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Dokładnie 1601 dni
temu (22marca 2012roku)
pojawiło się pierwsze wydanie tygodnika Extra
Wałcz. Pisaliśmy wówczas
tak:

Od nas dla Was
Jako mieszkańcy Wałcza i ludzie mocno z tym miejscem
związani, mamy niezwykłą przyjemność przedstawić Wam bezpłatną gazetę Extra Wałcz - dzieło

G A Z E TA
B E Z P Ł AT N A

ostatnich tygodni naszej ciężkiej
pracy. Z ust naszych znajomych,
przyjaciół oraz kontrahentów
padało często pytanie: dlaczego
wasza gazeta będzie bezpłatna?
Odpowiedź jest jedna: pragniemy, aby każdy wałczanin bez
względu na zasobność portfela
miał dostęp do najważniejszych
informacji z regionu. Zależy nam,
aby gazeta Extra Wałcz była
wszystkim tym , czego wymagacie od lokalnej prasy. Liczymy
również na Was. Nasza redakcja
będzie zawsze otwarta na Wa-

www.extrawalcz.pl
WAŁCZ CZŁOPA TUCZNO MIROSŁAWIEC

sze problemy, radości, porady.
W tym miejscu pragniemy także
do Was zaapelować. Podstawą
naszego istnienia są reklamodawcy. Pamiętajcie, że korzystając z ich oferty wspieracie
Waszą bezpłatną gazetę. Każda
z firm, która zareklamowała się
u nas, pracuje również dla regionu - dla nas wszystkich. Jeżeli
macie więc chwilkę, zerknijcie
na umieszczone przez nas reklamy. Na razie będziemy gościć w
Waszych domach co dwa tygodnie, choć czynimy już wszelkie
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starania, aby ta częstotliwość
była większa. Mamy nadzieję,
że będziemy wspólnie spędzać
czas jeszcze przez długie lata.
Na koniec jeszcze jedna ważna
rzecz - będziemy zawsze gazetą
bezpłatną!
Po wydaniu 199 kolejnych numerów mamy wielką satysfakcję,
że udało nam się dotrzymać słowa. Gazeta ciągle jest (i będzie)
bezpłatna, częstotliwość i nakład
zostały zwiększone, mocno też
rozwinęliśmy naszą stroną internetową i fanpejdż na Facebooku.

Przez te cztery lata udało nam się
stworzyć największe wydawnictwo w regionie (nakład można w
każdej chwili sprawdzić, do czego zachęcamy).
Wszystko to udało się dzięki
naszym reklamodawcom (których usługi i produkty niezmiennie Wam polecamy), ale też
dzięki zaangażowaniu całego zespołu redakcyjnego, który dwoi
się i troi, żeby gazeta spełniała
Wasze oczekiwania.
Dziękujemy, że jesteście z
nami!
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Oczywistość
Świat nie jest taki oczywisty i potrafi zaskakiwać.
Przykłady można mnożyć i
zabraknie palców zarówno
u rak, jak i u nóg. Zacznijmy
więc od nóg. Piłkarze narodowej reprezentacji stają
się narodowymi bohaterami. Awans do ćwierćfinału
jest dużym osiągnięciem,
a nie było to wcale takie
oczywiste. Dziś każde potknięcie powinno być im
wybaczone, bo spełnili
oczekiwania wszystkich.
W tych mistrzostwach piłkarze z Anglii mieli mniej

szczęścia, bo dentysta i producent filmów z Islandii wraz
ze swoimi ziomkami poniżyli
królewską drużynę, bo piłka
nożna nie jest taka oczywista.
Anglia w sumie jest podwójnym przegranym, bo kilka dni
wcześniej zapadła demokratyczna decyzja o wystąpieniu tego kraju z UE. Najdziwniejsze jest to, że większość
głosująca za wystąpieniem
nie do końca zdawała sobie
sprawę z konsekwencji tego
kroku. Cóż, taka jest demokracja… Dzięki tej decyzji
pozycja Polski znacząco się
wzmocni, a urzędnicy unijni
dostali siarczystego klapsa i
to zdecydowanie zasłużonego. Ponadto obecny rząd będzie mógł częściowo spełnić
obietnicę, że Polacy zaczną
wracać z wysp do kraju. Cel
będzie spełniony, choć jeszcze kilka dni temu nie było to
takie oczywiste.
Jak już jesteśmy w kraju,
nie sposób nie odnieść się do
nowego pomysłu na reformę
edukacji. Wracamy zatem do
systemu z czasów PRL, a prze-

