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Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Z sercem dla Radka

Z Piotrem Wojtankiem, pomysłodawcą koncertu charytatywnego „Otwórzmy serca - gramy dla
Radka”, rozmawia Marcin Koniecko.
Bohaterem koncertu będzie Radosław Miller (opisywaliśmy jego walkę z chorobą kilka tygodni temu).
Przypomnijmy tylko, że choruje na
złośliwy nowotwór mózgu, którego
konsekwencją jest m.in. padaczka.
Jak się czuje Radek?
- Radek czuję się różnie. Ataki pojawiają się dosyć często. Stąd decyREKLAMA

zja Martyny o wyjeździe do Czech
celem jak szybkiego rozpoczęcia
leczenia.
Trudno zorganizować charytatywny koncert w Wałczu?
- Oczywiście nie jest to bułka z masłem. Jest sporo spraw, które trzeba
dopiąć i uzgodnić. A to salę, a to zespoły i wiele innych spraw. Niestety wiele zespołów, które wyrażały
zainteresowanie, z różnych powodów odmówiły. Więc tak naprawdę
muzycznie koncert będzie przeprowadzony wałeckimi siłami. Do tego
dołączymy pokaz tańca i oczywiście

loterię i aukcję.
Kto Ci pomaga?
- Z pomocą jest najlepiej. Naprawdę
wiele instytucji z naszego regionu z
wielką ochotą i energią włączyły się
do udziału, i pomocy w akcji. Od
udzielenia miejsca, poprzez przekazanie na potrzeby aukcji czy loterii
różnych przedmiotów i bonów upominkowych w różnej postaci. Od
masażu, po strzyżenie, mycie bruku, czy niezwykłą kawę. Jest wiele
osób, które pomagają w akcji. Jest
też Daria Puszka, która dzień później organizuje bieg, marsz, jazdę

charytatywną i jej cała ekipa, która
jej pomaga. Wielu darczyńców (zamieszczam na stronie wydarzenie
na facebooku Otwórzmy Serca w
miarę na bieżąco). Paulina Ziółkowska - organizacja fantów na aukcję,
Michał Sójkowski (plakat), Karolina Leszko (fanty na aukcję) Ilona
Katarzyńska (prowadzenie), WCK
udostępnia miejsce i wiele naprawdę
wiele osób, które często nie chcą podawać swojego nazwiska, ponieważ
czynią dobro z odruchu serca, a nie
dla poklasku.
Dokończenie na str.2
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Felieton na rozgrzewkę

Dyskusyjna
dekomunizacja
Wojewoda zachodniopomorski zmienił nazwę wałeckiej
ulicy 12 Lutego na Generała
Władysława Andersa. Tym
samym wywołał dyskusję czy
dekomunizacja winna iść aż
tak daleko. Burmistrz Bogusława Towalewska wystąpiła

z apelem, aby Rada Miasta
złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
na decyzję wojewody, lecz są
poważnie wątpliwości czy radni zdecydują się na taki krok.
Zresztą jest już najprawdopodobniej za późno. W Radzie
Powiatu głosy na ten temat
także były podzielone.
Można mieć różne zdania, lecz
zastanawia dlaczego wojewoda nie jest konsekwentny do
końca. Krzysztof Kozłowski
zdecydował - pod dokumentem podpisał się natomiast
wicewojewoda i wałczanin
Marek Subocz - że wałecka
ulica 12 Lutego zniknie, lecz
w innym przypadku nie skorzystał ze swoich uprawnień.
W Kołobrzegu po protestach

i Wojska Polskiego, którzy jak twierdzi wielu historyków
- na swoich bagnetach przynieśli kolejną okupację.
Jeden z radnych - akurat powiatowych - wyszedł z inicjatywą,
aby nowo powstały skwerek
przy wałeckim ryneczku nazwać imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pomysł wydaje się niezły,
zwłaszcza, że koszty będą
niewielkie. Nikt tam nie jest
zameldowany, więc kłopotów
z wymianą dokumentów nie
będzie. Jednak sukces WOŚP
wielu osobom jest solą w oku,
więc inicjatywa może nie spotkać się ze zrozumieniem.
Dekomunizacja zaczyna coraz bardziej przypominać groteskę. W kraju pojawiają się

głosy, aby ulice Dworcowe
również zdekomunizować.
Czy ich nazwa pochodzi od
Anatolija Dworcowa, radzieckiego ministra i działacza partii bolszewickiej, czy
też od Nikołaja Grigorjewicza Dworcowa, mniej znanego radzieckiego pisarza
nie jest ważne. Taki pomysł
budzi uśmiech politowania.
Zaczęto wręcz dowcipkować, że zaczęły się próby
szukania innej nazwy dla
klatki schodowej, ponieważ
sposób łączenia kondygnacji
budynków podobno zracjonalizował znany radziecki
uczony Pietia Schodow. I tak
brniemy w śmieszność.
piotr
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mieszkańców i prezydenta
miasta pozostał plac 18 Marca, upamiętniający stoczoną
przez I Armię Wojska Polskiego krwawą bitwę o miasto.
Poległo wówczas prawie 1500
polskich żołnierzy. Można?
Można.
Dochodzą słuchy, że nadgorliwcy próbują w niektórych
miastach zmienić nazwy placów Zwycięstwa, ponieważ
źle się kojarzą. Nie mówiąc
już o patronujących ulicom
osobach - które miały lewicowe poglądy - lecz nie miały
związku z powojennym układem w Polsce, ponieważ zginęły podczas wojny. Zaczynam się obawiać o cmentarz na
Bukowinie. Leżą tam przecież
żołnierze Armii Czerwonej

Dokończenie ze str.1

Jak długo trwają przygotowania
i czy wszystko jest już zapięte na
ostatni guzik?
- Przygotowania - od początku
grudnia. Czy jest dopięte - nie, ale
wszystko zmierza w dobrym kierunku.
Z czym (jest lub było) najtrudniej?
- Nie pamiętam.
Jakie atrakcje czekają na przybyłych do Wałeckiego Centrum Kultury 27 stycznia?
- Oprócz muzyki, pokazów tańca,
mamy oczywiście słodki poczęstunek, kawę, coś do picia. Mamy loterię oraz aukcję. Liczymy na wsparcie
od mieszkańców naszego regionu na
leczenie Radka.
Komu chcesz podziękować?
- Wszystkim, którzy nas wspierają w
różnej formie materialnej, ale także
duchowej. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony liczbą
dobrych ludzi, którzy mieszkają w
Wałczu i z wielką chęcią, otwartym
sercem chcą pomagać, bo po prostu
tak wypada. I to buduje, że mamy
wokół siebie takich współmieszkańców wrażliwych na ludzką potrzebę.
Dużo potrzeba jeszcze pieniędzy?
- Tak naprawdę jak najwięcej.
Dziękuję za rozmowę.
REKLAMA
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Szkoła
dla rodziców

