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W leczeniu i późniejszej rehabilitacji pieniądze są bardzo
ważne. Ważne jest też wsparcie bliskich, otoczenia. Chorujący na nowotwór mózgu wałczanin Radosław Miller ma
i jedno, i drugie. Mieszkańcy
nie tylko wpłacają pieniądze
na leczenie, ale też dopingują
go do walki z chorobą. A jak
silny jest to doping - można
się było przekonać w ubiegły
weekend. W takie dni rozpiera duma, że mieszka się
REKLAMA

Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Ale doping!

w mieście TAKICH ludzi.
Przypominamy, że Radek choruje na złośliwy nowotwór
mózgu, którego konsekwencją
jest m.in. padaczka. Jego narzeczona, Joanna Martyna Ejma,
wręcz poruszyła niebo i ziemię,
żeby zebrać pieniądze na jego
leczenie i rehabilitację. Teraz
oboje są w Pradze, gdzie Radek poddawany jest kosztownej
protonoterapii.
Przyjaciele, znajomi, a nawet

zupełnie obcy ludzie włączyli
się w organizację zbiórek pieniędzy i akcje charytatywne
dla Radka. Pierwsza odbyła się
w ubiegłą sobotę w Wałeckim
Centrum Kultury, jej pomysłodawcą był Piotr Wojtanek, któremu z ogromnym zaangażowaniem pomagała Renata Cis.
- Absolutnie nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. To że
rodzina, przyjaciele lub ludzie,
którym kiedyś my pomogliśmy,
chcą pomagać - jest normalne.

Ale pomaga nam mnóstwo ludzi, których nie znamy - cieszy
się JM Ejma. - Piotr Wojtanek
jest ojcem dzieci, z którymi
czasami moja córka bawi się na
podwórku, a Darii Puszki nawet

nie znamy. Ci ludzie stworzyli
magię. Mieliśmy ciarki, kiedy
oglądaliśmy filmiki z tych akcji
ma FB.
Dokończenie na str.12
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Felieton na rozgrzewkę

Co to ma do rzeczy?
Mój spotkany przypadkowo
znajomy mocno narzekał na
ograniczenie - według niego wolności słowa. Twierdził, że
zupełnie niesłusznie najpierw
zablokowano, a później zlikwidowano jego konto na Facebooku.
Przyczyną miał być jego ko-

mentarz zamieszczony pod
zdjęciem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Roberta
Biedronia i przypuszczenie,
że obaj będą startować w przyszłych wyborach na najważniejszy urząd w Polsce.
- Pytanie czy część rowerowa może zostać prezydentem
Polski uważasz za obraźliwe?
- pytał z uśmiechem znajomy. Wyrażałem tylko swoją opinię
i za to zblokowano mi konto.
Moją mocno zdziwioną minę
musiał wziąć za aprobatę, ponieważ przytoczył kolejny obsceniczny i jeszcze bardziej
idiotyczny - komentarz, jaki
zamieścił pod innym zdjęciem
prezydenta Słupska.
Wiedząc, że mój rozmówca jest
prezesem, działaczem, trenerem - i Bóg raczy wiedzieć kim

jeszcze - jednego z lokalnych
piłkarskich klubów, a ponadto
nie odznacza się imponującym
wzrostem, zadałem mu pytanie.
- Przyjacielu, wielu kibiców
twierdzi, że piłkarska drużyna
twojego klubu dostaje „baty”
praktycznie od każdego rywala, przegrywa mecz po meczu
i okupuje najczęściej ostatnie
miejsce w tabeli tylko dlatego,
że prezes klubu jest „konusem”. Czy to prawda?
- A co to ma do rzeczy? - zapytał szybko, może nawet zbyt
szybko, mój znajomy.
- Właśnie. Co to ma do rzeczy?
- odpowiedziałem pytaniem na
pytanie.
Jego twarz stała się w jednej
chwili kamienną maską, patrzył na mnie niewidzącym
wzrokiem, a mocno ściągnięte

brwi oraz poorane głębokimi
bruzdami czoło świadczyło
o rozpoczynającym się właśnie
procesie myślenia. Niemal było
słychać, jak pod jego czaszką
zazębiają się tryby, odpowiednie zapadki wchodzą na swoje
miejsce, a cały mechanizm zaczyna działać, jak dobrze naoliwiona maszyna. Powracający
wzrok i wygładzające się czoło
świadczyły, że przyszedł czas
na kolejny proces - zrozumienie.
- Rzeczywiście, to nie ma nic
do rzeczy - stwierdził krótko.
- Nieważne kto jest jakiego
wzrostu i kto kogo... - nie dałem mu już dokończyć i zostawiłem niemal na środku ulicy,
gdzie jeszcze przetrawiał problem.
Zastanawiam się dlaczego my,

Polacy, tak często wydajemy negatywną o kimś opinię
tylko na podstawie zewnętrznego wyglądu czy też - jak
w przypadku mojego znajomego - na podstawie orientacji seksualnej? Przecież on
nie widział i tym bardziej nie
rozmawiał z prezydentem
Słupska, więc raczej nie poznał go, jako człowieka. Czy
ktoś posiadający tylko trochę ciemniejszy od białego
odcień skóry - nie mówiąc
już o czarnym - jest z definicji złym i niepotrzebnym?
Jak wiele musimy jeszcze
przejść, aby zrozumieć, że
właśnie takie poglądy czynią
z wygłaszających złych ludzi?
piotr

Lało i zalało

Tak wyglądało w poniedziałek (29 stycznia) jedno z gospodarstw w Dobinie (gm. Wałcz). Obfite opady deszczu zalały m.in. budynki gospodarcze, w których znajdował się
żywy inwentarz. Potrzebna była pomoc strażaków. Dzień później została podtopiona posesja przy u. Nadjeziornej w Wałczu. Zdjęcia dzięki uprzejmości OSP w Szwecji.
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Trudny odcinek
czeka. Próbowałam przez kilka
miesięcy być urzędnikiem i zajmowałam się rozliczaniem projektów
unijnych. Była to satysfakcjonująca praca, lecz mam niepokorną duszę i potrzebuję nowych wyzwań
i tego, aby być w ciągłym ruchu.
Siedzenie za biurkiem to nie dla
mnie.

O wyzwaniach i planach na
przyszłość z nowym dyrektorem
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Elżbietą Kowalską rozmawia Piotr Szypura.
Zdaje sobie Pani sprawę, że
z zarządzaniem MOSiR-em
praktycznie od zawsze były problemy. Mały budżet i stara infrastruktura to dwie najistotniejsze
bolączki. Dlaczego więc się Pani
na to zdecydowała?
- Zdaję sobie sprawę, że zarządzanie MOSiR-em to trudny odcinek.
Wiedząc, jakie są środki budżetowe, jak to wygląda i jakie są braki,
mogę sobie wyobrazić, co mnie

Zatrudniony w lipcu 2016
roku na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka SporREKLAMA

Czy decyzja zapadła natychmiast?
- Kiedy burmistrz Bogusława Towalewska zaproponowała mi przeniesienia na stanowisko dyrektora MOSiR-u, nie ukrywam, że
w pierwszej chwili mocno się zawahałam. Jednak po przemyśleniu,
stwierdziłam, że warto spróbować.
Wałcz to moje rodzinne miasto,
które jest mi bardzo bliskie. Z każdym rokiem zmienia się w pozytywnym znaczeniu, więc również
MOSIR-owi potrzebny jest nowy
duch, który nada mu potrzebnej
mocy, aby zmienił się na lepsze.
Od czego, według Pani, należałoby rozpocząć zmiany?
- Sam hotel i kuchnia to trochę za
mało. Sama nazwa ośrodka wska-

zuje, że jest to centrum sportu
i rekreacji. Sąsiadujący z miastem
COS na Bukowinie jest ośrodkiem
dla wyczynowych sportowców,
natomiast aż korci, aby MOSiR we
władanie wzięli amatorzy. Mam
wizję nazwaną roboczo „Od przedszkola do Opola”. Oferta skierowana do wszystkich mieszkańców,
bez względu na wiek. Przecież
znajdujemy się niedaleko centrum
miasta. Jest to piękne miejsce,
w którym powinno się coś dziać.
Jaka to będzie oferta?
- Jestem po pierwszej rozmownie
z pracownikami i uważam, że są
to ludzie mocno zaangażowani
w swoją pracę. Na ten moment
brakuje nam człowieka, który będzie animatorem sportu. Kiedy
się znajdzie, będziemy wspólnie
układać plany, co powinniśmy zaproponować mieszkańcom. Jeżeli
będzie to atrakcyjna oferta, jestem
pewna, że chętnych, aby zawitać
do MOSiR-u nie zabraknie. Widzę cykliczne imprezy organizowane dla maluchów, jak i osób
dorosłych, ludzi w różnym wieku,
a także pragnę nawiązać ściślejszą

