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Tragedia w Strącznie

W wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Strącznie w niedzielę rano zginął 17-latek.

Do tragedii doszło 6 września około
godziny 6.10. Z płonącego budynku
matce udało się wyprowadzić brata
bliźniaka tragicznie zmarłego 17-latka, bo spała z nim w jednym pokoju,
do drugiego miała utrudniony dostęp.
Po chłopca próbował wrócić jeszcze sąsiad, ale pożar i zadymienie
było już tak silne, że okazało się to
niemożliwe i mężczyzna musiał się
wycofać.
- Po przybyciu na miejsce zastaliśmy
mieszkanie objęte pożarem. Zabez-

pieczyliśmy je i natychmiast weszliśmy do środka. Od mieszkańców,
którzy opuścili budynek, dowiedzieliśmy się, że w środku może znajdować
się jeszcze jedna osoba - relacjonuje
mł. kpt. Marcin Kulczyk z KP PSP
w Wałczu. - Po oddaniu prądów wody
w natarciu, przeszukaniu i oddymieniu pomieszczenia odnaleźliśmy
chłopca. Niestety 17-latek już nie żył.
Jedna osoba, której udało się wydostać z budynku, straciła przytomność.
W sumie do szpitala przewieziono
trzy osoby.
Obaj 17-letni synowie byli zaburzeni
intelektualnie. Chłopiec, który zginął
w pożarze, nie próbował wydostać się
z budynku, chociaż mieszkanie położone jest na parterze.
W działaniach brały udział jednostki JRG Wałcz, OSP Szwecja, Golce
i Piecnik, a także dwa zespoły ratownictwa medycznego i pogotowie
gazowe. Nam miejscu obecny był też

wójt Jan Matuszewski, który zaoferował pomoc poszkodowanym.
- Rodzina zostanie objęta naszą pomocą. Zaoferujemy im m.in. lokal
zastępczy i pomoc przy remoncie
mieszkania. Cały czas pozostaję do
ich dyspozycji - zapewniał zaraz po
tragedii wójt.
Mama
chłopców
zrezygnowała
z mieszkania zastępczego zaoferowanego przez gminę i zdecydowała,
że zamieszka u mamy. Pod jej nieobecność na zlecenie gminy wiejskiej
przeprowadzony zostanie tam remont. Syn został odwieziony do spe-

cjalistycznego ośrodka, w którym leczył się i rehabilitował wraz z bratem
w dni powszednie i z którego wracali
na weekendy do domu.
- Wymienimy okna, drzwi, może
uda się też wyremontować podłogi.
Oprócz remontu, w którym pomożemy, poszkodowani mogą liczyć na
zasiłek dla pogorzelców w wysokości
6 tys. zł. Poszkodowana rozmawiała też z panią kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej na temat pilnych potrzeb, jak na przykład
jedzenie i ubrania - mówił po kilku
dniach od pożaru wójt J. Matuszew-

ski. - Stała się tragedia, zginęło dziecko, trzeba pomóc i kropka.
Przewodniczący Rady Gminy, mieszkaniec Strączna, Robert Gąsiorowski
wraz z sołtysem i członkami rady sołeckiej są w trakcie organizacji zbiórki na rzecz pogorzelców.
Nieoficjalnie udało nam się ustalić,
że pożar wybuchł wewnątrz mieszkania. Na oficjalny protokół mówiący
o przyczynach tej tragedii trzeba będzie jeszcze poczekać. Na czwartek
zaplanowano sekcję zwłok chłopca.
mk, współpraca z,
fot. OSP Szwecja
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Felieton
że działania burmistrza i jego
urzędników zmierzają w złym kierunku.
Podczas prawie siedmiogodzinnych obrad burmistrzowi, jego zastępcy, skarbniczce, radcy prawnemu, miejskiemu architektowi,
prezesom miejskich spółek oraz
naczelniczce Wydziału Inwestycji
radni zadali - Achtung - prawie
200 pytań oraz zasugerowali wiele czynności, które natychmiast
- ich zdaniem - należy podjąć.
Oczywiście nie mogło zabraknąć
ostrej krytyki działań burmistrza,
a główną tezą jaka przebijała się
w dyskusji było: to zły gospodarz.
Jak już zdołałem policzyć, padło
mnóstwo bardzo szczegółowych
pytań, lecz nikt z radnych nie zadał tego najważniejszego. Jak długo jeszcze zasiadający w Radzie
Miasta wybrani w powszechnych
wyborach przedstawiciele mieszkańców będą tolerować na stanowisku burmistrza tak nieudolną

Sesyjna
telenowela
Obserwując ostatnią sesją Rady
Miasta i słuchając dyskusji można
było odnieść wrażenie, że miasto
jest bardzo źle zarządzane. Większość radnych kwestionowała
niemal wszystko, co robi kierownictwo ratusza. Radni uważają,
REKLAMA

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi
rozpoczęła rok szkolny z darem serca otrzymanym od
P.Krystyny Kołtanowskiej. Ten dar to piękne pianino,
dzięki któremu lekcje muzyki nabiorą odpowiedniej
oprawy. Nikt inny jak mistrzyni rzemiosła, spod ręki której wyszło wielu wałeckich fryzjerów, potrafi docenić
trud nauczania i pochylić się nad potrzebami szkoły.

Dziękujemy bardzo!

- ich zdaniem - osobę? Dlaczego
mający narzędzia pozwalające na
wszczęcie procedury referendalnej radni nie decydują się na taki
krok? Oczywiście decyzja o referendum oznacza mnóstwo pracy,
a zdecydowanie łatwiej krytykować, pokazywać, co należy zrobić
i co poprawić, i na tym zakończyć
swoją aktywność. Podczas ostatniej sesji radni pytali o tak szczegółowe zagadnienia, które - moim
skromnym zdaniem - można było
załatwić jednym telefonem do
urzędu. Już nie będę pastwił się
nad radną pytającą o pozostałe
po ulewie kałuże, lecz czy obaw,
że montowane właśnie lampy
będą dawały mniej światła, nie
można wyjaśnić telefonicznie?
Czy wizyta w urzędzie i zapoznanie się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyjaśnienie naszych ewentualnych
wątpliwości przez architekta, kiedy dysponuje on całą dokumenta-

cją jest takie trudne? Obserwując
obrady miałem wrażenie, że radni
przed sesją zapoznają się - należy przyznać, że w większości
robią to rzetelnie - z przygotowanymi przez ratusz materiałami
i skupiają się niemal wyłącznie na
wyłapywaniu słabych punktów,
które później bezlitośnie wyliczają. Nie będę przypominał, że radni posiadają inicjatywę uchwałodawczą i sami mogą przestawiać
projekty uchwał, które naprawią
błędy kierownictwa i ich zdaniem
powinny ułatwić życie mieszkańcom. Jednak należy włożyć w to
choć trochę wysiłku. Jak ktoś to
ładnie określił „praca radnego to
misja, a nie tylko marsz do kasy
po dietę”.
I na koniec. Pamiętamy, jakie
oburzenie wywołało zachowanie
jednej posłanki, która podczas
obrad Sejmu raczyła się sałatką.
Patrząc na transmisję ostatniej
sesji myślałem, że głównym ak-

torem tej telenoweli jest porcelanowy kubek. Niemal wszyscy
radni - niektórzy rozparci w swoich fotelach jak basza - raczyli
się różnymi napojami. Nie byłoby to najgorsze, ponieważ długie obrady i dyskusja wywołują
suchość w gardle. Lecz spożywanie słodyczy, odchodzenie od
komputera, dyskusja z osobami
spoza kadru i komentowanie ze
śmiechem przebiegu obrad, telefonowanie czy też przeglądnie
książki, a nawet kolorowej prasy
raczej nie powinno mieć miejsca. Kamera jest bezlitosna,
a obserwujący obrady mieszkańcy mogli poczuć się lekceważeni. W tym miejscu chylę
czoła przez tymi nielicznymi
rajcami, którzy przez cały czas
z uwagą śledzili obrady, merytorycznie się wypowiadali i zabierali głos wtedy, kiedy mieli coś
ważnego do powiedzenia.
piotr

