gruntowych - mówi w imieniu
mieszkańców sołtys Gostomi
Zenona Pel.
Kolejne pisma wysyłane do
Inneko pozostały bez odpowiedzi. Dlatego gmina wystąpiła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z pytaniem m.in. o skład
wywożonych odpadów czy
aktualne badania stanu gleby. Poinformowano również
Agencję Nieruchomości Rolnych.
- Teraz pozostaje nam czekać na odpowiedź - mówi
wójt. - W pismach zwróciliśmy
uwagę na to, że przy nawożeniu została naruszona zasada
dobrej praktyki rolniczej, a co
za tym idzie dzierżawca pola
może stracić unijne dopłaty
do gruntów. Będziemy chwytali się wszystkich możliwości,
chcemy uderzyć z różnych
stron. Mieliśmy już podobny
przypadek w Strącznie, badała go policja, WIOŚ, a prokurator umorzył sprawę. My
poprzez nieustanne kontrole

Nowy dyrektor?
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji nadal nie ma dyrektora. W nieoficjalnym
obiegu krąży kilka nazwisk
potencjalnych kandydatów, a jednym z najczęściej
wymienianych jest Paweł
Łakomy. Sam zainteresowany potwierdza jedynie
fakt złożenia dokumentów
na konkurs.
Sylwetki Pawła Łakomego
sympatykom sportów, szczególnie wodnych, nie należy
przypominać. Dwukrotny
olimpijczyk z Atlanty i Sydney,
wicemistrz świata z 1998 roku
w K4, oraz wicemistrz Europy
rok wcześniej. Wielokrotny
medalista mistrzostw Polski
w kajakarstwie.
Jest absolwentem Wyższej
Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (specjalność
promocja i PR). Podnosił kwalifikacje na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność ekonomika pracy i

zarządzanie kadrami).
- Złożyłem dokumenty i myślę, że czas na dłuższą rozmowę nadejdzie, kiedy w ratuszu
zapadną decyzje - powiedział
w przeprowadzonej 11 lipca o
godz. 12.30 rozmowie telefonicznej Paweł Łakomy. - Jeżeli chodzi o doświadczenie
to kilkanaście lat pracowałem w agencji eventowej w
Poznaniu i zajmowałem się
organizacją wielu imprez i
warsztatów. Jako sportowiec

czy nakazy doprowadziliśmy
do tego, że właściciel sam
zrezygnował. Trwało to jednak ponad rok. Tu będziemy
postępować podobnie. Zapewniam mieszkańców, że
zrobimy wszystko, uderzymy
z każdej strony, gdzie tylko
się da, żeby nie dopuścić do
skażenia gleby i wód.
Niestety, wszystkie sprawy
urzędowe: wysyłanie pism,
a potem czekanie na odpowiedzi, kontrole, wizyty w
terenie, pisanie protokołów,
dokumentów, odwołania od
decyzji i inne czynności administracyjne wymagają czasu.
Mieszkańcy mają nadzieję, że
nie będzie za późno...
Mimo wielokrotnych prób
do zamknięcia tego numeru Extra Wałcza nie udało
nam się uzyskać komentarza
przedstawicieli spółki Inneko z Gorzowa Wielkopolskiego. Ciągle czekamy na odpowiedź i liczymy, że już w
następnym numerze przedstawimy Czytelnikom stanowisko firmy w tej sprawie.
ks,
zdjęcie dostaliśmy od Czytelnika
jestem nadal aktywny i nadal
zajmuję się organizacją zawodów. Jeżeli chodzi o MOSiR to
uważam, że ośrodek ma spory
potencjał, choć wymaga dofinansowania i modernizacji.
Na razie czekam na rozstrzygnięcie i aby nie tworzyć
plotek czy spekulacji, nawet
nie zbliżam się do Urzędu
Miasta. Jestem pewny swojej
wiedzy i umiejętności i jeżeli
otrzymam szansę, podejmę
wyzwanie.
na zdjęciu P. Łakomy pierwszy z prawej.
Piotr
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Wyjątkowe święto
- Łezka się w oku kręci - przyznał podczas zbiórki z
okazji święta policji komendant wojewódzki policji
podinsp. Jacek Cegieła. Uroczystość odbyła się 7 lipca
w hotelu Lider na Bukowinie i była okazją do podziękowań oraz wręczenia awansów i wyróżnień.
Pier wsz ym urocz ystym
punktem zbiórki było wprowadzenie nowego komendanta powiatowego policji
mł. insp. Zbigniewa Podhorodeckiego.
- Bycie policjantem to
duma, honor i obowiązek.

Służymy Polakom w każdym
zakątku kraju, zapewniając
bezpieczeństwo i porządek
publiczny - mówił mł. insp.
Zbigniew Podhorodecki. - Ale
dzisiejsze święto jest dla mnie
szczególne, bowiem objąłem
stanowisko komendanta po-

wiatowego. Dla mnie policja
to nie radiowozy i budynki,
ale policjanci. Zgodnie z dewizą dobrych dowódców nie
będę wydawał rozkazu „naprzód”, ale „za mną”.
Komendant podziękował
również żonie za cierpliwość
i wyrozumiałość.
Święto policji było okazją
do wręczenia awansów na
stopień aspiranta sztabowego
(A. Kilijański, J. Gabryelczyk, D.
Mróz), starszego aspiranta (J.
Kaźmierczak A. Matuszak, M.
Mironow, D. Czamara, P. Wiciński, P. Wojdal, W. Serafin, T.
Tyrakowski), aspiranta (P. Saryczew), młodszego aspiranta (B. Budzyń, I. Stombroek,
M. Rajewski, E. Nuszkiewicz,
D. Samusionek-Rychlicka, G.
Bałkańska-Rozwód, I. Liniewicz-Serafin, S. Klonowski, M.
Rados, S. Woźniak), sierżanta
sztabowego (K. Borowski, R.
Rubak, N. Hauzer, S. Malak, P.
Kowalski), starszego sierżanta (M. Malinowski, B. Bezler,
D. Stańczak, P. Kłos, M. Tyszkiewicz, P. Koczmara, T. Olechnowicz, Ł. Paś), sierżanta (K.
Janiszewski, A. Naumowicz,
M. Malinowska, M. Krzymieniecki, B. Urbański, A. Czyrski,