W ostatnich dniach grudnia zakończyła się pierwsza edycja
„Szkoły dla Rodziców - Kompetentni Rodzice”, realizowana
w PCPR w Wałczu w ramach
projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa
zachodniopomorskiego”. Beneficjentami projektu byli rodzice
z terenu miasta i gminy Wałcz.
W trakcie sześciu kilkugodzinnych spotkań uczestnicy uczyli
się takiego rodzaju rodzicielstwa,
które pozwala rodzicowi być dla
dziecka przewodnikiem i towarzyszem, które daje szansę na
jego zrozumienie, wsparcie i zaakceptowanie, które w przyszłości pozwoli dzieciom być odpowiedzialnymi dorosłymi.
Spotkania składały się z krótkich
wykładów
wprowadzających
i części warsztatowej.
Wykłady dotyczyły m.in.: fundamentów rodziny, na których można budować świadome relacje,
tego, co jako rodzice wnosimy
do rodziny, a co ma zdecydowany
wpływ na postawy rodzicielskie,
jak rodzą się uczucia i kto jest za
nie odpowiedzialny, w jaki sposób zadbać o swoje emocje i emocje dziecka, jak działają etykiety,
REKLAMA

jak budować u dziecka poczucie
własnej wartości, jaki wpływ na
dzieci mają kary i nagrody i czym
je zastąpić.
Część warsztatowa dotyczyła rodzicielskich kompetencji. Uczestnicy odkrywali, jakie słowa,
wyrażenia i zwroty blokują komunikację i nie sprzyjają budowaniu
bliskiej relacji. Doświadczali, że
porzucenie ocen i interpretacji
na rzecz faktów i obserwacji zdecydowanie zbliża do kontaktu.
Uczyli się, w jaki sposób docierać
do uczuć i potrzeb dziecka, jak
formułować prośby, aby nie były
rozkazami i „pobożnymi” życzeniami, jak stawiać swoje granice
i akceptować granice dziecka.
Ćwiczyli empatyczne słuchanie,
budowanie wspierającej informacji zwrotnej i rozwiązywanie
konfliktów metodą „wygrany wygrany”.
Zajęcia prowadziła Krystyna
Skrzypczak - coach i trener empatycznej komunikacji, przy współpracy Ewy Ryczaj - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w PCPR w Wałczu.
W marcu planowana jest kolejna
edycja „Szkoły dla Rodziców”.
Chętne osoby mogą zgłaszać się
do PCPR w Wałczu.
Oprac. AK
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OGŁOSZENIA DROBNE
RÓŻNE:

LOKALE, NIERUCHOMOŚCI:
Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków
tel: 67 258 26 84.
Sprzedam nowe bezczynszowe
mieszkanie,
40 m2, 3150zł/m2,
tel. 882 093 640.
Wynajmę lokal,
tel. 725 929 462.
Sprzedam garaż z kanałem na
Dolnym Mieście,
tel. 662 362 939.
Sprzedam działkę w centrum
Człopy, nad rzeką Cieszynką,
pow. 1550 m2. 80% przeznaczone
na budownictwo i usługi, 20% zieleń parkowa (nad rzeką). 65 zł/
m2, do negocjacji. 600 354 909.
SPRZEDAM
Pawilon handlowy.
Tel. 501 464 027
Wynajmę lub sprzedam:
-sklep w Wałczu o pow.
300m2(aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku
(po 400m2 każda)
-działkę budowlaną ok.1500m2
z budynkiem gospodarczym,
uzbrojoną(woda, energia elek.,
instal. gazowa)
tel. 602 497 237
Działka budowlana na sprzedaż
pow. 980m w Jastrowiu.
Tel. 506 069 937
Do wynajęcia urządzona hala,
420m2, Wałcz
ul. Południowa 12.
Tel. 603 493 777
Sprzedam działkę budowlana
Przybkowo 2200m2.
Tel. 692 354 427
Sprzedam działki budowlane 2x
1000 m2 w starej części Ostrowca
przy lesie i blisko jeziora Klubowego. Uzbrojona w wodę i prąd
z możliwością przyłączenia gazu.
Tel. 609 919 211
Wynajmę pokój.
Tel. 888 108 966
Sprzedam dom na Raduniu
pow. 107 m kw bliźniak
tel. 662798199

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo.
REKLAMA

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W CZŁOPIE
Z WARUNKAMI ZABUDOWY
ul. Kolejowa pow. 762 m
tel. 667 289 751 lub
889 272 829
Sprzedam mieszkanie własnościowe w centrum Wałcza, pow.57m2.
3000 zł za m2. Cena do negocjacji.
Tel. 510 127 124
Sprzedam ziemię 8,14ha.
Tel 792 020 549
Wynajmę lub sprzedam:
-sklep w Wałczu o pow.
300m2(aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku
(po 400m2każda)
-działkę budowlaną ok.1500m2
z budynkiem gospodarczym,
uzbrojoną(woda, energia elek.,
istal. gazowa)
tel. 602 497 237

PRACA:
Zatrudnię pracownika budowlanego
na stałe,
tel. 694 159 907.
Praca w Holandii i Belgii w ciągu
całego 2018 roku, dla fachowców /
spawacz, elektryk, hydraulik
i inne/ i osób z doświadczeniem
w ogrodnictwie.
Oferty również dla młodzieży
i osób bez kwalifikacji. Rekrutacja u
Pośrednika , Wałcz, Kościuszki 12A,
tel. 672584108 i przez stronę internetową www.posrednictwoholandia.
pl /Lic.4933/
PRACA. Opiekunki seniorów
w Niemczech. Legalna praca, składki
ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy,
kursy j. niemieckiego bez opłat.
Zadzwoń 514 781 838.
Promedica24
Zatrudnię traktorzystę, gospodarstwo w okolicach Wałcza, wymagane:
odpowiedzialność i dyspozycyjność.
Mile widziane doświadczenie oraz
umiejętność jazdy kombajnem.
Tel. 509 159 549
„VICTORIA CYMES” Sp. z o.o.
zatrudni pracowników na produkcję.
Tel. 661 912 897

Remonty, wykończenia mieszkań,
tel. 739 531 694.
Gotówka na dowolny cel, zadzwoń, tel. 882 069 266.
Usługi ogólnobudowlane, remonty mieszkań,
tel. 662 332 515.
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760.
Biuro Matrymonialne ,,Dana”,
tel. 695 062 020.
Kredyty, pożyczki dla każdego!
Pozabankowe
i Bankowe.Wysoka przyznawalność,
tel. 513 840 863.
Remonty i wykończnia wnętrz
tel. 504 160 153
Oddam czteromiesięczne kotki Wałcz, tel: 517 358 272
Kurs języka niemieckiego dla
opiekunów osób starszych – BEZ
KAUCJI! Start kursu 11.08. Ilość
miejsc ograniczona. Po kursie
gwarantowana praca.
Piła – 514 781 838
Kupię samochód marki ŻUK.
Tel. 608 631 285
Sprzedam toyota corolla
hatchback 2006r., 1600m3, benzyna, klimatyzacja, centralny zamek,
hak. Zadbana.
Tel. 608 218 171
Cięcie drewna. Tel. 691 088 668
FHU PROFIL Wałcz oferuje regulację okuć, konserwację okien
i uszczelek, (wszystkich typów i
marek)
Zapraszamy : tel. 67 250 05 90
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Mirosławiec podsumował