cież biorąc pod uwagę, jaką
nienawiścią rządzący darzą
komunistów, takie rozwiązanie nie było oczywiste.
Są też sytuacje najmniej
oczekiwane i najbardziej bolesne, choć niestety oczywiste. To odejście prezesa wałeckiego Zakładu Energetyki
Cieplnej, który był oddany
tej firmie niemal od zawsze.
Niestety nie mam tu na
myśli odejścia na emeryturę… Bliskim Pana Andrzeja
Maślanki pragniemy złożyć
szczere wyrazy współczucia.
Na koniec rzecz, którą
można było przewidzieć. To
już 200 wydanie tygodnika
Extra Wałcz. Na pierwszej
stronie znajduje się artykuł, który zamieściliśmy w
pierwszym wydaniu. Extra
Wałcz się wciąż rozwija. Już
wyprzedziliśmy konkurencję, stając się wiodącym medium w powiecie wałeckim,
a wszystko za sprawą tych,
którzy nas czytają i tych,
którzy się u nas reklamują dziękujemy!
Piotr Kurzyna
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Felieton naczelnego (w zastępstwie)

Tragiczny finał spływu
Gdy deszcz przeszedł
w gwałtowną nawałnicę,
zaczęły łamać się drzewa. Jedno z nich trafiło
w uczestników spływu,
przebywających na lądzie,
chcących schronić się przed
burzą. Zginął 40-letni mężczyzna i jego 7-letni syn.

się drzewa. Chcąc schronić się
przed burzą, 40-letni uczest-

Do tragedii doszło w minioną sobotę (25 bm.) ok. godz.
15.00 na rzece Piławie, niedaleko Szwecji (gm. Wałcz).
Podczas spływu kajakowego
zaczął padać deszcz, który następnie przeszedł w gwałtowną nawałnicę, zaczęły łamać

nik spływu z dwójką siedmioletnich synów wyszedł na ląd.
- Jedno z drzew przewróciło
się na uczestników spływu. W
wyniku tego zdarzenia zginął
40-letni mężczyzna i jego 7
letni syn - mówi st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.
- W tym miejscu przeszła
trąba powietrzna. Wiatr wyrywał drzewa. Mężczyzna wraz
z synem nie byli przygnieceni.
Mogli zginąć od uderzeń kłębiących się w trąbie powietrznej konarów - podaje kpt. Mirosław Gruchot z Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
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Wałczu.
Jako pierwsi na miejsce dotarli strażacy z OSP w Szwecji. Ratownicy przystąpili do
udzielania pierwszej pomocy
lecz mimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u jednego z dzieci nie
udało się przywrócić czynności życiowych. Osoba dorosła
oraz jeden z chłopców (wg
nieoficjalnych ustaleń, byli to
Polacy na stałe mieszkający
w Niemczech) wskutek odniesionych obrażeń ponieśli
śmierć na miejscu. Drugiego
z chłopców zabrało Lotnicze
Pogotowie Ratownicze do
szpitala w Pile. Chłopiec doznał ogólnych obrażeń ciała
i przebywa pod obserwacją
lekarzy. Oprócz policjantów i

śmigłowca w zdarzeniu udział
brały dwie jednostki OSP i
dwie jednostki Ratownictwa
Medycznego.
mk
Fot. KP PSP Wałcz
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List do redakcji
Lechnik zapewnia, że miasto zaprzestanie pobierania opłat w soboty, ponieważ
czeka na opublikowanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, które
zostało już… opublikowane w kwietniu
tego roku. Więc nie ma na co czekać, a
opłaty w soboty nie powinny być pobierane. Osoby, które zapłaciły za postój w
strefie płatnego parkowania powinny
zachować bilety, ponieważ jest on podstawą do żądania zwrotu nielegalnie pobranych pieniędzy. Sprawę będziemy
monitorować.
Aleksandra Madej, Stowarzyszenie
Prawo na Drodze.

