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Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Nieoczekiwany zwrot akcji

Obserwatorzy rozprawy, w której na ławie oskarżonych zasiada Marek Matela czekali
na wydanie wyroku. Jednak
oskarżony nieoczekiwanie złożył wniosek o wyłączenie orzekania w jego sprawie nie tylko
prowadzącej proces sędzi Emilii Błażewicz, lecz również pozostałych sędziów wałeckiego
Sądu Rejonowego.

Przypomnijmy, że akt oskarżenia zarzuca Markowi Mateli,
REKLAMA

że „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oświadczył nieprawdę w sprawozdaniu z zadania publicznego, tj. szkolenia
dzieci i młodzieży w boksie.
W okresie od 13.05.2011 roku
do 30.01.2012 roku przerobił
faktury VAT wystawione przez
MOSiR Wałcz, a także w okresie
19.03.12 do 30.12.2012 podrobił
kopie faktur. Ponadto przywłaszczył sobie pieniądze z rachunku
bankowego Bokserskiego Klubu
Sportowego Bukowina w kwocie

13 437 złotych i 69 groszy stanowiące cześć dotacji gminy miejskiej Wałcz dla BKS Bukowina.
Czym działał na szkodę gminy
miejskiej Wałcz”.
W sumie odbyło się sześć rozpraw, a 23 lutego 2018 roku
sąd zakończył przesłuchiwanie
świadków i po zapoznaniu się
z materiałem dowodowym zakończył przewód. 9 marca miał
zostać ogłoszony wyrok, jednak
sędzia zawyrokowała o wznowieniu procesu, argumentując, że
w postępowaniu przygotowawczym pojawiły się mankamenty.
Na rozprawie 25 czerwca nieobecny był oskarżony oraz jego
obrońca. Sędzia wyznaczyła kolejny termin na 29 tego samego
miesiąca, zamierzając przesłuchać jeszcze jednego świadka
i najprawdopodobniej wydać wy-

rok. W tym dniu oskarżony był
obecny.
- Sąd otrzymał ekspertyzę kryminalistyczną z czerwca 2018 roku
i z tej opinii wynika, że podpisy
w sprawozdaniu z działalności BKS Bukowina z 2012 roku
z wykonania zadania publicznego
złożył Marek Matela - rozpoczęła
rozprawę sędzia. - Podpisy zostały własnoręcznie sporządzone
przez oskarżonego. Biegły pracował na oryginale sprawozdania, więc opinia ma charakter

ostateczny. Marek Matela podtrzymuje, że to nie on sprawdzał
sprawozdanie z 30 stycznia 2012
roku, to nie on złożył sprawozdanie w Urzędzie Miasta i nie on
wnosił poprawki w dokumencie.
Oskarżony podnosił, że przedstawiciele innych klubów byli wzywani do urzędu, aby dokonywać
poprawek i zmian, lecz czynili to
na polecenie pracownika urzędu.
Jeżeli on nanosił jakiekolwiek
Dokończenie na str.5
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Felieton na rozgrzewkę

Z numerkiem
czy bez
Miałem ostatnio wątpliwą przyjemność długiego oczekiwania
w przychodni na wizytę u lekarza specjalisty. Tłum był gęsty
i z każdą chwilą gęstniał coraz
bardziej. Jedynym jasnym punktem mojego pobytu w przychodni był wyraz zaskoczenia

malujący się na twarzach tych
wszystkich, którzy dopiero co
przyszli i dowiadywali się, że
wszystkie tłoczące się w korytarzu osoby nie przyszły kupić
dorszy, ale też są pacjentami.
W pewniej chwili okazało się,
że w kolejce czekających pacjentów znajdują się osoby posiadające (otrzymane podczas
rejestracji numerki) oraz osoby,
które takowych nie mają. Okazało się, że rejestrujący się około półtora roku temu na wizytę tak długo należy czekać - ludzie
otrzymali rzeczone numerki.
Jednak na początku tego roku ten
zwyczaj po prostu zlikwidowano i zaczęła obowiązywać zasada: kto pierwszy pod gabinetem,
ten lepszy. Oczywiście zrobił
się rumor i rozpoczęły kłótnie.
Długo czekający żądali - co zro-

zumiałe, sam do nich należałem
- aby obowiązywały nowe zasady, na co oczywiście nie chcieli
zgodzić się „numerkowicze”.
Hałas stawał się coraz większy,
ktoś poszedł nawet na skargę do
dyrekcji, a oliwy do ognia dolali
dwaj pacjenci, którzy ujawnili,
że są dawcami szpiku i krwi,
więc im skorzystanie z lekarskiej porady należy się bez kolejki. Według mnie osoby będące dawcami szpiku i oddające
honorowo krew ratują innym
życie, więc należą im się wszelkie przywileje, nie tylko wejście
do lekarza bez kolejki. W tym
kontekście uważam, że złośliwa
uwaga jednego z czekających,
że „jest honorowym dawcą moczu” była nie na miejscu. Kiedy
spory zrobiły się zbyt hałaśliwe,
gwałtownie otworzyły się drzwi

jednego z innych gabinetów i na
korytarz wypadł zdenerwowany
lekarz. Było coś o chamstwie,
braku warunków do pracy oraz
nieumiejącym się zachować
bydle. Na koniec medyk postraszył zaprowadzeniem porządku
poprzez wezwanie ochrony. Na
pytanie czy ochrona będzie niesfornych pacjentów dyscyplinować uderzeniami pałki, czy też
w inny sposób, odpowiedź nie
padła. Po około dwóch godzinach oczekiwania dostałem się
przed oblicze specjalisty, a cała
porada zakończyła się po jednej
minucie. Oczywiście czekało
mnie jeszcze czekanie w kolejce do rejestracji, aby zapisać
się na kolejną wizytę. Tak więc
spędziłem w przychodni prawie
trzy godziny, a załatwiono mnie
w niespełna dwie minuty.

Na koniec, czy ktoś mądry mógłby oświecić mnie
w zakresie rozpowszechnianych w przychodni informacji. Na drzwiach gabinetu
specjalisty jest napisane, że
lekarz przyjmuje od godz. 10
do 14. Na znajdującej się nieopodal tablicy informacyjnej
godziny są już inne. Według
tam podanego terminu można
z porady skorzystać od 10 do
16. Natomiast na kartce otrzymanej w rejestracji uprzejma
pani napisała, że gabinet będzie czynny od 10 do 13. Ponieważ największe kolejki są
rano, więc pytam - pół godziny przed którym z tych terminów mam przyjść, aby zostać
przyjętym?
piotr
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Demokratyczna Wałczanie na wakacjach
z muszkieterami
wycieczka
Poseł Paweł Suski wraz z Maciejem Markowskim ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci zorganizowali dla 52 osób z Wałcza
i okolic wycieczkę do Warszawy.

Uczestnicy wyjechali wczesnym
rankiem, żeby w stolicy województwa być już o godz. 10.00.
Uczestnicy zwiedzili Pałac Kultury i Nauki, podziwiając z 30. piętra panoramę Warszawy, główną
atrakcją było wejście do Sejmu RP
w obecności przewodnika, który
opowiedział o budynkach Sejmu,

przebiegu komisji sejmowych oraz
samych obradach. Poseł Paweł
Suski z kolei opowiedział uczestnikom o pracy i obowiązkach posłów. Nie mogło zabraknąć czasu
wolnego, który uczestnicy wykorzystali na centrum handlowe Złote Tarasy.
W wycieczce brały zarówno dzieci z klas szkół podstawowych, jak
i osoby starsze.
Autobus Młodych Demokratów
wrócił do Wałcza późną nocą.
fot. Maciej Markowski

3 dzieci z Wałcza 1 lipca pojechało na bezpłatne kolonie do
Puszczy Kampinoskiej, dzięki
III edycji charytatywnej akcji
„Wakacje z Muszkieterami”.