Noworoczne spotkanie władz
samorządowych z mieszkańcami i przedsiębiorcami było
okazją do podziękowania tym
wszystkim, którzy swoją pracą
przyczynili się do sukcesów,
jakie w ubiegłym roku osiągnął Mirosławiec.
W zastępstwie nieobecnego
z powodów rodzinnych burmistrza Piotra Pawlika honory
domu pełnili jego zastępca Dariusz Bartosik oraz przewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Czech.
Wśród przybyłych gości można
było zauważyć posła na Sejm
RP Pawła Suskiego, starostę
Bogdana Wankiewicza, wiceburmistrza Wałcza Waldemara
Lechnika, burmistrzów Człopy
i Tuczna Zdzisława Kmiecia
oraz Krzysztofa Harę, a także
wójta gminy Wałcz Jana Matuszewskiego. Licznie przybyli
również przedstawiciele wojska,
policji, duchowieństwa, miejscowi przedsiębiorcy, leśnicy,
nauczyciele oraz mirosławieccy
radni, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Nie zabrakło także
prezesów stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Na początku odczytano list burmistrza Mirosławca.
- Od 7 lat życie zawodowe oraz
rodzinne poświęcam sprawom
gminy - pisał Piotr Pawlik. -

Przychodzi jednak taki czas, że
sprawy osobiste muszę postawić
ponad zawodowymi. Stąd moja
nieobecność. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
rozwoju gminy. Pragnę pogratulować również wyróżnionym
osobom i firmom, ponieważ bez
ich wkładu i pracy ten rozwój
nie byłby taki wszechstronny.
- Chcę podkreślić, jak w rozwoju naszych małych ojczyzn jest
potrzebny samorząd - mówił
Paweł Suski. - To lokalne społeczności starają się, aby żyło
się lepiej i pewniej, a wszyscy są
zaangażowani w rozwój swoich
gmin.
- Cieszę się, że możemy wraz
z gminami wspólnie realizować
wiele inwestycji - powiedział
Bogdan Wankiewicz. - Mirosławiec pięknie się rozwija, a przed
nami jeszcze wiele wspólnych
działań dla dobra lokalnych społeczności.
- Wielka polityka na szczęście
mocno nie dotyka samorządów
i możemy z pożytkiem pracować dla mieszkańców - mówił
w imieniu wszystkich innych
samorządowców z powiatu wałeckiego Jan Matuszewski. Cieszy innowacyjność wdrażana
w Mirosławcu, która podnosi jakość życia. Każdy rok to postęp
i choć narzucają nam wiele obowiązków, na które nie przyznają
środków, na szczeblu samorządowym musimy sobie radzić.

Później wręczono nagrody
i wyróżnienia. Mirosławieckimi
Skrzydłami za wsparcie udzielane gminie wyróżniono oddziały
GDDKiA ze Szczecina i Wałcza, a także emerytowanego
szefa oddziału ENEA Mieczysława Jezierskiego i dyrektora
107 Szpitala Wojskowego Marka Korneta. Statuetki Skrzydeł
otrzymała również dyrektor
Szkoły Podstawowej w Piecniku
Katarzyna Pierzchała i pracownica Urzędu Miejskiego Kamila
Borowiec.
Podziękowano za nieustającą
współpracę pilskiej firmie Investa, 12 Bazie Bezzałogowych
Statków Powietrznych, Polskim
Zakładom Zbożowym, firmie
Żywiec Zdrój oraz firmie Metal-

tech.
Kwiatami i upominkami pożegnano odchodzących na emeryturę zasłużonych pracowników
- Annę Chromińską, Bożenę
Stańczyk i Bogusławę Skrzypczyk.
Uroczystość była przeplatana
występami przedszkolaków oraz
śpiewającym
nauczycielskim

duetem. Na koniec tradycyjnie
życzenia pomyślności złożył
kominiarz, rozdano okolicznościowe kalendarze, a lampką
szampana wzniesiono toast za
pomyślność w rozpoczynającym
się nowym roku.
piotr
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Poetycko i po angielsku

4 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu odbyły się
Międzyszkolne Anglojęzyczne
Zmagania Recytatorskie. Do
konkursu przystąpiły wałeckie
szkoły podstawowe oraz szkoły
podstawowe z: Gostomi, Karsiboru, Strączna oraz Witankowa.

miejscu uplasował się Mateusz
Włodarski reprezentujący SP nr
1 w Wałczu. W najstarszej grupie
pierwsze miejsce wywalczyła Zuzanna Halicka (SP 4), druga była

Otylia Smoter (SP w Strącznie), a
trzecie Natalia Sosnowska z SP w
Karsiborze.
Organizatorami konkursu byli
nauczyciele SP nr 1 w Wałczu

Agnieszka Stępień, Olesia Kurzak, Alicja Miler, Dorota Biernacka oraz Wasyl Zakharchuk.
Spotkanie poprowadziła A. Stępień, natomiast członkami komi-
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sji byli: Alicja Miler oraz zaproszeni przez nią goście z Wielkiej
Brytanii: Kate Hunt oraz Lyn Atterbury.
Oprac. mk

Konkurs skierowany był dla klas
II, III i IV. W każdej grupie wiekowej szkoły mogły wytypować
maksymalnie dwóch uczestników,
których zadaniem było wyrecytować wybrany wiersz w języku angielskim. Do konkursu przystąpiło 28 osób. Zwycięzcy otrzymali
nagrody rzeczowe, a pozostali
uczestnicy dyplomy uczestnictwa
oraz drobne upominki. Wśród
uczniów klas drugich najlepsza
była Amelia Dolecka, drugie
miejsce zajęła Lena Dłużniewska
(obie z SP 1 w Wałczu), a trzecie Milena Tomaszewska z SP w
Karsiborze. Wśród trzecioklasistów zwyciężyła Każak, druga
była Weronika Wilk (obie z SP nr
4 w Wałczu), z kolei na trzecim

Brytyjczycy w Kornelówce
Gośćmi uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu byli 4
stycznia nauczyciele z Wielkiej
Brytanii - Kate Hunt oraz Lyn Atterbury. W spotkaniu brali udział
uczniowie z klas: 5, 6 i 7. Goście
rozmawiali z uczniami o różnicach kulturowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, o uczeniu się języków obcych oraz
o różnych aspektach mieszkania
w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Kate Hunt pytała uczniów o ich
zainteresowania, plany na przyszłość oraz o perspektywy pracy.
Młodzież chętnie odpowiadała
na pytania oraz zadawała własne
dotyczące pobytu zaproszonych
gości w Polsce oraz ich zainteresowań. Nauczycieli zaprosiła
do szkoły anglistka Alicja Miler.
W przygotowaniu spotkania pomogła Agnieszka Stępień.

Wiktoria Adam Martusewicz
Lena Majka
Jakub Janusz
Hubert Poddębniak
Wojciech Krzysztof Pijanowski

Marianna Chilicka
Kazimierz Michalski
Marianna Chróściel
Maria Komerska

Zenon Kowal
Franciszka Gogoła
Jan Ryszard Adamczyk
Weronika Danuta Kraszkiewicz
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Na cztery łapy...