Dziś do mojej mamy przyszło małżeństwo z pełnoletnią córką w sprawie wynajętego mieszkania, które
rzekomo wynajęli przez telefon od jakiegoś znajomego i wpłacili zaliczkę. Żądali wyjaśnienia i chcieli
obejrzeć mieszkanie w celu weryfikacji informacji o
rozmieszczeniu pomieszczeń. Mama na szczęście zawołała sąsiadów i kazali temu państwu udać się na
policję w tej sprawie. Po jakiejś godzinie zadzwoniła
na policję, aby dowiedzieć się czy tam byli. Policjant
powiedział, że ich nie było i nie przyjdą, bo to taka
nowa metoda na wynajęcia, żeby zobaczyć co jest w
domu, by później wrócić i włamać się do mieszkania.
Proszę przestrzec naszych znajomych i mieszkańców,
żeby mieli się na baczności, a w razie podobnej sytuacji dzwonili od razu na policję.

REKLAMA

W Wałczu zaczyna poprawiać się oznakowanie strefy płatnego parkowania,
które nie spełnia wymogów prawnych.
Strefa powinna rozpoczynać się znakiem
pionowym D-44 i kończyć znakiem D-45,
dodatkowo powinny być wymalowane
linie poziome białe P-18, wyznaczające
miejsce postoju. Tylko w takim przypadku mogą być pobierane opłaty. Rozpoczęto naprawę nielegalnej strefy płatnej
od pomalowania linii poziomej białej,
które pojawiły się po zwróceniu uwagi
przez członków stowarzyszenia Prawo
na Drodze.
Zastępca burmistrza Wałcza Waldemar

Przestroga od Czytelnika
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99 gr za słowo

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:
Wynajmę lokal
tel. 725 929 462
[71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków.
tel. 67 258 26 84
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w
Wałczu 55m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40

Sprzedam mieszkanie w Bornem Sulinowie tel.
669 829 990
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe dla pracowników
tel. 792 244 037
Do wynajęcia dom o pow. 140m2, magazyny około
1000m2, teren utwardzony i ogrodzony przy trasie
E22 przed Człopą
tel. 789 237 689
Sprzedam działkę budowlaną położoną pod
lasem w Kołatniku tel. 602 474 496
Sprzedam duży ładny dom o pow. 180m2
ul.3go Maja
tel. 602 515 258
Sprzedam działki z warunkami zabudowy
1691 m2 i 1868 m2 po 30zł za m2, Rusinowo
tel. 609 701 835
Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie,
40 m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40

[83/4/50] Sprzedam lub zamienię na parter
Sprzedam dom w wsi Górnica 160 m2, ogródek,
mieszkanie 4-pokojowe.
garaż,działka 20a , duże podwórko, budynek
tel. 692 748 176
gospodarczy
tel. 881 454 709
[80/5/139] Pokój do wynajęcia w Wałczu.
tel. 888 108 966
Sprzedam bezczynszowe 2 pokoje 140tys.
tel. 663846956

RÓŻNE:

[81/4/141] Kwatery dla pracowników, łazienka, kuchnia, RTV. Szwecja/k Wałcza.
tel. 790 386 813
[78/4/115] FRANCUSKI - korepetycje i tłumaczenia.
tel. 503 842 429
[77/12/39] Sprzedam działki budowlane.
Różewo.
[80/6/75] Remonty, wykańczanie mieszkań. tel.
739 531 694
tel. 507 136 469
[85/2/212] Sprzedam samochód Zafira. Rocz- [84/4/202] Sprzedam kiosk na działalność gospodarczą (Lotto, prasa itp.) dobry punkt
nik 2005, 1.9
tel. 662 798 199
tel. 503 538 478
[85/4/210] Sprzedam mieszkanie 58,77 m2, [85/2/213] Usługi ogólnobudowlane,
remonty mieszkań.
wieżowiec, II p.
tel. 662 332 515
tel. 570 559 656
Sprzedam tłuczeń 40 zł tona.
[85/4/212] Sprzedam mieszkanie 47 m2, IIp. tel. 883-946-054
Dolne Miasto.
tel. 724 552 015
[72/20/77] Szybkie i wygodne pożyczki. Przejrzyste
[75/8/92] OKAZJA! Sprzedam tanio mieszka- zasady, raty łatwe do spłaty
Optima Sp. z o.o. KRS0000355315
nie na ul. Aleji Tysiąclecia,
tel. 500 600 370
2 pokoje ,44 m2.
tel. 724 837 911
Ocieplanie budynków,
Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie, tel. 881 507 760
64 m2, 3150zł/m2
[79/10/12] BIURO MATRYMONIALNE „Dana”.
tel. 882 09 36 40
tel. 695 06 20 20
[80/4/131] Sprzedam garaż na osiedlu moje
[79/12/11] NIEMIECKI Z SUKCESEM. Nauka,
marzenie.
korepetycje, niemiecki dla opiekunek, tłumaczenia
tel. 501 286 423
zwykłe, matura.
tel. 726 173 057
[80/8/139] Sprzedam 2 działki bud. o pow.
1000m2 każda. Stara część Ostrowca. Gra- KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZADZWOŃ
niczą z lasem, w sąsiedztwie Jeziora Klubo- tel. 882 069 266
wego.
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności
tel. 609 919 211
tel. 882 069 266
[89/8/205] Kupię ziemię rolną na obrzeżach
GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ
Wałcza, może być z zabudowaniami
tel. 882 069 266
tel. 604 27 55 22
[84/4/203] Sprzedam dom na Raduniu
tel. 662 798 199

