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Poeta wyklęty
Dla Krzysztofa Kędziora poeci
wyklęci są inspiracją. W jego
wierszach trudno znaleźć radość
czy kolorowe strony życia. Ale to,
o czym pisze, to też samo życie,
to problemy, z którymi coraz
częściej borykają się współcześni
ludzie. To poezja trudna, poruszająca sprawy, o których głośno się nie mówi; prowokująca
i zmuszająca do zastanowienia
nad współczesnym światem.
Poezja bardzo prawdziwa...

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

REKLAMA

78-600 WAŁCZ, ul. NOWOMIEJSKA 24 A
Krzysztof Kędzior urodził się
i mieszkał w Dębicy. Od pół roku
jest mieszkańcem Wałcza.
- Poznałem Joannę, dziewczynę z Wałcza, która zainteresowała się moją twórczością.
Okazało się, że mamy wiele
wspólnych tematów, podobne
przeżycia, niekoniecznie wesołe,
co zresztą odzwierciedla moja
poezja. Przegadaliśmy wiele
godzin i poczuliśmy, że jesteśmy bratnimi duszami. W ciągu
jednej chwili zadecydowałem, że
zostawiam swoje dotychczasowe
życie i przeprowadzam się do
Wałcza. Pierwszy raz zrobiłem
coś szalonego, zadziałałem spontanicznie. Ale niczego nie żałuję
- opowiada Krzysztof.
Dokończenie na str. 12

RABATY

NA OTWARCIE! -20% od cen konkurencji
Badanie samochód:
• osobowy ciężarowy do 3,5t. - 80 zł
• samochód zasilany gazem - 130 zł
www.laweccy.pl
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Pociąg
Dużym optymizmem
zawiało na wieść, iż
z Wałcza będzie można
się dostać pociągiem do
stolicy. I nie chodzi tu
nawet o stolicę województwa. Przewaga
pociągu nad innymi
środkami lokomocji
jest spora i oczywista.
Jadąc autem podczas
jesiennej lub zimowej
zawieruchy nie można
popijać gorącej herbaty

z rumem, bo pani policjant
to się nie spodoba. Natomiast do takiego pociągu
można wnieść nawet całą
flaszkę i ze współtowarzyszami podróży degustować ją, podejmując nowe
znajomości. Toaleta jest
na miejscu, można w niej
nawet zajarać, bo nie ma
tam czujników dymu jak
w złowieszczych samolotach. Szampon i żel do
kąpieli można wnieść do
pociągu w dużym opakowaniu, swoje żarełko także,
a stewardesa (konduktor)
nie zwróci nam uwagi, jak
wyrzucimy ogryzek przez
okno. Łatwiej dostać się
grupami zorganizowanymi
na demonstrację przeciw władzy i popierających władzę…
Myślę, że taki pociąg do
Warszawy może mieć też
swój aspekt edukacyjny,
bo dziecko w końcu będzie

mogło poznać taki środek
lokomocji z bliska. Wiadomo, że tatusiowie sami
bawią się kolejkami, które
kupują swoim dzieciom
z okazji świąt, które zabawki dotknąć nie mogą bo
popsują. Teraz jest szansa,
aby dziecko mogło choćby
dotknąć ciuchci, bez konsekwencji, że zniszczy.
Wszystko jest takie
sympatyczne i niemal
doskonałe, poza jednym szczegółem,
Przede wszystkim sama
nazwa „pociąg” powinna
być zmieniona, bo pociąg prowadzi do gwałtu,
z gwałtu rodzą się niechciane dzieci, a biorąc
pod uwagę pomysły nad
nowym prawem aborcyjnym, to chyba lepiej niech
tego pociągu nie będzie.
Piotr Kurzyna

REKLAMA

Felieton naczelnego

BEZ
KOMENTARZA...

Tablica informacyjna Urzędu Miasta w Wałczu widniejąca przy ul. Budowlanych.
Zdjęcia nadesłała nasza Czytelniczka.
ADRES REDAKCJI
ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
REDAKTOR NACZELNY Piotr Kurzyna
I ZESPÓŁ REDAGUJĄCY

REKLAMA

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

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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Czwartek,

TESTER

Kącik poświęcony kosmetykom i produktom pielęgnacyjnym. Więcej recenzji i porad już wkrótce w Modnym Magazynie!

REKLAMA

Żel pod prysznic Axe Black
Gęsty i całkiem wydajny.
W przeciwieństwie do niektórych
produktów, Axe oferuje męski zapach skomponowany z nut cytrusa i mięty delikatnie wspartych
cydrem. Odświeżający żel pod
prysznic spodoba się każdemu, kto
chce dobrze rozpocząć lub zakończyć dzień. „Czarna” nazwa dobrze
oddaje ciemny, mocny, pozbawiony kwiatowych nut aromat. Zapach
jest jednocześnie nienachalny, więc
nie będzie kłócił się z wybranymi perfumami.

Antyperspirant Dove
Man+Care Invisible Dry
Antyperspirant w sztyfcie o pojemności 50ml wystarczy na długo,
gwarantując odpowiednią ochronę.
Opakowanie dumnie sugeruje, że
nawet na 48h, ale w normalnym
użytkowaniu wystarczy 24 –
i przez ten okres Dove działa jak
należy. Sprawdzony w ekstremalnych warunkach tegorocznego lata,
Invisible Dry skutecznie maskuje
zapach potu, nie kłócąc się przy
tym z perfumami. Jego zapach jest
przyjemnym ale wystarczająco delikatny, by nie przeszkadzać. I o
to chodzi.
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99 gr za słowo
zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do redakcji
Extra Wałcz,
ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:
71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków.
tel. 67 258 26 84
Sprzedam dużą działkę 3500m2
w tym 500m2 działka budowlana.
Cena 150 tys. - do negocjacji.
Morzyce Nowe.
tel. 693 424 150
Sprzedam nowe bezczynszowe
mieszkanie, 40 m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40
Zamienię kawalerkę 42m2 TBS po
kapitalnym remoncie na większe(do remontu lub zadłużone)
tel. 579 329 603
Sprzedam mieszkanie 2 pok., 4
piętro, centrum.
tel. 721 081 228

Sprzedam mieszkanie 72 m2 w
spokojnej dzielnicy, blisko centrum tel. 502 105 083

59 gr za słowo
zgłoszenia osobiście w redakcji!

Sprzedam mieszkanie 44,4 m2
tel. 782 225 131

Firma transportowa zatrudni kierowcę
kat C+E, trasy międzynarodowe. Lokalizacja Gorzewo, woj. wielkopolskie.
tel. 602 227 398

Sprzedam dom w Wałczu 100m2
z działką 600m2 166.000zł cena
do negocjacji
507-982-149

Zatrudnię kierowcę kat. C , praca na
miejscu
tel. 507 466 071

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 38 m2, 3 piętro + garaż na os.
Tysiąclecia Tel: 601 589 236

Poszukuję pracownika w zawodzie
elektryk z papierami i jezykiem niemieckim lub angielskim do pracy w
Niemczech. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt
tel.502 154 370 lub 889 211 796

RÓŻNE:
[80/6/75] Remonty, wykańczanie
mieszkań. tel. 739 531 694
[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
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na IVpietrze w centrum Wałcz
cena 132tys.
tel. 784 478 886

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

Sprzedam dwa mieszkania. Jedno bezczynszowe, własnościowe.
Drugie bezczynszowe po częściowym remoncie. Tel. 67 387 32 17
kom. 608 79 72 24

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

Wynajmę lokal
tel. 725 929 462

Sprzedam inwalidzki wózek elektrycznytel.i kupie łóżko rehabilitacyjne tel. 661 116 521

Do wynajęcia pokój z kuchnią i
łazienką tel. 796 930 103

PRACA

Remonty, wykończenia wnętrz
tel. 504 160 153

Opiekunka seniorów- kurs j. niemieckiego od podstaw dla opiekunów
osób starszych w Pile i Wałczu -po
kursie praca gwarantowana. Zapisz się
i pracuj w Niemczech jako opiekunka
seniorów. Tylko teraz kurs bez kaucji!
tel. 514 781 838 Promedica24.
Opiekunka seniorów- legalna praca w
Niemczech. Umowa, organizacja wyjazdu, bonusy za święta.
tel. 514 781 838 Promedica24 zaprasza!
Praca od zaraz przy koszeniu rowów.
tel. 784 308 969
Firma zatrudni kucharkę
tel. 600 279 932
Poszykujemy kierowcy (emeryt lub
rencista) z kat. C+E (ciągnik siodłowy+naczepa),
chcącego dorobić na umowę-zlecenie.
Praca w miarę potrzeb, 2-3 razy w tygodniu na krótkich dystansach.
Atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej informacji udzielę telefonicznie
608 206 461.
Sprzedawca w saloniku prasowym.
Wymagane doświadczenie w handlu.
CV: edytawalcz@wp.pl
Zatrudnię pracownika do sprzedaży w
małej gastronomi w Wałczu. CV wraz
ze zdjęciem na email.
machowscy84@wp.pl