Psi atleta
Przeznaczenie
Cane corso można z powodzeniem zaliczyć do psów użytkowych, lecz tylko i wyłącznie
w określonym zakresie. Jeśli ktoś
pragnie mieć obronnego lub stróżującego przyjaciela, ten pies jest
dla niego. Doskonale wywiąże
się również z roli domowego ulubieńca, pod warunkiem że właściwie pokierujemy jego rozwojem.
Rodzina z dziećmi nie będzie
przeszkodą, by zainteresować się
tą rasą, choć tu należy kierować
się rozwagą i rozsądkiem. Na
pewno będzie łagodny i spokojny
w stosunku do naszych pociech-zwłaszcza jeśli zdecydujemy się
na sukę, która z natury potrafi być
bardzo opiekuńcza. Trzeba jednak pamiętać o kontaktach dzieci
ze swoimi rówieśnikami, którzy
zechcą odwiedzać naszych milusińskich. Corso ma silnie rozwinięty instynkt obrony terytorium
i członków własnego „stada”,

CANE CORSO CZ.2
dlatego w procesie wychowawczym, musimy zwrócić uwagę, by
przyjaciół najmłodszych domowników traktował z ufnością. I tu są
pewne ograniczenia. Jeśli zechcemy mieć z tego czworonożnego
atlety obrońcę i stróża, wówczas
powinniśmy się zastanowić, czy
zezwalać naszym pociechom na
traktowanie tego czworonoga jako
czegoś, co służy tylko do umilania
im życia w postaci codziennych
zabaw i harców. Oczywiście, że
formy ruchowych zabaw wyjdą na
dobre obydwu stronom, bo choć
jest psem masywnym, wcale nie
sprawia wrażenia ociężałego, albowiem pomimo dużej masy ciała należy do szybkich i zwinnych
czworonogów, inaczej trudno byłoby mu się wywiązać z roli pasterza oraz w polowaniach na grubą
zwierzynę, gdzie wspomniane cechy są nieodzownym elementem
powodzenia podjętych działań.
Jeśli wyznaczymy dla niego rolę
domownika, wówczas obcowanie
z dziećmi będzie nieograniczone.
Natomiast przeznaczonemu do
obrony i ochrony, harce i zabawy
z najmłodszymi należy ograniczyć do minimum, zaś obce dzieci
powinniśmy pozbawić bezpośredniego kontaktu z przyszłym
obrońcą.
Trzymając corso w domu, musimy
pamiętać, że niechętnie toleruje
inne zwierzęta, więc powinniśmy
się ich pozbyć lub odpowiednio
je zabezpieczyć. A dzieje się tak
dlatego, iż posiada dominujący
charakter oraz dobrze rozwinięty

instynkt łowiecki. Wspomniane
skłonności przywódcze czynią
z niego doskonałego obrońcę,
ale też skłaniają do tego, że jego
panem powinien zostać człowiek
o silnej osobowości, konsekwentny i zdecydowany w swoich poczynaniach, potrafiący również
narzucić mu własną wolę, w przeciwnym bowiem wypadku czworonożny lokator bez skrupułów
wykorzysta nasze słabości i bezkompromisowo podejmie się roli
przywódcy „stada”, czego konsekwencją będzie to, że zacznie
zachowywać się według własnego
widzimisię. Jeśli zdecydujemy się
na jego edukację, wówczas zapewni nam bezpieczeństwo wszędzie i w każdych okolicznościach.
Proszę pamiętać, że jego siła fizyczna pozwoli mu na skuteczną
obronę swojego pana, albowiem
jego odwaga, w połączeniu z instynktem obronnym, gwarantują
mu podjęcie walki z każdym przeciwnikiem. Szczególnie przydatny będzie w miejscach odosobnionych, gdzie na pomoc innych
ludzi nie będziemy mogli liczyć,
natomiast na niego zawsze. Doskonale też wywiąże się z zadań
ochroniarskich przy pilnowaniu
terenu, obiektów i przedmiotów.
Edukacja
Edukacja tego psa rozpoczyna się
już od pierwszych dni sprowadzenia go do domu. Poza solidnym
programem wychowawczym, niezbędnym będzie szkolenie w pełnym zakresie posłuszeństwa. Na-

wet przeznaczonego tylko do
towarzystwa musimy nauczyć
wykonywania rozkazów, ponieważ predyspozycje tego czworonoga, zmuszą każdego wychowawcę do zapanowania nad jego
reakcjami w każdym czasie i okolicznościach. Jest on z natury spokojny, opanowany i nieagresywny, co nie oznacza, że agresji jest
pozbawiony, ponieważ posiada ją,
ale do jej uruchomienia potrzebne
będą odpowiednie bodźce ze strony otoczenia. Pies jest przecież
drapieżnikiem, któremu nie jest
obce chwytanie i zabijanie, więc
nad tymi instynktami każdy właściciel powinien zapanować, a dokonać tego można tylko i wyłącznie poprzez szkolenie i wpojenie
wychowankowi bezdyskusyjne
i natychmiastowe wykonywanie
rozkazów, bez spełnienia wspomnianych warunków ten „łagodny” atleta, może przekształcić się

w bezwzględnego zabijakę i usuwać wszelkie przeszkody przy
użyciu zębów.
Jak już wspominałem, najpierw
przerabiamy całościowy program
z posłuszeństwa, zaś przeznaczonemu do obrony i stróżowania,
aplikujemy kierunkową edukację.
Podczas nauki zwracamy uwagę na wykonywanie poleceń za
pierwszym razem, atakowania
tylko na rozkaz i jego przerywania
na odpowiednie polecenie. Dlatego podczas nauki z posłuszeństwa
powinniśmy wpoić mu pozostawanie i przychodzenie do nogi
w każdym miejscu, o każdej porze i w różnych okolicznościach.
Bez spełnienia tych warunków nie
powinniśmy pokazywać się z nim
w miejscach publicznych.
Artur Wach, kontakt do autora
w celu indywidualnych porad pod
numerem 604 328 544.

Zmiany w 2018 roku
Z dniem 1 stycznia wojewodowie przejęli od marszałków
województw
rozpatrywanie
wniosków dot. świadczeń rodzinnych (500+) i świadczenia
wychowawczego w sytuacji,
gdy dziecko lub jego rodzic
przebywa poza granicami Polski. W związku z tą zmianą Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazały wszystkie
sprawy z tym związane urzędom wojewódzkim.
Działalność rozpoczęła spółka
Wody Polskie. Przejmuje ona
zadania związane z utrzymaniem wód oraz inwestycjami
w gospodarce wodnej, które do
tej pory wykonywał Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej,

regionalne zarządy gospodarki
wodnej oraz marszałkowie województw. Spółka będzie wykonywać prawa właścicielskie
w stosunku do wód publicznych
stanowiących własność Skarbu
Państwa. Obecne koszty poboru wody dostarczanej dla celów
zaopatrzenia ludności wynoszą
od 4 do 8 groszy za metr sześcienny. Zróżnicowanie wynika głównie z tego czy dotyczy
wód powierzchniowych czy
podziemnych. Nowe przepisy,
moim zdanie, spowodują podwyżkę tej kwoty nawet do 40
groszy za metr sześcienny. Parlament wprowadził okres przejściowy powodujący, że taryfy
cenowe za dostawę wody oraz

odprowadzenie ścieków pozostaną bez zmian w 2018 i 2019
roku. Zmiany opłat możliwe
będą dopiero w 2020 roku.
Od 1 stycznia powstanie specjalna e-usługa, za pomocą
której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo
kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła dokonać
obowiązku
meldunkowego.
Jest więc możliwe zameldowanie się na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem
z pobytu stałego, a także zameldowanie się na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego. Uproszczone
zostają zasady nadawania numeru PESEL obywatelom pol-

skim. Numer PESEL będzie
nadawany z urzędu.
Powstał także Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Jest
to państwowy fundusz celowy,
którego dysponentem będzie
minister kultury i dziedzictwa
narodowego. Dochodami tego
funduszu będą administracyjne
kary pieniężne oraz nawiązki orzekane za przestępstwa
zniszczenia lub uszkodzenia
zabytku. Pieniądze te będą
przeznaczone na ratowanie
zniszczonych lub uszkodzonych zabytków.
Wprowadzono nowe zasady
rachunkowości
budżetowej.
Mają one zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdań fi-

nansowych
sporządzonych
za rok 2018. Nastąpiły także
liczne zmiany w finansowaniu
zadań oświatowych. Po latach
zamrożenia zmieniono stawki
wynagrodzenia zasadniczego
pracowników samorządowych.
Na mapie Polski pojawiło się
osiem nowych miast. Łagów,
Radoszyce oraz Wiślica (woj.
świętokrzyskie), Józefów nad
Wisłą (woj. lubelskie), Otyń
(woj. lubuskie), Chełmiec (woj.
małopolskie), Sanniki (woj.
mazowieckie) oraz Tułowice
(woj. opolskie). Powiększone zostaną istniejące miasta:
Ostrołęka, Konin, Jarocin i Otmuchów.
Jerzy Kotlęga
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Kącik konsumenta