Nietypowa akcja
gaśnicza

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie OSP brali
ostatnio udział w nietypowej i niezwykle trudnej akcji gaśniczej.
W nocy z soboty na niedziele palił
się drewniany domek letniskowy
na jednej z wysp Bytynia Wielkiego. Strażacy musieli przeprawić
się na drugi brzeg łodziami, do
których zabrali m.in. pompy, węże
i prądnice. Mieli do przepłynięcia
ponad kilometr. Kiedy dopłynęli
na miejsce, domek był już objęty
ogniem. Właściciel próbował sam
gasić pożar, ale niestety nie udało
mu się to, wyniósł wcześniej na zewnątrz butlę z gazem i przepłynął
na drugi brzeg, gdzie strażacy wodowali łodzie. Ich zadanie polegało
już tylko na dogaszeniu płonącego
domku. Nikomu na szczęście nic
się nie stało.
W akcji, która trwała ponad dwie
godziny, uczestniczyli oprócz strażaków z KP PSP (z łodzią) także
ochotnicy z Piecnika (również z łodzią) i Golc.
z, fot. Strażacy Powiatu
Wałeckiego w Akcji, M. Koźlarek
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XXVI sesja Rady Miasta trwała niemal 7 godzin. Radni pytali o takie szczegóły, jakby przeprowadzali wiwisekcję na żywym organizmie kierownictwa urzędu. Choć wiele by mogli załatwić wcześniej - podczas obrad komisji lub wizytę radnego w ratuszu. Radni chcieli wiedzieć na przykład
czy konkretna kałuża przy konkretnym budynku pozostała po gwałtownym deszczu i jak długo jeszcze będzie przeszkadzać mieszkańcom.

niczący próbował spowodować, aby
dyskusja toczyła się na temat który akurat jest omawiany, lecz radna
uzurpowała sobie możliwość wypowiedzi na każdy interesujący ją problem i nie życzyła sobie odbierania
głosu.
Sekretarz miasta Magdalena Krawczyk przedstawiła zakres przygotowań wałeckich szkół do rozpoczynającego się właśnie nowego roku
szkolnego w zakresie zabezpieczeń
uczniów i nauczyciele w dobie pandemii.
W czasie dyskusji nad sprawozdaniami z działalności spółek miejskich padło wiele pytań o kanalizację burzową, problemy z zalewaniem podczas
gwałtownych opadów wielu posesji
oraz czy istnieje możliwość obniżki
cen wody. Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wojciech Szalwach
stwierdził, że obniżka lub dopłaty do
wody i ścieków leżą w gestii radnych.
Prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej Cezary Balewski zaapelował,
aby Wałcz dołączył do wielu miast,
w których funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska i z tego tematu ma
zamiar uczynić priorytet. Radni pytali prezesa jak zamierza swój pomysł
wdrożyć w życie i jak chce rozwiązać konflikt, jaki ZKM toczy z gminą wiejską w temacie płatności za
kursy poza miastem. Prezes wyraził
nadzieję, że dojdzie do porozumienia
z włodarzami gminy wiejskiej i kursy
będą odbywać się na zadowalających

obie strony zasadach. Jeżeli nie, od 1
stycznia 2021 roku ZKM zrezygnuje
z obsługiwania gminy Wałcz, choć
nie jest to prosty proces.
Władze miasta ostro skrytykował
Maciej Goszczyński.
- Z przykrością muszę stwierdzić,
że burmistrz i jego zastępca próbują
zwalić na koronowirusa wszystkie
swoje niepowodzenia - mówił radny.
- Na wszystkie rzeczy, za które jesteście odpowiedzialni, a się nie powiodły, szukacie usprawiedliwienia
w pandemii. Wsparcie rządu było niewspółmiernie wysokie w stosunku do
tego, jakie działania wy podjęliście.
Tarcza antykryzysowa zadziałała na
bardzo szerokim froncie, natomiast
działania burmistrza i jego zastępcy
były niewielkie lub nawet w zerowe.
Pomimo protestów radnych przewodniczący zamknął dyskusję, radni
przyjęli sprawozdania z działalności
miejskich spółek. Po zadaniu kolejnych szczegółowych pytań przyjęto
informację o zaawansowaniu i realizacji miejskich inwestycji, choć nie
obyło się bez krytyki.
- Odnoszę wrażenie, że urząd realizuje inwestycje tak, jak mu pasuje
- stwierdził Krzysztof Piotrowski. Tak właśnie zaczyna działać urząd;
przeciwko mieszkańcom miasta. Ponadto podczas realizacji niektórych
inwestycji następuje zbytnia ingerencja wykonawcy w tereny prywatne.
Proszę o dokładne przyjrzenie się
sprawie.

Po prawie 5 godzinach obrad przystąpiono do rozpatrywania projektów
uchwał.
Dyskusje nad poszczególnymi projektami dotyczyły bardzo szczegółowych spraw, spierano się o poprawki,
zarzucano sobie brak konsekwencji
i składano różne wnioski. Wyraźnie
widać było, że radni są już zmęczeni, a podczas procedowania jednego
z projektów doszło do kuriozalnej sytuacji. Radny P. Romanowski zgłosił
wniosek o zdjęcie jednego z punktu
z porządku obrad i został on odrzucony. Jednak radna B. Terefenko złożyła
wniosek o przerwę w obradach, lecz
ktoś stwierdził, że żartowała i wnio-
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Obrady 3 września odbywały się
w zdalnym trybie, uczestniczyli
w nich wszyscy radni a także kierownictwo ratusza z burmistrzem Maciejem Żebrowskim na czele.
Ustalono porządek obrad, jednym z punktów, który został zdjęty
z porządku była uchwała zmieniająca wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odroczono również
sprawę nadania nazw nowym ulicom
w Wałczu. Później burmistrz zwrócił
się z apelem do wszystkich mieszkańców.
- Mój apel będzie dotyczył aktów
agresji, jakie ostatnio miały miejsce
w naszym mieście - rozpoczął M.
Żebrowski. - Współczesny Wałcz,
podobnie jak powojenny, tworzą ludzie, którzy przyjechali do naszego
miasta. Byli to ludzie różnych nacji,
różnych narodowości z różnych stron
nie tylko Polski, lecz również świata.
Różnorodność jest wpisana w naturę
naszego miasta. Chciałbym to przypomnieć w kontekście ostatniego,
skandalicznego aktu, który wymaga
naszej dezaprobaty. W naszym mieście nie ma przyzwolenia na jakąkolwiek przemoc. Możemy się różnić,
lecz w Wałczu jest miejsce dla każdego.
Następnie radni przyjęli protokoły
z trzech poprzednich sesji a także szereg informacji i sprawozdań. Dłużej
zatrzymali się nad sprawozdaniem
burmistrza z działalności w okresie
międzysesyjnym. Radni zadawali
bardzo szczegółowe pytania i kiedy
burmistrz lub jego zastępca tłumaczyli, że wszystkiego nie są w stanie
spamiętać i odpowiedzą na piśmie,
spotykali się z krytyką. Wrócił temat
przywrócenia placu zabaw na styku
ulic Kościuszki i 1 Maja. Radny Piotr
Romanowski apelował, aby nie podejmować czynności likwidujących
ten i inne place. Radny zadeklarował
również, że w najbliższym czasie
przygotuje projekt uchwały przyznającej środki na odbudowę tego placu.
Burmistrz stwierdził, że został stworzony harmonogram prac na placach
zabaw i w nim określono, które place będą remontowane i które ulegną
likwidacji. W ramach przyznanych
środków nie ma możliwości, aby plac
zabaw przy ulicy 1 Maja zbudować
praktycznie od podstaw. Miasta na to
nie stać.
Przewodniczący RM Paweł Łakomy
apelował, aby tematem placów zabaw zająć się przy okazji tworzenia
budżetu, ponieważ obecna dyskusja
niczego nie wnosi. Spotkało się to ze
zdecydowanym sprzeciwem radnych,
którzy domagali się, aby placów nie
likwidowano. Radna Halina Kuch
mocno się oburzyła, kiedy przewod-