współpracę z klubami sportowymi. Jestem otwartą osobą i chcę
współpracować z każdym, lecz na
pierwszym miejscu stawiam wychodzenie z inicjatywą z naszej
strony. Można organizować zawody sportowe, lecz także imprezy,
gdzie ludzie mogliby się spotykać
i rekreacyjnie spędzać czas.
To pociągnie za sobą koszty,
a budżet jaki jest, każdy widzi.
Skąd brać na to wszystko środki?
- Budżet nie jest imponujący, więc
istnieje potrzeba szukania i pozyskiwania środków z innych źródeł.
Mam nadzieję, że zdołam dotrzeć
do urzędników Ministerstwa Sportu. Napisanie projektu nie jest
trudne i myślę, że z Warszawy uzyskamy wsparcie. Będziemy pukać
wiele razy w wiele miejsc.
Okres zimowy to zastój. Jaką
ofertę przegotujecie na zimę?
- Wiem, że okres jesienno-zimowy
jest dla ośrodka trudnym czasem
i dlatego robię rozeznanie, czy na
bazie naszych sal i hali namiotowej
można w tym okresie coś zorgani-

Zmiana szefa

tu i Rekreacji Paweł Łakomy
przestał w ubiegłym tygodniu
pełnić swoją funkcję. Decyzją

władz miasta nie przedłużono
z nim umowy. P. Łakomego
zastąpiła była dyrektor Gimnazjum w Chwiramie Elżbieta
Kowalska, która po odejściu
ze szkoły pracowała w wałeckim ratuszu jako inspektor
do spraw funduszy pomocowych.
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zować. Postaramy się wymyślić
atrakcyjną ofertę.
Czy wyniesione z pracy dyrektora szkoły doświadczenie przyda
się w zarządzaniu ośrodkiem?
- Część moich pedagogicznych
doświadczeń wykorzystam na nowym stanowisku. Zarządzanie,
współpraca z ludźmi oraz pozyskiwanie środków na rozwój i działalność ośrodka to główne z moich
umiejętności. Mam nadzieję, że
moja współpraca z pracownikami
będzie się dobrze układała i będziemy wspólnie budować dobry
klimat w ośrodku.
Trudny odcinek, więc należy liczyć się z porażką. Czy bierze
Pani to pod uwagę?
- Chcę spróbować, choć oczywiście liczę się z porażką. Wiem,
jak wyglądają sprawy budżetowe,
wiem, ile kłopotów jest z organizacją imprez, lecz zakładam, że
wspólnie z pracownikami uda nam
się tchnąć w MOSiR więcej życia.
Dziękuję za rozmowę.

EXTRAWAŁCZ nr 279

4

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
Działka budowlana na sprzedaż
pow. 980m w Jastrowiu.
Tel. 506 069 937
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
Sprzedam dom na Raduniu
pow. 107 m kw bliźniak
tel. 662798199
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
Sprzedam mieszkanie
w Mirosławcu.
Tel. 795 469 054
Sprzedam dużą działkę 3,5 tys.
m. w tym 521m budowlanej
Nowe Morzyce

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo.
REKLAMA

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
MIESZKANIE TBS 48m2
(2 pokoje) zamienie na mniejsze
Tel. 501 464 027
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/

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

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

Kurs języka niemieckiego dla
opiekunów osób starszych –
BEZ KAUCJI! Start kursu 11.08.
Ilość miejsc ograniczona. Po
kursie gwarantowana praca.
Piła – 514 781 838

Zatrudnię traktorzystę, gospodarstwo w okolicach Wałcza,
wymagane:
odpowiedzialność i dyspozycyjność. Mile widziane doświadczenie
oraz umiejętność jazdy kombajnem.
Tel. 509 159 549

FHU PROFIL Wałcz oferuje
regulację okuć, konserwację
okien i uszczelek, (wszystkich
typów
i marek)
Zapraszamy :
tel. 67 250 05 90

Dam pracę osobie ze znajomością
j. niemieckiego w mowie i w piśmie. Gwarantuję umowę o pracę
Praca Wałcz. Tel. 694 399 819
Zatrudnię technika farmaceutycznego. Tel. 609-139-519
Stacja paliw BOBRYK w Lubnie
zatrudni osobę do pracy. CV składać osobiście na stacji paliw.
Tel. 606-281-130

Sprzedam zadbaną Toyotę
Corolla z 2006 r. HTB. 204 000
km przebiegu. 1.6 benzyna.
Klimatyzacja, centralny zamek,
hak.
Tel. 608-218-171
Rekuperacja fresh house.
Tel. 510-490-877
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Mnożenie przez pączkowanie

Równowartość jednego pączka w Polsce to koszt wyżywienia afrykańskiego dziecka
przez dwa dni. Okazuje się,
że pączkami można się dzielić.
Jak to zrobić? Jest kilka prostych sposobów.
- Pomysłodawcą akcji jest brat
Benedykt Pączka, misjonarz
w Republice Środkowoafrykańskiej. Niezwykły człowiek,
związany również z naszym
miastem. Pierwszą parafią na
którą trafił tuż po święceniach
była właśnie parafia pw. św. Antoniego w Wałczu - opowiada
Anna Ogonowska, koordynator
akcji w Szkole Podstawowej nr
1 w Wałczu. - Jako katecheta
widzę, że angażując się w taką
akcję, doskonale mogę wypełniać to, o czym uczę na religii.
Z przyjemnością obserwuję,
jak ludzie sami odkrywają, ile
w nich ukrytego dobra, bezinteresowności i chęci niesienia pomocy innym.
Pomóc można np. kupując
REKLAMA

e-pączka za pośrednictwem
strony: www.paczek.kapucyni.
pl. Na stronie paczek.kapucyni.
pl możesz kupić dowolną liczbę
„wirtualnych pączków” i w ten
sposób ufundować posiłek dla
dzieci. Można też zorganizować kiermasz misyjny w swojej szkole, przedszkolu, parafii,
a zebrane środki wpłacić na konto Fundacji Kapucyni i Misje,
która prowadzi akcję charytatywną „Wyślij pączka do Afryki” 2018.
Ze środków zebranych podczas
akcji „pączkowania” w poprzednich latach sfinansowano m.in.
operacje dla 5 osób niepełnosprawnych, kupiono protezy
i wózki inwalidzkie. Otworzono
dwa ośrodki pomocy w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie
osierocone dzieci, ofiary wojny
domowej i ubodzy mogą otrzymać natychmiastową pomoc
(lekarstwa, żywność i ubrania).
Odbudowano ponad 300 domów
w okręgu Bang w Republice
Środkowoafrykańskiej, które zo-

stały spalone podczas wojny. Od
wielu lat finansowana jest nauka
w szkole i ciepły posiłek dla
ponad 200 osieroconych dzieci
w parafii Ndim. Wybudowano:
trzy szkoły podstawowe, w których uczy się w przyzwoitych
warunkach blisko 1000 dzieci
oraz 7 studni głębinowych. Powstało również 5 dużych kaplic.
Miejscowe społeczności czynnie włączyły się w realizację
tych projektów. Do mieszkańców wiosek, w których prowa-

dzone są projekty, należy przygotowanie cegieł, zwiezienie
kamieni, piasku, żwiru i wody
potrzebnych do budowy. Zakonnicy podkreślają, że działania te
integrują miejscową ludność.
W Republice Środkowoafrykańskiej trwa wojna, a misjonarze są
często jedynymi obrońcami nękanych ludzi. Wokół misji gromadzą się uciekinierzy, przede
wszystkim kobiety z dziećmi.
W szkołach misjonarze mają
pod opieką setki niedożywio-
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nych dzieci.
- Zapraszam do udziału w akcji
- zachęca A. Ogonowska. - Pamiętajcie, że pomaganie uszczęśliwia, jest zupełnie nietuczące
i rośnie od niego serce, a nie
oponka na brzuchu. Do dzieła.
Niech dobro mnoży się przez
pączkowanie!
Oprac. mk
Fot. https://paczek.kapucyni.pl
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Człopa - miasto po drodze