Wynajmę lokal użytkowy o pow.
60m2 lub dwa po 30m2 przy ul.
Al.Zdobywców Wału Pomorskiego
tel. 609 139 519

Zatrudnię pracownika budowlanego na stałe
tel. 694 159 907

Mieszkanie do wynajęcia w Poznaniu dla studentki
tel. 606 362 731

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

Wydzierżawię garaż w pobliżu
dworca autobusowego w Wałczu
tel. 692 352 989

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

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

Zamienię kawalerkę 21m2 w Krakowie na kawalerkę w Wałczu
tel. 510 653 696

Pawilon do wynajęcia.
tel. 602 255 827

Szukamy kierowcy wraz z samochodem z instalacją gazową.
tel. 608 631 285

Praca w Holandii dla kobiet, mężczyzn
i młodzieży.
Wyjazdy od zaraz, zatrudnienie głównie
w sektorze ogrodniczym.
Posiadamy też z inne oferty dla osób
z doświadczeniem w pracy za granicą.
Kontakt: Wałcz , Kościuszki 12A,
tel. 67-2584108, lic. 4933

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE

R E K L A M A
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Seniorzy na start
Sport, integracja, wypoczynek i zabawa przyświecały
uczestnikom i organizatorom IV Senioriady Osób Starszych, która rozgrywana była 16 września w Tucznie podczas powiatowych dożynek.
W trakcie kilkugodzinnej imprezy ponad 120 uczestników rywalizowało w wielu konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych przygotowanych przez Klub Uczelniany
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
- Największym zainteresowaniem cieszyły się zawody strzeleckie z łuków i pistoletów do
paitnballa, zawody zręcznościowe
w poruszaniu się na czas pośród

pajęczyny, zawody w boule, rzuty do celu - mówi Łukasz Gniot,
prezes KU PWSZ.
Ponadto organizatorzy uczestnikom imprezy zapewnili dowóz
do miejsca zawodów, pamiątkowe koszulki, napoje i wyżywienie. Na zakończenie zmagań
starosta Bogdan Wankiewicz
wręczył seniorom nagrody, medale i pamiątkowe puchary.
- Impreza odbyła się w ramach

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

projektu pn. „Wałecki Klub Aktywnego Seniora” finansowanego
ze środków programu ASOS z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwa
Powiatowego w Wałczu - informuje kierownik projektu Arkadiusz
Niefiedowicz. - W projekcie udział
biorą przedstawiciele kilku wałeckich środowisk seniorskich, w tym
głownie Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów.
Projekt obejmuje kilkanaście
różnych zadań i działań, w tym
m.in. Senioriadę, systematyczne
zajęcia taneczne, sportowe, organizację spływów kajakowych,
rajdów pieszych i rowerowych oraz
wsparcie wyjazdów turystycznych
na terenie kraju.
W najbliższym czasie zorganizowana zostanie duża dwudniowa konferencja (już 4 edycja) pn.
„Aktywność Fizyczna Osób Starszych”, w której udział weźmie
ponad 150 osób reprezentujących
środowiska osób starszych z całego
kraju. Ponadto wraz ze Starostwem
Powiatowym w Wałczu planowana
jest organizacja „Balu Seniora”
i „Dnia urody”, o których pisać
będziemy w najbliższym czasie.

Gazownicy wracają
Dobra zmiana. Od 1 stycznia przyszłego roku do Wałcza powraca Polska Spółka Gazownictwa. Przypomnijmy, że powodem zamknięcia placówki przy ul. Parkowej była
„poprawa jakości usług i względy ekonomiczne”.
Przed zamknięciem (1 kwietnia 2015 r.) wałecki oddział był
systematycznie „okrajany”. Najpierw do Piły zaczęli odjeżdżać
pracownicy biurowi, później dołączyli do nich pracownicy techniczni.
- Jednostka w Wałczu obsługiwała zbyt małą liczbę klientów. Jej
funkcje przejmie większa jednostka, w tym przypadku w Pile, która
będzie obsługiwała większą liczbę
ludzi na większym terenie. Zostały
przeprowadzone wnikliwe analizy
finansowe i stwierdzono, że tak
będzie lepiej. Wałeccy pracownicy
przejdą do Piły, a budynek zostanie
najprawdopodobniej wystawiony
na sprzedaż. Przy okazji porządkujemy bałagan organizacyjny i ujednolicamy regulaminy w rejonach
- tłumaczyła zamknięcie wałeckiej
placówki gazowniczej ówczesna
rzecznik PSG.

Teraz ma nastąpić dobra zmiana.
- Placówka została zlikwidowana na mocy decyzji poprzednich
władz PSG i rządzącej koalicji PO
- PSL - mówi nam Artur Michniewicz, rzecznik prasowy PSG.
- Obecny zarząd spółki zagwarantował, że nie będzie redukować kosztów poprzez zwolnienia
pracowników i zapewnił, że do
końca swojej kadencji, czyli przez
trzy lata, nie będzie żadnych zwolnień grupowych czy programów
dobrowolnych odejść, w wyniku
których ze spółki odeszło ponad
2500 pracowników. Zgodnie
z nową strategią Polska Spółka
Gazownictwa zmienia swą strukturę organizacyjną. Zamiast dotychczasowych 6 oddziałów od 1
stycznia 2017 będzie 17 zakładów
na prawach oddziałów. Ta struktura
będzie skorelowana z podziałem
administracyjnym kraju. Władze

PSG zdecydowały też o powołaniu
46 nowych placówek w całym kraju, znaczna część z nich zostanie
odtworzonych w miejscach, gdzie
wcześniej je zlikwidowano, w tym
w Wałczu.
Choć prace nad etatyzacją w poszczególnych placówkach jeszcze
trwają, to…
- Na pewno uruchomienie placówki gazowniczej w Wałczu to
szansa na aktywizację lokalnego
rynku pracy - podkreśla A. Michniewicz.
Wałecka placówka będzie podlegać pod gazownię w Szczecinku.
Jej działania mają być nastawione
na obsługę sieci i dbałość o bezpieczeństwo sieci. Będzie też w niej
działać pogotowie instalacyjne.
PSG zacznie funkcjonować
w nowej strukturze, a więc z nowymi jednostkami, od 1 stycznia
2017 r.
mk

Laura Pawłowska, Leon Stanisław Wiza,
Amelia Patrycja Ptak, Franciszek Łukasz Miryszkiewicz,
Nina Szczerbak, Wojciech Eryk Posadowski-Lenczewski,
Marcjan Malak, Nikodem Aleksander Ciach,
Oliwia Nowosielska, Wiktoria Trościanko

Jan Hrydziuszko
Danuta Maria Wróbel
Wojciech Stanisław Matysik
Anna Koper

Czwartek,
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Windykator nie wszystko może! KĄCIK KONSUMENTA
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Każde zobowiązanie finansowe, którego nie spłacamy,
wcześniej czy później trafi do
firmy windykacyjnej, która je
wykupi nie pytając nas o zdanie.
Ma do tego prawo. Na polskim
rynku jest wiele firm, które skupują długi i próbują je wyegzekwować, nie zawsze stosując
dozwolone metody. Powinniśmy
wiedzieć co windykator może,
a czego mu nie wolno.

Musimy mieć świadomość, że
windykator nie odpuści długu. Nie
ignorujmy pierwszego pisma z firmy windykacyjnej i nie wyrzucajmy go, licząc na to, że następnego
już nie będzie. Pierwsze wezwanie
do zapłaty powinno zawierać:
- kwotę długu i jej podstawę prawną,
- termin zapłaty i numer konta
do wpłaty należności,
- kwotę odsetek za zwłokę
i podstawę prawną ich naliczenia,
- podstawę prawną uprawnienia
do czynności windykacyjnych,
- dane firmy windykacyjnej,
- nazwę i adres wierzyciela,
Jeżeli otrzymaliśmy wezwanie
do zapłaty, należy skontaktować
się z windykatorem i spróbować
uzgodnić warunki spłaty długu.