sek nie został rozpatrzony i przewodniczący kontynuował obrady.
Ponieważ robiło się coraz później
i wyraźnie widać było, że radni chcą
jak najszybciej zakończyć obrady,
nastąpiło istotne przyspieszenie i radni szybko przyjęli plany zagospodarowania przestrzennego Wałcza w rejonie kilku ulic.
Ponadto przyjęli zmiany w budżecie
na 2020 rok oraz zmienili wieloletnią
prognozę finansową gminy miejskiej
Wałcz na lata 2020 - 2028. Na koniec
były interpelacji i zapytania radnych,
obrady zakończyły się po prawie 7
godzinach.
piotr
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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
• Praca dla fryzjerki w Kyritz (miasto partnerskie Wałcz)
Tel. 608 413 695
• Przyjmę do pracy w barze
Tel. 505 010 339
• Zatrudnię do składania i montażu mebli z doświadczeniem.
Tel. 608 416 900
• Zatrudnię do prac remontowych mieszkań, na umowę.
Tel. 694 159 907
• Samotną starszą osobę przyjmę do opieki nad starszą panią.
Tel. 796 754 241 lub 603 388 603
• Praca dla pozycjonera stron www - płatny staż z dużą szansą na
stałe
zatrudnienie. Szukamy osoby ambitnej, która chce się uczyć
i rozwijać.
Kontakt: Jacek@e-hermer.pl, tel. 48 531 004 661

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na ul.1-go Maja,
pow. 57m2, I piętro, ogrzewanie gazowe.
Tel. 609 185 124
• 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
• 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
• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w kamienicy IIIp.
na 2 pokojowe w bloku. Może być zadłużone.
Tel. 501 160 263
• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294
• 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
• Wynajmę mieszkanie na Dolnym Mieście lub w najbliższej okolicy,
najchętniej w rejonie Alei Zdobywców Wału Pomorskiego, maksymalnie I piętro.
Tel. 606 380 057
• Sprzedam działkę budowlaną 1585m. z warunkami do zabudowy,
wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie gmina Wałcz,
Tel. +44 786 424 74 19

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• Kupię działkę budowlaną, najchętniej Morzyce.
Tel. 733 303 955
• Sprzedam dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż blaszany
w Wałczu.
Tel. 603 576 812
• MAZURY. Domek nad jeziorem Tajty, k. Giżycka. Posesja ogrodzona. Wypoczynek dla rodziny.
Tel. 517 116 217
• Do wynajęcia garaż na Dolnym Mieście.
Tel. 662 717 466
• Kupię mieszkanie w bloku. Może być do remontu. Gotówka.
Tel. 609 002 462
• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe, II piętro, po remoncie na
parter.
Tel. 669 444 690
• Do wynajęcia mieszkanie w Wałczu dwupokojowe w dobrym
stanie od zaraz.
Tel. 695 576 198
• Do wynajęcia garaż na os. Chopina.
Tel. 601 478 279
• Sprzedam garaż na Dolnym Mieście.
Tel. 668 621 291
• Sprzedam mieszkanie 47m2, II piętro w centrum Wałcza. Cena
160 tys.
Tel. 515 104 193
• Sprzedam dom blisko jeziora w Wałczu.
Tel. 604 927 771
• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966

- - RÓŻNE - • Przewóz osób busem. Kraj, zagranica. Mówię biegle
po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303
• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie, wykończenia
wnętrz.
Tel. 883 510 741
• Usługi remontowo-budowlane. Wykończenia wnętrz.
Malowanie, kafelki, ogrzewanie podłogowe, zabudowy, karton-gips,
kostka brukowa, szpachlowanie, elewacja. Zadzwoń i umów się na
wycenę.
Tel. 795 177 634
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
• 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
• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153
• Ekonomiczne elektryczne ogrzewanie dla nowo budowanych
lub remontowanych lokali. Każde pomieszczenie ze sterownikami,
produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych. Usługa kompleksowa
wraz z pełna dokumentacją.
Tel. 533 626 165
• Oddam, trzymiesięczne kotki w dobre ręce.
Tel. 602 187 624
• Mercedes 124, 1990r. Sprzedam.
Tel. 604 927 771

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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Licznik kłujący
w oczy

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Wałczu zatrzymali do kontroli drogowej samochód, którego kierująca przekroczyła dozwoloną prędkość. W trakcie kontroli wyszły na jaw jeszcze inne wykroczenia: cofnięcie licznika, użycie tablic rejestracyjnych
z innego pojazdu oraz brak polisy.

Areszt

za marihuanę
Tymczasowy areszt zastosował sąd jako środek zapobiegawczy wobec 40-latka zatrzymanego przez policjantów
z Wałcza za posiadanie znacznej ilości narkotyków. W jego
domu policjanci zabezpieczyli 75 krzewów marihuany oraz
3,5 kilograma suszu marihuany. Za popełnione przestępstwo 40-latkowi może grozić nawet 10 lat pozbawienia
wolności.
Zatrzymanie 40 -letniego mężczyzny to efekt pracy operacyjnej wałeckich policjantów. Na terenie jego posesji funkcjonariusze zabezpieczyli 3,5 kg suszu
marihuany oraz 75 krzewów marihuany. 40- latek został zatrzymany i trafił do
policyjnego aresztu. Po zebraniu materiałów został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, został też
przesłuchany w charakterze podejrzanego. Sąd Rejonowy w Wałczu wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. Podejrzanemu grozi kara do 10
lat pozbawienia wolności.
Działania wałeckich policjantów zapobiegły wprowadzeniu na rynek narkotykowy 7 tysięcy porcji dilerskich.
Oprac. z
REKLAMA

