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Powiat się zadłuża

Pomimo tego że powiat wałecki jest - jak twierdzi długoletni starosta i radny Janusz
Różański - najbardziej zadłużonym powiatem w województwie radni zdecydowali o zaciągnięciu kolejnego kredytu. Z kolei starosta Bogdan Wankiewicz argumentuje, że takie działania są konieczne, aby w dobie kryzysu zakończyć rozpoczęte inwestycje.
Nadzwyczajna, XV sesja Rady Powiatu odbyła się 26 maja on-line,
w obradach uczestniczyli wszyscy
radni, a także starosta Bogdan Wankiewicz i jego zastępczyni Jolanta
Wegner.
Najważniejszym projektem uchwał,
jakie zarząd przedstawił do procedowania, był projekt w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Dyskusja na ten temat rozpoczęła
się już podczas przyjmowania porządku obrad.
- Zwołaliśmy sesją nadzwyczajną,
ponieważ uznaliśmy, że są to sprawy
ważne dla powiatu i nie cierpią one
zwłoki - rozpoczął przewodniczący
RP Bogdan Białas. - Inne sprawy,
głównie informacyjne, poruszymy
na sesji zwyczajnej.
- Ten pakiet finansowych uchwał

dotyczy ważnych kwestii - mówił
starosta. - Chcemy uporządkować
plany dochodów i wydatków. Kredyt
ma zrekompensować brak dochodów
wynikłych z pandemii. Musimy zdecydować się na nowe zobowiązania,
aby zminimalizować braki w dochodach i zabezpieczyć środki na inwestycje.
Starosta B. Wankiewicz mówił jeszcze przed sesją, że prognozy wskazują, że braki w dochodach w końcu
tego roku mogą wzrosnąć do ponad
2 milionów złotych, tak więc kredyt
wypełni deficyt i pozwoli na kontynuowanie i zakończenie wielu inwestycji. Kredyt w wysokości ponad
6,5 miliona złotych będzie spłacany
do 2034 roku, koszt jego obsługi wyniesie około 1,2 miliona.
- Stawiam wniosek o przerwanie

sesji i jednocześnie zwołanie posiedzenia Komisji Budżetu, aby zarząd
mógł przedstawić sytuację finansową powiatu - mówił radny Janusz
Różański. - Nasz powiat jest najbardziej zadłużony w województwie
i kolejny kredyt nie jest wskazany.
Przecież długi i kredyty będzie trzeba spłacać.
- Dyskusja na tak poważny temat,
jak zaciągniecie kredytu, powinna
odbywać się na komisjach - stwierdził radny Jerzy Goszczyński. - Jestem za nowym zobowiązaniem,
szczególnie kiedy środki zostaną
przeznaczone na inwestycje, lecz
do spraw finansowych powinniśmy
podchodzić staranniej.
- Proponuję, aby projekty finansowe uchwał zdjąć z porządku obrad,
a skupić się na innych - zapropono-

wał Roman Wiśniewski. - Do sprawy
kredytu powinniśmy powrócić podczas obrad komisji i szczegółowo ją
przedyskutować.
Ponieważ na zmiany w porządku obrad musi zgodzić się zarząd, a taka
zgoda nie nastąpiła, R. Wiśniewski
wycofał swój wniosek, a wniosek J.
Różańskiego został odrzucony większością głosów.
Później dyskutowano o zmianach
w budżecie na 2020 rok oraz uchwalono zmiany wieloletniej prognozy
finansowej powiatu na lata 20212031.

Mirosławiec

Projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego poparło 14
radnych, J. Różański i R. Wiśniewski byli przeciwni, Mirosław Wiercioch wstrzymał się od głosu.
Przyjęto jeszcze uchwałę w sprawie
określenia zadań finansowanych
z PFRON-u oraz program
„Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu”. Na
koniec radni przychylili się do wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
w Technikum Zawodowym nr 1.
piotr
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Felieton

Wiadomość
od Ziemi
Teraz, kiedy wszystko wskazuje na to,
że epidemia wygasa, liczba ozdrowieńców rośnie, a wskaźnik Ro jest w naszym województwie poniżej jednego,
mogę sobie pozwolić na pewną niesubordynację. Staram się nie być hipokrytką, więc skoro rząd kazał siedzieć
w domach, siedziałam, gdyż uznałam,
że mi za bardzo nie wypada łamać
wprowadzonych zakazów, do których
przestrzegania zresztą zachęcałam

naszych Czytelników. Odstępstwem był
tu - moim zdaniem najbardziej idiotyczny - zakaz wstępu do lasu. Łamałam go
z pełną premedytacją, ale też nie zachęcałam innych, by go przestrzegali.
Na szczęście rząd szybko pojął, jaką
głupotę strzelił i się z tego zakazu wycofał. Spoko, każdemu się zdarza, kto
nigdy nie zamknął lasu, niech pierwszy
rzuci kamieniem.
Druga sprawa, która chyba bardziej
niż sam koronawirus spędzała mi sen
z powiek: jednorazowe rękawiczki i maseczki. Maseczki zresztą pół biedy, chirurgicznych szybko w Polsce zabrakło,
więc byliśmy skazani na bawełniane,
z których można korzystać wielokrotnie. Ale już nakaz noszenia rękawiczek
w sklepach dla osoby, która stara się
ograniczać liczbę odpadów, jest nie
do przyjęcia. I bez sensu. Dlaczego?
Załóżmy, że mieszkam w bloku z windą. Wkładam w domu rękawiczki, zamykam dom, dotykam klamki i kluczy,
wołam windę, przyciskam guzik w windzie, kiedy wychodzę z klatki, dotykam

klamki, potem idę do trzech sklepów, do
których muszę jakoś wejść, więc dotykam trzech klamek i trzech koszyków.
Tymi samymi rękawiczkami. Bzdura.
No chyba, że miało to wyglądać tak, że
po wyjściu z jednego sklepu, wyrzucałam rękawiczki, przed kolejnym wkładałam następne… Auuuuu, miliardy ton
śmieci.
Trudno mi było ten nakaz przełknąć, ale
ekspedientki na mnie burczały, kiedy
wchodziłam do sklepu bez rękawiczek
(na nic się zdały moje tłumaczenia, że
przed wejściem zdezynfekowałam dłonie), postanowiłam więc używać jednorazowych rękawiczek wielokrotnie. Po
przyjściu z zakupów dezynfekowałam
je, pozostawiałam do wyschnięcia i na
następne zakupy miałam jak znalazł.
Niestety szybko robiły się w nich dziury, więc chcąc nie chcąc zaśmieciłam
świat kilkoma parami takich rękawiczek.
Na szczęście wraz z pojawieniem się
w sklepach punktów dezynfekcji dłoni,
nakaz noszenia rękawiczek odszedł do
lamusa, ale i tak w tym czasie powsta-

