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Od oceanu do oceanu

W temperaturach od minus 2 do plus 58 stopni przemierzał na rowerze Amerykę Północną Zdzisław Felskowski. Wałczanin swoją wyprawę rozpoczął w Kanadzie. Jadąc od Atlantyku po Pacyfik odwiedził 14 stanów USA, zahaczył jeszcze o Meksyk i po pokonaniu ponad 7250 kilometrów
po 55 dniach podróży, z czego 42 spędził na rowerze, wyprawę zakończył w Phoenix.
Zdzisław Felskowski już od kilku lat
zaskakuje wszystkich swoimi rowerowymi wyprawami. Przypomnijmy
tylko, że odwiedził Maroko, Stambuł,
a w Indiach i Chinach przejechał ponad
3,5 tysiąca kilometrów. Wałczanin nie
ukrywał, że jego marzeniem jest rowerowa wyprawa do USA.
- Wykonuję zawód kierowcy i na przygotowania kondycyjne nie miałem
zbyt wiele czasu - opowiadał cyklista.
- Praktycznie nie jeździłem na rowerze,
lecz w maju w ciągu dwóch tygodni
pokonywałem po 50-60 kilometrów
dziennie i to było moje jedyne przygotowanie. Na kilka dni przed wyjazdem
za ocean Antek Antkowiak przygotował mi rower, podczas dwóch jazd go
sprawdziłem i tyle o kondycyjnych
przygotowaniach. Natomiast organizację wyprawy rozpocząłem w lutym od
wykupienia lotniczych biletów do Toronto. Później kompletowałem sprzęt
i ubrania wiedząc, że w Kanadzie mogę
trafić na niesprzyjającą aurę. Wyleciałem z Warszawy 31 maja. Z przyzwyczajeniem się do różnicy czasu nie było
problemów, gorzej wyglądało to po
powrocie.
Po przejechaniu 200 kilometrów ze
względu na brak noclegu drugą noc
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wałczanin musiał spędzić w namiocie. Rozstawienie sprzętu na terenie
prywatnym nie wchodziło w grę, więc
należało znaleźć inne miejsce. Po zasięgnięciu opinii przechodnia okazało się,
że można było rozbić namiot w parku.
W nocy temperatura spadła do minus 2
stopni.
Pierwszym przystankiem na terenie
USA było Niagara Falls.
- Jechałem od północnego wschodu
Stanów. Najpierw z Nowego Jorku na
południowy zachód, mijając po drodze Filadelfię i Waszyngton, a później
na zachód, jadąc do Memphis, Las
Vegas i Los Angeles. Dopóki nie wiedziałem jechałem bocznymi drogami
i dopiero kierowca ciężarówki, zresztą
Polak powiedział, że mogę korzystać
również z niektórych autostrad, lecz
tylko z pasa awaryjnego. Korzystałem
również ze słynnej drogi U.S. Route
66, a po Drodze Matce, jak ją w „Gronach gniewu” nazwał John Steinbeck,
przejechałem setki kilometrów. Na 66
większość miejscowości jest nastawionych na obsługę turystów i wiele można zobaczyć. Stare samochody, kultowe
motocykle, muzea, również mnóstwo
moteli i restauracji. Ruch samochodów
na autostradach jest ogromny i należy
bardzo uważać. Zwłaszcza na pasie
awaryjnym, po którym się poruszałem,
ponieważ był miejscami wręcz zasypany śmieciami. Pęknięte opony, całe
koła, większe i mniejsze oderwane od
samochodów części, a nawet drzwi
wejściowe do domu. Sporo było również miniaturowych drucików wyrwanych z opon, co spowodowało, że aż 15
razy złapałem „kapcia”. Rowerzystów
Dokończenie na str.3
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Felieton na rozgrzewkę

Nabici w rzucanki
Wspominałam ostatnio, że mam
ochotę napisać o czymś wesołym. Ponieważ śmiertelny wypadek na polu
i odwołanie dyrektora szpitala się do
tej kategorii nie zalicza, a Piotrka jest
wiodący tekst tego numeru, czyli rozmowa ze Zdzisławem Felskowskim,
jestem zmuszona opisać historię z mojego prywatnego życia o tym, jak cwanym Kaszubom udało się nabrać starego niedźwiedzia na sztuczny miód.
Bardzo lubię Kaszuby, ale zwykle

lokuję się gdzieś nad morzem. Tym
razem padło na okolice Kościerzyny. Rodzina mojego szwagra ma tam
piękny domek letniskowy schowany
w środku sosnowego lasu. W okolicy
znajduje się jakieś 2469 jezior. Ni to
Mazury, ni to góry, ludzi nie za dużo.
Bajka. Gdyby nie to, że trzeba było
to miejsce opuścić na przykład po to,
żeby coś zjeść. Ile można żywić się
kiełbasą z grilla? Po długich poszukiwaniach wybrałam jedyną restaurację
w okolicy, która oferowała regionalne potrawy. Niestety, padłam ofiarą
własnej ignorancji i nie sprawdziłam
wcześniej, czym tak właściwie cechuje się tamtejsza kuchnia. W karcie
poświęcono jej całą stronę, wybrałam
dwa dania. Pierwsze to były rzucanki
kaszubskie - takie dziwne placki trochę jakby z ciasta naleśnikowego, ale
też przypominające omlet. Jak tylko
to dostałam, wiedziałam, że coś tu
nie gra, bo pieczarki, ser żółty i filet
z kurczaka średnio mi się z Kaszubami kojarzą, tym bardziej z regionalną kuchnią. Drugą potrawą były

grucholce z kapustą zasmażaną, które
okazały się zwykłymi ziemniaczanymi pyzami z mięsem i przesłodzoną
kapustą. I to już mogła być potrawa
kaszubska. Nie wnikałam w to jednak
głębiej, bo postanowiłam prześwietlić
skonsumowane wcześniej rzucanki.
Chciałam wiedzieć, co tak właściwie
jadłam i jaki jest związek tego czegoś
z kuchnią kaszubską. Nie byłam bardzo zdziwiona, kiedy okazało się, że
żaden. Wyszło zresztą na jaw, że nie
byłam jedyną osobą, która dała się nabrać na zmodyfikowany przepis Roberta Makłowicza.
Na domiar złego okazało się, że
w uroczym domku o konstrukcji ryglowej nie da się spać, Kaszubi są
fatalnymi, agresywnymi kierowcami,
którzy nienawidzą turystów oraz że
z historycznego cmentarzyska - kamiennych kręgów, które od zawsze
pragnęłam odwiedzić, jakieś oszołomy zrobiły sobie pośmiewisko, kładąc
się półnago na ziemi i wysypując tam
pokrojone jabłka i trzcinę (w całości),
trafił mnie jasny szlag.