22-latka została zatrzymana w Jabłonowie. Powodem było przekroczenie
dozwolonej prędkości o 44 kilometry
na godzinę przy dozwolonych 40. W
trakcie dalszej kontroli, tzn. sprawdzenia stanu licznika, okazało się, że
jest on niezgodny o 140 tys. km z zapisem w systemie.
- Wtedy do rozmowy z policjantami
drogówki włączył się siedzący obok
pasażer i zarazem właściciel pojazdu.
Mężczyzna stwierdził, iż duży stan

licznika „kłuł go w oczy”, dlatego
postanowił go cofnąć - relacjonuje
rzecznik KPP w Wałczu asp. Beata
Budzyń. - Przyznał, że licznik wymienił dwa miesiące temu i zapomniał to
zgłosić. W trakcie sprawdzania numeru VIN przez funkcjonariusza okazało się, że tablice rejestracyjne nie
należą do pojazdu, którym poruszali
się kobieta i mężczyzna. 54-latek
przyznał się policjantom, że ma drugi
taki sam model samochodu i tablice

rejestracyjne przełożył w celu przyprowadzenia auta z zagranicy. Do popełnienia tego czynu skłoniła go chęć
uniknięcia opłat.
Kierująca dostała mandat w wysokości w sumie 800 złotych i otrzymała 9
punktów karnych. Ponadto policjanci
skierują zawiadomienie do funduszu
gwarancyjnego za brak polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) kierującego.
Oprac. z
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Historia
Jest rodzimą polską rasą. Najczęściej
można ją spotkać na terenie południowej Polski i Mazowszu W przeszłości
psy gończe sprowadzano do naszego
kraju ze wschodu i zachodu, można tu
wymienić Francję i Włochy. W literaturze
pojawiały się opisy polowań z tymi psami
już w XIV i XVII wieku.
Druga wojna światowa wpłynęła na
znaczne zmniejszenie populacji tego
czworonoga. W Polsce na bazie pozostałych egzemplarzy, w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, rozpoczęto
ich hodowlę. Tego zadania podjęli się:
Piotr Kartawik oraz Józef Pawłusiewicz.
Psy tego pierwszego były większe, a drugiego mniejsze i lżejsze. Obydwa typy
wykorzystywano do polowań i stróżowania.
W 1983 roku Związek Kynologiczny
w Polsce uznał istnienie drugiej odrębnej
rasy psów gończych, nadając jej nazwę
„gończy polski”. Tak rozpoczęła się droga do uznania gończego polskiego przez
FCI. Pierwsze rodowodowe egzemplarze
wyhodowano w naszym kraju w 1989 r.,
a w roku 2000 ZKwP zatwierdził ostateczny wzorzec, natomiast w 2006 r. rasa
REKLAMA

jest ogromna, dlatego może być nieocenionym pomocnikiem podczas polowań.
Myśliwy musi zapewnić czworonogowi
odpowiednie warunki bytowania oraz
nieskrępowaną możliwość przebywania
w terenie przyszłej pracy.

ta została oficjalnie uznana przez FCI.
Czechy psychofizyczne
Wzrost: psy 55-59 cm, suki 50-55 cm;
masa ciała: 18-30 kg.
Cechuje go zrównoważony charakter,
odwaga, zdolność do brawury, wysoka
inteligencja, nieufność do osób spoza
kręgu rodziny, doskonale rozwinięty
zmysł powonienia, chęć do pracy, wytrzymałość, nieustępliwość, odporność

na zmienne warunki pogodowe, przywiązanie do własnego terytorium oraz członków rodziny. Ponadto nie ma skłonności
do zaczepiania innych psów, nie atakuje
też napotkanych ludzi
Przeznaczenie
Przeznaczenie tego psa określiła już
natura, bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że został obdarzony takimi cechami, które predestynują go do pracy

u boku myśliwego. Biorąc pod uwagę
wspomniane uwarunkowania, należałoby zalecać go myśliwym, ale zmienność
stosunków społecznych spowodowała,
że tego czworonoga chętnie nabywają
przeciętni użytkownicy do celów typowo
towarzyskich. Jako pies z predyspozycjami użytkowymi, wymaga jednak
szczególnego traktowania, nawet przez
myśliwego. Niewątpliwie, iż jego przydatność do pracy w łowieckim rejonie

Edukacja
Zakres szkolenia tego czworonoga uzależniony będzie od jego przeznaczenia.
Myśliwy musi przerobić z nim obszerny
program z posłuszeństwa, a po jego
pozytywnej realizacji, może przystąpić
do nauki elementów użytkowych. Nauka
psa myśliwskiego jest bardzo skomplikowana i wielokierunkowa, dlatego
może się jej podjąć wychowawca, który
samodzielnie przerobił z nim program
z posłuszeństwa. O ile posłuszeństwo
można realizować gdziekolwiek, to ze
szkoleniem specjalistycznym tego zrobić
się nie da, ponieważ zajęcia należy prowadzić w terenie przyszłej pracy.
Inne wymagania ma ten pies, który ma
być miłym domownikiem. Tutaj wystarczy
nauczyć go tylko przydatnych rozkazów,
które umożliwią nam pełną kontrolę nad
jego poczynaniami.
Artur Wach
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Mimo pandemii, rok 2020 jest dla wałeckiego producenta i dostawcy ciepła okresem intensywnych działań. Spółka prowadzi
realizowany od kilku lat projekt zmiany dostarczania ciepła na cele ciepłej wody użytkowej z podgrzewaczy gazowych tzw. junkersów na ciepło sieciowe, które jest doskonałym rozwiązaniem wpływającym na bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz
na efektywność dostaw ciepła.
Mieszkańcy Wałcza zauważyli,
że spółka realizuje obecnie działania związane z likwidacją węzła
grupowego przy Wojska Polskiego 18 i przyłączaniem budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej
w zakresie dostaw ciepłej wody
dla mieszkańców Wałcza tych
zasobów mieszkaniowych, czyli wprowadza dla klientów nowe
rozwiązanie, które będzie wpływało na bezpieczeństwo dostaw
ciepła i będzie wspierało efektywność jego dostaw. Wspólnie
z Wałecką Spółdzielnią Mieszkaniową likwiduje „junkersy gazowe”
i zamienia je na ciepło systemowe
w następujących zasobach mieszkaniowych:
- Wojska Polskiego 12-14A, Wojska Polskiego 18, Wojska Polskiego 20A, Wojska Polskiego
24A i 26 , Tysiąclecia 5-7, Bydgoska 4, Kościuszki 1-11 oraz
Kościuszki 19.
- Pomimo trudnego dla wszystkich
okresu spowodowanego pandemią prowadzimy intensywne
działania modernizacyjne nasze-

go systemu ciepłowniczego, aby
nasi mieszkańcy zaopatrywani
w ciepło z grupowego węzła cieplnego przy ul. Wojska Polskiego 18
mieli ciepło i ciepłą wodę przed
rozpoczęciem okresu grzewczego
2020/2021 - mówi prezes zarządu
ZEC Sp. z o.o. w Wałczu Anna
Szymelfenig. - Istotną informacją
dla mieszkańców tych budynków
jest to, że likwidacja węzła grupowego spowoduje także obniżenie cen ciepła dla mieszkańców
tych budynków. Skoro jesteśmy
już przy cenach ciepła, to informuję, że obecna taryfa dla ciepła
obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
Od dwóch lat koszty związane
z ogrzewaniem naszych mieszkań nie wzrosły, bo od dwóch lat
nie było żadnych podwyżek cen
ciepła.
Okres letni w spółce zawsze należy do bardzo pracowitych. To
właśnie teraz wykonywane są
wszystkie prace inwestycyjno-modernizacyjne oraz prace remontowe, dostosowujące wszystkie
urządzenia i maszyny do bezawa-