ły całe tony bezsensownych odpadów.
Serce mnie boli na samą myśl.
Epidemia spowodowała niestety (mam
nadzieję, że na krótko) wycofanie się
sprzedawców, całych sieci handlowych
i restauratorów z promowania proekologicznych zachowań. Nikt już nie chce
zapakować jedzenia na wynos do własnego pojemnika, kawy na wynos do
własnego kubka, sprzedawcy zachęcają do pakowania owoców i warzyw do
foliowych torebek, żeby, cytuję: „nie jeździły gołe po taśmie”. Nawet jak się tak
kiść bananów przejedzie po tej taśmie,
to co się stanie tym bananom, ekspedientce i mnie? „Mogą się zabrudzić”
- usłyszałam. W moim domu myje się
produkty spożywcze przez zjedzeniem,
więc luz. Poza tym banany już mają
opakowanie, skórkę, niepotrzebne im
kolejne… Na nic się to zdało, jak grochem o ścianę.
I kiedy przed epidemią już wydawało
się, że sprzedawcy przyzwyczaili się do
woreczków wielokrotnego użytku, wróciliśmy do punktu wyjścia. Znowu czują

się w obowiązku pomarudzić, wyrazić
wątpliwości, czy na pewno muszę
takich używać, można sobie przecież
zerwać woreczek foliowy i po sprawie. Jest bezpłatny. No ręce opadają.
Szukałam informacji na temat tego,
ile przez tych kilka miesięcy na całej
Ziemi zużyliśmy jednorazowych maseczek i rękawiczek, niestety nie dotarłam do takich danych. Znalazłam
za to zdjęcia tych śmieci walających
się po ulicach, pływających po rzekach i oceanach. Konsumpcjonizm,
marnowanie żywności, elektryczności, wody, niesegregowanie śmieci,
ich nadmierna produkcja, palenie
marnej jakości węglem, palenie śmieci. Zmiana klimatu, susza, anomalie
pogodowe, wymieranie gatunków,
epidemie. Mam nieodparte wrażenie,
że ta biedna planeta, na którą nie zasługujemy, chce nam coś powiedzieć.
Moim zdaniem to niecenzuralne słowo zaczynające się na s, kończące
się na ć.
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko

Szpitale wracają do zwykłego trybu
W ubiegłym tygodniu wojewoda zachodniopomorski zorganizował wideokonferencję z dyrektorem zachodniopomorskiego NFZ Piotra Brombera,
konsultanta wojewódzkiego ds. chorób zakaźnych prof. Miłosza Parczewskiego oraz dyrektorów szpitali: wojewódzkich ze Szczecina Małgorzaty
Usielskiej, Koszalina Andrzeja Kondaszewskiego, szpitala w Zdrojach Łukasza Tyszlera, PSK1 - Konrada Jarosza oraz szpitala wojskowego z Wałcza
Artura Bobruka.
Spotkanie dotyczyło sytuacji epidemicznej w województwie i organizacji powrotu szpitali do trybu normalnej pracy.
- Rozpoczynamy stopniowy proces
transformacji systemu pracy zachodniopomorskich szpitali z fazy
pandemii w kierunku stanu endemii
- mówił wojewoda Tomasz Hinc.
- W świetle niewielkiej liczby dziennych potwierdzonych zachorowań
i coraz większej dziennej liczby
ozdrowieńców, możliwe jest stopniowe zmniejszanie ilości łóżek
zarezerwowanych dla pacjentów
z COVID-19 oraz miejsc w izolatoriach.
Pacjenci z całego województwa
zachodniopomorskiego ze stwierdzoną chorobą COVID-19 będą od
1 czerwca 2020 r. leczeni w Szpitalu Wojewódzkim na ul. Arkońskiej
w Szczecinie, a Szpital Wojewódzki w Koszalinie będzie uwolniony
z obciążenia koronawirusem. Pacjenci z COVID-19 z chorobami
psychicznymi leczeni będą w Wałczu, pacjentki rodzące z koronawi-

rusem będą hospitalizowane w szpitalu w Zdrojach.
Prof. Miłosz Parczewski konsultant
w dziedzinie chorób zakaźnych,
podkreślał, że sytuacja na Pomorzu

Zachodnim z epidemicznej zmienia
się na endemiczną, śmiertelność
na Pomorzu Zachodnim jest jedną
z najniższych w kraju, a nasi lekarze
leczyli najcięższe stany chorobowe

u pacjentów.
- Możemy rozpocząć powrót do pełnej działalności pozostałych szpitali, które dotąd aktywnie wspierały
szpital monoprofilowy jednoimienREKLAMA
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ny, przejmując pacjentów z innymi
schorzeniami - dodał wojewoda.
- Doświadczenia, które były udziałem całej zachodniopomorskiej
służby zdrowia, systemu ratownictwa medycznego, służb epidemiologicznych i państwowych podczas
ostatnich miesięcy na pewno zaprocentują w przyszłości, jeśli, czego
sobie nie życzymy, nadeszłaby kolejna fala zachorowań.
W szpitalach pozostanie obowiązek
wstępnego triażu pacjentów, a powrót szpitali do normalnego trybu
pracy mają koordynować dyrektor
zachodniopomorskiego
oddziału
NFZ oraz prof. Miłosz Parczewski
wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZUW.
25 maja w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu przychodnie specjalistyczne wznowiły działalność,
informacja: 67 258 44 22, rejestracja
67 342 00 06, 67 258 24 42, wewn. 2.
Centrum Prasowe Wojewody
Oprac. z
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Dzięki inicjatywie radnych Różewa we wsi stanął pierwszy w gminie Wałcz
pojemnik na nakrętki. Mieszkańcy wrzucając nakrętki wspomagać będą
Fundację Złotowianka oraz jej podopiecznych. Pojemnik został ufundowany
przez mieszkających w Różewie: radną Rady Gminy Wałcz Iwonę Gosławską oraz radnego powiatowego Tomasza Srebrzyńskiego.