Możemy na przykład zaproponować spłatę zadłużenia w ratach. Nie
bójmy się negocjować, bo firmie
też zależy na odzyskaniu pieniędzy
i zawsze będzie starała się dojść do
porozumienia. Kiedy nie będziemy reagować na listy czy e-maile
windykatora , ten skieruje sprawę do sądu i w konsekwencji do
naszych drzwi zapuka komornik,
zatem czekać nas będą dodatkowe
koszty związane z egzekucją.
Co może firma windykacyjna
w celu odzyskania długu; wysyłać
na adres zamieszkania wezwania
do zapłaty, ponaglać telefonicznie,
umówić się na kontakt osobisty,
aby ustalić sposób i warunki spłaty
zadłużenia.
Niestety niektóre firmy windykacyjne stosują działania bezpraw-

ne, które są zakazane Kodeksem
karnym i Kodeksem etyki indykatorów.
Firmie windykacyjnej nie
wolno; nękać nas w jakikolwiek
sposób, używać przemocy, straszyć policją lub sądem, używać
gróźb karalnych, wejść do naszego
mieszkania bez naszej zgody, doliczać jakichkolwiek opłat do naszego zadłużenia bez naszej zgody,
żądać ujawnienia majątku, zabierać
cokolwiek z naszego mieszkania,
spisywać nasz majątek, straszyć
licytacją, rozmawiać o naszych
problemach finansowych z pracodawcą czy sąsiadami.
Gdy windykator postępuje niezgodnie z prawem, złóż reklamację
w firmie windykacyjnej i zawiadom o jego zachowaniu Urząd

Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jeżeli nękania ze strony
windykatora nie ustaną, zawiadom
policję lub prokuraturę.
Warto wiedzieć, że w przypadku naruszenia przez windykatora
naszego dobra osobistego (np.
choroba na wskutek jego interwencji) można wystąpić do sądu
cywilnego z pozwem o odszkodowanie. Jeżeli windykator użył
wobec nas przemocy (np. wtargnięcie do mieszkania), podlega
karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat.

Mieczysława Łukaszewicz,
prezes wałeckiego oddziału
Federacji Konsumentów
REKLAMA

REKLAMA
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Festyn z otwarciem

Będąc na spacerze wokół jeziora Raduń zobaczyliśmy elegancką kobietę, która zbiera śmieci. Tu puszka, tam butelka, tu papierek, tam torebka foliowa…

Jak co roku wałeckie Stowarzyszenie Mieszkańców
Osiedla Zatorze zorganizowało festyn pieczonego
ziemniaka, żegnając w ten
sposób lato. Tegoroczna
impreza połączona była
z otwarciem nowo wybudowanej zielonej siłowni.
Osiedlową siłownię wybudowano
w ramach budżetu obywatelskiego na
2016 rok. Oprócz tego, że zamontowano
urządzenia, teren został oświetlony. Koszt
inwestycji wyniósł 53.800 zł.
Przecięcia wstęgi dokonała burmistrz
Bogusława Towalewska; po uroczystym
otwarciu wzniesiono toast lampką szampana.
A po części oficjalnej rozpoczęła się
zabawa. Organizatorzy przygotowali
szereg konkursów dla dzieci i dorosłych,
było malowanie twarzy, strzelnica. Aby
nikt z uczestników zabawy nie był głodny, częstowano grochówką i pieczonymi kiełbaskami, a na koniec jabłkami
i ziemniakami pieczonymi w ognisku.
- Bardzo się cieszę, bo mieszkańcy
są zadowoleni, że coś się dzieje na naszym osiedlu, a co za tym idzie coraz
chętniej i więcej osób angażuje się w nasze działania - mówi przewodnicząca

stowarzyszenia, radna Rady Miejskiej
Halina Kuch. - Bardzo chciałabym podziękować za każdy głos oddany podczas
głosowania na budżet obywatelski, dzięki
czemu dzisiaj możemy spędzać czas
na siłowni blisko domu. Także w tym
roku złożyliśmy wniosek do budżetu
obywatelskiego „Zielone i bezpieczne
Zatorze” na kwotę 55 tys. zł. W ramach
tego projektu zostanie doposażony plac
i wybudowane m.in. stoły do tenisa stołowego, stół szachowy, piłkarzyki oraz
nowy chodnik.
Jak mówią organizatorzy, impreza
nie mogłaby odbyć się bez sponsorów:
Victoria Cymes, Żywiec Zdrój, piekarnia
Starczyński, Ludwig Czekolada, 104
batalion zabezpieczenia, zakłady mięsne
H. Stokłosy, zakład mięsny Niedźwiedź
Kalisz Pomorski, ubezpieczenia H. Czachor, H. D. Kuch.
k

Przykład pani
Urszuli

Gdy do niej podeszliśmy w ręku ściskała już dość pękaty worek.
- A pani to tak w czynie społecznym? - zagailiśmy nieśmiało.
- Tak, a co? - roześmiała się 59-letnia Urszula Błaszczyk pochodząca
z Wałcza, mieszkająca ze granicami kraju. - Pracuję w Szwajcarii i tam jest
bardzo czysto. Gdybym nigdy nie wyjeżdżała, może byłabym przyzwyczajona do takich historii, chociaż nigdy mi się to nie podobało. Uważam,
że powinniśmy dbać o to, co mamy. Każdy w miarę swoich możliwości.
Podczas spaceru dowiedzieliśmy się, że w Szwajcarii takie społeczne
akcje sprzątania są bardzo popularne i są mocno promowane. Zbiera się
na przykład grupa znajomych i idąc na spacer zabierają ze sobą worki na
śmieci, łącząc przyjemne z pożytecznym.
- Okrzepłam w tym temacie i chciałabym, żeby mój Wałcz też był
czysty. Może inni się przyłączą? - zachęca uśmiechnięta pani Urszula.
Dlaczego nie?
mk

Będzie jaśniej

30 września odbyła się sesja Rady Miejskiej
w Mirosławcu. Radni zdecydowali m.in., że
za pół miliona złotych wybudowane zostanie oświetlenie ulicy Słonecznej i osiedla
Tęczowego.
Podczas obrad przedstawiono informację
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
tego roku. Dochody wyniosły 13.105.568,61
zł (57,75% planu), wydatki ukształtowały się
na poziomie 11.197.719,63 zł (47,73% planu).
Nadwyżka budżetowa wyniosła 1.907.848,76
zł. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 roku
wyniosło 2.024.461,16 zł i jest pochodną kredytów zaciągniętych w latach 2008 - 2010.
Radni podjęli uchwały w sprawie zmian
w budżecie na rok 2016, które są związane

z następującymi zadaniami: budowa chodników
w Mirosławcu Górnym, projekt przebudowy skrzydła Urzędu Miasta i dostosowania budynku dla
osób niepełnosprawnych, rozbudowa monitoringu
w Mirosławcu Górnym, modernizacja kotłowni
w Zespołu Szkół w Piecniku, budowa ledowego
oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Słonecznej
i osiedla Tęczowego, przebudowa chodnika wzdłuż
ul. Wąskiej wraz z odwodnieniem. Pieniądze na
wydanie drugiej części książki o historii Mirosławca otrzyma Biblioteka Publiczna, dofinansowane zostaną także stomatologiczne badania
profilaktyczne dla dzieci ze szkół w Mirosławcu
i Piecniku. Radni podjęli też uchwałę o rozszerzeniu aglomeracji Mirosławca o teren ujęcia wody
na ul. Ogrodowej, co umożliwi złożenie wniosku
przez ZECWiK do konkursu na modernizację
ujęcia wody miejskiej.
Oprac. AK

Koniec ery „ghost ridera”
Fragment wywiadu z Adamem Jęcka, właścicielem centrum motocyklisty Speed UP w Pile
Lato za nami. Czas schować motocykl? W co zainwestować, by przedłużyć sobie sezon i zadbać o bezpieczeństwo? Jak jeździć jesienią?
W ciągu ostatnich lat aura nas naprawdę rozpieszczała. Mamy coraz cieplejsze jesienie oraz zimy, coraz
częściej nawet w grudniu lub styczniu można spotkać
motocyklistów na drogach. Sam zeszłej zimy kluczyki od
mojego motocykla zawiesiłem na kołku może na max 3
tygodnie, a i jazda przy ujemnych temperaturach nie była
wyczynem. W tym okresie szczególną uwagę powinniśmy
poświęcić właściwemu ubiorowi oraz wyposażeniu pojazdu. Przede wszystkim warto postawić na bezpieczeństwo,
w takich warunkach zdecydowanie łatwiej o upadek. Liście leżące na drodze, mokry i zimny asfalt oraz szybciej
zachodzące słońce – to warunki z jakimi idzie się mierzyć
motocykliście całorocznemu. Obecny rynek akcesoriów,
części oraz odzieży znacząco ułatwia nam jazdę w takich
warunkach. W odzieży mamy coraz lepsze ochraniaREKLAMA

cze, odzież z wysokiej klasy materiałów wyposażona w zaawansowane
membrany wodo i wiatroodporne jest coraz łatwiej dostępna, znajdujemy
w niej coraz więcej elementów odblaskowych, a część kasków lub kurtek
posiada nawet systemy niezależnego oświetlenia. Mamy również mnóstwo
akcesoriów takich jak podgrzewane manetki, wysokie szyby, wszelkiego
rodzaju ocieplacze ciała, bielizny itd., które zapewniają nam odpowiedni
komfort termiczny. Dużo uwagi należy również poświęcić stanowi technicznemu pojazdu oraz doborowi ogumienia. Opon zimowych motocykl nie
posiada, jednak w miarę nowa opona o miękkiej mieszance gumy z dużą
ilością bieżnika jest w stanie zapewnić nam choćby wymagane minimum
przyczepności na asfalcie nawet w złych warunkach atmosferycznych.
Całość w MotoMagazynie

