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Człopa

Tuczno

Mirosławiec

Uśmiech i kompetencja

Był uśmiechniętym człowiekiem o niebywale wysokiej kulturze osobistej i profesjonalistą w każdym calu. Tak nasi rozmówcy
zapamiętali wieloletniego sekretarza Urzędu Miasta Eugeniusza Wilczyńskiego, który zmarł niespodziewanie w wieku 75 lat.

E. Wilczyński na stanowisku sekretarza przepracował 21 lat. Zawsze był
oddany pracy i zaangażowany w życie
miasta. Doświadczony samorządowiec z ogromną wiedzą historyczną.
Nawet będąc na emeryturze zaglądał
do urzędu i z sentymentem opowiadał
o dawnych czasach - czytamy na stronach UM w Wałczu.
Podobnie E. Wilczyńskiego zapamiętali współpracownicy, a ci którzy znali
Go lepiej opowiadali również o pana
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Eugeniusza pasjach.
- Do 1959 roku mieszkaliśmy obok
siebie na ulicy Wojska Polskiego opowiada Janusz Różański. - Był bardzo porządnym człowiekiem, w tym
co robił był perfekcyjny i posiadał
ogromną wiedzę. Niemal co roku podczas wakacji wyjeżdżał na Mazury
i wraz z kolegami ze studiów żeglował
po jeziorach. W czasach, kiedy pracował w Zakładzie Rolnym w Starej Łubiance pasjonował się jeździectwem,

konie były jego kolejną pasją.
- Znałem Gienka ponad pół wieku
- wspomina Roman Gniot. - Razem
chodziliśmy na zajęcia sportowe
podczas naszych studiów w Poznaniu. Później wspólnie pracowaliśmy
w Urzędzie Miasta. Był otwartym, pogodnym człowiekiem z którym można było bez końca dyskutować. Mogliśmy mieć różne zdania, nawet się
spierać, lecz zawsze dochodziliśmy
do porozumienia. Potrafił rozmawiać
w sposób rzeczowy i zawsze wybierał najlepsze rozwiązanie. Pasjonował się żeglarstwem i hippiką. Często
jako widz brał udział w zawodach
jeździeckich w Studnicy, Kołatniku,
czy w Rusinowie. Był nietuzinkową
postacią, człowiekiem o wielu zainteresowaniach. Cały czas aktywny,
uczęszczał na basen, chodził na spacery, był w pełni sił, tak więc jego
śmierć była ogromnym zaskoczeniem.
- Był moim starszym kolegą w szkole podstawowej, a później kolegą
z pracy - opowiada Alfred Mikłaszewicz. - Człowiek dusza, oddany każdej sprawie w którą się zaangażował.
Pamiętam jak w 1973 roku razem zakładaliśmy LKS Korona. Był to wielosekcyjny klub, między innymi z sekcją hippiczną i w działania tej sekcji

Gienek właśnie zaangażował się najbardziej. Wspólnie organizowaliśmy
wiele imprez, od pucharu Polski w koszykówce, po ligę mistrzów w siatkówce kobiet, w której obok Nafty
Piła brały udział zespoły z Włoch,
Francji i Grecji. Był pogodny i szanowany, wszystko przygotowywał perfekcyjnie, a do tego był życzliwy. Takich ludzi jak On teraz brakuje.
- Będę Go zawsze dobrze wspominać - mówi radny RM Krzysztof Piotrowski. - Z Nim nie było kłótni, lecz
wyłącznie merytoryczna dyskusja
i to na najwyższym poziomie. Cięż-

ko było Mu się sprzeciwić, nawet jak
nie miał racji, ponieważ prezentował
tak wysoką kulturę osobistą i miał dar
przekonywania. Współpraca z Nim to
była prawdziwa przyjemność, a kiedy
po śmierci burmistrza Tuderka faktycznie pełnił jego obowiązki, zarządzanie miastem było na najwyższym
poziomie.
- Gienia poznałam w 2001 roku, kiedy przystępowałam do konkursu na
dyrektora Zakładu Oświatowego,
a On zasiadał w komisji - wspomina
wicestarosta Jolanta Wegner. - Wprowadzał mnie do pracy w ZO i na początku był dla mnie swego rodzaju
mentorem i zawsze mogłam na Niego
liczyć. Posiadał wszechstronną wiedzę o świecie i o życiu. Można było
z Nim rozmawiać na wiele tematów.
Był gawędziarzem, lecz również
dobrym słuchaczem, co rzadko się
zdarza. Bardzo dobrze znał się na
ludziach. Posiadał wysoką kulturę
osobistą i nie zdarzyło się, aby słownie kogokolwiek uraził. Był znakomitym kompanem do zabawy, znał
wiele przyśpiewek, śpiewał również
szanty, a wiele godzin spędziliśmy
rozmawiając o naszej wspólnej pasji:
żeglarstwie.
piotr
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Felieton

Mowa trawa
Ostatnio w internecie ogromną
popularnością cieszy się wywiad,
jaki lokalny dziennikarz przeprowadził z prezesem Wodociągów
Kieleckich. Na każde pytanie
o przyczynę awarii pan prezes
niezmiennie odpowiadał, że
jego firma „w sposób wzorcowy
usuwa awarie i jest w tej materii
w czołówce krajowej, a nawet
światowej i liczba awarii z roku na
rok maleje”.

Również na naszym powiatowym
podwórku można spotkać urzędników, dla których kontakt z mediami jest sporym wyzwaniem.
Od kilku tygodni próbowałem
namówić dyrektorkę Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu Annę Krysztofiak
na wywiad. Po prostu chciałem
napisać jak ciężko pracownicy
PSSE podczas pandemii muszą
pracować, z jakimi spotykają się
problemami i jak sobie radzą.
W rozmowach telefonicznych
pani dyrektor była bardzo sceptyczna, a głównym argumentem
na nie było „a co to da, przecież
nic się nie zmieni”. Dopiero po
namowach dyrektorka zgodziła
się na kompromis. Miałem przesłać pytanie mailem i czekać na
odpowiedzi.
Po przeczytaniu zwrotnego maila
doszedłem do wniosku, że prezes
Wodociągów Kieleckich ma jeszcze spore zaległości w nauce.
Pierwsze pytanie do dyr. Krysztofiak brzmiało: Czy w pande-

mii nie staliście się instytucją od
wszystkiego, infolinią, biurem
skarg, obwiniani o bałagan organizacyjny i wszelkie nieszczęścia
związane z epidemią? Na co uzyskałem wyczerpującą odpowiedź:
„Państwowa Inspekcja Sanitarna
w Wałczu robi i robiła wszystko
aby sprostać postawionym zadaniom”. Chciałem również się dowiedzieć jak przekonać ludzi aby
zrozumieli, że wirus jest niezwykle groźny. Odpowiedź powala:
„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na
stronach Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego można znaleźć wyczerpujące odpowiedzi na ten temat”.
Zapytałem ponadto czy pracownicy Sanepidu biorą udział w kontrolach przestrzegania ograniczeń w funkcjonowaniu lokali
gastronomicznych, siłowni i innych. Oto odpowiedź: ”Kontrole
przeprowadzane są na bieżąco
i każdorazowo po zgłoszeniu interwencji”. A teraz hit wywiadu.