- Cieszę się, że do Człopy było
wam po drodze i tak licznie odpowiedzieliście na moje zaproszenie - mówił burmistrz Człopy
Zdzisław Kmieć, witając gości
na spotkaniu noworocznym.
Była to okazja do podsumowania ubiegłorocznych dokonań
i nagrodzenia najbardziej aktywnych.
W sali Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie
26 stycznia gościli wicemarszałek województwa Ryszard Mićko,
starosta Bogdan Wankiewicz oraz
burmistrzowie ościennych miast
i gmin - Bogusława Towalewska,
Piotr Pawlik, Krzysztof Hara i Jan
Matuszewski. Przybyli również
przedstawiciele policji, straży
pożarnej i gminnej, pracownicy
oświaty, dyrektorzy i kierownicy
placówek samorządowych. W sali
zasiedli także sołtysi, leśnicy
i myśliwi.
- W poprzednich latach przedstawiałem nasze marzenia, a dzisiaj
cieszę się, że się materializują mówił w swoim przemówieniu

Adam Mirosław Pankiewicz
Szymon Szymański
Jakub Piotr Kozłowski

Władysława Orzoł
Andrzej Drabiński
Halina Paszkowska-Moniak
Tomasz Edward Szatkowski

Z. Kmieć. - Siła i rozwój państwa
zależą w dużej mierze od mądrej
i sprawnej pracy samorządów.
Poprzez rozwój lokalny w szerszym aspekcie umacniamy nasze
państwo.
Gospodarz miasta i gminy przedstawił dokonania ubiegłego roku,
jakie wykonano inwestycje i jakie
planowane są w bieżącym, 2018
roku. Zdzisław Kmieć mówił
również o pozyskiwaniu środków unijnych, bez których trudno
byłoby realizować inwestycje.

Z troską wspominał o wychowaniu dzieci i młodzieży i poniesionych nakładach na edukację.
Zakończył życzeniami zdrowia
i pomyślności w nowym roku.
Goście gratulowali sukcesów
i życzyli kolejnych udanych lat,
a w imieniu samorządowców głos
zabrał Krzysztof Hara.
- Mówi się, że należy przyjechać
do mojego miasta, aby zobaczyć,
jak burmistrz pokazuje lwi pazur - mówił burmistrz Tuczna. A ja odpowiadam, żeby zobaczyć
prawdziwego drapieżnika, należy
pojechać do Człopy.
- Gospodarz przedstawił osiągnięcia, a także plany na przyszłość - powiedział starosta. - Jestem pod wrażeniem, zwłaszcza
jak realizujecie budowę mieszkań
i pracujecie nad poprawą życia
mieszkańców. Widać, że aspekt
społeczny w waszej działalności
jest bardzo ważny.
Później przyszedł czas, aby wręczyć wyróżnienia tym, którzy
najbardziej przyczynili się do rozwoju miasta i gminy w 2017 roku.
Za szczególny wkład w rozwój
gospodarczy wyróżnienia otrzymali: Daniel Szlędak, Roman

Krzyżanowski, Paweł Drab, Łukasz Dubik i Krzysztof Rogala.
Za wspomaganie działań promocyjnych oraz działania na rzecz
rozwoju wsi wyróżniono: Martę
Macieszę, Ryszardę Grzybkowską i Annę Jaworską.
Firma Las-Bór, Koła Łowieckie
„DarzBór” z Mielęcina i „Żuraw”
z Człopy, oraz Kujawskie Koło
Łowieckie Inowrocław, wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski,
Krystyna Gryćko i Bożena Wnuk
- Olijarczyk otrzymali podziękowania za współpracę z samorzą-

dem. Sołectwa w Drzonowie, Jaglicach, Dzwonowie, Mielęcinie,
Trzebinie, Przelewicach, Wołowych Lasach i Pieczyskach otrzymały bony w kwocie 700 złotych
na realizację swoich potrzeb.
Za wieloletnią działalność gospodarczą wyróżnienia otrzymali:
Włodzimierz Węgrzyn, Krzysztof
Sawczyszyn, Aleksandra Wzięch,
Danuta i Piotr Grzelak, Jacek
Michalski, Mariusz Michalski
i Roman Dziliński. Podziękowano Radzie Rodziców przedszkola
oraz szkoły, fabryce mebli ILIKO, Krystynie Bachorskiej, kołu
PZW Karp oraz osobom zaangażowanym w organizację 26. finału
WOŚP. Wyróżniający się uczniowie Kewin Jankowski oraz Paweł
Wójcik otrzymali wraz z rodzicami podziękowania za naukę.
Zaprezentowano również film
o tym, co wydarzyło się w gminie w ubiegłym roku. Całość była
przeplatana występami uczennic i chóru Cantores. Na koniec,
w części nieoficjalnej, tradycyjną
lampką szampana wzniesiono toast za pomyślność.
piotr
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Oszustwa na przepisy
Unii Europejskiej
Każdy z nas powinien mieć
świadomość, że prywatne osoby nie są obciążane żadnymi
opłatami unijnymi. Jednak
oszuści wykorzystują fakt istnienia funduszy unijnych i unijnej pomocy, by czerpać z tego
korzyści majątkowe. Chodząc
po domach proponują „pomoc” lub ściągają „mandaty”
i „kary”. Zawsze prezentują się
REKLAMA

Warto wiedzieć, że…

nienagannie, mają ulotki, foldery, wizytówki i papiery firmowe
z logo Unii Europejskiej. Oto
kilka sposobów naciągania na
przepisy UE.
1.Inspektor skarbowy z ramienia UE żąda okazania unijnego
formularza PIT, informując, że
już od dwóch lat obywatele Polski są zobowiązani do płacenia
podatku unijnego. W związku
z brakiem zapłaty otrzymujemy
mandat skarbowy. Jednocześnie

wspominają, że możemy zapłacić od ręki gotówką. Wtedy
naliczona kara będzie mniejsza
i unikniemy karnego postępowania skarbowego. Naturalnie obawiamy się wysokich
kosztów i wpłacamy gotówkę,
otrzymując pokwitowanie.
2.Unijny zasiłek pogrzebowy. Przedstawiciel „Unijnej
Służby Socjalnej” proponuje
nam uzyskanie unijnego zasiłku
pogrzebowego, który zostanie
wypłacony rodzinie po naszej
śmierci. Mówi, że polski zasiłek jest bardzo niski, a unijny
o wiele wyższy. Informuje, że
sam załatwi wszelkie formalności tylko trzeba uiścić opłatę
manipulacyjną (nawet kilkaset
złotych).
3.Unijna pomoc dla seniorów. Osoba przedstawiająca
się, jako „delegat unijny” odwiedzając starsze osoby, informuje, że niebawem UE będzie
organizować pomoc materialną dla osób starszych, które są
w trudnej sytuacji materialnej.
Mówi, że seniorzy będą otrzymywać zasiłki pieniężne lub

paczki żywnościowe. Twierdzi,
że z takiej pomocy może skorzystać każdy, kto wypełni formularz i wpłaci podaną przez
niego kwotę jako „wkład własny”. Często mówi również, że
Unia Europejska współpracuje
w tym zakresie z PCK, MOPS
czy Caritas.
4.Usługi
dofinansowywane
przez UE. Nieuczciwi sprzedawcy utrzymują, że ich produkty lub usługi są „dofinansowane z Unii” i dlatego są
znacznie tańsze. Przychodnie
sprzedają pakiety medyczne,
twierdząc, że jeden kosztuje
400 złotych, ale Unia refunduje
200 zł, dlatego zapłacimy tylko
200 zł.
Ulotki oferujące wycieczki
dla seniorów kosztują np. 300
zł, ale jest również informacja „płacisz 150 zł, resztę daje
Unia”.
Pamiętajmy: Nie istnieje żaden „podatek unijny”. Obcojęzyczne blankiety mandatowe
z unijnym godłem są na pewno
fałszywe, mają tylko uwiarygodnić działalność oszusta.

