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G A Z E TA
B E Z P Ł AT N A

Wałcz Człopa

Tuczno

Mirosławiec

Niewinna
Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał wyrok w sprawie
„Otwarte strefy boisk i rekreacji”, w której na ławie oskarżonych zasiadała Bogusława
Towalewska. Sąd uniewinnił
burmistrz Wałcza od dwóch
zarzutów, natomiast w przypadku trzeciego umorzył postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość
czynu.
REKLAMA

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

tel. 67 258 73 79
kom. 500 170 290

Przypomnijmy, że przed
Sądem Rejonowym w Wałczu
toczyło się kilka rozpraw dotyczących tej sprawy. W lutym
2014 roku wałecki SR wydał
korzystny dla oskarżonych
wyrok wszystkich uniewinniając lub umarzając postępowanie. Jednak prokurato-

APARTAMENTY
WIEŻA -str.7
rzy Prokuratury Rejonowej w
Drawsku Pomorskim odwołali się od wyroku i w sierpniu
2015 roku Sąd Okręgowy w
Koszalinie skierował do SR w
Wałczu do ponownego rozpatrzenia trzy zarzuty wobec
Bogusławy Towalewskiej.
Dokończenie na str. 2
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Wakacyjny Antek
Wakacje w pełni. Postanowiłem zrobić sobie jednodniowy urlop w postaci
wyjazdu nad morze. Dostrzegłem tam niebywały przejaw
rozkwitu przedsiębiorczości
w postaci handlu przenośnego ukazującego się średnio
z częstotliwością 5-8 minut.
Jeśli ktoś myśli, że usłyszy
donośny okrzyk „jagodzianki!”, jak to miało miejsce do
tej pory, to niestety bardzo
się myli. Dziś jagodzianek
nie ma ani w szkołach, ani
tym bardziej na plaży, bo są
niezdrowe. Są za to orzeszki
w karmelu, popcorn, rogaliki z czekoladą i latawce. Nie
wiem czy ci przedsiębiorcy

rejestrują sprzedaż zgodnie z
zaleceniami urzędów skarbowych i spełniają wymagania
sanepidu, ale skoro jest ich coraz więcej przy tak niskim bezrobociu, to oznacza, że jest na
to popyt, a zarobki zapewne
przekraczają znacząco zwyczajną pensję, choć zweryfikować
to trudno. Bardziej jawne jest
wynagrodzenie ministrów, które o mały włos powiększyłoby
się znacząco z niewiadomych
przyczyn. Dziś do cofniętego
projektu nikt się nie chce przyznać, ale zapewne temat wróci,
choć pomysł jest naprawdę absurdalny. Nie pałam nienawiścią
do obecnie rządzącej ekipy i nawet z niektórymi pomysłami się
zgadzam, jak choćby zaostrzenie kar za gwałty zbiorowe, czy
wdrożenie projektu wsparcia
twórców gier komputerowych,
a my Polacy jesteśmy w tym
dobrzy, to znaczy w grach oczywiście. Są zatem miejsca, gdzie
warto przyklasnąć rządzącym
jednak całość wygląda - delikatnie mówiąc - nieciekawie,
a czasami nawet zatrważająco, co podkreśla w odważnej
rozmowie poseł Paweł Suski.
Mam nadzieje, że pan minister
od obrony podczas reformy

w szkołach nie wprowadzi
obowiązku systematycznych
apelów w podstawówkach
na cześć ofiar, które zginęły
w katastrofie smoleńskiej. Bo
obecne działania idą w tym
kierunku, a moim skromnym
zdaniem ci, którzy zginęli w
katastrofie zasługują na szacunek, ale przede wszystkim
na spokój.
Aby nie było tak smutno
na koniec, to powrócę do
przedsiębiorczości. Pragnę
poinformować naszych Czytelników, że już dziś mogą
korzystać z nowych lokalnych
portali tematycznych. Został
już uruchomiony magazyn
motoryzacyjny (motomagazyn.com) oraz magazyn budowlany (wybudujemy.com.
pl). Wkrótce także wydania
papierowe na ładnym papierze kredowym z doskonałymi
artykułami, dotyczącymi także
ofert lokalnych firm. Nie jest
to konkurencja dla „Extra Wałcza”, ale uzupełnienie, o czym
przekonać mogą się zarówno
obecni, jak i nowi reklamodawcy, których już teraz zachęcam do zagłębienia się w
naszą ofertę.
Piotr Kurzyna

po 20 złotych jako jedną
stawkę. Wyrok nie był prawomocny i Bogusława Towalewska się od niego odwołała.
22 lipca w V Wydziale Odwoławczym Sądu Okręgowego w Koszalinie odbyła
się rozprawa.
- Co do dwóch zarzutów
sąd uniewinnił oskarżoną powiedział rzecznik praso-

wy SO Sławomir Przykucki.
- Natomiast w sprawie podpisania protokółu odbioru
robót, kiedy te roboty nie
zostały jeszcze wykonane,
sąd zdecydował umorzyć
postępowanie ze względu
na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Tym samym
sprawa została definitywnie
zakończona, chyba że prokuratura wniesie o kasację.
- Uniewinnienie oznacza,
że oskarżona nie popełniła
zarzucanych jej czynów wyjaśniła Iwona Zacharzewska z Prokuratury Rejonowej
w Drawsku Pomorskim. - Natomiast umorzenie postępo-

REKLAMA

Felieton naczelnego (w zastępstwie)

Dokończenie ze str. 1

Niewinna
Postępowanie zakończyło się 3 lutego tego roku, a
16 zapadł wyrok. Oskarżona została uznana winną
przekroczenia uprawnień
jako funkcjonariusz publiczny i skazana na zapłacenie
grzywny w wysokości 500
stawek dziennych, licząc
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wania następuje wtedy, kiedy czyn nastąpił, lecz jego
szkodliwość była znikoma.
Jak to określił jeden z moich telefonicznych rozmówców, były to „duperele” i
dlatego sąd umorzył postępowanie.
Sama Bogusława Towalewska jest oszczędna w
komentowaniu sprawy. Po
przeanalizowaniu wszystkich aspektów wyda oświadczenie.
- Takie rzeczy zdarzają się
na wielu budowach - mówiła B. Towalewska. - Wynika
to z tego, że należy odebrać
budowę, aby nie doprowa-

dzić wykonawcy do ruiny.
I moja sprawa była właśnie
takim przykładem. Warunki
pogodowe nie pozwalały
na dalsze prowadzenie prac
budowlanych czy nasadzeń
i należało dokończyć to
później. Najważniejsze, że
wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z planem.
Zdaję sobie sprawę, że nie
wszystkim to pasuje, lecz
jest to koniec tej sprawy, natomiast szerszego komentarza udzielę za jakiś czas.
Jak nieoficjalnie udało się
nam dowiedzieć, prokuratura nie będzie wnosić o kasację.
Piotr Szypura
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Skutki ulewnego deszczu, który
we wtorek przeszedł nad powiatem. Od godziny 16.15 do 21.00
strażacy otrzymali 24 zgłoszenia
dotyczące zalań i podtopień w
budynkach i garażach na terenie
Wałcza oraz Wołowych Lasów i
Rusinowa. Zdjęcia dostaliśmy także od Czytelników, dziękujemy.
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Królik, gęś i… wino mszalne
Jak co roku pod koniec
lipca w Strącznie (gmina
Wałcz) organizowany jest
festyn parafialny. Tegoroczna impreza odbyła się 23
lipca. Pogoda i goście dopisali.
Festyn organizowany jest
od siedmiu lat, w sobotę poprzedzającą odpust parafialny
przypadający na 26 lipca.
- Organizując festyn parafialny przyświecają nam dwa
cele: chcemy zintegrować
mieszkańców, zorganizować
spotkanie, na którym wspólnie będziemy się bawić. A
dodatkowo zebrane podczas
festynu pieniądze przekazywane są na fundusz remontowy kościoła w Strącznie
- mówi proboszcz parafii pw.
św. Anny w Strącznie ks. Andrzej Sagun.
Dla najmłodszych (chociaż
nie tylko) mieszkańców przy-
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gotowano zabawy i konkursy
z nagrodami. Nie mogło zabraknąć dmuchanego zamku i strażackiej piany. Dorośli uczestnicy festynu mogli
wziąć udział w licytacji, gdzie
wśród licytowanych „przedmiotów” były m.in. królik, gęś
czy wino mszalne. Jednak największym zainteresowaniem
wśród licytujących cieszyła się
drewniana huśtawka ogrodowa. O to, aby nikt z biesiadników nie wyszedł głodny zadbały panie z miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich,
członkowie Rady Parafialnej
i koła Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Festyn zakończył się
wieczorną zabawą taneczną.
Wśród zaproszonych na
festyn gości można było spotkać m.in. samorządowców
gminnych, a także posła Pawła Suskiego czy wicewojewodę Marka Subocza.
ks
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OGŁOSZENIA DROBNE
zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe dla
pracowników
tel. 792 244 037
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