Wakacyjne Jaglice
9 lipca w Jaglicach odbył
się festyn sołecki zorganizowany przez sołtysa oraz
radę sołecką.
Wśród atrakcji były m.in.
gry i zabawy dla dzieci, które poprowadziły instruktorki
z Domu Kultury w Człopie.
Najmłodsi pokonywali tory
przeszkód, skakali w workach, układali i zbierali piłeczki, a także jedli jogurt na
czas. Konkurencja rozegrana
była w duecie - osoba z zawiązanymi oczami musiała
nakarmić swojego partnera. Uczestnicy za udział w
zabawach i konkurencjach
otrzymali drobne upominki i słodycze. W konkurencji
przygotowanej dla dorosłych wystartowały dwie
drużyny - burmistrza i jego
zastępcy. Uczestnicy musieli pokonać tor przeszkód w
workach i z czapkami na gło-

wie, za pomocą których musieli strącać butelki z wodą.
Kolejną konkurencją dla
nieco starszych było przeciąganie liny, w której zmagało się prawie dwudziestu
mężczyzn.
W trakcie festynu można
było również obejrzeć pokazy sprzętu strażackiego
OSP z Wołowych Lasów i

wziąć udział w popularnej w
gminie Człopa w grze „Los
szczęścia”, w której główną
nagrodą był fotel z podnóżkiem oraz rower.
Gospodynie z Jaglic, jak
co roku, przygotowały bogato zaopatrzony w bufet.
Oprac. AK

G. Soroka), starszego posterunkowego (J. Moskalewicz)
Były też nagrody i życzenia
od zaproszonych gości. Starosta wyróżnił st. post. G. Soroka. asp. szt. J. Kaźmierczaka
i st. asp Ł. Klupś, burmistrz
Wałcza nagrodziła asp. K. Wieczorka, asp. szt. A Kilijańskiego i st. asp. M. Szydłowskiego. Nagrody wójta otrzymali
sierż. szt. S. Woźniak, asp. szt.
P. Woźniak, mł. asp. D. Skrzypek i sierż. B. Bezler, nagrody
burmistrza Człopy st. sierż. P.
Koczmara, burmistrza Tuczna
st. sierż. Ł. Paś i sierż. szt. P. Kowalski, burmistrza Mirosławca
st. sierż. P. Przybylski. Pamiątkowe ryngrafy od komendanta wojewódzkiego policji
odebrały pracownice cywilne
I. Domińczak i B. Olszewska.
- Łezka się w oku kręci - tak
rozpoczął swoje przemówienie były komendant powiatowy, a obecnie wojewódzki
policji podisnp. Jacek Cegieła.
- Dzisiejsza uroczystość ma
dwa wątki: pierwszy to wprowadzenie nowego komendanta. Decyzje podejmuje się
w różnych okolicznościach,
ale tutaj stopień pewności
co do osoby nowego komen-

danta powiatowego był duży.
Moje przekonanie wynikały z
obserwacji i jestem pewien,
że podjąłem właściwą decyzję. Wałecka komenda zawsze
była jedną z najlepszych w
województwie i wierzę, że
będzie tak dalej. Drugi wątek
to święto policji. Życzę państwu tego, co najważniejsze:
szacunku dla munduru, który
nosimy i społecznej akceptacji
naszych działań.
Uroczystość uświetniły występy Aleksandry i Alicji Andrukajtis z Weną. Po części
oficjalnej gości zaproszono
na poczęstunek.
ks

„Kazik” górą
Wałeckie Starostwo przedstawiło wyniki tegorocznych
matur. Najwyższa zdawalność dotyczy Zespołu Szkół nr 1,
czyli popularnego „Kazika”.

Zespół Szkół nr 1 - 93%
- I Liceum Ogólnokształcące
i Liceum Mistrzostwa Sportowego
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego - 59%
- Technikum Zawodowe nr 1
na ul. Budowlanych - 64%
- Technikum Zawodowe nr 2
na ul. Bankowej - 71,5%
- III Liceum Ogólnokształcące
na ul. Budowlanych - 42%
Zespół Szkół nr 4 RCKU - 82%
- II Liceum Ogólnokształcące - 89%
- Technikum Zawodowe nr 3 - 73%
Co ważne, wyniki dotyczą sesji majowej. Cazęść osób, która
nie zdała, ma szansę na poprawkę w sierpniu, dlatego w niektórych przypadkach zdawalność może być jeszcze wyższa.
Oprac. AK

8

Konsumentom lepiej
wiedzieć, jakie to prawa i co
zmieniła ustawa. Przyjrzyjmy
się jej z bliska.

