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- Niech gmina zapłaci 156 tysięcy za bezumowne użytkowanie mojej własności i wyp….. z mojej ziemi - mówi prowadzący gospodarstwo rolne w Brzezinkach (gm. Wałcz) Grzegorz Urbańczyk. - Chcemy ugody i jesteśmy gotowi na daleko idące ustępstwa, lecz
w niektórych sytuacjach, zwłaszcza kiedy nie chce się z nami rozmawiać, władza musi pokazać swoją siłę - twierdzi z kolei wójt gminy
Wałcz Jan Matuszewski.

Konflikt między rolnikiem a władzami gminy narastał od 2010 roku,
kiedy to rządy w gminie Wałcz
sprawował Piotr Świderski. Poszło
o 144 m2 ziemi, która jest własnością
Grzegorza Urbańczyka i na której
gmina zbudowała pętlę autobusową.
Sprawę komplikował dodatkowo
fakt, że główny zawór - dostarczającego wodę rurociągu dla ponad 150
mieszkańców Brzezinek - znajdował
się w innej części posesji należącej
również do Grzegorza Urbańczyka.
Apogeum konfliktu nastąpiło 11
maja, kiedy to niemogący dogadać się z gminą rolnik zakręcił zawór, pozbawiając wody wszystkich
REKLAMA

mieszkańców. Reakcja gminy była
natychmiastowa; wodę dostarczono
beczkowozami, a po kilku dniach
zbudowano obejście, które sytuuje feralny zawór już na gminnym
gruncie. Jednak na tym konflikt się
nie zakończył. Wojna wybuchła ze
zdwojoną siłą.
- 16 czerwca otrzymałem datowane
na 8 tego miesiąca pismo, w którym zostałem poinformowany, że
z powodu zaległości w płaceniu za
wodę gmina odcina mi jej dopływ
- mówi wyraźnie zirytowany Grzegorz Urbańczyk. - A przecież wodę
odcięto mi już 11 maja i od tego
czasu dla ponad 260 sztuk trzody

chlewnej i 70 owiec muszę dwa razy
dziennie przywozić wodę ze Strączna. Z gminą nie można się dogadać.
Ja chcę, aby zapłacono mi za bezumowne użytkowanie mojego gruntu,
a także przesyłanie wody przez mój
teren. Przez 10 lat to trwa, więc teraz żądam 156 tysięcy i niech gmina
wyp…. z mojej działki. Sprawę rozstrzygnie sąd.
Władze gminy - jak twierdzi wójt nie odżegnują się od faktu zajęcia 144
m2 i wielokrotnie próbowały pójść
na ugodę, lecz kiedy rolnik w środku pandemii pozbawił mieszkańców
Brzezinek wody, czara się przelała
i władza musiała pokazać swoją siłę.
- Pan Urbańczyk nie płaci za wodę,
więc musieliśmy mu ją odciąć, oczywiście zapewniając odpłatnie zastępczy dostęp w Strącznie - tłumaczy
wójt Jan Matuszewski. - Kwota podana w piśmie (5679,74 zł. - przyp. p)
jest tylko częścią zaległości, które
urosły do ponad 20 tysięcy. Kiedy
pan Urbańczyk zamknął dostęp do
wody mieszkańcom, postanowiliśmy pokazać siłę władzy. Nie może
być tak, że jeden człowiek szanta-

żuje całą społeczność. Od kiedy objąłem funkcję wójta, ciągle próbuję
dojść do porozumienia z rolnikiem.
Chciałem, aby rzeczoznawca wycenił, jaki jest koszt tych 144 m2 ziemi
i tyle zapłacimy. Jeżeli pan Urbańczyk wykazałby dobrą wolę, godząc
się na taki układ, my ze swojej strony dodatkowo byliśmy skłonni umorzyć mu zaległości w płatnościach
za wodę. Jednak pan Urbańczyk
w ogóle nie chce rozmawiać, uważając, że jedynym wyjściem jest spełnienie jego warunków. Godziliśmy
się nawet, aby sprawa trafiła do sądu
i niech sąd rozstrzygnie ile i za co
mamy płacić, a jeżeli wyrok będzie
nakazywał usunięcie się z jego działki, również - bez względu na koszty

- zrobimy to. W tej chwili deklaruję,
że jeżeli pan Urbańczyk przyjdzie
i zgodzi się na sprzedaż części swojej działki, na której znajduje się pętla, to my ze swojej strony pójdziemy
na znaczne ustępstwa w sprawie jego
zaległości płatniczych wobec gminy.
Kiedy po rozmowie z wójtem telefonicznie przedstawiłem jego propozycję ugody Grzegorzowi Urbańczykowi, ten powtórzył, że sprzedaż
ziemi nie wchodzi w grę, a gmina ma
zapłacić za bezumowne korzystanie
z gruntu. Ponadto po wypłacie ma
usunąć się z jego własności. Poinformował również, że w Sądzie Rejonowym w Wałczu został złożony
pozew.
piotr
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Felieton

Po głębokim zastanowieniu postanowiłem, że w nadchodzących, prezydenckich wyborach
zagłosuję na Andrzeja Dudę.
Doskonale wiem, że jest „długopisem” rządu i bezkrytycznie
podpisuje wszelkie uchwalane
przez Sejm ustawy. Prospołeczne działania rządzących
i te wszystkie „plusy” są bliskie
sercu lewicowca, za jakiego
się uważam, lecz taka polityka

robiona jest ze złymi intencjami. Kiedy Jarosław Kaczyński
mówi o „budowie nowych elit”
w domyśle chodzi mu o likwidację starych. Prezes nie kryje, że
potrzebne jest do tego zakończenie „reformy sądownictwa”.
Choć uważam, że „reforma” po
obsadzeniu I Prezes Sądu Najwyższego człowiekiem Ziobry
już się dokonała. PAD akceptuje niszczenie państwa, ponadto
bez skrupułów łamie Konstytucję, lecz pomimo tego oddam
na niego swój głos. Dlaczego?
Ponieważ przegrana Andrzeja
Dudy może okazać się bardzo
niebezpieczna. W takim przypadku zupełnie realnym scenariuszem wydaje się wprowadzenie - oczywiście na polecenie
JK - stanu wyjątkowego lub - co
jeszcze gorzej się kojarzy - stanu wojennego. I w takiej rzeczywistości znakomicie odnajdzie
się Antoni Macierewicz i jego
Wojska Obrony Terytorialnej.
Pretekst zawsze się znajdzie.
Może to być „wykrycie” siatki

szpiegów w kręgach polityków
opozycji, czy też zbyt agresywne - zdaniem władzy - działania
aktywistów LGBT. Wydaje się
jednak, że wystarczy prowokacja prawicowych bojówkarzy
podczas protestów niezadowolonych pracowników, czy pracodawców skutkująca brutalną
interwencją policji. Dla rządzących najlepiej byłoby jeszcze,
aby z tłumu padły strzały z stronę funkcjonariuszy. W takim
przypadku na ulicach pojawiają
się oddziały WOT wspierane
przez wojsko i policję, parlament
zostanie rozwiązany, wprowadzi
się zakaz zgromadzeń i zawiesi
większość praw obywatelskich.
Oczywiście wszystkie stacje
telewizyjne i radiowe - oprócz
TVP - przestaną działać, prasa
- z wyjątkiem Gazety Polskiej
- nie będzie drukowana, a medialny monopol pozwoli rządzącym przedstawiać wyłącznie
swoją wersję wydarzeń. Pozostanie internet, lecz pewnie zostanie mocno ograniczony. Czy