Ten krótki wyjazd skłonił mnie do
refleksji. Zawsze uważałam, że do naszego powiatu nie będą ściągać turyści, bo co by tu mieli robić? Dwa, trzy
dni wystarczą, żeby oblecieć wszystkie atrakcje, ale teraz zaczynam zmieniać zdanie. W sezonie nad morzem
i w górach tłok oraz - nie oszukujmy
się - kicz i tandeta. Przytłacza mnie
liczba „atrakcji” - parki gigantów,
papugarnie i motylarnie, w których
męczy się zwierzęta, labirynty, gabinety strachu, figur woskowych i złomowiska, zwane szumnie parkami
bajkowych pojazdów. Golenie turystów. A to wszystko dla dzieci, żeby
im się nie nudziło. Tylko że dzieci najczęściej wolą grzebać w piasku i po
prostu cieszyć się czasem spędzonym
z rodzicami.
Coraz bardziej zaczynam doceniać
spokój, który tutaj mamy, coraz lepszą bazę noclegową i gastronomiczą,
atrakcje, których właściciele muszą
się natrudzić, żeby przyciągnąć klientów, nie licząc wyłącznie na jednorazowy „strzał”. Uświadomiłam sobie,

jak bardzo to wszystko się z roku
na rok zmienia. Ostatnio w Człopie
trafiłam na miejsce, w którym można było zjeść rybę z okolicznych
jezior i hodowli, swojską wędlinę
i przetwory, miody, jagody. O kiszce
szwedzkiej przypominać nie muszę,
wszyscy ją tu znają. Jest kilka fajnych kawiarni, barów i restauracji.
Bardzo podoba mi się to, co dzieje
się ostatnio przy wałeckiej promenadzie. Lubię Tawernę pod Wieżą,
Rest Art, z którego można oglądać
najpiękniejsze zachody słońca, który organizuje koncerty, warsztaty,
zawody, atrakcje dla dzieci, ciche
i głośne dyskoteki. Podobają mi
się wydarzenia organizowane przez
Wałeckie Centrum Kultury, potańcówki, sesje jogi, cykliczne zawody
sportowe przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, kino letnie
w Muzeum Ziemi Wałeckiej.
Miasto wreszcie zaczyna żyć i gdybym tutaj nie mieszkała, chętnie
przyjechałabym tutaj odpocząć.
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
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Tragiczna
śmierć na polu

W ubiegły czwartek niedaleko Chwiramu młody mężczyzna został śmiertelnie porażony prądem. Kierowca ciężarówki z naczepą podczas rozładunku obornika zahaczył górną krawędzią naczepy o linię energetyczną. Po opuszczeniu i dotknięciu pojazdu został porażony przez prąd, poniósł śmierć na miejscu. 35-letniego mieszkańca Szydłowa
odnalazł ojciec.
z, fot. Czytelnika
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Dokończenie ze str.1
poza miastami raczej się nie widzi, a ja
spotkałem raz na bocznej drodze Koreańczyka.
Rowerzysta na autostradzie w USA to
raczej nie jest częsty widok i dlatego
wałczanin wzbudzał może nie sensację, lecz zainteresowanie. Jednak każdy
napotkany patrol policji był nastawiony
życzliwie, a spotkani podróżni proponowali pomoc.
- Podczas podróży przez pustynię każdy
napotkany policjant najpierw pytał czy
wszystko jest w porządku, proponował
wodę i dopiero później nawiązywał rozmowę - opowiada. - Kiedy pomyliłem
drogę i wjechałem na autostradę, po
której nie wolno było poruszać się rowerem, policjanci z uśmiechem przyjęli
moje przeprosiny i przez 7 kilometrów
na wstecznym biegu eskortowali mnie
do bezpiecznego zjazdu. Później jeszcze raz się upewnili czy wszystko w porządku, spytali o wodę i życzyli spokojnej podróży. I właśnie przez moją
pomyłkę musiałem 3 godziny jechać
w zupełnej ciemności, a zmrok na pustyni zapada bardzo szybko. Raz w namiocie spędziłem noc na pustyni, lecz
o śnie i wypoczynku nie było mowy,
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ponieważ ze względu na owady musiałem zamknąć namiot i natychmiast
znalazłem się w kałuży własnego potu,
bo temperatura skoczyła do 32 stopni.
W Meksyku Z. Felskowski pokonał
ponad 600 kilometrów,przemieszczając
się wzdłuż granicy ze Stanami, często
wzdłuż muru rozgraniczającego oba
kraje. Z Los Angeles wałczanin pojechał znaną drogą nad oceanem do San
Diego, przekroczył granicę w pobliżu
Tijuany i poprzez Mexicali dotarł do
San Luis Rio Colorado i Sonoyty.
- W Meksyku spotyka się mnóstwo
patroli straży granicznej i policji, choć
mnie nie kontrolowano ani razu - opowiada. - W Sonoyty odpocząłem trzy
dni. Tanie hotele, tanie jedzenie i znacznie lepsze niż amerykańskie fast foody.
Wracając do San Luis Rio Colorado
przez pustynię po 150 kilometrach
zabrakło mi wody, a do przejechania
miałem jeszcze 60. A temperatura ponad 50 stopni. Zobaczyłem stojący
z podniesioną maską samochód, a Meksykanin od razu spytał czy potrzebuje
wody. Otrzymałem wodę, a kiedy wyciągnąłem portfel, on tylko uścisnął mi
rękę. Ludzie w Meksyku i w Stanach

najpierw poprzez podniesienie ręki pozdrawiają, później jeżeli się zatrzymałem, pytali skąd jadę i z jakiego jestem
kraju i dziwili się, że mogę jechać na
rowerze w tak wysokiej temperaturze.
W USA widziałem indiańskie rezerwaty i muszę powiedzieć, że bieda czasami
była tam przerażająca. Choć niektórzy
biali Amerykanie również mieszkają
w niezbyt komfortowych warunkach.
Oczywiście spotkałem również Polaków, byli bardzo życzliwi. Obdarowywali mnie polskimi specjałami i piłem
polskie piwo. Ostrzegali również przed
miejscami, których należało unikać.
Pomimo tego że niemal codziennie Z.
Felskowski musiał przejechać niemal
200 kilometrów, nie zabrakło mu czasu,
aby zobaczyć najbardziej znane miejsca
w odwiedzanych przez siebie miastach.

- W Nowym Jorku byłem w „Strefie
Zero”, czyli tam gdzie stały wieżowce
WTC, w Waszyngtonie spacerowałem
obok Białego Domu, widziałem Kapitol i pomnik Lincolna. - W Los Angeles
byłem w Alei Gwiazd, a w Memphis
odwiedziłem dom Elvisa Presleya.
Rowerzysta podróż zakończył w Phoenix, skąd po trzech dniach odpoczynku
powrócił do kraju. Koszt całej wyprawy zamknął się kwotą ponad 30 tysięcy złotych. Podróżnik przyznaje, że ta
wyprawa była najtrudniejsza ze wszystkich, jakie dotychczas odbył i obecnie
zamierza odpocząć. Na pytanie czy planuje kolejne wyprawy odpowiedziała
żona pana Zdzisława, która kategorycznie stwierdziła, że nigdzie już nie puści
małżonka.
piotr
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Ogłoszenia drobne
- - PRACA - • Praca w Holandii
Pilnie poszukiwani pracownicy do zbiorów owoców w sadach
oraz zbiory warzyw z pola.
stawka ok. 11 euro/godz. – wyjazdy od końca sierpnia 2019.
Rekrutacja: biuro w Wałczu, Kościuszki 12a , tel. 672584108,
603122111, , www.posrednictwoholandia.pl, /Lic. 4933/

• Szukam opiekunki do osoby starszej.
Tel. 603 388 603
• „VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. w Wałczu
zatrudni kierowcę z Kat C .
Tel. 661 912 897