Od 17 kwietnia 2016 roku
obowiązują zmiany w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumenta. Z punktu widzenia
konsumenta zmiany te wydają się dobre. Konsumenci są lepiej chronieni przed
bezprawnymi działaniami
przedsiębiorców. Jednak, aby
lepiej i skuteczniej dochodzić
i egzekwować należne konsumentom prawa, trzeba

Po pierwsze, prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest uprawniony do
wydawania decyzji w sprawie
zakazu stosowania w umowach tzw. niedozwolonych
postanowień umownych.
Jest on również uprawniony
do nakazania przedsiębiorcy
usunięcia takich postanowień
z umów. Jeżeli przedsiębiorca
nie zastosuje się do nakazu
prezesa UOKiK, będzie to
skutkować nałożeniem na firmę sankcji finansowej w wysokości 10% osiąganych przez

nią obrotów.
Po drugie, prezes UOKiK
może również wydawać decyzje tymczasowe, co powinno
ułatwić szybkie eliminowanie
z rynku praktyk szkodliwych i
nieuczciwych. Dodatkowo
jest uprawniony do publikowania w mediach informacji o
stwierdzonych negatywnych
zjawiskach, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla
interesów konsumentów.
Kolejnym z wprowadzonych
ułatwień jest możliwość korzystania przez prezesa UOKiK
z tzw. „tajemniczego klienta”
(mystery client). Jego działanie polega na bezpośrednim
sprawdzaniu, czy przedsię-

biorca w swoich codziennych
działaniach nie stosuje praktyk, które naruszają zbiorowe
interesy konsumentów.
Sam katalog nieuczciwych
praktyk również jest rozszerzony poprzez dodanie do
niego zakazem stosowania
tzw. misselingu, czyli wątpliwych pod względem prawnym i moralnym zachowań
oraz procedur, nastawionych
głównie na sprzedaż produktów finansowych. Efektem
wprowadzonej zmiany ma
być wyeliminowanie z rynku
działań, które prowadzą do
zawierania przez konsumentów umów niedopasowanych
do nich oraz możliwości fi-

Zbierają podpisy
Radni Bożena Terefenko
i Tadeusz Gnojewski zbierają podpisy wśród mieszkańców Wałcza w sprawie
zamontowania sygnalizacji
świetlnej przy ul. 12 lutego
(niedaleko„Biedronki”).
W ciągu zaledwie dwóch
dni udało im się zebrać ponad 400 podpisów (akcja ma
potrwać jeszcze kilka dni).
Później pismo będzie skierowane do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Radni
uzasadniają swoją prośbę fak-

KĄCIK KONSUMENTA

tem, że jest to droga wojewódzka o dużym natężeniu
ruchu, którą przechodzą dzieci z osiedla przy Zdobywców
Wału Pomorskiego do szkoły
i przedszkola na Dolnym Mieście. Oprócz tego mieszkańcy
przechodzą tamtędy m.in. na
cmentarz i do kościoła.
- Niedawno w tym miejscu
została potrącona dziewczynka. To miejsce naprawdę jest
niebezpieczne. Szczególnie
w okresie wakacji i jesienią przekonuje T. Gnojewski.
mk

Po nawałnicy

Strażacy z OSP w Szwecji (gm. Wałcz) podczas akcji usuwania powalonych drzew na trasie
Wiesiółka - Tarnowo. Droga była zablokowana po poniedziałkowej nawałnicy.

REKLAMA

Źródło: FB - OSP Szwecja

nansowych.
Do wzrostu ochrony konsumentów z pewnością przyczyni się także wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń
dla niedozwolonych praktyk
stosowanych przez przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi
przepisami termin ten został wydłużony do trzech lat.
Mimo że jest to jedynie część
wprowadzonych zmian, to już
widać wyraźnie, że powinny
mieć wpływ poprawę sytuacji
konsumentów.
Mieczysława Łukaszewicz,
prezes wałeckiego oddziału
Federacji Konsumentów
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Niebezpiecznie na drogach
Na drogach naszego powiatu znów doszło do tragedii.
W sobotę (9 bm.) na drodze krajowej nr 10 (między
Mirosławcem a Kalinówką)
doszło do tragicznego wypadku. 51-letni mieszkaniec
Mirosławca wyjeżdżając z
łuku drogi na prostym odcinku jezdni stracił panowanie
nad swoim audi A4, zjechał
do rowu, uderzył w drzewo i
poniósł śmierć na miejscu.
Dzień wcześniej groźnie
było na trasie Wałcz-Kołobrzeg, tuż za Kłębowcem.
64-letni obywatel Niemiec
kierujący bmw z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w
drzewo i następnie dachował.
W wyniku wypadku pasażerka

bmw doznała urazu kręgosłupa.
W związku z częstymi wypadkami na drodze nr 178
starosta Bogdan Wankiewicz
wystosował apel do zarządcy
o podjęcie działań mających
na celu poprawę bezpieczeństwa na tej trasie, w którym
czytamy m.in., że: „Zły stan
nawierzchni drogi, brak pobocza oraz rosnące w skrajni
drogi drzewa powodują zagrożenia dla ruchu. Również
w przypadku tragicznego
wypadku w dniu 2 lipca 2016
r., w którym zginęła młoda
osoba, po części wpływ na to
miał zły stan drogi i rosnące w
skrajni drogi drzewa”.
mk
Zdjęcie nadesłane przez
Czytelnika

Bezpieczne miejsca wypoczynku
W powiecie wałeckim
ruszyły pierwsze kontrole
miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Policjanci
wspólnie z innymi służbami sprawdzali czy koloniści mają zapewnioną
właściwą opiekę.
Kontroli są poddane warunki sanitarne, przeciwpożarowe i żywieniowe oraz
wymagana dokumentacja.
Podczas pierwszej wizyty
policjanci i przedstawicielka Sanepidu udzielali
kolonistom z Warszawy,
wypoczywającym w Gimnazjum nr 2 w Wałczu, zuchom z Tuczna i ośrodka
„Caritas” w Ostrowcu rad
na temat bezpiecznego
wypoczynku. Mundurowi
przekazali dzieciom wskazówki na temat tego, jak
należy zachowywać się na
kąpielisku, bronić się przed
agresywnym psem czy jak
zachować się w kontakcie
z nieznajomym. Ponadto

policjanci przypominali o
właściwym zabezpieczeniu wartościowych przedmiotów. Na koniec ćwiczyli
z kolonistami i zuchami
prawidłowe powiadamianie służb o zdarzeniach.
Barbara Stankiewicz z wałeckiego Sanepidu mówiła
o higienie żywienia, postępowaniu po ukąszeniach
przez owady itp. Następnie
zespół skontrolował stanicę
w Próchnówku i dwa obozy namiotowe w Ostrowcu.
Dotychczasowe kontrole

wypadły pomyślnie.
Powiatowy Zespół ds.
Kontroli Organizacji i Bezpieczeństwa Wypoczynku
Dzieci i Młodzieży został
powołany kilka lat temu
przez starostę. W skład zespołu wchodzą policjanci,
strażacy, przedstawiciele
Sanepidu, Kuratorium i Starostwa.
Oprac. AK