taki zamach stanu jest możliwy
i czy taki scenariusz jest realny?
Po ostatnich wyborach parlamentarnych PiS straciło Senat
i ta strata była policzkiem dla
Zjednoczonej Prawicy. Gdyby
do tego 28 czerwca PAD nie
zostałby wybrany na kolejną
kadencję, żadna kontrowersyjna ustawa przedstawiona przez
większość w Sejmie nie miałaby szans na uchwalenie. Utrata
władzy byłaby dla rządzących
Zarazą, Wojną, Głodem i Śmiercią w jednym. Czterej jeźdźcy
Apokalipsy przejechaliby się po
spółkach skarbu państwa, wielu urzędach, służbach i wymiotły nominantów obecnej opcji,
którzy choć niekompetentni są
wierni, więc warci stołków i apanaży. Ciekawe jak na niezgodny
z porządkiem konstytucyjnym
pucz zareagowaliby nasi sojusznicy i sąsiedzi? Największe
oburzenie nastąpi w Unii Europejskiej, lecz w miarę upływu
czasu osłabnie i Francja oraz
Niemcy zajmą się swoimi spra-

Co do przejęcia przez samorząd województwa nieruchomości Skarbu
Państwa (budynków wojskowych
po tzw. cyrku), a nie gminę miejską
Wałcz terenów wojskowych podtrzymuję całkowicie to co mówiłem
i pisałem. Gdyby zrobiono zgodnie
z moimi podpowiedziami to na
starcie PWSZ mógłby być zasilony
kwotą ok. 3,5 mln złotych, która
to kwota lewarowana funduszami
europejskimi dałaby naszej uczelni
olbrzymi impuls rozwojowy. Być
może w tej chwili te budynki były
by wyremontowane i wykorzystywane na rzecz PWSZ Wałcz.
Co do półwyspu w Strącznie? Czas
potwierdził, że tego pomysłu burmistrz Tuderek nie miał.
Tak. Negatywnie oceniłem działanie ówczesnego prezesa Zakładu

Komunikacji Miejskiej, po tej ocenie i naszej rozmowie burmistrz
Tuderek zwolnił prezesa tej spółki.
Hala namiotowa tzw. balon na MOSiR nie była najlepszą inwestycją
i tego chyba nie trzeba udowadniać,
a MOSiR dalej jest problemem dla
kierujących miastem.
Środków z Unii Europejskiej w tym
okresie rzeczywiście było mało.
Nie jest jednak tak, że żeby kogoś
docenić ten ktoś musi być idealny.
Nie musi. Burmistrz Tuderek jak
każdy z nas popełniał błędy. Jednak
bilans jego działań dla Wałcza jest
zdecydowanie dodatni.
Nigdy nie mówiłem o braku potencjału intelektualnego u kogokolwiek w tym u członków SLD. Mówiłem i mówię często o lenistwie
umysłowym, a to akurat oznacza,

że ktoś ten potencjał ma tylko używać go czasami nie chce.
Oczywiście, że chciałem go zastąpić na stanowisku burmistrza i realizować moją wizję rozwoju Wałcza, podobną do tej jaką w Nowej
Soli wcielił prezydent Wadim Tyszkiewicz. Po zakończeniu ostatniej
sesji rady miasta Wałcza kadencji
2002-2006 umawialiśmy się z p. Tuderkiem, że bez względu na to kto
wygra będziemy dalej się spierać
i współpracować dla dobra Wałcza.
Rzeczywiście składałem i składam
bardzo dużo interpelacji w imieniu
mieszkańców Wałcza i powiatu.
Czynienie zarzutu z tego, że radny
jest aktywny i porusza wiele spraw
dotyczących mieszkańców jest
dość dziwne. O każdej z nich mogę
rozmawiać. To sprawy bardzo waż-

ne dla zwykłych ludzi.
Tematy, o których napisała Pani
Redaktor są od lat na mojej stronie
www.romanwisniewski.pl i nigdy
nie były ukrywane. Przeciwnie,
często podaję adres mojej strony.
Jeszcze raz potwierdzam, różniliśmy się z burmistrzem Tuderkiem
bardzo często w sprawach gospodarczych, dość rzadko w sprawach
społecznych, ale burmistrz Zdzisław Tuderek był rzeczywistym
partnerem do merytorycznej dyskusji o problemach Wałcza i jego
mieszkańców.
Pan Tuderek nie tylko się ze mną
spierał. Zdarzały się wcale nie
rzadko komplementy z jego strony
pod moim adresem.
Radny nie jest po to, żeby siedzieć
cicho i podnosić karnie rączkę

Ze strachu

wami, spychając Polskę jeszcze bardziej na margines. Jankesów niewiele to obejdzie,
a Rosjanie będą zacierać ręce
i spokojnie czekać na rozwój
wydarzeń. W kraju pewnie
nastąpi fala niezadowolenia
i protestów, lecz szybko opadnie i ludzie przyzwyczają się
do sytuacji. Dlatego zdecydowałem się głosować na PAD.
Ze strachu. Jego ponowny wybór gwarantuje, że dotkliwych
i - uchowaj Boże - krwawych
represji nie będzie.
piotr
PS Na jednym z portali przeczytałem, że po „Warszawce”
krąży taka oto plotka. Jeżeli Andrzej Duda nie wygra
w pierwszej turze z Rafałem
Trzaskowskim różnicą większą niż 10 procent i nie zdobędzie poparcia na poziomie 40
punktów procentowych, partia
rządząca nie dopuści do drugiej tury i wprowadzi stan wyjątkowy.

podczas głosowania. Radny jest po
to, żeby pracować. Ta praca polega
również na dyskusji i taką dyskusję
z burmistrzem Tuderkiem prowadziłem z wzajemnym szacunkiem.
Aktualnie na ile to możliwe taką
dyskusję prowadzę w radzie powiatu. Nigdy na nikogo „nie
wchodziłem” w tym na pana Wankiewicza. Zajmuję się po prostu
sprawami zwykłych ludzi. I to się
nie zmieni.
Jeżeli ktoś uważa, że można cenić
tylko tych z którymi się zgadzamy w 100% to jest moim zdaniem
w będzie. Właśnie różne spojrzenia na różne sprawy i możliwość
merytorycznej dyskusji na te tematy stanowi prawdziwą wartość.
Roman Wiśniewski,
ZWA Aktywni