„Bąbelkowo” ma dyrektora

Działający niewiele ponad rok miejski żłobek „Bąbelkowo” nie miał do tej pory szczęścia do dyrektorów. Czy Robert Tobiasz zagrzeje tam miejsce?
Konkurs został rozstrzygnięty dzisiaj (26 maja), zwyciężył długoletni
dyrektor dawnego Gimnazjum nr 3
Robert Tobiasz.
- Obecnie do żłobka w większości
przyprowadzane są dzieci matek,
które nie pracują, lecz poszukują pracy - mówił Robert Tobiasz. - Chciałbym, aby była to placówka przyjmująca pociechy kobiet, które wcześniej
pracowały i obecnie chcą powrócić
do zawodu. Jednak opiekunka, czy
żłobek prywatny to często wydatek
powyżej 1000 złotych miesięcznie,
wiec powrót do pracy może się kobietom nie kalkulować. Żłobek powstał z ramach projektu, który kończy się w 2021 roku i wtedy sporo
będzie zależało od decyzji Rady
Miasta. Jeżeli radni zdecydują, aby
w przyszłym roku żłobek dotować,
to wtedy kobietom będzie się opłacało powierzyć opiekę nad dziećmi
placówce i samej iść do pracy. Brak
dofinansowania oznaczać będzie, że
opieka będzie tak samo kosztowna,
jak w placówkach prywatnych.
Przypomnijmy, żłobek powstał w ramach projektu „Mama i tata do pracy
wraca”, współfinansowanego z funduszy europejskich. Oprócz opieki

nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy
do 3. r.ż. projekt zakłada aktywizację rodziców, bowiem warunkiem
uczęszczania dziecka do placówki
jest podjęcie pracy przez rodziców
w ciągu 3 miesięcy od podpisania
umowy. Dziecko może przebywać
w żłobku dwanaście miesięcy. Władze miasta zapewniają, że placówka
po zakończeniu projektu będzie działać na zmienionych zasadach.

Pierwszym dyrektorem placówki
była Joanna Grabowska, która została zwolniona po doniesieniach
na temat poważnego konfliktu
z pracownikami. W drugim konkursie zwyciężyła właścicielka prywatnych placówek, zachodziła jednak
obawa konfliktu interesów, dlatego
niedoszła dyrektorka zrezygnowała
z funkcji.
z
REKLAMA

4

EXTRAWAŁCZ nr 393

Ogłoszenia drobne
- - PRACA - • Poszukuję pracy jako sprzątaczka pomieszczeń mieszkalnych oraz biurowych lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 884 342 644
• Zatrudnię emeryta budowlańca.
Tel. 508 493 588 lub 501 122 557
• Emerytka szuka pracy jako pracownik biurowy lub do
opieki nad dziećmi i osobami starszymi.
Tel. 513 286 112 lub 798 969 163

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam działkę budowlaną 521m2+ działkę ogrodniczą
2900m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu.
Powierznia 30m2. Dobra lokalizacja.
Tel. 500 081 681
• 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).
Tel. 602 497 237
• Sprzedam dom 320m2 w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905
• Lokal do wynajęcia 40m2 w Centrum Wałcz.
Tel. 602 255 827
• Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14m2.
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro
(posiada wszystkie media).Warunki najmu do uzgodnienia.
tel. kont.67 258 44 35

• Sprzedam mieszkanie 45m2 w Wałczu. Kompletnie umeblowane z balkonem, po remoncie.
Tel. 608 082 035
• Sprzedam działkę budowlaną 1585m. z warunkami do
zabudowy, wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie gmina
Wałcz,
Tel. +44 786 424 74 19
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż
blaszany
w Wałczu.
Tel. 603 576 812
• Kupię działkę budowlaną, najchętniej Morzyce.
Tel. 733 303 955
• Sprzedam tanio 2 mieszkania. Dom po remoncie 80m2, CO
nowe oraz domek letniskowy 35m2. Poza Wałczem.
Tel. 721 789 178
• Do wynajęcia mieszkanie umeblowane, 49m2.
Tel. 697 118 216

- - RÓŻNE - • Sprzedam Ford Fiesta 2014 r. XI. Silnik benzyna 1,0l.
Przebieg 52 tys. km.
Bogate wyposażenie, cena do uzgodnienia.
Tel. 513 924 099 lub 508 933 336
• Przewóz osób busem. Kraj, zagranica.
Mówię biegle po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303
• Sprzedam Agawę, wysokość 1,5m.
Tel. 604 580 081
• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

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

• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie,
wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741

• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294

• 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

• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej na
Dolnym Mieście.
Tel. 603 849 249
• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie piętro,3
pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249
• Kupię mieszkanie w bloku, może być do remontu.
Tel. 609 002 462
• Do wynajęcia duża kawalerka, Zatorze,
Tel.669 887 049
• Sprzedam działkę budowlaną w Kłębowcu,
gm. Wałcz. Pow. 1425m2, media w działce.
Tel. 535 373 477
• Wynajmę mieszkanie na Dolnym Mieście lub w najbliższej
okolicy, najchętniej w rejonie Alei Zdobywców Wału Pomorskiego, maksymalnie I piętro.
Tel. 606 380 057
• Do wynajęcia kawalerka na Zatorzu.
Tel. 661 696 549

• Specjalista Psychiatra Artur Czamański,
ul. Wojska Polskiego 2/6
Tel. 608 044 853
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
• Sprzedam pawilon handlowy Wałcz,
ul. Poniatowskiego, powierzchnia użytkowa 92,50m2,
działka 202m2
- własność. Cena 190 tys - do negocjacji.
Istnieje możliwość wynajmu.
Tel. 609972477
• Sprzedam mleko, śmietanę, ser i jajka z własnej hodowli.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam Opel Insignia Sports Tourer. 2015 r.
Poj. Silnika 1956, Diesel, moc silnika-143.
przebieg 150 tys., Automat, biały kolor.
TEL +49 173 342 0830

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

TELEFON ZAUFANIA

KORONA AA
731 205 310

Czwartek, 28 maja 2020

Projektanci wyłonieni

5

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnic i rozbudowy DK22 w województwie zachodniopomorskim.
- Znamy najkorzystniejsze oferty
w przetargu na opracowanie dokumentacji dla sześciu zadań o łącznej
długości 57,4 km na DK22, obejmujących rozbudowę drogi wraz
z budową czterech obwodnic - informuje rzecznik GDDKiA Mateusz
Grzeszczuk. - Dla odcinków granica
województwa - Człopa, obwodnicy
Człopy, obwodnicy Wałcza, odcinka
Ostrowiec Szwecja oraz obwodnicy
Szwecji najkorzystniejsze okazały się
oferty firmy Biuro Projektów Trasa
z Poznania. Natomiast dla zadania
obejmującego rozbudowę DK22 na
odcinku Człopa-Wałcz wraz z obwodnicą Rusinowa została wybrana
oferta firmy Transprojekt Gdański.
Łączna wartość wybranych ofert dla
wszystkich sześciu zadań to około 8,3
mln złotych. Pozostali oferenci mają
10 dni na ewentualne odwołania od
wyników przetargu, po upływie tego
terminu będziemy mogli zawierać
umowy z wybranymi firmami.
Proces przygotowawczy dla tych
inwestycji rozpoczyna się od początku, także wykonawcy będą musieli opracować dokumentację studialną z uzyskaniem koniecznych
decyzji środowiskowych. Następnie
REKLAMA

będą wykonywane elementy Koncepcji Programowych wraz z badaniami
geologicznymi. W przypadku odcinków bez obwodnic projektant będzie
musiał również przygotować szcze-

gółową dokumentację techniczną.
DK22 będzie projektowana jako droga jednojezdniowa z dwoma pasami
ruchu o szerokości 3,5 metra. Skrzyżowania i zjazdy będą ograniczone,

a tam gdzie będzie to konieczne, będą
przewidziane wiadukty. Nawierzchnia drogi będzie miała nośność
podniesioną do 11,5 ton na oś, co
przełoży się na jej większą trwałość

i wytrzymałość. Celem podniesienia
bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu przewidziano również ciągi pieszo-rowerowe.
Oprac. z
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Seria wypadków