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - -

• Z powodu choroby, pilnie sprzedam mieszkanie 75m2, własnościowe, bezczynszowe. Częściowo po remoncie. Może być
zamiana na parter.
Tel. 67 387 32 17 lub 608 797 224
• Sprzedam mieszanie na 1 piętrze 4 pokoje-74m2,
Dolne Miasto.
Tel. 602 731 956
• Do wynajęcia kawalerka, centrum Wałcza.
Proszę dzwonić po godz. 17.00
Tel. 697 968 611
• Wynajmę pół domku dla pracowników lub firmie.
Sprzedam działki budowlane w Wałczu
Tel. 509 584 308
• Mieszkanie do wynajęcia w centrum Wałcza.
Tel. 502 037 108

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

• Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14m2.
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro ( posiada
wszystkie media).Warunki najmu do uzgodnienia.
tel. kont.67 258 4435

• Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń, około
50 arów.
Tel. 668 007 433

• Pokój do wynajęcia w Wałczu.
Tel. 796 286 840

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

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w kamienicy IIIp.
na 2 pokojowe w bloku.
Tel. 501 160 263

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

• Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w bloku, 63m2 na II
pietrze w Gostomi.
Tel. 662 951 999

- - RÓŻNE - -

• Wynajmę lokal
Tel. 725 929 462
• 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
• Sprzedam dom 320m2 w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905
• Pokoje do wynajęcia
Tel. 604 580 081
• Mieszkanie do wynajęcia najchętniej dla firm
Tel. 604 580 081
• Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792 020 549
• Do wynajęcia dom (4 pokoje) z podwórkiem nad rzeką
w Szwecji.
Tel. 516 326 268
• Sprzedam dom, ul. Chopina 123m2, cena za m2-3000 zł.
Tel. 536 389 203
• Lokal do wynajęcia 40m2 w Centrum Wałcz.
Tel. 602 255 827
• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
Tel. 609 833 120

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• Biuro Matrymonialne „Dana”
Tel. 695 062 020
• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153
• Wykończenia wnętrz, domy, stany deweloperskie, apartamenty, mieszkania, biura, konkurencyjne ceny, referencje.
Tel. 609 002 462
• 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. Nissan Micra K12, pojazd zadbany, klimatyzacja, alusy, komputer, 5 drzwi, kolor niebieski, cena 5900 do
negocjacji.
tel 505 456 048
• Sprzedam lub zamienię na auto z kratką. Ford Mondeo
kombi 2004r. diesel, cena do negocjacji.
tel 608 631 285
• Kupię niedrogi samochód na gaz.
tel.533 625 165
• Sprzątanie po remontach, wywóz gruzu z utylizacją.
Transport gabarytowy.
Tel. 663 018 186
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Najbardziej szlachetny zawód świata

Tekst sponsorowany

W całym kraju lawinowo rośnie liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Tylko w tym roku wałecki sąd wydał już blisko 20 takich postanowień. Niestety brakuje rodzin zastępczych na terenie powiatu, dzieci są wywożone poza miejsce zamieszkania, co utrudnia powrót do rodziny
biologicznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu poszukuje kandydatów
na rodziny zastępcze niezawodowe
i zawodowe. Rodzinę niezawodową
może stworzyć każda osoba niezależnie od wieku, wykształcenia.
W rodzinie zawodowej umieszcza się
w tym samym czasie nie więcej niż
troje dzieci. Jeśli zajdzie konieczność
umieszczenia w tej rodzinie rodzeństwa, liczba dzieci może się zwiększyć. Zawodową rodziną zastępczą
można zostać po trzech latach od
utworzenia rodziny niezawodowej.
- Wymagania wobec przyszłych
rodziców zastępczych nie są wygórowane. Oczekujemy gwarancji
należytego sprawowania pieczy zastępczej, aby kandydaci w chwili
zgłoszenia nie byli nigdy pozbawieni
władzy rodzicielskiej, byli zdolni do
sprawowania właściwej opieki nad
dzieckiem i nie mieli przeciwwskazań zdrowotnych oraz przebywali na
terytorium Polski i zapewniali odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej przynajmniej
jedna osoba tworzącą tę rodzinę musi
posiadać stałe źródło dochodów - tłuREKLAMA

maczy dyrektor PCPR Bożena Terefenko. - Oczywiście rodziny zastępcze otrzymują wynagrodzenie oraz
inne świadczenia, jak na przykład
dofinansowanie do wypoczynku. Zapewniamy także bezpłatne szkolenia
oraz wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i prawne.
- Szukamy przede wszystkim osób,
które chcą pomóc dzieciom pozbawionym rodzicielskiego ciepła i opieki. Korzyści finansowe nie mogą być

głównym powodem utworzenia takiej rodziny - podkreśla Roman Rosochacki z PCPR. - Szukamy osób,
które będą umiały w pełni zaakceptować dzieci, którymi się opiekują,
zaakceptują ich indywidualność,
będą otwarci na współpracę z dziećmi, ale też specjalistami, którzy będą
pomagali rozwiązywać ewentualne
problemy. Pomoc osobom bezbronnym i niesamodzielnym, które nie
z własnej winy i woli znalazły się

w tej trudnej sytuacji, to wyzwanie,
ale wielu naszym rodzinom udaje się
temu wyzwaniu sprostać.
Marzeniem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i starosty Bogdana Wankiewicza jest
utworzenie na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej
typu socjalizacyjnego, w której może
przebywać jednocześnie do 14 dzieci
powyżej 10. roku życia. Starosta stara się o uzyskanie dofinansowania na
budowę takiego miejsca. Inne potrzeby zgłaszane przez PCPR to utworzenie kolejnego pogotowia rodzinnego. Na terenie powiatu mamy tylko
jedno takie miejsce. Do pogotowia
opiekuńczego w wyniku interwencji
służb socjalnych trafiają najmłodsze
dzieci. Jedno z umieszczonych w po-

gotowiu opiekuńczym na terenie powiatu wałeckiego w ostatnim czasie
miało zaledwie trzy miesiące.
Rodzina zastępcza daje dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej możliwość dorastania w ciepłym, bezpiecznym domu. To alternatywa dla
domu dziecka, gwarantuje właściwe
warunki rozwoju, daje możliwość rodzinie biologicznej utrzymania więzi
z dziećmi, poprawy sytuacji, która
spowodowała odebranie dzieci.
- Piecza zastępcza to już nie tylko misja i wyraz dobroci serca, ale
także prawdopodobnie najbardziej
szlachetny i odpowiedzialny zawód
świata - podsumowuje dyrektor Bożena Terefenko.
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Pewien facet trochę już starszy,
zaczynał mieć zaniki pamięci.
Kiedyś na spotkaniu z przyjaciółmi u niego w domu zaczął
opowiadać, że teraz leczy się
u takiego dobrego lekarza.
Na to goście, że też by chcieli i jak
się ten lekarz nazywa:
- No właśnie miałem na końcu
języka... pamiętacie może, był
taki grecki poeta, w starożytności,
taki ślepy...
- No był, Homer. To co, ten lekarz
ma na nazwisko Homer?
- Nie, nie! On napisał taką epopeję, o tym jak Grecy się tłukli pod
takim miastem w starożytności,
które próbowali zdobyć.
- No tak, zdobywali Troję. To co,
ten lekarz się jakoś podobnie
nazywa? Albo mieszka na takiej
ulicy?
- Nie, nie, nie! Tam był taki wódz,
tych, no, Greków, taki główny.
- Agamemnon?
- O o o! No i on miał brata.
- Menelaosa. Ale co to ma wspólnego z lekarzem?
- Zaraz mówię. I tam był taki
wódz trojański, który temu
Mene... jak mu tam, uprowadził
żonę.
- Aaaa, Parys! Ten lekarz nazywa
się Parys?
- Nieeeee! Nie! Ta żona, co on ją
uprowadził, to jak miała na imię?
- Helena.
- No właśnie, Helena! Helenkaaaaaaaaa - woła do żony w
kuchni - jak się nazywa ten mój
lekarz?