Szanowny Panie Romanie, ponieważ Pana tekst nie jest sprostowaniem, pozwolę sobie odpowiedzieć od razu. Będzie krótko. Kiedy pisałam felieton, który Pan komentuje, już
po postawieniu pierwszej litery wiedziałam, że Pan na niego odpowie. Wiedziałam także, że nie mogę liczyć na żadną refleksję, coś w stylu: „Cholera, rzeczywiście to trochę
słabe budować pomniki komuś, kogo się uważało za osobę leniwą intelektualnie i którą krytykowało się na każdym kroku”. Wyjaśnię, chęć nadania jakiejś ulicy nazwy czyjejś
osoby jest niewątpliwie jej uczczeniem, wybudowaniem jej pomnika. Pisze Pan „Nigdy nie mówiłem o braku potencjału intelektualnego u kogokolwiek w tym u członków SLD.
Mówiłem i mówię często o lenistwie umysłowym, a to akurat oznacza, że ktoś ten potencjał ma tylko używać go czasami nie chce.” Jeśli rzeczywiście Pan zapomniał, co wtedy
mówił i co oburzało m.in. radną Pachocką, odpowiednie cytaty znajdzie Pan na własnej stronie internetowej.
Mam prawo twierdzić, że inicjatywa nadania ulicy imienia Z. Tuderka to jedynie kolejna (zresztą jedna z wielu) prób zbicia kapitału politycznego i będę się przy tym twierdzeniu
upierać. Pan ma z kolei prawo nie widzieć w tym niczego niestosownego, wszak każdy ma nieco inne poczucie żenady.
Dyskusję na ten temat uważam za zakończoną.
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
REKLAMA

ADRES REDAKCJI
ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
REDAKTOR NACZELNY
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
I ZESPÓŁ REDAGUJĄCY
KONTAKT:
e-mail: extrawalcz@gmail.com
strona internetowa: www.extrawalcz.pl,
Telefon: 67 387 42 43
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

WYDAWCA:
Agencja 3 Głowy Prodakszyn
KIEROWNIK REDAKCJI
Aleksandra Kisielewska-Walukiewicz
SZEF ZESPOŁU GRAFICZNEGO
Herman Aligator
ZESPÓŁ GRAFICZNY
Grosza daj Wiedźminowi!,
Aleksandra Kisielewska-Walukiewicz
MÓZG CAŁEJ OPERACJI
Piotr Kurzyna

DRUK:
Drukarnia AGORA S.A.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych
tekstów. Listy nadsyłane do redakcji są wyrazem
opinii ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych.

3

Czwartek, 25 czerwca 2020

Dzieci przyniosły do domu niewybuchy

Pocisk typu panzerfaust i jeden pocisk amunicyjny znalazły w lesie dzieci i postanowiły zabrać przedmiot do domu, nie wiedząc o zagrożeniu.
Przybyły na miejsce patrol saperski potwierdził i zabezpieczył niebezpieczne znalezisko.
Zdarzenie miało miejsce na terenie
gminy Człopa. Właścicielka posesji
zatelefonowała do dyżurnego jednostki w Wałczu i poinformowała go,
że dzieci znalazły w lesie przedmiot
przypominający pocisk i przyniosły
go do domu. Na miejsce został wysłany patrol policji, który potwierdził
zdarzenie i poinstruował o postępowaniu z niewybuchem. Policjanci
apelują, by w takich sytuacjach pod
żadnym pozorem nie dotykać znalezionych przedmiotów, nie przenosić
i nic przy nich nie robić. Policjanci
wezwali na miejsce patrol saperski
Żandarmerii Wojskowej, który miał
zająć się neutralizacją groźnego
przedmiotu. Jak się okazało, był to
30 cm pocisk typu panzerfaust oraz
jeden pocisk amunicyjny.
Policja przypomina, że niewybuchy
i niewypały mimo, że tyle lat znajdowały się pod ziemią, nadal są niebezpieczne. Nawet stare i zardzewiałe stanowią śmiertelne zagrożenie.
W przypadku znalezienia niewypału
czy niewybuchu należy niezwłocznie
powiadomić policję.
Oprac. z,
fot. Pinterest

Wiceburmistrz rezygnuje ze stanowiska

W środę 17 czerwca wałecki ratusz ogłosi, że drugi wiceburmistrz Wałcza Agnieszka Łyskawa z końcem lipca odchodzi z ratusza.
gminy (mniejsze wpływy do budżetu) na ten moment nikt nie zostanie powołany na to stanowisko
- komentuje burmistrz Żebrowski.
Przypomnijmy, A. Łyskawa została powołana w grudniu 2018 roku,
w ratuszu była odpowiedzialna m.in.
za sprawy związane z oświatą, kulturą i promocją.
Wcześniej przez 20 lat była zawodowo związana z bakiem BGŻ BNP
Paribas S.A., z czego ponad 12 lat
zarządzała ludźmi. Sprawowała
m.in. funkcje: naczelnika wydziału

rachunkowości i administracji kredytów, p.o. głównego księgowego
i kierownika zespołu kontroli finansowej. Jak nam wyznała A. Łyskawa, bank się zmienił i przyszedł
czas na zmiany w jej życiu. W 2017
roku rozpoczęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Wałczu, gdzie pełniła funkcję
kwestora i tym samym zasiadała we
władzach uczelni.
Funkcję wiceburmistrza Agnieszka
Łyskawa będzie pełnić do 31 lipca br.
z
REKLAMA

- Mój czas jako wiceburmistrza
Wałcza dobiega końca. Powodem
rezygnacji są moje sprawy osobiste, czekają mnie nowe wyzwania zawodowe i nowe obowiązki. Pragnę jednak podziękować
burmistrzowi za powierzone zaufanie. Dziękuje również moim

najbliższym współpracownikom
- wszystkim pracownikom Urzędu
Miasta i jednostek podległych oraz
Radzie Miasta za szereg działań,
które realizowaliśmy, przyczyniając się do rozwoju naszego miasta.
Chciałabym także podziękować
wałczanom za wsparcie, wspólne

spotkania i inicjatywy - mówiła
Agnieszka Łyskawa.
- Nie próbowałem wpływać na tę
decyzję, jestem przekonany, że
jest ona przemyślana i z przykrością stwierdzam, że nasza dotychczasowa współpraca się kończy.
Ze względu na sytuację finansową
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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

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż blaszany
w Wałczu.
Tel. 603 576 812
• Sprzedam tanio 2 mieszkania. Dom po remoncie 80m2, CO nowe
oraz domek letniskowy 35m2. Poza Wałczem.
Tel. 721 789 178
• ZKM Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9, oferuje do wynajęcia:
1. Lokal o powierzchni 306,5 m2(w tym piwnica93,80 m2),
w budynku administracyjnym - parter.
- pomieszczenia posiadają wszystkie media,
nadaje się na hurtownie, cichą produkcję itp.
2. Lokal o powierzchni 480 m2,
- nadaje się na warsztat, hurtownie, magazyn.
3. Lokal do wynajęcia, pomieszczenie biurowe o powierzchni 14m2
- pomieszczenie idealnie nadaje się na biuro,posiada wszystkie
media.
4. Powierzchnię na reklamę
- wiaty przystankowe,
- autobusy.
Warunki najmu i reklam do uzgodnienia
Tel. 067 258 4435
• Do wynajęcia mieszkanie Wałcz, ul. Poniatowskiego.
Tel. 603 190 175
• Do wynajęcia mieszkanie w centrum Wałcza.
Tel. 604 660 499
• MAZURY. Domek nad jeziorem Tajty, k. Giżycka. Posesja ogrodzona.
Wypoczynek dla rodziny.
Tel. 517116217