Zapytałem: Lekarze, pielęgniarki i pewnie również pracownicy
Sanepidu są atakowani słownie
i obwiniani za epidemię. Jak reagujecie na taką agresję? Odpowiedź brzmiała - uwaga, uwaga
- „Profesjonalizmem i godnością
osobistą”. Zadałem jeszcze kilka
innych pytań, a odpowiedzi były
w podobnym stylu.
Rozumiem, że niektórzy ludzie
na stanowiskach nie potrafią lub raczej nie chcą - odpowiadać
na pytania mediów, zwłaszcza
jeżeli te są kłopotliwe. W tym
jednak przypadku chciałem napisać wręcz laurkę, lecz wyszło
jak widać. Przełożeni pani dyrektor Sanepidu - z którą zawsze
się ciężko rozmawia - powinni
zastanowić się nad organizacją
jakichś szkoleń w zakresie jej
kontaktów nie tylko z mediami,
lecz również z petentami. Jeżeli
pracownicy PSSE odpowiadają
w podobny sposób na pytania
interesantów, co ich szefowa, to
wcale się nie dziwię, że jest to

nielubiana przez większość Polaków instytucja.
PS Rzecznik Wodociągów Kieleckich odpowiadał w ten sposób dziennikarzowi lokalnej
TVP z premedytacją, tłumaczył, że stacja zmanipulowały
jego wcześniejszą wypowiedź
i nie zareagowała na wysyłane
przez niego sprostowania.
Jaki powód miała szefowa wałeckiego Sanepidu, żeby odpowiadać w ten sposób? Nie wiadomo, bo każda rozmowa z nią
kończy się właściwie tak samo
i nasza redakcja nie bardzo
ma przy czym manipulować.
Nawet gdyby redakcja chciała,
a nie chce.
Pani dyrektor zapomina, że
dziennikarze nie zadają pytań z własnej ciekawości, ale
pytają w imieniu Czytelników,
mieszkańców powiatu, którzy
wypłacają jej pensję i choćby
z tego względu należy im się
choć odrobinka szacunku.
piotr

Bezpieczne ferie 2021 z nagrodami
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Bezpieczne ferie 2021”, którego organizatorem byli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.
Konkurs ogłoszono przed rozpoczęciem przerwy zimowej. Był przeznaczony dla uczniów klas IV - VIII powiatu wałeckiego.
- Przedmiotem konkursu było wykonanie fotografii poruszającej tematykę promującą bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu podczas
ferii zimowych - mówi Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji
Wałczu. - Natomiast celem - propagowanie wśród dzieci bezpiecznych
zachowań podczas wypoczynku zimowego, edukacja i popularyzacja
wiedzy wśród nich nt. zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, ograniczenie zdarzeń z udziałem
dzieci w czasie zimowego wypoczynku i zabaw zimą.
Konkurs zorganizowany był przy
współudziale Stowarzyszenia Bezpieczeństwo i Pomoc w Wałczu, Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii św.
Antoniego w Wałczu.
Wśród nagród były gry planszowe,
słodycze, kalendarze z pracami dzieci, które brały udział w poprzednim
wakacyjnym konkursie, porcelanowe
kubki z przesłaniem o bezpieczeństwie, odblaski, policyjna maskotka

„Sierżant Bródka” i inne niespodzianki. Upominki przygotowane
były również dla rodzeństwa uczestników, które włączyło się do pomocy
w przygotowaniu fotografii.
Słodkie paczki ufundowała fabryka

czekolady w Tucznie, a ciekawe nagrody współpracujące z policjantami
Stowarzyszenie Zapobiegania Tragediom na Drogach oraz Wspierania
Ofiar Przestępstw i Poszkodowanych
w Wypadkach Komunikacyjnych
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„Bezpieczeństwo i Pomoc” w Wałczu
i sklep „Admiral” w Wałczu.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Nikola Lisowska, drugi był Eryk
Sokołowski, trzeci Kacper Lisowski,
wyróżnienie otrzymała Małgorzata

Bątor. Upominki trafiły do Franciszka Makarońskiego, Tomasza Winieckiego, Jakuba Pietkiewicza i Łukasza
Jaworskiego.
Oprac. mk,
fot. KPP Wałcz
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Po prostu zgłoś to

Jesteś świadkiem m.in. niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości, dzikiego wysypiska,
grupowania się małoletnich? Nie musisz z tym przychodzić osobiście do jednostki policji.

Od kilku lat na terenie całego kraju
funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To nowoczesna
platforma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją.
KMZB działa z dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do internetu. Może to być smartfon, tablet,
komputer. Zgłoszenie można wysłać
anonimowo i bardzo szybko. Wystarczy tylko kilka kliknięć i można

zgłosić między innymi problem niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości czy innych spraw
bez wychodzenia z domu. Dzięki
temu kontakt z policją jest maksymalnie uproszczony.
Wystarczy wejść na stronę KMZB
i po załadowaniu strony zobaczymy
mapę Polski. Klikamy znak „plus”
w prawym dolnym rogu i wyświe-

tlony zostanie katalog spraw, które
można zgłaszać za pomocą platformy. Można dodać samo zgłoszenie,
ale policjanci zachęcają do tego, aby
opisać krótko występujący problem.
Można również dołączyć plik w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.
- Policjanci na miejscu zweryfikują
prawdziwość zgłoszenia i jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia,
zmienią jego status na „potwierdzo-

ne” - wyjaśnia asp. Beata Budzyń
z Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu. - Wówczas kolor naszego zgłoszenia na mapie zmieni się
na czerwony. Od tego momentu policjanci rozpoczną czynności, które
będą zmierzały do wyeliminowania
zagrożenia. Podjęte działania będą
zależeć od konkretnej sytuacji.
W 2020 roku zgłoszono 177 spraw,
dotyczyły one najczęściej prze-

kraczanie dozwolonej prędkości,
spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym, nieprawidłowego
parkowania, grupowania się małoletnich.
Należy pamiętać, że strona KMZB
nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu
przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.
Oprac. mk
REKLAMA
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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
• Kierownik ekipy montażowej
(Odnawialne Źródła Energii). Wymagane uprawnienia elekt. Stałe
zlecenia. Zgłoszenia proszę wysyłać na biuro@powerbell.pl
• Praca. Monter instalacji fotowoltaicznych.
Zgłoszenia proszę wysyłać na biuro@powerbell.pl
- - 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
• 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
• Sprzedam działkę budowlaną 1585m. z warunkami
do zabudowy, wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie gmina Wałcz.
Tel. +44 786 424 74 19

• Do wynajęcia garaż os. Chopina.
Tel. 601 478 279
• Sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną 1,5ha
przy ul. Bydgoskiej.
Na działce słup z przyłączem 15kv, woda, wjazd.
Tel. 692 013 832
• Chętnie kupię mieszkanie, najlepiej do końca roku. Może być do remontu/
odświeżenia. Proszę zgłaszać się z każdym pomysłem, będę wdzięczny za
wszystkie propozycje.
tel. 511 064 139 Bartek
• Sprzedam dom do remontu na ul. Chełmińskiej. Pilne.
Tel. 661 602 192
• Kupię garaż na Dolnym Mieście, najlepiej w okolicy bloku 10, 15.
Tel. 501 292 850
• Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe-120m2.
Zainteresowanych proszę aby dzwonili pod nr tel. 570 988 804
• Kupię mieszkanie bezczynszowe w Wałczu - kawalerkę około 30m2. Stare
Budownictwo do remontu.
Tel. 609 185 124
• Chętnie kupię mieszkanie, najlepiej do końca marca. Może być do remontu/
odświeżenia. Proszę zgłaszać się z każdym pomysłem, będę wdzięczny za
wszystkie propozycje.
Tel. 511 064 139 Bartek
• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe.
Tel. 609 833 120
• Na sprzedaż dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, gmina Tuczno.
Dom 91,64 m², Działka 1 225 m².
tel. 510-929-209
• Zamienię mieszkanie własnościowe, bezczynszowe 42m2
(2 pokoje, kuchnia, łazienka) na większe.
Tel. 663 228 531
- - 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 dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771