REKLAMA

Letni wypoczynek jest finansowany przez właścicieli sklepów
Intermarché i Bricomarché, zaangażowanych w charytatywną
działalność pomysłodawcy wyjazdów - Fundacji Muszkieterów.
Łącznie w akcji weźmie udział
750 dzieci z całej Polski, w wieku 8-14 lat. Atrakcyjny program
zapewnia podopiecznym Fundacji
rozwój umiejętności naukowych,
artystycznych i sportowych. Mali
Muszkieterowie odwiedzą również Warszawę, dla niektórych
z nich będzie to pierwsza wizyta
w stolicy Polski. Na trasie zwiedzania znajdują się m.in. Pałac
Kultury i Nauki, Centrum Nauki
Kopernik i PGE Narodowy.

- Każde dziecko zasługuje na
niezapomniane
wspomnienia
z wakacji oraz odpoczynek po
roku szkolnym. Jest to niezwykle
ważne dla rozwoju dziecięcej ciekawości i kreatywności. Wizyta
w Warszawie oraz Puszczy Kampinoskiej to dla podopiecznych
Fundacji niepowtarzalna okazja
zawarcia nowych przyjaźni czy
też odkrycia swoich pasji - mówi
Sylwia Gruchała, ambasadorka
„Wakacji z Muszkieterami”.
Przez 3 lata, dzięki właścicielom
sklepów Intermarchè i Bricomarchè oraz Fundacji Muszkieterów,
już blisko 3 000 potrzebujących
dzieci wyjechało na wymarzone wakacje. Tegoroczna edycja
projektu obejmie około 750 podopiecznych Fundacji Muszkieterów w całej Polsce. Kolonie potrwają aż do początku września.
W sumie zaplanowano 8 turnusów. Fundacja Muszkieterów

podjęła współpracę z fundacjami,
stowarzyszeniami, domami dziecka, szkołami oraz lokalnymi instytucjami miejskimi, aby zapewnić uczniom wypoczynek po roku
pełnym szkolnych wyzwań.
Oprac. AK
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Ogłoszenia drobne

-- LOKALE, NIERUCHOMOŚCI -• ul. Kilińszczaków
tel: 67 258 26 84.

• Wynajmę lokal,
tel. 725 929 462.
• 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.
Tel. 600 354 909.
• TANIO SPRZEDAM
Pawilon handlowy (20m2)
Tel. 501 464 027
• Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń,
około 50 arów,
tel. 668 007 433.
• Poszukuję kawalerki do wynajęcia.
Tel.514 742 096
• Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792 020 549
• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w Pile, bezczynszowe 70m2 w centrum miasta.
Tel. 608 797 224
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na ul. Emilii Plater.
Tel. 602 251 540
• Dom bezpośrednio nad rzeką w Golach sprzedam na
działce 2800m2.
Tel. 731917938
• Mieszkanie do wynajęcia.
Al. 100-lecia, 2 pok., 37m2.
Tel. 507 307 516
Zamienię kawalerkę TBS na większe.
Tel. 885 308 848

• Praca dodatkowa. Poszukujemy do współpracy ankieterów, mile widziani studenci. Towarzystwo Społecznie
Odpowiedzialnego Biznesu
tel. 668 945 990
• 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 w Chudym (woda, energia elek.,
istal. gazowa)
Obiekt produkcyjno – magazynowy ok 680m2 na działce 6300m2. Wolnostojący
w Witankowie)
tel. 602 497 237

-- PRACA -• ABOost w Holandii zatrudni mężczyzn, kobiety i
młodzież:
do prac w ogrodnictwie , praca w szklarniach i na sortowniach warzyw, na polach oraz w przemyśle.
Praca sezonowa dla młodzieży na wakacje.
Rekrutację prowadzi Pośrednik, ul. Kościuszki 12A,
Wałcz. tel. 67-258 4108, lic.4933,
Aktualne oferty na
www.posrednictwoholandia.pl
• „VICTORIA CYMES” w Wałczu zatrudni
murarza, operatora wózka widłowego, pracowników
produkcji,
Tel. 661 912 897
• Przyjmę do pracy Przedstawiciela Handlowego do pomiarów okien drzwi i rolet, na teren
Wałcza i okolic.
FHU PROFIL Wałcz
tel. 509159549 lub 67 250 05 90
• Nawiążę współpracę z firmą budowlaną w celu
montowania: okien, drzwi, rolet, parapetów.
FHU PROFIL Wałcz,
tel. 509159549

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966
• Garaż do wynajęcia na Wroniej.
Tel. 888 108 966
• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście I piętro,
duży balkon, konfortowe, stan idealny, umeblowane.
tel. 601-224-049
• Poszukuję do wynajęcia mieszkania, część mieszkania lub część domu na co drugi miesiąc za opłatę lub
opiekę nad domem bądź osobą starszą.
Tel. 732907051
• Wynajmę garaż, ul. Ciasna.
Tel. 604 580 081
• Szukam garażu do wynajęcia na Dolnym Mieście.
Tel. 693 943 481

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

KLUB ABSTYNENTÓW

„KORONA”

UL. WOJSKA POLSKIEGO
(BUDYNEK WSM)
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 17.00-19.00
KONTAKT:

731 205 310

-- RÓŻNE -• Biuro Matrymonialne ,,Dana”,
tel. 695 062 020.
• Remonty i wykończnia wnętrz
tel. 504 160 153
• Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI! Start kursu 11.08. Ilość miejsc
ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.
Piła – 514 781 838
• Wykończenie wnętrz, domy, stany deweloperskie,
apartamenty, mieszkania, biura, konkurencyjne ceny,
referencje.
Tel. 609 002 462
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Dokończenie ze str.1

zmiany, to tylko i wyłącznie na
prośbę pracownika. Dlatego powołano na świadka osobę, która
była obecna przy składaniu podpisów przez Marka Matelę.
Kiedy miała nastąpić dalsza cześć
rozprawy, oskarżony nieoczekiwanie złożył wniosek o wyłączenie w orzekania w tej sprawie
sędzi Emilii Błażewicz.
- Wnoszę o wyłączenie z orzekania w tej sprawie sędzi Emilii
Błażewicz, jednocześnie wnoszę
o rozpatrzenie tego wniosku przez
Sąd Okręgowy w Koszalinie jako
sądu wyższej instancji - mówił
Marek Matela. - Na rozprawie 25
czerwca, podczas której ja oraz
mój obrońca byli nieobecni sędzia stwierdziła: „zdaniem sądu,
oskarżony wiedział o terminie”.