- - RÓŻNE - -

• 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 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

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

• Przewóz osób busem. Kraj, zagranica.
Mówię biegle po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303

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

• Sprzedam Agawę, wysokość 1,5m.
Tel. 604 580 081

• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej na Dolnym
Mieście.
Tel. 603 849 249

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• 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
• 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
• 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
• Kupię działkę budowlaną, najchętniej Morzyce.
Tel. 733 303 955
• Sprzedam dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• 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
• 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 110 tys., Automat, biały kolor.
Tel. 691 793 005

Sprzedam działkę
budowlaną 1585m.

z warunkami do zabudowy, wjazd z drogi
asfaltowej w Przybkowie gmina Wałcz,

Tel. +44 786 424 74 19
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Dodatek do…

O wyższości studiów informatycznych nad pracą modela opowiada 24-letni emerytowany model i początkujący aktor Krystian Redżeb. Wałczanin, absolwent Zespołu Szkół nr 4 RCKU zagrał właśnie epizod w głośnym filmie „Hejter. Sala samobójców”.
Na dobry początek przedstaw się
proszę Czytelnikom tygodnika Extra
Wałcz.
- Pochodzę z Wałcza, urodziłem
się tu i wychowałem, skończyłem RCKU w Wałczu, dokładniej profil informatyczny. Jestem
emerytowanym modelem. Od 5
lat mieszkam w Poznaniu, ukończyłem Politechnikę Poznańską
i pracuję w firmie Mars Incorp,
gdzie zajmuję się logistyką międzynarodową. Przez kilka lat
zajmowałem się modelingiem,
jednak zawsze był to dodatek do
nauki i pracy, nie traktowałem
tego priorytetowo, bardziej jako
nowe doświadczenie.
Mimo że modeling to dla ciebie dodatek do nauki i pracy, odnosiłeś na
tym polu sukcesy…
- Kilka tygodni po podpisaniu
kontraktu z agencją dostałem telefon od mojego bookera, że Łukasz Jemioł, jeden z największych
polskich projektantów chce, bym
poszedł w jego pokazie wieczoru
na pierwszej gali Mercedes Benz
Warsaw Fashion Weekend. Lepszego startu nie mogłem sobie wymarzyć. Tydzień przed pokazem
pojechałem do Warszawy na sesję
zdjęciową do Krzysztofa Wyżyńskiego, który był wtedy uważany
za jednego z trzech najlepszych
w branży. Szedłem również w kilku pokazach na Off Fashion Week
2015 w SOHO Factory w Łodzi
w tym ODIO&PIECZARKOWSKI, który kilka lat później miał
swój pokaz na Fashion Weeku
w Paryżu. Współpracowałem
również z LPP - największym
polskim koncernem odzieżowym
- robiliśmy Look Booki dla marki
House. W ramach agencji GAGA
Models miałem okazję wziąć
udział w kampanii nowej kolekcji
ubrań marki Diverse.
Rzeczywiście jako model uczyłeś się
także aktorstwa?
- Tak. Szef JMP Agency prowadził
również niezależną grupę aktorsko-teatralną „Interior” i wymagał od nas - modeli przejścia
kursu aktorskiego. Prowadziła
go wtedy Kamila Kamińska, dziś
jest znaną polską aktorką, wtedy
była rok po studiach i dopiero
zaczynała profesjonalną karierę.
Wspominam to bardzo dobrze
i cieszę się, że mogłem brać w tym
udział. Oprócz tego miałem okazję zagrać w sztuce teatralnej,
która odbywała się pod szyldem
grupy teatralnej „Interior”.
Sztuka odbywała się w opuszczonym budynku starej kotłowni
w Szczecinie - sam pefrofmance
był czymś, czego nie zapomnę do

chyba naprawdę dobrze mi szło.
W szkole średniej brałem również
udział w kręceniu wizytówki mojej szkoły - RCKU.
Mówiąc poważnie, myślę, że od
zawsze miałem do tego dryg i często słyszałem od ludzi, żebym w to
brnął. Jednak powiem szczerze,
że nigdy nie było to dla mnie najważniejsze. Raczej był to dodatek,
hobby, próbowanie czegoś nowego. Zawsze uważałem, że studia
techniczne to jest priorytet. Pogodzenie studiów, pracy dorywczej
i kariery aktorskiej/modelingowej
było bardzo trudne. Może gdybym
kilka lat wcześniej poświęcił się
karierze modela i rzucił studia,
teraz byłbym zupełnie w innym
miejscu. Ale nie ma co gdybać.
Jak tylko skończę magisterkę
i będę mieć więcej czasu, zacznę
interesować się castingami i próbować swoich sił.

końca życia.
Oprócz tego kręciliśmy w Łodzi
wizytówki do naszego modelingowego portfolio, które kręcił
Hubert Napierała - operator filmowy, który kilka lat później miał
okazję wystawiać swoją produkcję na jednym z ważniejszych festiwali filmowych w Cannes.
Jak trafiłeś do filmu „Sala samobójców. Hejter”?
- Janek Komasa - reżyser jest
moim kuzynem. Napisał do mnie
w grudniu 2018 roku, że ma dla
mnie ciekawy epizod w jego najnowszym filmie i czy mógłbym jak
najszybciej przyjechać do Warszawy. Nie mogłem w to uwierzyć
i cieszyłem się jak dziecko. To też
był intensywny moment, byłem
wtedy przed obroną pracy inżynierskiej, pracowałem dorywczo
w restauracji, miałem podpisany
kontrakt z GAGA Models z Poznania i na to wszystko dostałem
szansę na epizod w tak długo wyczekiwanym filmie.
Jaką rolę tam grasz?
- Wcieliłem się w rolę dostawcy Ubera. Jest to krótki epizod,
w którym widać, że mam obitą
twarz. Ma to wydźwięk rasistowski i jest nawiązaniem do scen, na

których widać protesty. Mimo że
jest to krótka, niema scena, dostałem feedback od wielu ludzi,
że zapadła im w pamięci, co jest
bardzo miłe.
Pierwszy raz pracowałeś z obecnie
jednym z najbardziej docenianych
polskich reżyserów i scenarzystów
Janem Komasą?
- Wcześniej, w 2016 roku, miałem
już szansę zobaczyć jak pracuje
Janek, było to przy okazji kręcenia teledysku Mary Komasy (siostra J. Komasy) - Lost Me. Miałem okazję w nim wystąpić jako
statysta i poznać wielu wspaniałych ludzi, w tym Anję Rubik.
Na planie poznałem Agatę Kuleszę i Maćka Musiałowskiego. Przy
okazji przedpremiery „Hejtera”
dla twórców filmu w Warszawie
poznałem całą obsadę i wielu innych wspaniałych aktorów.
Kino jest spełnieniem twoich marzeń z dzieciństwa?
- Od pierwszej klasy szkoły podstawowej chodziłem do kółka
teatralnego, a pod koniec roku
zagrałem główną rolę - Koziołka
Matołka. Mam dość ciemną karnację i włosy, a mimo to zostałem
wytypowany do zagrania Koziołka Matołka. To potwierdziło, że