Na ryby! Jezioro Krzywe (Podkowa)
Dojazd drogą polno-leśną Szczuczarz - Żelichowo
wiodącą po stronie wschodniej. W kierunku północno-wschodnim od jeziora
leży wieś Przelewice, w
gminie Człopa. Na zachód
od akwenu (53°01’42.8”N
16°03’58.4”E) jest Rezydencja nad Jeziorem Pestkownica.
Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 20 ha. Wymiary:
długość 900 m, szerokość 250
m, głębokość maksymalna 4,3
m (średnia nie przekracza 2,5

m), długość obrzeża 2230 m.
Zbiornik położony w kierunku wschód-zachód i posiada nieregularny kształt.
Teren wokół jeziora bardzo
urozmaicony. Od północnej i
wschodniej strony rozciągają
się strome zbocza, porośnięte drzewami liściastymi. Od
strony zachodniej i południa
brzegi są łagodne, przechodzące w łąki i pastwiska. Linia
brzegowa urozmaicona, brzegi porośnięte wąskim pasem
trzcin i sitowia w 90 procentach, co stwarza dogodne wa-

runki do rozwoju młodocianych stadiów występujących
w jeziorze gatunków ryb.
Jezioro Krzywe należy do
typu linowo-szczupakowego.
Podstawowe gatunki występujących w nim ryb to: szczupak, leszcz, węgorz i płoć.
Jezioro udostępnione do
amatorskiego połowu ryb.
Połów dozwolony z brzegu i
łodzi. Użytkownikiem zbiornika jest Zakład Rybacki w
Wałczu, w którym można wykupić zezwolenie (ul. Bracka
1, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 20

41 lub 600 354 909). Sprzedaż
zezwoleń wędkarskich od poniedziałku do piątku w godz.
11.00 -15.00. Szczegółowy regulamin połowu oraz cennik
dostępny na:

www.zakladrybackiwalcz.pl
Mapka: Atlas jezior woj.
pilskiego oprac. w WBGiTR
w Pile pod red. St. Mazurka.
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Wycinka zabytkowych drzew

KĄCIK

W zabytkowym parku
w Kłębowcu wycięto pięć
drzew. Mieszkańcy obawiają się, że to nie koniec. Pikanterii zdarzeniu dodaje
fakt, że wycinką na gminnej
działce zajmuje się prywatna osoba.

KAROLA S.

Sędzia do oskarżonej:
- A więc nie zaprzecza pani,
że zastrzeliła męża podczas
transmisji meczu piłkarskiego?
- Nie, nie zaprzeczam.
- A jakie były jego ostatnie
słowa?
- „Oj strzelaj, prędzej, strzelaj.”

Drzewa wycięto w zabytkowym parku dworskim otaczającym ruiny zbudowanego
na przełomie XVII i XVIII wieku
pałacu.
- Pewien czas temu przeprowadziliśmy przegląd
drzewostanu w zabytkowym
parku i okazało się, że część
drzew jest obumarłych, a co
za tym idzie zagrażają życiu
mieszkańców - opowiada
wójt Jan Matuszewski. - Wystosowaliśmy pismo do kon-

Na wyspę, gdzie mieszkają
sami Murzyni, przyjeżdża
biały misjonarz. Po 2 latach
w wiosce rodzi się białe
dziecko. A że według ich
prawa, cudzołóstwo jest
karane śmiercią, wódz idzie
do misjonarza na poważną
rozmowę.
- No, jesteś tu jedynym
białym człowiekiem, więc
wszyscy podejrzewają ciebie.
Misjonarz odpowiada:
- Spójrz, w przyrodzie zdarzają się takie przypadki, że
czarne czasami równa się
białe. I na odwrót. Jest np.
jedna czarna owca w twoim
stadzie. Wszystkie są białe,
oprócz niej.
Na to zmieszany wódz odpowiada:
- Dobra, zapomnę o tej
sprawie z dzieckiem, a ty
nikomu nie mów o owcy.
Co mówi Anglik po meczu
z Islandią?
Brrr... Exit

W środku nocy żona budzi
męża.
- Co się stało? - pyta mąż.
- Zapomniałeś wziąć tabletki na sen!

REKLAMA

Jasiu do nauczycielki:
- Ma pani swoje nagie fotki?
- Nie.
- Chce pani kilka?

serwatora zabytków o wyrażenie zgody na wycięcie tych
drzew. Komisja z Koszalina
dokonała oględzin w terenie
i ostatecznie zakwalifikowała do wycięcia pięć drzew.
Otrzymaliśmy decyzję od
wojewódzkiego konserwatora zabytków wyrażającą zgodę na usunięcie wskazanych
drzew.
Mieszkańcy nie kryją żalu

do władz gminy, że przy wycince wskazano prywatną
osobę, a konkretnie - jednego
z mieszkańców Kłębowca.
- Do nas należało podjęcie
decyzji w jaki sposób przeprowadzimy wycinkę. Możemy wskazać osobę która
to przeprowadzi tak, jak już
było robione. Drzewa znajdują się na skraju parku, przy
nowo powstałym budynku,
więc daliśmy zgodę na ich
wycięcie właścicielowi działki
przylegającej do parku - mówi
wójt. -Wycinka drzew to też
wydatek finansowy dla gminy.
Trzeba zaangażować sprzęt i
ludzi. Dlatego zleciliśmy wycięcie prywatnej osobie na
jej koszt. W ten sposób gmina
nie ponosi żadnych kosztów.
Mieszkańców Kłębowca nie
do końca przekonuje takie
tłumaczenie. Zebranie wiej-