• Sprzedam mleko, śmietanę, ser i jajka z własnej hodowli.
Tel. 693 424 150

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż
blaszany w Wałczu.
Tel. 603 576 812

• Sprzedam Opel Insignia Sports Tourer. 2015 r.
Poj. Silnika 1956, Diesel, moc silnika-143.
przebieg 110 tys., Automat, biały kolor.
Tel. 691 793 005

• 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
• Do wynajęcia mieszkanie w Wałczu dwupokojowe
w dobrym stanie od zaraz.
Tel. 695 576 198

• 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
• Mercedes 124, 1990r. Sprzedam.
Tel. 604 927 771
• Przyjmę gruz.
tel. 693045713

• Sprzedam dom blisko jeziora w Wałczu.
Tel. 604 927 771

• Wymiana kranów, węży itp.
Tel. 722 170 686

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966

• Naprawa sprzętu AGD u klienta.
Tel. 731 455 707

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 601 259 606
• Sprzedam mieszkanie w Wałczu na osiedlu Kościuszki,
47 m2, 3 pokoje, 4 piętro.
Tel. 500 866 933
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na
1go Maja o pow. 57m2, I piętro, ogrzewanie gazowe.
Tel. 609 185 124

Ogłoszenia drobne: 1.00 zł za słowo
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Sprzedaż lokalna (sprzedaj skutecznie samochód, mieszkanie lub
dom). Otrzymasz od nas reklamę w lokalnej gazecie, na największym portalu w powiecie wałeckim, zdjęcie sprzedawanego produktu, wystawienie produktu na OLX lub Allegro.
- kto szybciej sprzeda jak nie MY, mając wszystkie media lokalne
w ręku?
Tel. 67 387 42 43, extrawalcz@gmail.com

Burmistrz Miasta Wałcz

informuje, że w dniu 05.02.2021r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP – www.bip.walcz.pl) zostały opublikowane
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
– sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia.

TELEFON ZAUFANIA

KORONA AA
al. Tysiąclecia
731 205 310
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Nielegalne gry, mintaje
i kostki Rubika
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Na terenie Wałcza i powiatu wałeckiego funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej co jakiś czas likwidują
nielegalne salony gier hazardowych i towary bez akcyzy. Pod tym względem nie wyróżniamy się na tle województwa.

W ubiegłym roku zachodniopomorska KAS zlikwidowała produkty
o rynkowej wartości blisko 16 mln zł.
To ponad: 3,1 mln nielegalnych pa-

pierosów (o rynkowej wartości ok.,
2,1 mln zł); 14 ton tytoniu (ok. 10
mln zł); 35 tys. litrów alkoholu (ok.
0,5 mln zł); 460 sztuk automatów do

gier (3,2 mln zł).
- Papierosy i tytoń zostały spalone w wyspecjalizowanej firmie pod
nadzorem funkcjonariuszy Zachod-

Zostań członkiem
młodzieżowej rady

Organizują wydarzenia na rzecz młodzieży, analizują jej sytuację w regionie, przekazują stanowisko przedstawicieli młodzieży władzom samorządowym i regionalnym czy doradzają przy ocenie projektów w Programie Społecznik.
To tylko przykłady zadań, które należą do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym
z dwóch przedstawicieli powiatu wałeckiego jest w niej Maciej Markowski, były sekretarz MR, aktualnie jej
radny (na zdjęciu pierwszy z lewej).
Drugim reprezentantem naszego terenu jest Patryk Kleist z Chwiramu.
- Jeśli chcesz stać się członkiem
RMWZ i aktywnie działać na rzecz
Pomorza Zachodniego, to miejsce
właśnie dla ciebie - zachęca M. Markowski. - Na pewno jest to bardzo
ciekawe przeżycie, którego nie da
się łatwo zapomnieć. MRWZ otwiera
drzwi do większej polityki oraz daje
niesamowite możliwości działania.
Podczas zeszłorocznej kadencji
RMWZ wypracowała trzy znaczące
projekty.
- Pierwszym jest analiza potrzeb
młodzieży województwa zachodniopomorskiego, w której wzięło udział
ok. 10 tysięcy osób w wieku od 15
do 24 roku życia. Sprowadza się ona
do najistotniejszych potrzeb, których

domagają się młodzi ludzie w sferze
sportowej, publicznej, kulturalnej
i szkolnej - podkreśla M. Markowski. - Drugi projekt nazwany został
zachodniopomorską kartą młodzieży,
która ma ułatwić życie młodzieży
i jest to w pewnym stopniu odpowiednik karty dużej rodziny, z tym że
będzie to forma elektroniczna, dzięki
której będziemy mieli zniżki w transporcie, teatrze, kinie, restauracji czy
sklepie. Poza zniżkami dzięki aplikacji karty młodzieży będziemy mogli
również odwiedzić ciekawe miejsca,
czy dowiedzieć się czegoś o historii
danego miasta za pomocą kodu qr.
Używając kartę zbieramy punkty,
które możemy wymienić na gadżety i nagrody związane z Zachodnim
Pomorzem. Trzeci projekt nazwany
został akcja menstruacja, czyli wsparcie damskiej części młodzieży. Mówimy tu o kompleksowym wsparciu
w szkole oraz wyposażeniu placówek
publicznych w pojemniki z podpaskami i tamponami.
- Młodzi mają wpływ na to, w ja-

kim kraju, regionie czy mieście będą
żyć. Chcemy słuchać ich oczekiwań
i współpracować. Tak, aby ich świat
obecnie i w przyszłości był pełen
otwartości, tolerancji i szacunku do
wolności - mówił marszałek Olgierd

niopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik
prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Zniszczeniu podlegały również towary podrobione
- naruszające prawo własności przemysłowej i znaku towarowego takie
jak zegarki, ładowarki bezprzewodowe, gry dla dzieci.
Zniszczenie towarów to obok sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania
jedna z form postępowania z towarami zarekwirowanymi przez KAS.
Obligatoryjnie, bo tak stanowią przepisy, niszczone są papierosy i tytoń
bez polskich znaków akcyzy. Większość zatrzymanego alkoholu została wykorzystana do produkcji płynu
dezynfekującego na potrzeby walki
z pandemią COVID-19.
- Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Sanepidem przerobiliśmy
32.820,6 litrów alkoholu wysokoprocentowego na środki odkażające.

Pozostałe 2.842,68 litrów alkoholu
zostało zutylizowane - dodaje M.
Brzoza.
Niektóre zajęte produkty zostały
przekazane do sprzedaży na rynku. Najczęściej sprzedaż dotyczyła
różnego rodzaju etui i futerałów.
Do sprzedaży przekazano również
prawie 22 tony mrożonych filetów
z mintaja, a także zatrzymany olej
opałowy (25780 kg) i olej żeglugowy
(1228 kg). Pieniądze ze sprzedanego mintaja zostały rozdysponowane pomiędzy 5 organizacji pożytku
publicznego działających w naszym
województwie. W tym roku zachodniopomorska KAS przekazała centrom pomocy rodzinie, domom opieki oraz placówkom opiekuńczym 154
opakowania klocków dla dzieci, 257
kosteki Rubika, telefony komórkowe, urządzenia mp3 i zegarki elektroniczne.
Oprac. mk,
fot. KAS Szczecin

Geblewicz.
Rada Młodzieży WZ jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez marszałka województwa. Wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza
możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii, a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które
są następnie przekazywane władzom
regionalnym, krajowym i ciałom europejskim. Jej członkowie spotykają
się zwykle w Szczecinie minimum raz
na kwartał, tym samym reprezentują
głos swoich rówieśników na szczeblu
regionalnym. W razie braku możliwości organizacji spotkań w trybie stacjonarnym, sesje i spotkanie robocze
odbywają się w trybie zdalnym.