ryjnego podawania ciepła w sezonie. Okres letni to także czas,
w którym buduje się przyłącza,
składa i prowadzi montaż węzłów
cieplnych, aby przyłączyć do sieci ciepłowniczej kolejne budynki,
których właściciele zdecydowali
się na korzystanie z ciepła sieciowego.
- Cieszą nas tego rodzaju decyzje
mieszkańców chcących zmienić
ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe. Świadczy
to o coraz wyższej świadomości
mieszkańców odnośnie wpływu
sposobu ogrzewania na jakość
powietrza - dodaje Anna Szymelfenig. - W tym roku siłami pracowników spółki zbudowano 9
węzłów cieplnych do budynków,
które wcześniej wymieniłam i w tej
chwili trwa ich montaż w poszczególnych budynkach. Ale to nie
wszystko. Przed nami jeszcze
budowa dwóch przyłączy ciepłowniczych do nowobudowanych
budynków mieszkalnych przy ul.
Al. Zd. Wału Pomorskiego oraz
budowa i montaż 3 węzłów cie-

płowniczych do nich oraz budynku
wielorodzinnego przy ul. Gen. W.
Andersa.
Zbliża się kolejny sezon grzewczy
2020/2021. Spółka przygotowuje
się do niego pełną parą. Wszystkie źródła ciepła i urządzenia już
są gotowe do jego rozpoczęcia.
Na placach opałowych przybywa
miału.
- Jesteśmy także zabezpieczeni
w środki zabezpieczające pracowników przed przypadkowym
zarażeniem koronawirusem zaznacza prezes A. Szymelfenig. - O ile w przypadku osób na
stanowiskach biurowych wydaje
się to łatwe, o tyle w przypadku
zarządzania siecią ciepłowniczą
już staje się znacznie trudniejsze.
Pandemia koronawirusa już pokazała nam, że na wagę złota są
posiadane przez spółkę wszelkie
rozwiązania techniczne i informatyczne umożliwiające zdalne zarządzanie węzłami ciepłowniczymi. Gdy wdrażaliśmy ten projekt,
nie przypuszczaliśmy, że będzie
on miał kluczową rolę dla zapew-

nienia bezpieczeństwa także pracownikom firmy.
Wdrożony system monitoringu
sterowania pracą węzłów pozwala
zauważyć nieprawidłowość, jeszcze zanim zostanie ona zgłoszona
przez klienta. System automatycznie sprawdza pracę węzłów i jeśli
taką aberrację wykryje, przesyła
informację do operatora. Systemy
te pozwalają również na bieżąco
śledzić istotne zmiany parametrów pracy i wszelkie zakłócenia
pracy węzłów. Jeśli przychodzi jakiś alarm o nieprawidłowościach,
to także zdalnie można bardzo
szybko uruchomić służby, które
w możliwie najkrótszym czasie są
w stanie usunąć awarię.
- Mogę zapewnić naszych odbiorców ciepła, że jesteśmy dobrze
przygotowani do podania ciepła
w każdym czasie, a koszty ogrzewania w kolejnym roku na pewno
nie wzrosną, a być może nawet
spadną. O ich wysokości zadecyduje wyłącznie Urząd Regulacji
Energetyki.
Anna Szymelfenig
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„Bóg
uzdrawia”

Wałeckie Centrum
Kultury
07-13.09.2020 r.
Balladyna - stwórzmy
audiobook, w którym
mieszkańcy Wałcza czytają
„Balladynę”
09-11.10.2020 r.
Trzydniowe
autorskie warsztaty
z Szymonem Kaczmarkiem

Terminarz
Kina Tęcza

Kobiety z dziećmi, które z różnych przyczyn znalazły się
w trudnej sytuacji, znajdą schronienie Centrum Charytatywno-Opiekuńczym przy ulicy Okulickiego 22, noszącym imię Rafała Archanioła, co oznacza: „Bóg uzdrawia”.
Niedawno zakończył się tam trwający ponad rok gruntowny remont.
W kamienicy, którą w 2015 roku
przekazała organizacji Caritas ówczesna burmistrz Wałcza Bogusława
Towalewska, powstały pokoje z łazienką i kuchnią, sala konferencyjna
oraz gabinety specjalistów: psychologa, pedagoga, mediatora i radcy
prawnego, z usług których będą
mogli korzystać podopieczni. Placówka, oprócz wsparcia samotnych
matek, kobiet spodziewających się
dziecka, będzie pomagać także dzieciom i seniorom. Z myślą o nich powstała tam świetlica, w której będą
mogli spędzać czas.

W uroczystym otwarciu Centrum Charytatywno-Opiekuńczego
w Wałczu uczestniczyli m.in. biskup
Edward Dajczak, dyrektor Caritas
diecezji ks. Tomasz Roda, przedstawiciele samorządu i stowarzyszeń.
Biskup E. Dajczak pobłogosławił
pomieszczenia.
Remont kamienicy kosztował 1,5
mln złotych. Milion pochodził z funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
pozostałą część dołożyła organizacja
Caritas.
z

04-10.09.2020 r.
godz.16:00 i 17:45
Nowi mutanci
04-10.09.2020 r.
godz. 20:00
Pojedynek na głosy
11-13.09.2020
godz. 16:00
SamSam
11-13.09.2020 r.
godz. 17:45
Włoskie Wakacje

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

REKLAMA

11-13.09.2020 r.
godz. 20:00
Dolina Bogów
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STUDIUM PRZYPADKU RZECZYWISTEGO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA FIRMY PANA
ADAMA
Pan Adam zainstalował panele fotowoltaiczne w swojej firmie, by cieszyć się oszczędnościami i poprawić
wizerunek swojej firmy Zależy mu na tym, aby firma
była odbierana jako taka, która dba o środowisko
w najbliższym otoczeniu. Instalacja została zamontowana przez profesjonalną firmę przez osoby z uprawnieniami, na dachu z blachy trapezowej. 74 panele
renomowanej firmy o mocy 335W i każdy wyglądają
imponująco. Falownik marki Growatt jest podłączony
do wi-fi i Pan Adam może obserwować wielkość produkcji w aplikacji na wyświetlaczu swojego smartfona.
Panu Adamowi zależało na tym, aby firma montująca
, która zajęła się dokumentacją i przygotowaniem projektu dała zrobiła wszystko kompleksowo. Na koniec
przeprowadzili pomiary instalacji elektrycznej i zagwarantowali monitoring przez najbliższy rok.
Całość instalacji ma moc 24,79kW. Wszystko zostało sfinansowane leasingiem, który wrzucony został
w koszty firmy i daje możliwość odliczenia amortyzacji
10% rocznie.
Ofertę jaką dostał Pan Adam, była najlepsza na rynku,
bo za całość zapłacił 77 930zł netto. Miesięcznie płaci
ratę leasingową 1033zł netto. W związku z tym, że wykorzystuje całość energii na potrzeby własne i nic nie
oddaje do sieci, oszczędności jego są jeszcze większe, bo produkcja w roku będzie wynosiła 25 285kWh.
Daje mu to oszczędności roczne 15 171zł netto.
Jak myślisz? W jakim czasie zwróci mu się inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Policz dobrze i poproś
o wycenę dla swojej firmy. Pomoże ci w tym Pan Piotr
z firmy Powerbell, który zna osobiście Pana Adama.
Jego firma na terenie powiatu wałeckiego zapewnia
lokalny serwis dla przedsiębiorców. Telefon do Pana
Piotra to 533 626 165

Czy fotowoltaika się opłaca?

