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Policjanci szukają bandyty
ło, że złodziej włożył do jej torebki
„tylko” rękę. Do zdarzeń dochodziło
między godz. 16.00 a 18.00.
Mundurowi proszą o unikanie miejsc
mało uczęszczanych i niedoświetlonych. Radzą zachować wzmożoną
czujność i uważnie obserwować
otoczenie (szczególnie osoby, które
dziwnie się zachowują, np. bez celu
kręcą się w jakimś miejscu).
- Każdą podejrzaną sytuację prosimy zgłaszać pod numer alarmowy
112. Pamiętajmy także o tym, że
życie i zdrowie ludzkie jest najważ-

niejsze - apeluje asp. Beata Budzyń
z Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu. - Prowadzimy intensywne działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy.
Nieoficjalnie udało nam się ustalić,
że mundurowi podczas sprawdzania
nagrań z kamer wytypowali podejrzanego. Wiadomo tylko, że jest wysoki i szczupły. Niestety w trakcie
przechodzenia obok kamery twarz
nakrył kapturem.
m
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Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Wałczu apelują do osób
starszych o szczególną ostrożność.
W ciągu ostatnich dni na terenie
miasta miało miejsce kilka kradzieży damskich torebek.
Do pierwszego ataku doszło 16
stycznia ok. godz. 16.30 na osiedlu
przy ulicy Kościuszki, gdzie nieznany sprawca dokonał kradzieży
torebki na tzw. „wyrwę” 82-letniej
wałczance. Podczas kradzieży ko-

bieta została popchnięta i się przewróciła. Odwieziono ją do szpitala.
Łupem bandyty padł portfel z pieniędzmi i dokumentami. Do następnych dwóch ataków doszło 23 stycznia przy ul. Kilińszczaków. Metoda
działania sprawcy była podobna. Za
pierwszym razem jego łupem padło
zaledwie 15 zł. Napastnik prawdopodobnie nie zadowolił się tą kwotą
i „uderzył” drugi raz tego samego
dnia. Mężczyzna podbiega do ofiar,
odpycha je, wyrywa torebki i ucieka.

Do ostatniej kradzieży doszło na os.
Dolne Miasto. Kobieta nie została
tym razem odepchnięta. Wystarczy-
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Felieton na rozgrzewkę

Nieustannie
powracający problem
Odwilż, jaka nadeszła w ostatnich dniach, spowodowała, że
śnieg znikł i wyłoniły się spod
niego psie odchody. Zawsze jak
tylko nadchodzi ocieplenie, natychmiast w najmniej oczekiwanych miejscach możemy natknąć się na pozostałości psiego
procesu trawiennego, którego
właściciele czworonogów nie
mają - pomimo takiego obowiąz-

ku - ochoty sprzątać. Nie tylko
na trawnikach, skwerach, lecz
również na chodnikach w środku
miasta, parkingach, ale również
na placach zabaw można nieoczekiwanie wdepnąć w g...
Oczywiście problemu by nie
było, gdyby nie to, że właściciele
czworonogów za nic sobie mają
swoje obowiązki. Wśród ludzi
wyprowadzających psy na spacer
można wyróżnić kilka odmian
zachowań. Oczywiście jest wielu odpowiedzialnych właścicieli,
którzy gdy tylko zauważą, że ich
pupil przymierza się, aby zrobić
„dwójkę”, natychmiast wyciągają z kieszeni foliową torebkę
i spokojnie czekają na zakończenie przez psa fizjologicznej czynności i sprzątają po swoim przyjacielu. Inni puszczają ulubieńca
samopas, zupełnie nie interesując
się tym co i gdzie ich przyjaciel

pozostawi, i czy będzie to przeszkadzać innym ludziom. Najbardziej śmieszą mnie jednak
ludzie, którzy prowadząc psa na
smyczy, kiedy ten się zatrzymuje i przyjmuje charakterystyczną
pozycję, po prostu się odwracają
i udają, że nic nie widzą. Bardziej doświadczeni wyciągają
telefon i udają, że są zajęci rozmową, więc w domyśle nie mogą
zwracać uwagi na to, co czyni ich
pies. A gdy ten wróci do spaceru, również natychmiast rozpoczynają dalszy marsz. Niestety
nie możemy się spodziewać, że
wszyscy zaczną nagle się przejmować czystością naszych skwerów i ulic, i zaczną sprzątać po
swoich pupilach. Jednak można
i należy edukować. We Władysławowie trwała akcja, podczas
której strażnicy Straży Miejskiej
uczyli oraz przypominali o obo-

wiązku sprzątania i rozdawali
zestawy do zbierania odchodów.
Wszystko dla dobra czworonogów i ich właścicieli. Akcja miała za zadanie zwrócenie uwagi na
obowiązki związane z posiadaniem pupila. Strażnicy byli wyposażeni w bloczki z mandatami,
lecz również w zestawy torebek
na psie odchody.
Niestety z przykrością muszę
stwierdzić, że Wałcz znajduje
się w czołówce najbardziej zabrudzonych miast. Tu naprawdę
nie da się przejść kilku metrów,
żeby nie natknąć się na minę.
I nie mówię tu o trawnikach, ale
też o chodnikach znajdujących
się w centrum miasta. Mieszkańcy wielkie nadzieje pokładają w nowym burmistrzu, lecz
póki co zmian nie widać. Nie ma
tygodnia, żeby Czytelnicy nie
zwrócili się do naszej redakcji

z prośbą o interwencję w tej
sprawie. Zwracają uwagę, że
nie mają w stosunku do włodarzy wielkich oczekiwań. Chcą,
żeby w mieście było bezpiecznie, czysto i żeby lokalne opłaty
były na akceptowalnym poziomie.
Nie rozumieją, czy burmistrz
nie może zadzwonić po prostu
do ZGK i powiedzieć: posprzątajcie psie kupy. Albo do strażników miejskich z tekstem:
panowie, od dzisiaj chcę was
widzieć w mieście, nie za kierownicą służbowego samochodu, ale na skwerach, placach,
chodnikach i promenadach. Na
wasz widok żaden pies nie odważy się nabrudzić.
I tego sobie, i Czytelnikom
z całego serca życzę.
piotr

Rocznica katastrofy CASY

23 stycznia minęło 11 lat od katastrofy samolotu CASA pod
Mirosławcem. Rocznicę upamiętniono koncertem okolicznościowym, mszą polową i złożeniem pod pomnikiem wieńców.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się koncertem okolicznościowym w Ośrodku Kultury
w Mirosławcu i mszą polową,
którą w hangarze na terenie 12.