Nabór uzupełniający kandydatów,
którzy w 2021 roku będą wyrażali
opinię młodzieży, prowadzi sekretariat ds. młodzieży województwa
zachodniopomorskiego. Swoich reprezentantów mogą zgłaszać podmioty takie jak: młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe
rady miast i gmin oraz organizacje
działające na rzecz młodzieży, m.in.
samorządy uczniowskie i organizacje
akademickie. W ramach naboru wyłonionych zostanie 5 kandydatów.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie
należy przesłać do 16 lutego br. na
adres e-mail:
wspolpraca@sdsm.szczecin.pl.
mk,
fot. biuro prasowe UMWZ
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Poszukujemy bliźniaka genetycznego

Wałeckie
Centrum Kultury

Kamil ma 38 lat, pochodzi z Sopotu, ale obecnie mieszka w Irlandii. Jest wspaniałym tatą, partnerem i przyjacielem. Jego największą pasją jest sport, z którym
związany jest od wielu lat. Ulubioną dyscypliną Kamila
są sztuki walki, a w szczególności brazylijskie jiu-jitsu,
koncentrujące się na walce z jednym przeciwnikiem. Od
grudnia 2020 roku tym przeciwnikiem nie jest inny zawodnik, a ostra białaczka szpikowa, z którą Kamil musi
stoczyć trudną - i nierówną - walkę. W tym starciu czas
nie jest sprzymierzeńcem – Kamil ma tylko 10 tygodni
na znalezienie niespokrewnionego zgodnego Dawcy
szpiku, żeby móc wrócić do zdrowia i bliskich, którzy na
niego czekają.

www.dkms.pl/uratuj-zycie-kamila

Nowa akcja MBP
- Książka na telefon
13.05.2021 r.
godz. 19:00
Spektakl Teatralny
„Cudowna Terapia”
Bilety 90 zł
(bilety dostępnę na
www.biletyna.pl)
lub w kasie WCK

25.09.2020 r.
godz. 20:00
Kabaret Pod
Wyrwigroszem
- Nowy program: Yes
Bilety - 60 zł
(bilety dostępnę na
www.biletyna.pl)
lub w kasie WCK

Centrum Informacji
Turystycznej
czynne:

pon. 13:00-17:00
wt.-pt. 10:00-14:00
15:00-17:00
sob. 10:00-14:00
Szczegółowe informacje odnośnie
wszystkich imprez, zajęć, warsztatów
oraz kółek zainteresowań
będzie można uzyskać
w Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej (hol WCK) pod
nr tel. 512-207-877
lub na stronie internetowej

www.wck.info.pl

REKLAMA
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Marek Kornet
w Grudziądzu

Były dyrektor 107. Szpitala Wojskowego w Wałczu Marek Kornet został zatrudniony
w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.
Przypomnijmy. M. Kornet został odwołany z wałeckiej placówki 31 lipca
2019 r. Przyczyną tego miały być wyniki kontroli, ale M. Kornet twierdził,
że to był tylko pretekst, bo w szpitalu
nie dochodziło do zaniedbań.
Jak M. Kornet trafił do Grudziądza?
Dziennikarze z portalu informacyjnego Grudziadz365.pl podają, że M.
Kornet jest „kolegą Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
w Grudziądzu Macieja Hoppe i specjalnie dla niego zostało stworzone
stanowisko zastępcy dyrektora ds.
operacyjnych, choć wcześniej w szpitalu nie było takiego stanowiska”.
Pracownicy 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu lubili i cenili M. Korneta. Jako powód jego odejścia podawali „polityczną grę”. Natomiast
były poseł Paweł Suski stwierdził,
że „Marek Kornet, to jeden z najlepszych menadżerów w całej resortowej
służbie zdrowia”.
mk

Wideokonferencja
ze Stadt Friedland

Jednym z założeń projektu jest organizacja 4 wideokonferencji, podczas
których przedstawiciele obu miast wymieniają się informacjami nt. przebiegu epidemii, podejmowanych działań,
dobrych praktyk oraz trudności, z jakimi spotykają się mieszkańcy. Wspólne
rozmowy obejmują tematy związane
z obostrzeniami w naszych krajach,
trudnościami służby zdrowia, działa-

niami służb bezpieczeństwa, edukacją,
opieką nad małymi dziećmi, opieką
i wsparciem seniorów, gospodarce odpadami. Pierwsza wideokonferencja
odbyła się już 4 lutego br., kolejne odbędą się w ciągu najbliższych dwóch
tygodni.
Mirosławiec pozyskał ze środków
unijnych na ten cel ponad 42 tys.
euro, co stanowi 85 procent wartości

projektu, które zostały przeznaczone
na zakup sprzętu do organizacji wideokonferencji, środków i sprzętu, które
pozwolą na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa a tym samym zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających
Mirosławiec w celach turystycznych.
Oprac. mk,
fot. UMiG Mirosławiec

REKLAMA

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii”. Jego realizacja pozwala na podtrzymanie kontaktów i wymianę doświadczeń z miastem Stadt
Friedland - niemieckim partnerem gminy.
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O co chodzi z tymi Walentynkami?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, skąd wziął się zwyczaj obchodzenia walentynek? Jaka rola przypadła człowiekowi o imieniu Walenty?
Dlaczego to święto jest aż tak popularne.
Zaczęło się od pogan.
Walentynki mają swoje głębokie
korzenie (zresztą jak wszystkie obchodzone przez nas święta) jeszcze
w czasach pogańskich. W starożytnym Rzymie 14 lutego był wigilią
Luperkaliów – świąt ku czci Fauna
– bożka płodności, opiekuna trzód
i zbiorów. Tego też dnia urządzano
huczne zabawy, którym towarzyszyły liczne obrzędy. Podczas jednego
z nich młodzi mężczyźni losowali
panny, które były ich partnerkami na
czas uroczystości. Losowanie polegało na tym, że dziewczyny wrzucały
swe imiona do skrzynki, a następnie
chłopcy spośród nich, z zamkniętymi
oczami, wybierali sobie imię towarzyszki zabaw. Oczywiście chodziło
tutaj głónie o towarzystwo podczas
tańców i posiłków, wspólne świętowanie. Według dawnych przekazów,
dziewczyny oprócz imion zamieszczały też krótkie wiadomości miłosne. Obchody tego święta odeszłyby
w zapomnienie po upadku Cesarstwa
Rzymskiego, gdyby nie chrześcijaństwo, które już we wczesnym średniowieczu powoli zaczęło wypierać pogańskie zwyczaje. Ba nawet
więcej. Czasami przeistaczać je zaczęto w tradycje nieco dopasowane.
Chrześcijaństwo było młodą religią
i zmiana czegoś lub wytępienie, było
często niemożłiwe, tym bardziej że
kultywowano od lat pewne działania.
Zwierzchnicy kościoła zdecydowali
zatem zrobić w przypadku tego święta to, co robili z innymi ważnymi dla
lokalnych kultur świętami. Wigilii
Luperkaliów nadano chrześcijańską
interpretację i ustanowiono je świętem, ale nie ku czci pogańskiego bożka, lecz zasługującego na to świętego
– Walentego.
Kim był Walenty?
W Kościele katolickim jest aż ośmiu
Walentych, z czego 14 lutego obchodzi się święto aż trzech z nich.
Zatem kumulacja jak w totolotku.
Namierzmy zatem tego właściwego. O jednym wiadomo, że poniósł
męczeńską śmierć w Afryce. Dwaj
pozostali żyli w III wieku w Italii –
jeden był księdzem w Rzymie, drugi
zaś – biskupem Terni posiadającym
moc uzdrawiania chorych. Według
tego, co głosi legenda, jeden z dostojników cesarza Klaudiusza zwrócił się
do niego o pomoc, kiedy zachorowała mu córka. Gdy Walenty uzdrowił
dziewczynę, ojciec przeszedł z całą
REKLAMA