Pożyczka z dojazdem do klienta.
tel. 882 069 266

Sprzedam mieszkanie, 70m2, parter z ogródSprzedam inwalidzki wózek elektryczny
kiem, umeblowane do uzgodnienia,nieopotel. 661 116 521
miarowane. Zatorze II.
tel. 518 360 663

Do 25.000 zł na dowolny cel

Sprzedam dużą działkę 3500m2 w tym tel. 882 069 266
500m2 działka budowlana. Cena 150 tyś.
Morzyce Nowe.
Pokoje do wynajęcia
tel. 693 424 150
tel. 790 386 813
Sprzedam dom w Gostomii
tel. 607 472 000

Remonty, wykończenia wnętrz
tel. 504 160 153

Szukam 3 pokojowego mieszkania do wynajęcia w Wałczu, od początku lipca. tel. +47 KASA Potrzebujesz pieniędzy?
465 722 66 , kontakt sms +48 504 333 344 ZADZWOŃ 882 069 266

POŻYCZKA
ZA DARMO
tel.

508 593 834
508 593 833

PRACA
59 gr za słowo

High-tech Company

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz

Zatrudnię panią do gotowania i sprzątania w pensjonacie - Człopa.
tel. 502-120-123
[89/4/352]Przyjmę do pracy w gastronomii (sprzedaż lodów z maszyny,
sprzedaż małej gastronomii) Cv wraz
ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
autogrill@vp.pl
Zatrudnie murarza, malarza-szpachlarza,
termoizolera, dekarza
tel. 504 408 763

„VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. w Wałczu
przyjmie do pracy brygadzistę ds.
budowlanych
i mechanika maszyn spożywczych
tel. 67 250 10 24
Zatrudnię pracownika na stanowisku
elektromechanik - kierowca do naprawy
urządzeń w siłowni (diagnostyka,
wymiana części, konserwacja).Pełny etet
i umowa o pracę. Proszę o przesłanie
swojego CV na adres e-mail:
biuroeurosport@wp.pl
tel. 692 698 386
Technik budownictwa, emeryt podejmie
prace.
tel. 691 588 828
Opiekunka seniorów- legalna praca w
Niemczech – sprawdzone kontrakty,
umowa, organizacja wyjazdu, bez opłatPromedica24 zaprasza!
tel. 514 781 838.
Nie znasz niemieckiego?- zapisz się na
kurs w Wałczu!

„VICTORIA CYMES” Spółka z o.o. w Wałczu
zatrudni studentkę/a/ do Działu
Księgowości. Wymagania:
Kierunek : finanse , rachunkowość
O fer ty pisemne prz yjmujemy do
15.06.2016r.
wanda.lament@cymes.pl
tel. 67 250 1024
Przyjmę kierowcę kat C, rencistę
tel. 507 466 071
Technik budownictwa-emeryt podejmie
pracę tel. 691 588 828
Pilnie! Praca dla kucharza
tel. 606 730 788
Zatrudnię pracowników w branży budowlanej tel. 667 758 463
Zatrudnię kucharkę/kucharza - praca na
terenie gminy Mirosławiec,
tel. 501 698 387