Wynajmę lokal
tel. 725 929 462

Do wynajęcia mieszkanie o pow. ok.
40m2. Centrum Wałcz.
tel. 609139519

[71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków.
tel. 67 258 26 84

Zamienię kawalerkę 35m2 TBS po
kapitalnym remoncie na większe(do
remontu lub zadłużone)
tel. 579329603

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu 55m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40

Sprzedam mieszkanie 2 pok., 4 piętro,
centrum.
tel. 721081228

[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

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

maczenia. tel. 503 842 429

[80/6/75] Remonty, wykańczanie mieszkań. tel. 739 531 694
GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ
882069266

[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
Pożyczka z dojazdem do klienta.
tel. 882069266

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

[75/8/92] OKAZJA! Sprzedam tanio
mieszkanie na ul. Aleji Tysiąclecia,
2 pokoje ,44 m2.
tel. 724 837 911

[72/20/77] Szybkie i wygodne pożyczki.
Przejrzyste zasady, raty łatwe do spłaty
Optima Sp. z o.o. KRS0000355315
tel. 500 600 370

Sprzedam nowe bezczynszowe
mieszkanie,
64 m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40

Do 25.000zł na dowolny cel Tel. 882069266

[80/4/131] Sprzedam garaż na osiedlu moje marzenie.
tel. 501 286 423

[79/10/12] BIURO MATRYMONIALNE
„Dana”.
tel. 695 06 20 20

[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

[79/12/11] NIEMIECKI Z SUKCESEM.
Nauka, korepetycje, niemiecki dla opiekunek, tłumaczenia zwykłe, matura.
tel. 726 173 057

[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 dużą działkę 3500m2 w
tym 500m2 działka budowlana. Cena
150 tyś. Morzyce Nowe.
tel. 693 424 150

Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

Sprzedam inwalidzki wózek elektrycznytel. 661 116 521
Remonty, wykończenia wnętrz
tel. 504 160 153
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności
Tel. 882069266

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

59 gr za słowo

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz
Zatrudnię pracowników w branży budowlanej
tel. 790 363 487
Zatrudnię kucharkę/kucharza - praca na terenie gminy Mirosławiec,
tel. 501 698 387
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 : 692 698 386
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: 692 698 386 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
Szukam pomocy domowej - do sprzątania
mieszkania ( 3 dni w tyg.).
tel. 880 471 768
Pizzeria Bambo zatrudni kobietę do pracy
w barze, mężczyznę do rozwożenia potraw.
tel. 502 484 880
Znasz język niemiecki? Pracuj jako opiekunka! Rozpocznij współpracę z Promedica24,
wyjedź z nami na min. 60 dni i zdobądź bonus do 300 Euro brutto do pensji. Zadzwoń
i zapytaj o szczegóły promocjitel. 514781838
Zatrudnię od zaraz księgową - kadrową, samodzielną z doświadczeniem
tel. 504 408 763 lub 501 120 640
„VICTORIA CYMES: Sp. z o.o.
zatrudni operatora wózka widłowego i
pracownika w branży budowlanej.
tel. 67 250 1024
Apteka w Wałczu zatrudni tech.farmacji
kontakt: biuro.ratuszowa@interia.eu tel.
609139519

Zatrudnię pracownika budowlanego na
stałe
tel. 694 159 907

Apteka w Wałczu zatrudni mgr.farm. z
uprawnieniami kierownika. Oferujemy
mieszkanie kontakt: biuro.ratuszowa@interia.eu tel. 609139519

Szukam 3 pokojowego mieszkania
do wynajęcia w Wałczu, od początku
lipca. tel. +47 465 722 66 , kontakt
sms +48 504 333 344

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

Praca dla tłumacza/ki J. niemieckiego, tłumaczenia maili,treści oraz rozmowy tel.
kontakt: biuro@e-hermer.pl

Sprzedam mieszkanie w Bornem Sulinowie tel. 669 829 990

Masz pomysł na własny biznes? Sprzedam/
wynajmę prosperujący sklep z kolekturą
lotto. tel. 662017453

Sprzedam dom w Gostomii
tel. 607 472 000

REKLAMA

99 gr za słowo

PRACA

Czwartek, 28 lipca 2016

5

6

Prawo opozycjonisty
Uważa, że Antoni Macierewicz to niebezpieczny człowiek
a przyszłość Polaków zależy od Jarosława Kaczyńskiego.
O demokracji, byciu w opozycji i kulturze parlametarnej z
posłem Platformy Obywatelskiej Pawłem Suskim rozmawia
Piotr Kurzyna

czy pokazywanie środkowego
palca posłom Platformy przez
prawdopodobnie nietrzeźwego posła Piotra Pyzika (PiS). To
tylko kilka przykładów. PiS w
tej kadencji wprowadził chamstwo do polityki.

Poseł Paweł Suski zawsze
był ze swoim ugrupowaniem w koalicji rządzącej.
Dziś role się odwróciły i jest
w opozycji. Czy bycie w opozycji jest trudniejsze?
- W każdej demokracji konstruktywna opozycja jest
bardzo ważna. Jej prawa i
obowiązki, jak i wszystkich
obywateli są unormowane i
gwarantowane Konstytucją,
czyli najważniejszą ze wszystkich ustaw, ustawą zasadniczą.
Dziś, jak powszechnie wiadomo, PiS wyłączył działanie
Konstytucji RP, dlatego też
nasz kraj nie jest już w pełni
krajem demokratycznym. Rola
opozycji została ograniczona.
Posłowie opozycji nie mogą
już swobodnie wykonywać
swojego mandatu. Pierwszy
raz w historii naszego kraju po
1989 roku posłowie opozycji
za niepochlebne wypowiedzi są karani przez marszałka
Sejmu wysokimi karami finansowymi, wyłącza się nam
mikrofon podczas debaty lub,
jak w ostatni piątek, zamyka
mównicę, aby zakneblować
nam usta. Dziś wykonywanie
opozycyjnego mandatu jest
praktycznie niemożliwe.

Jest pan członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, dlaczego sformułowanie, że szczyt NATO to
główna zasługa obecnego
ministra obrony wywołuje
u pana lekkie zdenerwowanie?
- PiS sprawując rządy zachowuje się w całym obszarze
swoich działań tak, jakby rozpoczął kierowanie państwem
po potopie. Ich celem jest
wymazanie z pamięci i naszej
historii nie tylko prawie 45 lat
PRL-u, ale również ćwierćwiecza wolnej Polski. Nie dopuszcza do świadomości, że przez
ostatnie 25 lat nasza ojczyzna
rozwinęła się, wypiękniała, że
Polacy dokonali skoku cywilizacyjnego.
A Antoni Macierewicz to
szczególnie niebezpieczna
postać w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ten człowiek rzeczywistość postrzega trochę
inaczej niż większość ludzi.
Wszyscy wiedzą, że decyzja
o szczycie NATO w Warszawie zapadła dwa lata temu na
szczycie w Newport, w Walii.
A decyzję w tej kwestii podejmował prezydent Bronisław
Komorowski.