rodziną na chrześcijaństwo, co wywołało oburzanie cesarza. Rozwścieczony Klaudiusz rozkazał zabić
uzdrowiciela. Strata więc byłą spora,
ale czy to wystarczyło by być patronem zakochanych? . Więc może
Walenty – ksiądz rzymski, według
innych podań, udzielał w najgłębszej tajemnicy zakochanym ślubów.
Cesarz wydał przepis zakazujący
legionistom wchodzenia w związki
małżeńskie. Nie chodziło tu o okrucieństwo, ale o zwykły pragmatyzm,
jeśłi dokłądnie sobie to przemyślimy.
Może też powinno być tak z żołnierzami w czasie wojny? Według doświadczeń ówczesnych kawalerowie
mieli być lepszymi żołnierzami. Jednak zawsze znajdą się tacy, co będą
mieli odmienne zapatrywanie na
swój stan cywilny. I właśnie wtedy
z pomocą przychodził im Walenty,
który za swoją konspiracyjną działalność zginął męczeńską śmiercią.
Czy zasłużył na to za łamanie prawa?
Hmmm...może ptzejdźmy do innego
chłopaka, który niósł pomoc chrześcijanom w chwilach utrapienia, za
co został skazany na rozszarpanie
przez dzikie zwierzęta. W oczekiwaniu na śmierć nakreślił list do swojej

ukochanej (to mogła być pierwsza
walentynka!), który podpisał „Twój
Walenty” .
Wspólnym elementem tych przekazów jest data śmierci męczennika –
14 lutego 269 r.
Chyba nigdy nie dowiemy się jak to
naprawdę było. Właśnie dlatego też
św. Walenty został usunięty w 1969
r. przez komisję watykańską z kalendarza kościelnego, podzielając tym
samym los innych świętych o niejasnym pochodzeniu. Od tego czasu
święto krytykowane jest przez radykałów religijnych, lecz jak się okazuje nie słusznie.
Średniowieczny marketing
W średniowieczu święto to rozpowszechniło się w całej zachodniej
Europie, zyskując popularność lepszą niż zespoły rockowe w latach
siedemdziesiątych. Ogromny wkład
w jego rozpropagowanie mieli poeci
z Wysp Brytyjskich min. Geoffrey
Chaucer autor „Opowieści Kantabryjskich” oraz sir Walter Scott. Właśnie w połowie lutego na wyspach
ptaki zaczynają łączyć się w pary,
co udziela się też ludziom. Dlatego
też Brytyjczycy uważają Walentyn-

ki poniekąd za swoje własne święto.
Ale czego można się spodziewać po
brytyjczykach? To z wysp pochodzi
pierwsza walentynkowa kartka przechowywana w Muzeum Brytyjskim.
W 1415r. Książę Orleanu - Karol,
wysłał ją do swojej żony kiedy był
uwięziony w londyńskim Tower. Ale
mania walentynek zaczęła się na dobre dopiero w XVII w. Ozdabiano
je wszystkim co możłiwe: amorkami, koronkami, perełkami, piórkami.
Europejczycy przenieśli walentynki,
dzięki osadnictwie, za ocean, gdzie
w XIX w. zrobiły prawdziwą furorę.
Bo to co jest dobre w Europie, sprzeda się jeszcze lepiej w Ameryce.
Biznes, czy okazja na wyznanie miłości?
Dziś w całej współczesnej cywilizacji walentynki są drugim, zaraz
po Bożym Narodzeniu najbardziej
dochodowym świętem. Niewyobrażalne prawda? Corocznie wysyła się
miliardy walentynek, nie wspominając o drobnych upominkach, którymi
obdarzają się zakochani. Święto to
stało się z czasem symbolem amerykańskiego stylu życia. Niestety komercjalizacja zawsze zabiera troszkę

ducha prawdziwym intencjom świąt.
Serduszka w tym czasie są wszędzie,
ale z drugiej strony, przynajmniej
okazja, by mało odważni się przemogli powiedzieć coś miłego osobie,
w której się podkochują, lub w końcu coś dać drugiej połówce, bo na co
dzień o tym zapominamy.
Walentynki lokalnie.
Wiele jest możliwości, aby cokolwiek uczynić w tym dniu dla drugiej
połówki. Najlepszym pomysłem dla
mężczyzn jest obdarowanie ukochaną kwiatami, bo każda kobieta je
uwielbia (nawet ta, co się zarzeka, że
ich nie lubi). Lokalnie można znaleźć
jeszcze sporo punktów, które wciąż
działają mimo, że podczas pandemii
ta branża ucierpiała znacząco. Zatem
zakup kwiatów może być nie tylko
objawem miłości dla drugiej osoby, ale i patriotyzmu lokalnego. Co
ciekawe w mieście Wałcz, są nawet
miejsca, które otwarte będą także
w niedzielę ( w tym roku Walentynki przypadają akurat w ten dzień).
Dobrym pomysłem może być zakupienie z tej okazji na przykład dobrej
herbaty, po to aby wspólnie spędzić
chwilę z partnerem lub partnerką,
a w czasie mrozów taki napój jest
jak najbardziej wskazany. Można też
pójść dalej i zrobić zakupy w sklepie
z biżuterią, które dziś potrafią mieć
mocny brand online i stacjonarny
jednocześnie. Można iść z większym
rozmachem i zamówić wyjazd walentynkowy, dzięki ostatnim poluzowaniom gospodarki.
Na podstawie Anny Kantorczyk
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W sobotę, 13 lutego, na pasażu
galerii będzie można poczuć romantyczny klimat rodem z francuskich ulic. Wszystko za sprawą duetu Prima-Balerin, które
stworzą wyjątkowe show. Artyści,
ubrani w tematyczne stroje, będą
co godzinę przechadzać się po
części wspólnej centrum handlowego, wykonując autorskie
interpretacje znanych utworów i
umilając klientom czas. To jednak zaledwie część atrakcji, które
zapewni pilskie VIVO! – Z okazji
zbliżającego się święta zakochanych przygotowaliśmy szereg niespodzianek, które mamy nadzieję
zachwycą naszych gości. W najbliższą sobotę na odwiedzających
czekać będą wspaniałe upominki
oraz niesztampowy muzyczny

pokaz. Gorąco zapraszamy do
wzięcia udziału w „Walentynkach
w paryskim stylu” - zachęca Magdalena Drzewiecka, Center Manager VIVO! Piła. – Dodatkowo
przypominamy, że nasi najemcy
aktualnie oferują liczne promocje,
zatem wizyta w obiekcie może być
także okazją do zakupu wymarzonego prezentu dla drugiej połówki
– dodaje.
Moc atrakcyjnych nagród
W ramach wydarzenia przygotowano również upominki o łącznej
wartości wynoszącej kilka tysięcy
złotych! Uczestnicy „Walentynek
w paryskim stylu” mają szansę
na zdobycie nagród dla siebie i
najbliższych. Będą one wręczane
według następujących zasad:

za zakupy o wartości min. 100 zł
– zestaw muffinek od Przytulna
Cafe
za zakupy o wartości min. 150 zł
– karta podarunkowa VIVO! Piła o
wartości 40 zł
za zakupy o wartości min. 200 zł
– karta podarunkowa VIVO! Piła o
wartości 60 zł oraz słoiczek VIVO!
Miodzio.
Akcja walentynkowa odbędzie
się w sobotę, 13 lutego, w godz.
11:00-19:00. Szczegóły dostępne są pod adresem: https://vivo-shopping.com/pl/pila/aktualnosci-i-wydarzenia.
W VIVO! Piła obowiązuje najwyższy reżim sanitarny. Na terenie
całego obiektu należy zasłaniać
usta i nos, dezynfekować ręce
oraz zachowywać dystans.

Jak obchodzi się Walentynki na świecie?
Czerwona bielizna, potrójne świętowanie, a może ślub? Jak Walentynki obchodzone są w innych krajach świata? Sprawdźmy.
Polacy dają sobie słodkie upominki,
wysyłają kartki, kwiaty. W przestrzeni
publicznej roi się od czerwieni i serduszek z napisem „miłość” lub „love”.
W dzień św. Walentego, w Polsce, odbywają się romantyczne kolacje, choć
dziś niekoniecznie w restauracjach
A jak celebruje się ten dzień w innych zakątkach świata? Niektóre kraje mają dość oryginalne sposoby na
uczczenie święta.
W Korei Południowej Walentynki obchodzi się trzy razy. Świętowanie rozpoczyna się 14 lutego, który jest dniem
mężczyzn. To oni wtedy są obdarowywani przez kobiety słodyczami. Sytuacja odwraca się 14 marca. Wtedy to
kobiety mają swoje święto. Natomiast
14 kwietnia „świętują” single. W tzw.
„Czarny Dzień” osoby, które nie znalazły partnera lub partnerki mogą narzekać na swój los i jeść potrawę dedykowaną singlom - makaron z sosem
z czarnej fasoli.
REKLAMA

Dwukrotnie święto to - 14 lutego
oraz 1 maja - obchodzone jest w Czechach. W te dni największe tłumy można spotkać na Moście Karola w Pradze.
Zakochani wieszają na nim kłódki będące symbolem ich miłości.
„Ogólnokrajowe wesele” 14 lutego odbywa się na Filipinach. W dniu zakochanych odbywają się tam ceremonie
w wielu nietypowych miejscach np.
centrach handlowych. Zwyczaj ten cieszy się popularnością nie tylko rdzennych mieszkańców, ale również wśród
przyjezdnych.   
We Włoszech tego dnia dominuje
czerwień. Romantycznie usposobieni
Włosi kupują swoim wybrankom najczęściej seksowną, czerwoną bieliznę.
Panie rewanżują się partnerom prezentem również w kolorze czerwonym,
uznawanym za kolor miłości.
Dzień 14 lutego w Estonii jest świętem
przyjaźni. Dlatego mieszkańcy tego
kraju drobnymi prezentami obdarowują swoich przyjaciół, a nie wybranków serca.
Brazylijczycy natomiast tego dnia
urządzają sobie wróżby. Dotyczy to
single, którzy przygotowują karteczki
z imionami, a następnie wrzucają je
do pojemnika i losują. Wierzą, że ich
partner będzie nosił takie imię jakie
znalazło się na wyciągniętym skrawku
papieru.

12

EXTRAWAŁCZ nr 429

Przedsiębiorco - zabezpiecz się prościej!
Każde powództwo można próbować zabezpieczyć, tzn. chronić swoje interesy jeszcze przed zakończeniem postępowania poprzez zobowiązanie drugiej strony do określonego działania. Jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia powództwa jest np. zabezpieczenie alimentów (potrzeb rodziny), które sąd może nakazać płacić jeszcze w trakcie postępowania sądowego.

Jak zabezpieczyć?
Zabezpieczenie powództwa może nastąpić poprzez np. zajęcie ruchomości,
wynagrodzenia za pracę, obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową, czy
ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości. Najskuteczniejszą

i często spotykaną formą jest zabezpieczenie powództwa o zapłatę właśnie hipoteką
przymusową. Nie uniemożliwia to zbycia
nieruchomości, ale daje możliwość późniejszemu wierzycielowi egzekucji z nieruchomości bez względu na to, kto jest aktualnym jej właścicielem.

Gdzie problem?
Zasada wydaje się prosta- udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub
uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny
w udzieleniu zabezpieczenia.
O ile uprawdopodobnienie roszczenia
wydaje się sprawą dość oczywistą, to problem pojawiał się przy wykazaniu interesu
w zapieczeniu.
Uprawdopodobnić nie oznacza bowiem
udowodnić, a więc przyjmuj się, że środkami uprawdopodobnienia mogą być
oświadczenia na piśmie, prywatne ekspertyzy rzeczoznawców oraz twierdzenia
zawarte w pismach procesowych, które
mogą być następnie weryfikowane w postępowaniu zażaleniowym.
Natomiast, aby wykazać interes prawny
często należało się znacznie natrudzić.
Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje bowiem wtedy, gdy brak
zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie
utrudni wykonanie zapadłego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi
lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Trzeba było więc
wykazywać, że dłużnik zbywa, czy wyprzedaje majątek, a brak wpisania hipoteki
przymusowej będzie mieć duży wpływ na
późniejszy brak jakiejkolwiek skutecznej

egzekucji.
Jak teraz?
Aktualnie do art. 730 z indeksem 1 Kodeksu postępowania cywilnego dodano
paragraf 2 z indeksem 1, który wskazuje,
że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony,
gdy żądającym zabezpieczenia jest powód
dochodzący należności zapłaty z tytułu
transakcji handlowej w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych, w przypadku gdy wartość tej
transakcji nie przekracza siedemdziesięciu
pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia
upływu terminu jej płatności upłynęły co
najmniej trzy miesiące.
Jest to duże ułatwienie da wszystkich
przede wszystkich przedsiębiorców. Takie domniemanie stosuje się bowiem do
transakcji handlowych, a więc umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa
towaru lub odpłatne świadczenie usługi,
jeżeli strony (określone w ustawie) zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.
radca prawny
Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com
REKLAMA
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Głód Martin Caparros