Bazy Bezzałogowych Statków
Powietrznych odprawił ks. płk Janusz Radzik. Następnie: poseł RP
Paweł Suski, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz,
zastępca szefa sztabu generalnego WP gen. Broni Michał Sikora;
dowódca generalny Rodzajów Sił
Zbrojnych gen. broni Jarosław
Mika; zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. dyw. pil. Tadeusz Mikutel;

dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa
Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński i lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy Mirosławca przejechali pod pomnik
upamiętniający ofiary katastrofy,
gdzie J. Mika odczytał list od
ministra obrony narodowej. Wy-

mieniono nazwiska 20 żołnierzy,
którzy zginęli w katastrofie. Pod
pomnikiem zapalono znicze i złożono wieńce oraz wiązanki kwiatów.
23 stycznia 2008 r. o godz. 19:07,
przy podejściu do lądowania
w Mirosławcu rozbił się wojsko-

wy samolot transportowy CASA
C-295. Zginęło 4 członków załogi
i 16 oficerów Sił Powietrznych.
Wszyscy wracali z konferencji
poświęconej bezpieczeństwu lotów.
AK
Fot. 12. BBSP Mirosławiec
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Ciągłe braki kadrowe i zmiana
przepisów zadecydowały o nieznacznym pogorszeniu statystyk,
które na rocznej odprawie 25
stycznia w hotelu Lider na Bukowinie przedstawił komendant
powiatowy policji insp. Zbigniew
Podhorodecki. Mimo to komendant wojewódzki nadinsp. Jacek
Cegieła wychwalał pracę wałeckich mundurowych.
Tego samego dnia, ale kilka godzin
wcześniej, przed komendą wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski
i jego zastępca Paweł Kosmalski
przekazali dzielnicowym z terenu
gminy Wałcz kluczyki do nowego
radiowozu - opla mokki. Dzięki
wyższemu zawieszeniu samochód
dotrze nawet do najbardziej odległych miejscowości na terenie
gminy, która - przypomnijmy - jest
drugą pod względem wielkości
w kraju.
W uroczystej naradzie w COS
OPO na Bukowinie uczestniczyli m.in. komendant wojewódzki
nadinsp. Jacek Cegieła, samorządowcy, przedstawiciele współpracujących z policją służb, prokuratury i duchowieństwa.
Komendant powiatowy przedstawił statystyki, z których wynika, że
aż 74 procent respondentów (badanie przeprowadził CBOS) dobrze ocenia pracę policjantów. 86
procent ankietowanych wskazuje,
że w Polsce żyje się bezpiecznie
a 93 procent uważa za bezpieczne
swoje najbliższe otoczenie. Insp.
Z. Podhorodecki zwrócił uwagę
na pojawiający się coraz częściej
problem
cyberprzestępczości.
Poinformował też, że rozwija się
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W naszym powiecie
w ubiegłym roku było 287 zgłoszeń, potwierdzono 92, 157 nie

potwierdzono,
wyeliminowano
42. Mieszkańcy zgłaszali przede
wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, niewłaściwą infrastrukturę drogową, spożywanie
alkoholu w niedozwolonych miejscach, niewłaściwe parkowanie,
dzikie wysypiska i miejsca, w których zbierają się nieletni. Przy okazji zwrócił uwagę, że policjanci są
coraz lepiej wyposażeni. Ostatnio
otrzymali m.in. trzy radiowozy:
bmw serii 3, opla mokkę i kię ceed
oraz tablet, ponad 20 notebooków,
mobilne terminale, terminale płatnicze oraz nowe oprogramowanie
pomocne w tworzeniu szkiców
zdarzeń drogowych.
W 2018 roku wałeccy policjanci
odnotowali 910 przestępstw, czyli
więcej niż w roku 2017. Komendant wyjaśnił, że wpływ na to miała zmiana przepisów dotyczących
alimentacji. W ubiegłym roku
mundurowi wszczęli 201 takich
postępowań.
Wykrywalność ogólna wyniosła 75 procent, wykrywalność
przestępstw kryminalnych 65,7
a wykrywalność najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw pospolitych była na poziomie ponad

44 procent. Wpływ na wykrywalność i czas reakcji (około 11 minut)
policjantów na zdarzenia (oprócz
odległości) mają braki kadrowe.
W 2018 roku na 116 było 13 wakatów, dodatkowo 5 policjantów
przebywało na długotrwałych
zwolnieniach lekarskich. W tym
roku 6 ma odejść na emeryturę.
Jeśli chodzi o ruch drogowy, to
w 2018 roku nastąpiła zdecydowana poprawa w odniesieniu do
roku 2017. Na drogach powiatu
doszło do 44 wypadków i 594 kolizji. Zginęły 4 osoby (11 w 2016
i 7 w 2017), było również mniej
rannych niż w poprzednich latach.
Najwięcej zdarzeń odnotowano na
drogach krajowych i wojewódzkiej 177. Główne przyczyny to
standardowo nadmierna prędkość
i nieustąpienie pierwszeństwa na
przejściach. Komendant poinformował, że w tym roku wałeccy policjanci skupią się na działaniach,
które mają doprowadzić do zmiany infrastruktury i doświetleniu
przejść dla pieszych.
Komendant wojewódzki nadinp.
Jacek Cegieła również przytoczył
statystyki. Cieszył się z rosnącego zaufania do policji, ale zwró-

cił przy okazji uwagę na to, że to
ogromne zobowiązanie i należy
zrobić wszystko, żeby tę opinię
utrzymać. Mówił o tym, że była
to ostatnia odprawa poza jednostką (na wiosnę ma nastąpić przeprowadzka do nowego budynku)
oraz obiecał, że pomoże w każdym
działaniu, które może doprowadzić do rozwiązania braków kadrowych. Chwalił wytężoną pracę
wałeckich mundurowych i prosił
o przekazanie podziękowań członkom rodzin, którzy są wsparciem
dla policjantów w ich trudnej pracy.
Odprawa była okazją do nagrodzenia wyróżniających się funkcjonariuszy. Nagrody starosty Bogdana
Wankiewicza otrzymali sierż. szt.
Patryk Kłos, asp. Jarosław Lewandowski, mł. asp. Dorota Samusionek-Rychlicka i sierż. Jakub

Moskalewicz. Burmistrz Wałcza
Maciej Żebrowski uhonorował st.
sierż. Patryka Ciszewskiego, mł.
asp. Bartosza Daleckiego, sierż.
szt. Łukasza Szwerkolta i asp.
szt. Jerzego Maćkowskiego. Wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski
wręczył nagrody sierż. szt. Danielowi Stańczakowi, asp. szt.
Pawłowi Kołosowskiemu, sierż.
szt. Grzegorzowi Krasockiemu
oraz asp. szt. Andrzejowi Kilijańskiemu. Burmistrz Człopy Jerzy
Bekker nagrodził asp. Agnieszkę
Gawlicką, z kolei nagrodę w imieniu burmistrza Mirosławca asp.
Ewie Gucze wręczył jego zastępca
Dariusz Bartosik. Nagrodę sierż.
sztab. Romanowi Rubakowi wręczył z kolei zastępca burmistrza
Tuczna Janusz Bartczak.
z
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Ogłoszenia drobne
- - 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. 67-258-41-08, lic.4933.
Aktualne oferty na www.posrednictwoholandia.pl

• Wynajmę lub sprzedam:
-Sklep w Wałczu o pow. 300 m2 (aktualnie sklep
meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (pow. 400 m2
każda)
-działkę budowlaną ok. 1500 m2 z budynkiem gospodarczym, uzbrojoną w Chudym( woda, energia elek.,
instal. gazowa)
Obiekt produkcyjno – magazynowy ok 680 m2 na
działce 6300 m2. Wolnostojący w Witankowie.
Tel. 602 497 237