Jak PiS traktuje opozycję
w Parlamencie?
- Jestem posłem prawie 9 lat
i jak dotąd nigdy nie zdarzyło
się, aby podczas obrad na sali

plenarnej czy posiedzeń komisji dochodziło do eskalacji
nieparlamentarnych zachowań. Dziś to staje się normą,
a władze PiS-u na to przyzwalają. To objaw kompletnej
arogancji władzy, działań nacechowanych rewanżyzmem,
pragnieniem zemsty i odwetu,
braku szacunku do osób o odmiennych poglądach, wzrostu
agresji w debacie, podsycania
języka nienawiści. PiS jest w
tym bardzo mocno wspierany
przez ugrupowanie Kukiz’15, a
szczególnie przez jego odłam
narodowców.
Poproszę o konkretne
przykłady
- Przykłady są w większości
niecenzuralne, ale wystarczy
sięgnąć do stenogramów z
posiedzeń Sejmu czy komisji.
Podam kilka przykładów, które nadają się do zacytowania.
To na przykład nazywanie sędziów Sądu Najwyższego ,,zespołem kolesi” przez rzecznika
klubu PiS, posłankę Mazurek.
Posłanka Pawłowicz (PiS) o
fladze Unii Europejskiej mówi
z kolei ,,unijna szmata”, poseł
Kaleta (PiS) o posłach PO wypowiedział się w następujący
sposób: ,,wasze gęby nadają
się tylko do oklepania” lub
„obszczymurki”. To także nazywanie posłów głupimi, prowokowanie wyjścia na tzw. solo
podczas obrad (poseł Kaleta),

Binder Julian Dariusz
Lorek Dagmara

Baran Eugeniusz
Mocha Józef Marian
Geppert Marianna Cecylia
Brusiło Genowefa

Przeciez w wojsku się poprawiło! Tak słyszymy w
ogólnopolskich „mediach
narodowych”. Co chwilę
ogłaszany jest sukces, łącznie z manewrami Anakonda.
- W ramach wymazywania z historii wszystkiego, co
było przed 2016 rokiem z ust
A. Macierewicza usłyszeliśmy, że wojsko jak dotąd nie
prowadziło ćwiczeń, nie było
w stanie obronić Polski, nie
posiadało odpowiedniego
uzbrojenia, nie miało amunicji. Krótko mówiąc, minister
obrony, który jeszcze w kampanii wyborczej, rok temu, nie
miał być ministrem obrony, bo
miał nim być Jarosław Gowin
jeszcze 4 miesiące temu uwa-

żał, że polskie Siły Zbrojne są
w rozsypce. W trakcie ćwiczeń
,,Anakonda” doznał olśnienia i
stwierdził, cyt.: ,, jesteśmy bezpieczni”, uzdrawiając w kilka
tygodni potencjał obronny
naszego wojska.

okoliczność rugowania śladów
po Ludowym Wojsku Polskim,
które nawiasem mówiąc nigdy
tak się nie nazywało oraz wiele
innych zadań i czynności, które z działalnością Sił Zbrojnych
niewiele mają wspólnego.

Jak pan chce zatem wytłumaczyć takie zachowanie?
Czy według posła Pawła
Suskiego minister Antoni
Macierewicz może być rosyjskim agentem?
- Pytanie o prawdziwe intencje, cele działania czy zarzuty agenturalne Antoniego
Macierewicza, ministra obrony narodowej to wielka niewiadoma. Jedno jest pewne,
że nie są to Siły Zbrojne. A.
Macierewicz funkcjonowanie, bieżące działanie oraz
całą modernizację Sił Zbrojnych powierzył Bartoszowi
Kownackiemu (wiceminister
obrony), adwokatowi, który
nie wie ,,gdzie włożyć ręce”,
a jego szef wznieca pożary,
aby potem mógł je gasić, np.
powołanie i działanie podkomisji ds. wyjaśnienia przyczyn
katastrofy smoleńskiej, kontrowersje wokół apelu poległych,
spór o Trybunał Konstytucyjny,
pouczanie Amerykanów ,,bo
ich demokracja jest zbyt młoda”, oskarżenie Rosji o podżeganie Banderowców o rzeź na
Wołyniu w latach 40. ubiegłego wieku, wyrzucenie z siedzib
ponad 14-tysięcznego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
wymazywanie z historii ich
udziału w walkach o wolność
Polski, zmasowana kontrola sal tradycji we wszystkich
jednostkach wojskowych, na

Stanowcza polityka, możliwość ustalania prawa przez
jedno ugrupowanie, władza
silnej ręki, a do tego obniżenie wieku emerytalnego,
tańsze leki dla chorych i
500+. Przecież tego ludzie
chcą i w następnych wyborach nic prawdopodobnie
się nie zmieni. Czyli Paweł
Suski będzie wiecznym opozycjonistą?
- Jeżeli pyta pan o to, czy
PiS będzie rządził wiecznie, to
znając trochę historię, interesując się polityką, obserwując
działanie J. Kaczyńskiego, z
całą pewnością mogę stwierdzić, że jesteśmy na drodze
do państwa autorytarnego.
Dziś ten nieponoszący za nic
odpowiedzialności człowiek
jest niekwestionowanym przywódcą Polski. PiS przygotowuje zmiany w ordynacji wyborczej, które w ich przekonaniu
pozostawią wrażenie namiastki demokracji, ale dadzą im
niekończące się panowanie i
to na wszystkich szczeblach
władzy. Paradoksalnie to czy
ja będę wiecznym opozycjonistą, dziś zależy od jednego
człowieka - Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą dziś przyszłość
wszystkich Polaków zależy od
Jarosława Kaczyńskiego. Warto sobie to uświadomić.
Dziękuję za rozmowę
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Bałagan
kameralnie
Tymoteusz Bies, Maria Ka, BiFF, Świetlicki i Czarne Ciasteczka, turniej tenisowy retro i Niezidentyfikowane Obiekty Latające - to wszystko i dużo
więcej w maleńkim Tucznie w ramach festiwalu TuBałagan. Wydarzenie kameralne, ale obfitujące w
ciekawe wydarzenia artystyczne.
TuBałagan jest spadkobiercą kultowego festiwalu
Misietupodoba. Głównymi
organizatorami są: Marek
Gajzler (podobno zmuszony), Agnieszka Gajzler,
Kasia Bzdel i Hrabia Fochmann. Festiwal odbędzie
się na prywatnym terenie M. Gajzlera przy ulicy
Rzecznej. Liczba gości jest
ograniczona, a wydarzenie
nie jest wspierane ze środków samorządowych, wojewódzkich, rządowych i tym

podobnych, dlatego przed
przyjazdem należy wykupić
wejściówkę. Wyjątkiem są
dzieci, dla których zorganizowane zostaną darmowe
warsztaty - m.in. Niezidentyfikowane Obiekty Latające. Przed dorosłymi za 111
złotych wystąpią: Bajzel,
BiFF, Ludojad, Mazurkiewicz/Jachna, Siq, Świetlicki
i Czarne Ciasteczka, Zabrocki, Zbigniew Chojnacki, Maćkowiak, Maria Ka,
Dr.Nexus i HajleSilesia Or-

kiestra w różnych konfiguracjach personalnych.
- Koncerty będą miały w
dużej części charakter improwizowany i stanowić
będą spotkanie znakomitych muzyków, którzy
rzadko mają okazję ze sobą
grywać. Tu stworzymy im
taką szansę, a wy będziecie
mieli okazję być tych spotkań świadkami - zachęcają
organizatorzy. - Dodatkowo
31 lipca na godzinę 16.00
zapraszamy wszystkich

gości festiwalowych oraz
mieszkańców Tuczna do
naszego pięknego kościoła
WNMP na wyjątkowy koncert. Na fortepianie Preludia
Chopina opus 28 zagra dla
nas genialny pianista, laureat niezliczonych nagród na
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach, członek Polskiej
Ekipy na ubiegłorocznym
Konkursie Chopinowskim,
nasz przyjaciel Tymoteusz
Bies.