Unia Europejska nie wypłaca
obywatelom zasiłków pogrzebowych, a tzw. opłata manipulacyjna idzie do kieszeni oszusta.
Nie istnieją też akcje pomocy
dla seniorów. „Delegat” zabiera pieniądze dla siebie, a unijna
pomoc nigdy do nas nie dotrze.
Przedstawiciele instytucji unijnych nigdy nie odwiedzają
obywateli państw należących
do Unii Europejskiej w ich
domach. Unia nie ma ani takich ludzi, ani takich służb czy
kompetencji. Obywatele mogą
korzystać z unijnych dotacji,
ale wymaga to osobistego zgłoszenia się np. na kurs realizowany z funduszy UE. Informacje o kursach możemy uzyskać
w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, tel. 22 626 06 32.
Dokończenie tematu w następnym wydaniu gazety.
Mieczysława Łukaszewicz,
prezes wałeckiego oddziału
Federacji Konsumentów
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W tygodniku Extra Wałcz 25
stycznia 2018 r. przeczytałem
ciekawy list p. kmdr. dypl. w st.
spocz. mgr Józefa Mikłasewicza.
W związku z tym chciałbym
poruszyć dwie kwestie - szkoda, że nie ma już ludzi, którzy
żyli w naszym mieście w lutym
1945 r. Dowiedzielibyśmy się
z pierwszej ręki, że nikt Wałcza
nie wyzwalał, bo nie musiał.
Kiedyś 12 lutego 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej weszli do
miasta, oddziałów niemieckich
już tu nie było. Miasto stało
nienaruszone. Podpalili więc
kilka domów w centrum, zabili kilku niemieckich cywilów,
szczególnie w okolicy Morzyc,
a także iluś niemieckich jeńców wojennych, prowadzonych
z Wału Pomorskiego na tyły na dzisiejszym placu Wolności.
Podobno w odwecie za to, co
odkryli w jednej z okolicznych
piwnic. Jeśli jakiś Rosjanin stracił tu życie - piszę bez złośliwości - to topiąc się w cysternach
z moszczem lub winem na terenie winiarni czy gorzelni. I tyle.
Miasto ocalało dzięki ogromnemu wysiłkowi żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którzy
od strony północnej przełamali
umocnienia Wału Pomorskiego
i już walczyli w okolicy Rudek
i Mirosławca. Kilka dni potem
członkowie mojej rodziny idący
z I Armią WP mieli możliwość
być w Wałczu w okolicy klubu
garnizonowego (Mazowiecka,
Przedmiejska, Emilii Plater).
Byli zachwyceni. Mieszkania
w pełni wyposażone, łącznie ze
spiżarniami. Tylko ludzi brak.
Wtedy postanowili osiedlić się
tu po powrocie z frontu. Jakież
było ich zaskoczenie, kiedy
ściągając tu rodziny, odkryli,
że tak wiele jest zdewastowane.
Drzwi, okna, podłogi zerwane,
sprzęty zniszczone lub rozgrabione. Myśleli, że przez miasto
przyszła jakaś druga linia frontu. Okazało się, że to częściowo
Rosjanie potrzebujący opału,
a reszta to nasi rodacy w napływających falami i odpływający
dalej dla zasiedlenia ziem zachodnich. Jakby najazd Hunów
czy wandali!
Jednym słowem, naginając fakty i upraszając sprawę, można
powiedzieć, że Wałcza nikt nie
zdobył, że 12 lutego Niemcy
sami w popłochu go opuścili.
A więc przyjmijmy, że jest to

data powrotu naszego prastarego miasta po 173-letniej niewoli do macierzy. Czy tak trudno przyjąć to do wiadomości
wszelkiemu oszołomstwu?
Druga kwestia, chodzi o łajdaków moralnych, którzy kwestionują polskość żołnierzy I i II
Armii WP i ich zasługi dla historii oręża polskiego, że też tak
niewielu potomków stanowczo
staje w obronie swoich przodków, pozwala, żeby różni dranie
odbierali im cześć, wykreślali
ich z historii narodu. To przypomnijmy, jak to z tą armią było.
Skąd w ZSRR tylu Polaków?
To nasi rodacy wywiezieni bez
powodu ze wschodnich terenów
Polski w głąb Azji na zatracenie. Żeby o tym rozmawiać,
proponuję draniom - historykom przeczytanie choćby tylko
historii rodziny Korzeniewskich
Wańkowicza. W wyniku umowy gen. Wł. Sikorskiego ze
Stalinem gen. Anders utworzył
w ZSRR Armię Polską i z powodu znanych okoliczności wyprowadził ją do Iranu. Rząd Polski w Londynie miał już więc
atut dla rozgrywek z aliantami.
Ale co z tymi, którzy z ogromnych obszarów gehenny, niewyobrażalnego cierpienia i udręki,
głodu, chorób i śmierci nie zdążyli się wyrwać, dojechać na
czas do odchodzącej z ZSRR
armii. A kogo to obchodziło?
Rząd już swoją zabawkę miał!
Wtedy polscy komuniści wyprosili u nieufnego już Stalina
zgodę na utworzenie nowej dywizji z tych pozostałych na Katordze nieszczęśników, wraków
ludzkich. To była jedyna droga
ratunku od cierpienia i śmierci,
możliwość powrotu do kraju,
ale dzisiejsza prawica ma im za
złe, że dla chęci ratunku siebie
i rodzin przyjęli ofertę komunistów. A przecież powinni sczeznąć, zdechnąć w upodleniu. To
filozofia oszołomów!
Na przekór wszystkiemu prawie bez własnych oficerów, ta
ledwie podkarmiona i wyszkolona Dywizja Mizeraków w bitwie pod Lenino zaimponowała
otrzaskanym w bojach żołnierzom radzieckim, zaskoczyła
ich. Na wieść o tym Stalin wydał dekret o łagodnym traktowaniu rodzin polskich i przeniesieniu ich w cieplejsze rejony
ZSRR. Mogło to uratować życie wielu ludziom. To wojsko
rozbudowane w dwie armie

chlubnie przeszło swój szlak
bojowy aż do Berlina, po drodze
wyzwalając ziemię wałecką.
Pamiętam z dzieciństwa jak wujek przy każdej wizycie różnych
krewnych woził ich na miejsce pierwszej tragicznej próby
przełamania Wału Pomorskiego
między jeziorami Smolno i Zdbiczno, i opowiadał o tej rzezi
naszych żołnierzy. Zawsze płakał. Kto dziś o tym pamięta?
Kto zechce pamiętać bohaterów
spod Zdbic, Nadarzyc, Podgajów, Rudek czy Mirosławca
a przecież to nasza ziemia wałecka.
Dziś potomkowie tych, którzy
dzięki zachciance czy dobrej
woli Stalina, mogli przywędrować zza Buga i Niemna, i zasiedlić te tereny, odbierają nazwę
ulicy ludziom, którzy nieśli tej
ziemi wolność i nadają nazwę
taką, która patrząc historycznie, pasuje tu jak zadra w ...
Tej znieważanej przez prawicę armii Stalin pozwolił brać
udział w zdobywaniu Berlina.
Zawiesić tam zwycięską polską
flagę oraz wystąpić na paradzie
zwycięstwa w Moskwie. Nasi
zachodni sojusznicy, żeby zadowolić Stalina, pozwolili naszym
bohaterom z armii polskiej
na zachodzie oglądać parady
w swoich stolicach z chodników,
jak zwykłym gapiom. Potem na
każdym kroku dawali do zrozumienia, że panom już dziękujemy, że pora wracać do siebie.
Kiedy Armia Czerwona w krwawych bojach doszła do granic
Polski, alianci znali sytuację
polityczną w Polsce. Dlatego prezydent USA zachwycony Stalinem zapewniał go,
że nie wyobraża sobie, aby na
zapleczu takiej armii mogły
działać jakieś nieprzychylne
jej siły. Nazwy placów, rond
i ulic jego imienia nikomu nie
wadzą. Dzieląc przyszłe łupy
wojenne, alianci uzgodnili strefy wpływów, a Churchill za
Grecję i Bałkany godził się na
wszystko. Chciał tylko, żeby
dla około 4 mln Repatriantów
z Kresów Wschodnich wykroić z terytorium Niemiec opolski i Górny Śląsk, i część Prus
Wschodnich. Ziemi wałeckiej
w nim nie ujęto. Dopiero potem, wbrew woli koalicjantów,
Stalin przeforsował granicę na
Odrze i Nysie, i dołożył Szczecin. Dla jakich sił politycznych
w Polsce to uczynił? Czy mieli