- Czy byłem tu wczoraj? - pyta się
gość barmana w nocnym lokalu.
- Był pan!
- I przepiłem pół miliona?
- Tak!
- Co za szczęście! Już myślałem,
ze zgubiłem...

Kowalski wraca do domu z pracy,
ma już usiąść przed telewizorem,
ale słyszy charakterystyczne
odgłosy dobiegające zza ściany od
sąsiada.
- Ten sąsiad zaczyna mnie już
wpieniać! Idę mu powiedzieć,
żeby ciszej pukał te swoje panienki!
- Mama chciała mu to samo powiedzieć z godzinę temu - mówi
Jasio.
- I co, powiedziała? - pyta ojciec.
- Nie wiem, jeszcze nie wróciła...

REKLAMA

REKLAMA
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Po przeczytaniu pisma burmistrza
Człopy, które ukazało się w tygodniku Extra Wałcz, w którym Jerzy Bekker atakuje moją osobę postanowiłam
przedstawić moją ocenę powstałej
sytuacji. Przytoczę tylko suche fakty.
- Faktem jest iż podczas mojej nieobecności włamano się do moich
szafek oraz biurka i zabrano wiele
dokumentów. W tym czasie nikt nie
zwrócił się do mnie w formie ustnej
lub pisemnej o złożenie kluczy i udostępnienie szafek. Nie jest tajemnicą
gdzie mieszkam, można je było odebrać osobiście.
- Faktem jest iż odchodząc na zwolnienie lekarskie powierzyłam swoje
obowiązki p. Ewie Rogali. Powierzenie obowiązków wicedyrektorowi
wynikało z ,,Zakresu obowiązków
i czynności i odpowiedzialności powierzenia funkcji wicedyrektora”.
Burmistrz o tym wiedział chociażby
z racji wcześniej wykonywanej pracy
w szkole.
- Faktem jest iż Zarządzeniem nr
68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z 25 października 2018 r.
zostałam powołana na koordynatora
projektu „Doskonalenie kompetencji
kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie”. Została ze mną
podpisana umowa zlecenie na wyREKLAMA

Suche fakty

konywanie zadań związanych z realizacją projektu. Do dziś nie wypłacono mi stosownego wynagrodzenia.
W tym czasie działania projektowe
już trwały, a ja je wdrożyłam. Na
początku grudnia Burmistrz wydał
nowe zarządzenie - koordynatorem
została Ewa Rogala.
- Faktem jest iż p. W Sieczka z mocy
prawa z dniem 1 września 2016 r.
stała się wicedyrektorem Szkoły
Podstawowe j w Człopie i tego nie
kwestionuję.
- Faktem jest również, iż w tym czasie
stanowisko wicedyrektora zajmowała
E. Rogala. W związku z powyższym
nie stworzono nowego stanowiska
wicedyrektora, ponieważ tę funkcję
p. Ewa pełniła od wielu lat, a przepisy nie regulują okresu, na jaki powierza się stanowisko wicedyrektora.
W związku z tym przepisy i zarzuty
przedstawione przez burmistrza nie
dotyczyły przypadku E. Rogali.
- Faktem jest, iż burmistrz zarządzeniem nr 21/2019 powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły
Podstawowej w Człopie W. Sieczce.
Podczas pełnienia funkcji dyrektora
szkoły przez W. Sieczkę powstało
wiele nieprawidłowości, o których
burmistrz wiedział. To np. zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji

i wypłacanie mu wynagrodzenia jako
nauczycielowi dyplomowanemu, wypłacenie rekompensat w formie zapomóg z racji uczestnictwa w strajku
z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych (w kwocie 37 650 zł, a to
dopiero pierwsza transza). Na drugi dzień po objęciu p.o. dyrektora
W. Sieczka podniosła o 700 złotych
płacę księgowej, która od miesiąca
była zatrudniona w szkole, czy złożenie nieprawdziwych informacji
do Kuratorium w związku z organizacją roku szkolnego 2019/2020.
Burmistrz składając podpis pod tym
ostatnim dokumentem potwierdził
nieprawdę. Ponadto W. Sieczka wydała zlecenie przewozu busem dzieci
osobie bez kwalifikacji do wykonywania takich zadań. W tym czasie
zaginęły również moje akta osobowe,
do chwili obecnej ich nie odnaleziono. Również do dziś p. Sieczka nie
złożyła oświadczenie majątkowego,
chociaż był to jej obowiązek wynikający z przepisów prawa art.24 ustawy
o samorządzie gminnym.
- Faktem jest iż od 2013 r. biuro
podroży wynajmuje pomieszczenia
w celu organizacji obozów sportowych w Szkole Podstawowej w Człopie. Corocznie podpisywane były
umowy za zgodą organu prowadzące-

go na organizacje wypoczynku letniego w budynku szkoły. Dodatkowymi
dokumentami w/w działaniach były
zgody burmistrza na bezgotówkowe
rozliczenie za wynajęcie obiektu,
jak również porozumienia dotyczące
zakupu rzeczy materialnych, wykonanie remontów, czyli wykonywania
czynności niezbędnych w organizacji kolonii. Prawdą jest również, iż
szkoła z własnego budżetu nie mogła
przeznaczyć środków finansowych na
zakup łóżek, pościeli, mebli w celu
organizacji obozów sportowych.
W związku z powyższym należało
dostosować obiekt do organizowania
wypoczynku, aby w przyszłości przyniosło to zyski.
- Nieprawdą jest, iż szkoła na okoliczność dzierżawy pomieszczeń na obozy sportowe nie posiadała stosownej
dokumentacji. Jestem w posiadaniu
wszystkich kopii. Z pism sporządzonych przez pracowników szkoły
wynika, iż odchodząc na zwolnienie
lekarskie stosowne umowy w szkole
były. Zastanawiający jest fakt co się
z nimi stało podczas mojej nieobecności. Tutaj też chcę poinformować,
iż od początku grudnia 2018 r. jestem
nieobecna w pracy. W związku z powyższym nie odpowiadam za mienie
szkolne