Tradycją festiwali Misietupodoba było malowanie
murali na tuczyńskich budynkach. Także teraz organizatorzy wraz z członkami
Stowarzyszenia Misietupodoba chcą być pożyteczni dla swojego miasta i w
tym roku pozostawią po
festiwalu pamiątkę na straszącym (na szczęście już
niedługo) budynku dworca.
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Jak zminimalizować ryzyko nieudanego urlopu?
nować się go nie da. W takiej
sytuacji warto zapoznać się z
alternatywnymi możliwościami organizacji wypoczynku.
Wiele osób zastanawia
się, jak zaplanować sobie
przyjemny i bezpieczny
wypoczynek. Fala bankructw biur podróży w 2012
r. uświadomiła nam, że nie
ma jednego prostego sposobu na takie wakacje. Nie
ma też możliwości, aby w
stu procentach przewidzieć,
czy biuro podróży, z którym
planujemy wyjazd lub już
zawarliśmy umowę, będzie
w stanie ją zrealizować.
Ryzyko takie można oczywiście w pewien sposób minimalizować, jednak wyelimi-

Z biurem podróży czy bez?
Na to pytanie trudno udzielić
jednoznacznej odpowiedzi,
gdyż znaczenie ma tu preferowany model spędzania
wolnego czasu. Podstawowa
różnica pomiędzy wakacjami
z biurem podróży, bądź bez
niego, polega na tym, że w
biurze podróży kupujemy to,
co obecnie nazywa się pakietową imprezą turystyczną,
czyli pakiet usług za jedną
cenę. Biuro bierze na siebie
kwestie organizacji wypoczynku i samo ponosi odpowiedzialność za prawidłowe

Dzień bezpiecznego kierowcy

może okazać się problematyczne, jeżeli podróżujemy
poza UE. W przypadku krajów
Unii Europejskiej pomocy z
zagranicznym przedsiębiorcą udzieli sieć Europejskich
Centrów Konsumenckich.

usług przez biura podróży
jest działalnością regulowaną, stąd wszystkie legalnie
działające muszą być wpisane
do rejestru. Można to łatwo
sprawdzić w Internecie pod adresem www.turystyka.gov.pl

Na co zwracać uwagę wybierając biuro podróż y?
Na pewno nie należy kierować się jedynie ceną imprezy.
Nie ma także z reguły znaczenia wielkość biura podróży,
ale historia obecności na rynku już tak. Jak w każdej branży podmioty nowo powstałe
są niejednokrotnie bardziej
narażone na różnego rodzaju
niebezpieczeństwa związane
z prowadzeniem tego typu
działalności. Świadczenie

Jeżeli już Państwo wyjeżdżacie, to życzę udanego
wypoczynku. Gdyby jednak okazało się, że coś wyszło nie tak, radzę gromadzić dokumentację (zdjęcia,
oświadczenia i adresy współuczestników „niedoli”), no i
oczywiście żądać interwencji od rezydenta (na piśmie).
Mieczysława Łukaszewicz,
prezes wałeckiego oddziału Federacji Konsumentów

„Kuchenne rewolucje” w Wałczu

25 lipca, w Dzień Świętego Krzysztofa, patrona
kierowców, komunikacji i
ruchu, wałecka drogówka
zorganizowała akcję „Dzień
bezpiecznego kierowcy”. W
działaniach brał udział brat
Piotr, który święcił auta oraz
wręczał kierowcom obrazki
z wizerunkiem św. Krzysztofa.
Policjanci z drogówki zatrzymanym do kontroli kierowcom prz ypominali o
bezpieczeństwie na drodze,
zwłaszcza teraz, w sezonie
wakacyjnym, kiedy ruch
jest większy. Apelowali o zachowanie ostrożności przy
przejściach dla pieszych oraz
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominali, że najczęstsza przyczyną
wypadków drogowych jest
nadmierna prędkość i niedostosowanie prędkości do
warunków panujących na
drodze. Każdy kierowca otrzymywał od mundurowych za-

jego zorganizowanie, także za
inne podmioty, takie jak hotele, linie lotnicze itp. W razie
kłopotów wszystkie zastrzeżenia kierujemy właśnie do biura podróży. Osoby samodzielnie organizujące wypoczynek
nie mają takiego komfortu.
Same muszą zatroszczyć się
o transport, zakwaterowanie,
ubezpieczenie, organizację
zwiedzania. Wymaga to oczywiście więcej uwagi, jednak
pozwala dostosować wyjazd
do indywidualnych potrzeb.
W takim przypadku, jeżeli
któraś z usług wykonywana
jest nieprawidłowo, np. hotel
oferuje niższy niż obiecywany
standard, trzeba na własną
rękę składać reklamacje do
wszystkich podmiotów, co

KĄCIK KONSUMENTA

„Magda, Magda Gesslerowa to kobietka czysta,
zdrowa” śpiewa w swojej
piosence wałecki muzyk
Włodzimierz „Bodar” Wajer. I ta zdrowa i czysta kobietka odwiedziła nasze
miasto.

pachowe serca od PZU, które
będą przypomniały nie tylko
o spotkaniu z policjantem
w białej czapce, ale przede
wszystkim o konieczności
zachowania bezpieczeństwa
na drogach. Biorący udział w
akcji z mundurowymi kapelan
policjantów brat Piotr z parafii św. Antoniego w Wałczu
wręczał kierowcom obrazki z
wizerunkiem św. Krzysztofa i
załączoną modlitwą. Kierowcy
również mogli również skorzystać z poświecenia swojego auta.
Oprac. AK

Jak udało się nam dowiedzieć realizująca program

„Kuchenne rewolucje” ekipa od poniedziałku 25 lipca do czwartku (28) będzie
gościć w restauracji Blue
Moon. Pomimo prób nie
udało nam się skontaktować z gwiazdą TVN. Również właściciele restauracji
odmówili komentarza.
- Warunki podpisanej
umowy z telewizją TVN

wykluczają jakikolwiek
kontakt w mediami - powiedział w rozmowie telefonicznej właściciel „Blue
Moon” Andrzej Brusiło.
- Umowa obowiązuje do
czasu emisji, a kiedy to się
odbędzie? Trudno dzisiaj
powiedzieć.
p

Areszt za narkotyki
10 lat więzienia grozi
35-letniemu wałczaninowi, u którego policjanci
znaleźli prawie 83 gramy amfetaminy. Na razie
mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

REKLAMA

Wałeccy funkcjonariusze
od pewnego czasu mieli
podejrzenia, że 35-latek
może w mieszkaniu przechowywać narkotyki. Był
doskonale znany kryminalnym ze swojej wcześniejszej działalności przestępczej.
- Policjanci niezwłocznie
przystąpili do działania. W

godzinach popołudniowych weszli do mieszkania. W jednym z pomieszczeń znaleźli zawinięte w
plastikową torbę środki
psychotropowe - mówi
rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wałczu mł.
asp. Beata Budzyń. - W sumie kryminalni zabezpieczyli na miejscu prawie 83
gramy amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i
przewieziony do wałeckiej
komendy. Zgromadzony
przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił
na przedstawienie 35-letniemu mężczyźnie w pro-

kuraturze zarzutu posiadania znacznej ilości środków
psychotropowych.
Sąd Rejonowy w Wałczu
na wniosek prokuratora
oraz poprzedzony wnioskiem komendanta powiatowego zastosował wobec
mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
trzy miesiące. Za to przestępstwo Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
przewiduje karę do 10 lat
pozbawienia wolności.
Oprac. AK
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Wędkarskie otwarcie
24 lipca zawodami
wędkarskimi na Jeziorze
Miejskim rozpoczęły się
tegoroczne obchody Dni
Człopy.