• Praca dodatkowa. Poszukujemy do współpracy
ankieterów, mile widziani studenci. Towaszystwo
Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu.
Tel. 668 945 990

• Kupię dom, działkę budowlaną na Zaułku Chełmińskim. Możliwość zamiany na całkowicie wyremontowane mieszkanie na l piętrze, Zatorze I.
Tel. 661 786 296

• Opiekunka Seniorów w Niemczech. Kursy niemieckiego od podstaw w Wałczu - po kursie praca gwarantowana! Tel. 514 781 838, Promedica24

• Zamienię mieszkanie własnościowe 4 pokojowe na 3
pokojowe Wałcz, Dolne Miasto
tel. 531 674 938

• Opiekunka Seniorów w Niemczech. Atrakcyjne
zarobki, pełna organizacja wyjazdu. Umów się na
spotkanie w Wałczu.
Tel. 514 781 838, Promedica24

• Do wynajęcia lokal w centrum miasta na cichą działalność gospodarczą, ul. Bankowa 2, 20 m2, atrakcyjna cena.
tel. 501 683 777

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Wynajmę lokal
Tel. 725 929 462
• Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń,
około 50 arów.
Tel. 668 007 433
• Dom bezpośrednio nad rzeką w Golcach,
sprzedam na działce 2800 m2. Zdjęcia na otodom
Tel. 731 917 938
• Sprzedam mieszkanie w Karsiborze.
Tel. 513 281 038

• Sprzedam działkę budowlaną 1500m2 uzbrojoną,
dom- stan surowy, warsztat, budynek gospodarczy
Wałcz, ul. Podleśna 10 (Chrząstkowo)
Tel. 721 433 445
• Sprzedam kawalerkę 49m2.
Tel. 697 118 216
• Kupię lub wynajmę mieszkanie dwupokojowe lub
kawalerkę.
Tel.605 765 368

- - RÓŻNE - • Biuro Matrymonialne „Dana”
Tel. 695 062 020

• Sprzedam działkę budowlaną 521m2+ działkę
ogrodniczą 2900m2 . Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu.
Powierznia 30m2. Dobra lokalizacja.
Tel. 500 081 681

• Wykończenia wnętrz, domy, stany deweloperskie,
apartamenty, mieszkania, biura, konkurencyjne ceny,
referencje.
Tel. 609 002 462

• Poszukuję garażu do wynajęcia.
Tel. 501 464 027
• Pilnie poszukuję garażu w okolicach.
ul. Południowej.
Tel. 697 480 192
• Poszukuję do wynajęcia pół domku.
Tel. 883 072 790
• SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ 8,14 HA
Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
Tel. 792 020 549

• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie,
wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741
• Usługi remontowo-budowlane. Wykończenia wnętrz.
Malowanie, kafelki, ogrzewanie podłogowe, zabudowy
karton-gips, kostka brukowa,
szpachlowanie, elewacja.
Zadzwoń i umów się na wycenę.
Tel. 795 177 634
• Sprzedam kia carnival 2003, 2,9 l.
Tel. 605 765 368

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
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KLUB ABSTYNENTÓW
„KORONA”
UL. WOJSKA POLSKIEGO
(BUDYNEK WSM)
CZYNNY

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 17.00-19.00
KONTAKT:

503 571 618
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Z wielkim rozmachem dokonano otwarcia nowej hali produkcyjnej firmy BBC sp. z o.o. w Mirosławcu. Zakład uległ znacznej rozbudowie, co pozwoli nie tylko na zwiększenie produkcji, lecz również umożliwi podniesienie stanu zatrudnienia.
Spółka BBC powstała w 2014 roku.
Jej celem jest działalność kooperacyjna z firmami, które poszukują
dostawcy usług w zakresie spawania, lakierowania proszkowego i natryskowego oraz montażu
pojazdów. Firma do tej pory dysponowała halą produkcyjną o powierzchni 4500 mkw wyposażoną
w suwnice 5t oraz stanowiska spawalnicze, śrutownię, lakiernie
proszkowa i lakiernię natryskową.
Zatrudnia 70 pracowników.
Powstał projekt „Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC
sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez
rozbudowę obiektów oraz zakup
maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne”. Polega on na
rozbudowie istniejącego zakładu
poprzez zakup robót i materiałów
budowlanych z przeznaczeniem na
rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej i rozbudowę budynku
socjalno-biurowego. Ponadto utwardzenie placu wraz z wykonaniem
ogrodzenia i oświetlenia terenu
z przeznaczeniem na magazyn wyrobów gotowych, drogi przejazdowe
transportu wewnętrznego i miejsca
parkingowe. A także zakup maszyn
i urządzeń produkcyjnych. Całkowita wartość projektu brutto to około
18 milionów złotych. Składała się na
to dotacja unijna, kredyty bankowe
oraz środki własne.
W ramach tego przedsięwzięcia istniejący zakład liczący 4,5 tys. mkw.
został powiększony o halę o powierzchni 7 tys. mkw. oraz budynek
socjalny - 0,5 tys. mkw.
- Spotykamy się z okazji otwarcia
drugiej części obiektu produkcyjnego spółki BBC - opowiadał członek
zarządu spółki Ireneusz Ciepielewski. - Trzy lata temu mieliśmy okazję
otwierać pierwszą cześć i już wtedy
narodził się pomysł budowy drugiej.
Miało to być kolejne 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni
plus dodatkowo rozbudowa budynku socjalnego dla pracowników.
I ten etap został zakończony. Dodatkowa powierzchnia była niezbędna, ponieważ to co posiadaliśmy
dotychczas okazało się niewystarczające. Potrzebowaliśmy nie tylko
powierzchni. Przede wszystkim maszyn i ponadto własnego wydziału
przygotowawczego. Wydziału przygotowującego detale do produkcji,
ponieważ dotychczas wszystko
szło z Metaltechu, a ten był przeciążony. Potrzebowaliśmy również
więcej powierzchni spawalniczej,

aby powstały specjalne spawalnicze
gniazda. Budowa trwała w iście ekspresowym tempie. Prace rozpoczęto
w czerwcu ubiegłego roku, a zakończenie nastąpiło 10 grudnia 2018.
Obecnie cały zakład będzie miał
prawie 11 tysięcy mkw powierzchni produkcyjnej. Na pierwszej linii
produkcyjnej powstają przyczepy
rolnicze, na drugiej specjalne wózki,
a na uruchamianej właśnie trzeciej
będą wytwarzane konstrukcje wagonowe. Nie mówimy tu o spawaniu
wagonów, lecz o elementach ich wyposażeń. I te trzy linie będą funkcjonować. BBC startowała jako mała
firma zatrudniająca poniżej 30 osób,
obecnie jest firmą średnią i zatrudnia 70 pracowników, natomiast docelowo można zatrudnić 150 osób.
Firma BBC jest dostawcą dla firm
z już znaną na rynku marką. Jeszcze
nie budujemy swojej twarzy rynkowej, lecz produkujemy dla firm już
dobrze znanych na rynku. Jesteśmy
nastawieni na dłuższe serie i na podwykonawstwo. Budynek socjalny
wygląda trochę dziwnie, ponieważ
brakuje trzeciego elementu układan-