Warto wiedzieć, że…
zaproponowanej telefonicznie
umowy, przesyłając je pocztą,
przez mail lub SMS. Po otrzymaniu warunków umowy możemy ją potwierdzić np. odsyłając
podpisaną umowę lub przesyłając naszą zgodę mailem lub
SMS-em. Bez potwierdzenia
umowa nie obowiązuje.

To się przyda
Poniżej podaję rady, adresy,
telefony, które zawsze przydadzą się konsumentom.
1. Umowa przez telefon
Zgodnie z prawem nie wystarczy już powiedzieć „tak” przez
telefon, aby umowa została
zawarta. Przedsiębiorca musi
jeszcze potwierdzić warunki

2. Pokazy, prezentacje
Nigdy nie zabierajmy ze sobą
dokumentów; dowodu osobistego, odcinka renty, legitymacji ZUS, decyzji o przyznaniu
świadczenia z ZUS-u. Na odstąpienie od umowy zawartej
na pokazie, u akwizytora, przez
telefon mamy 14 dni.
3. Kontrolerzy
Kiedy zapukają do naszych

Nie za
wszelką cenę

Bezpieczne kwestowanie oraz
bezpieczeństwo
wolontariuszy
w ruchu drogowym - to tematy,
które policjanci omówili z wolontariuszami WOŚP.

- Już niebawem 26. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy opowiada mł. asp. Beata Budzyń
z Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu. - Co roku policjanci
z wałeckiej jednostki na kilka dni
przed finałem spotykają się na prośbę organizatora z wolontariuszami,
aby udzielić kilku ważnych wskazówek na temat bezpiecznego kwestowania.
Spotkanie odbyło się w Wałeckim
Centrum Kultury. Policjanci omówili m.in. jak bezpiecznie kwestować i jak zachować ostrożność w ruchu drogowym. Radzili, aby unikać
miejsc mało uczęszczanych przez
ludzi i kwestować co najmniej we
trójkę, a osoba trzymająca puszkę
powinna znajdować się w środku.

Nie należy też czekać kiedy puszka
zapełni się całkowicie. Lepiej bowiem, kilka razy odnieść pieniądze
do punktu zbiórki w sztabie.
A co w sytuacji, kiedy ktoś próbuje
wyrwać puszkę? Wtedy należy głośno wzywać pomocy i szukać wokół siebie policjantów lub innych
osób dorosłych i jednocześnie pamiętać, że życie i zdrowie jest najważniejsze, więc za wszelką cenę
nie można ratować skarbonki.
- Jeśli ktokolwiek będzie mieć podejrzenie, że ktoś podszywa się pod
wolontariusza WOŚP i posługuje
się podrobionym identyfikatorem
lub ma przy sobie podejrzanie
wyglądającą puszką, należy niezwłocznie o tym powiadomić policję lub z organizatorów.
Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania zostali wyposażeni przez policjantów w samozaciskowe opaski
odblaskowe.
Oprac. AK

drzwi, nie wpuszczajmy ich
od razu do domu. Zażądajmy
od nich legitymacji służbowej
i pisemnego upoważnienia do
kontroli. Zamknijmy drzwi na
zamek i sprawdźmy ich tożsamość, dzwoniąc na 112 z prośbą o ustalenie czy kontrola jest
prawdziwa. Nie dzwońmy na
numer podany przez kontrolerów - może być fałszywy.
Nigdy nie uiszczajmy żadnych
kar, opłat i należności od ręki.
Prawdziwi kontrolerzy tego nie
wymagają. Jeżeli osoba staje
się natarczywa, natychmiast zadzwoń na numer 997 lub 112.
4. Jak rozpoznać oszusta
Wypytuje, czy w domu jesteś
sam. Okazuje ci zainteresowanie, uważnie słucha, dopytuje

o twoje sprawy, nie mówiąc nic
o sobie. Nalega, żebyś szybko podjął decyzję i nie daje ci
czasu do namysłu. Warto zapamiętać, że nie zawsze oszustem
jest dorosły mężczyzna. Kobieta, dziewczyna czy nastolatek
mogą być w tym równie dobrzy,
a nawet lepsi - wzbudzają zaufanie.
5. Nie korzystajmy z pomocy prawnej oferowanej przez
przypadkowe osoby.
6. Zwrócić możemy towar
kupiony tylko przez Internet
lub na prezentacjach (14 dni
od chwili otrzymania rzeczy).
Towaru kupionego w sklepie
stacjonarnym nie możemy
zwrócić.

7. Tu znajdziesz pomoc
- Telekomunikacja: Centrum
Informacji Konsumenckiej przy
UKE 22 330 40 00.
- Energia i paliwa: Punkt Informacji dla Odbiorców Energii i
Paliw Płynnych 22 244 26 36.
- Ubezpieczenia i finanse:
Rzecznik Finansowy 22 333 73
26 do 27.
- Dyżur telefoniczny ekspertów
z zakresu ubezpieczeń w biurze
Rzecznika Finansowego 22 333
73 28 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 18.00.

Mieczysława Łukaszewicz,
prezes wałeckiego oddziału
Federacji Konsumentów

Powiatowy budżet
uchwalony

Podczas XXXI, nadzwyczajnej
sesji Rady Powiatu najważniejszym z czterech punktów porządku obrad był ten dotyczący
uchwalenie projektu budżetu.
Podyskutowano, wprowadzono
poprawki i uchwałę przyjęto.

W sali Starostwa 8 stycznia stawiło
się 14 z 17 rajców i prawie natychmiast po rozpoczęciu obrad pochylono się nad sprawą uchwalenia budżetu powiatu.
- Gdyby nie buta i arogancja, ten
budżet zostałby uchwalony dużo
wcześniej - rozpoczął dyskusję
Roman Wiśniewski. - Poprzednia
uchwała nie została przyjęta, więc
proszę o przedstawienie podstawy
prawnej, pozwalającej dalej procedować nad budżetem.
- Chciałbym wiedzieć, jaki jest stan
finansów powiatu - pytał Janusz