Organizatorem zmagań było miejscowe koło
Polskiego Związku Wędkarskiego. W zawodach
wzięło udział liczne grono
miłośników wędkowania,
także spoza gminy Człopa,

a ryby brały tego dnia wyjątkowo dobrze. Zwycięzca
zawodów - Stanisław Majka
- zdobył 3040 punktów. Na
drugim miejscu z równie
imponującym wynikiem
(2180 punktów) uplasował
się Paweł Stańczyk z Mirosławca, a tuż za nim był Józef Gerwazik, zdobywając
1590 punktów. Wśród juniorów najlepszy okazał się
Paweł Dziemianko uzyskując 355 punktów. Puchary
dla zwycięzców zostaną
wręczone podczas oficjalnego otwarcia Dni Człopy
w sobotę 30 lipca.
Oprac. AK

Place zabaw, remonty czy imprezy?
Do 29 lipca w wałeckim
Urzędzie Miasta można
składać projekty w ramach
budżetu obywatelskiego.
Zainteresowanie mieszkańców, jak na razie, jest
niewielkie.
- Do końca ubiegłego tygodnia do Urzędu Miasta wpłynęły trzy wnioski i dotyczą
one małej infrastruktury użyteczności publicznej - mówi
wiceburmistrz Joanna Rychlik-Łukasiewicz. - Spodziewamy się jednak, że większa
liczba wniosków wpłynie w
ostatnich dniach. Na skła-

danie wniosków do budżetu
obywatelskiego mieszkańcy
mają czas do najbliższego
piątku. Wniosek może złożyć
każda osoba, instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa działająca na terenie
miasta.
Wer yfik acją złożonych
projektów zajmie się zespół
powołany przez burmistrza,
który oceniać będzie projekty pod względem formalnym
i merytorycznym. Weryfikacja będzie trwała do końca
sierpnia i 31 sierpnia zostanie
opracowana lista projektów
dopuszczonych do głosowa-

nia. O wyborze projektów do
realizacji zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania.
Aby zagłosować trzeba mieć
ukończone 16 lat. Głosowanie będzie trwało od 1 do 30
września, a 20 października
zostanie ogłoszona lista projektów do realizacji w przyszłym roku.
Przewidywana kwota na
realizację budżetu obywatelskiego w roku 2017 wyniesie
600 tys. zł. czyli o 100 tys. więcej niż w roku ubiegłym.
ks

Śmiertelne potrącenie
W poniedziałek ok.
godz. 22.20 na ul. Kołobrzeskiej w Wałczu na
przejściu dla pieszych
(na wysokości myjni samo cho dowej) został
potrącony 40-letni mężczyzna, mieszkaniec Wałcza. Dzień później na ul.
Bydgoskiej w Wałczu ok.
godz. 16. Została potrącona kobieta idąca z
8-letnim dzieckiem.
Mężcz yznę potrąciła
przejeżdżająca karetka
(przewożącą prawdopodobnie ludzkie organy do
przeszczepu). Kierowca
forda transita, mieszkaniec
Piły, był trzeźwy. Jak tłumaczył policji, nie zauważył pieszego (przejście w
tym miejscu jest oświetlone). Potrącony mężczyzna
z poważnymi obrażeniami

trafił do szpitala, w którym
po trzech godzinach zmarł.
Droga była przez kilka godzin zablokowana. Przejazd wyznaczono przez ul.
Żeromskiego.
We wtorek ok. godz. 16.
na ul. Bydgoskiej w Wałczu
została potrącona 38-letnia
kobieta idąca z 8-letnim
dzieckiem. Gdy kobieta się
przewróciła, wyjeżdżający
vw caddy ze swojej posesji
64-letni mężczyzna jeszcze
przejechał jej po stopie,
która została całkowicie
zmiażdżona. Dziecku nic się
nie stało. Kierowca zawiózł
natychmiast poszkodowaną do szpitala. Policja zatrzymała mu jednak prawo
jazdy.
mk
Zdjęcie nadesłane przez
naszego Czytelnika.

Na ryby! Jezioro Lubienko (Łubienko)
Dojazd szosą Mirosławiec
- Wałcz, a następnie drogą
polną do brzegów jeziora (53.321464, 16.328407).
W kierunku południowo-wschodnim od akwenu jest
położona wieś Lubno (gm.
Wałcz).
Całkowita powierzchnia
jeziora wynosi 5,36 ha. Wymiary: długość 300 m, szerokość 220 m, głębokość
maksymalna 5 m, długość
obrzeża 900 m.
Jezioro o kształcie owal-

nym położone w kierunku północno-zachodnim.
Obrzeża przechodzą łagodnie w grunty orne. Od północnego zachodu przylega
pastwisko. Na wschód jest
mały zbiornik wodny bez
nazwy.
Roślinność wynurzoną reprezentuje trzcina pospolita
i sitowie.
Jezioro Lubienko zaliczane
jest do typu karasiowego.
Podstawowymi gatunkami
występującymi w wodach

obwodu są: węgorz, szczupak, lin, okoń, leszcz i płoć.
Jezioro udostępnione do
amatorskiego połowu ryb.
Połów dozwolony połów 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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Gdy piosenka szła do wojska...

KĄCIK

24 lipca na terenie wałeckiego skansenu Grupy
Warownej Cegielnia odbył się koncert piosenki
żołnierskiej „Wszystkie
barwy lipca”. To trzecia
edycja imprezy i - jak
przyznają organizatorzy - wreszcie się udało.
Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił
zespół wokalny „Między
Nami”.

KAROLA S.

Studenci wybrali się na egzamin.
Czekają pod drzwiami sali, nudziło im się, więc zaczęli się bawić indeksami - czyj indeks zatrzyma się bliżej ściany. Tylko,
że jednemu to nie wyszło zbyt
dobrze, bo zamiast w ścianę
trafił indeksem pod drzwi do
sali, w której siedział egzaminator. Przeraził się okrutnie,
ale za chwilę indeks wyleciał
z powrotem. Otwiera, patrzy,
a tu ocena z egzaminu: 4.0
Ucieszył się, no, więc koledzy
postanowili wrzucać dalej. Kolejny dostał 3.5, następny 3.0.
W tym momencie zaczęli się
zastanawiać... Kolejna ocena
wydawała się dosyć jednoznaczna (2.5 nie wchodziło w
grę).
Wreszcie jeden postanowił
zaryzykować. Wrzuca indeks...
Czeka... Nagle otwierają się
drzwi, staje w nich egzaminator:
- Piątka za odwagę!

W skład zespołu „Między
Nami”, kierowanego przez
Marka Giłkę, wchodzą Aleksandra Olejnik, Jolanta Giłka, Jan Butrym, Wiesław
Gaworek (nieobecny w tym

Ranek w akademiku. Student
pierwszego roku mówi:
- Chodźmy na zajęcia, bo się
spóźnimy!
Student drugiego roku na to:
-E, pośpijmy jeszcze...
Student trzeciego roku:
- Może skoczmy na piwo?
Student czwartego roku:
- Może od razu na wódkę?
Jako, że nie mogli się dogadać,
udali się do studenta piątego
roku, by ich rozsądził. Ten zarządził:
- Rzućmy monetą. Jak wypadnie orzeł, pijemy wódkę. Jak
reszka - idziemy na piwo. Jak
stanie na kancie - śpimy dalej.
Jak zawiśnie w powietrzu idziemy na zajęcia.