ki, czyli biurowca. I ten biurowiec
jest zaplanowany w kolejnych latach
i dopiero wtedy będziemy mówić
o całości.
Na uroczystość otwarcia 25 stycznia przybyło około 250 osób. Wśród
gości był wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa, starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, burmistrz
Mirosławca Piotr Pawlik, a także
przedstawiciele firmy realizujących
inwestycję oraz finansującego budowę banku.
Uroczystość rozpoczęła się zwiedzaniem hali produkcyjnej. Goście obejrzeli te maszyny, które są
już zainstalowane. Później odbyła
się część oficjalna z wręczeniem
podziękowań tym osobom, które
szczególnie zasłużyły się przy powstaniu tej inwestycji. Pamiątkowe
statuetki otrzymało 13 osób. Goście
gratulowali gospodarzom sukcesu
i życzyli dalszej pomyślności.
- Z tą inwestycją jestem trochę
emocjonalnie związany - powiedział w kuluarach Jarosław Rzepa.
- Zdradzę małą tajemnicę, że przy
poprzedniej rozbudowie zakładu

trzy lata temu usłyszałem trochę
cierpkich słów pod adresem Urzędu Marszałkowskiego. Pojawiły
się problemy z dofinansowaniem
i firma nie otrzymała unijnych środków. Wówczas zobowiązałem się,
że w przypadku jeżeli BBC będzie
chciało się nadal rozwijać zrobię
wszystko, aby pomóc i uważam, że
się nam wspólnie udało. Bardzo się

cieszę, że w tej perspektywie wsparcia z UE inwestujemy szczególnie
w gospodarkę i infrastrukturę.
Później było przecięcie wstęgi, błogosławieństwo, uroczysta kolacja,
występ kabaretu Formacja Chatelet.
Wszystko zakończyło się towarzyskim wieczorem z tańcami.
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Góry: nasza wielka miłość

Pogawędka z Natalią Gut-Samborską, na co dzień dyrektorem
biura posła Pawła Suskiego, pasjonatką gór, pierwszą wałczanką, która zdobyła Koronę Gór
Polski.
Pamiętasz, kiedy pierwszy raz
pojechałaś góry?
- To było w liceum. Pojechaliśmy
w maju do Karpacza na słynną
Śnieżkę. Nie miałam o górach
wtedy zielonego pojęcia.
Kiedy wróciłaś w góry?
- Dopiero w 2010 roku. Pojechałam razem z mężem, siostrą
i szwagrem na dłuższy weekend.
Tak nam się spodobało, że postanowiliśmy za rok zobaczyć Tatry.
Jak je zobaczyliśmy, to się w tych
górach zakochaliśmy.
Od razu Rysy?
- Nie, nie. Wystarczała nam Dolina Pięciu Stawów, Morskie Oko
no i Giewont… Dopiero później,
z czasem nabieraliśmy chęci, żeby
wchodzić coraz wyżej.
Zaczęło się robić niebezpiecznie?
- Może być niebezpiecznie.
Wszystko zależy od warunków
pogodowych,
przygotowania,
kondycji… Nie wyłączamy też

myślenia.
Kiedy pojawiło się wyzwanie pokonania Korony Gór Polski (28
najwyższych szczytów poszczególnych pasm)?
- W 2013 roku przeczytałam, że
jest coś takiego. Pomyśleliśmy:
czemu nie? Nie porzucając jednak

Tatr, bo to naprawdę wielka miłość.
Duże przygotowania?
- Nie ukrywam, że trzeba spiąć budżet, ale najtrudniejsze było zgranie urlopów. Jeździmy w czwórkę, więc nie było lekko. Raz się
zdarzyło, że byłam sama z siostrą,

kilka razy sama z Przemkiem (mężem). Jednak jeżeli mamy zdobywać Koronę, to zawsze w czwórkę.
Rozumiem, że to się wcześniej
gdzieś zgłasza, za coś płaci, coś
później zdaje… To nie takie hop
siup.

- Wysyła się zgłoszenie, że zamierza się zrealizować taki plan.
Otrzymujemy za niewielką opłatą
książeczkę, do której wklejamy
zdjęcia ze zdobytych szczytów
z datą. Jeżeli jest pieczątka na
danym punkcie, to trzeba ją odcisnąć lub opisać szlak, którym się
wchodziło. Jest to potrzebne do
późniejszej weryfikacji przed Lożą
Zdobywców.
Czyli coś stylu: tu przechodziłam koło krzywego buczka, obok
płynął strumyk, a tam był spory
głaz?
- Wśród egzaminatorów jest pani,
która pyta o nazwy tych strumyczków.
Ty jesteś mózgiem operacji
przed każdą wyprawą?
- Tak się złożyło.
To od czego zaczynasz?
- Sprawdzam, ile szczytów możemy zdobyć w danym rejonie
w określonym czasie. Szukam,
gdzie najlepiej przenocować. Zamawiam noclegi i powoli się pakujemy.
Pierwszy szczyt w ramach KGP?
- Skopiec. Niewielki, bo zaledwie
718 m n.p.m. Góry Kaczawskie.
Sudety. Przy okazji nadprogramowo zrobiliśmy Śnieżne Kotły,
później jeszcze Śnieżkę, Wysoką
Kopę i Skalnik. Wystarczyły trzy
dni. Później wracamy w ukochane Tatry i szukamy po drodze lub

7

Czwartek, 31 stycznia 2019

w okolicach szczytów KGP.
Zaszaleliście kiedyś?
- Trochę. W jeden dłuższy weekend (4 dni) zaliczyliśmy 11 szczytów. To był nasz rekord.
Nie zawsze te najwyższe są najpiękniejsze, a te najpiękniejsze
najwyższe. Które ciebie urzekły?
- Rysy są jednak dla mnie najpiękniejsze z całej „Korony”, ale wrażenie też robi Szczeliniec Wielki
(Góry Stołowe), Babia Góra (Beskid Żywiecki), przepiękna jest
Wysoka w Pieninach.
Pamiętasz jakąś zabawną historię ze szlaku?
- Przemek przestrzelił raz szczyt.
To znaczy?
Nie wiedział, że go zdobył. Było
tak płasko, a oznaczenie mało
widoczne. Miłe jeszcze było, jak
spotkaliśmy na szlaku Justynę Kowalczyk. Szła jak przeciąg.
Ilu jest zdobywców KGP?
- Jestem 1815, tuż za mną mąż
Przemek, siostra Monika i szwagier Tomek. Jesteśmy pierwszymi
i na razie jedynymi wałczanami,
którzy zdobyli KGP. Z tego, co się
orientuję, to trzy lub cztery osoby
są w trakcie zdobywania. Jeżeli

nas czytają, to życzę im przyjemności ze zdobywania.

niądze, a nie inne i ograniczony
czas wolny.