Różański. - Dlaczego już na początku roku należy zaciągnąć kredyt?
- Kiedy 29 grudnia ubiegłego
roku uchwała budżetowa nie została przyjęta, artykuł 239 ustawy
o finansach publicznych pozwala
na zajęcie się problemem - tłumaczył radna prawny. - Można głosować ponownie.
- Powiat w 2018 rok wchodzi bez
żadnej nadwyżki środków finansowych - odpowiedział na drugie
pytanie skarbnik. - W pierwszym
półroczu będzie brakowało około
2 milionów złotych, stąd potrzeba
pożyczki.
Marek Pawłowski złożył 10 wniosków do projektu uchwały budżetowej, a starosta Bogdan Wankiewicz
w imieniu Zarządu zaakceptował te
propozycje.
Jeszcze przed głosowaniem doszło
do słownego starcia na linii staro-

sta - radny R. Wiśniewski. Obaj
panowie zarzucali sobie kłamstwa,
a poszło o rzekome podwyżki dla
nauczycieli, które - jak twierdził
radny - starosta miał obiecać pedagogom od 1 stycznia. Ten zaprzeczył i tylko potwierdził, że
podwyżki są przewidziane, lecz
od kwietnia. Atmosferę uspokoił
dopiero przewodniczący Bogdan
Białas.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowane poprawki, a budżet został
przyjęty 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym.
Na koniec Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy
finansowej powiatu na lata 2018 2031.
piotr
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W ostatnim wydaniu waszego tygodnika ukazała się noworoczna
szopka pt. „Futra, pióra i łuski”.
Chciałbym sprostować opisane
tam fakty. Otóż nie jest prawdą, że zawsze i wszędzie atakuję
Koalę. Jak Koala nie zachowuje

List do redakcji
się tak, jakby zjadł za dużo liści
eukaliptusowych, to ma moje
wsparcie. Niestety wygląda na
to, że ostatnio te liście go trochę
upoiły i ma niewyraźny obraz naszej Menażerii. Może to dlatego,
że siedzi ciągle na tym samym

drzewie i stracił kontakt z rzeczywistością.
Co do Żubra. Rzeczywiście dużo
ryczy i rzeczywiście jego siła nie
wynika z jakości jego ryczenia,
ale z poparcia Koali. Bez tego
wsparcia jest tylko „małym piw-

kiem”.
I jeszcze jedno. Czy dbam o szczegóły? Może i tak, ale przede
wszystkim dbam o priorytety i nie
akceptuję sytuacji, w której Koala
z Żubrem wprowadzają u nas porządki wzorowane na postępowa-
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niu Kota z Żoliborza.
Życzę dobrych łowów zwykłym
zwierzakom naszego Przepięknego Wałeckiego Lasu
Borsuk

Noelia, Laila i Aaliyah
Urząd Stanu Cywilnego w Wałczu podsumował ubiegły rok.
Z krótkiego raportu dowiemy
się m.in. jakie były najpopularniejsze imiona w 2017 roku.
W ubiegłym roku USC w Wałczu
sporządził 622 akty urodzenia.
REKLAMA

Imiona, które były najczęściej nadawane dziewczynkom
to: Hanna, Zofia, Julia i Lena,
a chłopcom: Antoni, Franciszek,
Aleksander i Jan. Rodzice wybierali swym pociechom także
imiona oryginalne, czasem obcojęzyczne, takie jak: Noelia, La-

ila, Aaliyah, Donovan czy Max.
W 2017 roku 108 par zdecydowało się na ślub konkordatowy,
88 par zawarło małżeństwo przed
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, z czego tylko jedna para
złożyła przysięgę małżeńską poza
siedzibą USC, w wybranym przez

siebie miejscu.
Jubileuszem Złotych Godów
(50-lecia pożycia małżeńskiego) może poszczycić się 15 par,
którym wręczono medale za
długoletnie pożycie małżeńskie
przyznawane przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

W zeszłym
roku
sporządzono 417 aktów zgonów,
o 16 więcej niż w roku 2016.
Łącznie w roku 2017 wydano
6458 odpisów aktów stanu cywilnego.
Oprac. mk
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- Powiedz mi, Tomasz, dlaczego często odwiedzasz
swój klub nocny z żoną?
- Ponieważ jest to jedyny
lokal, który jest jeszcze
otwarty, kiedy moja żona
skończy się ubierać i malować

Drogowe zagadki
Funkcjonariusze wałeckiej drogówki z uczniami Szkoły Podstawowej w Strącznie przeprowadzili akcję dla kierowców,
której celem ma być poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Policjanci zatrzymywali do kontroli drogowej kierowców, którzy
chętnie włączali się do minitestu z Prawa o ruchu drogowym,
przygotowanego przez dzieci
i nauczyciela. Ci, którzy prawiREKLAMA

- Niczego nie zauważyłeś?
- Włosy podcięłaś?
- Nie!
- Nowa sukienka?
- Nie.
- No, to nie wiem...
- Włosy podcięłam!
- Toż na początku to mówiłem!
- Zgadłeś, a miałeś zauważyć.
Chowają Abramka Rozencwajga.
- Niech ktoś powie dobre
słowo o zmarłym! - zachęca rabin.
Wszyscy milczą.
- No niech ktoś powie coś
dobrego!
Cisza.
- Ktoś musi coś powiedzieć!
Zgłasza się jeden z żałobników:
- Abramek miał brata. On
był jeszcze gorszy.
W kościele Franek zaczepił
w drzwiach księdza:
- Czy to w porządku, jeśli
jedna osoba czerpie korzyść z pomyłki drugiej?
- Oczywiście, że nie!
- W takim razie - powiedział młody człowiek
- Chciałbym, żeby ksiądz
rozważył zwrócenie mi
pięciuset złotych, które
zapłaciłem za ślub w lipcu.

REKLAMA

dłowo odpowiadali na pytanie,
częstowani byli przez uczniów
jabłkiem, z kolei ci, którzy udzielili złej odpowiedzi, musieli zjeść
plaster cytryny. Mundurowi wręczali też kierującym jednorazowe
alkotesty i przypominali o trzeźwości i rozwadze na drodze. Kierowcy otrzymali ponadto materiały profilaktyczne przypominające
o konieczności właściwego ustawienia świateł.
Oprac. mk
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Tłumnie i rodzinnie
Już raz trzeci 6 stycznia ulicami
Wałcza, podobnie jak w wielu
miastach w Polsce, przeszedł
Orszak Trzech Króli. Wspólne
świętowanie zgromadziło tłumy
wałczan.

14.01.2018 r. godz. 14:00
26 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy- DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU
NOWORODKÓW
26.01.2017r. godz. 18:00
Jezioro Łabędzie PETERSBURG
INTERNATIONAL BALLET- balet
do muzyki Piotra Czakowskiego
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 90 zł i 80 zł /
04.02.2017 r. godz. 18:00
KAZIK & Kwartet ProForma –
koncert / sala widowiskowa
/ bilety 80 zł i 70 zł /

- Orszak Trzech Króli ma już wieloletnią tradycję, dlatego my też
postanowiliśmy
zorganizować
obchody święta w taki właśnie
sposób. Chcemy pokazać wartości
religijne, że oddajemy hołd królom, dzieciątku - opowiada główna organizatorka, prezes działającej przy parafii pw. św. Antoniego
Wspólnoty Żywego Różańca Małgorzata Sierpińska. - Orszak to
okazja do spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze, a jednocześnie
pokazania naszej wiary, okazja do
integracji. Takie jest nasze przesłanie: świętujmy wszyscy razem.
Orszak cieszy się coraz większą
popularnością i chociaż jego or-

17.02.2017 r. godz. 17:00
Koncert Wiedeński – największe przeboje Johana Straussa,
najpiękniejsze arie i duety
z operetek wiedeńskich
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 80 zł /