REKLAMA

Małżeństwo je obiad w restauracji, nagle żona oblewa się
zupą, wstaje i...
- Musimy iść do domu, wyglądam jak świnia - mówi zdegustowana.
A mąż:
- No... i jeszcze się zupą oblałaś.

dniu), Mikołaj Terefenko i
Kazimierz Fecek.
- Wychodzimy z założenia, że skansen to nie tylko
zwiedzanie, ale również
cykl imprez: inscenizacje,
pikniki, rajdy, ale także koncerty piosenki żołnierskiej.

Myślę, że nie powinniśmy
zapominać o tym, co było
i stąd te piosenki, których
wiele starszych osób posłucha z sentymentem. Z kolei
dla młodszych to okazja do
posłuchania czego słuchali
ich ojcowie - mówi kierow-

nik skansenu Bogdan Dankowski. - Pierwsza edycja
koncertu nie była udana,
a w zeszłym roku padał
ulewny deszcz. W tym roku
mamy nadzieję, że wreszcie
się uda zorganizować taki
koncert naprawdę plenerowy, bez sceny i zadaszenia, w warunkach zupełnie
naturalnych.
I się udało! Podczas koncertu publiczność usłyszała
(i wspólnie śpiewała) piosenki znane m.in. z Festiwalu Piosenki Żołnierskiej
w Kołobrzegu, piosenki
z okresu wojennego, ale
także utwory niezwiązane z tymi zdarzeniami, a
nazwane przez artystów
„mieszkanką firmową”.
ks
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Rekreacyjnie w Trzebinie

29.07.2016 r.
godz.22:00

Kino na trawie – projekcja filmu „Saga Zmierzch
- Przed Świtem cz.1”

/Wałecka Aleja Gwiazd Sportu/

31.07.2016 r.
godz.10:00- 12:00

23 lipca w Trzebinie (gm.
Człopa) odbył się piknik
spor towo -rekreac yjny,
który zorganizowali sołtys
i rada sołecka.
Piknik rozpoczął się meczem piłki siatkowej o puchar
sołtysa Trzebina. W części
przygotowanej dla dzieci nie
zabrakło konkurencji sportowych i zabaw przeprowadzonych przez instruktorki
z Domu Kultury w Człopie.
Podczas festynu można było
wziąć udział w grze „Los
szczęścia”, w której rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody

- m.in. rower, odkurzacz, dwa
ekspresy do kawy, namiot, żelazko, czajnik bezprzewodowy
oraz wiertarkę udarową. Najmłodsi częstowali się watą
cukrową ufundowaną przez
burmistrza Człopy Zdzisława
Kmiecia. Na dzieci czekały
również dodatkowe atrakcje
- balony i malowanie twarzy,
a na wszystkich uczestników
zabawy pyszne wypieki, które przygotowały gospodynie
z Trzebina.
Do konkurencji oraz wspólnej zabawy przygrywał zespół
Marko-Polo.
Oprac. AK

Śniadania na trawieTargi śniadaniowe

05.08.2016 r.
godz. 21.30

/Wałecka Aleja Gwiazd Sportu/

29.07-04.08.2016 r.
„Przyjaźń czy
kochanie”
– godz. 20:00/Francja/

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

okoń pochwycił ukleję z hałasem
spłoszony skowronek skończył swe trele
czapla co brodzi wzdłuż brzegu czasem
przerwała spacer, dokończy w niedzielę
niewielka wydra szeleści w trawie
stanęła w bezruchu przy starej łodzi
nagle uciekła, pewnie w obawie
że jej skrzypienie wioseł zaszkodzi
zgłodniałą traszkę karbieniec chroni
więc skrada się traszka do ważki cicho
dzwoneczek polny na larum dzwoni
czy ważka usłyszy, czy porwie ją licho
rabuś kormoran wynurzył się z toni
z sielawą w dziobie wzbił się nad wodę
ryba przed śmiercią jeszcze się broni
odbiorą jej życie żarłoczne młode

bielik szczupaka poniósł nad drzewa
rybak na ptaka popatrzył z daleka
w błękit się wzbiła spłoszona mewa
w chmurach na spokój pewnie zaczeka

Kino na trawie – projekcja filmu „ Saga Zmierzch
– Przed Świtem cz.2”

29.07-04.08.2016 r.
.„BFG”
– godz. 17:45
/Kanada/

teatr lipcowy leniwie się budzi
szuwary swój taniec zaczęły nieśmiało
mrówka rudnica przy kopcu się trudzi
zmęczone słońce jeszcze nie wstało

żółty kosaciec pogubił już kwiaty
ale łodyga jest jeszcze zielona
co roku biedny umiera na raty
do sierpnia na pewno łodyga skona

/Promenada J. Zamkowe/

KINO TĘCZA

Świt nad Bytyniem Wielkim

Kawą i tuszem

W Muzeum Ziemi Wałeckiej można kupić komiks,
którego autorami są Igor
Górewicz ze Szczecina i wałecki artysta Bartłomiej Baranowski.
- Premiera komiksu miała
miejsce w czerwcu na Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie - opowiada Bartłomiej
Baranowski. - Pracę nad komiksem zacząłem w roku
2014, gdy otrzymałem gotowy scenariusz autorstwa Igora Górewicza, a skończyłem w
marcu br. Komiks oparty jest
na autentycznych wydarze-

niach z XII wieku i opowiada
o wyprawie księcia Racibora na Konungahelę. Rysunki
wykonane są moją ulubioną
techniką - kawą, gwaszem
i tuszem. Ciekawostką jest
fakt, że twarzy bohaterom
komiksu użyczyli autorzy: ja
posłowi duńskiego króla, Igor
Górewicz księciu Raciborowi,
a także nasze dzieci, żony oraz
przyjaciele i znajomi.
Komiks ukazał się nakładem
wydawnictwa Triglav.
k
Zdjęcie: Piotr Gorg Gorczyca

cyranka z gracją gładź wody rozcięła
złotawa wzdręga stoi przy trzcinie
nurogęś w locie jakby krzyknęła
-chrońcie ten teatr, inaczej zginie!
lipiec 2016
Zdzisław Sokołowski

weźiruszgłową
Zad. 1. Liczby każdego ciągu wypisane są według pewnej
reguły. Odkryj tę regułę i wpisz w wolne pola, kolejne dwie
liczby tego ciągu.

A 0, 1, 8, 27, 64, 125, ......, ...... .
B. 16, 11, 22, 17, 34, 29, 58, ......, ...... .
Zad. 2. Jeśli 5 maszyn w ciągu 5 minut produkuje 5 urządzeń,
to ile czasu zajmie 100 maszynom zrobienie 100 urządzeń?
Zad.3. Na stawie rozrasta się kępa lilii wodnych. Codziennie
kępa staje się dwukrotnie większa. Jeśli zarośnięcie całego
stawu zajmie liliom 48 dni, to ile dni potrzeba, żeby zarosły
połowę stawu?
Zad.4. Ołówek i pióro razem kosztują 1,10 zł. Pióro jest o 1 zł
droższe od ołówka. Ile kosztuje ołówek?
Odpowiedzi podamy w następnym numerze.
Odpowiedzi z numeru 203
Zad 1. A . 54, 61 B. 56, 72 Zad.2. 27 niziołków Zad3. E,G,D,F
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW ŁAWECCY
Godziny otwarcia:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
sobota: 8.00 - 15.00
tel. 673 070 446
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Darmowa Pożyczka
... dla emerytów rencistów, pracowników
fizycznych od 300 do 3000zł. Urzędników,
rolników do 5000. Pożyczamy również
na świadczenie 500+

tel. 508 593 834
tel. 508 593 833

RABAT DLA KAŻDEGO -20%
NA OTWARCIE!
-20% od cen konkurencji
• skuter, motorower - 40 zł
• motocykl - 50 zł
Badanie samochód:
• osobowy ciężarowy do 3,5t. - 80 zł
• samochód zasilany gazem - 130 zł
• samochód ciężarowy od 3,5t. do 16t. - 125 zł
• samochód ciężarowy powyżej 16t. - 140 zł
• przyczepa naczepa powyżej 16t. - 145 zł
Do każdego przeglądu oferujemy do wyboru wymianę gaśnicy na legalizowaną lub płyn do spryskiwaczy.
Dla każdego obecnego lub nowego klienta oferujemy darmowe sprawdzanie stanu pojazdu oraz fachową poradę.

www.laweccy.pl
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PRAWNIK RADZI

Odpowiedzialność członka zarządu
przypadkach za zobowiązania
spółki i to zarówno za aktualne jak i dotychczasowe. Jak
więc skutecznie dochodzić
naszej wierzytelności przeciwko członkom zarządu?