W ostatnich dniach na drogach powiatu doszło do kilku wypadków.
Pierwszy z nich wydarzył się około godz. 22.50 23 maja. 19-letni
kierowca BMW jadąc ulicą Nowomiejską w kierunku Chrząstkowa
- jak wstępnie ustalili policjanci
- nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze (nawierzchnia była śliska) i zjechał na
lewy pas, uderzył w lampę i barierę
energochłonną, w konsekwencji
znalazł się na drodze dla rowerów.
Wszyscy uczestnicy wypadku to
19-latkowie. Jeden z pasażerów

doznał poważnych obrażeń, przebywa w stanie ciężkim w pilskim
szpitalu.
Następnego dnia na ulicy Andersa pijany kierowca (0,57 promila)
wjechał w latarnię. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej.
Do kolejnego zdarzenia doszło
w poniedziałek 25 maja około godziny 14.30 na drodze wojewódzkiej nr 177. Między Wieleniem
a Pieczyskami 68-letni kierowca

opla zafiry z nieustalonych dotąd
przyczyn zjechał na lewy pas i uderzył w drzewo. Został przetransportowany do szpitala w Pile, jego
stan jest ciężki. 17-letni pasażer ze
wstrząśnieniem mózgu został przewieziony do szpitala w Trzciance,
a 48-letnia pasażerka, która doznała ogólnych potłuczeń, do szpitala
w Wałczu. Wszyscy uczestnicy
tego wypadku są mieszkańcami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
z
REKLAMA

– Tatusiu, czy zdajesz sobie sprawę, że
mama jest lepszym kierowcą niż ty?
– Chyba żartujesz?
– Uwierz mi. Sam tłumaczyłeś, że
przy zaciągniętym hamulcu ręcznym,
samochód nie ruszy z miejsca, a mama
wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów!
Mama woła dziecko na podwórku:
– Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
– A co?! Spać mi się chce?
– Nie! Głodny jesteś!
Pewna mama bardzo była ciekawa,
co jej córka robi z chłopakiem, gdy
zamykają się w pokoju. Pewnego razu
ciekawość zwyciężyła i mama spróbowała podejrzeć przez dziurkę od klucza.
Patrzy, a tam dzieci na środku pokoju
klęczą i żarliwie się modlą. Wzruszona
mamusia otwiera pokój i złamanym ze
wzruszenia głosem:
– Ale z was porządne dzieci. A powiedz
mi córeczko, o co się tak pięknie
modlicie?
– O miesiączkę mamusiu…
Facet jedzie na ryby: złoty łańcuch,
sygnet, zegarek wart setki tysięcy, złota
wędka, kołowrotek wysadzany diamentami. Raptem… złowił złotą rybkę!
Chce ją wrzucić do wody, bo mała, ale
rybka woła:
− Rybaku! A trzy życzenia?!
− No co ty?!!! Trzy?!!! Dobra, mów, się
zobaczy, co mogę dla ciebie zrobić.
– Kowalskiii!!! – wrzeszczy od dziesięciu minut dyrektor – słyszy pan?!!! Ile
razy można mówić, a wszystko to groch
o ścianę!!!– Najmocniej przepraszam,
panie dyrektorze. Pan może nie pamięta, że ja tu pracuję tylko na pół etatu,
a nie na cały. Proszę więc na mnie krzyczeć o połowę ciszej i o połowę krócej!

REKLAMA

7

Czwartek, 28 maja 2020

REKLAMA

Wraca normalność

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 maja od poniedziałku 25 maja złagodzeniu ulegają obostrzenia dotyczące przyjmowaniu interesantów w urzędach. Sprawdziliśmy, jak odbywa się to na terenie naszego powiatu.
mo złagodzenia obostrzeń nie zauważamy zwiększenia ruchu interesantów
w urzędzie.
- Urząd jest dostępny dla każdego pod
warunkiem, że przy stanowisku znajduje się jeden interesant, ma maseczkę i zdezynfekował dłonie - informuje
zastępca burmistrza Tuczna Janusz
Bartczak. - Przed złagodzeniem obostrzeń nie można było wejść do urzędu, należało umówić się telefonicznie,

a pracownik w drzwiach odbierał pisma. Obecnie nie widać zwiększonego ruchu osób załatwiających sprawy,
być może dlatego, że sporo interesantów dokonuje tego poprzez internet.
Tak więc widać, że liberalizacja powoli następuje, a teraz wszyscy czekamy z utęsknieniem na datę rezygnacji z maseczek i całkowitego powrotu
do normalnego życia.
piotr
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Nadal obowiązująca ustawa z 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19 w dużym stopniu ograniczyła możliwość prowadzenie przez
urzędy miast, czy starostwo wielu
spraw administracyjnych. Jednak następuje łagodzenie ograniczeń, a od
25 maja ułatwienia dotyczą wstępu do
urzędów. Choć oczywiście wszelkie
względy bezpieczeństwa muszą być
nadal zachowane.
- W jednym z pomieszczeń przygotowaliśmy 8 stanowisk i do Urzędu
Miasta może wejść jednorazowo tyle
osób - mówi burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. - Oczywiście jeżeli
zdarzy się sytuacja, że interesant chce
zapoznać się z dokumentami, jest
wprowadzany dalej do odpowiedniego urzędnika. Kasa niestety jeszcze
jest nieczynna. Obowiązują wszelkie
zasady bezpieczeństwa, a więc maseczki oraz dezynfekcja rąk.
- Aby przyjąć większą liczbę petentów, montujemy specjalne szyby
w punkcie obsługi interesantów oraz
w wydziale komunikacji - informuje
sekretarz powiatu Zbigniew Wolny. - Chodzi nam o lepszy kontakt

urzędnika z ludźmi, a szyby łatwiej
utrzymać w czystości i zdezynfekować. Uważam, że jeżeli przestanie
obowiązywać nakaz noszenia maseczek, to otworzymy się całkowicie.
Wiele spraw mieszkańcy załatwiają
przez internet i - co ciekawe - taka
możliwość istniała już dawno, lecz
korzystali z niej nieliczni. Obecnie
ilość takich spraw znacznie wzrosła.
Najwięcej interesantów zgłasza się
do wydziału komunikacji i było to
„wąskie gardło”, lecz obecnie powoli
wszystko wraca do normy. Chcemy
obsłużyć jak najwięcej osób przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.
- Od 25 maja w Urzędzie Gminy jest
możliwość osobistego załatwienia
sprawy - poinformował wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski. - Przed
wejściem do urzędu obowiązuje dezynfekcja rąk, należy również mieć
maseczkę i jest to warunek, aby uzyskać zgodę na wejście. Działa kasa,
co dla wielu osób jest ułatwieniem.
Znacznie zwiększyła się ilość spraw
załatwianych przez internet, a ja sam
bardzo często komunikuję się z ludźmi poprzez media społecznościowe
i zapoznaję się z ich problemami.