REKLAMA
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Sejmik przeciw zmianom w Prawie wodnym
Radni wojewódzcy zwracają
uwagę, że koszty reformy gospodarki wodnej proponowane w projekcie ustawy Prawo
wodne zostaną w pełni przeniesione na społeczeństwo.
- Ministerstwo Gospodarki
Morskiej proponuje rozwiązania,
które nie uwzględniają skutków
ekologicznych, ekonomicznych
i społecznych. Wprowadzenie
nowych opłat w życie oznacza
likwidację gospodarki stawowej
- alarmuje wicemarszałek Jarosław Rzepa.
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął 21
czerwca stanowisko w sprawie
zmiany ustawy Prawo wodne,
w którym negatywnie opiniuje
rozwiązania zaproponowane w
nowelizacji. Radni wskazują nie
tylko na szereg dodatkowych
opłat za korzystanie z wody, które obejmą energetykę, rolnictwo
czy sektor spożywczy, lecz także
całkowite ograniczenie wpływu
samorządów terytorialnych na
politykę regionalną w obszarze
gospodarki wodnej. Podkreślają,
że proponowane zmiany przez
administrację rządową doprowadzą do zaniechania realizacji
milionowych inwestycji w regionie związanych m.in. z ochroną
przeciwpowodziową.
Obciążenia fiskalne
W przyjętym stanowisku radni
zwracają uwagę, że proponowana przez administrację rządową
wysokość opłat wynikająca z
zapisów Ramowej Dyrektywy
Wodnej w rażący sposób od-

biega od wysokości dochodów,
jakie z korzystania z zasobów
wodnych uzyskują podmioty
oraz osoby fizyczne, których
źródłem utrzymania jest właśnie
szerokorozumiane korzystanie z
wody.
- Bazując na stawkach wskazanych w projekcie nowelizacji
ustawy Prawo wodne, w przypadku opłaty za usługę wodną
polegającą na nawodnieniu terenów użytkowanych rolniczo,
opłata za nawodnienie jednego
hektara może przekroczyć kwotę 1200 zł rocznie, co stanowić
będzie znaczące obciążenie już
dla rolnika o niewielkim zakresie
działalności, nie wspominając o
większych przedsiębiorstwach
gospodarujących tysiącami
hektarów, dla których opłaty
roczne sięgać będą milionów
złotych - czytamy w przyjętym
przez zachodniopomorski Sejmik stanowisku.
Centralizacja i zagrożone inwestycje
Nowelizacja ustawy przewiduje przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie wodami do nowo powstałego organu
„Wody Polskie” i tym samym
utratę przez samorządy województw całkowitego wpływu
na realizację zadań związanych z
regionalną gospodarką wodną.
Według wicemarszałka J. Rzepy
projekt ustawy zakłada powrót
do centralizacji gospodarowania
wodą, która się nie sprawdziła.
- Powołanie nowego podmiotu „Wody Polskie” całkowicie eli-

minuje samorząd województwa
z procesu decyzyjnego w zakresie kształtowania polityki przeciwpowodziowej i retencji. Kiedyś przekazano to zadanie do
województwa, bo rząd nie radził
sobie z tematem. Do tej pory
zainwestowaliśmy w ochronę
przeciwpowodziową ok. 600
mln zł - to wymierna wartość,
doceniana przez mieszkańców
terenów doświadczanych przez
powodzie - mówi wicemarszałek. - Także w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym są
zabezpieczone pieniądze na retencję i działania przeciwpowodziowe. Nie wiem, czy rząd zdaje
sobie sprawę, że wprowadzając
w tej chwili tak głębokie zmiany
całego systemu, może spowodować totalny chaos.
Wprowadzenie reformy doprowadzić może do zaniechania
realizacji prawie 30 inwestycji
wartych blisko 200 mln zł oraz 8
zadań strategicznych zaakceptowanych przez Bank Światowy na
kwotę 143 mln zł.
- Proponowana reforma gospodarki wodnej jest w ocenie
samorządu województwa na
tyle istotna, że doprowadzi do
paraliżu organizacyjnego, czego skutkiem będzie znaczące
opóźnienie realizacji zadań inwestycyjnych oraz obniżenie
efektywności prowadzonych
prac utrzymaniowych - oceniają radni województwa i apelują
o ponowną analizę założeń projektu ustawy Prawo wodne.
Oprac. mk

Laskowska Kinga, Przyłoga Julia
Nowacki Marcel, Śniec Stanisław
Jaworska Oliwia, Gabryelczyk Jakub
Zieliński Karol, Narbut Nela Lila
Żebrowski Adam, Jakub