Czwartek,
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Komu camping,
komu?
Powstał prawie 20 lat temu. Prowadziło go
kilku dzierżawców, jednak żadnemu z nich interes nie szedł tak, jak by sobie tego życzyli.
Właściciel, czyli gmina wiejska Wałcza, miał
już dość kłopotów ze ściąganiem zaległych
opłat za dzierżawę i dlatego camping w Zbicach, bo o nim tu mowa, idzie pod młotek.
Camping powstał w 1998 roku,
a gmina zainwestowała w jego
powstanie dużo pieniędzy. Na terenie o powierzchni 3,6 ha znajduje się plaża z pomostami, kilka
wypoczynkowych domków oraz
budynek portierni. Funkcjonuje
oświetlenie, są również toalety
i natryski. Do ośrodka można również przyjechać z własną przyczepą. Turyści jednak niezbyt chętnie
odwiedzali camping, ponadto
ogromny wpływ na dochodowość
tego rodzaju działalności ma pogoda, a aura potrafi być kapryśna.
Ośrodek prowadziło kilku dzierżawców - od pojedynczych osób,
poprzez stowarzyszenia, a kończąc
na Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Nikomu się
nie powiodło, niektórzy do dziś
zalegają z opłatami, a camping

świeci pustkami, dlatego gmina
postanowiła pozbyć się kłopotu.
- Pamiętam jak w tym miejscu
była tylko goła ziemia - mówi wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski.
- Gmina zainwestowała w powstanie campingu, na ówczesne
czasy, setki tysięcy złotych. Lecz
tak na dobra sprawę nic się tam nie
działo. Na początku dzierżawcy
jakoś dawali sobie radę, jednak
kolejnym szło już znacznie gorzej
i zaczęli zmieniać się praktycznie co roku. Oczywiście wiązały
się z tym komplikacje, zwłaszcza
w temacie rozliczeń finansowych.
Nie płacono podatków i czynszu,
a gmina była zmuszona występować z roszczeniami. Sprawy się
ciągnęły, spotykaliśmy się w kolegiach odwoławczych i sądach
administracyjnych, dzierżawcy

nie chcieli płacić, tłumacząc brak
pieniędzy brakiem turystów i w
związku z tym zaległości zaczęły
sięgać kilku tysięcy złotych. Mając
z campingiem w Zdbicach same
problemy, a nie mogąc samemu
prowadzić ośrodka, stwierdziliśmy, że najlepszym wyjściem
będzie jego sprzedaż. Wprawdzie
na sprzedaż nie jest potrzebna
aprobata Rady Gminy, lecz konsultowałem sprawę z radnymi i są
oni zgodni, że jest to najlepsze rozwiązanie.
- Jako Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna prowadziliśmy
camping w Zdbicach w sezonie
letnim 2015 roku. Kilka czynników
złożyło się na to, że prowadzenie
tego obiektu było nieopłacalne.
Pierwszy to zbyt wysokie koszty.
Kolejny to podatki. My mieliśmy

W dzisiejszym artykule o wypadkach na chodnikach, kładkach, drogach- w skrócie ciągach służących do
przemieszczania się. W przypadku,
gdy wywrócimy się na nierówności,
wpadniemy w dziurę bądź upadniemy
na śliskim chodniku możemy często
skutecznie żądać odszkodowania od
REKLAMA

Obowiązek naprawienia szkody
powstaje w wyniku zaniechania (zaniedbania) przez zarządcę określonych
obowiązków określonych w przepisach
prawa. Generalnym bowiem zadaniem
zarządcy dróg jest utrzymanie drogi
w należytym stanie co wynika bezpośrednio z treści przepisów ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2000r nr 71 poz 838 ze. zm.). Jest
to obowiązek szeroko rozumiany obejmujący zakresem podstawowych obowiązków: wykonywania ogółu prac
remontowych i zabezpieczających
przywracających pierwotny stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych,

dów i prawdopodobnie będziemy
dochodzić swoich praw w sądzie.
Mamy żal do gminy. Pieniądze
wydawaliśmy na promocję naszego regionu, w tym również gminy
wiejskiej Wałcz, a gmina nie chce
zwrócić nam poniesionych kosztów
prowadzenia campingu.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy znajduje się
ogłoszenie o przetargu. Cena wynosi 940 tysięcy złotych, a termin
pierwszego przetargu wyznaczono
na 20 października. Jeżeli w tym
terminie sprzedaż nie dojdzie do
skutku, cena zostanie obniżona
i wyznaczony będzie drugi termin.
piotr

PRAWNIK RADZI

Wywróciłem się… i co dalej?
zarządcy drogi. Jest on bowiem odpowiedzialny za utrzymanie drogi
w należytym stanie.
Kiedy się należy?

większy czynsz dzierżawny niż
inni, a przecież jesteśmy organizacją pozarządową, działającą
między innymi na rzecz promocji
gminy. Wnioskowaliśmy również
o zwolnienie z podatku, lecz gmina
nie przychyliła się do naszej prośby
- rozkłada ręce szef WLOT Roman
Wiśniewski. - Ponadto planowaliśmy uruchomienie wypożyczalni
sprzętu wodnego i niestety to nie
wypaliło. Nasza organizacja ponosi
większe koszty niż osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą i to wszystko sprawiało, że
dzierżawa campingu była nieopłacalna. Może byśmy wyszli na zero,
gdyby koszty, jakie ponieśliśmy na
modernizację obiektu, zostały nam
zwrócone. Na prace otrzymaliśmy
zgodę wójta Matuszewskiego, lecz
nie otrzymaliśmy zwrotu nakła-

których celem jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
W związku z powyższym zarządca
powinien utrzymywać drogi w stanie
wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek. Zadania powinny być
wykonywane w szczególności poprzez:
- przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
- wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- odpowiednie oznakowane przy
użyciu znaków drogowych a w sytuacji
wyłączenia drogi z użytku innych powszechnie stosowanych zabezpieczeń,
- utrzymywanie w dobrym stanie
technicznym nawierzchni, chodników
i urządzeń związanych z drogą.
Brak lub nienależyte wykonywanie
powyższych obowiązków, jeżeli to
było przyczyną powstania ubytku, jest
powodem do ponoszenia przez zarząd-

cę drogi odpowiedzialności za wpadek.
Podstawowym bowiem założeniem
istnienia i utrzymania nawierzchni
przeznaczonej dla ruchu pieszych jest
to, by nadawała się ona do swobodnego
użytku dla społeczności, a w szczególności by poruszanie się po niej nie
narażało pieszego na ryzyko wypadku
w związku z istniejącymi zaniedbaniami (dziurami, nierównościami etc.).
Ważne by udokumentować
Dla ponoszenia odpowiedzialności
przez zarządcę drogi ważne jest, żeby
dobrze udokumentować zarówno samą
szkodę jak i okoliczności jej powstania. Można dla przykładu zrobić zdjęcia feralnego chodnika (a właściwie
dziury w nim) i znaleźć ewentualnych
świadków zdarzenia. Ważnym jest
również by spróbować odszukać osoby,
które potwierdzą, że ubytek istniał

w chodniku długo przed zdarzeniem.
Należy bowiem pamiętać, że zarządca
drogi nie odpowiada za ubytki, którym powstaniu nie mógł zapobiec lub
ich wykryć (np. gdy dziura powstała w chodniku w noc poprzedzającą
wypadek) - należy bowiem w sposób
racjonalny wymagać od zarządcy by
ten utrzymywał drogę w należytym
stanie, tj. by zorganizowane kontrole
umożliwiały w sposób możliwie szybki zlokalizowanie i usunięcie ubytków.
Za tydzień o reklamacji usługi wakacyjnej.
radca prawny
Marcin Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com
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Pociąg do stolicy

KĄCIK

Odjazdy z Wałcza w kierunku Warszawy o godz. 6:59. Pociąg zatrzymywać się będzie także w Tucznie (g. 6:38). Kursy będą się odbywać
sześć dni w tygodniu oprócz niedziel.

KAROLA S.