Zaznaczyć przy tym należy, że
termin skutecznego doręczenia
informacji o rozprawie głównej
mijał dzień po jej odbyciu. Dodatkowo oznajmiając, że na podstawie ekspertyzy grafologicznej
„można wnioskować, że podpisy
w sprawozdaniach złożył oskarżony” sędzia wykazała swoje
stronnicze nastawienie do sprawy bez przeprowadzenia wszystkich dowodów. Kolejnym bardzo
ważnym powodem konieczności
wyłączenia sędziego z orzekania
w przedmiotowej sprawie jest
fakt kolejnych bardzo istotnych
rozbieżności pomiędzy stanem
faktycznym, a protokołem rozprawy znajdującym się w aktach
sprawy. Biorąc pod uwagę fakt, iż
w przeszłości na wniosek obroń-

cy oskarżonego protokół był
uzupełniony o istotne dla sprawy
kwestie, a sytuacja niepełnego
i nieodzwierciedlającego przebiegu rozprawy protokołu powtarza
się w protokole z rozprawy z dnia
25 czerwca 2018 roku, który to
do dnia 27 czerwca 2018 roku był
w posiadaniu tylko i wyłącznie
sędzi Emilii Błażewicz. Sędzia
Emilia Błażewicz publikując
ponadto publicznie na portalu
społecznościowym sarkastyczną
grafikę, nakierowaną na obrazę
wiceministra
sprawiedliwości
Patryka Jakiego oraz minister Beatę Kempę w sposób jednoznaczny przedstawiła publicznie swoje
poglądy polityczne.
Zarówno Beata Kempa, jak i Patryk Jaki to członkowie partii po-

litycznej Solidarna Polska, a właśnie ta partia udzielała oficjalnego
poparcia, swojemu sympatykowi,
w wyborach samorządowych na
burmistrza Wałcza oskarżonemu
Markowi Mateli. Wpływ prywatnych poglądów sędziego epatowanych publicznie może mieć
znaczący wpływ na bezstronność
w przedmiotowym procesie. Ponadto żądam, aby mój wniosek
o wyłączenie sędzi Emilii Błażewicz został rozpoznany przez sąd
wyższego rzędu.
- Wniosek o wyłączenie jest obszerny i potrzebuję chwili, aby
się z nim zapoznać - oznajmiła
sędzia. - Moim zdaniem oskarżony wiedział o terminie rozprawy,
a moje wypowiedzi 25 czerwca
miały inny kontekst.

Prowadząca rozprawę pytała
oskarżyciela posiłkowego oraz
osób z publiczności obecnych na
sali, którzy również uczestniczyli
w rozprawie 25 czerwca o ich interpretacje jej słów. W większym
lub mniejszym stopniu potwierdzono wersję sędzi.
Wniosek o wyłączenie sędziego
z orzekania w pierwszej kolejności powinni rozpatrzyć sędziowie
z SR, lecz został wniesiony wniosek również o ich wyłączenie.
W tym przypadku sprawa trafi
do SO w Koszalinie. Rozprawa
z udziałem Marka Mateli została
odroczona, a nowy jej termin nie
został wyznaczony.
piotr

Radni obniżyli pensję burmistrz Towalewskiej
27 czerwca radni spotkali się
w ratuszu ponownie, aby dokończyć LII sesję Rady Miasta.
Nie obyło się oczywiście bez
sporów, nie zabrakło osobistych
wycieczek i złośliwości. Głównymi sprawami, jakie omawiano były zmiany w budżecie, wysokość pensji burmistrza oraz
utworzenie szkoły podstawowej
dla dorosłych.
Tym razem w sali zasiadło 16
radnych, burmistrz, skarbnik i sekretarz. Od razu nastąpiła ostra
wymiana zdań w temacie szkoły
dla dorosłych.
- Część młodych ludzi nie kończy szkoły podstawowej i miasto
chce stworzyć im taką możliwość
- argumentowała B. Towalewska.
- Za uczniem idzie subwencja i te
pieniądze pozwolą nam na organizację zajęć. W budynku przy
ulicy Sądowej znajduje się prowadzony przez Stowarzyszenie
„Radość życia” ośrodek, lecz nie
zajmuje wszystkich pomieszczeń.
Tworząc tam szkołę dla dorosłych
unikniemy kosztów, które i tak
będziemy musieli ponieść, gdy
szkoła powstanie w innym budynku. Jeżeli nie będzie to miasto,
szkołę utworzy inny podmiot, być
może prywatny, a my i tak ponie-

siemy część kosztów utrzymania
budynku przy Sądowej.
- Z powodów ekonomicznych
zawsze byłem za likwidacją tej
szkoły - przypomniał Andrzej
Ksepko. - Więc dlaczego mam
głosować za ponownym powstaniem w tym budynku kolejnej
placówki edukacyjnej? Jeżeli
szkoła dla dorosłych ma powstać,
to niech powstanie na terenie
działających szkół.
- Istnieje potrzeba powołania
szkoły dla dorosłych i taka placówka powinna powstać - mówił
Marek Giłka. - Jeżeli nie my, taką
szkołę utworzy ktoś inny. Przy
ulicy Sądowej od lat kształci się
dorosłych i tam należy szkołę
umieścić.
Anna Ogonowska odczytała korespondencję, jaką Starostwo prowadziło z Urzędem Miasta właśnie w temacie utworzenia takiej
placówki.
- Starostwo proponowało współpracę i utworzenie szkoły
w PCKU, lecz miasto odrzuciło
ofertę - mówiła radna. - Pani burmistrz nie umie współpracować
z nikim.
W tym temacie doszło jeszcze do
ostrej wymiany zdań pomiędzy
obiema paniami, a na koniec radni uchwałę odrzucili.

Również dłużej zatrzymano się na
zmianami w budżecie. Niektóre
zaproponowane przez kierownictwo ratusza korekty zostały zmienione przez radnych. Dotacji nie
otrzyma MOSiR, a 100 tysięcy
zostało przesunięte na inwestycje
przy ulicy Kościuszki. Droga pożarowa przy ulicy 1 Maja również
nie powstanie, a 150 tys. wesprze modernizację ulic Piaskowej
i Zbożowej.
Wbrew pozorom równie ciekawie
zrobiło się, kiedy pochylono się
nad zatwierdzeniem planu prac
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
na II półrocze 2018 roku.
- Proponuję, aby komisja zajęła
się kontrolą sfery finansowej Wałeckiego Centrum Kultury w latach 2012 - 2014 oraz realizacją
projektów w Urzędzie Miasta
w latach 2007 - 2014 również pod
względem finansowym - zaproponowała B. Towalewska.
Wiedząc, kto w tych latach był
dyrektorem WCK oraz zajmował
się w UM realizacjami projektów można było posądzić panią
burmistrz o złośliwość. Wyczuł
to Andrzej Ksepko, który zaproponował rozszerzenie kontroli
od 1990 roku. Jeden z radnych
chciał, aby KR skontrolowała
również od początku kadencji

pani burmistrz sytuację w UM
w temacie naliczania czynszów za
dzierżawę. Co jeszcze ciekawsze,
za tym projektem sam zapomniał
zagłosować. Radni odrzucili proponowane poprawki.
Długo radni rozprawiali również
o wysokości wynagrodzenia, jakie ma otrzymywać burmistrz
B. Towalewska. Jeden z nich
chciał obniżenia do najmniejszej
możliwej kwoty (5240 zł), inni
proponowali trochę mniejsze
cięcia, a stanęło na tym, że rad-

ni uchwalili pensję w wysokości
9350 zł brutto. Do tej pory głowa
miasta zarabiała 11200 zł brutto.
Obniżka pensji to pokłosie afery
z nagrodami dla ministrów. Przygotowanie odpowiedniego rozporządzenia zapowiedział Jarosław
Kaczyński.
Podczas sesji powołano również
komisję doraźną do opracowania
Statutu miasta z Bożeną Terefenko jako przewodniczącą oraz
przyjęto nazwy kilku skwerów.
piotr
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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie gminy Miasto Wałczna okres 3 lat
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że na podstawie Decyzji BD.RET.070.5.2018.AB z dnia 25.05.2018 r. wydanej przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (ogłoszona 22.06.2018 r.) od dnia 30.06.2018 r.
obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bydgoszczy-taryfy/bd-ret-070-5-2018-ab.html

Nowe taryfy w w/w zakresie będą obowiązywały w okresie od 30.06.2018 roku do dnia 29.06.2021 roku.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo dokonało wyboru taryfy jednolitej jednoczłonowej zawierającej jednolitą dla poszczególnych grup odbiorców cenę za odprowadzone ścieki,
Taryfowe grupy odbiorców usług
Symbol taryfowej
grupy odbiorców

Opis taryfowej grupy
odbiorców usług

W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów
rolniczych.

