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Wałcz Człopa

Czarny weekend

Tuczno

Mirosławiec

nogi trafiła do szpitala.
Tego samego dnia o godz.
Na drogach powiatu wałeckiego w miniony długi weekend 19.30 w okolicach Wołowych
doszło do pięciu wypadków, w wyniku których aż 20 osób Lasów (gm. Człopa), 32-letni mieszkaniec województrafiło do szpitala.
Do pierwszego zdarzenia Następnie o godz. 13.20 na twa wielkopolskiego jadący vw
doszło w sobotę (13 bm.). ul. Kołobrzeskiej w Wałczu sharanem podczas manewru
O godz. 11.51 na krajowej 73-latka przechodząc przez wymijania mazdy cx stracił panw owanie nad pojazdem i zjechał
dziesiątce,
w
okolicach jezdnię
mie- na pobocze, uderzając w drzemiejscowości Nieradź (gm. niedozwolonym
Mirosławiec). W wyniku zder- jscu (niedaleko „Orlenu”) wo. W wyniku wypadku kierozenia trzech samochodów wpadła pod jadące audi A4, wca vw i dwoje dzieci w wieku
(audi A4, renault clio i fiat kierowane przez 25-latkę 5 i 7 lat trafiło do szpitala.
panda) do szpitala trafiło zamieszkałą w gm. Czaplinek. Piesza ze złamaniem
6 osób.
Dokończenie na str. 2
REKLAMA

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW ŁAWECCY
Godziny otwarcia:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
sobota: 8.00 - 15.00
tel. 673 070 446

78-600 WAŁCZ, ul. NOWOMIEJSKA 24 A

RABATY

NA OTWARCIE! -20% od cen konkurencji
dojazd
klientado
KASACJA POJAZDÓW
TRANSPORT GRATIS
PŁACIMY ZA POJAZDY
Dobino 66, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 73 79
kom. 500 170 290

Badanie samochód:
• osobowy ciężarowy do 3,5t. - 80 zł
• samochód zasilany gazem - 130 zł

www.laweccy.pl
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Prawie
Trójpodział władzy
prawie został obroniony. Prawie wszystkie wyroki Trybunału
Konstytucyjnego zostały opublikowane.
Miejmy nadzieję, że
to przynajmniej na
chwilę zahamuje spór
wokół Trybunału. KOD
przestanie wychodzić
na ulicę i będzie spokój. Program 500+
też prawie działa, bo

trudno to ocenić, gdy
wyniki makroekonomiczne naszej gospodarki nie wyglądają
optymistycznie. Miejmy
nadzieję, że wyniki za
lipiec i sierpień pokażą coś innego. Władcy
polscy przynajmniej są
konsekwentni w swych
działaniach i dają każdemu, stąd zapewne
kolejny program dotacji dla swoich nazwany
tym razem przez złośliwych Koryto+ . Prawie
udało się wprowadzić
podwyżki dla posłów,
ale ktoś to niepotrzebnie nagłośnił. Tak samo
prawie udało się zdobyć
tyle medali olimpijskich,
ile założono wcześniej.
Także prawie sukcesem
można ogłosić wałecki budżet obywatelski.

„Już” (celowo pisane
w cudzysłowie) udało
się zrealizować pierwsze projekty i kolejne
na pewno też będą
udane. Zastanawiam
się tylko nad jednym.
Skoro budżet obywatelski jest takim dobrym pomysłem, to
dlaczego jest coraz
mniej chętnych do
składania projektów?
Przyczyną może być
brak chęci do decydowania o tym, co dzieje
się na lokalnym podwórku, a może brak
przekonania o sukcesie
w przedsięwzięcia? Na
pewno pomysł w założeniu jest świetny
i prawie udało się go
zrealizować.
Piotr Kurzyna

REKLAMA

Felieton naczelnego

Czarny weekend
Dokończenie ze str. 1

W niedzielę (14 bm.)
o godz. 12.09 na drodze
K10 w pobliżu Piławy (gm.
Wałcz) doszło do karambolu, w wyniku którego aż
dziewięć osób przetransportowano do szpitali.
- Jadący audi A4 od strony
Mirosławca z nieustalonych
ADRES REDAKCJI
ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
REKLAMA

REDAKTOR NACZELNY Piotr Kurzyna
I ZESPÓŁ REDAGUJĄCY

KONTAKT:
e-mail: extrawalcz@gmail.com
www.extrawalcz.pl,
tel.: 67 387 42 43
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

dotąd przyczyn zjechał na
przeciwległy pas ruchu
i zaczął uderzać kolejno
jadące z naprzeciwka cztery
samochody - mówi st. asp.
Łukasz Klupś z Komendy
Powiatowej Policji w Wałczu.
32-letni
kierowca audi
był trzeźwy.

Dziewięć osób (w tym 3
dzieci) zostało przekazanych
zespołom
ratownictwa
medycznego. Na miejscu
lądował także helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - ostatecznie żadna
z osób poszkodowanych nim
nie odleciała, a najcięższym
urazem okazało się złamanie
ręki. Jeszcze tego samego
dnia wszyscy uczestnicy karambolu opuścili szpitale (w
Wałczu, Pile i Szczecinku).
W poniedziałek (15 bm.) ok.
godz. 14.00 w Tucznie na
ul. Wolności 9-latek wjechał
rowerkiem na jednię wprost
pod koła daewoo lanosa.
Ranne dziecko przetransportowano do szpitala w Pile.
mk

WYDAWCA:
Agencja 3 Głowy Prodakszyn
PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE:
mi KloszArt
DRUK:

Drukarnia AGORA S.A.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych
tekstów. Listy nadsyłane do redakcji są wyrazem opinii ich autorów. Redakcja
nie zwraca materiałów niezamówionych.
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Zmarł wojewoda

Nie żyje wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania. Zmarł
w niedzielę w Zabrzu, gdzie przechodził operację serca.
Miał 64 lata.
Urodził się w 1952 r. w Szczecinie, gdzie ukończył studia w Instytucie Politologii Uniwersytetu
Szczecińskiego. Od blisko 40 lat
związany był ze szczecińskim
portem - był m.in. brygadzistą,
dyspozytorem technicznym, wiceprezesem Drobnicy, szefem
Wolnego Obszaru Celnego, a w
latach 2006-2008 wiceprezesem
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
W latach 80. Jania działał
w „Solidarności”. Był autorem
i redaktorem podziemnego
pisma „CDN” i kolporterem
wolnościowych wydawnictw,
a w 1988 r. współorganizował
strajk w porcie szczecińskim.
Zajmował się także pomocą
internowanym, aresztowanym
i ich rodzinom w ramach Bisku-

piego Komitetu Społeczno-Charytatywnego.
W 1989 r. Jania był jednym
z założycieli Obywatelskiego
Komitetu Porozumiewawczego
„S” Regionu Pomorza Zachodniego i członkiem prezydium
odpowiedzialnym za sprawy
techniczne i organizacyjne podczas wyborów parlamentarnych
w czerwcu 1989 r.
Za działalność w opozycji niepodległościowej w 2008 r. został
odznaczony przez prezydenta
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od 2002 r. Jania był wiceprezesem stowarzyszenia zajmującego się sprawami gospodarki
morskiej Związku Miast i Gmin
Morskich, które występowało

przeciwko budowie gazociągu
Nord Stream.
W kadencji 2002-2006 był
radnym Urzędu Miasta w Szczecinie. Ponownie mandat radnego miejskiego uzyskał w 2010
i 2014 r. W Radzie Miasta zasia-

LIST OD CZYTELNIKA

w biegu na 100 m. Pierwsze miejsce

Mimo wyniszczenia tułaczką,

Sport integrował

zajęła drużyna siatkówki, drugie ko-

traumą wojenną, problemami ży-

szykówki.

cia codziennego byli głodni sportu.

W lipcu minęło 70 lat od po-

Sport szybko zintegrował osiedla-

Nadrabiali straconą przez wojnę mło-

wstania w Wałczu pierwszego po

jących się w Wałczu po zakończeniu

dość, radość jaką niesie rywalizacja

wojnie klubu sportowego KS „Pionier”.