skie poświęcone tematowi
wycinki drzew w zabytkowym
parku nie wniosło nic nowego i wciąż nie zgadzają się z
działaniami podjętymi przez
władze gminy.
***
- Myślę, że tutaj bardziej
chodzi o czynnik ludzki niż
o sam fakt wycięcia drzew w
parku - zastanawia się wójt. Wiem, że nie zawsze wszyscy
mieszkańcy darzą się sympatią, mogą mieć jakieś uprzedzenia lub niechęć do innych
osób. My pilnujemy, aby mieć
porządek w dokumentach,
zgodę na przeprowadzenie
wycinki i żeby wszystko było
wykonane zgodnie z założeniami. Ale na to, jak ludzie się
do siebie odnoszą i co mówią
o innych, niestety nie mamy
wpływu.
ks
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Plener z weselem
Od 1 do 7 lipca w Czechyniu (gmina Wałcz) odbywała się czwarta edycja
ogólnopolskiego pleneru
artystycznego. Jak co roku
zakończył się wernisażem.
15.07.2016 r. godz. 22:00
Kino Na trawie projekcja
filmu „Zmierzch”
/Wałecka Aleja Gwiazd Sportu/
wstęp wolny

16.07.2016 r. godz. 16:16
6. Wałecki Festiwal Biegowy /Plac Wolności 1/
17.07.2016 r.
godz. 10:00 – 12:00
Śniadania na trawie – Targi
śniadaniowe /Promenada
J. Zamkowe/wstęp wolny
22.07.2016 r. godz. 22:00
Kino Na Trawie projekcja
filmów „Saga Zmierzch –
Przed Świtem” cz. 1 /Wałecka Aleja Gwiazd Sportu/
wstęp wolny
„Saga Zmierzch – Przed
Świtem” cz.2

KINO TĘCZA
08.07- 07.17.2016 r.
„Angry Birds”
godz.16: 00 /prod. USA/

15.07- 21.07.2016 r.
„TARZAN- legenda”
godz. 17:45 3D dubbing
i 20:00 2D napisy /prod. USA/

22.07 – 28.07.2016 r.

„Dzień Niepodległości”
godz. 17:45 2D dubbing
i 20:00 2D napisy
/ prod. USA, Finlandia/

Centrum Informacji
Turystycznej

czynne:
wtorek – piątek
od godz. 10:00 – 17:00
sobota od godz. 09:00 – 16:00
Szczegółowe informacje odnośnie
wszystkich imprez, zajęć, warsztatów oraz kółek zainteresowań będzie
można uzyskać w Centrum Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej (hol WCK)

pod nr tel. 67 381 95 60
lub na stronie internetowej

www.wck.info.pl

Organizatorami były Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze i gmina Wałcz.
- Plener to był pomysł na
kulturalną promocję gminy
- opowiada organizator Aldona Piaskowska. - Obrazy, które
powstały podczas pierwszego
pleneru, przedstawiały za-

bytki gminne i były wykorzystywane m.in. do promocji
gminy. Od drugiego pleneru
tematyka jest dowolna.
Tegoroczny plener odbywał
się w Czechyniu i uczestniczyło w nim piętnastu artystów,
którzy łącznie namalowali 41
obrazów. Jedną z atrakcji pleneru było artystyczne przedstawienie weselne, a plener
tradycyjnie zakończył się wernisażem prac. Jak zapewniają
władze gminy, impreza ma
być kontynuowana.
ks

Bez deszczu

nie ma zabawy
Festyn w Gostomi (gmina Wałcz)
ma już swoją wieloletnią tradycję.
Jednym z jego charakterystycznych
elementów jest brzydka pogoda.
Trzynasty już festyn, organizowany
wraz z początkiem lata, odbył się w sobotę 2 lipca. Jego organizatorami byli
sołtys z Radą Sołecką, Stowarzyszenie
Miłośników Gostomi, Rada Parafialna i
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Wśród oferowanych atrakcji były
m.in. loteria, stoisko gastronomiczne,
konkursy dla dzieci i dorosłych, które
prowadzili Jan Kaczanowicz i Marzena
Pawlak. Przeprowadzono także licytację
tortu i gęsi, a pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na remont kościoła.
Zumbę poprowadziła Wiktoria Owczarek, a impreza zakończyła się zabawą
taneczną do późnych godzin nocnych.
- Nieodłącznym elementem naszego
festynu jest niesprzyjająca aura. Organizujemy go od trzynastu lat i zawsze
w padał deszcz. W tym roku musieliśmy zrezygnować z kolorowej piany dla
dzieci, a wiatr przewrócił jeden namiot,
na szczęście nikomu nic się nie stało.
Śmiejemy się, że gdy pewnego roku
zaświeci słońce, to chyba będzie znak,
że pora coś zmienić - opowiada sołtys Gostomi Zenona Pel. - Chciałabym
serdecznie podziękować sponsorom i
wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację festynu. Bez nich
nie byłoby zabawy.
ks
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Harmonogram – odpady zmieszane
MIEJSCOWOŚĆ
Nagórze, Nakielno, Górnica,
Laski, Lipie, Kłosowo,
Dębołęka, Świętosław,
Kolno, Jeziorko, Boguszyn,
Rutwica
Strączno, Szwecja, Zdbice,
Nowa Szwecja