W2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych.

W3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów.

Użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług sformułowania oznaczają odpowiednio:
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - woda do celów realizacji zadań własnych
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi, w tym w celu zasilania fontann publicznych
woda przeznaczona do celów rolniczych – woda do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym
korzystaniem z wód
woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych – woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej
Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa
w pkt a)-b)–d)
Symbol taryfowej grupy
odbiorców

Opis taryfowej grupy
odbiorców usług

K1

Gospodarstwa domowe - Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

K2

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Ceny i stawki opłat
w okresie
od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania taryfy

w okresie
od 13 do 24
miesiąca
obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania taryfy

Cena
[ w zł/m³]

Cena
[ w zł/m³]

Cena
[ w zł/m³]

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

W1

5,24

5,66

5,36

5,79

5,46

5,90

W2

5,27

5,69

5,39

5,82

5,49

5,93

W3

5,29

5,71

5,41

5,84

5,51

5,95

Grupa
taryfowa

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Ceny i stawki opłat

Grupa
taryfowa

w okresie
od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania taryfy

w okresie
od 13 do 24
miesiąca
obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania taryfy

Cena
[ w zł/m³]

Cena
[ w zł/m³]

Cena
[ w zł/m³]

netto

brutto

netto

brutto

netto

K1

8,15

8,80

8,19

8,85

8,30

brutto
8,96

K2

8,15

8,80

8,19

8,85

8,30

8,96

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych
ścieków zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia taryfowego.
Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych
cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierana jest w okresach rozliczeniowych, chyba że umowa z odbiorcą usług stanowi inaczej.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku
jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w odrębnych przepisach prawa (Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody Dz.U Nr 8,
poz. 70).
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako
równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego
na koszt odbiorcy usług.
Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz
dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak
jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia
wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze,
który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy
nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości
działania wodomierza głównego.
W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług
zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Warunki stosowania cen i stawek opłat
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Przedsiębiorstwo dla wszystkich taryfowych grup odbiorców świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarządu Miasta Wałcz z dnia
25 czerwca 2002 r., Nr 141/2002 w zakresie określonym w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
przyjętym uchwałą Rady Miasta w Wałczu nr IVs/XXXIV/270/06 z dnia 7 lutego 2006 roku.
W zakresie usług świadczonych na rzecz taryfowych grup odbiorców usług znajdują się m.in.:
ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi
jakości wody przeznaczonej do spożycia,
montaż i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wodomierzy głównych w miejscu do tego przeznaczonym,
okresowa kontrola parametrów wody dostarczanej do odbiorców usług w zakresie i z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń wodociągowych
dostarczających wodę do instalacji należących do odbiorców usług.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług
w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Spółka zapewnia ciągłość dostaw odpowiedniej jakości
wody oraz niezawodne odprowadzanie ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania
ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę w ilości oczekiwanej przez odbiorców, a jakość wody produkowanej przez Spółkę
jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Parametry jakościowe są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
W ramach standardów jakościowych obsługi odbiorców usług Spółka spełnia obligatoryjne wymagania dotyczące
poziomu jakości świadczonych usług wynikające z przepisów prawa, zezwolenia udzielonego Spółce na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Wałcz.
Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
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KOMENTARZ POSESYJNY

Brak absolutorium - powodów jest wiele
Ostatnia sesja Rady Miasta
Wałcz miała rekordowo długi,
ale również momentami burzliwy przebieg. Głównym jej
punktem, który zajął zdecydowanie najwięcej czasu była
dyskusja nad sprawozdaniem
z realizacji budżetu za 2017 rok
oraz głosowanie nad udzieleniem p. burmistrz Bogusławie
Towalewskiej absolutorium. Po
raz kolejny absolutorium nie
zostało udzielone. Powodów
takiej decyzji jest bardzo wiele i większość z nich została
w trakcie tej sesji wyartykułowana. W mojej ocenie główną
przyczyną takiego stanu rzeczy jest kompletny brak woli
i umiejętności współpracy ze
strony burmistrza. Rada Miasta obecnej kadencji wykazała,
że chcieć to znaczy móc. Jest
wśród nas wiele osobowości
mających swoje zdanie, swój
temperament oraz ambicje.
Takie połączenie charakterów
REKLAMA

jest zawsze trudnym zestawem
do osiągania kompromisów.
Jednak mimo tego potrafiliśmy
wielokrotnie udowodnić, że
dobro wspólne, podejmowanie
decyzji ważnych i dobrych dla
miasta i mieszkańców to dla
nas cel nadrzędny. Rozbieżności poglądów schodziły na plan
dalszy, gdy należało podejmować decyzje istotne dla wałczan. Pod koniec tej kadencji
możemy powiedzieć, że udało nam się wiele zrealizować
mimo faktu, że pani burmistrz
nie była naszym sprzymierzeńcem, a wręcz starała się nam
sytuację utrudniać. Ogromnym
sukcesem tej Rady Miasta jest
to, że po raz pierwszy od bardzo dawna postawiliśmy sobie
za cel nadrzędny nadrobienie
ogromnych zaległości w zakresie remontów dróg, chodników,
zagospodarowania osiedli oraz
budowy parkingów. Zdecydowana większość miasta stała się
sporym placem budowy, a efekty naszych działań są odczu-

walne przez mieszkańców. Słyszymy dzisiaj coraz częściej,
że to właśnie dzięki ogromnej
woli i determinacji tej Rady
wałczanie mogą w końcu jeździć zmodernizowanymi ulicami, jak chociażby: Okrężną,
Żeromskiego, Sądową, Chłodną czy Zaułkiem Chełmińskim.
Ponadto w trakcie realizacji lub
w najbliższej perspektywie są
takie ulice jak: Zbożowa i odc.
łączący al. Zdobywców Wału
Pomorskiego z ul. gen. Andersa. Dzięki naszym staraniom
i decyzjom wykonano remonty chodników i parkingów na:
os. Kościuszki, ul. Południowej, Dolnym Mieście czy ul.
Robotniczej przy Szkole Podstawowej nr 1. Z satysfakcją
mogę dziś stwierdzić, że czarne scenariusze pisane przez
p. burmistrz, że nie możemy
tego wykonać, że nie ma pieniędzy na realizację tak wielu
zadań okazały się zwyczajnie
straszeniem. Okazuje się, że
odpowiednio
przygotowane