Jeśli miałabym polecić jakiś współczesny reportaż, byłby to ,,Głód” argentyńskiego dziennikarza Martina Caparrosa. Bardzo obszerna książka. Przeczytanie jej
wstrząsnęło mną na długo. Aktualnie czytają ją moi przyjaciele, bo polecam ją
wszystkim bez wyjątku. Książka otworzyła mi oczy na problem głodu na świecie,
tak - on ciągle istnieje. Decyduje o tym czy będziemy mieli coś jeść tylko miejsce
urodzenia, a na to nie mamy wpływu, nie mamy wyboru. Często zapominamy
lub nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele ludzi żyje w ubóstwie. Wstrząsnęła mną
historia matki, która nie ma czym wykarmić dziecka piersią, bo sama nie ma nic
do jedzenia. Nawet trawy po, której będzie chorowała. Czytając pomyślałam, że
mam ogromne szczęście, że żyję w kraju, w którym na drzewach rosną owoce,
rosną zboża, można pójść do lasu na jagody czy grzyby, są liście na drzewach,
jest trawa. Ba, nawet pada deszcz. Nie jestem głodna. Jestem szczęściarą. I wy
jesteście szczęściarzami, uwierzcie. Może przeczytanie tej książki świata nie naprawi, ale pozwoli spojrzeć inaczej na nasz konsumpcjonizm, na marnowanie
żywności. Zmusza do refleksji, pokazuje złożone przyczyny występowania głodu.
Autor podszedł do zagadnienia głodu wielowymiarowo, rozmawiał z głodującymi,
lekarzami, ekonomistami i maklerami giełdowymi. Twarde fakty w genialny sposób
łączy z osobistymi historiami ludzi. Podobno według ekonomistów na Ziemi produkuje się tyle żywności, że powinno wystarczyć dla każdego, a jednak ciągle ktoś
umiera z głodu. Caparros pokazuje wieloaspektowo z czym mamy do czynienia
mówiąc o głodzie i odkrywa komu i dlaczego zależy, na tym, aby on nadal istniał.
Pokazuje, że źródłem głodu nie jest brak żywności. Okrucieństwo dla pieniędzy.
Bezmyślne okrucieństwo. Taki przekrój przez kontynenty, kraje, daje nam realny, wielopłaszczyznowy obraz tego zjawiska,
pokazuje skalę zła, do jakiego może posunąć się człowiek. Autor nie ucieka od moralnych dylematów. Nie byłabym sobą,
żebym nie obejrzała filmu z autorem, który opowiadając o książce zadaje na końcu pada pytanie ,,… Jak do diabła możemy
żyć, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy. Jak, do diabła?”
Aldona Piaskowska

REKLAMA
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Jeden wielki bałagan

Mówią rodzice młodego mężczyzny, który na początku grudnia zmarł w wałeckim szpitalu.
Zarzucają przedstawicielom placówki brak profesjonalizmu, empatii i potężny chaos, przez który byli blisko decyzji o przełożeniu pogrzebu,
bo ktoś błędnie opisał ciało.
- Najpierw zgubiono tzw. ankietę
covidową i kiedy stan mojego syna
się pogorszył, wysłano do domu
policję, zamiast po prostu zadzwonić i poprosić, żeby ktoś z rodziny skontaktował się ze szpitalem.
Zresztą policjanci podczas swojej
wizyty przekazali nam numer telefonu, którego nikt nie odebrał irytuje się ojciec mężczyzny. - Byliśmy zaniepokojeni stanem syna,
który przebywał w szpitalu i kiedy

zobaczyliśmy, że do naszego domu
puka policja, przeżyliśmy szok
i myśleliśmy o najgorszym. Okazało się „tylko”, że ktoś zgubił ankietę covidową, na której były wszystkie moje dane kontaktowe.
Po kilku dniach w szpitalu mężczyzna niestety zmarł, konieczne było
przeprowadzenie sekcji zwłok. Rodzice zmarłego po zasięgnięciu opinii patomorfologa na temat terminu
wydania ciała zaplanowali pogrzeb

na konkretny dzień. W przeddzień
otrzymali jednak telefon z zakładu pogrzebowego z informacją, że
szpital nie chce im wydać ciała, bo
jest oznaczone jako ciało osoby zakażonej koronawirusem. Testy nie
potwierdziły zakażenia u mężczyzny, na co rodzice mieli stosowne
dokumenty ze szpitala, przyczyna
śmierci była inna. Kolejne nerwy,
kolejna wizyta w szpitalu, żeby
wyjaśnić sprawę błędnie opisanego

ciała.
- Znowu zostaliśmy przez szpital
narażeni na dodatkowy stres. Kiedy na prośbę pracowników zakładu
pogrzebowego przyjechaliśmy do
szpitala wyjaśnić sprawę, pracownica szpitala, która nie chciała wydać ciała, była dla nas niegrzeczna,
opryskliwa i podczas rozmowy
z nami, rodzicami niedawno zmarłego dziecka, spożywała posiłek
- dodaje ojciec zmarłego. - W za-

Eko-porządki

kładzie pogrzebowym powiedziano
nam, że nie była to pierwsza taka
sytuacja, kiedy nie mogli odebrać
ciała, bo mylnie opisano je: „COVID-19”. Dla mnie to niewyobrażalne.
Przedstawiciele szpitala po kilku
tygodniach od prośby o komentarz,
którą skierowaliśmy na kilka adresów mailowych, odmówili udzielenia wyjaśnień.
z

Wkrótce rozpoczną się prace porządkowe drzewostanu wokół jeziora Raduń. W związku z tym, że część drzew jest już obumarłych i zagrażają bezpieczeństwu, muszą zostać usunięte, zanim dojdzie do nieszczęścia.
Wycięte zostaną jedynie egzemplarze
chore, zniszczone przez warunki atmosferyczne i takie, które zagrażają
przechodniom. Zgody na wycinkę zostały już wydane przez Starostwo, dlatego prace rozpoczną się w możliwie
najszybszym terminie (ze względu na
okresy lęgowe zima jest najwłaściwszym czasem dla tego typu zadań).
- Każda wycinka to temat trudny
i mimo że ekologiczna dusza wyrywa
się z piersi, to odpowiedzialność i troska o bezpieczeństwo mieszkańców
i użytkowników promenady nakazuje słuchać głosu rozsądku. Ekologia
i środowisko to ważny temat dla nas
wszystkich. Dlatego regularnie dokonujemy nasadzeń zastępczych. Dbajmy i o środowisko i o bezpieczeństwo
rekreacji wśród miejskiej natury - czytamy na łamach newslettera wałeckiego ratusza.

To nie będzie Rok Młodzieży
Podczas obrad Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta, której przysłuchiwałem się zza ekranu swojego komputera, usłyszałem opinie radnych, którzy stwierdzali, że sama idea jest dobra, lecz nie
na tyle, aby poddać ją pod głosowanie na sesji. Coś w stylu klasycznego: ,,Głosowałem za, ale się nie cieszyłem”. Jeden radny stwierdził: ,,Dajmy chłopakowi szansę, skoro chce się wykazać”,
inny uznał, że warto się lepiej przygotować i zaplanować coś większego na rok 2022.
Ciekawostka jest taka, że identyczny wniosek skierował mój kolega do Rady Miasta w swojej miejscowości, tylko zamiast Roku Młodzieży miasto zaakceptowało Rok Wolontariusza. Zaciekawiła
mnie wypowiedź prawicowego radnego, który odniósł się do mnie w następujący sposób: „Pan Markowski jest ostatnią osobą, która z kulturą ma coś wspólnego, nie powinien w ogóle działać przy
takich akcjach, jeżeli chcemy, aby nasza młodzież była dobra…”
Jestem przedstawicielem Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i mam prawo, a wręcz obowiązek, reagować, gdy miasto nie działa na rzecz młodzieży.
Nie powiem, że w jakikolwiek sposób zabolała mnie wypowiedź tego radnego, ponieważ wiem czym była spowodowana jego frustracja. Mianowicie brałem udział w strajkach kobiet w Wałczu,
które skandowały, wg radnego pod domem, wg mnie na ulicy, rzeczywiście niezbyt grzeczne, ale spowodowane skandaliczną decyzją Trybunału Konstytucyjnego, hasła.
Uważam się za osobę kulturalną, zaangażowaną w życie publiczne i społeczne miasta, wspieram kobiety w walce o ich prawa, wspieram młodzież w ich rozwoju, przekonując, że mają moc
sprawczą, że mogą decydować o przyszłości swojego miasta. Okazuje się jednak, że z powodu jednej, zupełnie dla mnie niezrozumiałej, politycznej i osobistej decyzji upolitycznionej Rady, ci
młodzi ludzie mogą utracić w to wiarę.
Maciej Markowski

Czwartek, 11 lutego 2021

Jaki budżet,
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takie miejsce w tabeli

Z prezesem Dariuszem Baranem o przygotowaniach piłkarzy Orła do rundy wiosennej rozmawia Piotr Szypura.

między innymi z Człuchowem
i nieznacznie ulegając zespołowi
z Gorzowa. Jak na razie widać,
że grając w dobrych warunkach,
kiedy można dłużej utrzymać się
przy piłce i wymienić kilka dokładnych podań, Orłowi idzie zupełnie
nieźle. Jednak na śliskiej i zaśnieżonej nawierzchni, kiedy należy
zastosować więcej siły, już jest
gorzej. Lecz to wszystko można
nadrobić.