Przychodzi kobieta do nieba,
staje przed obliczem Św. Piotra i mówi, że szuka swojego
męża, który odszedł 4 lata
temu. Św. Piotr pyta:
- A jak się nazywał?
- No Marian, Marian Kowalski
Św. Piotr przeszukuje bazę, ale
mówi, że nie może go znaleźć,
więc pyta:
- A pobożny był? Do kościoła
chodził?
- No był, był... Każdej niedzieli
chodziliśmy razem do kościoła.
- Ok, w takim razie poszukam
pod „pobożnymi”.
Szuka, szuka, ale dalej nie
może znaleźć, więc mówi:
- Pani, ten mąż to na pewno
odszedł, bo nigdzie nie mogę
go znaleźć
- No Św. Piotrze, myśmy 50 lat
w małżeństwie spędzili razem przecież wiem, że odszedł
- Na to Św. Piotr: 50 lat razem?!
Trzeba było tak mówić od razu,
będzie pod „męczennikami”.

Rozkład jazdy: Szczecin Gł. 4:50, Stargard 5:24, Recz 5:57, Kalisz
Pomorski 6:20, Tuczno 6:38,, Wałcz 6:59, Piła 7:25 (dalej Wyrzysk,
Nakło, Bydgoszcz, Solec, Toruń, Aleksandrów, Włocławek, Kutno,
Łowicz, Sochaczew, Warszawa Centralna). Relacja przeciwna: Piła
19:30, Wałcz 20:00, Tuczno 20:20, Kalisz Pomorski 20:40, Recz
21:00, Stargard 21:37, Szczecin Główny 22:10.
Pociągi mają kursować sześć dni w tygodniu (oprócz niedziel) do
Warszawy oraz sześć dni w tygodniu (oprócz sobót) do Szczecina.
Oprac. mk
Foto: Robert Nowicki, Wałecki Klub Fotografów Kolejowych.

Dlaczego na polowaniu strzelał pan do swojego kolegi? pyta sędzia na rozprawie.
- Wziąłem go za sarnę.
- A kiedy spostrzegł pan swoją
pomyłkę?
- Kiedy sarna odpowiedziała
ogniem?

REKLAMA

Do baru, rzeźniczej speluny
wchodzi mały wystraszony
człowieczek i
nieśmiało pyta:
- Panowie, bardzo przepraszam, czyj to rottweiler jest
uwiązany na zewnątrz?
Podnosi się olbrzymi, zarośnięty dresiarz i rzuca:
- Mój, bo co?
Na to przestraszony człowieczek:
- Bardzo mi przykro, ale mój
ratlerek go zabił.
- A jak to niby miał zrobić?!!
- No... stanął mu w gardle.
Misiu z zajączkiem siedzą w
jednej celi. Misiu siedzi w kącie, a zajączek cały czas biega.
- Misiu uciekajmy stąd, oni nas
zabiją!
- Zajączku usiądź sobie, jesteś
ze mną, nic ci nie zrobią.
Zajączek jednak po chwili
wstaje i znów chodzi.
- Misiu uciekajmy oni nas zabiją!
- Zajączku uspokój się i siadaj.
Zajączek siada. Otwierają się
drzwi i do celi wchodzi wielbłąd. A zajączek:
- Misiu uciekajmy, zobacz co
oni zrobili z tym koniem!

Dobra wiadomość dla pasażerów. Od 11 grudnia br.
mają wrócić do Wałcza pociągi pośpieszne - TLK Moniuszko relacji Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia.
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Sukces Chabrów
w Międzyzdrojach
20.10.2016 r. godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Miklasem

Od 23 do 25 września zespół śpiewaczy Chabry
z Wałcza uczestniczył w XIV Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach, gdzie zajął drugie
miejsce w swojej kategorii.

/sala widowiskowa/wstęp wolny/

23.10.2016 r. godz. 12:00
Wernisaż Wystawy Fotograficznej Leszka Kapeli
„Bezkrwawe Łowy”
/sala klubowa/ wstęp wolny/

28-30.10.2016 r.
39 Turniej Sztuki Recytatorskiej - Wobec Własnego
Czasu /sala widowiskowa/
28.10.2016 r. godz.17:00
Goła Baba – Monodram
Joanny Szczepkowskiej
/ sala widowiskowa/
ceny biletów 60 zł i 50 zł/

Impreza co roku przyciąga i integruje ludzi starszych, którzy
nie mają czasu na starzenie się, bo wykorzystują go na rozwijanie swoich pasji w różnorodnych formach muzycznych.
W tegorocznych spotkaniach wzięła udział rekordowa liczba
uczestników - około 500 osób z całej Polski, reprezentujących
43 zespoły. Tradycyjnie SAS rozpoczął barwny korowód ulicami
Międzyzdrojów zakończony przed wejściem na molo wspólnie
odtańczonym polonezem. Następnego dnia zespoły prezentowały
swoje utwory na scenach amfiteatru i Międzynarodowego Centrum
Kultury, poddając się ocenie profesjonalnego jury. Kulminacyjnym
punktem spotkań było ogłoszenie wyników festiwalu i koncert
laureatów w amfiteatrze. Zespół Chabry, pomimo okrojonego
składu i dużej konkurencji, zdobył drugą nagrodę w kategorii
zespołów śpiewaczych. Śpiewacy przyjęli ją okrzykami radości
a w imieniu zespołu nagrodę w postaci srebrnej ryby odebrała
najstarsza członkini zespołu - Lucyna Sikora.
Oprac. AK

29.10.2016 r. godz. 18:00
Recital Magdy Umer
/ sala widowiskowa/
ceny biletów 60 zł i 50 zł/

KINO TĘCZA
07.10 – 13.10.2016 r.
godz. 17.45 i 20.00
„Bridget Jones 3”
/Wielka Brytania/

14 .10– 20.10.2016 r.
godz. 16:00 i 17:45
„Sekretne Życie Zwierzaków Domowych”
/Japonia, USA/

14.10 – 20.10.2016 r.
godz. 20:00
„Ostatnia Rodzina” /POL/
21 – 27.10.2016 r.
godz. 17:45
„Dziewczyna Z Pociągu”
/ 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

Akademia Empatycznego
Rodzica
3 października w „Kornelówce” rozpoczęła działalność Akademia Empatycznego Rodzica,
której pomysł inspirowany jest
ideą „Porozumieniem bez przemocy”, amerykańskiego psychologa dr. Marshalla Rosenberga.
Wykład inauguracyjny nosił
tytuł „ABC empatycznej komunikacji”. Uczestnicy zapoznali
się z podstawowymi informacjami wprowadzającymi do świata empatii, w którym relacje
z drugim człowiekiem buduje się
w oparciu o szacunek, uważne

„Od tego, jak rozmawiamy z dziećmi, zależy, jak one kiedyś
będą rozmawiać z innymi. A od tego, jak będziemy umieli ich
słuchać, zależy to, czy one będą słuchać nas i innych ludzi.”

słuchanie, a konflikty rozwiązuje z uwzględnieniem potrzeb
każdego. Poznali żyrafę i szakala
i ich sposoby komunikowania
się, a także metodę czterech
kroków, która przybliża ludzi
do siebie i sprawia, że mogą się
usłyszeć, zobaczyć i zrozumieć.
Kolejne spotkanie w Akademii
Empatycznego Rodzica odbędzie
się w listopadzie.
Wykłady prowadzi Krystyna
Skrzypczak - trener empatycznej komunikacji.
Oprac. mk
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Poeta wyklęty
Dokończenie ze str. 1