na to wpływ polscy komuniści
i dwie polskie armie? Więc jak
by ta Polska wyglądała i czy
mieszkalibyśmy w Wałczu?
Pani burmistrz odpowiem tak:
może żołnierze wyzwoliciele
nie myśleli o kształcie powojennej rzeczywistości politycznej
Polski, ale ci ze wschodu i ci
z zachodu byli pewni jednego.
Że taka jak przed wojną być nie
może. Ma być równa i sprawiedliwa dla wszystkich.
Wielu żołnierzy I Armii zamieszkało w Wałczu, część
odeszła do cywila. Budowali
to miasto, na zawsze związane
z wojskiem. Wychowywali dzieci na przyzwoitych ludzi. A jacy
sami byli? Ot, choćby mój teść.
Jako kierowca cysterny przejechał cały front. Osiadł Wałczu.
Pracował jako mechanik w rejonie dróg publicznych. Z dwoma
kolegami skonstruował pierwszą u nas maszynę do układania
asfaltu. Według słów dyrektora,
gdyby żyli w kapitalizmie, byliby milionerami.
U nas dostali premie. Nigdy się
tym nie chwalił, nie narzekał.
Spokojny, żył skromnie. Wychował na przyzwoitych ludzi
pięcioro dzieci. Siostra mojej mamy uciekła z transportu
do rzeszy. U sióstr zakonnych
skończyła kursy i cały szlak wojenny przeszła jako sanitariuszka i pielęgniarka. Odeszła po
wojnie w stopniu starszego sierżanta. Utrapienie męża i dzieci,
bo nigdy, często w nocy, nikomu
nie odmówiła bezinteresownej
pomocy (zastrzyki, stawianie
baniek, zmiana opatrunków). To
była jej bezinteresowna pasja.
Sąsiad z mojego dzieciństwa
śp. płk Mieczysław Janas. Przeszedł cały szlak od Lenino.
Wspaniały, uczynny, otwarty na
ludzi człowiek. Ilu takich było?
Wielu. Nic o nich nie wiemy,
a to nasi Kombatanci. Żołnierze
pogardzanej dziś armii, których
tak wielu leży na naszym cmentarzu wojennym. Nie dajemy
odebrać sobie pamięci o nich,
nie pozwólmy odebrać im honoru i czci. Czcijmy też pamięć
naszych żołnierzy, których droga do kraju prowadziła od zachodu.
A co z żołnierzami wyklętymi?
To przeważnie biedni, młodzi
ludzie, omotani przez oszołomów, którym wbrew wszelkim faktom, rozkazom państwa
podziemnego, postanowieniom

wielkich mocarstw w sprawie
podziału na strefy wpływu powojennej Europy, marzyła się
III wojna światowa i marsz na
wschód, także razem z Niemcami!
Nie ma sensu pytanie o nich
radnego Żebrowskiego. To pytanie trzeba zadać potomkom
ich ofiar! Że też poczynając od
króla Bolesława Śmiałego i biskupa Stanisława aż do dzisiaj,
musi być w naszej historii tyle
fałszu i zakłamania!
Na koniec o powstanie naszych
rodzinnych partii politycznej,
w tym SLD. Na początku lat 80.
XX wieku przebywając w USA,
pracowałem u niemieckiego
milionera, światłego człowieka, marszanda, kolekcjonera
i handlarza dziełami sztuki w pracowni konserwatorskiej.
Uważał, że Europa jest do
mieszkania, a USA do robienia
biznesu. Kulturę niemiecką cenił wysoko, na równi z polską.
Miał żonę Polkę i często robił
tu interesy. Cenił moją pracę
i proponował pozostanie w USA
lub RFN, na stałe. Nie wiedząc
czemu ciągle odmawiam, przy
amerykańskich pracownikach
zapytał, czy jestem komunistą.
Patrząc na niego, pomyślałem;
może twój ojciec był hitlerowcem, a ty mi tu od komunistów?
I pytam: A gdybym był, to co?
Popatrzył mi w oczy, objął ramieniem i powiedział: Gdybyś
był prawdziwym komunistą, to
nic złego. Zaśmiał się i dodał:
Ale u was takich nie ma. To
wszystko cwaniaki i karierowicze. Co miałem mu odpowiedzieć?
Zrozumiałam to po latach, dzięki ikonie wałeckiej lewicy od
czasów powojennych. Młoda,
ładna kobieta, chodziła piechotą
do okolicznych wsi na pogadanki agitacyjne i zebrania partyjne.
Moją przyszłą mamę, panienkę
pracującą w sklepie MHD namawiała do wstąpienia do partii.
Mama grzecznie odmówiła, za
co przy klientach została okrzyczana wrogiem ludu. Ideowa
działaczka. Ta pani na starość
powiedziała, że komuniści ją
omotali, zaślepili. Zdradziła to
wszystko, w co wierzyła całe
życie.
Wtedy przyznałem Niemcowi
rację. To dotyczy wszystkich
partii.
Jerzy Sieńczak
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zanim zdecyduje się na zamach na nasze mieszkanie.
Potencjalna ofiara powinna
natomiast czuć się bezpiecznie w przypadku odparcia takiego zamachu.

Od tygodnia mój dom
to moja twierdza
To już 19 stycznia 2018r. weszła w życie nowa zmiana
Kodeksu karnego dotycząca
obrony koniecznej w miejscu
zamieszkania. Można rzeczw końcu. Niezwykle istotne
jest bowiem, byśmy w szczególności w naszym domu
czuli się bezpiecznie i mogli użyć wszelkich środków
w celu odparcia bezprawnego zamachu. Mimo, że czas
pokaże jak ta zmiana wpłynie
TS

na faktyczne poczucie bezpieczeństwa to zapowiedzi
jej interpretacji przez prokuratorów (mają interpretować
zasady przekroczenia obrony
koniecznej w sposób przychylny dla broniących się
przed przestępcami) brzmią
bardzo obiecująco.
Miejmy również nadzieję, że
nowe przepisy będą działać
na potencjalnych agresorów
odstraszająco. Prawo powinno być tak sformułowane i interpretowane by przestępca
zastanowił się dziesięć razy

Jak do tej pory?
Zobaczmy najpierw jak wyglądał przepis w dotychczasowym brzmieniu. W artykule 25 Kodeksu karnego
ustawodawca wskazał, że nie
popełnia przestępstwa, kto
w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek
dobro chronione prawem.
W paragrafie 2 wskazane zostało, że w razie przekroczenia granic obrony koniecznej,
w szczególności gdy sprawca
zastosował sposób obrony
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Wreszcie w paragrafie
3 przyjęto, że nie podlega
karze, kto przekracza granice

obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia
usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Warto też zwrócić uwagę na
interpretację
powyższych
przepisów- bo z tym bywa
różnie. Jako słuszny uznać
trzeba dla przykładu wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 4
lutego 1972 r. (sygn. aktIV
KR 337/71), w którym potwierdzone zostało że osoba
napadnięta nie ma obowiązku ani ratowania się ucieczką, ani ukrywania się przed
napastnikiem w zamkniętym
pomieszczeniu, ani też znoszenia napaści ograniczającej
jej swobodę, lecz ma prawo
odpierać zamach wszelkimi
dostępnymi środkami, które
są konieczne do zmuszenia
napastnika do odstąpienia
od kontynuowania zamachu.
Inaczej jednak rzecz ujmuje np. profesor Andrzej Zoll
postulujący przyjęcie zasady
względnej subsydiarności,
ograniczającej prawo do odpierania zamachu kosztem

dobra napastnika tylko do
tych sytuacji, w których nie
było innego racjonalnego
sposobu uniknięcia zamachu.
Co nowego?
W chwili obecnej dodano
par. 2a, zgodnie z którym
nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach
polegający na wdarciu się
do mieszkania, lokalu, domu
albo na przylegający do nich
ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony
wdarciem się do tych miejsc,
chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było
rażące.
Miejmy nadzieję, że taka
zmiana i jej interpretację
pozwolą na skuteczniejszą
obronę przed napastnikami.