Podobnie jest w innych urzędach
w Mirosławcu, Człopie i Tucznie.
Tam również zwiększyła się ilość
spraw załatwianych on-line, choć
dużą popularnością cieszą się również
specjalne skrzynki, do których interesanci mogą wrzucić swoje pisma.
- Każdy przy wejściu dezynfekuje
dłonie i jeżeli nie dysponuje maseczką, to ją otrzymuje - opisuje burmistrz
Mirosławca Piotr Pawlik. - Zachowujemy wszelkie środki ostrożności.
Obsługujemy jednocześnie tyle osób,
ile jest akurat obecnych urzędników
i jest to liczba około 30. Internet tak,
lecz sporo osób korzysta ze skrzynki,
wrzuca swoje pisma, a urzędnik po
zapoznaniu się z ich treścią, dzwoni
do interesanta i załatwia sprawę.
- Praktycznie pracujemy jak w czasach przed pandemią i mieszkańcy
zbytnio nie odczuli zmian - relacjonuje zastępczyni burmistrza Człopy
Joanna Jastrzębowska. - Kasa działała
cały czas, ponieważ sporo osób woli
płacić należności osobiści. Oczywiście maseczki, dezynfekcja rąk
i zachowanie odległości nadal obowiązują, a do pokojów interesanci
wchodzą pojedynczo. Skrzynka na
pisma cieszy się popularnością. Pomi-
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Wsparcie dla pokrzywdzonych

W ośrodku Caritas w Ostrowcu działa Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Osoby, które doświadczyły przestępstwa oraz ich najbliżsi, zgłaszając się do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mogą liczyć na bezpłatną pomoc: prawną
i psychologiczną, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media, organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i szkołach publicznych, finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu
małoletniego, finansowanie bonów żywnościowych, kupna urządzeń i wyposażenia domowego.
Kontakt:
Tel.: 532 460 223
Mail: walcz.pokrzywdzeni@caritas.pl
Adres: Ośrodek Charytatywny St. Liborius w Ostrowcu, 78-600 Wałcz

Areszt za narkotyki

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 36-latek, u którego policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków.

Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Wałczu pracowali nad zatrzymaniem 36-letniego mieszkańca
Wałcza, wobec którego mieli podejrzenia, że może mieć związek z przestępczością narkotykową. W miejscu zamieszkania oraz przyległych
pomieszczeniach znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków
w postaci amfetaminy o masie 67,
718 g i środki odurzające w postaci
ziela konopi o masie 0,344 g. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do
policyjnego aresztu.
Podejrzany przyznał się do popełnionego czynu, za co może mu grozić
kara pozbawienia wolności do 10 lat.
W chwili zatrzymania mężczyzny
testy wykrywające obecność narkotyków w organizmie potwierdziły obecność amfetaminy i marihuany.
Oprac. z

Giną rowery

Jednoślady giną sprzed sklepów, szpitali, szkół, klatek schodowych a nawet z prywatnych posesji oraz piwnic. Złodzieje wykorzystują nieskuteczne zabezpieczenia jednośladu lub jego całkowity brak. Warto pomyśleć o właściwym zabezpieczeniu roweru i ochronie przed kradzieżą.
W ostatnich dniach funkcjonariusze
KPP w Wałczu odnotowują częstsze
kradzieże rowerów. Jeden z nich został skradziony z ogrodu prywatnej
posesji. Nie był zabezpieczony.
Aby zmniejszyć ilość kradzieży rowerów, należy pamiętać, że złodziej
najczęściej wykorzystuje:
* pozostawienie roweru na balkonie bez dobrego zabezpieczenia,
* pozostawienie roweru na klatce
schodowej,
* pozostawienie roweru przed
sklepem, budynkiem mieszkalnym,
* pozostawienie otwartych drzwi
do garażu, piwnicy.
Pamiętajmy, aby zawsze korzystać
z odpowiednich zabezpieczeń przystosowanych do rowerów. Pozostawiony bez zabezpieczenia i nadzoru
rower to łatwy łup i że okazja czyni
złodzieja. Dobrze jest swój jedno-

ślad sfotografować, aby w przypadku kradzieży przekazać zdjęcie
policji. Złodziejom wystarczają
niekiedy nawet pojedyncze części
jednośladu. Bądźmy więc czujni
wobec osób obcych wpuszczanych
do środka budynku. Mogą to być
złodzieje rowerowi, którzy kradną
drobne elementy z roweru. Często
bez sprawdzenia, po usłyszeniu
domofonu wpuszczamy do środka
budynku rożne osoby, wśród których może znaleźć się złodziej. Odzyskanie skradzionego roweru jest
niezwykle trudne. Złodzieje często
szybko pozbywają się swoich łupów, sprzedając je za niską cenę.
Rower czy inny wartościowy sprzęt
można zabezpieczyć w jednostce
policji, nadając mu specjalny kod.
Znakowanie jest pomocne w szybszej identyfikacji sprzętu.
Oprac. z
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Tekst płatny

White & Beauty to największa w Polsce sieć gabinetów specjalizujących się w wybielaniu zębów. Dzięki doświadczeniu zdobytemu zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Potwierdzić, może to
wiele wyróżnień zdobytych przez firmę, w tym znak Gwarancji 100% Satysfakcji oraz 100 000 zadowolonych klientów, którzy
skorzystali z usług White & Beauty od początku powstania Firmy.
Podczas wykonywania zabiegów stosujemy najlepsze poparte certyfikatami, najbezpieczniejsze środki do wybielania zębów
i innych zabiegów. Dające najlepsze efekty na rynku Europejskim i Amerykańskim. Preparaty których używamy są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i Dyrektywą Kosmetyczną Unii Europejskiej (EU resolution 2011/84/UE).