Pierwszy wiersz napisał dwadzieścia lat temu.
- Myślę, że każdy człowiek rodzi się z jakimś
darem, to nie tak, że człowiek planuje sobie co będzie w przyszłości robił. To raczej kwestia odkrycia, w odpowiednim czasie i miejscu, kim się chce
być - mówi Krzysztof. - Ja bardzo dużo czytałem
i wciąż czytam, więc pisanie samo do mnie przyszło. To było takie oczywiste. Po prostu w pewnym
momencie stwierdziłem, że powinienem pisać, po
to tu właśnie jestem.
Jednak na początku tematyka jego poezji nie była
określona; nie było nic oprócz poczucia, że musi
to robić. Życie jednak zweryfikowało niepewność
i dzisiaj jest ukierunkowany na jeden styl. Ale zanim do tego doszło, trzeba było wiele przejść. Jako
zbuntowany młody człowiek nie chciał słuchać rad
starszych kolegów i początki jego twórczości określa
jednym słowem - grafomańskie.
- Byłem niepokorny, nie słuchałem doświadczonych kolegów, dopiero w pewnym momencie dotarło
do mnie, że jeżeli nadal będę tak pisał, to nie wypłynę
na niwie poetyckiej. Zmieniłem swoje nastawienie
i opłaciło się - opowiada.
Rok później wydał swój pierwszy tomik wierszy.
***
W ciągu kilku lat Krzysztof Kędzior wydał sześć
toników wierszy i dwie książki prozą. Ale dużo czasu
minęło zanim znalazł wydawcę. Po kilkudziesięciu
nieudanych próbach znalazł wreszcie swoje miejsce
w wydawnictwie „Miniatura” z Krakowa, które
każdego roku wydaje tomik poezji. Najnowszy jest
już gotowy.
- Moje wiersze nie mówią o szczęściu. Poruszają
trudne tematy, ale takie, z którymi stykamy się na co
dzień. Piszę o ludzkich dramatach, o ludziach, którzy
mają kryzysy psychiczne, depresje, stany lękowe czy
myśli samobójcze. To wiersze o ludziach odrzuconych przez społeczeństwo nie tylko ze względu na
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chorobę, ale i na status społeczny, inność, drogę pod
prąd. Piszę o ludziach wykluczonych, spychanym
poza nawias, ludziach starych zapomnianych przez
młodych, piszę o śmierci - opowiada.
Bo sztuka, poezja nie zna granic, nie lubi ograniczeń; mówi o wszystkim, co człowieka otacza;
o kolorowych stronach życia, ale także o tych smutnych. Jednak dla wielu osób poezja Krzysztofa może
stanowić barierę nie do pokonania.
- Tematy poruszane w wierszach są dla mnie oczywistością, która należy pokazywać, to część naszego
życia. Zdaję sobie sprawę, że ładunek emocjonalny
i słowa których używam, a zdarzają się też wulgaryzmy, są za ciężkie dla uczniów, ale do dorosłych
dotrą jak najbardziej. Ale w moich wierszach można
znaleźć także teksty smutne, nostalgiczne. To nie jest
tak, że ja tylko „zionę ogniem” - dodaje ze śmiechem.
***
Wieczorek autorski Krzysztof chciał zorganizować
w Wałeckim Centrum Kultury, ale termin był odległy. Zdecydował się więc na akcje streetaetową - ze
swoją poezją wyszedł do ludzi. Wcześniej takie akcje
organizował już w Dębicy, pisząc kredą po asfalcie
wiersze swoje i Stanisława Jerzego Leca.
- Wspólnie z moją dziewczyną rozkleiliśmy blisko
pięćdziesiąt wierszy w różnych częściach miasta.
Chciałem w ten sposób sprawdzić teren, zainteresowanie mieszkańców - mówi. - W sumie to był pomysł
Joanny, to ona mnie namówiła do tego działania
i ośmieliła. Joanna bardzo mnie wspiera w mojej
pasji jako cudowna kobieta i najwierniejsza fanka.
Wiersze Krzysztofa, rozwieszone na wałeckich
przystankach autobusowych, znakach drogowych,
budynkach czy słupach ogłoszeniowych zniknęły
w ciągu trzech dni.
- Nie wiem czy cieszyły się tak dużym zainteresowaniem czy tak gorszyły - śmieje się Krzysztof. - Ale
myślę, że jeszcze kiedyś to powtórzę, a najchętniej
zrobiłbym taką lub podobną akcję z innymi wałeckimi
twórcami - mówi Krzysztof.
ks

PUK PUK - MÓJ MÓZG...
Zabiłem je
co do jednego
skamlały pod moimi stopami diabły
bym ich nie pozbawiał pokarmu
chrzęszczały pod butem
i trupem
i trupem
i ścieliłem swój los diablim trupem
już nie musiałem personalizować
uśmiechu żyletką
jak kwiat na łące
oddychający wolnością pod słońcem
znikały jedna po drugiej rany bolące
od klątwy krwawiącej
rzucili na pożarcie
swe dziecię
obroniłem się
po latach zasypiania w objęciach skurwiałej rzeczywistości
dziecko się stało żołnierzem
żołnierz stał się człowiekiem
człowiek stał się spokojem
puk puk...
to mózg
dobija się bóg
klątw moich - mój wróg
powracają i znów
powstają z nóg
diabły co już
umarły lecz...
cóż...
puk puk
mój mózg...
trud gniew i ból
powracam do
dróg
przeklętych
DOM MÓJ.
RAJ DLA PRZEKLĘTYCH
Pragnę być
Wielki Losie
patronem pijaków
rozbite butelki będę im sklejał litością i
wlewał w nie łaskę
zagubionych złoczyńców pozwól mi wziąć pod
opiekę
rany opatrzę po walkach
obiecam Raj dla przeklętych
nie będę potępiał
a nad ranem każdego ukryję
w ramionach
chcę być i kurtyzan patronem
po każdym ich właścicielu
rozmasuję stargane wojną sumienie
zamienię zwitki w pierwiosnki
a żal wchłonę w siebie
by na chwilę uniosły się w niebo
Daj mi możliwość
bym stał się patronem brzydoty
żadnego z luster im nie rozbiję lecz
pokocham jak się piękno winno pokochać
podaruj mnie wszystkim których
cierniste wybrały drogi
bo te tylko prowadzą do odkupienia

Czwartek,

Na cztery łapy...
psimi walkami wykorzystywali je
do atakowania człowieka. Międzynarodowa Federacji Kynologiczna
uznaje tylko psy wyhodowane do
wystaw, a nie bojowe. W Polsce
hodowla tej rasy nadzorowana jest
przez Związek Kynologiczny, dlatego nie ma on złej sławy, choć
w oczach wielu ludzi uchodzi za
krwiożerczą bestię, co nie ma żadnego uzasadnienia.

Siła buldoga,
zwinność teriera
HISTORIA
Ten pies pochodzi od teriera
ze Staffordshire, wyhodowanego
w XIX wieku przez Anglików do
walk psów. W 1870 r. pierwsze egzemplarze staffordshire bullteriera
przybyły do Stanów Zjednoczonych wraz z angielskimi osadnikami. Amerykanie zapałali wielką
namiętnością do tych widowisk,
gdzie w grę wchodziły ogromne
pieniądze. Na podstawie staffordshire teriera wyhodowali odmianę
większą, przeznaczoną do walk
na arenach. Trzeba powiedzieć,
że opinia tego psa bardzo ucierpiała wskutek poczynań nieodpowiedzialnych ludzi, którzy poza
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CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Wzrost: pies 45-47 cm, suka
nieco mniej; masa ciała: 17-20 kg.
Ten nieduży pies łączy w sobie siłę
buldoga ze zwinnością teriera. Cechuje go nieprzeciętna siła fizyczna, ogromny popęd do walki, upór,
zawziętość, zwinność i szybkość,
bojowość, odwaga, odporność na
ból, przywiązanie do opiekuna,
agresja wobec psów, odporność
na silne bodźce akustyczne, popęd
do walki. Nie posiada cech użytkowych, nie będzie też z niego ani
dobry obrońca, ani stróż, albowiem
jego agresja skierowana jest głównie przeciwko psom, rzadziej natomiast w stosunku do człowieka.
PRZEZNACZENIE
Jak już wspomniałem, amstaf
nie ma cech użytkowych, a może

AMERYKAŃSKI STAFFORDSHIRE TERRIER, cz. 1

być trzymany tylko do towarzystwa oraz brać udział w wystawach. Wbrew krążącym legendom
ten pies, choć przebojowy i dominujący, jest bardzo wrażliwy.
Może mieszkać razem z dziećmi,
ale musi przebywać z nimi od
szczenięcia, wówczas będzie miłym kompanem zabaw. Na pewno
dla członków rodziny będzie bezpieczny, lecz niewłaściwie socjalizowany może zachowywać się
nieprzewidywalnie w stosunku do
innych ludzi. Przed jego nabyciem
należy się zastanowić, do czego
zechcemy go przeznaczyć. Jeśli
ktoś szuka typowego obrońcy,
na pewno nie znajdzie go w tej
rasie. Nigdy nie będzie też z niego bezkompromisowy zabijaka,
który rzuca się na wszystko, co
się rusza dookoła. Z przykrością
trzeba powiedzieć, że niektórzy
kupują tego psa tylko po to, by
mieć przy sobie niepohamowanego
i okrutnego agresora, lecz spotka
ich rozczarowanie, ponieważ należy on do zrównoważonych i przyjacielskich czworonogów. Osoby
apodyktyczne, nerwowe, słabe,
niepełnosprawne, skłonne do pobłażania nie powinny interesować
się tą rasą. W naszym zakładzie
szkoliliśmy amstafy, które miały

zgodnie z życzeniami właścicieli
spełniać rolę obrońcy i stróża. Podobnie jak z bullterierami, żaden
amstaf nie został przygotowany
przez nas do wspomnianej roli,
ponieważ nie były zainteresowane
agresją w stosunku do człowieka.
Będzie on wspaniałym psem dla
ludzi uprawiających sport i preferujących aktywny fizycznie tryb
życia. Można z nim biegać, prowadzić przy rowerze, zabierać na
długie wyprawy terenowe. Dzieci
również będą miały pociechę z tego
żywego, pełnego temperamentu
i wytrzymałego czworonoga. Chętnie się bawi, biega i dokazuje. Najmłodsi domownicy zapewnią mu
niezbędną ilość ruchu, my w tym

czasie będziemy mogli zająć się
własnymi sprawami. Jest on nieodporny na chłód, więc można go
trzymać na dworze późną wiosną,
latem i wczesną jesienią. Jednakże najlepiej zakwaterować tego
wrażliwego i przyjacielskiego psa
w mieszkaniu, wówczas łatwiej
nam będzie nawiązać z nim właściwy kontakt. Ma małe wymagania
w pielęgnacji. Nie powinno go
się trzymać na uwięzi lub w miejscu, gdzie może być drażniony,
ponieważ spotęguje to jego agresywność.
Artur Wach, kontakt do autora w celu indywidualnych porad
pod numerem 604 328 544.