Dobino, Wiesiółka,
Czechyń, Głowaczewo,
Bukowa Góra, Kłębowiec,
Czapla, Dobrzyca Leśna
Dzikowo, Łąki, Ługi
Wałeckie, Papowo,
Brzezinki, Lubno, Omulno,
Piława
Wałcz Drugi, Chude,
Prusinowo, Prusinówko,
Ostrowiec
Karsibór, Rudnica, Golce,
Dobrzyca, Iłowiec, Rudki,
Glinki, Dobrogoszcz
Kołatnik, Pluskota, Wałcz
Pierwszy

Witankowo, Sitowo

Popowo, Przybkowo,
Różewo, Chwiram,
Gostomia

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

11,
25

8,
22

5,
19

3,
17,
31

14,
28

12,
27 wtorek

6,
20

3,
17,
31

14,
28

12,
26

9,
23

7,
21

13,
27

10,
24

7,
21

5,
19

3czwartek,16,
30

14,
28

8,
22

5,
19

2,
16,
30

14,
28

12sobota , 25

9,
23

1,
15,
29

12,
26

9,
23

7,
21

5sobota,
18

2,
16,
31sobota

4,
18

1,
16wtorek,
29

12,
26

10,
24

7,
21

4,
18

1,
15,
29

13,
27

10,
24

8,
22

14,
28

11,
25

8,
22

6,
20

4 piątek,
17

1,
15,
30 piątek

12,
26

9,
23

6,
20

4,
18

2środa,
15,
29

13,
28 środa

7,
21

5,
19

Harmonogram – odpady segregowane – papier, plastik, szkło
Gmina Wałcz
Sektor 1
Sektor 2

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

5
19

2
30

13
27

11
25

8
22

6
20

Harmonogram – odpady biodegradowalne
Gmina Wałcz
Sektor 1
Sektor 2

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

5, 20
6, 19

2, 31
3, 30

13, 28
14, 27

11, 26
12, 25

Sektor 1- Wiesiółka, Czapla, Bukowa Góra, Dobrzyca Leśna, Czechyń, Głowaczewo, Nowa Szwecja, Ostrowiec,
Szwecja, Zdbice, Golce, Dobrzyca, Rudki, Dębołęka, Kłosowo, Boguszyn, Kolno, Karsibór, Dobrogoszcz, Jarogniewo,
Glinki, Kłębowiec, Rudnica, Górnica, Świętosław, Laski, Lipie, Jeziorko,
Sektor 2- Różewo, Popowo, Gostomia, Łąki, Dzikowo, Brzezinki, Ługi Wałeckie, Papowo, Prusinowo, Prusinówko,
Chwiram, Strączno, Nakielno, Nagórze, Rutwica, Piława, Omulno, Lubno, Kołatnik, Przybkowo, Dobino, Smoląg,
Wałcz Pierwszy, Pluskota, Wałcz Drugi, Witankowo, Sitowo, Chude, Rusinowo Leśniczówka,
UWAGA !!
WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI (SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE , ZŁOM , PAPIER oraz BIO)
NALEŻY WYSTAWIAĆ WIECZOREM PRZED DNIEM ICH WYWOZU LUB O GODZ. 6.00.W DNIU ICH
WYWOZU.
W przypadku późniejszego wystawienia worków mogą one zostać nieodebrane przez firmę (samochód wyjeżdża z bazy z
Piły o godz. 6.00). Z tego tytułu reklamacje nie będą przyjmowane.
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Atrakcyjna wymiana
Grupa z Gimnazjum nr 2
im. Roberta Schumana w
Wałczu w ramach wymiany
młodzieży gościła w gimnazjum Anne Frank w Werne.
Młodzież spędzała czas z
gospodarzami grając w minigolfa, kręgle, pływając i grillując. Niektórzy uczestniczyli
w zawodach jeździeckich.
Uczniowie byli też na wycieczce w Dortmundzie, Kolonii i
Münster, gdzie zwiedzali Stare Miasto, odwiedzili ogród
zoologiczny, perfumerię, park

linowy, a ponadto m.in. wzięli
udział w lekcjach, zwiedzaniu
szkoły i spotkaniu z burmistrzem. W części zajęć wzięli
udział także uczniowie z USA.
Uczniowie wrócili zachwyceni i bogatsi w wiedzę, przyjaciół, z wielkim zapałem do
nauki języków obcych. Koordynatorem wymiany młodzieży jest Daria Piórkowska
a opiekunem Marta Rajek.
Wymiana dofinansowana
była przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży.
Oprac. AK

HARMONOGRAM – DOMKI LETNISKOWE
ODPADY ZMIESZANE
MIEJSCOWOŚĆ

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

NAKIELNO
ZDBICE
GOLCE

12,
26

9,
23

6,
20

ODPADY SEGREGOWANE
MIEJSCOWOŚĆ
ZDBICE

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

5

2

13

19

30

27

GOLCE
NAKIELNO

UWAGA !!
WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI (SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE , ZŁOM ,
PAPIER oraz BIO) NALEŻY WYSTAWIAĆ WIECZOREM PRZED DNIEM ICH WYWOZU
LUB O GODZ. 6.00.W DNIU ICH WYWOZU.
W przypadku późniejszego wystawienia worków mogą one zostać nieodebrane przez firmę
(samochód wyjeżdża z bazy z Piły o godz. 6.00). Z tego tytułu reklamacje nie będą przyjmowane.

Wpłat za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać w kasie
Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Gminy Wałcz:
75 1240 3712 1111 0010 1861 5462

Na cztery łapy...