Na czym polega zabieg
Laserowe wybielanie zębów w gabinecie White&Beauty to całkowicie
bezpieczny i skuteczny zabieg, który pozwoli Ci na usunięcie przebarwień, które wnikały w zęby przez wiele lat.
Wybielanie zębów w White&Beauty w Wałczu to efekt po pierwszej wizycie. Przed zabiegiem badany jest odcień zębów, co powtarza się po
wybielaniu. Klient od razu wie, o ile odcieni wybieliły się jego zęby. Zabieg
wybielania zębów polega na tym, że na zęby nakładany jest żel, który
poddaje się działaniu lampy.
Do wyboru klienci mają dwie lampy: LED i PREMIUM.
• Lampa LED wybiela szkliwo, efekt utrzymuje się 6-9 miesięcy, zęby wybielają się o 5-8 odcieni, a przeznaczona jest dla osób, które chcą odświeżyć efekt wybielania albo przebarwień mają bardzo niewiele.
• Lampa PREMIUM wybiela szkliwo i zębinę, efekt utrzymuje się 1-1,5
roku, zęby wybielą się nawet do 14 odcieni i zaleca się je dla osób z dużymi przebarwieniami oraz te, które wybielają zęby po raz pierwszy.

Pytacie ile trwa zabieg
Wybielanie zębów trwa 45 min. Polega na trzykrotnym nałożeniu
żelu wybielającego poddawanemu aktywacji dzięki profesjonalnym lampom,
przez 15 minut. Wystarczy jeden zabieg!
Na całą procedurę należy przeznaczyć około godziny.
Po tym czasie wyjdziesz z naszego gabinetu z pięknym, białym uśmiechem!
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Psia starość

Psia starość, tak jak i ludzka, nie zawsze jest bezproblemowa. Codziennie doświadczam tego na własnej skórze,
mieszkając w bloku z dziewięcioletnią sunią, która wkracza
(w przeliczeniu na ludzki), w 73. rok życia. Im większy pies,
tym szybciej się starzeje i ma większe problemy zdrowotne.
Jeżeli wydaje ci się, że stary pies jest spokojny i nieproblematyczny, to jesteś w błędzie. To pies wymagający permanentnej uwagi, może już nie słyszy, może niedowidzi, a na
pewno ma problemy z poruszaniem się. Jego chód jest niezgrabny, o ile jeszcze jest w stanie samodzielnie podnieść
się i stanąć na łapach, to już sukces. Czasami przewróci się
lub upadnie, uderzając pyskiem w podłogę. Przygotuj się na
podnoszenie go z ziemi, dźwiganie po schodach (w tym celu
mamy specjalną uprząż do noszenia psa szytą na miarę).
Najtrudniejsze będzie to, że twój pies będzie się wstydził
swojej niepełnosprawności i na każdym kroku postara się ją
ukryć. Musisz wypracować w sobie mechanizm odroczonej
pomocy. Daj mu powalczyć! Pozwól mu zachować resztki
godności. W końcu popatrzy w twoje oczy i będziesz wiedział co robić. Podejdź i pomóż. Dotychczas podchodził do
ciebie i szturchał cię nosem. Pamiętaj, że staruszek już nie
podejdzie. Musisz nauczyć się reagować na jego emocje.
Nie zostawiaj go na posłaniu, gdy patrzy na ciebie - podejdź.
Wiesz... z czasem, jeśli nie wyrobisz w sobie takiego odruchu, on nauczy się czekać (coraz dłużej) i będzie leżał,
ciągle mając nadzieję, że w końcu do niego podejdziesz.
Stary pies to także jego problemy zdrowotne. Doskonale
już wiesz, ile to kosztuje, więc nie rozmawiamy o finansach.
Teraz problemem staje się koszmar utrzymania higieny
twojego psa. Wszechobecny zapach moczu, codzienna konieczność zmiany i prania posłania, niekończące się podmywanie i kąpiele psa. Zaprzyjaźnij się z tym, to będzie wasza codzienność. Doceniaj każdy samodzielny ruch twojego
pupila, bo pełne odłożenie szybko wpłynie na wydolność
jego nerek. Starość twojego psa to także szereg zachowań
demencyjnych. Nie przepadałeś nigdy za ujadającymi psami sąsiada? W sumie twój pies nigdy nadmiernie nie szczekał, teraz będzie wokalizował swoim ochrypłym, piszczącym, drażniącym głosem swoje różne potrzeby. Pamiętaj,
by w złości i poirytowaniu nie ganić go za to. Może nie sły-

szy, że jesteś obok? Może nie widzi, że stoisz przy nim? Miej
nadzieję, że zmysł powonienia jeszcze mu służy. Naucz się
doceniać każdą chwilę, która wam została. Kochaj to swoje
psie szczęście, daj mu odczuć, że relacja między wami, to
nie tylko seria powtarzalnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale
że jest jeszcze ta iskra między wami mimo upływu lat Jeżeli
nie jesteś na to gotowy, nigdy nie przygarniaj psa.
Aby pomóc sobie i psu w tym ciężkim okresie, masz do dyspozycji szereg udogodnień medycznych. Zaprzyjaźnij się
z weterynarzem, który dysponuje sprzętem umożliwiającym
szybką diagnostykę zwierzęcia. Przy problemach urologicznych, wiedz, że w aptece bez problemu zaopatrzysz się

Strażacy

z Wałcza jadą
z pomocą
humanitarną

Sześć ciężarówek z ponad 70 tonami pomocy humanitarnej w postaci ubiorów ochronnych, masek chirurgicznych
i płynów dezynfekujących wyruszyło wczoraj (26 bm.)
z Warszawy do krajów Bałkanów Zachodnich.
Pomoc zostanie przekazana władzom
Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii. Wśród grupy tworzącej konwój
z pomocą humanitarną znajduje się
dwóch strażaków (st. ogn. Radosław
Pietrzyk i st. sekc. Robert Nowicki)
oraz pojazd z komendy powiatowej
PSP w Wałczu.
Strażacy wyjechali we wtorek rano
z Warszawy i przez kilka najbliższych

dni transportować będą środki do sześciu krajów bałkańskich. Strażacy
i samochody PSP z Częstochowy,
Warszawy, Poznania, Ostrowa Wlkp
i Wałcza przemierzą ponad 4500 km
i powrócą do kraju pod koniec maja.
Konwój pojazdów Państwowej Straży Pożarnej zorganizowały MSZ,
MSWiA oraz resort klimatu, któremu
podlega Agencja Rezerw Materiałowych.

w podkłady czy pieluchomajtki, które również pasują na psa,
wystarczy wyciąć dziurę na ogon. Na rynku pojawiły się wyspecjalizowane sklepy ortopedyczne dla zwierząt. U mnie
sprawdziło się nosidło, które zostało uszyte na miarę przez
firmę Admirał.
Staraj się zauważać potrzeby swojego czworonożnego
przyjaciela i je zaspokajaj, pamiętając przede wszystkim,
by kochać mimo upływu lat i narastających problemów, bo
przecież ,,Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”
Katarzyna Procak,
Stowarzyszenie Razem dla Zwierząt

11

Czwartek, 28 maja 2020

REKLAMA

Czy „ustawiono” harmonogram?