14

EXTRAWAŁCZ nr 214

Koniec sezonu

Wałeccy kajakarze startem w Pucharze Nadziei Olimpijskich w węgierskim Szeged i zajęciem trzeciego miejsca
w klasyfikacji zespołowej zakończyli tegoroczny sezon.
Poziom regat był bardzo wysoki, a wynikało, to z tego, że
w zawodach wzięło udział ponad
250 zawodniczek i zawodników
z 30 krajów. W każdym biegu była
możliwość wystawienia dwóch
osad, więc zakwalifikowanie się do
finałów było bardzo trudne. Trzon
startującej na Węgrzech polskiej
reprezentacji juniorów stanowili
zawodnicy trenujący i uczący się
w Wałczu. Niewątpliwie liderką
była Julia Olszewska która w K-1
na 200 i 500 metrów zdobyła złote
medale. Ponadto wraz ze szkolną

koleżanką Sandrą Ostrowską dołożyła jeszcze dwa brązowe krążki. Należy przypomnieć, że Julia
zdobyła srebrny medal mistrzostw
Europy oraz brązowy mistrzostw
świata juniorów starszych. Polska
reprezentacja w klasyfikacji drużynowej zajęła trzecie miejsce za
Węgrami i Niemcami.
Poza wymienionymi w Szeged
startowali również Klaudia Sowa,
Julia Górska, Klaudia Karolczuk,
Norman Zezula, Noel Czepe i Bartłomiej Grabowski.
Oprac. p

Największy sukces Dominiki
Podczas mistrzostw Europy w boksie kadetek i juniorek zawodniczka
wałeckiej Korony Dominika Pogrzebska była bliska zdobycia medalu,
jednak skończyło się na zajęciu piątego miejsca. Jest to jednak, jak
dotychczas, jej największy sukces.
VII mistrzostwa Starego Kontynentu odbyły się w tureckim Ordu,
a w rywalizacji wzięło udział około 200 zawodników i zawodniczek
z kilkunastu krajów. Wśród nich dwójka wałczan. Oprócz zawodniczki
w sztabie trenerskim znalazł się szkoleniowiec Korony Łukasz Butryński. Na tureckim ringu Dominika Pogrzebska spotkała się w pierwszym
pojedynku z reprezentantką Węgier i po pierwszej rundzie wyraźnie
prowadziła. Później zabrakło wałczance trochę sił i sędziowie jednym
punktem wskazali jako zwyciężczynię Madziarkę, która awansowała do
strefy medalowej. Pozostało piąte miejsce i niedosyt, ponieważ medal był
na wyciągnięcie ręki. Jednak doświadczenie, jakie Polka zdobyła na tak
ważnej imprezie, będzie procentować i o kolejnych sukcesach Dominiki
na pewno już wkrótce usłyszymy.
Oprac. p

UKS Czwórka na czele

Po trzech rozegranych
turniejach orlików grupy
wałeckiej liderem tabeli
są młodzi piłkarze UKS
Czwórka i wiele wskazuje
na to, że pozostaną nimi do
końca rozgrywek.

Na wałeckim euroboisku 23
września rozegrano kolejny turniej,
a podopieczni Piotra Dziekańskiego zwyciężyli w końcowej klasyfikacji. Występujący w składzie: Igor
Armuła, Oskar Biesiada, Kewin
Czubek, Mikołaj Dobrowolski,
Maciej Dziekański, Szymon Górski, Bartosz Kaź, Bartłomiej Krawczyk, Aleksander Kuzia, Bartosz
Skoczek oraz Dagmara Stępień
piłkarze zwyciężyli w czterech

spotkaniach i raz zanotowali na
swoim koncie remis. Drugie miejsce w rywalizacji zajęli młodzi
zawodnicy MUKS Orzeł 2010.
Po trzech turniejach drugi zespół
UKS Czwórka zajmuje w tabeli
pierwszą lokatę, a dwa punkty za
nimi plasuje się pierwszy zespół
tego klubu. Trzecie miejsce z taką
sama ilością punktów zajmuje zespół MUKS Orzeł 2010.
Oprac. p

Wielka gala sportów walki już 12 listopada
Wielkimi krokami zbliża się zaplanowana na 12 listopada gala sportów
walki PZZ Fight Night, której organizatorami są Boxing Team Wałcz, Professional Events Group oraz Centralny
Ośrodek Sportu w Wałczu, a partnerem
głównym Polskie Zakłady Zbożowe
z Wałcza.
- Kolejny raz w ramach memoriału im. Henryka Stasia robimy galę sportów walki - mówi
Wojciech Kaczmarek, prezes KS Boxing Team.
- To będzie doskonała okazja do zaprezentowania się naszym zawodnikom przed swoją
publicznością, ale będzie także okazją do kolejnej
integracji biznesowo-sportowej. W tym roku
walczymy dzielnie na ringach całej Polski, ale
tylko dzięki wsparciu sponsorów i Centralnego
Ośrodka Sportu w Wałczu, poprawiliśmy znacząco wynik punktowy we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży i to jest budujące.
Mam nadzieję, że teraz, kiedy kilka razy na pewno w naszej sali pojawi się Krzysztof Głowacki,
będzie u nas jeszcze więcej dzieci i młodzieży
do trenowania.
Gala obędzie się w gościnnych murach Centralnego Ośrodka Sportu na wałeckiej Bukowinie
i będzie miała charakter imprezy zamkniętej.
- Kwestie finansowe związane z przygotowaniem imprezy masowej przerastają nas w tym

roku, dlatego robimy imprezę ograniczoną, choć wiemy,
że zapotrzebowanie na sporty walki w Wałczu i okolicach
jest duże. Na szczęście dla tych, którym nie uda się nabyć wejściówek, transmisję z wydarzenia przeprowadzi
lokalna telewizja - cieszy się Marek Kuliński, prezes
Professiona Events Group.
Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu, które w miniony
weekend oficjalnie oddały do użytku nowy zakład produkcyjny w Pile, będą partnerem tytularnym tego wydarzenia.
- Wspieramy wiele akcji społecznych, ochotnicze
staże pożarne i sport, ponieważ uważam, że firmy działające na lokalnym rynku powinny w swojej misji mieć
również założenia budowania dobrych i trwałych relacji
ze społecznością lokalną - podkreśla Marian Płóciennik
Prezes PZZ Wałcz sp. z o.o.
Wejściówki do nabycia pod numerem telefonu
733 946 897 oraz na Facebook Professinal Events Group są już dostępne.
Patronem medialnym tego wydarzenia jest oczywiście
Extra Wałcz.
Oprac. mk

Pierwsza porażka

Piłkarki Orła 2010 Women PZZ doznały pierwszej porażki, co
kosztowało wałczanki utratę w tabeli pozycji liderek. W pięciu
spotkaniach, w których walczyli panowie, padły trzy remisy, a w
dwóch pozostałych zespoły z naszego powiatu zanotowały na
swoim koncie zwycięstwo i przegraną.
2. liga kobiet
Orzeł 2010 Women PZZ Ostrovia Ostrów 1:2 (0:2)
Bramka: Orzeł - Kuckiel
Wałczanki przystąpiły do tego
spotkania zdekoncentrowane,
a niektóre zawodniczki wręcz
zlekceważyły rywalki. Zespół

w pierwszej połowie grał zbyt
nerwowo i wprawdzie wypracowywał sytuacje strzeleckie, lecz
zawodniczki nie potrafiły tego
wykorzystać. Przyjezdne po błędach gospodyń wyprowadzały
kontry i dwie takie akcje zakończyły się trafieniami piłkarek

2 LIGA KOBIET
NAZWA DRUŻYNY
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MECZE PUNKTY BILANS

6

Polonia Śr. Wlkp.
ORZEŁ 2010 Women PZZ
AP LG Gdańsk
Olimpia II Szczecin
Ostrowia Ostrów
Kotwica Kórnik

6
6
5
6
5
6

16
15
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12
8

13-0
25-5
20-1
16-11
12-7
14-12

7

Mustang Wielgie

6

6

11-15
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KKP Chełmża
Górnicza Konin
GSS Grodzisk Wlkp.
Grom Wolsztyn
Olimp Gościno