Terminarz kina „Tęcza”
od: 2018-01-05 do: 2018-01-11
| godz. 16:00 |”Barbie – Delfiny z magicznej wyspy „ | prod.
Kanada / b.o / bilety 13 zł /
od:2018-01-05 do:2018-01-11
godz. 17:45|” Cicha Noc” |
prod. Polska
/12 lat /bilety 16 zł /
od:2018-01-05 do:2018-01-18
godz. 20:00|” Gra o wszystko”PREMIERA | prod. USA /12
lat /bilety 16 zł /

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

REKLAMA

ganizację wzięła na siebie parafia pw. św. Antoniego, jest to, jak
podkreślają organizatorzy, uroczystość skierowana do mieszkańców
z wszystkich parafii. Uczestnicy
marszu otrzymali korony, takie
same, jakie otrzymywali uczestnicy orszaków w całej Polsce. Po
marszu częstowano wojskową
grochówką.
Zainteresowanie
mieszkańców
było znacznie większe niż w roku
ubiegłym.
- Bardzo się cieszę, że ludzie
chcą być razem, że było nas tak
dużo - mówi M. Sierpińska. - Ale
najpiękniejsze jest to, że po raz
pierwszy widziałam tylu uśmiechniętych ludzi, ludzi prawdziwie
szczęśliwych. To słońce, które
nam świeciło, było również na
twarzach wszystkich uczestników.
k
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tuacja może mieć miejsce np. po
rozwodzie) zgoda tego drugiego
rodzica będzie wymagana przy
każdej istotnej sprawie dotyczącej dziecka.

Wyjazd na wakacje
a zgoda rodzica?
Nowy rok – nowe problemy. Dzisiaj nawiążę do sytuacji, z którą
niedawno miałem do czynienia.
Sprawa dotyczyła wyrażania zgody przez byłego współmałżonka
na wyjazd dziecka za granicę
Polski. Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku posiadania
przez obydwóch małżonków pełni władzy rodzicielskiej (taka sy-

Co w przepisach?
Kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej regulują przepisy
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W Kodeksie stwierdzono ogólnie, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności
obowiązek i prawo rodziców do
wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do
wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
Natomiast dziecko pozostające
pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo,
a w sprawach, w których może
samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli,
powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla

jego dobra. Co ważne władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro
dziecka i interes społeczny.
Zgodnie natomiast z art. 97 k.r.o.:
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska
przysługuje obojgu rodzicom,
każde z nich jest obowiązane
i uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych
sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku
porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Zgodnie z powyższym w braku
porozumienia między rodzicami, o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy,
co dotyczy zarówno rodziców
żyjących wspólnie, jak i rodziców rozłączonych. Podstawą
do rozstrzygania w tego rodzaju
sprawach będzie zawsze dobro
dziecka.
Sąd może wydać orzeczenie zarówno tylko co do samego roz-

strzygnięcia sporu (np. wskazanie miejsca, w którym dziecko
ma przebywać) lub zezwolenia
na wykonanie określonego zachowania (np. na wyjazd z dzieckiem za granicę).
Jak to jest z tymi wyjazdami?
Oczywiście Kodeks rodzinny
i opiekuńczy nie zawiera ścisłego wyliczenia, jakie czynności
wymagają a jakie nie wymagają
zgody obydwóch rodziców. Sprawy takie muszą mieć charakter
doniosły, ważny z punktu widzenia sprawowania pieczy nad
dzieckiem. W takim przypadku
należy zawsze podpierać się dotychczasową wykładnią przepisu
dokonaną przez doktrynę prawa
i sądy. Nie inaczej jest w sprawie
wyjazdy dziecka za granicę.
Wskazuje się, że sprawy istotne
dziecka to m.in. decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca
jego pobytu, wyboru szkoły

i przyszłego zawodu, wyjazdu
za granicę, na wakacje, zmiany
obywatelstwa, określenia kierunku wychowywania dziecka, przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań itp.
I tutaj dochodzimy do istoty sprawy. W opinii Sądu Najwyższego nawet krótkotrwały wyjazd
dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do
istotnych spraw dziecka wymaga
zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską,
a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego (tak: postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 6 marca 1985 r., sygn. akt
III CRN 19/85).
		

radca prawny
Piotr Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com

Żeby ferie były bezpieczne
Ponad
stuosobowa
grupa
uczniów ze szkoły w Piecniku
wysłuchała prelekcji przeprowadzonej przez przedstawicieli
policji i straży pożarnej z Wałcza. Tematem spotkania był
bezpieczny wypoczynek zimą.
Mundurowi przede wszystkim
apelowali o niewchodzenie na
zamarznięte stawy, jeziora i sadzawki.
REKLAMA

Mundurowi zakazali dzieciom
zbliżać się do jeziora w Piecniku, ponieważ wbrew pozorom
jest niebezpieczne (kilka lat temu
utonął tam chłopiec) oraz przypomnieli podstawowe zasady zabaw
na śniegu. Po części teoretycznej
uczniowie ćwiczyli zgłaszanie
służbom ratunkowym zdarzenia na jeziorze, na którym załamał się lód. Prelekcja dotyczyła
także bezpiecznego korzystania

z internetu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aktywni młodsi uczniowie otrzymali odblaski
i maskotki.
- Każdy rodzic chce być pewny,
że jego dziecko bezpiecznie będzie podróżować podczas ferii.
Może skorzystać z bezpłatnego
sprawdzenia autokarów - zachęca
rzecznik KPP w Wałczu mł. asp.

Beata Budzyń. - Oprócz kontroli,
które przeprowadzają policjanci z „drogówki”, można sprawdzić pojazd samemu, korzystając
z e-usługi „Bezpieczny Autobus”.
Autokary można również sprawdzić na stronie internetowej:
https://bezpiecznyautobus.gov.pl/
Wpisując numer rejestracyjny pojazdu uzyskamy:

- dane o badaniu technicznym
- dane techniczne
- informacje o polisie OC.
Pamiętajmy, że wpływ na stan
bezpieczeństwa na drogach ma
nie tylko policja, lecz w dużej
mierze zachowanie wszystkich
użytkowników dróg.
Oprac. AK
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Michał potrzebuje wsparcia

Wałczanin Michał Śliwiński,
tata 3-letniej Lili, do niedawna sportowiec i okaz zdrowia
zachorował na nowotwór. Potrzebuje wsparcia finansowego
w leczeniu. Na domiar złego
przez chorobę rodzina została
bez środków do życia. Potrzeba
20 tys. zł.
- Zawsze byłem okazem zdrowia,
swego czasu sportowcem. Jestem
szczęśliwym mężem i tatusiem
przeuroczej 3-letniej Lili - czytamy na stronie Pomagam.pl. Zaatakowało mnie w najmniej
spodziewanym momencie. Byłem
pewien, że mam zapalenie oskrzeli. 3 listopada trafiłem do szpitala
w Wałczu z powodu krwioplucia.
Lekarz po otrzymaniu zdjęcia rtg
płuc drżącym głosem powiedział,
że są zmiany i wręczył pilne skierowanie do Szczecina. Byliśmy
z żoną tam już dnia następnego.
Badania, konsultacje, no i w końcu diagnoza - nowotwór złośliwy
(nasieniak) z mnogimi zmianami przerzutowymi. Przeszedłem
operację mózgu, niestety reszREKLAMA

ta zmian się nie kwalifikuje do
usunięcia. W trakcie leczenia
wystąpiły komplikacje (krwotok
śródmózgowy), co skutkowało
wprowadzeniem mnie w śpiączkę farmakologiczną. W chwili
obecnej mam połowiczny niedowład lewostronny i częściowy
prawostronny. Cały czas walczę,
a moja rodzina wspiera mnie
i jest przy mnie, kiedy tylko jest

to możliwe. Uniemożliwiają nam
to fundusze, które znacznie przekraczają nasz budżet. Moja żona,
Ola, nie może pójść do pracy, ponieważ ja w tej chwili wymagam
całodobowej opieki. Przyjeżdża
do mnie, kiedy tylko ma na to
pieniądze. Najwięcej kosztują ją
dojazdy i pobyty w Szczecinie,
leczenie konwencjonalne i niekonwencjonalne, specjalna dieta,