- Chciałabym również odnieść się
do wydania opinii o pracy W. Sieczki i jej zatwierdzenia przez grono
pedagogiczne. Rada Pedagogiczna
nie powołała komisji, która powinna
taką opinię przygotować. Opinia została przygotowana przez koleżankę
wicedyrektorki z dnia na dzień, bez
analizy jakichkolwiek dokumentów
potwierdzających jakość jej pracy.
Również w tym przypadku nikt nie
poprosił o moją opinię, chociaż moja
wiedza w tym zakresie jest bardzo
obszerna. Termin posiedzenia Rady
Pedagogicznej wybrano celowo
w środku wakacji, gdy wielu nauczycieli przebywało poza Człopą.
A przecież burmistrz miał czas do
końca sierpnia.
- Chciałabym na koniec zaznaczyć
że każdego roku w szkole przeprowadzany jest audyt. Jak wynika z powstałych protokołów pokontrolnych
nigdy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Podsumowując, w naszym środowisku wiadomo, że od wielu lat trwa
„nagonka” na mnie i moją rodzinę.
Burmistrz wielokrotnie składał fałszywe oskarżenia do prokuratury. Za
każdym razem sprawy umarzano.
Iwona Roguszewska
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Cygańska przygoda
W miniony weekend miałam wielką przyjemność zaśpiewać
piosenkę „Dwa serduszka cztery oczy”, którą niedawno przypomniała z repertuaru Mazowsza Joanna Kulig w filmie „Zimna
wojna”. Wykonałam ją na prośbę Bogdana Trojanka podczas
III Biesiady Cygańsko-Słowiańskiej w Połczynie Zdroju.
Dzięki Bogdanowi Trojankowi i wzięciu udziału w tym przedsięwzięciu
muzycznym miałam okazję wystąpić
na tej samej scenie między innymi z takimi gwiazdami jak nasza polska diva
operowa Grażyna Brodzińska.
To był niezapomniany wieczór, który - mam nadzieję - niektórzy oglądali
w przekazie „na żywo” w TVP. W piosence, którą wykonałam zagrali nasi
zdolni muzycy Cezary Górski, Stanisław Kończewski, Zenek Kończewski
i Andrzej Prokopowicz. Emocjonujący weekend w Połczynie Zdroju to był
przede wszystkich popis umiejętności
naszej młodzieży, podopiecznych Studio Esti.
Dostałam rolę dyrektora muzycznego
pierwszego dnia Biesiady Cygańsko-Słowiańskiej. Odbył się wtedy I Fe-

stiwal „Piosenki bez granic”. Z dużej
grupy setki wokalistów, uzdolnionej
młodzieży Studio Esti, profesjonalne
jury w składzie Jan Kanty Pawluśkiewicz, Bieta Ficowska, Krystyna
Kukawska, Lidia Pawelec wybrało 11
wspaniałych: Dominikę Ptak, Maję
Marszewską, Wikę Janiczak, Miłosza Waszaka, Kasię Szwedzką, Zuzię
Marudę, Juliannę Nowosad, Bartka
Małaczka, Madzię Brożek, Olę Andrukajtis i Roksankę Nowokuńską.
Z wokalistami przez ostatnie tygodnie
szykowaliśmy piosenki naszych sąsiadów. Niełatwo było zmierzyć się z piosenkami w języku rosyjskim, ukraińskim, czy czeskim, piosenkami kultury
słowiańskiej i cygańskiej. Młodzież
musiała nadrobić wiadomości z historii i dowiedzieć się więcej o kulturze

Romów. Finalna jedenastka walczyła
o występ sobotni w amfiteatrze i emisję
ogólnopolską w telewizji, co jeszcze
usłyszymy we wrześniu kilkakrotnie.
Do ścisłego finału zatem została wybrana siódemka wokalistów Studio Esti
Ola, Dominika. Maja, Roksanka, Bartek, Zuzia, Julianna i Kasia, a główna
nagroda 1000 euro przypadło wałczance Oli Andrukajtis, za wykonanie czeskiego utworu „Malovaný džbánku”,
druga nagroda Dominice Ptak, nagroda
publiczności Zuzi Marudzie, a nagroda
specjalna Bogdana Trojanka za charyzmę sceniczną i wykonanie „Червона
рута” - Mai Marszewskiej. Pełen amfiteatr ludzi, piękne światła i ogrom
uśmiechniętych Cyganów, feeria barw
ich strojów, ogromny, muzyczny talent
zrobił niewyobrażalne wrażenie na nas
wszystkich. Bogdan Trojanek zakończył swoją dwudniową Biesiadę słowami „Pamiętajmy, jesteśmy dziećmi
jednego Boga” - jakże aktualne są te
słowa właśnie dziś.
Otrzymałam już zaproszenie na kolejną Biesiadę, zatem nasza przygoda
z Cyganami się nie kończy, a dopiero
zaczyna. Nie pozostaje mi nic innego
jak zaprosić wałczan do obejrzenia Bie-

Odwołany dyrektor

31 lipca został odwołany dyrektor 107. Szpitala Wojskowego Marek Kornet.

Kontrakt z M. Kornetem był podpisany
do 30 września 2020 roku. Dyrektorem
był niecałe 5 lat. Przyczyną odwołania
były wyniki ubiegłorocznej kontroli,
która została przeprowadzona w szpitalu na przełomie września i października.
- To był na pewno pretekst, bo nie
udało mi się na przykład wszystkiego zrobić na czas, czy nie naliczałem

kar umownych... Jednak efekt finalny
był zadowalający. Nie było rażących
zaniedbań. Minister stracił po prostu
do mnie zaufanie - mówi M. Kornet. Trochę szkoda, że nie zauważono, ile
przez ostatnie 5 lat się zmieniło w szpitalu i ile udało się zrobić w tak krótkim
czasie, ale nie będę się z nikim kopać
z tego powodu. Po prostu mój nadzór
był niewystarczający i chcę podkreślić,

że nie mam żadnych pretensji do załogi. Przy takich brakach kadrowych zrobiliśmy razem naprawdę wiele.
Nieoficjalnie udało się dowiedzieć, że
M. Kornet od października br. dalej
będzie zawodowo związany ze służbą
zdrowia, ale już nie w Wałczu. Niestety
były już dyrektor nie chciał powiedzieć
co i gdzie będzie robił.
mk

siady w TVP2 oraz przypomnieć sceptykom cygańskiej kultury piękne słowa
Johann Wolfgang von Goethego, które
zawsze powtarza mi mój tato: „Gdzie
REKLAMA

słyszysz śpiew - tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie - wierzaj mi
- ci nigdy nie śpiewają”.
Estera Naczk - Suska
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Sztuka poszła w LAS…

… a dokładniej wyszła do ogrodów muzeum i na wałecką promenadę nad jeziorem Raduń. Dzięki współpracy wałeckich instytucji weekendy w Wałczu nie muszą być nudne.