Ciąg dalszy - pies najczęściej
zadawane pytania
Jak postępować z psem w
okresie upałów? Część 1
Wbrew pozorom pora letnia
jest znacznie uciążliwsza dla
psa aniżeli zimowa. Jako zwierzę udomowione ma on ograniczone możliwości przystosowawcze do zmieniających
się warunków pogodowych.
Ograniczenia te wynikają z
opiekuńczości człowieka nad
psem-jego utrzymania i wy-

żywienia. Mając obowiązek
opieki nad naszym czworonogiem musimy zadbać o
to, by w każdych warunkach
i okolicznościach czuł się on
dobrze, co pozwoli mu jednocześnie spełnić pożądaną
rolę w charakterze psa towarzyszącego lub użytkowego.
Wiadomo, że wielu psom
dzieje się krzywda spowodowana w większości przypadków nie złą wolą opiekuna,
lecz jego niewiedzą.
Niezależnie od tego gdzie
trzymany jest pies, należy
zapewnić mu odpowiednie
warunki w okresie letnim,
szczególnie w czasie upałów.
Pies jest dwukrotnie mniej
odporny na ciepło niż człowiek, wejdźmy zatem w jego
położenie, gdy temperatura
powietrza dochodzi do 30
stopni. Pies nie poci się tak
jak człowiek poprzez skórę-

-ciepłotę ciała reguluje ziajaniem.
W okresie upałów jest on
narażony na udar cieplny, który charakteryzuje się przyspieszeniem oddechu i uderzeń
serca oraz utratą sił, co może
doprowadzić do omdlenia. Po
wystąpieniu takich objawów
psa umieszczamy w zacienionym i chłodnym miejscu stosując okłady z roztworu soli
kuchennej na głowę i kark.
Roztwór sporządzamy w proporcji dwóch łyżeczek na jeden litr wody. Musi być zimny.
Okłady stosujemy do chwili
odzyskania przez psa sił. By
nie dopuścić do udaru oraz
cierpień z nadmiernej ciepłoty, należy wiedzieć jak przeciwdziałać takim zjawiskom.
Psa trzymanego w mieszkaniu pozostawiamy w miejscu
zacienionym w dobrze wentylowanym pomieszczeniu-tak,

by świeże powietrze dochodziło bezpośrednio do niego.
Najlepiej jednak w tym czasie
wyprowadzać go na spacer w
miejsca zacienione lub nad
wodę. Pies trzymany w kojcu
musi mieć w nim zacieniony
kąt, dlatego przy planowaniu budowy takiego kojca
należy uwzględnić ten fakt.
Bardzo niekorzystny wpływ
na psi organizm ma bezpośrednie działanie promieni
słonecznych przez dłuższy
czas. W upalne dni kąpiele
słoneczne ograniczamy do
minimum. Proszę nie wierzyć,
iż pies sam potrafi regulować

czas przebywania na słońcu.
W większości przypadków na
pewno tak będzie, ale może
się zdarzyć, że instynkt samozachowawczy zawiedzie
z różnych przyczyn, a wówczas udar cieplny nie ominie
naszego czworonoga. Zdecydowana większość udarów
jest niestety spowodowana
przez świadome działanie
człowieka (cdn.)
Artur Wach, praca zbiorowa
A. Wach, L. Wach, Wydawnictwo Novaeres, Gdynia 2008 r.
Kontakt do autora w celu
indywidualnych porad pod
numerem 604 328 544.
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Triumf Austriaków
Zwycięstwem zarówno reprezentacji dziewcząt, jak i chłopców z Austrii
zakończył się turniej hokeistów na trawie EuroHockey5s Future Heroes,
rozegrany na wałeckiej Bukowinie.
W Wałczu gościło 7 europejskich zespołów z Portugalii, Gibraltaru, Austrii,
Francji, Szwajcarii, Ukrainy i Polski. Spotkania rozgrywano codziennie, a w inauguracyjnym meczu Polacy pokonali Portugalczyków 8:2. Ostatni dzień zawodów był szczególnie emocjonujący, ponieważ mecz Polski z Austrią decydował
o ostatecznym triumfie w całym turnieju. Gospodarze musieli wygrać i na 15
sekund przed ostatnim gwizdkiem nasza reprezentacja prowadziła 4:3. Jednak
w ostatnim fragmencie goście wykorzystali rzut karny, doprowadzając do remisu i to oni cieszyli się z ostatecznego zwycięstwa. Wśród dziewcząt najlepsze
okazały się również Austriaczki, które w decydującym meczu pokonały Francję.
Polki stanęły na najniższym stopniu podium.
Oprac. p

PRAWNIK RADZI

Od złej umowy odstępuj z głową
- jednak by zrobić to skutecznie, należy to zrobić z głową.

Od złej umowy odstępuj
z głową cz. 2
Co zrobić z umową, której
druga strona nie wykonuje
w terminie? Jak się zachować, gdy malarz opóźnia się
z zakończeniem malowania
domu, robotnik z remontem
łazienki bądź mechanik z
naprawieniem samochodu.
Warto w takim przypadku
zastanowić się nad możliwością odstąpienia od umowy

Świadczenie niemożliwe
z winy…
Może się zdarzyć, że poprzez opóźnienie naszego
kontrahenta wykonanie umowy stało się niemożliwe. W takim przypadku, tj. jeżeli jedno
ze świadczeń w umowie stało
się niemożliwe do wykonania
wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
strona zobowiązana, mamy
prawo albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo
od umowy odstąpić. Wybór
sposobu zachowania się w
takim przypadku zależy wyłącznie od nas.
Jeżeli jednak niemożliwość świadczenia dotyczy
jedynie jego części możemy

od umowy odstąpić jedynie
w przypadku, gdy wykonanie częściowe nie miałoby
dla nas znaczenia ze względu
na właściwości zobowiązania
albo ze względu na zamierzony cel umowy.
Warto również pamiętać,
że samo pojęcie niemożliwości świadczenia ma charakter
obiektywny, co oznacza, że
takiego świadczenia nie może
spełnić nie tylko dłużnik, ale
żadna inna osoba. Chodzi tu
o świadczenie rzeczywiście
niewykonalne (tak wskazał
Sąd Najwyższy w wyroku z 8
maja 2002 r., sygn. akt III CKN
1015/99).
… i bez winy
Inaczej rzecz się ma, gdy
do niemożliwości wykonania umowy doszło bez winy
stron. W takim przypadku,

strona która miała takie niemożliwe świadczenie spełnić,
nie może żądać świadczenia
wzajemnego, a w wypadku,
gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu. Zwrot
taki następuje jedna według
przepisów o bezpodstawnym
wzbogaceniu.
I analogicznie
- w przypadku, gdy niemożliwe stało się wykonanie jedynie części świadczenia wówczas strona ta traci prawo do
odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. W takim
jednak przypadku druga strona może od umowy odstąpić,
jeżeli wykonanie częściowe
nie miałoby dla niej znaczenia
ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu
na zamierzony cel umowy.