II Wojny Światowej Polaków. Pocho-

sportowa. Najczęściej rozgrywane

W sierpniu 1946 powstał Rzemieślni-

dzili z różnych stron Polski. Prawie 30

były mecze siatkówki, piłki nożnej, ko-

czo-Kupiecki Klub Sportowy „Orzeł”

procent rodzin przybyło do Wałcza

szykówki i podstawowe konkurencje

z sekcją piłki nożnej i lekkiej atlety-

z Kresów Wschodnich. Z Wieleńszczy-

lekkoatletyczne. Nie było specjalizacji

ki. 18 sierpnia na odremontowanym

zny, Grodzieńszczyzny, Wołynia, Lwo-

i podziału na kategorie wiekowe. Czę-

stadionie Wałcz-Bukowina rozegrany

wa, Podola. Zostali deportowani ze

sto ci sami sportowcy rozgrywali mecz

został mecz piłkarski z „Iskrą” Jastrowie

swoich rodzinnych stron przez ZSRR.

piłkarski, innym razem koszykówki

i pierwsze zawody lekkoatletyczne.

Ponad 50 procent rodzin przybyło do

lub startowali w zawodach lekko-

Jesienią tego roku reprezentacja

Wałcza głównie z kieleckiego, lubel-

atletycznych.

powiatu wałeckiego startowała w

skiego, bydgoskiego, Wielkopolski.

Szczecinie w zawodach „Trzymamy

Byli też autochtoni. Mieli swoje zwy-

Na zdjęciu: Bogusław Ksepko, póź-

Straż nad Odrą”. Lekkoatleci zwyciężyli

czaje, tradycje, kulturę, mentalność

niejszy trener lekkiej atletyki. Koszy-

w sztafecie 4x100 m i indywidualnie

i… zainteresowania sportowe

karz, płotkarz,dyskobol.

REKLAMA

Józef Frydryk

dał m.in. w komisji ds. rozwoju,
promocji i gospodarki morskiej;
był też przewodniczącym klubu
radnych PiS.
Od 2001 r. należał do PiS.
Uroczystości pogrzebowe
wojewody Piotra Jani odbędą

się w piątek (19 sierpnia) w Bazylice Archikatedralnej pw. św.
Jakuba Apostoła i na Cmentarzu
Centralnym Szczecinie.
Oprac. AK
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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
[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
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

Zamienię kawalerkę 35m2 TBS po
kapitalnym remoncie na większe(do
remontu lub zadłużone)
tel. 579329603
Sprzedam mieszkanie 2 pok., 4 piętro,
centrum.
tel. 721081228
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na
IVpietrze w centrum Wałcz cena 132tys.
tel. 784 478 886
Sprzedam dwa mieszkania. Jedno bezczynszowe, własnościowe. Drugie bezczynszowe po częściowym remoncie. Tel.
67 387 32 17 kom. 608 79 72 24
Sprzedam ziemię rolną 8,14 ha
tel.792020549
Sprzedam ziemię rolną w okolicach Wałcza
tel. 789237689
Do wynajęcia pokój z kuchnią i łazienką tel.
796 930 103

4 Działki budowlane na sprzedaż 1310 m2
i 1320m2 Głowaczewo 45 zł za m2
tel. 726 588 918
Do wynajęcia pokój z kuchnią i łazienką
tel. 796930103
Sprzedam mieszkanie 72m2 w spokojnej
dzielnicy, blisko centrum
tel. 502 105 083

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

[89/8/205] Kupię ziemię rolną na
obrzeżach Wałcza, może być z zabudowaniami
tel. 604 27 55 22

[84/4/202] Sprzedam kiosk na działalność
gospodarczą (Lotto, prasa itp.) dobry
punkt
tel. 662 798 199

[84/4/203] Sprzedam dom na Raduniu
tel. 662 798 199

[85/2/213] Usługi ogólnobudowlane,
remonty mieszkań.
tel. 662 332 515

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

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

Sprzedam dom w Gostomii
tel. 607 472 000
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 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
Do wynajęcia mieszkanie o pow. ok.
40m2. Centrum Wałcz.
tel. 609139519

[72/20/77] Szybkie i wygodne pożyczki.
Przejrzyste zasady, raty łatwe do spłaty
Optima Sp. z o.o. KRS0000355315
tel. 500 600 370
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
Poszukuję opiekunki do osoby nieleżącej,
samodzielnej.
tel. 721 605 747
Zatrudnię pracownika budowlanego na
stałe
tel. 694 159 907
Wykonujemy usługę suszenia zboża sezon 2016
tel. 509 159 549 - Dębołęka

Masz pomysł na własny biznes?
Sprzedam/wynajmę prosperujący
sklep z kolekturą lotto.
tel. 662017453
Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny tel. 661 116 521

PRACA
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
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
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
Apteka w Wałczu zatrudni tech.farmacji
kontakt: biuro.ratuszowa@interia.eu tel.
609139519
Apteka w Wałczu zatrudni mgr.farm. z
uprawnieniami kierownika. Oferujemy
mieszkanie kontakt: biuro.ratuszowa@interia.eu tel. 609139519
Praca dla tłumacza/ki J. niemieckiego, tłumaczenia maili,treści oraz rozmowy tel.
kontakt: biuro@e-hermer.pl
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 ekspedientkę do sklepu odzieżowego
- wiek powyżej 30 lat
- niepalącą
- doświadczenie w handlu
CV wraz ze zdjęciem przesłać na adres
sklep_efekt@wp.pl
Technik budowlany emeryt podejmie pracę
tel. 691 588 828
Firma transportowa zatrudni kierowcę kat
C+E, trasy międzynarodowe. Lokalizacja Gorzewo, woj. wielkopolskie. Tel. 602227398
„Victoria Cymes” Spółka z o.o.
zatrudni pracownika do robót ogólno-budowlanych
i operatora wózka widłowego.
Tel. 67-250 10 24
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu poszukuje pracownika do
działu Higieny Żywności Żywienia
i Przedmiotów Użytku. Więcej informacji na
stronie: pssewalcz.pis.gov.pl

REKLAMA

99 gr za słowo
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Zakładu Oświatowego nie będzie
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wałczu, która odbyła się
w środę (17 bm.) nie należała do najspokojniejszych. Najwięcej
emocji wywołał projekt uchwały w sprawie reorganizacji Zakładu
Oświatowego w Wałczu, którego ostatecznie nie podjęto.
To oznacza, że ZO niedługo - mówiła burmistrz. - Te pieniądze
przestanie istnieć. W związku można by było przeznaczyć na
z tym obsługa finansowa, admi- remonty dróg, bezpłatną komuninistracyjna i kadrowa spocznie na kację, czy mieszkania komunalne.
barkach dyrektorów wałeckich Niepodjęcie tej uchwały uważam
placówek oświatowych (zespołów za nieracjonalne, uszczuplające
szkół miejskich, szkół podstawo- nasze finanse.
wych, gimnazjów i przedszkoli).
- Żałuję, że dopiero dzisiaj jest
Jak wyliczono w Urzędzie Mia- pierwsza merytoryczna dyskusja
sta, te zmiany będą kosztować na ten temat - zaznaczyła randa
podatników przynajmniej milion Bożena Terefenko. - Wcześniej byzłotych. Głosowanie nad prze- liśmy traktowani (przez burmistrza
kształceniem ZO w Centrum Usług - dop. aut.) jak uczniowie.
Wspólnych poprzedziła niemal
- Nie możemy patrzeć tylko na
dwugodzinna dyskusja.
oszczędności i to nieprawda, że
Burmistrz Bogusława Towa- dyrektor nie jest ważny. Dziwne,
lewska na początku prosiła, żeby że koszty tej operacji były oblidebata przebiegała w spokojnej, czane przez Zakład Oświatowy,
ponad podziałami dyskusji. I po- który chce pozostać.
czątkowo się to udało. Głowa
- Jeżeli ta uchwała nie będzie
miasta przedstawiła szereg ar- podjęta, to później dyrektorzy
gumentów, które miały świad- mogą mieć problemy kadrowe
czyć o korzyści przekształcenia m.in. ze znalezieniem głównych
ZO w CUW. Sześciostronicowemu księgowych - stwierdził radny
uzasadnieniu projektu towarzy- Maciej Żebrowski. - Dajmy szansę
szyły wyjaśnienia B. Towalewskiej, na powstanie „Centrum”, przecież
której głos wzmacniał skarbnik zawsze można je zlikwidować. To
Rafał Fischer. Argumenty po stro- nic teraz nas nie kosztuje.
nie uchwałodawców to przede
- Z wieloma kwestiami nie zgawszystkim finanse. Przekształcenie dzam się z burmistrzem, ale z tą
miało nastąpić praktycznie bez- akurat się zgadzam - wyznał radny
kosztowo. Przeciwnicy tego po- Andrzej Ksepko. - Do oświaty już
mysłu ostrzegali przed „hybrydą dopłacamy 11 milionów złotych.
o zwiększonych kompetencjach” Mamy dopłacić jeszcze dodatko(radna Maria Minkowska) i „za- wy milion?!
braniu niezależności” dyrektorom
Przy 8 za, 8 przeciw i 2 wstrzyplacówek oświatowych (radny mujących (dwóch radnych było
Adrian Zalewski).
nieobecnych), projekt burmistrza
- Jeżeli nie jest ważna kwota nie przeszedł.
jednego miliona złotych, to graNastępnym punktem obrad
tuluję takiego sposobu myślenia było uchwalenie zmian w budże-