Jak dorwać prezesa?
Nie każdy wie, że spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością mimo, że jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków od jej wspólników
to jednak na gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa
osobom zasiadającym w jej
organach. Członkowie zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością odpowiadają bowiem w pewnych

Gdzie szukać?
Przepisy prawne dotyczące
odpowiedzialności członka
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdziemy w Kodeksie spółek
handlowych a dokładnie w
art. 299 KSH. W paragrafie 1
powyższego przepisu znajdziemy ogólną zasadę, że
jeżeli egzekucja przeciwko
spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej
zobowiązania. Solidarnie to
znaczy każdy z nich odpowiada za zobowiązanie spółki
do pełnej wysokości z tym, że
spełnienie świadczenia przez
jednego dłużnika powoduje

zwolnienie do tej wysokości z
obowiązku innych dłużników.
Od powyższej odpowiedzialności jest jednak jeden istotny wyjątek określony w par. 2
powyższego przepisu.
Otóż członek zarządu może
się uwolnić od powyżej odpowiedzialności jeżeli wykaże,
że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie
upadłości lub w tym samym
czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego albo o
zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie
zatwierdzenia układu, albo
że niezgłoszenie wniosku o
ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że
pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
albo niezatwierdzenia ukła-

du w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu
wierzyciel nie poniósł szkody.
Dokładny opis powyższych
warunków wymagałby jeszcze co najmniej kilku artykułów więc na razie zakończymy
na przytoczeniu powyższych
warunków.
Za co odpowiada prezes?
Zasadniczo uważa się, że
odpowiedzialność członka
zarządu ma charakter odszkodowawczy (a nie gwarancyjny) więc członek zarządu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za
dług w ograniczonym zakresie. Oczywiście odpowiada on
za należność główną zasądzoną na rzecz spółki. Dodatkowo członek zarządu odpowiada za odsetki za opóźnienie
w spełnieniu przez członka
zarządu świadczenia dochodzonego na podstawie art.

299 KSH. W tym jednak przypadku większość sądów uważa, że członek zarządu odpowiada jedynie za odsetki od
momentu wezwania go do
spełnienia świadczenia.
Dodatkowo odpowiedzialność członka zarządu obejmuje również zasądzone w
wyroku wydanym przeciwko
spółce koszty procesu oraz
koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego
z powodu bezskuteczności
egzekucji (por. m. in. uchwałę Sądu najwyższego z dnia
7 grudnia 2006 r., sygn. akt
III CZP 118/06), przy czym od
kosztów postępowania nie
nalicza się odsetek (por. m. in.
wyrok Sądu Apelacyjnego w
Łodzi z dnia 29 stycznia 2014
r., sygn. akt I ACa 972/13).
radca prawny
Marcin Machyński

kancelaria.walcz@gmail.com

Na cztery łapy...
Pomiaru temperatury dokonujemy rano i wieczorem,
zawsze o tej samej godzinie.

Ciąg dalszy - pies najczęściej zadawane pytania
Jak dokonać pomiaru
temperatury u psa?
Temperaturę ciała psa mierzymy w odbycie. Najpierw
należy posmarować termometr wazeliną lub innym obojętnym tłuszczem, potem spokojnie włożyć go psu ruchem
obrotowym. W celu dokonania prawidłowego pomiaru temperatury termometr
musi przebywać w odbycie
od 2 do 5 minut. Aby uniknąć
uszkodzenia kiszki odbytowej,
przez cały czas trzymamy termometr w tej samej ręce,
którą przytrzymujemy ogon.

Jaka jest częstotliwość
tętna u psa i jak to sprawdzić?
Częstotliwość tętna uzależniona jest od wielkości psa i
wynosi od 60 do 90 uderzeń
na minutę u ras dużych, u
mniejszych od 90 do 120 uderzeń. Na częstotliwość tętna
wpływa wiek psa i jego stan
psychiczny oraz temperatura
zewnętrzna.
Pomiaru tętna dokonujemy
przez ustawienie psa na podwyższeniu, odczekujemy, aż
się uspokoi, po czym przykładamy cztery palce lewej ręki
do wewnętrznej strony jego
lewego uda, tak aby kciuk pozostał na zewnątrz. Kolejnym
krokiem będzie wyszukanie
palcami tętnicy udowej, która przebiega od pachwiny w
dół, mniej więcej wzdłuż kości
udowej. Uciskając delikatnie
tętnicę palcami, wyczujemy
jej pulsowanie.

Jakie choroby najczęściej
występują u psów?
Jest wiele chorób, które atakują psi organizm, my ograniczymy się tylko do tych najczęściej spotykanych.
Ogólnie choroby można
podzielić na kilka rodzajów:
choroby skóry, kości, oczu i
uszu, przewodu pokarmowego, zakaźne oraz powstałe na
skutek zranień.
Celowo nie opisujemy poszczególnych chorób, ponieważ nie jest to przedmiotem
tej książki. Uważamy bowiem,
że pojawienie się u psa niepokojących objawów powinniśmy niezwłocznie zgłaszać
lekarzowi weterynarii, który
postawi właściwą diagnozę i
zaleci skuteczne leczenie. W
tym punkcie opiszemy tylko,
jak udzielić psu pierwszej pomocy w przypadku nieoczekiwanego zagrożenia zdrowia i
życia.
Najczęściej spotkamy się
z ranami, nieco rzadziej ze
zwichnięciami i złamaniami
kości. Raną nazywamy mniej-

sze lub większe uszkodzenie skóry i tkanek, powstałe
wskutek urazu. Najczęściej
spotkamy się z ranami ciętymi, kłutymi, szarpanymi,
rzadziej postrzałowymi. Przy
udzielaniu pierwszej pomocy
rannemu psu należy przede
wszystkim przestrzegać czystości. Sierść dookoła rany
wycinamy wyjałowionymi
nożyczkami, zaś skórę i brzegi rany smarujemy jodyną,
spirytusem lub wodą utlenioną. Samą ranę przemywamy
wodą utlenioną. W dalszej kolejności zabezpieczamy ranę
przed zanieczyszczeniami
poprzez założenie opatrunku
ochronnego.
Złamania kończyn poznaje
się po tym, że pies nie opiera się na chorej nodze, przy

czym kość między stawami
przy dotknięciu jest ruchoma. W tym przypadku musimy unieruchomić kończynę,
by zapobiec przesunięciu się
złamanych kości. Natychmiast
zakładamy psu tekturę lub
deseczkę i owijamy ją bandażem, po czym wzywamy lekarza weterynarii. W przypadku
zwichnięć od razu wzywany
lekarza weterynarii, który
założy opatrunek ustalający
dany staw.
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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Jest potencjał

O plusach i minusach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz o potencjale, i perspektywach
rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z
nowym dyrektorem ośrodka Pawłem Łakomym
rozmawia Piotr Szypura.
Jakie posiada pan doświadczenie w prowadzeniu tego typu
ośrodka?
- Przez kilkanaście lat pracowałem w agencji eventowej
w Poznaniu i mam na swoim
koncie organizacje ponad 300
imprez. Oczywiście skala była
różna. Od małych, kilkugo-

dzinnych konferencji, poprzez
średniej wielkości imprezy, a
kończąc na największych, kilkudniowych sympozjach, często
dla kilku tysięcy uczestników.
Były to duże wyzwania logistyczne, łącznie z rezerwacją
hoteli i organizacją czasu dla
uczestników.