Ile wam to zajęło?
- Dwa lata. Można oczywiście
o wiele szybciej, ale mieszkamy,
gdzie mieszkamy, mamy takie pie-

Droga impreza, taki weekendowy wypad w góry?
- 1-2 tysiące złotych.
Za osobę?
- Nie. Za naszą całą czwórkę. Najlepszym miesiącem jest wrzesień.
Pod wieloma względami.
Korzonki jecie na szlaku?
- To naprawdę kwestia dobrej
organizacji. Może nie śpimy
w 5-gwiazdkowych hotelach, ale
dajemy radę. Zresztą spanie jest

tu najmniej istotne. Nie po to tam
jedziemy. Po trzech dniach od powrotu do Wałcza już planujemy
następną wyprawę.
To prawda, że zabieracie syna
w góry?
- Dzielimy się z nim tą pasją już
od najmłodszych lat. W sumie
miesięcy, bo pierwszy raz był jak
miał 4 miesiące. Zaliczył Morskie
Oko. W te wakacje był na Wielkim
Kopieńcu (1328 m) w Tatrach, tata
wniósł go w nosidełku.
Masz ulubionych himalaistów?
- Adam Bielecki i Andrzej Bargiel.

Niesamowici ludzie. Miałam przyjemność spotkać się z nimi osobiście.
Jakie masz górskie plany na najbliższą przyszłość?
- Wszystkie tatrzańskie szlaki po
polskiej stronie.
Korona Gór Europy jest w waszym zasięgu?
- Powiem tak: fizycznym tak, finansowym jeszcze nie.
To życzę, żeby się spełniło.
Dziękuję za rozmowę.
Marcin
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Burmistrz wspiera
przedsiębiorczość
Wałcz stał się oficjalnie członkiem Klastra Metalowego Metalika, który skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz
branż komplementarnych z województw zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego i pomorskiego.
- Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, dynamiczny rozwój
gospodarczy, realizowanie zadań
związanych z tworzeniem klimatu

proinwestycyjnego oraz wspieranie
instytucji około biznesowych jest
zasadniczym celem strategicznym
zawartym w opracowanej dla Wałcza Strategii Rozwoju Miasta do
2025 r. - mówił podczas podpisania
umowy z koordynatorem Klastra
Marzeną Frankowską 23 stycznia
br. burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. - Współpraca z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Klastrze
z jednej strony pozwoli nam na

lepsze rozumienie problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, z
drugiej zaś będziemy starali się pozyskiwać nowych inwestorów.
Celem inicjatywy klastrowej jest
dynamiczny rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz
współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi).
Źródło, fot. Wydział RiPM
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James Bond i tajemnice alkowy

Podczas trzeciej sesji Rady Miejskiej w Tucznie wypracowano
kompromis i wybrano w końcu
skład Komisji Rewizyjnej. Później
jednak w wolnych wnioskach doszło do ostrego starcia pomiędzy
kierownictwem urzędu, a radnym
Markiem Gajzlerem. Dyskusja
dotyczyła dostępu do informacji
i kupna opału do Zespołu Szkół
i hali sportowej. Pojawiły się zarzuty o rzekome załatwianie tych
spraw przez... łóżko.
W sali Gminnego Ośrodka Kultury zasiadło wszystkich 15 radnych,
było również obecne kierownictwo
urzędu z burmistrzem Krzysztofem
Harą na czele. Obradom przysłuchiwało się również kilku mieszkańców Tuczna.
Kilkanaście minut przed sesją radni koalicji oraz z klubu Niezależni
podczas nieformalnego spotkania
doszli do porozumienia i zdecydowali, że tym razem skład Komisji
Rewizyjnej zostanie ustalony. Już
podczas zatwierdzania porządku
obrad doszło do wymiany zdań,
ponieważ wniosek klubu Niezależnych o zwołanie nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej nie spotkał
się z aprobatą większości. Przede
wszystkim chodzi o informację
o nieprawidłowościach do jakich zdaniem części radnych - dochodzi
podczas kupna opału dla Zespołu
Szkół i hali sportowej.
Większością głosów ten punkt został zdjęty z porządku obrad, jednak
podczas wolnych wniosków powrócił ze zdwojoną siłą.
Po przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji, wysłuchaniu sprawozdania burmistrza z działalności
międzysesyjnej oraz dokonaniu
zmian w budżecie jednogłośnie
wybrano skład Komisji Rewizyjnej. W tym gremium zasiądą: Piotr
Kowalisko, Mariusz Błażewicz,
Izabela Kwiecińska, Magdalena
Ogłoszenie

Wesół-Tereszczak, Dorota Krygier
(wiceprzewodnicząca) i Katarzyna
Krysztowczyk, która będzie pełnić
funkcję przewodniczącej KR.
Kolejne punkty obrad procedowano
szybko i bez dyskusji, lecz kiedy zaczęły się wolne wnioski, czas przestał się liczyć. Najpierw długo pochylano się nad informacją dyrekcji
szkoły o zajęciach pozalekcyjnych.
Dyskusja była tak szczegółowa,
że omawiano nawet przypadki
poszczególnych uczniów. Można
było odnieść wrażenie uczestnictwa
w wywiadówce. Pytano również
o koszty tradycyjnego spotkania
noworocznego, które ma odbyć się
8 lutego. Wytknięto również formę
zaproszenia na Ucztę u Cezara (tak
nazwano to spotkanie). Ponieważ
gości zaprasza się na sesję, pytano,
czy podczas uczty podejmowane
będą uchwały? Jak tłumaczył burmistrz, całkowite koszty poznamy po zakończeniu przygotowań,
a organizowana od lat impreza jest
okazją do podziękowania osobom
szczególnie zaangażowanym w rozwój gminy i projekty uchwał nie
będą omawiane.
Oczywiście powróciła sprawa kupna opału dla Zespołu Szkół i hali
sportowej, lecz najpierw poruszono
kilka innych kwestii.
- Nasz wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej został odrzucony
ze względów formalnych i dlatego
proszę o umożliwienie nam współpracy z radcą prawnym urzędu,
którego jeszcze nie widzieliśmy na
oczy - mówił Marek Gajzler. Ponadto mamy problem z dostępem
do informacji, a odpowiedzi na nasze zapytania nawet o proste sprawy
otrzymujemy po 1,5 miesiąca.
- Nasila się praktyka nachodzenia
urzędników w czasie pracy i to im
przeszkadza - tłumaczył zastępca
burmistrza Janusz Bartczak. - Jeżeli wszyscy zaczną tak nachodzić
urzędników, przestaną oni w ogóle

pracować. Oczywiście radni mają
prawo
wszystko
kontrolować
i sprawdzać, lecz w normalny sposób, a nie prowadzić prywatne
śledztwa jak jakiś James Bond lub
inny agent. Normalna praca to spotkanie dwóch stron, rozmowa i rozwiązanie istniejącego problemu.
Marek Gajzler w imieniu Niezależnych skierował do Rady Miejskiej
w Tucznie pismo informujące o nieprawidłowościach - jakie zdaniem
niektórych radnych - pojawiły się
w czasie kupna opału dla Zespołu
Szkół i hali sportowej. Pismo zostało odczytane na sesji. Szczegółowo
zostały opisane nieprawidłowości
i padła konkluzja, że opał można
było kupić taniej. Jest to opinia części radnych i do jej wyrażenia mają
oni prawo, lecz wniosek, jaki został
wysunięty na końcu, jest co najmniej
dyskusyjny. Radny Gajzler w ostatnim akapicie napisał: „Szczególnym
zbiegiem okoliczności dostawcą
opału w ubiegłym sezonie był bliski
znajomy burmistrza, a w obecnym
magazynuje i dowozi konkubent
pracownicy UM odpowiedzialnej
bezpośrednio za procesy zakupowe
jak i za odbiór opału (...) W wyniku