Osman Stanisława
Nelus Helena
Zajda Zofia Władysława
Kolek Maria
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Pierwszy samodzielny
budżet zrealizowany
Podczas sesji Rady Gminy
Wałcz 28 czerwca radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
i sprawozdanie finansowe za
ubiegły rok oraz udzielili wójtowi absolutorium.
Po zatwierdzeniu wykonania
pierwszego budżetu w pełni samodzielnie wykonanego przez
wójta Jana Matuszewskiego i
udzieleniu absolutorium wzniesiono toast lampką szampana.
- Cieszę się, że mogę z państwem współpracować. Wykonanie budżetu to efekt nie tylko
pracy mojej, ale wielu osób. W
dzisiejszych czasach, gdy gminy
borykają się z różnymi problemami, także finansowymi, my dbamy o to, aby pieniądze naszych
mieszkańców wydawane były
właściwie. Jest satysfakcja, że
przez ten rok współpracowaliśmy, realizowaliśmy nasze wspólne zamierzenia i funkcjonujemy

płynnie. To nasz wspólny sukces
i mamy się czym chwalić - mówił
wójt Jan Matuszewski.
Gościem radnych była p.o.
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Anna Zaleska, która
przedstawiła informację na
temat sytuacji na rynku pracy
oraz działania PUP w kierunku
przeciwdziałania bezrobociu.
Mówiła m.in. o poprawiającej się
sytuacji na rynku pracy, rosnącej
liczbie ofert pracy, także spoza
powiatu oraz o formach aktywizacji bezrobotnych. Na koniec
maja w PUP zarejestrowanych
było 2.160 bezrobotnych, z czego 596 osób to mieszkańcy gminy Wałcz. 70 procent tej drugiej
grupy stanowią kobiety.
Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
powiatowi na dofinansowanie
Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
Na wniosek radnego Marka Ka-

Co robić podczas burzy?
Synoptycy przepowiadają gorące i burzowe lato. Co
zrobić gdy „złapie” nas burza
i jakie są ogólne zasady bezpieczeństwa podczas zjawisk
burzowych?
Przede wszystkim musimy
pamiętać, że nie należy być najwyższym punktem w okolicy,
gdzie występują wyładowania
atmosferyczne, gdyż szukają
one zazwyczaj najkrótszej drogi
między chmurą a ziemią. Nigdy
nie szukajmy schronienia pod
drzewami, masztami, latarniami, słupami linii energetycznych
i wolno stojącymi wieżami - są
wysokie i przez to ściągają pioruny. Dodatkowo stanie pod drzewem podczas burzy naraża na
śmiertelne niebezpieczeństwo
uderzenia i przygniecenia spadającymi konarami, gdy zerwie
się porywisty wiatr. Jeśli burza
zaskoczy was na otwartej przestrzeni (polu, dużej łące), kucnijcie, jednocześnie maksymalnie
zbliżając stopy do siebie. Jeśli
piorun trafi w niedalekiej odległości, zniwelujemy wtedy skutek oddziaływania napięcia krokowego. Bieganie podczas burzy
nie jest zalecane z tego powodu,
że czynność ta wymaga stawia-

nia dużych kroków, co powiększa
napięcie krokowe w razie bardzo
bliskiego uderzenia pioruna. Nie
trzymajcie się też innych osób w razie bardzo bliskiego uderzenia pioruna możesz zginąć razem
z nimi. Bezpiecznym miejscem
podczas burzy jest samochód.
Jego metalowa obudowa tworzy
tzw. klatkę Faradaya. Dzięki temu
prąd elektryczny przemieszcza
się tylko po zewnętrznej stronie
przewodnika, a pole elektryczne
nie przenika do wnętrza pojazdu.
Podczas burzy najbezpieczniejsze są budynki wyposażone w
instalację odgromową. Piorunochrony są wykonane z materiałów świetnie przewodzących
prąd. Piorun po uderzeniu w budynek szuka najłatwiejszej drogi
do ziemi. Instalacja odgromowa
przez swoje właściwości bezpiecznie sprowadza prąd z wyładowania atmosferycznego do
gruntu. Nie rozmawiajcie przez
telefon stacjonarny i nie korzystajcie z urządzeń elektrycznych
podłączonych kablem do instalacji. Piorun może uderzyć w linię
energetyczną lub telekomunikacyjną i przemieszczać się nią aż
do odbiorników (np. słuchawki
telefonu). Na czas burzy część
cenniejszych urządzeń elektrycz-