propozycje zmian w budżecie
pozwalają realizować zarówno
wszystkie nałożone na miasto
zadania własne i zlecone, ale
również tak bardzo oczekiwane
przez mieszkańców inwestycje.
Chciałbym również zwrócić
Państwa uwagę na fakt, że na
poprawę infrastruktury drogowej burmistrz nie pozyskała
przez całą kadencję żadnych
środków zewnętrznych. Natomiast dzięki zaangażowaniu
i wsparciu wicewojewody Marka Subocza miasto otrzymało
dofinansowanie na realizację
zadania przy al. Zdob. Wału
Pom. w wysokości blisko 1,4
mln zł.
Podsumowując ten wątek
stwierdzić należy, iż budżet
roku 2017 pod względem rachunkowym i księgowym został
zrealizowany i stąd pozytywne
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Natomiast zdecydowanie
brak woli współpracy ze strony
p. burmistrz, a w konsekwen-
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cji ograniczona możliwość
realizacji wielu koniecznych
z punktu widzenia mieszkańców inwestycji nie dała Radzie
Miasta podstaw do udzielenia
Bogusławie Towalewskiej absolutorium.
Czteroletnia kadencja obecnej Rady Miasta pokazała, że
mieszkańcy mogą mieć gwarancję spełnienia ich oczekiwań co do kierunków rozwoju
miasta. Realizacja pożądanych
w mieście inwestycji będzie łatwiejsza, gdy wyborcy pozwolą
kontynuować nam powierzoną misję. Najlepiej pod wodzą
burmistrza, który będzie rozumiał mechanizmy prowadzące
do rozwoju naszego miasta.
Radny Rady Miasta Maciej
Goszczyński w imieniu Klubów Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Niezależnych i Alternatywy
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Dzień dziecka w PWSZ

Fundacja Na Rzecz PWSZ w Wałczu była współorganizatorem 4 Sportowych Dni Dziecka, które odbyły się na terenie powiatu (w Tucznie, Człopie, Mirosławcu oraz
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu). W ramach współpracy z samorządami oraz COS OPO w Wałczu Fundacja pozyskała środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na organizację tych wydarzeń. Doskonała pogoda podczas każdej imprezy oraz szeroki wachlarz atrakcji ufundowanych dla najmłodszych sprawiły, że łącznie
w naszych 4 imprezach udział wzięło ponad 2000 dzieci, a najwięcej jak co roku przyciągnęła impreza przygotowana przez COS OPO w Wałczu.

Młodzieżowe dni sportu w PWSZ

Fundacja Na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Wałczu była realizatorem projektu pn. „Młodzieżowe Dni Sportu”
W ramach projektu w rywalizacji
sportowej uczestniczyło 10 szkół
ponadgimnazjalnych z Wałcza
i okolicznych powiatów. W pierwszym etapie w 10 szkołach odbyły
się eliminacje szkolne w grach zespołowych (piłka nożna chłopców
i piłka siatkowa dziewcząt) aby
następnie w dniu 05 czerwca spotkać się w wielkim finale w Wałczu.
Podczas całodziennej imprezy młodzież szkolna rywalizowała między
sobą o puchar ufundowany przez
Fundację Na Rzecz PWSZ w Wałczu. Po zaciętej rywalizacji w piłce
nożnej pierwsze trzy miejsca
zajęły kolejno drużyny:
1. Zs nr 1 w Wałczu
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Józefa Nojego w Czarnkowie
3. CKZiU z Złotowie
W piłce siatkowej miejsca klasowa-

ły się następująco:

1. Zs nr 1 w Wałczu
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława
Andersa w Złocieńcu
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 roku
w Kaliszu Pomorskim
Projekt mógł się odbyć dzięki dofi-

nansowaniu jakie otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki Fundacja
Na Rzecz PWSZ w Wałczu. Dzięki
pozyskanym środkom poszczególne
szkoły otrzymały sprzęt sportowy
niezbędny do realizacji zadania,
medale i puchary na turnieje szkolne oraz turniej finałowy. Dzięki
projektowi blisko 600 uczniów 10
szkół ponadgimnazjalnych aktywnie
spędziło czas na rozgrywkach sportowych.
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SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tekst sponsorowany

Dnia 29 maja 2018 r. odbyła się
„Spartakiada Osób Niepełnosprawnych”. Organizatorem imprezy była Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Fundacja Na Rzecz PWSZ, która
w głównej mierze pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Powiatu Wałeckiego.
Od godz. 10:30 w hali sportowej
PWSZ w Wałczu gromadzili się
uczestnicy z wałeckich instytucji
zrzeszających osoby niepełnosprawne. Wśród zaproszonych
organizacji znalazły się: Warsztat
Terapii Zajęciowej w Wałczu, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wałczu, Stowarzyszenie Dzieci
Niepełnosprawnych „UŚMIECH”
Wałcz, Dom Pomocy Społecznej
w Wałczu, Polski Związek Niewidomych – Koło Wałcz, Polski
Związek Głuchych – Koło Terenowe Wałcz oraz Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy „Radość z Życia” w Wałczu.
Łącznie w imprezie udział wzięło
ponad 150 uczestników i opiekunów.
O godzinie 11:00 zawody zostały
uroczyście otwarte przez znamie-

nitych gości, między innymi Starostę Powiatu Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza, JM Rektora dr
Dariusza Skalskiego. Od godziny
11:15 rozpoczęły się zmagania
sportowe poprzedzone wspólną
rozgrzewką. Siedem konkurencji,
w których rywalizowali uczestnicy spartakiady było poprowadzone w formie stacji o następującym
charakterze: zwinnościowy, rzutny,
równoważny, siłowy, skoczny i koordynacyjno-orientacyjny. Mimo
różnych problemów ze zdrowiem,
każdy zawodnik odnalazł konkurencję, w której czuł się świetnie
i odnosił sukcesy.
Wszyscy świetnie się bawili lecz

najważniejsze były cele do zrealizowania tj. popularyzacja aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, integracja placówek
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz integracja ze społeczeństwem, zachęcanie do zdrowego i aktywnego stylu życia.
Zwycięzcami spartakiady zawsze
zostają wszyscy uczestnicy. Każda
drużyna została nagrodzona pucharem, a każdy zawodnik zdobył
medal. Ważną rolę w zawodach
odegrał Instytut Pedagogiki i Kultury Fizycznej PWSZ w Wałczu
którego studenci i członkowie
przygotowywali i sędziowali spartakiadę nabierając wiedzy i umie-

jętności w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Uwieńczeniem „Spartakiady Osób
Niepełnosprawnych” był wspólny
obiad na terenie PWSZ w Wałczu,

podczas którego wszyscy się integrowali, wymieniali uwagami
i motywowali do prowadzenia
zdrowego i aktywnego trybu życia.

400 złotych dla tych, którzy pójdą na studia

Państwo obejmuje opieką rodziny,
dając 500 złotych na dziecko i 300
zł na start roku szkolnego. PWSZ
w Wałczu poszedł krok dalej, bo
dla tegorocznych maturzystów,
którzy wybiorą wałecką uczelnię,
czeka bonus w postaci 400 złotych
miesięcznie w pierwszym semestrze.