W prowadzonych on-line obradach
wzięło udział 20 radnych, zabrakło
jedynie Katarzyny Wilczyńskiej. Stawiło się całe kierownictwo ratusza
z burmistrzem Maciejem Żebrowskim na czele. Po przyjęciu porządku
obrad dłużej zatrzymano się nad informacją przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym. Pierwszoplanowym
tematem była sprawa - jak niektórzy
sugerowali - uciążliwej działalności
Parku RestArt.
- Zaśmiecenie terenu, interwencje policji - taki obraz wyłania się z działalności tego miejsca - ocenił Zdzisław
Ryder. - Postuluję, aby rozwiązać
umowę z dzierżawcą tak, aby ta speluna przestała działać. Mamy obok
tereny spacerowe, chodzą tam dzieci,
a tuż obok pije się alkohol i działa
speluna, bo tak to należy nazwać.
- Nazwanie tego miejsca speluną jest
zbyt daleko idące - ripostował burmistrz M. Żebrowski. - Wiele osób
wypowiada się pozytywnie na temat
tego miejsca. Otrzymujemy znacznie
więcej pozytywnych opinii niż negatywnych. Uważam, że takich miejsc
w Wałczu powinno być więcej.
Niektórzy radni podzielali zdanie Z.
Rydera, lecz inni krytykowali jego
opinię, a radny Bartosz Ćmiel stwierdził, że na Bukowinie również podaje
się alkohol i to znacznie mocniejszy
i nikt nie nazywa ośrodka speluną.
Radna Anna Ogonowska zarzuciła
burmistrzowi, że w przypadku Parku RestArt zastosował indywidualne
stawki dzierżawy i dlatego dzierżawca miał płacić niższy czynsz. M.
Żebrowski odpowiedział, że miało
to być formą zachęty do inwestowania przy promenadzie, lecz kiedy się
zorientował, że to błąd, tego samego
dnia przywrócił dawne stawki.
- To miejsce jest na cenzurowanym
i jest to ostatni sygnał, aby dzierżawca
uporządkował wiele spraw - zakończył dyskusję Paweł Łakomy. - Będziemy wnikliwie monitorować i obserwować działalność Parku RestArt.
Nad sprawozdaniem burmistrza
z działalności w okresie międzysesyjnym dyskutowano ponad dwie godzi-

ny. Pytano gospodarza ratusza o wiele
spraw, od rezerwy kryzysowej, poprzez remonty placów zabaw (swoją
drogą po ostatniej kontroli przeprowadzonej przez ratusz okazało się, że
znaczna część tych starszych wymaga
natychmiastowych napraw), usuwanie azbestu, koszenie trawników, pracę Straży Miejskiej, po rozwiązanie
problemu przebywających w mieście
dzików.
Następnie radni przyjęli sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, zapoznali
się z sprawozdaniem z działalności
MOPS-u i oceną zasobów pomocy
społecznej w mieście. Radni zadali
również kilka szczegółowych pytań
dotyczących zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich, potem
przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał.
Część przyjęto jednogłośnie, cześć
z proponowanymi przez radnych
zmianami, inne odrzucono. Przy
dyskusji nad uchwałą zmieniającą
uchwałę o ustaleniu stref płatnego

parkowania radna A. Ogonowska zarzuciła kierownictwu złe i niechlujne
przygotowywanie projektów, czego
przykładem miał być właśnie dyskutowany projekt. Mimo że kierownictwo i radca prawny bronili stanowiska
ratusza, radni zdecydowali zdjąć projekt z porządku obrad.
Sporo czasu zajęła radnym dyskusja
nad zmianami w planie remont dróg
na terenie miasta, która miała zachęcić inwestora do zainwestowania
w naszym mieście. I tu nie obyło się
bez uszczypliwości i wytykania sobie
niewiedzy, czy wręcz sugerowania
niekompetencji.
Padł wniosek o przerwę w obradach,
lecz został odrzucony, natomiast przeszedł wniosek o zakończenie dyskusji. W kolejnym głosowaniu zmiany
w harmonogramie remontów dróg
z przygotowanym przez Macieja
Goszczyńskiego załącznikiem (który
jest najbardziej zbliżony do harmonogramu z poprzedniej kadencji).
Radni B. Ćmiel, Kamila Trojanowska
i Andrzej Ksepko zwracali uwagę, że

załącznik do uchwały został przez
radnego Goszczyńskiego zaproponowany tuż przed sesją i nie mieli
czasu, aby się z nim zapoznać. M.
Goszczyński stwierdził, że nie pierwszy raz tak się dzieje i że również kierownictwo wprowadza uchwały przed
samymi obradami. Harmonogram M.
Goszczyńskiego został przyjęty większością głosów. Radna Halina Kuch
zapomniała wyłączyć mikrofon i bardzo się z takiego obrotu spraw ucieszyła, wykrzykując: „hura, moje ulice
przeszły”. Radna Anna Korzeniewska
skomentowała ten wybuch entuzjazmu w następujący sposób: „ta sprawa została ustawiona”, a radna Magdalena Świątkowska „pogratulowała”
radnej H. Kuch, że ulice w jej okręgu
zostaną wyremontowane.
Ponieważ do procedowania pozostało
jeszcze kilka spraw, radni zdecydowali o przerwaniu sesji i wznowieniu
obrad w dniu następnym, czyli w środę 27 maja o godz. 15.30.
- Ucieszyłam się z takiego obrotu
sprawy, ponieważ radni zajęli się uli-