Nominacje kajakarzy

Wałeccy kajakarze otrzymali nominacje do reprezentacji
Polski na mistrzostwa świata juniorów i U-23, a także promowali nasze miasto podczas otwartych mistrzostw Anglii.

W Centralnym Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich na
Bukowinie odbyła się 23 lipca
miła uroczystość. 40 zawodniczek i zawodników otrzymało z rąk wiceprezesa Polskiego Związku Kajakowego
Krystyny Głażewskiej nominacje do reprezentacji Polski
na odbywające się w Mińsku
mistrzostwa świata juniorów
i U-23. Wśród nominowanych
znalazł się Patryk Kowalski
oraz trzech innych zawodników szkolonych w przeszłości przez wałeckich trenerów
Bogusława Hertela i Ireneusza
Wasielewskiego.
Natomiast zawodnik WTS
Orzeł Ireneusz Marcinkowski
został srebrnym medalistą
REKLAMA

otwartych mistrzostw Anglii
w maratonie kajakowym w
konkurencji C-1 i podczas
dekoracji wystąpił w klubowej koszulce. W drugim dniu
wałczanin wraz z angielskim
kolegą Chrisem Blackerem w
kategorii C-2 zostali czempionami na wyspach.
Oprac. p

Dlaczego zdecydował się pan
kandydować na stanowisko dyrektora MOSiR-u?
- Jestem osobą, która chce
coś pokazać i coś osiągnąć. Posiadam doświadczenia w organizacji imprez i chciałbym, aby
podobne imprezy odbywały się
w Wałczu. Nadal współpracuję
z wieloma podmiotami w kraju
i za granicą, a zatrudnieni tam
ludzie organizują wiele festynów, w których biorę udział.
Pojawiają się nowe pomysły,
a dobre doświadczenia warto
powielać. Podczas rozmów,
jakie wtedy prowadzę, zauważam, że nasz region cieszy się
sporym zainteresowaniem,
lecz nie posiadamy zbyt wielu obiektów takich, jak nasz
ośrodek. Zauważam również,
że MOSiR nie jest do końca wykorzystany, a widać, że posiada
spory potencjał.
Jakie plusy i minusy widzi pan
w obejmowanym właśnie ośrodku?
- Posiadamy niższy standard
niż renomowane hotele, jednak
może to być atut. Spora grupa
turystów dysponuje niższym
budżetem i może skorzystać z
naszych usług. Musimy działać bardziej zorganizowanie i
kompleksowo. Należy ludziom
podsunąć gotowy produkt.
Przyjeżdżający do nas powinni otrzymywać w pakiecie nie
tylko nocleg, lecz również inne
atrakcje, a te należy turystom
zorganizować. Powinniśmy wykorzystać nie tylko walory Wałcza, lecz także całego regionu.
Proponuje pan całościowy
produkt dla turystów. A co z
mieszkańcami Wałcza. Jak pan
zamierza ich ściągnąć do ośrodka?
- Mam kilka pomysłów, choć
mówić o konkretach jest jeszcze za wcześnie. Chciałbym
skupić się na rozwijaniu szeroko pojętej aktywności fizycznej i rekreacyjnej naszych
mieszkańców i aby te formy
odbywały się cyklicznie. Musimy dotrzeć do mieszkańców z
informacją o organizowanych
przez nas imprezach. Sporą
szansę widzę właśnie w cykliczności. Być może pierwsze
imprezy nie wzbudzą dużego
zainteresowania, lecz kiedy ludzie będą wiedzieć, że odbędą
się kolejne, przyzwyczają się do
nas przychodzić.
MOSiR to nie tylko rekreacja
nad wodą. Posiadacie wielofunk-

cyjne boiska, halę namiotową
oraz stadion. Co z tymi obiektami?
- Nie chcę wybiegać zbyt
szybko do przodu, lecz na
zagospodarowanie tych
obiektów również mam kilka koncepcji. Nie chcę teraz
powiedzieć, że zrobimy coś
wielkiego, a później pojawią
się jakieś bariery i ludzie będą
zawiedzeni. Oczywiście MOSiR
to nie tylko wypoczynek nad
wodą, lecz również imprezy organizowane w naszych obiektach.
Co z hotelem? W miesiącach
letnich obłożenie jest praktycznie całkowite, lecz co z innymi
porami roku?
- W tym temacie nie będę
zbyt mocno się rozwijał, ponieważ nie chcę zdradzać się
przed konkurencją. Poza wakacjami chcę ściągać do Wałcza grupy dzieci i młodzieży,
wykorzystywać posiadane
atuty. Stateczek Delfin jest
wprawdzie wiekowy, lecz po
niewielkim remoncie może
nadal być atrakcją i dodać Raduniowi kolorytu. Działa zjeżdżalnia, oferujemy przejażdżkę „bananem” i nie ukrywam,
że myślę o innych atrakcjach.
Ostatnio byłem w Trokach na
mistrzostwach świata weteranów w kajakarstwie (P. Łakomy
zdobył na Litwie brązowy medal - przyp. P.S.) i zauważyłem
ciekawą jednostkę pływającą.
Posiada maleńki silnik i aby nią
sterować, nie potrzeba specjalnych uprawnień.
Postanowił pan oprzeć działalność ośrodka na tym co posiadacie. Lecz wdrożenie nowych
pomysłów będzie wymagać nakładów. Skąd wziąć pieniądze?
- Najpierw należy zorientować się, jakie jest zapotrzebo-

wanie na wykorzystanie tego
potencjału i czy klienci będą
tym zainteresowani. Jeżeli
nasza oferta będzie atrakcyjna i ściągniemy ludzi, będzie
można myśleć o inwestycjach.
Należy rozpoznać rynek i jeżeli
jest zainteresowanie, pomyślimy o rozszerzeniu oferty. Nasza
baza gastronomiczna również
jest naszym atutem i należy się
postarać, aby poza sezonem
również była dochodowa.
Radni Rady Miejskiej nie kwapią się, aby zwiększyć dotację dla
ośrodka. Czy zamierza pan rozmawiać z rajcami na ten temat?
- Dotarły do mnie opinie, że
radni zaczynają dostrzegać potrzebę większego wsparcia MOSiR-u. Niestety brak środków
jest największym problemem.
Liczę, że spojrzenie radnych
stanie się bardziej przychylne
i Rada Miasta zwiększy nasz
budżet.
Sezon letni za chwilę się skończy. Co jesienią i zimą będzie się
działo w ośrodku?
- Kończy się sezon związany z
wodą i należy rozszerzyć działania na inne dyscypliny. Biegi,
marsze z kijkami i, jak aura będzie przyjazna, narty biegowe
czy rolki. Jestem sportowcem,
popieram wszelkie formy ruchu
i będę do tego zachęcał. Już widać, że wałczanie lubią aktywny wypoczynek. Kilka lat temu
wokół jeziora, oprócz wyczynowych sportowców, widziało
się niewielu amatorów. Obecnie biegaczy, rowerzystów czy
osób z kijkami widzi się znacznie więcej. Reasumując, czeka
nas wiele pracy, lecz mam nadzieję, że zdołam wraz z załogą
sprostać zadaniu.
Dziękuję za rozmowę.
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