Uczelnia została wyróżniona przez
MNiSW przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 1 mln
zł na wsparcie rozwoju kształcenia
na profilu praktycznym.
„Chcielibyśmy, aby część tych środków w postaci specjalnego funduszu
stypendialnego trafiła bezpośrednio
do tegorocznych maturzystów, którzy podejmą studia na naszej uczelni. Chcemy zachęcić w ten sposób
do podejmowania studiów na profilu
praktycznym” – wspomina prorektor
Marek Olesiak.
Uczelnia prowadzi rekrutację na
kierunki studiów, po których nie ma
problemów ze znalezieniem pracy:
a. Finanse i Rachunkowość

b. Ekonomiczno-Prawny
c. Informatyka w Biznesie i Administracji
d. Administracja
e. Pedagogika
f. Wychowanie Fizyczne
g. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W ramach tego systemu każdy tegoroczny maturzysta, który podejmie
studia na naszej uczelni, otrzyma
przez pierwszy semestr studiów 400
zł stypendium. Są plany na rozszerzenie tego programu także na drugi
semestr studiów. Jedynym warunkiem otrzymania tej pomocy jest
niepodejmowanie zatrudnienia w
okresie pobierania tego stypendium
oraz zobowiązanie się do uczestniczenia w zajęciach i przewidzianych
w programie studiów egzaminach i
zaliczeniach.
Stypendium to jest niezależne od innych przewidzianych prawem form
pomocy materialnej dla studentów
(tj. stypendia socjalne, mieszkaniowe oraz zapomogi w razie zaistnienia
sytuacji losowych). Od drugiego roku

studiów wyróżniający się w nauce lub
sporcie studenci mogą ubiegać się o

specjalne stypendium Rektora. Przysługuje ono najlepszym studentom

niezależnie od ich sytuacji materialnej.
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Nauczycielka pyta dzieci, jakie
zwierzęta mają w domu
Uczniowie kolejno odpowiadają:
- Ja mam psa..
- Ja kota
- U nas są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Jasio
- A my mamy kurczaka w zamrażarce

Policjanci
uratowali kobietę

Sierż. szt. Grzegorz Krasocki i sierż. Andrzej Naumowicz
z Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu weszli po drabinie
wozu strażackiego do mieszkania starszej kobiety, z którą
od kilku dni nie było kontaktu.
Słaba i wyziębiona leżała na
podłodze w kuchni.
Do dyżurnego wałeckiej jednostki zatelefonował mężczyzna i poREKLAMA

Młoda, śliczna sekretarka
w pierwszym dniu pracy stoi
nad niszczarką dokumentów
z lekko niepewną miną. Oczarowany kolega z pracy postanawia wybawić dziewczynę
z opresji.
- Mogę ci w czymś pomóc?
- Pokaż mi jak to działa.
Chłopak bierze z jej rąk dokumenty i wkłada do niszczarki.
- Bardzo ci dziękuje! A którędy
wychodzą kopie?
Mężczyzna wyjechał w delegację i mówi koledze:
- Pilnuj mojej żony, a jak mnie
zdradzi, to wyrwij jedną sztachetkę z płotu.
Po pewnym czasie wraca do
domu a widząc, że jedna sztachetka jest wyrwana, myśli:
„ Ten jeden raz to jej wybaczę”
Wchodzi do domu, a żona
krzyczy:
- Dobrze, ze wróciłeś, bo co ja
tu przeżyłam! Trzy razy nam
cały płot sztachetka po sztachetce jakieś łobuzy rozebrały!
Mały ptaszek leciał do Afryki,
ale było już bardzo zimno
i ptaszek zamarzł.
Spadł na łąkę i nasrała na
niego krowa. Ptaszkowi zrobiło
się ciepło więc zaczął śpiewać.
Usłyszał to kot, wyjął go z kupy
i pożar. Jaki z tego morał?
1. Nie każdy kto na Ciebie narobi jest twoim wrogiem.
2. Nie każdy kto Cie wyjmie
z gówna jest twoim przyjacielem.
3. Jak siedzisz w gównie po
uszy to siedź cicho.

REKLAMA

wiedział, że od kilku dni nie może
nawiązać kontaktu telefonicznego
z członkiem swojej rodziny. Pod
wskazany adres został skierowany patrol. Ustalili, że właścicielka mieszkania nie była widziana
ostatnio przez sąsi adów. Ponieważ nikt nie otwierał drzwi, funkcjonariusze pojechali do szpitala,
żeby sprawdzić czy kobieta tam
nie trafiła. Okazało się, że była
w placówce kilka dni temu, ale

nie wymagała hospitalizacji.
- Sierż. szt. Grzegorz Krasocki
i sierż. Andrzej Naumowicz ponownie wrócili do mieszkania
i o pomoc poprosili strażaków.
Przy pomocy drabiny wozu strażackiego funkcjonariusze weszli
do mieszkania i zastali tam leżącą
na podłodze właścicielkę mieszkania - relacjonuje rzecznik KPP
w Wałczu mł. asp. Beata Budzyń.
- 67-latka była przytomna, jednak

nie poruszała się i nie odpowiadała na zadawane przez funkcjonariuszy pytania. Była wyziębiona
i słaba.
Pogotowie
przetransportowało
kobietę do szpitala.
W kuchni mundurowi zauważyli
zapalony palnik w kuchence gazowej.
Oprac. mk
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REKLAMA

5.07-6.07. 2018 r.
godz. od 9:00 do 14:00
Letnie warsztaty dla dzieci
„Poszukiwacze skarbów”
/WCK/ opłata 60 zł
5.07.2018 r. godz.17:00
Występ zespołów ukraińskich
/sala widowiskowa/
6.07-8.07.2018 r.

FESTIWAL DWÓCH JEZIOR
09.07-10.07.2018r.
godz. od 10:00 do 14:00
Warsztaty muzyczne Studio Esti
/sala widowiskowa/
11.07.2018 r.
godz. 17:00
Koncert letni Studio Esti
/Promenada nad jeziorem
Raduń przy zegarze/

KINO TĘCZA
6.07 - 12.07.2018 r.
godz. 16:00
„Odlotowy nielot”
6.07 - 19 .07.2018 r.
godz. 17:45
„BEREK”
8 - 6.07 - 12.07.2018 r.
godz. 20:00
„Ocean’s”
13 - 19.07.2018 r.
godz. 20:00
„Hereditary – Dziedzictwo”
20-26.07.2018 r.
godz. 16:00
„Co w trawie piszczy”
20 -26.07.2018 r.godz.17:45
„41 dni nadziei”
20-26.07.2018 r.
godz.20:00
„Sicario 2”
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

EXTRAWAŁCZ nr 300

12

Wałeckie Centrum
Kultury nie ma wakacji

Odblaski
dla każdego

Tegoroczny cykl zajęć w bibliotece w czasie wakacji odbywał się pod hasłem „Bajkowe wakacje”. Dzieci
m.in. wykonały kolorowe akwarium, opowiadały o mieszkańcach podwodnego świata, odpowiadały na zagadki i quizy, czytały pod chmurką wybrane przez siebie książeczki i wspólnie wykonały wakacyjny pejzaż.
W ostatnich dniach czerwca zakończył się kurs komputerowy dla seniorów. Podczas zajęć uczyli się podstaw obsługi komputera, edytora tekstu, posługiwania się klawiaturą i myszką oraz korzystania z Internetu.
W wakacje w WCK odbywać się będą także inne warsztaty i zajęcia.
Oprac. AK

Policjanci z drogówki Komendy Powiatowej Policji w Wałczu przez
cały rok prowadzą akcję, której celem jest poprawa bezpieczeństwa
rowerzystów i pieszych. Ostatnio sierż. Magdalena Ogrodowska i st.
post. Żaneta Leśkiewicz wręczały pieszym elementy odblaskowe,
a rowerzystom oświetlenie jednośladu, odblaski na koła i broszurę
z przepisami drogowymi. Wszystko w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Policjantki przypominały, jak niebezpiecznie może
zakończyć się rozmowa z drugą osobą czy korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy. Natomiast
do rowerzystów apelowały o rozwagę i ostrożność. Przypominały, że
każdego rowerzystę obowiązują takie same przepisy ruchu drogowego jak kierowcę samochodu.
Oprac. AK

Pozwól sobie pomóc

Rusza program rozwoju osobistego
dla mieszkanek Wałcza „Własnym
Rytmem, Własnym Głosem”, skierowany do kobiet z rodzin dotkniętych
problemem uzależnienia.