radca prawny
Piotr Machyński
kancelaria.walcz@gmailcom

Komentarz w sprawie
magistrali wodociągowej

W nawiązaniu do treści artykułu
„Stówka w plecy?” zamieszczonego w tygodniku Extra Wałcz
(wydanie z 25 stycznia 2018r.), dotyczącego przebudowy magistrali
wodociągowej przez ZWiK Sp.
z o.o. w Wałczu, chciałbym odnieść się do poruszanych w nim
kwestii.
W pierwszej kolejności należy
wyjaśnić czym jest magistrala
wodociągowa i jakie mogą być
potencjalne skutki jej uszkodzenia. W przypadku naszego miasta jest to rurociąg wybudowany
na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia stanowiący główne
(a przed przebudową magistrali), jedyne źródło zaopatrzenia
mieszkańców wodę przeznaczoną do spożycia. Przebiega
on praktycznie przez całe nasze
miasto od ul. Podgórnej do ul.
Zbożowej. Ewentualna jego awaria, w pierwszej kolejności wią-

że się ze wstrzymaniem dostaw
wody nie tylko mieszkańcom
miasta, ale również, instytucjom
w nim działającym takim jak
szpitale, przychodnie, szkoły.
Podstawowym powodem przebudowy magistrali wodociągowej
było wyeliminowanie newralgicznego odcinka rurociągu,
którego współczynnik awaryjności jest 10 krotnie wyższy niż
pozostałej sieci rozdzielczej na
terenie naszego miasta. Prawdą
jest, iż podjęcie prac przyśpieszyła rozbudowa budynku „wieży ciśnień”, gdyż po późniejszym zagospodarowaniu terenu
przyległego do budynku wielorodzinnego byłoby to znacznie
bardziej kosztowne. Opisana
wyżej przebudowa nie jest jedyną inwestycją prowadzoną
przez naszą Spólkę, zmierzającą
do poprawy stanu infrastruktury
wodociągowej na terenie mia-

sta Wałcz. W roku 2017 wymieniliśmy newralgiczne sieci na
ul. Sienkiewicza, Chłodnej, os.
Piastowskim. W roku 2018 jak
i następnych latach będziemy
konsekwentnie
modernizować
nasze sieci, gdyż lepiej zapobiegać niż leczyć. Podejmowane
przez naszą Spółkę działania pozwoliły, w ubiegłym roku, ograniczyć ilość strat wody (różnica
pomiędzy ilością wody pobranej
z ujęcia a ilością wody dostarczonej konsumentom) o 10 %.
Próba podnoszenia w artykule
tematu złego wydatkowania publicznych pieniędzy, to próba
bardzo złej woli. W taki sposób
mogą być negowane wszystkie
nasze inwestycje, ale brak ich
realizacji w krótkiej perspektywie odbije się na niezawodności
świadczonych przez nas usług.
Najwyższa Izba Kontroli, badająca działalność Spółki za lata

2014-2017 w wystąpieniu pokontrolnym stwierdziła, że Zakład
nasz podejmuje skuteczne działania dotyczące ograniczenia strat
wody w sieci wodociągowej oraz
na rzecz zmniejszenia awaryjności sieci i łagodzenia skutków
awarii.
Przy okazji tej przebudowy wykonaliśmy dodatkowo w najwyższym punkcie sieci wodociągowej w Wałczu komorę
odpowietrzającą, która poprawi
funkcjonowanie całego wodociągu i wyeliminuje w dużym
stopniu możliwość zapowietrzenia sieci. Stworzyliśmy również
techniczne możliwości ominięcia magistrali na odcinku 0,3
km, w celu zapewnienia dostawy wody mieszkańcom miasta
w przypadku awarii.
Na ostatnim posiedzeniu Rady
Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o.
w Wałczu, przedstawiłem wy-

magane dokumenty dotyczące w/w inwestycji, jak również
wszelkie dane finansowe. Przedstawiłem również opinię obsługującej naszą Spółkę Kancelarii
Radców Prawnych, nawiasem
mówiąc specjalizującej się obsługą firm branży wod. kan.,
w przedmiocie zasadności wydatkowania środków Spółki na
omawiany cel. Podnieść należy
również, iż treść porozumienia
zawartego pomiędzy naszą Spółką a Inwestorem prowadzącym
inwestycję rozbudowy „wieży
ciśnień”, określająca zasady podziału kosztów tej inwestycji,
przygotowywana była w uzgodnieniu z powyższą kancelarią.
Rada Nadzorcza pozytywnie
przyjęła moje wyjaśnienia.
Stówa w plecy, a może tak stówa
do przodu?
				
Wojciech Szalwach
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Ulubiony sport Żydów?
- Judo.
Pan Bóg rozdaje przykazania...
trafił do Polaków:
- Daję Wam przykazanie...
- Jakie?
- Nie kradnij...
- NIE CHCEMY!
Pan Bóg wzruszył ramionami
i poszedł dalej. Spotkał Holendrów:
- Daję Wam przykazanie...
- Jakie?
- Nie cudzołóż...
- NIE CHCEMY!
Pan Bóg wzruszył ramionami
i poszedł dalej. Spotkał Żydów:
- Daję Wam przykazanie....
- Za ile?
- Za darmo.
- Dawaj dziesięć...
Przychodzi babcia na komisariat policji:
- ukradziono mi pieniądze
- Gdzie pani trzymała pieniądze
- w majtkach
- i nie czuła pani
- czułam ale myślałam, że on
w uczciwych zamiarach
- Misiaczku! Ładne mam
włosy?
- Ładne.
- A oczy?
- Też ładne.
- A usta?
- Renata, co jest?! W lustrze
się przestałaś odbijać?
Rozmawiają dwie blondynki:
jedna drugiej się pyta:
Ciekawe co jest bliżej Paryż czy
księżyc?
Na to druga opowiada koleżance!
A czy widzisz Paryż z okna!

Lepsza jakość wody
Mamy dobrą wiadomość dla
mieszkańców
Mirosławca.
Właśnie rozpoczęły się prace
związane z modernizacją ujęcia wody i budową stacji uzdatniania wody.
Jak zapewnia burmistrz Piotr
Pawlik, zmieni się wszystko: od
poprawy jakości wody do wyglądu budynku i całego otoczenia
ujęcia.
Koszt modernizacji i budowy
stacji uzdatniania wody to kwoREKLAMA

REKLAMA

ta na prawie 1,9 mln zł, na które
otrzymano 85 procent dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. To jednak
nie koniec dobrych wiadomości.
- Jest jeszcze zadeklarowane
wsparcie firmy Żywiec Zdrój na
kwotę 100 tysięcy złotych - nie
kryje zadowolenia burmistrz
Piotr Pawlik. - Modernizujemy
urządzenia, budynek, otoczenie
stacji uzdatniania wody i uzupełniamy o nowy element, którym

jest stacja uzdatniania wody, mająca poprawić jakość wody.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, prace powinny zakoń-

czyć się w czerwcu tego roku.
mk
Fot. UMiG w Mirosławcu.
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Świat bez banerów
Czy pamiętasz, że pod kilkoma
warstwami plakatów, banerów
i roll-upów jest jeszcze prawdziwe, całkiem ładne miasto?

04.02.2018 r. godz. 18:00
KAZIK & Kwartet ProForma – koncert /
sala widowiskowa
/ bilety 80 zł i 70 zł /
15.02.2018 r. godz.16:00 i 18:30
KONCERT CENTRALNEGO ARTYSTYCZNEGO ZESPOŁU WOJSKA PLSKIEGO
WRAZ Z SOLISTAMI
/ sala widowiskowa/bilety 15zł/
17.02.2018 r. godz. 17:00
Koncert Wiedeński – największe przeboje Johana Straussa, najpiękniejsze
arie i duety z operetek wiedeńskich
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 80 zł /
03.03.2018 r. godz. 19:00
Koncert – Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 70 zł i 60 zł /
18.03.2018 r. godz. 18:00
Koncert – Stare Dobre Małżeństwo
/sala widowiskowa WCK
/ bilety 65 zł /
23.03.2018 r. godz. 21:00
Kabaret Ani Mru Mru „ Ostatnie takie
trio” / sala widowiskowa WCK
/ bilety 60 zł i 50 zł /

Terminarz kina „Tęcza”
od: 2018-01-26 do: 2018-02-01
godz. 17:45 dubbing 20:00 napisy
”Cudowny Chłopak „PREMIERA
prod. USA, / 12 lat / bilety 16 zł /
od: 2018-02-02 do: 2018-02-07
godz. 17:45 |”Narzeczony na niby”
prod. POLSKA / 12 lat
/ bilety 16 zł /
od: 2018-02-08 | do: 2018-02-08
godz. 20:00 |”Słudzy Diabła”
prod. Indonezja / 15 lat / bilety 16 zł /
od: 2018-02-09 do: 2018-02-15
godz. 16:00, 18:00, 20:00
”Nowe oblicze Graya„
prod. USA / 15 lat/ bilety 16 zł /
od: 2018-02-16 do: 2018-02-22
godz. 16:00 |”FERNANDO”|
prod. USA / b.o / bilety 13 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