odpadów. Postanowiła także zadbać o środowisko
naturalne i zamontowała pompę ciepła do ogrzewania
domu. Jednak pochłaniała ona sporo prądu, dlatego
postanowiła założyć instalację fotowoltaiczną na dach
swojego domu.
Zużycie prądu ma spore i okazało się, że optymalna instalacja to 8,96kW. Zamontowano jej 28 paneli całych
czarnych, estetyczny, na dachu pokrytym dachówką
ceramiczną. W sumie to dach wygląda lepiej niż przed
montażem. Falownik premium z firmy Huaweii pozwala jej w przyszłości skorzystać z szansy dołącze-

nia akumulatorów, bo będzie wkrótce dofinansowanie
na ten element instalacji i będzie chciała z tego skorzystać. Pani Malwina zapłaciła za całą instalację 34
000zł do tego podatek 8% dał koszt całkowity 36 720zł
brutto. Chciała to sfinansować ratami w czym pomogła
jej firma instalująca. Otrzymała kredyt na fotowoltaikę
i płaci miesięcznie 421 złotych. Ale za to rachunki za
prąd spadły jej do 213zł rocznie, czyli miesięcznie
17,75zł. Zaoszczędzona energia to 4514zł rocznie
czyli w miesiącu 376zł co sprawia, że dzięki temu ma
niemal darmowe ogrzewanie domu. Firma instalująca

pomogła jej także otrzymać zwrot z programu „MójPrąd” 5000zł, który już został jej wypłacony, dzięki
czemu może wcześniej spłacić kredyt. Dodatkowym
zyskiem jest ulga termomodernizacyjna w podatku
PIT. Dzięki temu po rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym otrzyma zwrot z podatku kolejne 17% wartości
inwestycji. W jakim czasie zwróci się instalacja? Jak
chcesz policzyć, to na swoim przykładzie, zadzwoń
do Pana Piotra z firmy Powerbell, która aktywnie działa w powiecie wałeckim. Telefon do Pana Piotra to
533 626 165

STUDIUM PRZYPADKU DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PANI MALWINY
Pani Malwina dba o środowisko naturalne. Liczy swoje
pieniądze bardzo dokładnie i cieszy się, jeśli jej działania ekologiczne przynoszą także zyski ekonomiczne.
Bardzo ubolewa, że nie może sprzedawać makulatury, a za szkło już nie płacą w skupie tyle, co jeszcze
dwa lata temu. Przez to nie może zniwelować kosztów opłat za wywóz odpadów komunalnych. Jednak
nie poddaje się i stara się produkować jak najmniej

Karkówka
w kiszonej kapuście
• ok 1,3 kg karkówki
• 1 kg kapusty kiszonej
• duża cebula
• suszona żurawina
• przyprawy według uznania (sól,
pieprz, vegeta)
• olej do smażenia

Karkówkę kroimy w plastry, przyprawiamy, przekładamy żurawiną i wstawiamy do lodówki najlepiej na kilka godzin. Cebulę kroimy w kostkę,
podsmażamy na oleju i wrzucamy kapustę. Chwilę smażymy, następnie
dusimy pod przykryciem ok 10 min. Przyprawiamy kapustę np. vegetą
i pieprzem. Karkówkę podsmażamy z obu stron. Po usmażeniu układamy
w naczyniu żaroodpornym kapustę, karkówkę i parę żurawinek i tak na
przemian do skończenia składników. Pieczemy ok. 1 godz. w 180 st pod
przykryciem. Im dłużej pieczemy tym bardziej jest miękka i rozpływa się
w ustach.

Smacznego!
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Maleje liczba zakażeń koronawirusem w powiecie wałeckim.
Kiedy zamykaliśmy ten numer Extra Wałcza (środa, godz. 11.00) sytuacja wyglądała następująco: chorowały dwie
osoby, obie wymagały hospitalizacji. Od początku epidemii zakaziły się 34 osoby, 30 wyzdrowiało, dwie zmarły, pod
kwarantanną znajdowało się 19 osób.
W województwie zachodniopomorskim zakażenie wykryto u 1203 osób, 933 osoby wyzdrowiały, 28 zmarło. Wykryte
zakażenia stanowią 0,071 proc. populacji województwa.
W Polsce do tej pory zakażenie potwierdzono u 71947 osób, zmarło 2147 osób, 57135 wyzdrowiało.
z
REKLAMA

REKLAMA

Sytuacja wraca
do normy
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To naprawdę były piękne dni! Cała
Polska był wpatrzona w Lecha Wałęsę i w wicepremiera Jagielskiego,
pochylonych nad dokumentem, który
już w momencie podpisywania był
historyczny. Obie strony - strajkujący
robotnicy i władza - potrafiły powściągnąć emocje i dojść do porozumienia.
Po raz pierwszy w krajach obozu socjalistycznego władza negocjowała,
a nie narzucała siłą swojej woli, wybrała dialog i kompromis. Mówiąc
dzisiejszym językiem zarówno kierownictwo PRL i liderzy Solidarności
kładli podwaliny pod demokratyczne
państwo prawa - rzecz tu, wtedy niebywała. Wstrząsnęła monolitycznym

To były piękne dni

systemem trzymającym w ryzach całą
Europę Wschodnią.
„Festiwal Solidarności” trwał 16 miesięcy. Niemniej nawet podczas długiej, dziesięcioletniej przerwy nie zarzucono prób dialogu. W każdym razie
nie na tyle, żeby go nie wznowić, gdy
dojrzeją do tego warunki. I tak się stało, doszło do historycznego „Okrągłego Stołu”. Kierownictwo kraju bądź
co bądź socjalistycznego i Solidarność
ponownie dały dowód, że są gotowi
do kompromisu, że dobro kraju jest
dla nich dobrem nadrzędnym, choć, co
trzeba przypomnieć, wielu wydawało
się niemożliwe, żeby władza określana mianem „komunistycznej” podpi-

sała trwałe i partnerskie porozumienie
z przedstawicielami politycznej konkurencji.
W Polsce dokonał się cud rewolucji
ustrojowej, a bronią, którą się posłużono, była kartka wyborcza.
Za przykładem Polski poszły inne kraje socjalistyczne, a na koniec rozwiązał się Związek Radziecki. Zmieniła
się także mapa Zachodniej Europy.
Zniknęła NRD, zastąpiła ją po prostu
Republika Federalna Niemiec.
Niemcy nigdy nie zapomniały, co zawdzięczają Solidarności. Także w tym
roku pani kanclerz Angela Merkel
w specjalnym przesłaniu złożyła hołd
odważnym Polkom i Polakom, dzięki

którym Niemcy mogą znów żyć w jednej ojczyźnie.
To jednak nie był koniec. Los zdarzył,
że to właśnie polityczni potomkowie
władz Polski Ludowej byli w sztafecie
polskich polityków tymi, którzy wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej.
Poza Polską członkami europejskiej
wspólnoty zostały także inne kraje
dawnego bloku socjalistycznego.
Nigdy nie powinniśmy zapominać,
że upadek muru berlińskiego, wejście
dawnych członków UW do struktur
NATO, zakotwiczenie Polski i całej
Europy Środkowo-Wschodniej w Unii
Europejskiej zaczęło się od porozumienia, które podpisał Lech Wałęsa

EXTRAWAŁCZ nr 408

i wicepremier rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Mieczysław Jagielski.
Czas nie był jednak łaskawy dla tamtych wydarzeń. Dziś niewielu rozumie, co się stało, że bohaterowie Solidarności są tak bardzo podzieleni.
Unia Europejska wciąż patrzy na nas
jako na wspólnotę dziedziczącą wartości Porozumień Sierpniowych i nie
rozumie współczesnych podziałów
dzielących wczorajszych bohaterów.
Doprawdy trudno to wytłumaczyć.
Może dlatego, że i samemu trudno to
zrozumieć?
Europoseł
Bogusław Liberadzki