Jak wyglądała praca na planie?
- Na planie miałem okazję obserwować, jak powstają sceny. Najbardziej zdziwiło mnie, jak długo
trwa proces nagrywania jednej
sceny. Mimo że scena, w której
gram, trwa kilkanaście sekund,
samo kręcenie zajęło kilkadziesiąt
minut.
Janek, jako mózg całej operacji,
dba o to, by atmosfera na planie
była jak najlepsza. Bardzo indywidualnie podchodzi do każdej
osoby, niezależnie od tego, jaką
ta osoba pełni rolę. Jest po pro-

stu najlepszy, pozytywna energia
aż z niego kipi. Kręciliśmy kilkanaście dubli, aż w końcu Janek
krzyknął - MAMY TO! Cieszę
się, że miałem scenę z głównym
bohaterem - Maćkiem Musiałowskim, który jest niesamowicie utalentowanym artystą.
Wiadomo, że tak duży film to
przedsięwzięcie, które angażuje
setki ludzi, jednak zobaczenie tego
na własne oczy jest ogromnym
przeżyciem. Obserwowałem pracę
makijażystek i stylistek, przez operatorów kamery, po samych aktorów i reżysera.
Masz już swoją stronę na Filmwebie, na razie nie ma tam zbyt wielu
informacji. Jak chciałbyś, żeby ta
strona wyglądała za 10 lat?
- Żeby zostać aktorem, na Filmwebie wystarczy jeden epizod.
Jednak aktorem bym się nie nazwał. Jestem aktorem w filmie
„Hejter. Sala samobójców” i nawet nie myślałem o tym, że będę
figurować w ich bazie danych
jako artysta. Jak tylko skończę
magisterkę i będę mieć więcej
czasu, zacznę interesować się castingami i próbować nich swoich
sił. Kto wie, może za parę lat dojdzie kilka pozycji na Filmwebie,
czas pokaże.
Trzymam kciuki za magisterkę
i powodzenie wszystkich innych
planów.
Dziękuję za rozmowę
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
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Nowy dozorca roznosi lokatorom
zawiadomienia. Pod piętnastką
pytają go:
– Pan tu nowy?
– Tak.
– I teraz idzie pan pod szesnastkę?
– Tak.
– To niech pan uważa, na kogo tam
trafi. Bo sąsiad to złoty człowiek;
uczynny, pogodny, grzeczny, ale jego
żona… Wredna jędza, jakich mało,
koszmarny babsztyl!
Urzędnik dzwoni do mieszkania 16,
otwiera mu kobieta:
– Pan tu nowy? Co, pewnie już
panu o mnie nagadali, jaka ze mnie
hetera!
– No, cóż – odpowiada zmieszany. – Coś mówili, że mąż to miły
człowiek…
– Właśnie! A wie pan, dlaczego? Bo
ja całe życie modliłam się o dobrego
męża, a on o dobrą żonę – nigdy!
Otwarcie nowego gmachu firmy.
Gratulacje, uściski, kwiaty. Na jednej
z wiązanek szarfa: „Nie zapomnimy
Ciebie nigdy – Koledzy”. Zdziwiony właściciel idzie do kwiaciarni,
z której przysłano kwiaty. – Ach,
przysłaliśmy niewłaściwy bukiet! –
przeprasza kwiaciarka.
– Tamten pojechał na pogrzeb!
– Co było na szarfie?
– „Gratulacje z powodu wspaniałej
lokalizacji”…
– Tatusiu, jak byłeś mały, to dostawałeś od swojego taty lanie? – pyta
synek.
– Oj, dostawałem!
– A dziadek od swojego taty?
– Jeszcze jak!
– A pradziadek?
– Jasne! Czemu o to pytasz?
– Bo zastanawiam się, kto to kiedyś
zaczął…

REKLAMA
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Jak Forrest Gump

- Rafał Trzaskowski jest jak Forrest Gump - mówił goszczący w Wałczu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Bohater filmu z 1994 roku powtarzał po matce, że życie jest jak pudełko czekoladek, nie wiadomo na co trafisz. Taki jest kandydat PO, jego wybór oznacza
niewiadomą. Natomiast wybór Andrzeja Dudy to stabilność i dotrzymanie obietnic.
Dokładnie 107 osób - wliczając w to
dziennikarzy trzech ekip TVP, Polskiego Radia Szczecin i Koszalin
oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa - przyszło na spotkanie
ministra i wicepremiera z mieszkańcami Wałcza, które 20 czerwca odbyło się na Bukowinie.
Gościowi towarzyszyli wicewojewoda zachodniopomorski Marek
Subocz i posłowie PiS Małgorzata
Golińska i Czesław Hoc. Najpierw
odbył się krótki briefing, podczas
którego wicepremier skupił się
na wymienieniu osiągnięć rządu
- zwłaszcza w dziedzinie pomocy
rodzinom i bezpieczeństwa - które
dokonało się przy aktywnej współpracy z prezydentem Andrzejem
Dudą. Mówił o zagrażającej wg niego Polakom ideologii LGBT. Sporo
było również o zbliżającej się wizycie PAD w Białym Domu.
Już podczas spotkania z mieszkańcami J. Sasin również mówił o obronie tradycyjnego modelu rodziny,
a także o inwestycjach jakie rząd
zamierza realizować.
- Aby Polska nadal się rozwijała, potrzebna jest współpraca na szczytach
władzy - przekonywał gość. - Rządzący oraz prezydent muszą razem
działać dla dobra Polski i Polaków.
I to gwarantuje wybór Andrzeja
Dudy na drugą kadencję. Natomiast
prezydent z opozycji będzie prowadził wojnę podjazdową, utrącał
inicjatywy rządu i kraj będzie stał
w miejscu.
J. Sasin mobilizował również elektorat PAD. Twierdził, że zwycięstwo
w pierwszej turze jest raczej niemożliwe, lecz w drugiej będzie się liczył
każdy głos, a walka będzie wyrównana. „Lepiej wygrać w I turze, niż
później w drugiej, gdzie wszyscy
zjednoczą się przeciwko PiS”. Przy
okazji krytyki nie uniknął burmistrz

Wałcza, któremu dostało się za ostatnią podwyżkę wywozu odpadów.
- Rafał Trzaskowski obiecuje przed
wyborami wszystko, nawet to, co nie
leży w jego kompetencjach - mówił
J. Sasin. - Podobnie jak w Wałczu,
czego dowiedziałem się od pana
wicewojewody Marka Subocza, że
kandydat Platformy Obywatelskiej
obiecał przed wyborami tańsze życie, obniżenie podatków i cen usług,
a teraz drastycznie podniósł cenę
wywozu śmieci. Jak widać, działacze PO są wszędzie tacy sami. Andrzej Duda jest natomiast wiarygodny i spełnia wszystkie deklarowane
w kampanii obietnice.
Później przyszedł czas na zadawanie pytań. Pytano o obecność wojsk
amerykańskich w Wałczu, powrócił
również temat cen za śmieci.
piotr
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Pieniądze z karty podarunkowej do zwrotu
Bardzo ciekawą sprawą zajmował się niedawno Sąd Rejonowy w Słupsku. Chodziło o problem zwrotu pieniędzy z niewykorzystanej karty podarunkowej - sklep odmawiał oddania klientowi stosownej kwoty. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.
zastanawiając się długo pozwał sprzedawcę o zapłatę kwoty 100,00 zł wraz z odsetkami.