Analogowy Adblock
Polska ulica jest trochę jak Internet – dostępna dla każdego,
składająca się z fragmentów należących do prywatnych podmiotów i (teoretycznie) kontrolowana przez jakąś Wyższą Siłę,
która blokuje treści niezgodne
z prawem. W praktyce od natłoku
przekoloryzowanych informacji
można zwariować.
Reklamoza
Wizualizacja Roberta Rojka, która wywołała spore poruszenie na
Facebooku (i stała się inspiracją dla tego felietonu), pokazuje
alternatywny,
uporządkowany
Wałcz. Za obecny stan rzeczy
obwiniane są głównie władze,
chociaż według mnie problem
stanowią nie tylko przepisy, ale
też mentalność. Niemal każdy
lokalny biznesmen chce reklamy
„taniej i skutecznej”, czyli przygotowanej w 30 minut i bijącej
po oczach z kilometra. Z drugiej
strony, ciężko zainwestować pieniądze w stonowany baner, gdy
wokół niego wisieć będzie kilkanaście reklam w kolorystyce
znaków ostrzegawczych. Na koniec zostajemy z władzą, która
twierdzi, że nie może ingerować
w wolny wybór i przedsiębiorcą,
który może i by chciał, ale musi
dostosować się do innych. Klasyczny paragraf 22.
Content marketing
Internet powoli uczy się, że wyskakujące okienko z wielkim napisem „PROMOCJA” jest albo
blokowane przez przeglądarkę,
albo wyłącznie denerwuje odbiorcę. Dlatego reklama w sieci coraz
częściej udaje „prawdziwe” artykuły czy wpisy na blogach – to
forma ewolucji wywołanej masowym używaniem Adblocka. Być
może powinniśmy podchwycić
ten pomysł i „głosować nogami”,
czyli wybierać firmy, które reklaREKLAMA

mują się mądrze? W połączeniu
z jakąś formą prawnych ograniczeń, a takie pojawią się pewnie
prędzej czy później, pozwoli to
odzyskać miasto, a przy okazji
nie wywoła nowych problemów.

Trzeba przecież pamiętać, że pod
tym paskudnym banerem jest czasem odrapana elewacja kwalifikująca się do natychmiastowego
remontu…
eMU
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Autor wizualizacji Robert Rojek
(rrojek.pl)
Więcej ciekawych artykułów
w MAGAZYN
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27 stycznia na scenie WCK odbywały się aukcje przedmiotów
przekazanych przez mieszkańców i lokalne firmy - były więc
bony na zakupy, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, biżuteria,
stroje sportowe i płyty z autografami. Najwyżej zlicytowana
została sesja zdjęciowa Justyny
Mrózek, za którą pan Adam
z Austrii zapłacił 1450 złotych.
W holu sprzedawano ciasta i racuchy, było malowanie twarzy,
przejażdżka konna, można też
REKLAMA

było zamienić się w rycerza. Licytacje były przeplatane występami lokalnych artystów.
- Akcja przeszła nasze najbardziej optymistyczne założenia
- podsumowuje P. Wojtanek. Po pierwsze zebrane fundusze
z aukcji, konkursy i kwesty były
większe niż zamierzaliśmy,
a po drugie, to ogromne zaangażowanie osób naszego miasta. Zaangażowanie podwójne
- chodzi o liczbę darczyńców
oraz tych, którzy przekazali

nam fundusze. 27 stycznia to
był pokaz prawdziwej magii
i moc pozytywnej energii, którą
można było czuć wszędzie tego
dnia w WCK. Zresztą do dziś
czuję tę energię. Mam nadzieję,
że dotarła do Pragi - do Radka
i Martyny.
R. Cis i P. Wojtanek za naszym
pośrednictwem chcą podziękować mieszkańcom miasta za
włączenie się do akcji. Dziękują
za przekazane przedmioty i fundusze.
- To istna Wałecka Armia Dobrych Serc - dodaje P. Wojtanek.
- Wszystkim osobom, które nam
pomogły w przeprowadzeniu
całego przedsięwzięcia, wszystkim stowarzyszeniom, które
były z nami tego dnia, ludziom
którzy przekazali nam wypieki,
WCK dyrekcji i pracownikom,
którzy pozwolili na przeprowadzenie takiego koncertu i mojej
żonie, Marcie za wsparcie pod
każdym względem. To ona była
dla mnie oparciem w każdej
chwili, to ona dała mi potrzebną

energię do tego, żebym mógł się
zaangażować na 120 procent.
Z kolei Renata dziękuje swojemu mężowi, Marcinowi za
wsparcie i wyrozumiałość
Następnego dnia ponad 500
osób pobiegło, maszerowało lub
jechało na rowerze, aby wspomóc w chorobie Radka podczas
sportowej imprezy charytatywnej, zorganizowanej przez
Darię Puszkę, której dzielnie
pomagał mąż, Grzegorz oraz
Sylwia Prendecka.

Przygotowania trwały od kilku
tygodni. 28 stycznia na promenadzie nad jeziorem Raduń zebrał się ogromna rzesza ludzi
praktycznie z całej Polski. Jedni
aktywnie uczestniczyli w biegu,
marszu i jeździe na rowerze,
a inni ich dopingowali.
Na bieg po liczącej około 6,5
kilometra trasie dookoła jeziora
zdecydowało się 299 zawodniczek i zawodników. Z kijkami
maszerowało 100 osób, a na
rowerach okrążenie pokonało
Dokończenie na str.13
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56 cyklistów. Tyle uczestników
otrzymało numery startowe,
lecz ponad 40 osób zdecydowało się uczestniczyć w imprezie
bez rejestracji, tak więc można
przyjąć, że w „Biegu dla Radka” wzięło udział 500 uczestników.
Wśród biegaczek najlepsza
okazała się Gabriela Trzepacz
z Milejowa, druga była Adriana
Różanowska-Rosińska z Wałcza, a trzecia Barbara Przewoźniak z Piły. Andrzej Kuśmider
z Czaplinka okazał się najlepszy
wśród mężczyzn, wyprzedzając
Miłosza Czechowicza z Piły
i Rafała Prendeckiego z Wałcza.
Najszybciej po trasie maszerowała Justyna Rakowska z Bornego Sulinowa, która wyprzedziła Marię Fiuk z Mirosławca
i Roksanę Tessmer z Piły. Wśród
panów triumfował Lesław Parda
z Wałcza, drugi był również wałczanin Krzysztof Pyrek, a trzeci
Stanisław Lenartowicz ze Starej
Łubianki. Wszyscy otrzymali wykonane przez Agnieszkę
Małaszko ceramiczne medale,
a najlepsi dodatkowo dyplomy.
Natomiast cykliści potraktowali
przejazd rekreacyjnie i oprócz
medali każdy otrzymał dyplom
za zajęcie pierwszego miejsca.
Po biegu kilka osób zdecydowało się na morsowanie. Wśród
nich byli również tacy, którzy
pierwszy raz w życiu weszli do
lodowatej wody i to oni otrzymali najwięcej oklasków.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy okazali wsparcie
oraz byli sponsorami. Urzędowi
Miasta, pracownikom MOSIR-u, Stowarzyszeniu Aktywnego Wału Pomorskiego, firmie
Eagle, hurtowni Admiral, Romualdowi Wycisło, Ewie Franaszek, Agnieszce Małaszko
(wykonała 530 medali), Maciejowi Żebrowskiemu, Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych
„Ewa”, 100 BŁ, właścicielom
siłowni Athletic Gym & Fitness
oraz Fitness Club PULS, a także
Damianowi Graczkowskiemu,
Barbarze i Jackowi Ziemiańskim oraz Pawłowi i Kamilowi