Skutki odstąpienia
W przypadku, gdy już zdecydujemy się na odstąpienie
od umowy musimy zdawać
sobie sprawę jakiego są tego
skutki. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej
musi zwrócić drugiej stronie
wszystko, co otrzymała od
niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest
to przyjąć. To co przysługuje stronie, która od umowy
odstępuje to uprawnienie
zarówno do zwrotu swojego
świadczenia jak i również (na
zasadach ogólnych) naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
radca prawny
Marcin Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com
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„Olimpijskie” medale
Już drugi rok z rzędu
pięściarze wałeckiej Korony zdobywają medale
podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży.
Tym razem wywalczyli
cztery krążki, a klub zajął
drugie miejsce w kraju.
Zawody OOM, które odbywały się w Ząbkowicach

Śląskich od 3 do 10 lipca
są odpowiednikiem mistrzostw Polski 15 i 16-latków. Wzięła w nich udział
szóstka reprezentantów KS
Korona.
Znakomitą formę pokazała kadrowiczka Dominika Pogrzebska, która bez
większych problemów po-

Ze Szwecji do Gdańska
Jak na razie Wojciech
Kaczmarek i Błażej Iżyk nie
zamierzają pokonać kajakiem Bałtyku, jednak wyruszyli na wyprawę ze Szwecji
do Gdańska. Mają zamiar z
podwałeckiej miejscowości

dotrzeć rzekami nad Motławę.
- Na pomysł wyprawy wpadł
Błażej - mówi W. Kaczmarek. W ubiegłym roku przepłynął z
Ostrowca do Międzyzdrojów,
zaszczepił we mnie podob-

konała wszystkie rywalki i
potwierdziła swoją dominację w kraju, zdobywając
złoty medal Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży oraz
tytuł mistrzyni Polski. Dodajmy, że jest ona czwartą,
po Annie Góralskiej, Bartłomieju Zającu oraz Hubercie
Andrychu, reprezentantką
wałeckiego klubu mogącą
pochwalić się takim tytułem.
Aleksandra Kucybała pokazując nieprzeciętny charakter, szczególnie w pojedynku ćwierćfinałowym
i po dwóch zwycięstwach
awansowała do finału. Tam
jednak musiała uznać wyższość bardziej doświadczonej rywalki, ubiegłorocznej
wicemistrzyni Polski i minimalnie uległa zdobywając srebrny medal. Z kolei
Anna Bezhubka sprawiła
bardzo dużą niespodziankę, pokonując jednogłośnie
ną pasję i dlatego zdecydowaliśmy się na wyprawę do
Gdańska. Trasa liczy prawie
400 kilometrów, planujemy
pokonać ją w 13 dni, a przygotowania trwały prawie 2
miesiące. Chodziliśmy na
siłownię, biegaliśmy i tak „łapaliśmy” kondycję. Do tego
zrzuciłem kilka zbędnych kilogramów i poczułem się fizycznie mocniejszy. Ponadto
rzuciłem palenie.
Kajakarze będą nocować w
różnych miejscach, dlatego
sprzęt biwakowy zabierają ze
sobą. Do tego mnóstwo konserw i innej żywności. Wyruszyli 8 lipca, a na 20 planują
przypłynięcie do Gdańska.
Kolejnym wyzwaniem, z jakim zamierzają zmierzyć się
kajakarze, będzie przyszłoroczny spływ ze Szwecji lub
Ostrowca do Berlina.
piotr

na punkty zawodniczkę
Boxing Team Chojnice. Po
tej walce apetyty znacznie
wzrosły, lecz nie udało się
wałczance pokonać w finale silniejszej fizycznie przeciwniczki. Na pocieszenie
pozostał srebrny medal.
Hubert Andrych uległ w
półfinałowym pojedynku
późniejszemu zwycięzcy i
tym samym wywalczył brązowy krążek.
Natomiast Bartłomiej Łazuka, dla którego była to
dopiero druga walka, trafił
na trzykrotnego mistrza
Polski i uległ mu na punkty. Również Dawid Piasecki,
pomimo ambitnej postawy,
nie zdołał pokonać rywala.
Dzięki zdobytym medalom KS Korona zajęła drugie miejsce w klasyfikacji
klubowej, co jest jak dotąd
największym sukcesem klubu w historii.
- Ten sukces to zasługa

nie tylko zawodniczek i zawodników - mówią klubowi
trenerzy Łukasz i Zbigniew
Butryńscy. - To również sukces tych, którzy nas wspierają. Począwszy od samorządów: Urzędu Miasta i
Urzędu Gminy oraz Starostwa, poprzez firmy, przede
wszystkim właścicieli Victorii
Cymes oraz osoby prywatne.
Dziękujemy.
Oprac. p

Zmienili narty
W Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu przebywają młodzi narciarze z Warszawskiego Klubu Narciarskiego, którzy w ramach przygotowań do nowego sezonu zamienili deski do szusowania na śniegu na narty
wodne. Ich wyczyny można podziwiać na jeziorze Raduń.
Źródło: FB - COS OPO Wałcz
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