cie. Pierwszy wniosek postawił
R. Fischer, który zauważył, że teraz radni powinni przeznaczyć
pół miliona na rozpoczęcie prac
adaptacyjnych w 9 obiektach,
które będą miał swoje jednostki
finansowe, co jest konsekwencją
nieuchwalenia projektu reorganizacji ZO. Dyskusja ożyła. Miła
atmosfera się skończyła. Padały
wspólne oskarżenia, insynuacje,
były kłótnie i przerywanie głosów.
- Nie mogę dojść do siebie mówiła B. Towalewska. - Teraz
będziemy wydawać pół miliona
na fanaberie. Nie podaliście (radni
- dop. aut) żadnych argumentów.
To jest początek. W imię czego?
Wyimaginowanej suwerenności? To miał być aspekt osobisty?
W tym momencie Centrum Usług
Wspólnych już nigdy nie powstanie, znów będziemy generować
środki na administrację. Jakim prawem?
- Nie wiem jak wytłumaczycie
się przed swoimi wyborcami, że
popełniliście głupotę - mówił do
przeciwników reorganizacji ZO
A. Ksepko.
- Padały tutaj hasła: rewolucja,
chaos… To po prostu inne spojrzenie na funkcjonowanie oświaty
- powiedział radny Marek Giłka.
Cała „zadyma” z Zakładem
Oświatowym ma drugie, trzecie,
a może nawet czwarte - polityczne
dno: pozbawienie funkcji dyrektora ZO Andrzeja Wiśniewskiego
(nieakceptowanego przez opozycję polityczną B. Towalewskiej). Do
tego likwidacja placówki oznacza
brak powrotu (po ewentualnych
przegranych wyborach) B. Towalewskiej na fotel dyrektora ZO.
Jako ciekawostkę podajmy,
że tydzień przed sesją (10 bm.)

odbyło się spotkanie burmistrza
z radnymi, którzy mieli się ostatecznie zdecydować, czy poprą
projekt. Czas był do piątku, ale
burmistrz… nie czekając na odpowiedź radnych już w czwartek
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zwołała nadzwyczajną sesją z gotowym projektem.
- To było niepoważne. I jak
mamy się z panią burmistrz dogadać - wyznał nam w kuluarach
jeden z radnych.
mk

Pożar auta

i wyciek paliwa
W ubiegły czwartek (11 bm.)
wieczorem doszło do dwóch
zdarzeń drogowych, w wyniku
których spłonął samochód, a w
drugim doszło do wycieku paliwa.
O godz. 19.40 spłonął samochód koło Piławy (gm. Wałcz).
Zdjęcia i informację na ten temat
otrzymaliśmy od Krzysztofa Z.,
kierowcy vw passata, który jechał
za fordem focusem. Czytelnik poinformował, że kierowca focusa
nie zauważył w tylnim lusterku, że
z jego auta unosi się dym. Świadek
próbował go zaalarmować, mrugając światłami, niestety minęło
zbyt dużo czasu, kiedy kierowca
feralnego auta się w końcu zatrzymał i focus spłonął.
Następnie o godz. 23.05 doszło
do wypadku na trasie Człopa Dzwonowo (droga K-22). Oso-

bówka uderzyła w bok ciężarówki,
w wyniku czego rozszczelnił się
w niej zbiornik z paliwem i doszło
do jego wycieku. Jedna osoba
trafiła do szpitala (dwie odmówiły
hospitalizacji). Działania ratownicze trwały ok. 5 godzin.
mk,
zdjęcie Czytelnika

Weź pożyczkę

Matuszewski Ignacy
Wolan Nikodem Karol
Wąs Maciej Jan
Stasiak Maria
Kozłowski Karol

od 500 do 12 000 zł i wygraj
w KONKUrSiE nawet

lub nagrody rzeczowe!

10 000 zł

ZaDZwOŃ
500 600 370

Konkurs „Moja zaradność” kierowany jest do klientów, którzy w czasie trwania konkursu zawrą umowę pożyczki i wyślą zgłoszenie
konkursowe. Konkurs trwa w okresie od 16.08.2016 r. do 11.09.2016 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.optima.pl
i u przedstawicieli terenowych. Nagrody w konkursie: 4 x10 000 zł oraz 50 nagród rzeczowych do wyboru, o wartości
do 500 zł każda. Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), ul. Grunwaldzka 82, KRS 0000355315, NIP 5833101093.

REKLAMA

Kaperzyński Kazimierz Ludwik
Florczak Teresa
Wójcik Zenobia
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Obywatelskie
inwestycje
Ukończona została jedna z inwestycji realizowanych
w ramach budżetu obywatelskiego. Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji.
W ubiegłym tygodniu
odbył się odbiór techniczny
wyposażenia zamontowanego na placu zabaw przy publicznym przedszkolu „Bajka”
w Wałczu. To inwestycja która
podczas głosowania zdobyła
największą liczbę głosów. Już
od września maluchy z „Bajki”
będą mogły bawić się na nowym placu zabaw, którego
elementami są m.in. dwa zestawy ze zjeżdżalniami, bujaki,
huśtawki, huśtawka-ważka,
samochód i pociąg. Wartość
inwestycji wyniosła 47,5 tys. zł.
Pozostałe projekty są jeszcze w trakcie realizacji. Na

osiedlu Zatorze II, gdzie ma
powstać zielona siłownia,
zamontowano dwie lampy;
wybrano także wykonawców
kolejnych etapów inwestycji:
ukształtowania terenu oraz
wyposażenia siłowni. Trwają
prace budowlane przy budowie chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ciasnej od jednostki
do domu działkowca, a jak
zapewnia naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miasta
Sławomir Zych, w tym tygodniu rozpoczną się również
prace budowlane przy ul. Miłej.
Ukończono także projekt do
wniosku „Poprawa oświetlenia

na przejściach dla pieszych”,
a inwestor czeka na pozwolenia na budowę.
***
Do końca lipca można było
składać wnioski do budżetu obywatelskiego na 2017
rok. W porównaniu z rokiem
ubiegłym zainteresowanie
mieszkańców było zdecy-

dowanie mniejsze. Złożono
dziesięć wniosków i, jak mówi
naczelnik wydziału spraw
społecznych Anna Gródka,
wszystkie to projekty o charakterze inwestycyjnym. Dla
przypomnienia: w ubiegłym
roku głosować można było na
jeden z dwudziestu sześciu
projektów (a złożono czter-

dzieści wniosków). 31 sierpnia ogłoszona zostanie lista
zweryfikowanych projektów,
a od 1 do 30 września będzie
można głosować. 20 października poznamy listę wniosków,
które otrzymały największą
liczbę głosów i będą realizowane w przyszłym roku.
k
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8

EXTRAWAŁCZ

Uwaga na zmianę abonamentu!