W czym problem?
Klient jednej z dużych sieci księgarń kupił
kartę podarunkową o wartości 100 zł. Niestety zgubił ją i nie wykorzystał przed upływem terminu ważności. Po jakimś czasie
klient zwrócił się do sklepu po ponowną
aktywację karty. Niestety sklep odmówił
przywrócenia karty, jak również zwrotu jej
równowartości.
REKLAMA

Klient sklepu zwrócił się o pomoc do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, który wezwał sprzedawcę do polubownego zakończenia sporu. Sprzedawca
stanął na stanowisku, że regulamin sklepu
daje możliwość zaoferowania klientowi
duplikatu karty, ale tylko w przypadku, gdy
ten posiada paragon, a zwrot samych pieniędzy nie jest możliwy. Klient sklepu nie

Klauzule niedozwolone
Sąd badał w sprawie, czy zapisy regulaminu nie stanowią tzw. klauzul niedozwolonych. Przypomnijmy, że zgodnie
z Kodeksem cywilnym: Postanowienia
umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go,
jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie
dotyczy to jednak postanowień określających główne świadczenia stron, w tym
cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały
sformułowane w sposób jednoznaczny.
Ponadto nieuzgodnione indywidualnie
są te postanowienia umowy, na których
treść konsument nie miał rzeczywistego
wpływu. W szczególności odnosi się to do
postanowień umowy przejętych z wzorca
umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Oceny zgodności
postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili
zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej
treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku

z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.
Rozstrzygnięcie sądu
Sąd uznał, że co prawda karta podarunkowa stanowi rodzaj bonu towarowego,
ale określenie tego, co dzieje się z nią po
upływie terminu ważności, nie należy do
głównych świadczeń stron.
Sąd uznał, że skoro sprzedawca otrzymał
pieniądze za kartę przed przekazaniem
klientowi towaru to miał pewność, że
kwota ta zostanie przez klienta wydana.
Karta podarunkowa spełnia też funkcję
promocyjną i zwiększa sprzedaż. Klient
natomiast mógł żądać wydania towarów
do kwoty 100 zł przed upływem terminu
ważności karty – nie stanowiło to jednak
wielkiej korzyści w porównaniu z kupnem
towarów za gotówkę. Sąd podkreślił również, że regulamin sklepu nie pozwala
uwzględnić indywidualnej sytuacji konsumenta.
Kwestionowane zapisy regulaminu uznano za niedozwolone i po ich wyeliminowaniu sprzedawca musiał zwrócić klientowi
kwotę 100,00 wraz z odsetkami.
radca prawny
Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com
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Kościół murem za PiS-em

Przesyłam zdjęcia baneru kandydata PiS na prezydenta wiszące na
ogrodzeniu kościoła w Zdbicach,
parafia Szwecja, gmina Wałcz. Baner wisi na kościelnym ogrodzeniu
od ponad miesiąca. Taki sam baner
wisiał również na ogrodzeniu domu
parafialnego w Szwecji, został jednak ściągnięty. Próbowałem dowiedzieć się od mieszkańców Zdbic, kto ten baner powiesił, jednak
milczą. Próbowałem skontaktować
się z proboszczem, niestety bezskutecznie. Liczę, że wam uda się ustalić, na jakiej podstawie proboszcz
parafii w Szwecji tak jednoznacznie
wspiera jednego kandydata, co stoi
w sprzeczności nie tylko z literą
prawa, a także ostatnimi wypowiedziami i rzecznika Konferencji Episkopatu Polski.
Wojciech
(nazwisko do wiadomości redakcji)

***
- To nie jest agitacja. Ktoś po prostu
zapytał, czy może powiesić ten plakat i się zgodziłem - mówi ks. proboszcz parafii w Szwecji Ryszard
Dawidowski. - Jeśli ktoś inny by
się zgłosił z prośbą o wywieszenie
plakatu innego kandydata, również
bym wyraził zgodę.
Ks. proboszcz nie pobrał opłaty za
wywieszenie plakatu.
„Jeżeli w kościele lub budynku parafialnym pojawia się przypadek
agitacji wyborczej, należy uznać to
za naganne i niezgodne z misją Kościoła, którą jest głoszenie Ewangelii każdemu człowiekowi, niezależnie od poglądów politycznych” - tak
brzmi oficjalne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski.
z,
zdjęcie Czytelnika
Tytuł pochodzi od redakcji
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O psie, który jeździł koleją
Terminarz
kina „Tęcza”
19-25.06.2020 r.
godz. 17:45
Sonick
- szybki jak błyskawica
19-25.06.2020 r.
godz. 20:00
Małgosia i Jaś
26-28.06.2020 r.
godz. 17:45
Eastern
26-28.06.2020 r.
godz. 20:00
Gorący Temat
29-02.07.2020 r.
godz.17:45
Eastern
29-02.07.2020 r.
godz. 20:00
Gorący Temat

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

- 10 wakacyjnych rad
dla podróżujących ze zwierzętami

Przed nami wakacyjne wyjazdy, które mogą być świetnym czasem spędzonym z najlepszym przyjacielem. Dobrze jeśli
jesteśmy do niego odpowiednio przygotowani. Oto kilka porad, które być może pomogą zaplanować bezpieczne wakacyjne szaleństwa.
Sprawdź, czy tam gdzie planujesz
wypoczynek, możesz być ze swoim
czworonogiem. Coraz więcej ośrodków i hoteli umożliwia wakacje ze swoim
psem. Żeby uniknąć stresujących sytuacji,
zasięgnij informacji, z jakich opcji i atrakcji
możesz skorzystać. Wyjazd ma być dla ciebie i twojego przyjaciela przyjemnością, a nie
stresującym wydarzeniem. Planując podróż
możesz skorzystać ze strony www.dogintravel.pl
Według obowiązującego prawa nie
wszystkie parki narodowe w Polsce
umożliwiają spacer z psem. Weź pod

uwagę to, że wędrówka z pupilem możliwa
jest w 8 parkach narodowych, a część z nich
posiada znaczne ograniczenia. Pamiętaj, jadąc w Tatry, na całym terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego jest zakaz wprowadzania psów,   a niezastosowanie się do zakazu
grozi wysokim mandatem. Możesz natomiast
jechać w Karkonosze. Tam będziecie razem
mile widziani - pod warunkiem, że pies będzie
na smyczy.
Jeżeli planujesz długą podróż samochodem, rób przerwy - jest to świetna
okazja do zwiedzania okolicy a twój
włochaty kumpel trochę odetchnie. Pamiętaj