10.08, 17.08,
24.08.2019 r.
Fajfy o siódmej
WAKACYJNE WIECZORY o 19:00
Promenada nad Raduniem
wstęp wolny
9.08, 23.08.2019 r.
godz. 22:00
Kino w ogrodzie
Ogrody Muzeum Ziemi Wałeckiej
wstęp wolny
11.08, 18.08,
25.08.2019 r.
godz. 11:00-13:00
Las – Letnia Akademia Sztuk
Niedzielne spotkania ze sztuką
wstęp wolny
9.08.2019 r.
godz. 19:00
Wakacje z uśmiechem
czyli wieczór stand-upu
– Arkadiusz „Pan” Pawłowski,
Paweł Reszele i Piotr Wojteczek
bilety 30, 40 zł dostępne w CIT

Terminarz kina
„Tęcza”
16-22.08.2019 r. godz. 17:45
„Sekretne życie
zwierzaków domowych”
16-22.08.2019 r. godz. 20:00
„Annabelle wraca do domu”
23-29.08.2019 r. godz. 17:45
„Król Lew”
23-29.08.2019 r. godz. 20:00
„Moja gwiazda: Teen Spirit”

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

Z ofertą kulturalną do mieszkańców
i turystów wyszło Wałeckie Centrum
Kultury, organizując cykl imprez pod
nazwą „Weekend w Wałczu”.
- Taki od początku jest mój program.
Chcemy pokazać, że oferta to nie tylko duże festiwale i wielki eventy; że
te duże imprezy można doskonale
dopełnić działaniem programowym.
Chodzi o długofalowe oddziaływanie
na mieszkańców i z mieszkańcami,
pokazanie, że współtworzymy ofertę dobrego spędzania czasu wolnego
- mówi dyrektor WCK Maciej Łukaszewicz. - Mamy fantastyczne warunki, promenadę nad jeziorem i staramy
się to wykorzystywać. Okazuje się, że
wystarczy mieć pomysł, a potem rozstawić kilka stołów, namiot, miejsce się
zmienia, a my robimy coś ciekawego.
I każdy może się dołączyć, bo to są zajęcia otwarte.
W piątki w ogrodach Muzeum Ziemi
Wałeckiej odbywają się seanse filmowe. W niecodziennej scenerii można
obejrzeć polskie filmy. Sobotnie popołudnia to scena na promenadzie, a na
niej lokalni artyści i muzyka na żywo
czyli „Fajfy o siódmej”. To odpowiedź
na prośby mieszkańców, którzy chcieliby potańczyć.
- Świetny pomysł, strzał w dziesiątkę
- ocenia mieszkanka Wałcza. - Przychodzę nie potańczyć, ale posiedzieć,
posłuchać muzyki, spotkać znajomych
i porozmawiać z ludźmi. Podoba mi się,
że przychodzą ludzie w różnym wieku,
bawią się dzieci i osoby starsze. Duże
festyny, koncerty gwiazd to super sprawa, ale takie cotygodniowe potańcówki
to zupełnie inny klimat. Jest super.
Natomiast w niedzielne przedpołudnia
na promenadzie jest LAS czyli Letnia
Akademia Sztuki. Były już warsztaty
ukulele, malowania pejzaży, a w minioną niedzielę uczestnicy uczyli się
rozpoznawać zioła i przygotowywali
zielniki. W planie są warsztaty kuglarskie, robienia latawców i street artu.
Jak podkreślają organizatorzy oferta
skierowana jest do mieszkańców, ale
i do turystów, którzy coraz częściej
pytają się o weekendowe atrakcje.
Na organizację „Weekendów w Wałczu” WCK otrzymało dotację celową
z Urzędu Miasta.
***
W wakacyjnej ofercie WCK ma również dwa spektakle teatralne na promenadzie. Pierwszy, „Elmer słoń
w kratkę” w wykonaniu teatr Fuzja
z Poznania, odbył się w minioną sobotę.
Interaktywne przedstawienie spotkało
się z gorącym przyjęciem publiczności,
a zakończyło się niespodzianką.
- Wśród publiczności byli turyści z Niemiec - opowiada Ewa Janicka-Olejnik.
- Po spektaklu podeszli oni do aktorów i dają pieniądze. Zrobiło się małe
zamieszanie, bo artyści nie chcieli ich
przyjąć. Po rozmowie okazało się, że
mają taką tradycję: jeżeli jest spektakl
bezpłatny, to po występie wśród publiczności przechodzi osoba „z kape-

luszem” i zbiera dobrowolne datki dla
aktorów. Tutaj nikt nie chodził, więc
goście sami zaproponowali taki datek.
Sytuacja została wyjaśniona, dla nas
wszystkich to też była lekcja.
Kolejny spektakl interaktywny 24
sierpnia. Tematem będą zabawy podwórkowe, o których dorośli zapomnieli, a dzieci być może nie znają.
***
Natomiast ofertę sportowych imprez
weekendowych w plenerze przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W piątki nad jeziorem odbywają
się zajęcia gimnastyki słowiańskiej
dla kobiet lub joga o zachodzie słońca, w sobotę na plaży oraz boisku Orlika rozgrywane są otwarte turnieje
piłki nożnej, siatkowej i koszykowej,
a w niedzielę turnieje sportowe. Ostat-

nią niedzielę zdominowały szachy.
Stoły rozstawiono oczywiście na promenadzie nad jeziorem.
- Frekwencja nas zaskoczyła, jest kilkudziesięciu chętnych, a w szachy grają ludzie w różnym wieku, najmłodszy
szachista ma siedem lat. Okazuje się, że
szachy to drugi najpopularniejszy sport
w Polsce, oczywiście po piłce nożnej śmieje się dyrektor MOSiR-u Aleksandra Szczepanek. - Niedzielne turnieje
mają charakter bardziej rodzinny, skierowane są do osób w każdym wieku
i cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie. Dlatego planujemy zorganizować jeszcze dwa wydarzenia: turniej
tenisa stołowego i turniej bule.
Jak podkreśla A. Szczepanek nie byłoby tylu wspólnych imprez sportowych
i artystycznych gdyby nie współpraca

pomiędzy instytucjami i wsparcie ze
strony Urzędu Miasta.
***
Te słowa potwierdza dyrektor WCK.
- To wszystko jest możliwe dzięki
współpracy WCK, MZW, MOSIR-u i Urzędu Miasta - mówi M. Łukaszewicz. - Cieszymy się, że znaleźliśmy
wspólny język i plany na wakacje. Spotykamy się co tydzień, omawiamy co
zrobiliśmy w danym weekendzie, planujemy jak jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę. Ponieważ nasze pilotażowe działania okazały się sukcesem,
w przyszłorocznym budżecie WCK
będziemy mogli zaplanować działania
w takiej formie nie tylko w okresie letnim, ale na cały rok.
kama

Czwartek, 8 sierpnia 2019

Sołeckie świętowanie

3 sierpnia festyn sołecki zorganizowali mieszkańcy Drzonowa (gm. Człopa). Wśród atrakcji był m.in. dmuchany zamek, gra „Los szczęścia”, w której na zwycięzców czekał
telewizor, rower i fotele. Festyn odwiedziła grupa Gang Zumba z Człopy, która zaprezentowała kilka układów tanecznych. Gorącym przyjęciem i gromkimi brawami zakończył
się występ sióstr z Drzonowa - Darii i Pauliny Piątek. Mieszkanki Drzonowa przygotowały domowe wypieki i inne pyszności. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna przy
zespole Song, który już od pierwszego utworu porwał przybyłych do tańca.
Oprac. z
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Dziękujemy za udział w I Wałeckim
Zlocie Adopciaków. Co nas niezmiernie
cieszy, frekwencja dopisała, z czego
wywnioskować można, że wielu wałczanom nie jest obojętny los zwierzaków w naszym mieście. Nam również,
dlatego podpisaliśmy w końcu umowę
z Urzędem Miasta. Po burzliwych niekiedy rozmowach z obu stron, doszliśmy do porozumienia i ,,dogadaliśmy
się” co do wspólnych działań mających
na celu poprawę życia zwierząt w naszym mieście. Drobnymi kroczkami,
ale uparcie do celu.
Kolejna dobra wiadomość. Dwa tygodnie temu na łamach gazety przedstawialiśmy Wenę, sunię z Wałcza. I stał
się cud! Po 1,5 roku pobytu w schronisku, psina pojechała do domu. Teraz jest pilanką i cały swój wolny czas
spędza na kanapie, u boku nowych
właścicieli. Takie informacje cieszą nas
najbardziej.
W niedzielę, 4 sierpnia na targowisku
miejskim odbył się kolejny kiermasz
rozmaitości. Jako stowarzyszenie jesteśmy na każdym, jednak tym razem,
oprócz sprzedaży stałych bibelotów,
postanowiliśmy zrobić wyprzedaż
książek na kupno karmy na zimę dla
bezdomnych psów, a przede wszystkim kotów. Sprzedawaliśmy woluminy