Do Federacji Konsumentów
wpływa niepokojąca ilość
sygnałów od konsumentów,
którym złożona została
propozycja zmiany abonamentu telefonii stacjonarnej
na korzystniejszy.
Na przykład dzwoni konsultant do konsumenta, który
jest abonentem firmy Orange Polska z propozycją
zmiany abonamentu na
tańszy. Po omówieniu zmiany proponuje przysłanie
do domu konsumenta ku-

riera z umową. Niestety, jak
wynika z sygnałów przekazywanych przez konsumentów,
docierający do konsumenta
kurier z dokumentami do
podpisania wykazuje bardzo
duży pośpiech, nie dając
czasu konsumentowi na
zapoznanie się z umową
oraz nie pozostawia kopii
dokumentów. Po niedługim
czasie od podpisania dokumentów okazuje się, że
konsument podpisał zgodę
na rozwiązanie umowy
z dotychczasowym operatorem i podpisał umowę
z
innym
operatorem,
a ponadto zawarł umowę na
świadczenie usług telemedycznych (Tele EKG).
O ile istnieją w miarę pros-

te sposoby na wycofanie
się z podpisanej umowy
o świadczenie usługi telekomunikacyjnej z nowym
operatorem, bo zgodnie
z przepisami prawa mamy
na to 14 dni, to rozwiązanie
umowy o usługi telemedyczne nie jest już takie proste.
Według naszych informacji,
w większości przypadków
ofiarami tego typu procederu padają osoby starsze. Dlatego zwracamy się z apelem
do konsumentów, aby uczulali swoich bliskich na podobne sytuacje. W przypadku
każdej umowy zawieranej na
odległość, w szczególności
za
pośrednictwem
telefonu,
powinniśmy
zachować szczególną uwagę

List do redakcji

Ranking miast
Daje się także zauważyć
pewne tendencje w rozwoju
miast. Powinien nas cieszyć
rozwój Goleniowa, Polic, Kołobrzegu, Gryfina, Gryfic, Wałcza i Białogardu. Tam mamy
do czynienia ze znaczną poprawą lub utrzymaniem wysokich dochodów samorządów
miejskich. W tych miastach łatwiej o inwestycje i ich rozwój.
Martwią natomiast tendencje
wręcz odwrotne, np. w Kamieniu Pomorskim, Pyrzycach
i Myśliborzu. Samorządowcy
z tych miast, mam nadzieję,
że znajdą sposób na poprawę
sytuacji. I jeszcze jedno, trudno zauważyć podobieństwo
rankingów powiatów w zderzeniu z rankingiem miast powiatowych. Kolejność w obu
rankingach jest zupełnie inna.
Jest to kolejny przyczynek do
zastanowienia się nad dalszym
sensem utrzymywania powiatów na mapie samorządowej
w Polsce.
Jerzy Kotlęga

Miasta powiatowe

dla ciebie, dlatego spokojnie zapoznaj się z umową
i wszystkimi dokumentami.
Zwróć szczególną uwagę
na nazwy firm i nowe oferowane warunki. Sprawdzaj
każdą kartkę, którą musisz podpisać. Zawsze kurier powinien pozostawić ci
kopię dokumentów. Jeżeli
nie chce tego zrobić, nie
podpisuj umowy. Jeżeli jednak została już podpisana,
a kurier nie chce pozostawić
ci kopii, zażądaj zniszczenia
tej umowy.
Mieczysława Łukaszewicz,
prezes wałeckiego oddziału
Federacji Konsumentów

Miejsce wśród 267 miast powiatowych
w rankingu w latach:
2015

2014

2013

2012

1.

Goleniów

3645 zł

6

12

21

25

2.

Police

3396 zł

11

10

17

7

3.

Kołobrzeg

3299 zł

14

7

19

19

4.

Gryfino

3228 zł

16

19

15

20

5.

Drawsko Pom.

3227 zł

17

15

13

15

6.

Gryfice

2761 zł

65

179

222

218

7.

Łobez

2726 zł

75

91

93

115

8.

Stargard

2616 zł

112

119

127

125

9.

Wałcz

2600 zł

114

131

205

199

10.

Choszczno

2586 zł

120

166

196

91

11.

Szczecinek

2571 zł

124

55

173

153

12.

Kamień Pom.

2550 zł

136

115

141

117

13.

Świdwin

2543 zł

140

114

88

200

14.

Białogard

2500 zł

168

177

264

267

15.

Myślibórz

2441 zł

190

143

68

77

16.

Pyrzyce

2416 zł

205

181

79

105

17.

Sławno

2401 zł

210

186

123

247

PS W zestawieniu nie ująłem
trzech dużych zachodniopomorskich miast na prawach
powiatów: Koszalina, Szczecina i Świnoujścia oraz powiatu ziemskiego w Koszalinie,
którego stolicą jest miasto
Koszalin ujmowane w innych
statystykach.
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Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno
najstabilniejszych zestawień
przygotowywanych dla tygodnika „Wspólnota” w 2016
roku. W poniższej tabeli przedstawiono dane dla miast powiatowych z województwa
zachodniopomorskiego.
W analizie danych Wspólnoty pominięte zostały wpływy
z dotacji celowych oraz ze
środków unijnych. Skorygowane dochody podzielono przez
liczbę ludności danego miasta.
Miejsca rankingowe z lat ubiegłych pozwalają na określenie
tendencji rozwoju miast.
Jest nieźle, aż 7 zachodniopomorskich miast powiatowych mieści się w pierwszej
setce ogólnopolskiego rankingu dla miast powiatowych.
Okazuje się, że wszystkie miasta powiatowe osiągają około
trzykrotnie wyższe dochody
niż ich powiaty. Jest to jeszcze jeden dowód na znaną powszechnie mizerię finansową
polskich powiatów.

Lp.

KĄCIK KONSUMENTA

i ostrożność.
Jeżeli zadzwoni do ciebie lub
osoby ci bliskiej konsultant
z propozycją zmiany umowy
telekomunikacyjnej, zachowaj szczególną uwagę oraz:
- nie sugeruj się tym, że osoba, z którą rozmawiasz przez
telefon zna wszystkie dane
dotyczące twojej osoby oraz
usługi, jaką posiadasz, np.
wysokość abonamentu,
- poproś o przesłanie dokumentów na maila przed
podpisaniem umowy, jeżeli
nie posiadasz maila, może
udostępni go ktoś bliski
lub znajomy,
- jeżeli przyjedzie kurier,
nie zwracaj uwagi na jego
pośpiech i ponaglenia. W tym
momencie to on pracuje

Dochód na 1
mieszkańca w
2015 roku
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Pieszo,
rowerem
i kajakiem
Tegoroczna, czwarta edycja Rajdu Szlakiem Fortyfikacji Ziemi Wałeckiej, organizowanego przez Skansen Grupy Warownej Cegielnia, miała kilka nowości.
Imprezę przedłużono o jeden dzień i przygotowano
trasę kajakową. Uczestnicy rajdu byli zmęczeni, ale
nikt nie narzekał...
W rajdzie udział wzięło 57
uczestników z Wałcza i okolic
oraz ze Szczecina, Radomska,
Wejherowa czy Bydgoszczy.
Najmłodsi uczestnicy imprezy
to kilkulatkowie, najstarszy jest
już na emeryturze. I chociaż
mogłoby się wydawać, że temat umocnień Wału Pomorskiego jest bardziej „męski”,
wbrew temu w imprezie coraz
częściej udział biorą kobiety.
- Zainteresowanie rajdem
było duże, lista uczestników
bardzo szybko została skompletowana, a i tak było nas więcej niż w roku ubiegłym. Rajd
nie jest imprezą masową, połączony jest bowiem z wykładami terenowymi i żeby dotrzeć
do wszystkich uczestników,
nie może to być duża grupa
- mówi kierownik skansenu
GWC Bogdan Dankowski. - Przy
organizacji rajdu od samego
początku są z nami Marcin
Dudek i Jerzy Sadowski, bez