braku jakichkolwiek dokumentów
należy domniemywać, że ustalenia
co do ilości i jakości dostarczanego
towaru odbywają się przy wspólnym stole lub w wspólnym łożu
przedstawicieli obu stron”.
Treść odczytanego pisma wywołała
reakcję zastępującej radcę prawnego
urzędu pani mecenas, która ostrzegła radnego, że tego typu konkluzje
mogą spowodować skierowania
sprawy na drogę sądową, a w wypadku prawomocnego wyroku skazującego utratę mandatu radnego.
Reakcja pani mecenas z kolei oburzyła przysłuchujących się obradom
mieszkańców, którzy zaczęli mówić
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o próbie zastraszenia radnego.
- Z przytoczonymi w piśmie zarzutami oczywiście się zapoznamy i już
na najbliższym posiedzeniu problemem zajmie się Komisja Rewizyjna
- skomentował po sesji treść pisma
burmistrz Krzysztof Hara. - Należy
to spokojnie wyjaśnić. Natomiast
w kwestii ostatniego akapitu mam
zamiar spotkać się z prawnikiem
i jeżeli uznamy to za stosowne, skierujemy sprawę na drogę sądową.
Również pracownica, którą posądza
się o załatwianie spraw w łóżku, poważnie rozważa udanie się do sądu.
piotr
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Kolędowanie z kulinarną niespodzianką
Radny Rady Miejskiej, prowadzący
zespół „Między nami” Marek Giłka
po raz kolejny zorganizował w Wa-

Kłótnia małżeńska. Żona jest
wściekła na Kubala:
- Jak mogłeś powiedzieć
kolegom z pracy że ożeniłeś
się ze mną dla pieniędzy!
Przecież ja nie miałam żadnych
pieniędzy.
- A co im miałem powiedzieć?
Facet dzwoni do znajomych.
Odbiera synek.
- Cześć Jasiu, jest tata?
- Jest (Jaś cały czas szepczę!)
- Daj go do telefonu.
- Nie mogę, zajęty.
- A jest mamusia?
- Jest.
- To daj ją do telefonu.
- Nie mogę, też jest zajęta.
- A jest jeszcze ktoś z dorosłych?
- Tak. Policja i straż pożarna.
- To poproś kogoś do telefonu.
- Nie mogę, też są zajęci.
- Czym do licha oni są tak
zajęci?
- Szukają mnie.
Jasiu, słyszałem, że dostałeś
jedynkę z historii! - krzyczy
ojciec na Jasia.
- To wszystko przez Łokietka!broni się Jaś.
- To po co się z nim zadajesz?!
Tratwa płynie, a na niej
czterech rozbitków: Niemiec,
Polak, Rosjanin oraz Murzyn.
Po pewnym czasie zaczęło
kończyć się im jedzenie, więc
postanowili wyrzucić Murzyna
za burtę. Niemiec doszedł do
wniosku, że to nie jest fair,
więc wymyślił konkurs. Kto
nie odpowie na pytanie ten
wylatuje za burtę. Zadał pytanie
Polakowi:
- Kiedy zrzucono bombę na
Nagasaki?
- 1945 r.
- Ok, zostajesz
Pytanie do Rosjanina:
- Ile osób zginęło ?
- 60 tys.
- Ok, zostajesz.
Do Murzyna:
- Nazwiska!
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łeckim Centrum Kultury koncert
kolęd. Słuchacze dostali śpiewniki
i dali się namówić do wspólnego

wykonania kilku utworów. Zespół
26 stycznia zaprezentował głównie
polskie kolędy, czasami w mniej

znanych aranżacjach, nie brakowało
kolęd światowych i regionalnych.
- Tym koncertem kończymy cykl
świątecznych muzycznych spotkań
z mieszkańcami Wałcza i okolic. Do
zobaczenia za rok - zapowiada M.
Giłka.
Zespół „Miedzy nami” tworzą:
Aleksandra Olejnik, Jolanta Giłka,
Adam Jaszkowic, Mikołaj Terefenko, Jan Butrym i Kazimierz Fecek.
Miłą niespodzianką dla słuchaczy
był kiermasz domowych potraw
i wypieków przygotowanych przez
panie z KGW w Rudkach.
z
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W Człopie jeszcze świątecznie
15.02.2019 r. godz. 19:00
Spektakl „Szalone Nożyczki”
sala widowiskowa WCK
Bilety 75 zł
17.02.2019 r. godz. 18:00
Koncert Ørganek
sala widowiskowa WCK
Bilety 70 zł i 80 zł
8.03.2019 r. godz. 19:00
Urszula Trio Akustyczne
sala widowiskowa WCK
Bilety 45 zł i 50 zł
5.04.2019 r. godz. 17:00
Kabaret Nowaki ZA GRANICĄ ŻARTU
sala widowiskowa WCK
Bilety 60 zł i 70 zł

Terminarz kina „Tęcza”
od: 2019-01-25 do: 2019-01-31
Sekretny świat kotów
godz.16:00
od:2019-01-25 do: 2019-01-31
Powrót Bena
godz.17:45
od: 2019-01-25 do: 2019-01-31
Underdog
godz.20:00
od:2019-02-01 do: 2019-02-10
Ralph Demolka w internecie
godz.16:00
od: 2019-02-01 do: 2019-02-07
Glass
godz. 17:45 i 20:10
od: 2019-02-08 do: 2019-02-21
Planeta Singli 3
godz.17:45 i 20:00
od: 2019-02-22 do: 2019-03-07
KOBIETY MAFII 2
godz. 17:45 i 20:00

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

26 stycznia w kościele pw. św. Antoniego w Człopie odbył się koncert kolęd i pastorałek „Dobra Nowina”. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyły chór Harmonia z Czarnkowa, Pasjonata z Trzcianki, Malwy z Siedliska oraz chór Cantores z Człopy. W uroczystości wzięli też udział
burmistrz Jerzy Bekker i przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie Zbigniew Tymecki, którzy są jednocześnie członkami chóru Cantores.
Organizatorem wieczoru kolęd był Polski Związek Chórów i Orkiestr w Pile, proboszcz parafii pw. Św. Antoniego w Człopie oraz Dom Kultury
w Człopie.
Oprac. AK
REKLAMA
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Aparat państwowy niszczy mi życie na starość

Pan Stanisław, schorowany, starszy
wałczanin patrzy na dzisiejszą rzeczywistość ze smutkiem. - Przeżyłem
cały PRL, za czasów komuny byłem
więziony, ale nigdy nie doznałem tyle
upokorzenia od państwa polskiego,
co dziś. Czuję się bezradny w zderzeniu z wielką machiną. Zwykły człowiek chyba nic nie może - mówi.