Szkoleniowiec pozostał ten sam.
Jak przebiegają przygotowania na
wiosnę?
- Trenerem zespołu jest nadal Marcin Łyjak. Przygotowania do wiosennej rundy zawodnicy rozpoczęli
na początku stycznia. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu.
Zajęcia są prowadzone na euroboisku, w hali SP nr 5 oraz na COS
OPO na Bukowinie. Najpierw
skupiliśmy się nad doskonaleniem
wytrzymałości, obecnie zaczęliśmy
pracować nad poprawieniem techniki i taktyki.

Czy w składzie zaszły jakieś znaczące zmiany? Szukacie wzmocnień?
- Skład praktycznie się nie zmienił,
kadra liczy 18 zawodników. Testujemy 6 graczy z niższych lig i mam
nadzieję, że część z nich znajdzie
miejsce w zespole. Ponadto prowadzimy rozmowy z dwójką zawodników. Za wcześnie wymieniać
ich nazwiska i choć nie trenują
razem z Orłem, liczymy, że również dołączą do składu, co będzie
poważnym wzmocnieniem. Musimy skupić się na skompletowaniu
kadry w liczbie 23 - 24 graczy.
Liga liczy obecnie 21 zespołów,
więc podczas rundy jest do rozegrania więcej spotkań. Na pewno
- choć tego nie chcemy - przyplączą się kontuzje, do tego pojawią się kartki, ponadto niektórzy
z różnych względów - najczęściej
związanych z pracą - nie będą
mogli brać udziału we wszystkich
spotkaniach. Tak więc kadra musi
być szersza, aby się nie zdarzały
sytuacje, że wyjeżdżaliśmy na mecze z 13 graczami.

Zespół pomimo zimowej aury rozegrał kilka sparingów. Jak Orzeł
wypadł w meczach kontrolnych?
- Zespół rozegrał kilka spotkań sparingowych, wygrywając

Czy rudna wiosenna rozpocznie się
zgodnie z planem i czy zimowa aura
lub pandemia tego nie pokrzyżują?
- Start wiosennej rundy zaplanowano na 27 lutego. Orzeł rozpo-

rok potrzebujemy około 200 tysięcy złotych i wtedy wystarcza nam
na styk. Jakim dany klub dysponuje budżetem takie najczęściej zajmuje miejsce w tabeli. Lider naszej
ligi Vineta Wolin na do dyspozycji
pół miliona, więc może sobie po-

Finanse to od zawsze pięta achillesowa klubu. Czy w tej materii coś
drgnęło i zmieniło się na lepsze?
- Miejski samorząd obiecał nam
wsparcie w wysokości 120 tysięcy złotych, z których dotychczas
otrzymaliśmy 80 tysięcy plus 7
tysięcy na zespoły młodzieżowe.
Czy otrzymamy pozostałe środki
nie wiadomo, choć zrozumiemy, że
w czasach kryzysu miasta może nie
będzie stać na wsparcie. Pozyskaliśmy kilku sponsorów zewnętrznych. Do największych darczyńców należy firma Olgi Stolarskiej.
Jeżeli pozostali przedsiębiorcy się
nie wycofają, a inni powrócą, to
nie będziemy musieli mocno zaciskać pasa. Podziękowanie należy
się również ludziom zaangażowanym w projekt „Klub 50 Orłów”.
Kilkanaście osób zadeklarowało
comiesięczne 50-złotowe wpłaty
na konto klubu i jest to znacząca
pomoc. Od wielu lat po rundzie
jesiennej wyszliśmy z budżetem na
zero i to jest sukces. Poprzednio
musieliśmy się posiłkować środkami przeznaczonymi na rundę
rewanżową.
Co generuje największe koszty i ile
potrzebujecie pieniędzy, aby przetrwać?
- Największy wydatek to koszty
transportu na mecze wyjazdowe,
do tego dochodzą opłaty sędziowskie, wpisowe za przystąpienie
do rozgrywek, opłaty związkowe
i kupno sprzętu. Ponadto sporo
pieniędzy pochłania utrzymanie
zawodników, zwrot kosztów dojazdów, dożywianie. Czwarta liga to
półprofesjonalne rozgrywki i na

REKLAMA

Jesienną rundę Orzeł zakończył na
13. pozycji. Czy to szczyt możliwości zespołu, czy też w piłkarzach
drzemią jeszcze jakieś rezerwy?
- Poprzednią rundę rozpoczęliśmy
trochę niefortunnie od dwóch porażek i remisu. Nie mogliśmy wejść
w odpowiedni rytm. Długo odbijało się to czkawką, jednak później
już szło lepiej, a jesień zakończyliśmy zwycięstwem. W kilku spotkaniach ponieśliśmy minimalne
porażki. Jedna bramka decydowała o stracie punktów, a sędziowie
podyktowali przeciwko nam sporo
kontrowersyjnych rzutów karnych.
13. lokata w tabeli pozwoliła na
spokojne przezimowanie, choć
ścisk w tabeli jest znaczny. Dwa
mecze mogą zdecydować, że zespół znajdzie się w bezpiecznej lub
spadkowej strefie. Główny nasz cel
to utrzymanie się na tym poziomie
rozgrywek i dlatego wiemy, że musimy walczyć o każdy punkt.

czyna meczem u siebie z Kluczevią
Stargard, choć tak naprawdę powinniśmy rozegrać tydzień wcześniej spotkanie pucharowe z Koroną Człopa. Ten mecz został już
odwołany i przełożony na innych
termin, a to czy rozpoczniemy rewanże w podanym terminie, też
stoi pod znakiem zapytania. Po
pierwsze aura może nie pozwolić
wybiec na boisko. Trwa zima i raczej nie widać, aby mróz odpuszczał, więc związek może odroczyć
rozpoczęcie „wiosny”. Kolejna
sprawa to epidemia. Czy wirus
pozwoli na kontynuowanie rozgrywek i czy nie zdarzy się taka
sytuacja, że nawet jak rozegramy
jeden, czy dwa mecze nie zajdzie
potrzeba zawieszenia rozgrywek?
Jak na razie przygotowujemy się
na scenariusz, że rozgrywki rozpoczną się zgodnie z planem.

zwolić na zatrudnienie bardziej
markowych piłkarzy. A działacz
jednego z wielkopolskich klubów,
z którym rozegraliśmy sparing
zdradził, że w ich lidze niektóre
budżety to prawie dwa miliony.
Dziękuję za rozmowę
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