których impreza nie mogłaby
się odbyć.
Rajd odbył się między 13
a 15 sierpnia. Pierwszego dnia
uczestnicy trasy pieszej zwiedzali grupę warowną Marianowo, a zwiedzanie połączono
z wykładem terenowym. Trasa druga, rowerowa, obejmowała zwiedzanie wybranych
obiektów i miejsc walk o przełamanie Wału Pomorskiego przesmyk na jeziorze Smolno,
a każdy zwiedzany obiekt był
szczegółowo omawiany. Później w sali wykładowej odbyła
się prelekcja poświęcona poligonowi w Nadarzycach, w tym
miejscom, których nie można
obecnie zwiedzać. Tematem
drugiego wykładu były polskie umocnienia fortyfikacyjne
znajdujące się na terenie dzisiejszej Ukrainy. W niedzielę
uczestnicy rajdu zwiedzali poligon w Nadarzycach, natomiast
trzeciego dnia odbył się spływ

kajakowy Piławą połączony ze
zwiedzaniem mostu na drodze
do Starowic, jazów spiętrzających wodę oraz elektrowni
w Nadarzycach.
- Przyznajemy, że drugiego dnia uczestnicy byli tak
zmęczeni, że nie mieli ochoty
na nasze wykłady - śmieje się
Marcin Dudek.
- Ale wydaje mi się, że trzydniowa impreza „chwyciła” zarówno wśród tych, którzy są
z nami od samego początku,
jak i tych, którzy przyjechali po
raz pierwszy - dodaje Bogdan
Dankowski. - Myślę, że niektórzy podchodzą do rajdu jak do
imprezy turystycznej, a przy
okazji „zarażają się” historią.
Bo jest ona ciekawa.
- To dość fachowy rodzaj historii militarnej. Tu nie chodzi
o to, żeby pokazywać ludziom
wysadzone ruiny i mówić, że tu
jest bunkier. Tu chodzi o rozbudowanie tematu, omówienie

strony technicznej tak, żeby
uczestnicy zobaczyli ten obiekt
oczami wyobraźni. Zawsze staramy się też urozmaicać wykłady różnymi ciekawostkami
np. taką, że metr sześcienny
żelbetu waży 2,7 tony - mówi
Marcin Dudek.
W poniedziałek po południu
część uczestników imprezy żegnała się słowami „do zobaczenia za rok”. W przyszłym roku
odbędzie piąta edycja imprezy,
czyli mały jubileusz.

- Upieczemy tort w kształcie
bunkra z cyfrą pięć - śmieje się
Marcin Dudek.
- Może przygotujemy jakąś
wystawę podsumowującą
dotychczasowe edycje - zastanawia się Bogdan Dankowski. - Na pewno wymyślimy
coś specjalnego.

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 regu-

lamin połowu oraz cennik
dostępny na:
www.zakladrybackiwalcz.pl.

k,

fot. Grupa Warowna Cegielnia

Na ryby! Jezioro Lubicz Mały
Dojazd duktami leśnymi
od drogi Płociczno - Krępa
Krajeńska (gm. Tuczno) .
53°14’28.8”N 16°03’12.3”E.
W
kierunku
północnozachodnim
od
jeziora
w odległości ok. 2,5 km leży
wieś Nowa Studnica.
Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 14,03ha. Wymiary: długość 750 m, szerokość
200 m, głębokość maksymalna 2,1 m (średnia 1,1 m),
długość obrzeża 1900 m.
Jezioro
o
kształcie
wydłużonym
położone
w
kierunku
północno-

zachodnim.
Obrzeża
przechodzą w strome zbocza
porośnięta lasem liściastym.
Od
strony
północnozachodniej i południowowschodniej
do
jeziora
przylegają bagna.
Roślinność
wynurzoną
reprezentuje trzcina pospolita i turzyce, które szerokim pasem porastają linię
brzegową
w
północnej
części jeziora, a wąskim
w południowej. Roślinność
zanurzona dobrze rozwinięta
(moczarka
kanadyjska,
wywłóczniki zarastają w niektóre lata całą powierzchnię

zbiornika). Przez jezioro
przepływa rzeka Płociczna,
która łączy się z jeziorem Lubicz i Sitno.
Jezioro Lubicz Mały zaliczany
jest do typu linowo-szczupakowego. Podstawowymi
gatunkami są: szczupak,
lin, okoń, węgorz, leszcz,
płoć i krąp. W okresie zimy
występują karpiowate reofilne oraz łososiowate.
Jezioro udostępnione do
amatorskiego połowu ryb.
Połów dozwolony z brzegu
i łodzi.
Użytkownikiem
zbiornika
jest Zakład Rybacki w Wałczu,

Mapka: Atlas jezior woj. pilskiego oprac. w WBGiTR w Pile
pod red. St. Mazurka.
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weźiruszgłową

KĄCIK

1

KAROLA S.

W ostatni weekend Tomek
złowił piękną rybę. Chciał ją
zmierzyć, ale okazało się, że
ma za krótką linijkę. Udało
mu się zmierzyć głowę
ryby i stwierdzić, że ma ona
dł. 9 cm. Potem zmierzył
ogon i odkrył, że ma ona
długość głowy powiększonej
o połowę długości tułowia.
Jeśli tułów ryby ma taką samą
długość jak głowa i ogon
razem wzięte, to jaka długa
jest cała ryba?

Spotykają sie dwie blondynki:
- Wiesz, miałam rozmowę z
cudotwórcą!
- I co?
- Zaproponował mi do wyboru albo duży, ładny biust
albo dobrą pamięć.
- I co wybrałaś??
- Hmmm.....nie pamiętam.
Na rozprawie sędzia mówi
do oskarżonego:
-Pan ma wyższe studia humanistyczne i jest pan chyba człowiekiem wierzącym?
-Tak.
-Więc jak pan mógł tak boleśnie kopnąć poszkodowanego w brzuch?
-Jestem niewinny, panie
sędzio!!! Ja naprawdę nie
chciałem go kopnąć w
brzuch tylko on tak szybko
się odwrócił...!!!
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2

Jeśli dwóch malarzy potrafi
pomalować dwa pokoje w dwie
godziny, to ilu malarzy potrzeba, aby pomalować osiemnaście
pokojów w 6 godzin ?

3
Marcin ma 12 lat. Jest trzy
razy starszy od swojego brata.
W jakim wieku Marcin stanie się
dwukrotnie starszy od brata?
Odpowiedzi z numeru 206:
zad. 2 odp. 6, zad. 3 odp. 8,
zad. 4 odp 7 gr

Darmowa Pożyczka
... dla emerytów rencistów, pracowników
fizycznych od 300 do 3000zł. Urzędników,
rolników do 5000. Pożyczamy również
na świadczenie 500+

- Co ty taki smutny?
- Syn mi się urodził.
- No to smutny jesteś?
Dziwne. A jak mu daliście
na imię?
- Ludwik.
- Ludwik? Czemu?
- Bo czternasty.

tel. 508 593 834
tel. 508 593 833

REKLAMA

Był sobie dom - parter i dwa
piętra. Na parterze mieszkali Cyganie, na pierwszym
piętrze Murzyni, a na drugim biali. Pewnego dnia w
dom walnął samolot, przeżyli tylko biali. Dlaczego?
- Bo byli w pracy
Rodzina siedzi przy stole.
Mały Tomek pyta się taty:
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś
się z mamą?
Tata odkłada widelec i patrząc na żonę mówi:
- Widzisz, nawet dziecko
tego nie rozumie...
Córka do matki:
- Mamusiu, czy ja jestem
ładna?
- Zapytaj swojego chłopaka.
- Przecież ja nie mam chłopaka?
- No właśnie.

EXTRAWAŁCZ
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20.08.2016 r.

godz. 21:30
Kino na trawie –
Projekt KINOBUS projekcja
filmu Fair Play
/promenada Jeziora Raduń/

21.08.2016 r.

godz.12:00- 14:00
XXI Spotkanie z Kulturą
Ukraińską –
Zespół „SŁONECZKO”
/sala widowiskowa/

27.08.2016 r.