„Starówka” jak nowa

Stara, wpisana do rejestru zabytków, część Mirosławca
zyskała nowy wygląd dzięki inwestycjom współfinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych i Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace prowadzone były
także w „nowej” części miasta.
Na ulicy Młyńskiej, której staromiejski układ wpisany jest do rejestru zabytków, powstały nowe krawężniki,
nawierzchnia z bruku kamiennego,
chodniki i zjazdy na posesje. Koszt
prac wyniósł ponad 174 tys., kwota dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych to 84 tys.
Dzięki dofinansowaniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich kończy się także przebudowa ulic Kościelnej i Kościuszki (wpisanej do
rejestru zabytków). Ta inwestycja
REKLAMA

kosztowała aż 1,2 mln, przy czym
dofinansowanie z PROW wyniosło
ponad 760 tys. Powstała tam nowa
nawierzchnia i chodniki.
Z kolei w pierwszym etapie przebudowy ulicy Mickiewicza powstała
nawierzchnia utwardzona, chodniki,
zjazdy na posesje i odwodnienie.
Ta inwestycja kosztowała ponad
390 tys., przy czym dofinansowanie
z FDS to ponad 184 tys. zł.
z,
fot. P. Pawlik
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Alimenty koniecznie w wyroku

Dzisiaj o nietypowej sytuacji, która przydarzyła mnie się ostatnio w jednej ze spraw o rozwód. Chodzi o sytuację,
w której przed rozwodem jeden z małżonków miał już zasądzone świadczenie tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny,
a w wyroku rozwodowym nie określono obowiązku alimentacyjnego na małżonka. Czy w takim przypadku małżonkowi nadal nalezne jest zasądzone przed rozwodem świadczenie?
uznany za wyłącznie winnego rozkładu
pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne
pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka
niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać
się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka
niewinnego, chociażby ten nie znajdował
się w niedostatku.

Co w przepisach?
Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz
swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania
potrzeb rodziny, którą przez swój związek
założyli.
Natomiast alimenty między małżonkami
określone są w art. 60 Kodeksu i tak małREKLAMA

żonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia
i który znajduje się w niedostatku, może
żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania
w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz
możliwościom zarobkowym i majątkowym
zobowiązanego.
Jeżeli jednak jeden z małżonków został

Jak kiedyś?
W uchwale z 1955 r. (sygn. akt I CO 27/55)
Sąd Najwyższy uznał, że alimenty między
rozwiedzionymi małżonkami stanowią
kontynuację powstałego przez zawarcie
małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy i istnieją mimo rozwodu, który nie
stwarza nowego obowiązku. Natomiast
w uchwale z 1982 r. (sygn. akt III CZP 38/82)
Sąd Najwyższy stwierdził, że alimenty zasądzane w trakcie małżeństwa (na podstawie art. 27 kodeksu rodzinnego), wygasają
na skutek ustania małżeństwa, a obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi
(uregulowany w art. 60) nie jest kontynuacją tego pierwszego.

Pytanie i rozwiązanie
W związku z wątpliwościami Sąd Okręgowy w Rzeszowie skierował do Sądu
Najwyższego następujące pytanie: czy
obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami orzeczony w trakcie trwania małżeństwa na podstawie art. 27 k.r.o. wygasa na skutek orzeczenia rozwodu, czy też
ulega jedynie przekształceniu i jest nadal
kontynuowany na zasadach określonych
w art. 60 k.r.o.?”
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca
2011 r., sygn. akt III CZP 39/11 podał jednoznaczną odpowiedź: z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód obowiązek małżonków przyczyniania
się do zaspokajania potrzeb rodziny (art.
27 k.r.o.) wygasa.
Należy więc pamiętać że w postępowaniu
rozwodowym, w przypadku, gdy chcemy
nadal otrzymywać świadczenie po rozwodzie, niezbędne jest zawsze wystąpienie
z wnioskiem o zasądzenie alimentów.
Radca prawny
Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com
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Ekologicznie,
zdrowo
i bezpiecznie

Kolejny raz funkcjonariusze wałeckiej drogówki wręczali pieszym i rowerzystom odblaskowe kamizelki i inne odblaskowe elementy oraz
apelowali o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.
Najmłodsi dostali od mundurowych odblaskowe zawieszki w kształcie
radiowozu. Podczas krótkiego spotkania policjanci przypominali także o
elementach obowiązkowego wyposażeniu roweru.- Niezależnie od pory
roku niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby piesi nosili elementy
odblaskowe, szczególnie w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy,
czyli po zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym - przypomina rzecznik prasowy KPP w Wałczu asp. Beata Budzyń.
REKLAMA

Medale w Neustrelitz

Grupa 8 zawodników Wałeckiego Towarzystwa Sportowego Orzeł na zaproszenie niemieckiego klubu wzięła udział w jednych z największych regat w regionie Neustrelitz.
Reprezentanci wałeckiego klubu
w regatach, które odbyły się w ubiegłą sobotę, wywalczyli aż 6 medali.
Wyścigi odbywały się na dystansie
200 m. Amelia Marcinkowska zajęła
drugie miejsce w wyścigu kobiecych
kanadyjek, tuż za nią na trzecim miejscu rywalizację zakończyła Maja Ru-

żanowska. Obie dziewczyny w osadzie kanadyjkowej C-2 wywalczyły
złoty medal. Maria Polaczek w konkurencji C-1 rywalizację zakończyła
na pierwszym stopniu podium. Maja
Polaczek wspólnie z koleżanką Marią Sokolovą w osadzie C-2 linie
mety przepłynęły na drugiej pozycji.

Trener Arkadiusz Laskowski w osadzie K-2 z niemieckim zawodnikiem
w konkurencji senior natomiast uplasował się na drugim stopniu podium.
Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu
gminy miejskiej Wałcz.
Oprac. z,
fot. WTS Orzeł

15

Czwartek, 10 września 2020

Kompromitacja

Klasa Okręgowa
Drużyna

Piłkarze wałeckiego Orła w kompromitującym stylu doznali na swoim terenie bolesnej
porażki ulegając „mechanikom” z Bobolic aż 0:5. Trudno było nawet myśleć o zwycięstwie, odrabiając na murawie „pańszczyznę” i oddając tylko dwa celne strzały na
bramkę rywali.
Orzeł Wałcz - Mechanik Bobolice
0:5 (0:2)
Orzeł: Lisowski - Dybaczewski,
Michalik (Rogiewicz), Dziekański,
Riccio - Kowalczuk (Cerazy), Burak,
Trzmiel (Albin) Juracki (Wesołowski), Stolarski, Wegner.
Należy przyznać, że gospodarze wyszli do tego meczu wyraźnie osłabieni, bez - pauzujących za kartki - kilku
podstawowych graczy, ich zmiennicy muszą się jeszcze sporo nauczyć,
a ponadto w szeregach Orła zabrakło
determinacji i ducha walki. Zmaganiom na murawie przyglądało się
około stu najwierniejszych kibiców,
którzy w miarę upływu czasu i zdobywaniu kolejnych goli przez gości
- jakby na przekór - dopingowali głośno właśnie przyjezdnych.
Spotkanie toczyło się z spokojnym
tempie, czasami tylko oba zespoły
trochę przyspieszały. Zawodnicy myśleli bardziej o zabezpieczaniu własnego przedpola, mnożyły się niecelne podania, skupiali się w środku pola
i często zagrywali piłkę do boku lub
w tył. Dopiero po 25 minutach goście
nieznacznie przyspieszyli i gospodarze natychmiast zaczęli mieć kłopoty.
Kilka uderzeń przyjezdnych okazało
się niecelnych, lecz w 30. minucie
„mechanicy„ objęli prowadzenie. Po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego celna
„główka” znalazła drogę do siatki.
Sto sekund później przy biernej postawie defensywy gospodarzy goście
zdobyli drugiego gola i kontrolując
grę czekali na przerwę. Po zamianie
stron wałczanie zaatakowali śmielej,
lecz werwy i animuszu wystarczyło
im tylko na kilka minut. Po godzinie
zmagań kontra gości zakończyła się
trzecią stratą Orła, a dopiero w 70.
minucie wałczanie oddali pierwszy
celny strzał na bramkę rywali. Odpowiedź gości była natychmiastowa, a kiedy padła czwarta bramka,
gospodarze chcieli jak najszybciej
zakończyć tę farsę i iść do domów.
Wałczanie kończyli mecz w 10, ponieważ jeden z zawodników doznał
kontuzji i nie było komu go zmienić.
Ostatni cios goście zadali gospodarzom na dwie minuty przed zakończeniem meczu, a uderzenie z dystansu było nie do obrony.
******
Kryzys, jaki przechodzi zespół Orła,