Mogą wziąć w nim udział:
* kobiety współuzależnione - żony
i matki alkoholików,
* DDD i DDA - dorosłe córki z rodzin
dysfunkcyjnych/ukończone 18 lat,
* trzeźwiejące alkoholiczki, warunek
minimum rok abstynencji.
Projekt w całości finansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu pod patronatem burmistrza.
Nadrzędnym celem programu jest
pomoc kobietom lepszym rozumieniu
siebie i swoich potrzeb, budowaniu
stabilności emocjonalnej, rozwijanie
optymalnych umiejętności i strategii
radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych oraz podnoszenie jakości
życia.
Projekt uwzględnia kompleksowe
wspieranie osoby współuzależnionej.
Jest on kierowany do kobiet, które
odbyły już I etap zdrowienia, mają
podstawową wiedzę na temat zaburzenia, które je dotknęło. Program ten
jest postrzegany jako pogłębiony etap
wychodzenia z syndromu współuzależnienia: proces zmiany w kierunku
rozwoju osobistego i społecznego.
Realizator: Pracownia Rozwoju Oso-

bistego „Własnym Rytmem” mgr
Alicja Kożuchowska, pedagog (WSP
Bydgoszcz), instruktor programu profilaktycznego Program Siedmiu Kroków Fundacji ETOH, trenerka rozwoju
osobistego/dyplom Szkoły Trenerów
Komunikacji opartej na Empatii-Warszawa, certyfikowana terapeutka tańcem, członkini Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-Poznań cert. Nr
8, zen coach, praktyk integracji oddechem, absolwentka wielu szkoleń
i programów dla osób współuzależnionych organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
- Przez wiele lat obserwowałam kobiety, które zmagały się z problemem
powrotu do zdrowia i równowagi.
Istotnym brakiem, którego doświadczyłam i który zauważam jest fakt
ograniczonych możliwości i dostatecznego wsparcia w dalszym, pogłębionym procesie wychodzenia z syndromu współuzależnienia - mówi A.
Kożuchowska. - O ile świadomość
konieczności i dostępność terapii podstawowej, w ostatnich latach znacznie wzrosła, o tyle dalszy, pogłębiony
rozwój osobisty tych kobiet był i jest
traktowany marginalnie. Często głównie z powodów finansowych stawał
się niemożliwy mimo zainteresowania
i otwartości potrzebujących kobiet.
Terapia dla osób współuzależnionych
jest długim i trudnym procesem. Nie

można nie zauważać tego, iż osoba
współuzależniona doświadcza jednocześnie problemów ze sobą, z najbliższymi osobami i światem zewnętrznym.
Te trzy obszary są ze sobą ściśle połączone, wywierają na siebie wpływ
i determinują funkcjonowanie kobiety
często pozostającej w trudnych, niesprzyjających okolicznościach i relacjach (aktywnie pijący partner).
- Dlatego stworzyłam program, który
uwzględnia kompleksowe wspieranie
osoby współuzależnionej. Jest on kierowany do kobiet, które odbyły już
I etap zdrowienia, mają podstawową
wiedzę na temat zaburzenia, które je
dotknęło. Program ten jest postrzegany jako pogłębiony etap wychodzenia
z syndromu współuzależnienia: proces
zmiany w kierunku rozwoju osobistego i społecznego - opowiada.
Nadrzędnym celem programu jest
pomoc kobietom lepszym rozumieniu
siebie i swoich potrzeb, budowaniu
stabilności emocjonalnej, rozwijanie
optymalnych umiejętności i strategii
radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych oraz podnoszenie jakości
życia.
Trwa rekrutacja. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia i zapisy:
alicja@wlasnymrytmem.pl
Oprac. AK
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Tegorocznemu festiwalowi w Mirosławcu patronował nie żubr, a ryś.
Jednak poza nazwą wszystko to,
co od lat wyróżnia imprezę się nie
zmieniło. Były więc dobrzy muzycy,
zabawni prowadzący, profesjonalna, scena, oświetlenie i cała masa
dodatkowych atrakcji.
Festiwal Rysia - Strefa Żubra odbywał
się w tym roku 30 czerwca i 1 lipca
na stadionie miejskim. Zmiana nazwy
ma związek ze zmianą sposobu finansowania.
- Jedną ze składowych decydujących
o sukcesie lub porażce imprezy plenerowej jest pogoda, bo tylko na to
nie mamy wpływu i nie możemy się
w stu procentach na nią przygotować.
W tym roku jest chłodno, na szczęście nie pada - mówił tuż po otwarciu
burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. Od 7 lat nie wymyślamy imprezy na
nowo, my ją tylko doszlifowujemy.
Formuła jest sprawdzona, dlatego nie
rezygnujemy z tego, co dobre. Tradycyjnie podzieliliśmy festiwal na dwa
dni: pierwszy, sobota, ma być dniem
muzyki nieco bardziej ambitnej;
z kolei niedziela to dzień dla rodziny,
przygotowujemy atrakcje dla dzieci
i rodziców, a na scenie grają zespoły
disco polo. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Ryś zastąpił żubra
W sobotę imprezę otworzyli muzycy zespołu Nadmiar, grający bluesa
i rocka, po nich na scenie wystąpiła
Cała Góra Barwinków - zespół, który
jest jednym z ważniejszych w Polsce
wykonawców reggae i ska. Zarażają energią i optymizmem płynącym
z tekstów. Po CGB zagrali dobrze już
znani mirosławieckiej publiczności
Poparzeni Kawą Trzy. W charakterze
gwiazdy wystąpił zespół De Mono i to
podczas tego koncertu pod sceną panowało największe zagęszczenie. Poza
tym w tłumie było cieplej, wieczorem
temperatura spadła poniżej 15 stopni
Celsjusza. Muzycy zespołu De Mono
zagrali swoje stare i nowe utwory, ale
niestety - mimo bisów - pozostawili po
sobie pewien niedosyt, nie grając chyba najbardziej ich znanej piosenki Jak
statki na niebie. Pierwszy dzień imprezy zakończył się zabawą taneczną, do
której grał radiowiec z Eski - dj Pawelec. Najwytrwalsi bawili się do 4 rano.
Następny dzień rozpoczął się od
Święta Kolorów Holi, był też amatorski (tylko z nazwy) pokaz rowerowy
w wykonaniu młodych mieszkańców
Mirosławca, występ gwiazd z mirosławieckiego Ośrodka Kultury oraz
Festiwal Potraw Tradycyjnych. Na
scenie zagrali Adonis, B-QLL, Defis
i Weekend. Trzeba przyznać, że muzyka disco polo ciągle cieszy się niesłab-