Urbańskim i wszystkim niewymienionym.
W sumie po koncercie, zbiórce
poprzez Fundację Złotowianka
i po biegu zgromadzono 104734
zł (słownie: sto cztery tysiące
siedemset trzydzieści cztery
złote).
Walkę Radka z chorobą śledzi
chyba już większość mieszkańców, dlatego z radością informujemy, że czuje się lepiej.
Ataki padaczki nie dość, że
zdarzają się dużo rzadziej, to
są łagodniejsze. Protonoterapia nie boli, trwa kilka minut,
Radek dobrze ją znosi. Trzeba
jednak pamiętać, że glejak to
twardy przeciwnik, a walka potrwa lata. Radek z narzeczoną
wrócą z Pragi na początku marca, po kilku miesiącach pojadą
tam jednak na kolejny rezonans,
żeby ocenić, w jakim stopniu terapia okazała się skuteczna.
- 4 tygodnie po powrocie Radek
będzie znowu dostawał chemię
przez kolejne pół roku - informuje narzeczona. - Faktyczną
skuteczność całej terapii będzie
można ocenić pod koniec roku.
Co trzy miesiące będziemy robić rezonans. Kontrolne rezonanse będą wpisane w nasze

życie już na zawsze. Staramy
się nie skupiać na statystykach
i rokowaniach, tylko skupić się
na działaniu i patrzeniu w przyszłość. Nikt przecież nie zabroni nam wierzyć, że będzie przełom i ktoś wynajdzie skuteczny
lek. Od początku wydarzyło się
tyle cudów, teraz czekamy na
ten medyczny cud. Wygląda
na to, że cały Wałcz jest takim
zbiorowym architektem cudu!
Dziękujemy!
Radek i Joanna chcą w szczególny sposób podziękować
mamie za opiekę nad córką,
Pauliną. Rodzicom, bratu z rodziną, siostrze Radka z rodziną,
kuzynce Dorocie i jej mężowi,
Darkowi. Szczególne podziękowania należą się także firmie Ozen, w której pracował
Radek i Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego z dyrektorem
Piotrem Filipiakiem na czele
i Ilonie Katarzyńskiej.
- Lista osób, które nas wspierają jest bardzo, bardzo długa
- mówi Joanna Martyna Ejma.
- Nie wiem, jak i czy kiedykolwiek odwdzięczymy tym
wszystkim wspaniałym ludziom. To, co się dzieje to dla
nas znak, że wszystko się ułoży.

Mamy wrażenie że poszliśmy
do piekła i z powrotem. Teraz
może być już tylko lepiej! Kochamy was i dziękujemy!
9 lutego w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbędzie
się koncert charytatywny na
rzecz Radka. Zagrają m.in. zespoły Nadmiar i Nalepa Band
oraz koledzy i przyjaciele Radka. Wstęp na koncert kosztuje
20 zł, oczywiście cały dochód
zostanie przeznaczony na leczenie R. Millera. O godz. 17.00
na wałeckim dworcu, dzięki
uprzejmości właściciela WTP
G. Lasockiego, będzie podstawiony autobus do Piły.
Mimo że wałczanie już okazali się niezwykle hojni, Joanna
Martyna Ejma prosi o dalsze
wpłaty. Do sfinansowania kosztownej protonoterapii jeszcze
dużo brakuje, dlatego prosi
o 1% podatku. Po ich powrocie
do Polski, ze względu na większą skuteczność, zmienią też
zbiórkowy portal z Pomagam
na Się Pomaga.
piotr, mk, fot. B. Ćmiel - Studio
1kadr, redakcja
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Olimpijskie nadzieje

Absolwentki wałeckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Justyna Iskrzycka i Paulina
Paszek zostały laureatkami nagrody „Nadziei Olimpijskich”
im. Eugeniusza Pietrasika.
Obie zawodniczki w czasie nauki
w Wałczu wielokrotnie stawały na podium mistrzostw świata
i Europy w kategorii juniorek.
W 2017 roku, jako najmłodsze
w reprezentacji, zdobyły brązowy medal mistrzostw globu
seniorów oraz tytuły mistrzyń
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Europy i świata w kategorii młodzieżowej.
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się noworoczne spotkanie, w którym
uczestniczyli między innymi
prezydent RP Andrzej Duda, minister sportu i turystyki Witold
Bańka oraz prezes PKOl Andrzej
Kraśnicki.
Noworoczne spotkanie było
okazją, aby podsumować wydarzenia sportowe, które odbyły
się w 2017 roku. Podczas uroczystości minister Witold Bańka

wręczył nagrody im. Eugeniusza
Pietrasika dla Nadziei Olimpijskich, czyli młodych sportowców z perspektywami.
Wyróżnienia otrzymały także
Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek, obecnie kajakarki repre-

zentujące AZS AWF Katowice.
Warto zauważyć, że nagrodzone
zawodniczki są beneficjentkami
team100, czyli programu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Polskiej Fundacji Narodowej
(PFN). Głównym celem projektu
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jest wsparcie młodych, utalentowanych sportowców, członków
kadr narodowych poprzez zapewnienie im dodatkowej, indywidualnej ścieżki finansowania.
Oprac. p

Czwartek, 1 lutego 2018

Dominika rekordzistką Polski
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W sobotę (27 stycznia) w hali sportowej WKK Wrocław podczas 27.
edycji mistrzostw Polski na ergometrze wioślarskim Dominika
Majchrzyk, uczennica Liceum
Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu zdobyła
pierwsze miejsce w swojej kategorii i pobiła rekord Polski.
Zawodnicy rywalizowali na dystansie 2000 metrów, w kategoriach mężczyzn, kobiet, masters,
niepełnosprawnych oraz studentów
w ramach sztafety. W ramach imprezy odbyły się także mistrzostwa
Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych Odra. Tu wioślarze
walczyli na dystansie jednego kilometra.
UKS Ateny Wałcz wystawił mocną
ekipę. Na 102 startujące zawodniczki Wałcz reprezentowało 12
dziewcząt. Oto ich najlepsze wyniki końcowe w kategorii KJ: I miejsce i mistrzostwo Polski Dominika
Majchrzyk (z wynikiem 7:01,0),
VI Barbara Jęchorek (7:26,1); XIV
Ewelina Lefik (7:33,3); XV Paulina Żydowiec (7:33,5). W punktacji
klubowej UKS Ateny Wałcz uplasował się na 9. miejscu (na 25 klubów).
Oprac. mk
Fot. LO im. K. Wielkiego w Wałczu.

Pół miliona na sport
Kluby sportowe będą promowały Pomorze Zachodnie. Rusza konkurs, w którym na ten
cel jest pół miliona złotych.
Środki przewidziane są dla
tych klubów, których drużyny
występują w najwyższych ligach. Wnioski można składać
do 26 lutego.
REKLAMA

To szósta edycja konkursu. Od
2013 roku samorząd województwa wsparł kluby sportowe łączną kwotą ponad 2 mln zł.
- Na Pomorzu Zachodnim urodziło się wielu wybitnych sportowców: mistrzów, rekordzistów,
medalistów. Wielu znakomitych
zawodników występuje w na-

szych drużynach. To olbrzymi potencjał do tego, aby propagować
zdrowy tryb życia i angażowanie się w sportowe pasje. Tym
działaniem wspieramy najlepsze
drużyny Pomorza Zachodniego
i wspólnie budujemy markę naszego regionu - podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.
Konkurs zorganizowany został
w siedmiu kategoriach, które
przewidziane są dla klubów posiadających drużyny w najwyższych klasach rozgrywkowych
piłki nożnej, futsalu, piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki, futbolu amerykańskiego. W sportach wodnych środki wspomogą

organizację wydarzeń o randze
Mistrzostw Świata, Europy oraz
Polski rozgrywanych w naszym
regionie.
Logo na koszulkach, sprzęcie czy
w otoczeniu sportowych aren to
skuteczny sposób na promocje.
Wpływa na to wysoka oglądalność zawodów na żywo i w transmisjach, ale także prestiż wynikający z udziału na najwyższym
szczeblu rozgrywek. Obecność
logotypu i nazwy Pomorza Zachodniego na materiałach wizualnych i strojach zachodniopomorskich klubów buduje też lokalną
tożsamość. Warto pamiętać, że
dany klub reprezentuje nie tylko

miasto, w którym funkcjonuje,
ale i cały region.
Realizowane
przez
kluby
świadczenia są różnorodne, od
umieszczenia logo na strojach
sportowych, przez oznakowanie gadżetów, szalików, sprzętu,
bandy LED na obiektach, aż po
zapowiedzi spikera podczas zawodów.
Szczegółowe informacje o konkursie:
http://bit.ly/PromocjaSport2018
Biuro prasowe marszałka województwa zachodniopomorskiego
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