TELEFON ZAUFANIA

KORONA AA
al. Tysiąclecia
731 205 310

jest znacznie głębszy niż by się wydawało. Wałczanie ulegają zespołom
prezentującym teoretycznie słabszy
poziom wyszkolenia, lecz to nie jest
najistotniejsze. Najbardziej niepokoi
brak woli walki, zacięcia i sportowej
złości. Składa się na to wiele czynników, a sytuację próbuje zdiagnozować prezes Orła Dariusz Baran.
- Gdybyśmy grali w każdym meczu
w naszym najsilniejszym składzie
i przegrywali wtedy należałoby mocno zastanowić się nad naszą sytuacją
- mówił D. Baran. - Obecny zespół to
60 proc. naszych możliwości. Brakuje kilku kluczowych graczy, do tego
praktycznie jedyny napastnik Orła
Wegner ciągle ma różne dolegliwości i nie może zagrać na 100 procent.
Dochodzi frustracja nie tylko zespołu, lecz także trenera, który chce, aby
zawodnicy realizowali jego założenia, a z powodu braków kadrowych
jest to niemożliwe. W treningach
uczestniczyło zawsze około 15 zawodników, a obecnie przychodzi na
zajęcia 7- 8 i trudno jest „ustawić”
jakąkolwiek zagrywkę. Kryzys należy przetrwać. Co los teraz zabrał,
kiedyś na pewno odda i przyjdą lepsze dni. Jest to tylko kwestią czasu.
Myślę, że za 2 - 3 tygodnie sytuacja
ulegnie diametralnej poprawie, do
gry powrócą podstawowi piłkarze,
wszystko się odmieni i kibice będą
zadowoleni z gry drużyny Orła.

IV liga
Pozostałe wyniki 8. kolejki: Kluczevia Stargard – Gryf Kamień 4:1,
Rasel Dygowo – Vineta Wolin 0:0,
Sokół Karlino – Biali Sądów 2:2, Ina
Goleniów – Lech Czaplinek 4:1, Błękitni II Stargard – Iskierka Szczecin
1:2, Rega Trzebiatów – MKP Szczecinek 3:1, Leśnik Manowo – Sparta
Węgorzyno 1:2, Darłovia Darłowo
– Wieża Postomino 0:0. Olimp Gościno – Polonia Płoty 7:0.
Klasa Okręgowa
Wyniki 6. kolejki: Korona Człopa
– Ikar Krosino 3:1, Drawa Drawno
Wiarus Żółtnica 4:2, KP Drawsko
– Pogoń Połczyn 0:1, Olimp Złocieniec – Orzeł Bierzwnik 6:0, Redłovia
Redło – Orzeł Łubowo 1:1, Błonie
Barwice – Światowid Łobez 5:2, Calisia Kalisz – Mechanik Turowo 1:1,
Drzewiarz Świerczyna – Zawisza
Grzmiąca 2:8.
A klasa
Wyniki 3. kolejki: Mirstal Mirosławiec – Bytyń Nakielno 0:1, Sokół
Suliszewo – Sad Chwiram 7:1, Santos Kłębowiec – Wspólni Różewo
1:5, Legion Strączno – Grom Szwecja 4:1, Kopanik Lubno – Grom Giżyno 2:3, Znicz Dzikowo – Gryf Budowo 3:0, Pionier Borne – Błękitni
Pomieryn 6:2.
Piotr

A klasa
Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

1.

ZNICZ Dzikowo

3

9

14-2

2.

WSPÓLNI Różewo

3

9

13-2

3.

Pionier Borne

3

7

17-5

4.

Błękitni Pomierzyn

3

6

10-11

5.

BYTYŃ Nakielno

3

4

4-8

6.

GROM Szwecja

3

4

5-7

7.

MIRSTAL Mirosławiec

3

4

4-4

8.

Gryf Budowo

3

4

3-5

9.

Sokół Suliszewo

3

3

9-6

10.

SANTOS Kłębowiec

3

3

10-10

11.

LEGION Strączno

3

3

7-10

12.

Grom Giżyno

3

3

5-13

13.

KOPANIK Lubno

3

1

4-6

14.

SAD Chwiram

3

0

2-17

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Mechanik Turowo

6

14

15-3

2.

Pogoń Połczyn

5

13

13-5

3.

KP Drawsko

6

13

23-9

4.

Ikar Krosino

6

12

23-11

5.

Calisia Kalisz

6

10

9-6

6.

KORONA Człopa

6

10

11-9

7.

Błonie Barwice

5

9

11-15

8.

Olimp Złocieniec

5

8

15-8

9.

Spójnia Świdwin

5

7

9-6

10.

Orzeł Łubowo

6

7

9-8

11.

Zawisza Grzmiąca

5

6

13-17

12.

Orzeł Bierzwnik

5

6

11-18

13.

Światowid Łobez

6

6

11-14

14.

Drawa Drawno

5

5

10-13

15.

Redłovia Redło

5

3

4-11

16.

Wiarus Żółtnica

5

3

7-13

17.

Drzewiarz Świerczyna

6

0

6-34

Mecze

Pukty

Bilans

7

21

22-7

IV liga
Drużyna
1.

Hutnik Szczecin

2.

Sokół Karlino

7

16

18-9

3.

Vineta Wolin

8

15

17-9

4.

Olimp Gościno

8

15

21-13

5.

Wieża Postomino

8

14

18-14

6.

Biali Sądów

8

13

15-14

7.

Rega Trzebiatów

8

13

14-16

8.

Darłovia Darłowo

8

13

16-12

9.

Ina Goleniów

8

13

18-16

10.

Lech Czaplinek

7

10

9-10

11.

Kluczevia Stargard

7

10

17-15

12.

Sparta Węgorzyno

8

10

12-16

13.

Polonia Płoty

8

9

13-25

14.

Rasel Dygowo

7

8

13-15

15.

MKP Szczecinek

7

8

12-14

16.

Mechanik Bobolice

8

7

13-14

17.

Gryf Kamień

8

7

14-16

18.

Leśnik Manowo

7

7

11-14

19.

Iskierka Szczecin

8

7

10-16

20.

ORZEŁ Wałcz

8

5

5-17

21.

Błękitni II Stargard

7

4

12-18
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