nącym zainteresowaniem. Pod sceną
bawiły się prawdziwe tłumy.
W ciągu obu festiwalowych dni nie
mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. Były kule wodne, bungee, wesołe miasteczko z karuzelami
i elektrycznymi samochodami, a także dmuchane zamki i mnóstwo stoisk
z zabawkami. Do Mirosławca przyjechały też food trucki, więc oferta gastronomiczna była szeroka.
- Ryś wszedł w strefę żubra, ale
wszystko skończyło się dobrze i - co
ważne - taniej dla budżetu gminy o 50
tys. złotych. Impreza jak co roku była
bardzo udana. Bawili się na niej nie
tylko mieszkańcy Mirosławca, ale też
oczywiście Wałcza, okolicznych gmin
i powiatów - cieszy się burmistrz P.
Pawlik. - Festiwal doszedł do skutku
dzięki naszym sponsorom: firmie Żywiec Zdrój, Spółdzielczemu Bankowi
Ludowemu w Złotowie, Nadleśnictwu
Mirosławiec, firmie Investa i Investa
Chem, PZZ Wałcz, Enea Operator.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Ja chciałbym podziękować także całemu zespołowi Ośrodka Kultury w Mirosławcu i wolontariuszom, którzy nas
wsparli w przygotowaniach i przeprowadzeniu festiwalu - bez nich byłoby
to niemożliwe. Dziękuję.
W Festiwalu Rysia uczestniczyli także
amerykańscy żołnierze stacjonujący

Wałeccy policjanci odzyskali
skradziony samochód

Policjanci z Wałcza zatrzymali
mężczyznę, który za naszą zachodnią granicą ukradł forda
kugę wartą 100 tysięcy złotych.

Policjanci dzięki współpracy
z niemiecką policją ustalili, że
przez powiat wałecki będzie
przejeżdżał pojazd pochodzący
z przestępstwa. Kiedy zauważyli skradzionego forda, postanowili zatrzymać kierującego.
Był nim 27-latek wielokrotnie

karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Na wniosek prokuratora rejonowego w Wałczu
sąd rejonowy zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego

aresztowania na trzy miesiące.
Mężczyźnie grozi kara nawet do
10 lat pozbawienia wolności. Odzyskany samochód zostanie przekazany właścicielowi.
Oprac. AK

Ciężarówka z promilami

Policjanci wałeckiej drogówki
zatrzymali 42-letniego kierowcę, który prowadził pojazd ciężarowy z naczepą mając blisko
2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do zatrzymania 42-letniego kierowcy doszło na drodze krajowej
nr 10 w Kalinówce, gmina Mirosławiec. O tym że kierowca może
być pijany ktoś powiadomił poli-
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cję telefonicznie.
- Funkcjonariusze ustalili, że
42-latek kupił po drodze alkohol
i pozbył się z pojazdu opróżnionych wcześniej puszek po piwie
- mówi rzecznik prasowy KPP
w Wałczu mł. asp. Beata Budzyń.
- Chwilę po dokonaniu zakupów
został zatrzymany przez policjantów. Po badaniu stanu trzeźwości
okazało się, że jest pijany.
Podróż 42-latka zakończyła się

w policyjnym areszcie. Kierowca
jechał z województwa mazowieckiego, miał przekroczyć granicę.
Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 3 lata
oraz karę grzywny wysokości 7,5
tysiąca złotych, z czego kwota 5
tysięcy przeznaczona zostanie na
pomoc postpenitencjarną.
Oprac. mk

w 12 Bazie Bezzałogowych Statków
Powietrznych Mirosławcu. Na scenie
wręczyli burmistrzowi ręcznie zdobione wiosło, które ma służyć do utrzymania wspólnego kierunku współpracy.
Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie
spróbowali się do czegoś przyczepić.
Goście narzekali tylko na ochronę,

która - według nich - swoje obowiązki
wykonywała bardzo grzecznie, chociaż zbyt skrupulatnie. Konieczność
okazywania zawartości plecaka lub
torebki kilkadziesiąt razy podczas
jednej imprezy to jednak chyba lekka
przesada…
fot. 1kadr fotografia i film
mk
REKLAMA
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Mistrzynie
pochodzą z Wałcza

Wałczanki
Alicja
Glinka oraz Oliwia Szperkowska,
wychowanki klubu ORZEŁ
2010 Women PZZ Wałcz zostały z koleżankami z UKS SMS
Łódź mistrzyniami Polski juniorek U19.
W meczu finałowym dziewczę-

ta zagrały od pierwszej minuty.
Spotkanie o tytuł mistrza Polski
juniorek U19 w regulaminowym
czasie zakończyło się wynikiem
remisowym 1:1. W rzutach karnych O. Szperkowska obroniła
jedną z jedenastek wykonywanych przez zawodniczkę Medyka
Konin i mistrzostwo stało się fak-
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Burmistrz
z absolutorium

tem. Alicja i Oliwia były uczennicami klas piłkarskich Gimnazjum nr 2 na Dolnym Mieście
w Wałczu, a ich trenerką w szkole
i w klubie ORZEŁ 2010 Women
PZZ Wałcz była Anna Łukaszewicz.
Oprac. mk

28 czerwca odbyła się sesja Rady
Miejskiej w Człopie, podczas
której burmistrz Zdzisław Kmieć
otrzymał absolutorium z wykonania budżetu. - Dziękuję bardzo
za udzielenie mi absolutorium.
Ponieważ ten rok był rekordowy
pod względem ilości środków,
które udało nam się zgromadzić,
REKLAMA

jak i ilości inwestycji - mówił Z.
Kmieć. - Cieszy również to, że
wiele zadań udało się zrealizować
w ramach funduszu sołeckiego.
Dziękuję tym, którzy dostrzegli
owoce naszej pracy i udzielili gestu poparcia.
Oprac. AK

15

Czwartek, 5 lipca 2018

Piłkarskie
wakacje

Juniorzy KS Orzeł uczestniczyli w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Tatry Cup.
Wałczanie w turnieju głównym znaleźli się
poza podium, lecz w dodatkowych zmaganiach zdobyli puchar Kasprowego.

W Zakopanem rywalizowało 147 zespołów w 8
kategoriach wiekowych. Juniorzy Orła wystąpili w kategorii U-13 i U -14. W tej ostatniej
zajęli drugą lokatę w grupie, a następnie zespół
uplasował się na piątym miejscu w turnieju
Tatry Cup. W walce o puchar Kasprowego po
wyrównanych pojedynkach z drużynami z Jaworzna i Prudnika wałczanie triumfowali. Dodatkowo Maciej Pawlisz otrzymał wyróżnienia
dla najlepszego zawodnika w swojej kategorii.
Zespół Orła w kategorii U-13 uplasował się na
piątym miejscu w turnieju o puchar Giewontu.

REKLAMA

Drużynę Orła w kategorii U-14 reprezentowali:
Maciej Pawlisz, Karol Kubik, Szymon Gąsiorowski, Mateusz Buczkowski, Adam Dgeczyk,
Jakub Kubiak, Adrian Szewc, Nikodem Komorniczak, Kamil Bargieł, Miłosz Gąsiorowski
i Szymon Chruścicki.
Natomiast w zespole U-13 wystąpili: Jakub
Moskwa, Łukasz Skwarna, Bartłomiej Szcześniak, Dominik Jadczak, Dagmara Stępień,
Maciej Dziekański, Jakub Ostromecki, Miłosz
Owczarek, Kacper Radysz i Patryk Jaworek.
Trenerem zespołów jest Piotr Dziekański.
Zarząd klubu, trener i zawodnicy pragną podziękować gminie miejskiej oraz gminie wiejskiej Wałcz, sponsorom oraz rodzicom za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na turniej.
Oprac. p
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