Nasz bohater był uczestnikiem wypadku samochodowego w roku 1990.
Czekał go długi pobyt w szpitalu, wielokrotne wizyty u specjalistów, często
kosztowne. Później długa rehabilitacja
i walka o odszkodowanie. W wyniku
wypadku stwierdzono niemal 50-procentową utratę zdrowia. Groziła mu
amputacja nogi, miał wyrwany mięsień
czterogłowy, brak nerwu strzałkowego, do dziś kuleje. Częściowo stracił
słuch, ma uszkodzony kręgosłup, lecz
i tak może mówić o szczęściu, bo uniknął wózka inwalidzkiego. Sprawcą
wypadku był pijany mężczyzna, człowiek z układami. Po długoletniej walce (9,5 roku) i kilkunastu rozprawach
w sądzie oraz odwołaniach w końcu
się udało. Uzyskał prawomocny wyrok
i odszkodowanie od ubezpieczyciela
z OC sprawcy wypadku. Ubezpieczycielem była firma PZU, która zgodnie
z wyrokiem sądu wypłaciła odszkodowanie jednorazowe oraz zobligowała
się do wypłacania renty dożywotniej,
której wysokość określała według sądu
średnia krajowa. Nie była to wbrew

pozorom wysoka stawka, gdyż przed
wypadkiem mężczyzna otrzymywał
3,8 średnich krajowych dzięki temu, że
prowadził jako nieliczny swoją działalność gospodarczą. Ze względu na stan
zdrowia otrzymywał zatem rentę z ZUS-u i dożywotnią rentę wyrównawczą
z PZU.
W tym stanie doczekał do starości nie
mając pretensji do świata. Szczęście
nie było jednak wieczne, bo w roku
2017 PZU stwierdziło, że pan Stanisław otrzymuje zbyt wysokie odszkodowanie w postaci dożywotniej renty
wyrównawczej i mimo prawomocnego
wyroku sądu zmniejszono mu rentę
wyrównawczą ze średniej krajowej
do 485,09 zł, argumentując, że pan
Stanisław ma wiek emerytalny (65 lat)
i może pobierać emeryturę hipotetyczną, dlatego świadczenie powinno być
umniejszone. Co więcej, PZU stwierdził, że wypłacano panu Stanisławowi
świadczenie o rok za długo i wstrzymał wypłatę do momentu wyrównania.
Mężczyzna pozostawał przez kilka
miesięcy bez środków do życia, opierając się jedynie na rencie z ZUS, która
wynosi 900 złotych.
Sytuacja stała się krytyczna, gdy przyznanymi przez sąd skromnymi pieniędzmi wspierał chorą na białaczkę
3-letnią wnuczkę. Państwowy gigant
ubezpieczeniowy, którego głównym
udziałowcem jest Skarb Państwa, za
nic miał wyrok sądu i nie podał pokrzywdzonemu w prowadzonej koreREKLAMA

spondencji podstawy prawnej. Upierając się na wyliczeniu emerytury
hipotetycznej, która mogłaby mu przysługiwać. Co ważne, ten termin odnosi
się do całkowicie innych zagadnień.
Biuro Komunikacji Korporacyjnej przy
PZU nie chciało udzielić wyjaśnienia
dziennikarzom w tej skomplikowanej
sprawie,  zasłaniając się zachowaniem
tajemnicy dotyczącej poszczególnych
umów ubezpieczenia.
Wałczanin doskonale zdawał sobie
sprawę, że prawomocnego wyroku
sądu nie może zmienić jakakolwiek
korporacja, ani żadna osoba, gdyż
w wyroku dokładnie wpisana jest
klauzula, iż renta dożywotnia jest stała i niepodważalna. Dopiero śmierć
poszkodowanego zwalnia ubezpieczyciela z konieczności jej wypłacania.
Czy taka była intencja ubezpieczyciela? PZU nie reaguje, wysyłając wciąż
to samo pismo. Z tego pisma jednak nic
nie wynika.
Nasz bohater postanowił uzyskać pomoc rzecznika praw obywatelskich
w marcu 2018 roku. Rzecznik przyznał
mu rację, ale wskazał kompetencje
w tej sprawie w rzeczniku finansowym.
Na bezpośredni wniosek pana Stanisława do rzecznika finansowego odpowiedź nie przyszła do dziś. Dopiero
pismo do prezydenta RP skłoniło rzecznika do reakcji i zaświeciło płomień nadziei. Płomień szybko jednak przygasł
i wszystko wskazuje na to, że rzecznik finansowy nie do końca rzetelnie

podszedł do swoich obowiązków. Na
podstawie korespondencji z PZU (nie
prosząc o stanowisko poszkodowanego) stwierdził, że PZU nie zamierza
wypłacać wyższych świadczeń i może
ewentualnie podając mediacje, które
podlegają opłacie. Uznał jednocześnie,
że PZU nie może wypłacać mniej niż
w wyroku sądu, lecz o tym pan Stanisław już wiedział od początku. Brak fachowości administracji przy rzeczniku
finansowym była widoczna nawet poprzez przepływ korespondencji, o którą
poszkodowany musiał się sam upominać, a kancelaria rzecznika finansowego wciąż wysyłała listy na błędny adres
w Warszawie, mimo że poszkodowany
mieszka w woj. zachodniopomorskim.
Pan Stanisław nie poddaje się, napisał
skargę do ministra sprawiedliwości.
- PZU w pismach kierowanych do
pana Stanisława, a także do rzecznika
finansowego powołuje się na art. 907 §
2 Kodeksu cywilnego. Ubezpieczyciel
podstawę do swoich działań upatruje
w ,,zmianie stosunków”, a więc uzyskaniu przez pana Stanisława prawa
do świadczenia emerytalnego. Problem
tkwi jednak w tym, że choć wspomniany przepis uprawnia ubezpieczyciela
do żądania zmiany wysokości renty, chociażby jej wysokość wynikała
z orzeczenia sądowego, to aby renta
uległa obniżeniu konieczne jest wystąpienie przez PZU na drogę postępowania sądowego i wydanie wyroku przez
sąd - wyjaśnia adwokat Łukasz Ro-

stankowski. - Wyrok, z którego wynika
obowiązek wypłaty renty wyrównawczej cały czas jest wiążący i PZU nie
ma podstawy prawnej, aby samowolnie
dokonywać obniżenia renty wyrównawczej. W przypadku skierowania powództwa przez PZU to sąd zdecyduje,
czy obniżenie renty pana Stanisława
jest obecnie uzasadnione.
Prawnicy potwierdzają, że nie wydaje
się dwóch wyroków w jednej sprawie,
co ma diametralne znaczenie w całej
sprawie, a instytucje państwowe jakoś
tego nie zauważają.
Coś jednak drgnęło, jest lepiej, ale
wciąż na niekorzyść poszkodowanego.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
wypłaca dziś połowę należnej kwoty,
wbrew prawomocnemu wyrokowi.
Jedyną poradą, którą nasz bohater uzyskał jest możliwość wytoczenia sprawy cywilnej wielkiej korporacji, jaką
jest PZU. W tym przypadku wynająć
musi adwokata, a sprawa toczyłaby
się w Warszawie, do której pan Stanisław ma 400 km. Ze względu na stan
zdrowia wyjazdy te nie będą łatwe.
Rozprawa toczyć może się kilkanaście
miesięcy, a może i kilka lat i pochłonąć
niemałe pieniądze.
- Może taki był plan wielkiej korporacji. Zawiódł aparat państwa prawa,
a sprawiedliwość została wdeptana
w ziemię - irytuje się wałczanin.
Piotr Kurzyna

14

EXTRAWAŁCZ nr 328

Karatecy podsumowali rok

Już po raz 17 zawodnicy, trenerzy
i działacze Klubu Karate Tradycyjnego podsumowali mijający
rok. Była okazja do podziękowań
i nagrodzenia najbardziej aktywnych.