5
6
5
6
6

5
4
3
3
0

7-8
2-17
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5-22
3-25

2
3
4
5

9
10
11
12

5 LIGA

NAZWA DRUŻYNY
1

MECZE PUNKTY BILANS

6

Sokół Karlino
Mechanik Bobolice
Iskra Białogard
Bałtyk II Koszalin
Wieża Postomino
Victoria Sianów

7
8
7
8
8
8

21
17
15
13
13
13

23-2
27-14
21-7
16-20
25-20
22-18

7

KORONA Człopa

8

12

28-17

8

Sława Sławno
Pogoń Połczyn
Błonie Barwice
Saturn Mielno
Lech Czaplinek
ORZEŁ Wałcz
Olimp Złocieniec
Wiekowianka Wiekowo
Spójnia Świdwin

8
8
8
8
8
8
8
8
8

12
10
10
9
9
8
8
6
3

14-14
22-14
12-18
15-20
13-15
9-20
12-17
11-15
10-49

2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15
16

6 LIGA
NAZWA DRUŻYNY

1

MECZE PUNKTY BILANS

6

SAD Chwiram
Zawisza Grzmiąca
Hubertus Biały Bór
Calisia Kalisz
MIRSTAL Mirosławiec
Wiarus Żółtnica

7
6
6
7
6
6

15
13
13
12
11
11

21-15
21-5
17-10
12-8
22-15
16-11

7

Drzewiarz Świerczyna

7

11

16-15

8

Orzeł Łubowo
Sokół Suliszewo
JEDNOŚĆ Tuczno
GROM Szwecja
Pionier Borne
Redłovia Redło

7
6
6
6
7
7

10
8
8
6
0
0

19-18
10-17
9-24
20-15
6-21
5-20

2
3
4
5

9
10
11
12
13
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Ostrovii. Dla gromiących do tej
pory wszystkie rywalki wałczanek
był to zimny prysznic i dlatego na
drugą połowę gospodynie wyszły
mocno zmotywowane. Odpowiednie zmiany jeszcze bardziej
wzmocniły ofensywę, jednak w
wykonaniu miejscowego zespołu
był to festiwal nieskuteczności.
Wałczanki zmarnowały co najmniej 7 stuprocentowych sytuacji podbramkowych, a jeden gol
w wykonaniu Kuckiel nie zmienił
sytuacji. Porażka spowodowała,
że wałecki zespół stracił pozycję
lidera, jednak lekcja pokory przyda się naszym piłkarkom przed
kolejnymi trudnymi meczami.
5. liga
Korona Człopa Mechanik Bobolice 2:2 (1:1)
Bramki: Korona - Rybicki, b. samobójcza.
Już pierwszą akcję gości gospodarze zatrzymali faulem, po którym
nastąpiła centra z rzutu wolnego
i zawodnik Mechanika strzałem
głową otworzył wynik. Miejscowi rozpoczęli pogoń, lecz w ich
poczynaniach było sporo chaosu,
niecelnych podań i strat. Pomimo tego w 25. minucie gracze
Korony wyrównali, a Mularczyk
„wyłożył” piłkę do Rybickiego
i ten płaskim uderzeniem trafił
przy słupku. Kwadrans po zmianie stron Mularczyk stracił piłkę
20 metrów od własnej bramki,
ta trafiła do napastnika gości, a
samotny bramkarz gospodarzy
nie miała szans na skuteczną interwencję. Po chwili przyjezdni
mogli podwyższyć wynik, lecz
Koperek popisał się znakomitym
refleksem. Chwile trwało zanim
gospodarze zwarli szyki i zaczęli
atakować. W szeregi gości wkradła się nerwowość, piłkarze Mechanika zaczęli popełniać faule
i często wybijali piłkę na rzuty
rożne. Kiedy wydawało się, że
miejscowi nie dogonią rywali,
na trzy minuty przed ostatnim
gwizdkiem po dośrodkowaniu
na pole karne gości piłka odbiła
się od nogi jednego z obrońców i
wpadła do siatki.
Błonie Barwice Orzeł Wałcz 3:2 (1:2)
Bramki: Orzeł - Pralicz, Krzyżaniak.
W pierwszym kwadransie oba
zespoły grały uważnie w defensywie, jednak w 15. minucie Stefański nieprzepisowo zatrzymał
rywala w polu karnym i gospodarze po rzucie karnym objęli
prowadzenie. Szybko, bo już po
7 minutach wyrównał Pralicz,
który z bliska skierował do siatki

zagraną wzdłuż linii bramkowej
piłkę. Kilka minut później Lisowski spod własnej bramki wykopał
długą piłkę, ta trafiła do Krzyżaniaka, a ten po minięciu obrońcy
pokonał bramkarza rywali. W
drugiej odsłonie trwała wyrównana walka, a przełomowa okazał
się 60. minuta. Cerazy za kopnięcie przeciwnika bez piłki ujrzał
czerwoną kartkę i goście musieli
się bronić. Wyrównanie padło w
80. minucie, a zbyt krótko wybita
przez obrońców Orła piłka spadła
na głowę zawodnika Błoni i ten
lobem przerzucił ją nad interweniującym bramkarzem. W 90. minucie Krzyżaniak wyszedł sam na
sam z bramkarzem rywali, lecz za
daleko wypuścił sobie piłkę, więc
przewrócił się, sugerując faul. Arbiter widział to inaczej i za próbę
wymuszenia „jedenastki” ukarał
„Siwego” żółtą kartką, a ponieważ było to drugie „żółtko”, zawodnik opuścił boisko. Gospodarze poczuli krew i w doliczonym
czasie gry zdobyli zwycięskiego
gola.
6. liga
Grom Szwecja Calisia Kalisz 2:1 (2:0)
Bramki: Grom - Gruszczyński,
Martenka.
Początek meczu to lekka przewaga gości, jednak cofnięci gospodarze nie pozwalali rywalom
na zbyt wiele. Później miejscowi zaatakowali śmielej i w 25.
minucie Gruszczyński otworzył
wynik. Zawodnik Gromu złożył
się do strzału z 20 metrów, został
jednak zablokowany, lecz piłka
do niego wróciła. Poprawka była
już zdecydowanie lepsza, a futbolówka trafiła pod poprzeczkę.
Jeszcze swoje okazje mieli Martenka i Rutka, lecz piłkę po uderzeniu tego pierwszego wybito z
linii bramkowej, a ten drugi z bliska mocno przestrzelił. Na dwie
minuty przed przerwą Martenka
strzelił z linii pola karnego i trafił w długi róg. W drugiej partii
gospodarze mogli podwyższyć
wynik, lecz byli nieskuteczni,
a w 85. minucie goście złapali
kontakt. Kiedy Więckowski opuścił boisko po zobaczeniu drugiej
żółtej kartki, przyjezdni ostro zaatakowali, lecz ambitnie walczący
gospodarze utrzymali korzystny
REKLAMA

Czwartek,

wynik do końca meczu.
Jedność Tuczno Drzewiarz Świerczyna 1:1 (0:1)
Bramka: Jedność - Wyrwiński.
W pierwszej połowie to goście
przeważali i po półgodzinie objęli prowadzenie. Po pierwszym
strzale piłka trafiła w słupek, lecz
dobitka była już skuteczna. Miejscowi ograniczali się jedynie do
sporadycznych ataków i oddawaniu strzałów z dystansu, które
najczęściej były niecelne. W drugiej odsłonie role się odwróciły
i to gospodarze zaczęli nadawać
ton grze. Wyrównał po strzale
głową w 60. minucie Wyrwiński,
a ten sam zawodnik miał jeszcze
dwie znakomite okazje, lecz raz
źle uderzył, a w drugim przypadku przestrzelił z kilku metrów. W
końcówce spotkania przyjezdni
jeszcze się poderwali, lecz bramkarz Jedności był na miejscu.
Zawisza Grzmiąca Sad Chwiram 2:2 (1:1)
Bramki: Sad - Steciak 2.
Miejscowi grając szybko i na jeden kontakt stworzyli kilka groźnych sytuacji, lecz nie potrafili
ich wykorzystać. W 25. minucie
Steciak strzałem zza linii pola
karnego otworzył wynik, lecz
gospodarze szybko wyrównali
wykorzystując nieporozumienie
w szeregach gości. Piłka przy
biernej postawie obrońców Sadu
spadła pod nogi jednego z zawodników Zawiszy i ten nie miał
kłopotów z umieszczeniem jej
pod poprzeczką. W drugich 45
minutach przyjezdni zaczęli przeważać i stwarzać więcej groźnych
sytuacji. Goście oddawali więcej
strzałów, a w 75. minucie po uderzeniu Steciaka, zmierzającą do
siatki piłkę chciał wybić obrońca,
lecz tylko „dopchnął” ją do siatki. Gospodarze zmobilizowali
się w końcówce meczu i na pięć
minut przed ostatnim gwizdkiem
doprowadzili w zamieszaniu do
wyrównania.
piotr
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