środki medyczne. To wszystko
już przekracza nasze możliwości,
a to dopiero początek tej drogi.
Będziemy ogromnie wdzięczni
za każdy grosz. Moja córeczka
ma dopiero 3 latka, widziała jak
cierpiałem w domu, teraz ponosi
tego niechciane konsekwencje.
Codziennie pyta czy tatusia przestało już boleć i kiedy wróci do
domku. Nie widziałem jej prawie
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3 miesiące, a chciałbym jeszcze
mieć możliwość patrzeć jak dorasta. Ogromnie potrzebuję Waszej
pomocy, wierzę, że dzięki Wam
niedługo wrócę do moich najbliższych.
Chemia, którą przyjmuje Michał
Śliwiński, nie jest niestety refundowana i głównie dlatego rodzina
zdecydowała się założyć zbiórkę.
mk
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Kolejne potrącenie pieszego na pasach

We wtorek (9 bm.) na ul. Wojska Polskiego (w pobliżu siedziby LOK-u) doszło do potrącenia mężczyzny na oznaczonym
przejściu dla pieszych.

chodzą po pasach w drodze do
szkoły?”.
Powyższe wydarzenie zrelacjonował nam także mężczyzna,
który był przy pieszym do czasu

Kierowca vw golfa potrącił
60-letniego wałczanina. Do wypadku doszło na wyznaczonym
i oświetlonym przejściu dla pieszych. Okoliczności zajścia nie
są do końca jasne i bada je policja. Rannego pieszego zabrano
do szpitala. Okazało się, że był
nietrzeźwy. Miał ponad 3,5 promila alkoholu. Natomiast kierowca golfa (obywatel Łotwy)
był trzeźwy.
Krótko po tym zdarzeniu od naszego Czytelnika otrzymaliśmy
filmik i prośbę o publikację tych
słów: „Ile ludzi jeszcze musi być
potrąconych albo zabitych, aby
zrobić na Zatorzu światła? (…)
To jest masakra. Drugi wypadek
i nie montują świateł. Kierowcy
od strony Ostrowca jak szaleni
wyjeżdżają do Wałcza. My dorośli boimy się o swoje życie, a co
dopiero nasze dzieci, jak prze-

Gorące fotele
w rzeźni
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę (6 bm.)
przy ul. Chłodnej w Wałczu.
Nieznany sprawca (lub sprawcy)
podpalił w budynku starej rzeźni

REKLAMA

dwa samochodowe fotele. Interweniowała straż pożarna. Zdjęcie
nadesłane przez naszego Czytelnika.
mk

przyjazdu karetki.
- Najechałem na ten wypadek
jako jeden z pierwszych, to nie
był pieszy, tylko rowerzysta.
Z relacji światków wynikało, że

ten pan wtargnął na jezdnię i to
nie na pasach. A po trzecie od rowerzysty było czuć wyraźną woń
alkoholu. Wiem to, bo klęczałem
przy tym człowieku do przyjazdu

karetki.
mk
Foto od naszego Czytelnika.
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Zarząd koła PZW - Wałcz
Miasto przygotował harmonogram zawodów wędkarskich w bieżącym roku.
Miłośnicy tej dyscypliny nie
powinni narzekać.
Na przełomie stycznia i lutego zaplanowano Podlodowe
Mistrzostwa Koła; 15. lub 29.

Rywalizacja wędkarzy
kwietnia odbędą się zawody
spławikowe; 3 maja rywalizować będą spinningiści; 3
czerwca dwa w jednym, czyli
Turniej Trzech Miast - Drapieżnik Radunia Ogólnopolskie Spinningowe z łodzi i z
brzegu oraz Dzień Dziecka otwarte zawody spławikowe.
8 lipca Festiwal Dwóch Jezior

Wypadek
z kontrabandą
W sobotę (6 bm.) na drodze
krajowej nr 10 w pobliżu Piecnika (gm. Mirosławiec) doszło
do kolejnego wypadku.
Kierowca BMW X5 mieszkaniec
Bydgoszczy
najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą (jest
cukrzykiem) i uderzył w drzewo.
Mężczyźnie z samochodu pomogli wydostać się strażacy. Ranne-

REKLAMA
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go odwieziono do 107 Szpitala
Wojskowego w Wałczu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
Jak udało nam się nieoficjalnie
ustalić,
podczas rutynowych
procedur w samochodzie wykryto… 100 paczek papierosów bez
banderoli. Z tytułu nieodprowadzonego podatku Skarb Państwa
stracił ok. 2 tys. zł.
mk

- Rodzinny Trójbój Rekreacyjno-Wędkarski, a tydzień
później nastąpią Muchowe
Mistrzostwa Koła. 19 sierpnia Otwarte Zawody z Okazji
100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego oraz 715-lecia
Miasta Wałcza (Trójbój Rekreacyjno-Wędkarski). 7 września Spinningowe Otwarte Za-

wody z Łodzi. Na przełomie
października i grudnia wędkarze wybiorą się na Bałtyk na
Morskie Mistrzostwa Koła. 14
października odbędą się prestiżowe Ogólnopolskie Zawody
Muchowe „Lipień Drawy”.
Większość zawodów odbędzie
się na jeziorze Raduń.
Szczegółowych
informacji

nt. imprez udzieli Jerzy Roch
Hamulski - członek Zarządu
Okręgu, tel. 602-65-94-61 lub
Tadeusz Kaczorowski - prezes
Koła, tel. 691-76-90-25.
Jednocześnie zarząd koła serdecznie zaprasza społeczników do poprowadzenia Wędkarskiego Klubu Juniora.
Oprac. mk

Czytelnicy pytają
Mirosławiecka woda
„Kiedy w końcu skończą się awarie i problemy sieci wodociągowej
w Mirosławcu? Raz bakterie, teraz
awaria kolejna. Dlaczego mamy
płacić za setki litrów wody, która musi zlecieć, aby nadawała się
choćby do mycia, nim ten muł i syf
wypłynie? Może burmistrz i zależna mu spółka pomyśleliby o jakiś
umorzeniach?”.
Tycjan (internauta, www.extrawalcz.pl)
Odpowiedź:
W załączniku (poniżej) jest zestawienie wyłączeń ciągłości wody na
terenie całej gminy Mirosławiec.
Można zauważyć, że awarie zdarzają się bardzo rzadko. Pozostałe
prace są zaplanowane do wykonania. Po każdych pracach na sieci
wodnej, sieć jest płukana. Jeśli są
jakieś przypadki, że płukanie nie
jest wystarczające, to bardzo proszę o podanie konkretnej ulicy. Na
pewno poprawimy jakość płukania
w tej części naszej sieci wodociągowej.
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik
Oprac. mk
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