Zwierzoluby

pozyskane od ludzi dobrej woli, wolontariuszy i wyszperane z własnych domów. I to był strzał w dziesiątkę, choć
zupełnie się tego nie spodziewaliśmy.
Ze sprzedaży uzyskaliśmy kwotę blisko
630 zł. Faktury za zakup karmy przedstawimy na naszej stronie: https://www.
facebook.com/razemdlazwierzat/, zaraz po jej zakupie.
Ostatni temat i prośba. Postanowiliśmy odpowiedzieć na apel schroniska
w Pile - Miluszkowo - które poprosiło
o zbiórkę koców, pościeli bez puchu,
smyczy, szelek, obroży, leżanek, ręczników, oraz psich i kocich zabawek (nie
dziecięcych), dlatego wyżej wymienione przedmioty już zbieramy u siebie,
by około 20 sierpnia zawieźć je do potrzebujących zwierzaków. Taką samą
zbiórkę ogłosiła u siebie na Facebooku
Martyna Foryś, dlatego łączymy siły.
Jeśli macie niepotrzebne przedmioty z
wyżej wymienionych, chętnie je odbierzemy. Zwróćcie się do naszego stowarzyszenia lub Martyny, a my zawieziemy je do schronu, jako dar od Razem
dla Zwierząt i wałczan. Potrzebna akcja? Potrzebna, dlatego włączcie się,
pomóżcie, bo przecież razem możemy
więcej!
Halina Spieczyńska
Razem dla Zwierząt
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Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Człopa

Działka gruntu o numerze geodezyjnym 203/1 i powierzchni 0,0800 ha (w tym następujące
użytki: RVI – 0,0800 ha – grunty orne) położona przy ul. Polnej w Człopie, obręb Człopa
106, gmina Człopa.

1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 70 i powierzchni 4,5688 ha (w tym następujące
użytki: RV – 3,9749 ha, RVI – 0,5508 ha, W-RV – 0,0431 ha) położona w obrębie Pieczyska,
gmina Człopa.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren
powyższej działki został oznaczony symbolem ZL - teren lasów i gruntów leśnych. Nieruchomość
zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039153/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu.
Cena wywoławcza – 99 000,00 zł

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010
r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Cz.MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalny zespół usługowy w rejonie ul. Polnej oraz w rejonie ul.
Warszawskiej i ul. Osiedlowej.
Dla przedmiotowej działki w dniu 22.08.2018 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy
znak CWP.6730.19.2018. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej o nr geodezyjnym
106. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00019866/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III
i IV księgi nie wykazują wpisów.
Cena wywoławcza – 55 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. (wtorek)
o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej do dnia 06 września 2019 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.
W dniu 06 września 2019 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa
a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż
nieruchomości gminnych”.
Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.
(wyciąg z ogłoszenia o przetargu)

2. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 73 i powierzchni 2,7642 ha (w tym następujące
użytki: RIVb – 0,3540 ha, RV – 1,2248 ha, RVI – 1,1854 ha) położona w obrębie Pieczyska,
gmina Człopa.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren
powyższej działki został oznaczony symbolem ZL - teren lasów i gruntów leśnych. Nieruchomość
zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039153/3 prowadzonej przez Sąd
Cena wywoławcza – 47 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. (wtorek)
o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej do dnia 06 września 2019 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.
W dniu 06 września 2019 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa, na tablicach
ogłoszeń sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.
Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.
(wyciąg z ogłoszenia o przetargu)

Czwartek, 8 sierpnia 2019

Wodne inwestycje

„Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” to projekt, który
jest realizowany wspólnie przez gminy Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Drawno i Mirosławiec.
Otrzymał właśnie dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości ponad 7 milionów
złotych. Za około 900 tys. zł. przy jeziorze Kosiakowo (gm. Mirosławiec) powstaną m.in. hangar na kajaki i żaglówki, parking, plac do ćwiczeń w terenie, prysznice, toalety, pole biwakowe,
podłączenia dla camperów, plac zabaw i boisko, a na rzece Korytnicy „rynny” dla kajaków. Prace
mają rozpocząć się we wrześniu tego roku i zakończyć w czerwcu 2020 roku.
z,
fot. fragment wizualizacji inwestycji nad jeziorem Kosiakowo
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Zmiany w nabyciu działek rolnych!

Stało się- długo zapowiadana liberalizacja w nabyciu
działek rolnych weszła w życie z dniem 26 czerwca
2019r. Zakłada ona zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Czy rzeczywiście będzie łatwiej sprzedać i nabyć działkę
rolną i do jakich gruntów ustawa znajdzie zastosowanie? Zapraszam do lektury.
Ile do nabycia?
Ustawa wskazuje, że nabywcą nieruchomości nie musi

być rolnik w przypadkach, gdy mamy do czynienia z zakupem gruntu do 1 ha (wcześniej było do jedynie 0,3 ha).
W takim przypadku nie jest istotne, czy grunt znajduje się
w mieście czy na wsi – w każdym przypadku nie będzie
wymagane uzyskanie zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ustawa przewiduje jednak różne
obostrzenia zależnie od położenia gruntu. I tak- jeżeli nieruchomość jest nabywana na wsi, wówczas nabywca nie
będzie mógł jej zbywać ani oddawać w posiadanie innym
osobom przez pięć lat. Natomiast w mieście warunek pięciu lat nie będzie występować – w takim przypadku będzie
można sprzedać działkę do 1 ha każdemu, jednak nowe
przepisy przewidują prawo pierwokupu i nabycia takich
działek dla dyrektora generalnego KOWR. Takie rozwiązanie stanowić ma zabezpieczenie przed masowym skupowaniem działek przez deweloperów.
Jak długo czekać na sprzedaż działki?
Przed nowelizacją ustawy nabywca nieruchomości rolnej
był obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład
którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres
co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to
gospodarstwo osobiście. Obecnie okres ten skraca się do
lat 5.
Wcześniej to sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rol-