Niepełnosprawność i WY

godz. 16:00
Zakończenie Lata –
Koncert Zespołu Pączki
w Tłuszczu oraz Koncert
Zespołu Papa D
i wiele innych atrakcji

/Promenada Jeziora Raduń/

KINO TĘCZA
„Gdzie jest dory”

– 19.08-25.08.2016 r.
godz.16:00/USA

„Gdzie jest dory”

Poranek niedzielny –
21.08.2016 r.
godz.11:00/USA

„183 metry strachu”
- 19.08-25.08.2016 r.
godz. 20:00/USA

„Ghostbusters”
– Pogromcy Duchów
- 19.08-25.08.2016 r.
godz.17:45/USA
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

Od 1 sierpnia Warsztat Terapii Zajęciowej w
Wałczu realizuje projekt
„Taki Mój Świat - Niepełnosprawność i WY”.
Na realizację projektu WTZ
otrzymał dofinansowanie
w wysokości ponad 37 tys. zł.
z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach
konkursu „Oparcie społeczne
dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Wkład własny wynosi nieco ponad 5 tys. zł.
- Bardzo nas cieszy, że otrzymaliśmy dofinansowanie,
a nasz wniosek został bardzo
wysoko oceniony i znalazł się
na jedenastym miejscu z 54,
które otrzymały dofinansowanie. To dla nas wielka radość
tym bardziej, że planujemy
zorganizować zupełnie nowe

rzeczy. Ja cieszę się podwójnie,
bo to mój pierwszy projekt przyznaje kierownik WTZ Jolanta Pawlus. - Projekt skupia
się wokół niepełnosprawności i ludzi, którzy są dookoła:
terapeutów, rodziców, mieszkańców miasta czy organizacji z którymi współpracujemy.
To działania związane przede
wszystkim z integracją.
W ramach projektu odbyły
się już warsztaty z wizażu, które poprowadziła Magdalena
Komerska-Kubiś, już wkrótce
odbędą się m.in. warsztaty
fotograficzne, a w planie jest
stworzenie własnego kalen-

darza. Z pewnością jednym
z ciekawszych elementów
projektu będą tygodniowe
warsztaty lalkarskie, które
poprowadzi Elena Ovcharova.
Być może po tych warsztatach
każdy z podopiecznych będzie
miał lalkę wykonaną na własne podobieństwo. Wystawa
lalek i fotografii odbędzie się
podczas oficjalnych obchodów
jubileuszu WTZ.
W ramach projektu odbędą
się również wyjścia do kina,
na spektakle teatralne, hipoterapia czy zajęcia na basenie, ale także cykl szkoleń dla
instruktorów oraz warsztaty
relaksacyjne dla rodziców.
Projekt realizowany będzie
do końca roku.
***
Także od początku sierpnia
działalność w WTZ rozpoczęła
pracownia krawiecka, a spod
igieł podopiecznych wyszły już
pierwsze prace: torebki, wo-

reczki czy serduszka mogące
służyć jako igielniki.
- Pracownię o profilu krawieckim utworzyliśmy w ramach pracowni zawodowej,
która funkcjonuje od około
dwóch lat - mówi Jolanta
Pawlus. - Pracownia wciąż
prowadzi działania związane
z przygotowaniem zawodowym, zajmuje się praktykami,
ale dodatkowo terapeutka
uczy posługiwać się igłą i nitką. Pracownia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród podopiecznych, którzy
chętnie zapisują się na zajęcia.
Opiekunem pracowni jest
Agnieszka Laszczyk. Materiały
do prac krawieckich pochodzą
z zasobów własnych, ale bardzo dużo materiałów przekazały (i zapowiedziały, że będą
przekazywać) właścicielki sklepu z firanami znajdującego się
przy wałeckim ryneczku.
k
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Sportowe wakacje

W ramach projektu
„Sportowe wakacje” finansowanego ze środkówMinisterstwaSportu
i Turystyki szesnaścioro dzieci z wałeckiego
Stowarzyszenia Dzieci
Niepełnosprawnych
„Uśmiech” wzięło
udział w półkolonii.

Podopieczni SDN mogły
sprawdzić swoje możliwości
w zmaganiach smoczych łodzi, odwiedziły parki linowy
oraz park owadów gigantów.
Dodatkową atrakcją był seans
filmowy w kinie 3D oraz zajęcia
w Miasteczku Ruchu Drogowego w Pile. Półkolonie pozwoliły dzieciom aktywnie spędzić
czas, wypocząć i nabrać sił na
nadchodzący rok szkolny.

Cykl półkolonii „Sportowe
wakacje” organizowany przez
Centrum Wolontariatu Sportowego działającego przy Klubie
Uczelnianym PWSZ w Wałczu
swoim zasięgiem objął ponad
60 dzieci (w tym 16 niepełnosprawnych) oraz uczestników
zajęć organizowanych przez
Wałeckie Centrum Kultury
w Wałczu.

- Od połowy lipca członkowie KU PWSZ wraz z wolontariuszami zorganizowali
szereg działań pozwalających
na aktywne spędzenie czasu
wolnego przez dzieci. Oprócz
wymienionych atrakcji był
również czas na zabawę, gry
i zawody sportowe oraz wiele
innych zajęć, dzięki którym
dzieci bezpiecznie spędziły
wakacje - opowiada Arkadiusz
Niefiedowicz z PWSZ. - Uczestnicy półkolonii mogli korzystać z pełnego wyżywienia,
otrzymali również pamiątkowe
koszulki.
Projekt „Aktywne wakacje”
jest jednym z czterech zadań,
na które KU PWSZ pozyskał
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej. Oprócz

„Sportowych wakacji” odbył
się również cykl imprez sportowych „Młodzieżowe Dni Sportu”, które organizowane były
na terenie PWSZ. Z kolei ze
środków MSiT wolontariusze
skupienie w Centrum Wolontariatu mogli wspomóc organizacyjnie i rzeczowo dziesiątki
imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu lokalnym oraz
uczestniczyć w największym
wydarzeniu siatkarskim w naszym kraju, tj. Lidze Światowej,
która odbywała się w Łodzi
i Krakowie.

Zasadą trzy lata…
Ustawodawca w artykule 442
[1] Kodeksu cywilnego przewidział, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem
niedozwolonym ulega przedaw-

Dodatkowo przedawnienie
roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie
może skończyć się wcześniej niż
z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.
… ale może być dwadzieścia
Istnieje jednak całkiem pojemny zbiór przypadków, w których
przedawnienie roszczenia następuje po dwudziestu latach Jeżeli
bowiem szkoda wynikła w związku z popełnionym przestępstwem,
roszczenie o naprawienie szkody
ulega przedawnieniu z upływem
lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu
na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej naprawienia.
Powyższe rozwiązanie jest
bardzo korzystne dla poszkodowanych szczególnie w wypadkach samochodowych. Zgodnie
bowiem z art. 177 Kodeksu karnego popełnia przestępstwo
ten, kto naruszając, chociażby

nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna
osoba odniosła obrażenia ciała
skutkujące koniecznością leczenia
powyżej 7 dni.
Co ważne przestępstwo nie
musi być stwierdzone wyrokiem
karnym. Sama bowiem kwalifikacja zdarzenia szkodzącego,
jako zbrodni i występku w kontekście zastosowania art. 442 [1]
§ 2 Kodeksu cywilnego dokonywana jest przez sądy cywilny- to
on może dokonać stosownych
ustaleń co do przestępczego
charakteru czynu wyrządzającego szkodę (por. m. in. wyrok SN
z dnia 16 grudnia 1975 r., sygn.
akt II CR 660/75; wyrok SN z dnia
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Dzisiaj o tym, jaki mamy czas
na dochodzenie należnych świadczeń z tytułu wypadku. Poszkodowani często nie wiedzą, że mimo
upływu wielu lat od wypadku nadal mogą skutecznie dochodzić
przed sądem należnych im pieniędzy. Zapraszam więc do lektury.