o nawadnianiu. Tobie i jemu dobrze to zrobi
w upalne wakacyjne dni. W każdym sklepie
zoologicznym można kupić zestaw: butelka-miska, który nie zajmuje wiele miejsca.
Zabezpiecz dobrze samochód i dostosuj go do przewożenia zwierząt.
Pamiętaj - bezpieczeństwo przede
wszystkim. Tak jak ty zapinasz pasy w obawie
o swoje bezpieczeństwo, tak samo pomyśl
o psie.
Oswój swojego przyjaciela z jazdą
samochodem. Zrób parę krótszych
tras z psem, by mógł przywyknąć
do sytuacji i wyprawa nie była dla niego
stresująca. Po każdej udanej przejażdżce,
pochwal go i nagródź.
Przed wyjazdem upewnij się, że
pies posiada komplet szczepień
i jest zachipowany. Różne sytuacje
mogą się wydarzyć, lepiej być na nie przygotowanym. Zorientuj się, gdzie w okolicy,
w której wypoczywasz, znajduje się lecznica dla zwierząt. Jeżeli takiej nie ma, zapisz numer do swojego weterynarza i kontaktuj się z nim.
Jeżeli planujesz wyjazd za granicę,
spraw zwierzęciu paszport. Jest to
wymagany dokument. Dokładnie
zapoznaj się z regulaminem linii lotniczych
dotyczących tego sposobu przewożenia
zwierząt.
W PKP jest możliwość podróżowania wraz ze zwierzakami.
Oczywiście, jak w przypadku linii
lotniczych, musisz się zapoznać z regulaminami przewoźników, jednak zasady
przewożenia są podobne. Pies musi siedzieć na ziemi bądź (o zgrozo!) w transporterze na miejscu bagażowym, w kagańcu oraz ze smyczą. Dopłaty do biletu za
psa są niewielkie. Dobrze by było, zabrać
psi koc, który choć trochę zniweluje stres
i sprawi, że twój przyjaciel będzie miał
swój kawałek podłogi.
Zapakuj torbę, w której znajdą się:
przysmaki, karma, miska, zapasowa obroża i smycz, książeczka
szczepień, i oczywiście ulubiona zabawka.
W miarę możliwości zapakuj przyrząd do
usuwania kleszczy, który kupisz w każdej
aptece.
Punkt ostatni, choć najważniejszy dla twojego czworonoga nieważne
jest, gdzie spędzi wakacje, ważne
że z tobą! Dbaj o jego bezpieczeństwo,
bawcie się dobrze. Wspólnie spędzonego
czasu, nie da się kupić, tak jak drogich pamiątek.
Porad udzielili: Racuch
i jego właścicielka Patrycja RdZ
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DYWIDENDA
DLA MIASTA

Około 1 mln zł zasiliło budżet Wałcza w ramach dywidend wypłacanych gminie przez miejskie spółki. Zyskiem z miastem podzieliły się Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Energetyki Cieplnej.
- Dywidenda, jaką otrzymaliśmy od spółek, jest na podratowanie budżetu i w żaden sposób nie ma wpływu na ceny wody czy ciepła. W projektowanym
2 lata temu taryfikatorze założona marża na wodę wynosi 0 procent, a ceny ciepła od 2 lat pozostają na niezmienionym poziomie. Zysk spółki nie ma
zatem związku z pobieranymi opłatami za wodę czy ciepło, a generowany jest z innej działalności spółki - jak choćby uzbrajanie terenów.
Tegoroczna podwyżka wody jest wynikiem uchwały z 2018 roku, czyli podjętej w poprzedniej kadencji. Mówimy tu o podwyżce na poziomie 1-2%.
Niemniej jednak dążymy do tego, aby w nowym harmonogramie cena była niższa. Gdyby nie obecna sytuacja epidemiologiczna, można było w tym
roku dopłacić do ceny wody z budżetu miasta, aby zniwelować podwyżki. Proszę jednak zauważyć, że dopłacając z budżetu, nadal płacimy pieniędzmi
mieszkańców- mówi Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Prowadzisz działalność w budynku
o funkcji mieszkalno-użytkowej?

Jeśli tak, dowiedz się, kto zagospodarowuje od 1. czerwca odpady z takiej nieruchomości.

Szanowny Przedsiębiorco,
prowadzący działalność gospodarczą w budynkach o funkcji mieszkalno-użytkowej, z chwilą wejścia w życie uchwały Rady Miasta Wałcz w sprawie
wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, podmiotem zagospodarowującym odpady z tych nieruchomości jest Gmina Miejska Wałcz.
Uchwała Rady Miasta z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego stała się prawem powszechnie obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Wałcz. Mocą tej uchwały lokale użytkowe zlokalizowane na nieruchomościach mieszkalno-użytkowych zostały objęte
publicznym systemem odbioru odpadów. Powyższa uchwała została poddana kontroli organu nadzoru – Wojewody Zachodniopomorskiego, który uznał
ją za zgodną z przepisami rangi ustawowej.
Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynkach o funkcji mieszkalno-użytkowej od 1 czerwca br. to właśnie do
Gminy uiszczają opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z w.w. lokali.
Umowy świadczenia usług wywozu odpadów należą do kategorii tzw. umów kauzalnych (przyczynowych) dlatego należy uznać, że z chwilą objęcia
ww. nieruchomości publicznym systemem odbioru odpadów przyczyna (kauza) zawarcia tego typu umów odpadła powodując ich wygaśnięcie z mocy
samego prawa (taką też konstrukcję wygaśnięcia umów przyjęła firma ATF sp. z o.o.).
Niemniej, w związku z pojawiającymi się odmiennymi zapatrywaniami na powyższą kwestię, w celu uniknięcia ewentualnych sporów co do trybu rozwiązania dotychczasowych umów zawartych z innymi podmiotami niż ATF sp. z o.o. możliwe jest również złożenie przez przedsiębiorcę wypowiedzenia
umowy o świadczenie usługi wywozu odpadów ze skutkiem natychmiastowym w trybie przepisu art. 746 § 2 kodeksy cywilnego.