Dziwna liga

Już w najbliższą sobotę piłkarze wałeckiego Orła rozpoczną rywalizację w czwartoligowych rozgrywkach. Czy nowo wybrany Zarząd klubu oraz nowy szkoleniowiec i sami piłkarze zrobią wszystko, aby ten sezon był lepszy niż poprzedni, czy też kibice w ostatnim
meczu ponownie będą nerwowo obgryzać paznokcie, czekając na zwycięstwo swojego
zespołu.
W poprzednim sezonie wałczanie walczyli ze zmiennym szczęściem, w kilku spotkaniach tracili punkty w ostatnich sekundach. Losy zespołu ważyły
się do ostatniej kolejki. Zwycięstwo
w kończącym rozgrywki meczu pozwoliły drużynie pozostać w IV lidze.
Obecnie przed nowym sezonem problemów nadal jest sporo, lecz w klubie
zwarto szyki i wszyscy zapowiadają
walkę o każdy punkt.
- Generalnie istnieje problem z pozyskaniem zawodników do gry - mówi
REKLAMA

prezes Orła Dariusz Baran. - Wszystkie kluby borykają się z kłopotami
kadrowymi i mają problemy ze skompletowaniem kadry. My jako klub
jesteśmy w miarę przygotowani, aczkolwiek nie negując wartości obecnie
będących w składzie zawodników,
uważam, że dwa sezony wcześniej
mieliśmy większy potencjał. Największy problem mamy z napastnikiem
i najprawdopodobniej zagra u nas Dzikowicz, który grał w Człopie. Czekamy także na powrót kontuzjowanego

Wegnera. W sumie możemy liczyć na
19 zawodników.
Najważniejsze w klubowych planach
jest utrzymanie się na tym samy poziomie rozgrywek i wszystko jest temu
podporządkowane. Po raz pierwszy od
kilku lat do pierwszego zespołu Orła
trafią zawodnicy z Orła 2010.
- Oczywiście ani kadrowo, ani tym
bardziej finansowo nie jest nas stać
na walkę o awans - rozkłada ręce prezes. - Zespoły znajdujące się w miejscowościach obok dużych miast mają
większą możliwość pozyskania nowych zawodników. U nas pierwszy
raz, od kiedy jestem prezesem, czyli
od 8 lat do drużyny dołączyło 4 juniorów z Orła 2010. Są to bardzo fajne
chłopaki z potencjałem, zawodnicy
z pierwszego zespołu wypowiadają
się o nich w samych superlatywach.
Są dobrze przygotowani fizycznie,
technicznie i taktycznie. Mają po 17

nej, wyrażał zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości przed upływem dziesięcioletniego okresu. Obecnie to
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na sprzedaż bądź oddanie gruntu
w posiadanie innym podmiotom, przed upływem okresu
5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości.
Zgoda wyrażana jest jednie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej
lub interesem publicznym.
Egzekucja u upadłość bez problemu
Dużą i bardzo pożądaną zmianą przepisów jest liberalizacja w zakresie egzekucji i upadłości. Nowe przepisy wyłączają spod działania ustawy grunty objęte postępowaniem
egzekucyjnym lub upadłościowym. Takie zmiany ułatwią
egzekucję, ponieważ do tej pory komornik mógł sprzedać
taki grunt jedynie rolnikom (a i udzielenie pełnomocnictwa
nie-rolnikowi często kończyło się niedopuszczeniem do
licytacji). Obecnie takiego problemu przy gruntach do 1
ha nie będzie. Jest to na pewno krok w dobrym kierunku,
który uprości egzekucję z gruntów rolnych.

lat i najprawdopodobniej skończy się
problem z młodzieżowcami. Aby nasza współpraca z Orłem 2010 dobrze
się układała, odstąpiliśmy od pomysłu
stworzenia zespołu juniorów, ponieważ to oni będą taki tworzyć. Mamy
również świetnego bramkarza, który
jest praktycznie naszym wychowankiem. W wieku 14 lat przeniósł się
do Wągrowca, gdzie był cztery lata.
W poprzednim sezonie grał w Pogoni
Szczecin, a obecnie złożył deklarację gry w Orle, choć trenować będzie
w Szczecinie.
Chyba również pierwszy raz od kilku lat Orzeł będzie grał w większości
swoimi zawodnikami i to oni muszą
sprostać niełatwemu przecież zadaniu.
- Hermanowicz, Jaworek, Popiołek,
Michalik, może również pomoże nam
Drapiński i inni muszą brać ciężar gry
na siebie - uważa D. Baran. - Nie powinni liczyć na to, że Zarząd ściągnie
im kogoś do pomocy. To oni mają doświadczenie, są w odpowiednim wieku, często grali w dobrych drużynach
i to oni powinni udźwignąć odpowiedzialność, a młodzież musi się przy
nich uczyć. Nie ma zrzucania odpowiedzialności na barki innych.
Pozostaje także spawa finansowania
drużyny, koszty rozgrywek nie są
małe. Na sezon klub potrzebuje sporej
kwoty i aby ją zdobyć, Zarząd musi się
mocno nagimnastykować.

radca prawny Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com
- Z finansami nigdy nie było łatwo twierdzi prezes. - Jakoś sobie radzimy.
Czekamy na drugą transzę z miasta,
mamy wielu innych sponsorów, lecz
największym problemem będzie brak
pomocy w takiej jak kiedyś skali ze
strony PZZ. Czekam na informację
od prezesa, który obecnie jest bardzo
zajęty, dlatego nie wiemy jeszcze, jak
wielkie będzie to wsparcie.
Kibice twierdzą, że potencjał zespołu poznaje się w pierwszych trzech,
czterech spotkaniach i wyniki w nich
uzyskane, a przede wszystkim styl gry,
jaki zaprezentują zawodnicy, pozwalają na ocenę drużyny i snucie dalszych
planów.
- To jest taka dziwna liga - ocenia D.
Baran. - W poprzednim sezonie były
zespoły, które nie wygrały pierwszych
siedmiu spotkań, by później iść jak burza. Nasz początek był w miarę dobry,
potem kontuzje i kartki sprawiły, że
szło nam gorzej. A takie niepowodzenia jak przegrana w ostatnich minutach spowodowało, że powietrze z nas
trochę uszło. Teraz jednak patrzymy
optymistycznie w przyszłość, nawet
na sparingi przychodzi spora grupa kibiców, a trener Marcin Łyjak podczas
naszych rozmów chwali zawodników
i choć nie powiedział tego wprost,
uważał, że przychodząc do Orła spotka słabszą kadrę zawodników.
piotr
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Medale dla WTS Orzeł

Na Torze Regatowym Malta w Poznaniu odbyły się 34. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Klasycznym i Mistrzostwa Polski Młodzików. Doskonale spisali się
podopieczni trenera Ireneusza Wasielewskiego.

- Zawodnicy WTS Orzeł wywalczyli dwa medale w kategorii kajakowych jedynek - relacjonuje prezes WTS Orzeł
Wałcz Marek Marcinkowski. - Kajetan Różański został wicemistrzem Polski młodzików w wyścigu na 2 km rocznik
2005, natomiast Jakub Zajączkowski, który swoją przygodę z kajakami zaczął zaledwie rok temu w młodszym roczniku, wywalczył brązowy medal mistrzostw.
Osada K-2 Kajetan Różański i Mateusz Trojanowski w finale na 2000 m uplasowali się na wysokim 5 miejscu. Młodzieżowiec Patryk Kowalski awansował do finału A na 200 m, zajmując 5 miejsce.
Oprac. mk
Fot. WTS Orzeł Wałcz
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