- Już w najbliższych tygodniach Centrum Wolontariatu
Sportowego będzie współorganizatorem kolejnych wydarzeń sportowych, na które
zapraszamy mieszkańców powiatu wałeckiego, szczególnie
tych najmłodszych. Ponadto
zapraszamy instytucje, organizacje i podmioty do zgłaszania się do CWS, gdzie można
nawiązać współpracę z wolontariuszami oraz otrzymać
wsparcie rzeczowe i organizacyjne - zachęca
A. Niefiedowicz.
Oprac. AK

PRAWNIK RADZI

Świadczenie z wypadku po 20-stu latach
nieniu z upływem lat trzech od
dnia, w którym poszkodowany
dowiedział się o szkodzie i o
osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten
nie może być dłuższy niż dziesięć
lat od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie wywołujące szkodę.
Z powyższego wynika, że praktycznie od dnia wypadku mamy
trzy lata na dochodzenie swoich
praw. Przepis powyższy wiąże
bowiem rozpoczęcie biegu przedawnienia z powzięciem przez
poszkodowanego wiadomości
o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, a nie
o zakresie szkody czy trwałości
jej następstw. Jedynie w sytuacji,
gdy po wypadku ujawni się nowe
uszkodzenie ciała lub całkowicie odrębne schorzenie, którego
wcześniej nie można było przewidzieć, termin ten liczy się od
chwili ujawnienie tego nowego
uszkodzenia (por. wyrok SN z dnia
24 listopada 1971 r., sygn. akt I CR
491/71).

nr 207

21 listopada 2001 r., sygn. akt II
UKN 633/00).
Jeżeli okaże się, że jednak
minęły nam powyższe terminy
zastanówmy się czy roszczenie
było kiedykolwiek zgłaszane
ubezpieczycielowi. Wtedy może
okazać się, że mamy jeszcze czas
na dochodzenie należnych nam
świadczeń. Bieg przedawnienia
roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się bowiem
także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub
przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
radca prawny
Marcin Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com
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Doktor Lizoń i jaskółki
Lekarz weterynarii Roman Lizoń nigdy nie zostawia zwierząt w potrzebie, dlatego co jakiś czas do jego gabinetu
trafiają porzucone maleńkie koty, nietoperze i ptaki. Tym
razem weterynarz uratował ledwo opierzone jaskółki, a nawet wprowadził je na salony.
- Pod koniec czerwca pewna
pani przechodząc ulicą zauważyła, że ulewa uszkodziła gniazdo jaskółek i cała zawartość
spadła na ulicę. Było to pięć
ledwo opierzonych piskląt.
Zebrała ptaszki do torebki foliowej i przyniosła do gabinetu.
W tym momencie zaczęła się
odyseja pt. „Jaskółki” - pisze
na facebookowym profilu

swojego gabinetu doktor R.
Lizoń. - Aby wychować takie
maluchy, trzeba je karmić co
dwie godziny przez półtora
miesiąca. Zamiast gliniastego
gniazda dostały kartonowe pudełko wyścielone sianem. Jadły
specjalną mieszankę z żółtka,
białego sera, mączki ryżowej
i kukurydzianej, czasami białe
robaki i muchy, wodę piły ze

strzykawki. W czasie sprzątania
gniazda grzecznie siedziały
w „nerce”. Kiedy wyjeżdżałem
na dłużej, zabierałem je ze
sobą. Zagościły nawet na uroczystej kolacji z okazji 25-lecia
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, gdzie
wzbudziły nie lada sensację.
Kiedy zaczęły latać po gabinecie, musiały opuścić „gniazdo”.
Wszystkie odleciały samodzielnie. Nie byłem w stanie nauczyć ich polowania w locie,
ale mam nadzieję, że jeśli nie
inne jaskółki, to instynkt im pomoże.

Na cztery łapy...

EDUKACJA
Owczarek niemiecki łatwo
poddaje się wychowaniu
i szkoleniu, jeśli będziemy to
robić systematycznie i konsekwentnie. Już u hodowcy
należy sprawdzić jego cechy
psychiczne, odpowiadające
naszym zapotrzebowaniom
i przeznaczeniu. Tuż po przywiezieniu go do domu pozwalamy mu na swobodne
poruszanie się, by mógł zapoznać się z otoczeniem oraz
zapachem domowników,
wskazujemy również legowisko. Potrzebuje on stałego zajęcia, musimy więc bez
przerwy się nim zajmować,

dzieci natomiast powinny się
z nim bawić. Do piątego miesiąca życia należy zapoznać go
z otoczeniem i w zależności
od przeznaczenia umiejętnie
ukierunkować jego kontakty z innymi ludźmi. Jeśli ma
być psem obronnym i stróżującym, nie dopuszczamy do
bezpośrednich i przyjacielskich kontaktów z nimi, lecz
wpajamy mu raczej nieufność,
inaczej stanie się przyjacielem
całego świata, nie spełniając
naszych oczekiwań. Nie ma
on wybitnie wykształconego
instynktu przywódczego, ale
gdy mu na to pozwolimy, może
zechcieć przejąć „opiekę” nad
domownikami. Aby temu zapobiec, od początku powinien
wiedzieć, kto w rodzinie jest
najważniejszy, pozostali zaś
mogą pozostać z nim w partnerskich stosunkach. Należy
on do psów, które szybko akceptują ustalony porządek,
a przyjaciół przewodnika uzna
za własnych. W czasie procesu wychowawczego nie ma
potrzeby wyszukiwania specjalnych metod, wystarczy

Owczarek niemiecki - same zalety /cz.3

postępować z nim normalnie, nie używać bezzasadnie
przemocy, nie krzyczeć, ale
konsekwentnie wymagać
z jednoczesnym wskazaniem
popełnionych przez niego błędów.
Jeśli przeznaczymy go tylko do towarzystwa, wystarczy,
jak nauczymy go kilku podstawowych komend. Powinien
chodzić przy nodze na smyczy i bez niej, siadać warować,
pozostawać i przychodzić na
zawołanie. Chcąc mieć z niego użytkowego czworonoga,
musimy przerobić z nim cały
zakres z posłuszeństwa, a dopiero potem przystąpić do
szkolenia kierunkowego. Na
pewno nie sprawi nam kłopotu
podczas nauki, ponieważ jest
chętny do pracy i z radością
wykonuje rozkazy opiekuna.
Należy do psów, które można
szkolić w niemalże wszystkich
nam znanych specjalnościach,
dlatego doświadczony amator ma okazję zrobić z niego
prawdziwego profesjonalistę.
Poza obroną i stróżowaniem
może tropić ślady, poszukiwać

ludzi i odnajdywać przedmioty,
pilnować zatrzymanego, konwojować go oraz wykrywać
ulatniający się gaz w mieszkaniu. Ponadto stać go na wykonywanie wielu innych prac
użytkowych, ale przeciętnemu

amatorowi nie będą one przydatne.
Artur Wach, kontakt do autora w celu indywidualnych
porad pod numerem
604 328 544.
REKLAMA
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Pięściarze w kadrze

Medal Noela
Znakomicie spisał się kajakarz WTK Orzeł Noel
Czepe, który wywalczył srebrny medal podczas
mistrzostw Polski juniorów.

Zawodniczki i zawodnicy wałeckiego klubu Korona
podczas zgrupowań kadry szlifują formę przed najważniejszymi imprezami w tym sezonie.
Aktualna mistrzyni Polski
Dominika Pogrzebska zaraz
po ogólnopolskiej olimpiadzie
młodzieży trenowała w Zakopanem. Następnie wraz ze
swoim trenerem Łukaszem
Butryńskim przez 10 dni przebywała w Giżycku na zgrupowaniu młodzieżowej kadry

narodowej. Wraz z nią do międzynarodowych mistrzostw
Śląska kobiet, które odbędą się
w Gliwicach przygotowywała
się Anna Góralska. Przypomnijmy, że pomimo bardzo silnej
obsady wałczanki zawsze przywoziły ze Śląska medale. Po
kilku dniach odpoczynku Do-
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minika Pogrzebska wyjedzie
na kolejny obóz, tym razem
do Cetniewa.
Natomiast na zgrupowaniu
kadry wojewódzkiej młodzików i kadetów w Szczecinku
od poniedziałku przebywają
także Grzegorz Żmuda oraz
Dawid Piasecki. Przez najbliższe dwa tygodnie będą przygotowywać się do jesiennych
startów razem z najlepszymi
zawodnikami okręgu zachodniopomorskiego.
Oprac. p

Na poznańskim torze regatowym Malta 14 sierpnia odbywały się mistrzostwa Polski juniorów oraz ogólnopolska
olimpiada młodzieży. Wałczanin w konkurencji C-1 na dystansie 500 metrów zdobył srebrny medal, natomiast nasz
kanadyjkarz na dystansie dwukrotnie dłuższym uplasował
się tuż za podium.
p