ULEWY DOSKWIERAJĄ MIESZKAŃCOM,
ZATEM MIASTO SZUKA ROZWIĄZAŃ

Zalania niektórych części miasta spowodowane nawalnymi opadami deszczu doskwierają wałczanom od lat. Szczególnie
odczuwają to mieszkańcy budynków zlokalizowanych w rejonie Ronda Armii Krajowej. Miasto już podjęło działania, które pomogą rozwiązać ten problem w przyszłości.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu przeprowadził szczegółową analizę zlewni, obejmującej między innymi ul. Wojska Polskiego i Tysiąclecia.
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że zarówno średnica wylotu do Jeziora Zamkowego, jak i kolektora dopływowego, są za małe dla odebrania wód
opadowych z analizowanej zlewni.
Mając na uwadze regularne zalania ulic w tym rejonie podczas nawalnego deszczu, podjęto decyzję o wydzieleniu z całości systemu odrębnej zlewni,
obejmującej swym zasięgiem część ul. Kilińszczaków, Kościuszki, osiedla Kościuszki oraz o budowie nowego wylotu DN600 do jeziora Zamkowego.
Obecnie ZWIK posiada już pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu przy
ul. Kilińszczaków oraz prawomocne pozwolenie na jego budowę. Prace związane z budową nowej infrastruktury deszczowej rozpoczną się jeszcze
w lipcu bieżącego roku.
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Czwórka w finale
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16 czerwca w Kołobrzegu rozegrany został pierwszy finał wojewódzki Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar
Kinder Joy of Moving w kat. 4 dziewcząt. Wzięło w nim udział 10 drużyn z województwa zachodniopomorskiego, w tym dziewczęta z UKS Volley
Wałcz, uczennice klas sportowych SP4 w Wałczu.
Dziewczyny spisały się rewelacyjnie
i zajęły drugie miejsce premiowane
awansem do wielkiego finału ogólnopolskich mistrzostw w Zabrzu.

REKLAMA

Od początku turnieju za główne pretendentki do zwycięstwa uznawane
były zawodniczki z Goleniowa. Z
tej roli wywiązały się celująco, wy-

grywając wszystkie spotkania. Drugie miejsce rozstrzygnęło się już w
eliminacjach, gdzie spotkały się zawodniczki z Wałcza i Kołobrzegu.

Mecz był bardzo wyrównany i zakończył się wynikiem 22:20 dla Wałcza.
Zespół wystąpił w składzie: Amelia
Rozwałka, Marta Kinasiewicz, Ame-

lia Zborała, Klaudia Grzesiak, Karolina Matuszak, Milena Kamińska. Trenerem drużyny jest Michał Porębiak.
Oprac. z
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Gdyby można było, pasjonaci biegania spotkaliby się 6 czerwca na 20. Jubileuszowym Biegu Miejskim w Werne. Jednak w tym roku, ze względu
na pandemię koronawirusa, wszystko było inaczej. Dziesięciokilometrowy bieg po raz pierwszy odbył się wirtualnie. 72 biegaczy i biegaczek pobiegło równocześnie, każdy w swoim mieście.
- Wałcz reprezentowało 25 biegaczy.
Była to najliczniejsza grupa spośród
wszystkich zgłoszonych. To świetny
znak spójności i integralności - mówiła Stephanie Viefhus, przedstawicielka ds. stosunków międzynarodowych w Werne. - Bardzo miło jest
widzieć, że pomimo dużych odległości można wspólnie działać i coś
fajnego zorganizować.
W sobotę, 6 czerwca o godz. 11.00
wystartowali, a czas mierzyli za pomocą zegarka lub aplikacji śledzącej.
Uczestnicy przesyłali swoje czasy
wraz ze zdjęciem trasy organizatorom w Werne, tam je zbierano i oceniano.
Najszybszy okazał się (spośród
wszystkich miast partnerskich) Marcel Piechota z Werne, najszybszą
biegaczką była Claudia Nachtwey,
również z Werne.
Christophe Bafcop z Bailleul i Agata
Mróz z Wałcza zajęli drugie miejsce. Trzeci na wirtualnym podium
byli Darek Hofman z Wałcza i Anne-Kathrin Mertens z Werne.
Wręczenie medali odbyło się 19
czerwca na Alei Gwiazd Sportu.
Oprac. z
REKLAMA
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Orły na Malcie

Na poznańskiej Malcie 21 czerwca juniorzy i seniorzy WTS Orzeł rywalizowali w I Pucharze Polski w kajakarstwie.
W przedpołudniowej serii rozgrywane były wyścigi na dystansie 200 m.
Pierwsze miejsce i złoty medal w konkurencji kanadyjkowych jedynek wywalczył Miłosz Polaczek. Natomiast
Kajetan Różański do pokonania miał
47 zawodników, w finale zameldował
się na piątym miejscu. Warto dodać,
że Kajetan uzyskał najlepszy czas
w swoim roczniku. W rywalizacji na
1000 m Kajetan zajął pierwsze miejsce w finale B, ale uzyskał szósty najlepszy czas po eliminacjach na tym
dystansie.
- Start w tak poważnej imprezie daje
mu szanse na powołanie do kadry Polski kajakarzy - cieszą się szkoleniowcy Ireneusz Wasilewski i Arkadiusz
Laskowski. - Pozostali zawodnicy
Mateusz Trojanowski oraz Michał
Wojtanek również nie zawiedli naszych oczekiwań. Obaj zawodnicy
pokonali swoje życiowe rekordy,
postępy jakie poczynili pozwalają
optymistycznie patrzeć na ich kolejne
starty.

Jedyny senior - młodzieżowiec Patryk Kowalski również zaliczył dobre starty, na dystansie 200 m pewnie
awansował do finałowej dziewiątki.

W finałowym wyścigu uplasował się
tuż za podium, patrząc na wynik w kategorii młodzieżowców do lat 23 uległ
jedynie zawodnikowi z Gorzowa

Wielkopolskiego. W finałowym wyścigu na 1000 m Patrykowi zabrakło
trochę szczęścia, awans do dziewiątki
najlepszych kanadyjkarzy w Polsce to

duży sukces, mamy nadzieje że w kadrze narodowej do 23 lat znajdzie się
również miejsce dla Patryka.
Oprac. z

Udany start

Blisko 700 zawodników wystartowało w pierwszych zawodach tego sezonu podczas Memorialu im. Wojciecha Skrzypczyńskiego oraz otwartych
Mistrzostwa Miasta Poznania. Świetnie spisali się tam zawodnicy WTS Orzeł.
ników, awansować do finału mógł
tylko jeden z każdego przedbiegu.
Jakub wykonał to zadanie celująco,
w finale zajmując miejsce tuż za podium.
Dla reszty zawodników zwłaszcza

tych początkujących zawody były
dobra okazja, aby poznać z bliska
świat kajakarstwa. Wyjazd był możliwy dzięki dotacji z gminy miejskiej Wałcz.
Oprac. z
REKLAMA

WTS Orzeł reprezentowała 19-osobowa drużyna kajakarzy i kanadyjkarzy. Większa część zawodników
po raz pierwszy pojechała na tak
duże regaty, aby już od najmłodszych lat zdobywać doświadczenie.
Podopieczni trenerów Ireneusza
Wasielewskiego i Arkadiusza La-

skowskiego wywalczyli 4 medale.
Miłosz Polaczek w konkurencji kanadyjkowych jedynek zajął pierwsze miejsce na dystansie 500 m.
Jego siostra Maja podczas swojego
pierwszego startu zajęła drugą lokatę. Kajakarz Kajetan Różański potwierdza swoją formę i w wyścigu

K-1 500m po zaciętej walce zajął 3
miejsce. Kanadyjkarki młodziczki
Amelia Marcinkowska i Maja Rużanowska to zgrany duet, w konkurencji C-2 na dystansie 500m zajęły
drugą lokatę. Trudne zadanie miał
Jakub Zajączkowski, w eliminacjach startowało ponad 60 zawod-
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