cami, które dotychczas były pomijane - powiedziała już po sesji Halina
Kuch. - Część ulic latami czekała na
remont i teraz są ujęte w harmonogramie. Moje intencje były i są czyste,
chodzi mi wyłącznie o dobro mieszkańców.
- Nie mam żadnej pewności, że harmonogram został skonstruowany pod
konkretną osobę, lecz po zachowaniu
radnej Haliny Kuch można to tak zinterpretować - skomentowała sprawę
tuż po sesji Anna Korzeniewska. Ulice z okręgu radnych, którzy najmocniej opowiadali się za zmianami,
znalazły się na wyższych miejscach
na liście.
- Tak naprawdę to powróciliśmy do
harmonogramu, który został uchwalony cztery lata temu - argumentował
Maciej Goszczyński. - Ludzie przyzwyczaili się do takiego planu i ubiegłoroczne zmiany, jakich dokonaliśmy, ich zaskoczyły. Teraz wiedzą,
ile mają czekać na remont ulicy, przy
której mieszkają.
piotr
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Nie wiemy, ilu widzów przyszło na
pierwszy seans w ocalałym kinie
w Wałczu po II Wojnie Światowej,
który odbył się jakoś w drugiej
połowie 1945 roku. Wiemy, że był
to radziecki film pt. „Tęcza” reż.
Marka Donskiego na podstawie
scenariusza Wandy Wasilewskiej. Wiemy też, że od tego tytułu kino wzięło swoją nazwę. Możemy się jednak tylko domyślać,
jakie znaczenie dla ludzi w 1945
roku miał taki seans. W mieście
częściowo zniszczonym przez
wojnę przyszedł czas na chwilę rozrywki. Mimo że repertuar
był raczej mało rozrywkowy, to
kiedy wyobrażę sobie ludzi siadających w fotelach w ocalałym
kinie, wyobrażam sobie również
to uczucie ekscytacji i jakiegoś
święta, kiedy na ekranie pojawiają się pierwsze napisy i zaczyna
się film. Otwiera się okno na inny
świat.
Łatwo mi to sobie wyobrazić, bo
takie uczucie mam niemalże za
każdym razem, kiedy siadam
przed ekranem Kina Tęcza. Pamiętam to uczucie z mojego
pierwszego seansu, na którym
byłem -„Niekończąca się opowieść” albo z pierwszego seansu,
na którym byłem sam z kolega-

Okno na świat

mi - „Kingsajz”, albo z pierwszej
randki w kinie na filmie „Tajemniczy ogród” czy z pierwszego seansu, na którym byłem z moją 3
letnią siostrzenicą - „Zaplątani”.
Ale moja osobista historia i uczucia nie są wcale wyjątkowe. Przez
75 lat seanse w Kinie Tęcza obejrzały przynajmniej trzy pokolenia
wałczan. I każdy z nas ma tam
swoją małą lub większą historię:

pierwszą miłość, pierwszą wizytę
z dzieckiem, pierwszą wizytę bez
bliskiej osoby albo po prostu kolejną chwilę wytchnienia w ciężkim tygodniu pracy lub weekend
z przyjaciółmi. Bezcennym świadkiem tej historii jest pani Celina,
która w kinie pracuje nieprzerwanie już 65 lat i pamięta radość,
kiedy w 1960 roku zainstalowano
ekran panoramiczny i zmienił się

format wyświetlanych filmów albo
smutek, kiedy w latach 19691980 przestał działać Dyskusyjny
Klub Filmowy. Najbardziej jednak
zazdroszczę Pani Celinie, że mogła oglądać zmianę na twarzach
pojedynczych ludzi, którzy wychodzili po seansie odmienieni
- szczęśliwsi, wzruszeni, roześmiani a może zdenerwowani czy
poruszeni. Zmianę, która dokony-

wała się w ciemnej sali z ogromnym oknem na inny świat.
Wiemy, że Kino Tęcza nieustannie jest dla wałczan bardzo ważne. W ubiegłym roku bilety na
seanse kupiło ponad 25 tysięcy
osób. To znaczy, że statystycznie
każdy wałczanin - bez względu
na wiek - był w Kinie przynajmniej
raz. Przynajmniej raz siedząc
w fotelu Kina Tęcza udaliśmy się
w przedziwną podróż do jednego
z 91 innych światów pokazywanych na ekranie.
Dziękujemy Wam za tę wspólną
podróż!
Czym byłoby życie Wałcza bez
kina mogliśmy doświadczyć
w ostatnich tygodniach. Na
szczęście od 6 czerwca możemy
powoli uruchamiać seanse. Niestety, tylko na jakiś czas, bo kino
desperacko wymaga remontu.
W ubiegłym roku Ratuszowi udało się pozyskać dofinansowanie
na rewitalizację i wszyscy mamy
nadzieję, że uda się również zabezpieczyć wkład własny na ten
remont. Trzymamy mocno kciuki,
bo przecież trudno sobie wyobrazić Wałcz bez tego okna na inne
światy.
Maciej Łukaszewicz
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Uwaga - wracają terminy

Bieg terminów przerwanych i zawieszonych powrócił wraz z uchwaleniem tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, tj. ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa - druk nr 106 –
została ogłoszona 15 maja 2020r. i weszła w życie dnia następnego.
chowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub
organem albo do dokonania przez stronę
czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz terminów przedawnienia,
których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz
roszczeń i wierzytelności.
Artykuł 15 zzs tarczy antykryzysowej zawiesza natomiast terminy procesowe
i sądowe m. in. w postępowaniach sądowych, tym sądowo administracyjnych,
egzekucyjnych, karnych i karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych
na podstawie Ordynacji podatkowej,
kontrolach celno-skarbowych, z wyłączeniem wąskiego katalogu spraw pilnych.
Odwołane rozprawy,
zawieszone terminy
Obecnie terminy rozpraw (poza sprawami pilnymi) zostały odwołane do dnia 22
maja 2020r. W dalszym ciągu są rozpatrywane sprawy pilne, np. w przedmiocie
tymczasowego aresztowania czy zabezpieczenia dowodu.
REKLAMA

W zakresie terminów zawieszeniu podlegają terminu administracyjne i sądowe,
i tak nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu bieg przewidzianych
przepisami prawa administracyjnego terminów, które są szczegółowo określone
w art. 15 zzr tarczy antykryzysowej. Dla
przykładu mowa tu o terminach, od za-

Jaka zmiana?
W przyjętej ustawie zmiana redakcyjna
jest prosta – najzwyczajniej uchylono te
artykuły (dokładnie art. 15zzr i art. 15zzs
ustawy), które dotyczą zawieszenia terminów. Zmiany te weszły w życie w dniu
następującym po dniu ogłoszenia ustawy
(tj. 16 maja 2020r.), jednak sama ustawa

w art. 69 przewiduje prolongatę trwania
zawieszenia. Przewidziano, że terminy
administracyjne, których bieg nie rozpoczął się rozpoczynają bieg po upływie
7 dni od dnia wejścia w życie ustawy,
a terminy zawieszone po upływie 7 dni
biegną dalej. Podobnie ma się sprawa
z terminami procesowymi i sądowymi rozpoczynają one bieg po upływie 7 dni
od dnia wejścia w życie ustawy, a zawieszone biegną dalej.
Należy więc uważać i sprawdzać, kiedy upłyną zawieszone bądź przerwane
terminy, bowiem terminy, które zostały
jedynie zawieszone na mocy pierwszej
tarczy antykryzysowej, nie biegną od
nowa, a biegną dalej. Najlepiej jednak już
w chwili obecnej – oczywiście, o ile jest
to możliwe i bezpieczne- dokonać czynności objętych terminami. Pozwoli to na
uniknięcie nieporozumień związanych
z przywróceniem biegu zawieszonych
i przerwanych terminów.
radca prawny
Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com
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