Złota Natalia
Siedem minut i czterdzieści sekund trwał wyścig, który
przyniósł złoty medal olimpijski Natalii Madaj i Magdalenie
Fularczyk-Kozłowskiej, jednak poprzedziły go lata prawdziwej harówki i hektolitry potu wylane na treningach.
Natalia Madaj urodziła się
w Pile, jest absolwentką wałeckiej Szkoły Mistrzostwa
Sportowego i wychowanką
WTW Orzeł Wałcz. Oobecnie
reprezentuje LOTTO Bydgostia Bydgoszcz. Wioślarka i jej
koleżanka uważane były za
faworytki. Polki nie zawiodły,
zwyciężając w pięknym stylu.
Jak przyznają obie zawodniczki, ten medal bije na gło-

wę wszystkie inne osiągnięcia,
a przecież było ich niemało.
Medale mistrzostw świata, Europy czy Polski.
Jednak aby osiągnąć ten
wielki sukces, wioślarki z 365
dni w roku 300 spędzały na
zgrupowaniach. Rytm życia
wyznaczały niemal wyłącznie
treningi, a na inne sprawy po
prostu brakowało czasu. Przyniosło to znakomity efekt i kibi-

ce mogą cieszyć się ze złotego
medalu olimpijskiego.
Kilka dni później, we wtorek
absolwentki Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu
Beata Mikołajczyk i Karolina
Naja również na Igrzyskach
Olimpijskich w Rio de Janerio
zdobyły brązowy medal.
p
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Ruszyła piłkarska karuzela Rocznicowe strzelanie
Piłkarze z naszego regionu zainaugurowali kolejny sezon, a jako pierwsi na
murawę wybiegli zawodnicy 5. ligi. Człopiańska Korona spisała się znakomicie,
w pierwszym meczu wysoko pokonując zespół ze Świdwina. Natomiast wałecki
Orzeł uległ beniaminkowi z Postomina.
Spójnia Świdwin
- Korona Człopa 2:9 (0:4)

Bramki: Korona - Pisała, Mularczyk po 3, Rybicki 2, Szkutnik.
Człopianie wprawdzie nie
mówią o tym głośno, lecz
wyraźnie widać, że w tym
sezonie zamierzają walczyć
o jak najwyższe miejsce
w lidze, a niektórzy myślą
nawet o awansie do klasy
wyższej. Do zespołu Korony
dołączyli Mucha i Michalik z wałeckiego Orła oraz
Mularczyk z Drawy Drawsko, co jest niewątpliwym
wzmocnieniem, zwłaszcza
w ofensywie. Już po kilku
minutach meczu goście zorientowali się, że gospodarze
nie prezentują najwyższej
formy, więc Korona ruszyła
do ataku. Pierwsze dwie
stuprocentowe
sytuacje
zmarnował Mleczko i Pisała,
lecz w 10. minucie otworzono wynik, a po kolejnych
pięciu padła druga bramka.
Kiedy miejscowi ruszyli do
przodu większymi siłami,
nadziali się na dwie kontry
i praktycznie było po meczu.
W drugiej odsłonie goście nadal przeważali i dopiero kiedy
mieli na koncie sześć trafień,
zwolnili i pozwolili rywalom
na zdobycie gola. Korona

natychmiast odpowiedziała
dwoma kolejnymi trafieniami, a druga bramka gospodarzy tylko osłodziła im
gorycz dotkliwej porażki.
- Celujemy wysoko, choć
zdajemy
sobie
sprawę
z naszych finansowych i organizacyjnych możliwości powiedział trener Korony
Dariusz Pilip. - Nikt nie myśli
o awansie, choć przyznam,
że
chcemy
wygrywać
i zajmować jak najwyższe
miejsce w tabeli.
piotr

Wieża Postomino Orzeł Wałcz 4:0 (0:0)

Prowadzący
wspólnie
wałecką drużynę Robert
Drapiński i Leszek Bułakowski
mają twardy orzech do
zgryzienia.
Zespół
nie
przepracował solidnie okresu

5 LIGA
NAZWA DRUŻYNY
1
2
2
4
5
6

KORONA Człopa
Sokół Karlino
Wieża Postomino
Victoria Sianów
Saturn Mielno
Mechanik Bobolice

MECZE PUNKTY BILANS
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

9-2
4-0
4-0
4-1
5-3
3-1

7

Bałtyk II Koszalin

1

3

3-2

8
9
10
11
12
13
13
15
16

Iskra Białogard
Wiekowianka Wiekowo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
0
0
0
0
0
0
0
0

1-0
2-3
0-1
3-5
1-3
1-4
0-4
0-4
2-9

Pogoń Połczyn
Olimp Złocieniec
Sława Sławno
Błonie Barwice
ORZEŁ Wałcz
Lech Czaplinek
Spójnia Świdwin

przygotowawczego, a oprócz
kondycji brakuje ogrania.
Trwający sezon urlopowy
spowodował, że na mecz
do Postomina pojechało
raptem 13 zawodników,
a i skład nie był najsilniejszy. Jeszcze w pierwszej
połowie wałczanie stawiali
beniaminkowi twardy opór,
lecz po przerwie wszystko
się posypało. Wprawdzie na
początku drugiego starcia
Cerazy
mógł
otworzyć
wynik, lecz zawodnik gości
przestrzelił nad poprzeczką,
a
później
przyjezdnym
zabrakło sił. Przełomowymi
okazały się minuty pomiędzy
60., a 70., kiedy to gospodarze zdobyli trzy bramki,
w tym jedną z rzutu karnego.
Miejscowi przypieczętowali
zwycięstwo golem na pięć
minut przed ostatnim gwizdkiem. Wałczanie powinni jak
najszybciej zacząć poważnie
trenować, ponieważ w innym przypadku będą tylko
walczyć o utrzymanie w lidze.
- Rywal był do ogrania, gdyby
tylko skład był optymalny
i gdyby sił wystarczyło na całe
spotkanie - powiedział Leszek
Bułakowski. - Niestety przygotowania nie przebiegały
tak, jak powinny przebiegać,
a braki kondycyjne były najbardziej widoczne. Musimy
się szybko pozbierać i choć
pewnie jeszcze doznamy
kilku porażek, myślę, że przyjdzie ten moment, że zaczniemy wygrywać.

Każdego roku 15 sierpnia
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Wałczu organizuje
otwarte zawody strzeleckie
o puchar starosty z okazji
rocznicy Bitwy Warszawskiej
oraz Święta Wojska Polskiego. W tym roku zawody
zorganizowano po raz siedemnasty.
Zwody odbyły się na strzelnicy wojskowej. Uczestników
powitał prezes Zarządu Rejonowego LOK Lech Sznaza,
a prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy Zbigniew Stusik opowiedział o znaczeniu Bitwy
Warszawskiej z 1920 roku.
W zawodach udział wzięło
łącznie 65 zawodników z Wałcza, Złocieńca, Czaplinka i Piły,
ale także z Poznania, Szczecina
i Gdyni.
W kategorii amator zespołowo zwyciężyła drużyna „Kaliber
22” z Czaplinka, pokonując „So-

prano” Wałcz i „Pędziki” Wałcz.
Kategorię amator senior zwyciężył Adam Kaziukajtis, seniorka Janina Nowak, wśród
juniorek najlepsza okazała się
Karolina Czajewska, a juniorów
Kacper Borowski.
W kategorii zawodowiec zespołowo pierwsze miejsce zajął
Klub Żołnierzy Rezerwy „Grot”
LOK Wałcz, drugie „Młodzi Wilcy” Wałcz i trzecie klub „Cel”
LOK Złocieniec. W klasyfikacji
indywidualnej zawodowców
dwubój oraz pistolet zwyciężył
Jakub Siemieński, a karabin
Przemysław Borowski.
Z karabinka pneumatycznego w grupie dziewczynek
najlepiej strzelała Amelia Zabłocka, a wśród chłopców
najlepszy okazał się Rafał Pietkiewicz.
Puchary i medale dla zwycięzców ufundował starosta
Bogdan Wankiewicz.
k
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