W sali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji 24 stycznia spotkali się
nie tylko zawodnicy i zawodniczki
oraz ich rodziny, działacze i trenerzy, lecz również zaproszeni go-
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ście. Przybył przewodniczący Rady
Miasta Paweł Łakomy, starosta
Bogdan Wankiewicz, zastępca wójta gminy Wałcz Paweł Kosmalski,
a także dyrektor COS OPO Zdzisław Ryder. W sumie w uroczystości uczestniczyło około 150 osób.
Wszystkich przywitał prezes klubu
Krzysztof Gwizdała, który podziękował przedstawicielom władz za
wspieranie klubowej działalności. Po wystąpieniu prezesa odbył

się pokaz filmu dokumentującego
uroczystości obchodów 40-lecia
działalności Zbigniewa Ruty. Później przyszedł czas na nagrodzenie
najbardziej aktywnych zawodniczek i zawodników. Aby zwyciężyć w klasyfikacji, trzeba przez
cały rok gromadzić punkty za
udział w zajęciach treningowych,
pokazach, szkoleniach, zawodach,
egzaminach i obozach. Tegoroczna klasyfikacja była pod każdym

względem rekordowa, bowiem
punkty można było zdobywać podczas 30 różnych aktywności klubowych.
W klasyfikacji do lat 14 najlepsza okazała się Kinga Siedlecka,
a kolejne miejsca zajęli Cyprian
Zimniak i Wiktoria Dąbkiewicz.
Cezary Fryc triumfował w kategorii wiekowej powyżej lat 14, a dwa
pozostałe miejsca na podium zajęli
Julia Świstun i Anna Lenczewska.

Laureaci w obu kategoriach otrzymali puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Goście gratulowali sukcesów, wręczyli upominki, a także życzyli
w nowym roku kolejnych sukcesów sportowych i organizacyjnych.
Uroczystość była przeplatana pokazami karate w wykonaniu zawodniczek i zawodników z różnych grup
wiekowych.
Oprac. p
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Noworoczny trio basket

Ponad 50 zawodników i 16 zespołów to najkrótsze podsumowanie
koszykarskiej imprezy, jaką zorganizowali nauczyciele wychowania
fizycznego z Szkoły Podstawowej nr
1 w Wałczu. Były emocje, a poziom
niektórych spotkań mógł zadowolić
nawet najwybredniejszych miłośników basketu.
Zorganizowana przez Bartosza Pawlika i Karola Symonowicza 26 stycznia
impreza została rozegrana w dwóch
kategoriach wiekowych. Uczniów
szkół podstawowych oraz w kategorii
open. W tej pierwszej rywalizowały

4 zespoły i grano systemem każdy
z każdym, a w drugiej 12 i najpierw
rozegrano fazę grupową. Spotkania
były zacięte, walki pod koszem nie
brakowało, a ponieważ niektórzy zawodnicy wyróżniali się sporymi gabarytami, na parkiecie dochodziło do
ostrych starć.
W najmłodszej kategorii najlepsi okazali się goście z Piły, a zespół KTK
wystąpił w składzie: Krzysztof Borkowski, Damian Szulc, Hubert Wałęsa i Jan Macias, który został wybrany
najlepszym zawodnikiem tej kategorii.
W kategorii open po fazie grupowej
wyłoniono czterech półfinalistów.

W pierwszym starciu o wejście do finału spotkali się pilanie z „3,5 promila” oraz wałecki zespół „186”. Liczba
ta oznaczała sumę, lat jaką mają razem
zawodnicy tej drugiej ekipy, a jej wymiar wyraźnie zawyżał niżej podpisany. Po zaciętej walce pilanie wygrali
różnicą trzech punktów. „Bracia Old
But Young” w drugim półfinałowym
meczu pewnie pokonali inną pilską
ekipę „Czy”. W meczu o trzecie miejsce koszykarze „186” wygrali z drużyną „Czy’ i tym samym stanęli na najniższym stopniu podium.
W finale zmierzyły się bezsprzecznie
dwa najlepsze zespoły turnieju. Walka

Lekcja z mistrzynią

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Witankowie mieli okazję
uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego, które prowadziła dwukrotna medalistka olimpijska Karolina Naja.

Nauczycielka wychowania fizycznego Daria Puszka postanowiła zaprosić brązową medalistkę z Londynu i Rio de Janeiro do swojej szkoły,
aby uczniowie mogli nie tylko spotkać znaną sportsmenkę, lecz także
uczestniczyć w prowadzonej przez
nią lekcji.
- Ucząc w niewielkiej szkole staram
się stwarzać swoim uczniom okazje
do spotkania ze znanymi sportowcami - mówiła Daria Puszka. - Gościł
u nas Krzysztof Głowacki, a teraz
zaprosiłam Karolinę. Uczniowie,
aby uczestniczyć w lekcji prowadzonej przez kajakarkę, musieli
zapracować. Popołudniami kręcili
kilometry, a trzy najlepsze zespoły
klasowe będą uczestniczyć w zajęciach z medalistką olimpijską.
- Zostałam zaproszona przez Darię,

aby wraz z trenerem kajakarstwa
Piotrem Hertelem poprowadzić kilka lekcji - mówiła Karolina Naja. Naszym celem jest zachęcić dzieci
do aktywności fizycznej, a przy okazji przybliżyć uczniom dyscyplinę
jaką uprawiam, czyli kajakarstwo.

Być może kogoś zachęcimy i kilku uczniów rozpocznie kajakowe
treningi. Sport na tym pierwszym
etapie jego uprawiania jest zabawą,
która w miarę upływu czasu zamienia się w fascynującą przygodę.
piotr

w regulaminowym czasie zakończyła
się wynikiem nierozstrzygnięty, a dogrywka również nie wyłoniła zwycięzcy. Dopiero akcja pilan przyniosła
„złote” trafienie i to ekipa „3,5 promila” triumfowała w turnieju.
Pilanie występowali w składzie: Marcin Moryń, Łukasz Barański i Kamil
Kwiatkowski, ekipa „Bracia Old Boy
Young” to Marcin Macias, Arkadiusz
Macias, Maciej Stańczak i Jarosław
Narkun, a zespół „186” grał w zestawieniu Paweł Pilip, Piotr Morawski,
Marcin Szypura i Piotr Szypura.
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W konkursie rzutów za trzy punkty
o puchar burmistrza Wałcza triumfował Marcin Macias, a Grzegorz Barański z Piły otrzymał statuetkę MVP
dla najlepszego koszykarza turnieju.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały
z rąk burmistrza Macieja Żebrowskiego puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez SP nr 1, Urząd Miasta,
siłownię Athletic Gym&Fitness, ZNP,
Nadleśnictwo Płytnica, Solidarność o.
Wałcz, hurtownię Dalmar oraz HuberNet.
piotr
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