peckiego z porządku obrad zdjęto głosowanie nad projektem
uchwały dotyczącym zmiany
uchwały w sprawie ustalenia diet
dla radnych i przewodniczącego
Rady. Temat ten ma powrócić na
kolejnej sesji. Na wniosek wójta
do porządku obrad wprowadzono głosowanie nad projektami
dwóch uchwał: w sprawie odbioru odpadów komunalnych
od nieruchomości niezamieszkanych oraz w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości na powiększenie drogi wewnętrznej w
Kłębowcu. Obie uchwały zostały
podjęte jednogłośnie.
ka

nych lepiej odpiąć od instalacji,
gdyż impuls elektryczny z wyładowania może je zniszczyć. Gdy
słyszycie grzmoty, nie czekajcie,
aż zacznie padać. Piorun może
uderzyć jeszcze przed strefą
opadu. Odłóżcie wszelkie metalowe narzędzia i poszukajcie
bezpiecznego schronienia. Gdy
widzicie zbliżającą się burzę, jak
najszybciej skończcie prace na
wysokościach (dachy, drzewa).
Przebywanie na dachu w trakcie
burzy stanowi duże zagrożenie.
Podczas burzy nie przebywajcie
w jeziorze lub rzece. Substancje
chemiczne zawarte w nieprzefiltrowanej wodzie powodują
przewodzenie prądu. Jeśli piorun uderzy w taflę jeziora, morza czy w rzekę, istnieje spore
ryzyko porażenia. Nie żegluj,
gdy widzisz, że burza się zbliża.
Podczas burz nad akwenami istnieje spora szansa na pojawienie
się wiatru szkwałowego. Jeśli widzisz burzę, staraj się jak najszybciej dopłynąć do przystani. Gdy
prognozowane jest wystąpienie burzy, nie parkuj samochodu pod drzewami. W razie pojawienia się silnego wiatru konary
lub całe drzewo może zniszczyć
twoje auto. Zanim wyjdziesz na
dłuższy spacer lub wyjedziesz na
wycieczkę, sprawdzaj prognozy
burzowe i ostrzeżenia.
Źródło: lowcyburz.pl
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Działająca przy wałeckim Starostwie komisja ds. bezpieczeństwa i oznakowania na drogach
publicznych przeprowadziła 20
czerwca wizję lokalną na drodze
krajowej nr 10 w okolicach Piecnika. W ciągu kilku tygodni doszło
tam do sześciu kolizji i czterech
wypadków, w których trzy osoby
zginęły, a osiem zostało rannych.
W skład komisji weszli przedstawiciele Starostwa, Komendy Powiatowej Policji i kierownik Rejonu Wałcz
GDDKiA Sławomir Rosiński.
- Pod względem oznakowania
drogi kierowca jest dobrze poinformowany o wszystkim, co na tej
drodze jest możliwe. Droga jest
widoczna, ustawione są znaki in-

Sprawdzone kąpieliska
Wałecki Sanepid przebadał w naszym powiecie
wodę w miejscach wykorzystanych do kąpieli. Gdzie
jest pewnie i bezpiecznie?
Woda jest przebadana i czysta w jeziorze Raduń na plaży
„Tawerna pod Wieżą” przy placu Polskim i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul.
Chłodnej. Zagrożeń epidemiologicznych nie odnotowano także na plaży miejskiej w
Jeziorze Zamkowym przy ul.
Bydgoskiej w Wałczu oraz plaży na Jeziorze Liptowskim w
Tucznie.
- Wszystkie wymienione
miejsca są dopuszczone do
kąpieli - potwierdza Jadwiga
Falkowska-Sroka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu.
Na wyniki badań czekają
jeszcze użytkownicy plaży
„Caritasu” w Ostrowcu na
jez. Lubianka i Centralnego
Ośrodka Sportu na Bukowinie

na jez. Raduń.
Pozostałe miejsca wykorzystywane do kąpieli w powiecie wałeckim nie są przebadane. Zalicza się do nich m.in.
plaża Armatorskiego Klubu
Żeglarskiego w Nakielnie na
jez. Bytyń Wielki oraz plaża
przy gminnym campingu
i plaża wiejska w Zdbicach
(oba kąpieliska na jez. Zdbiczno) oraz wszystkie kąpieliska
na terenie Mirosławca i
Człopy.

Po nawałnicy
Powalone drzewa, uszkodzone dachy,
zerwane linie wysokiego napięcia i zablokowane częściowo lub całkowicie
drogi - to bilans gwałtownych zjawisk
atmosferycznych, które nawiedziły w
miniony weekend powiat wałecki.
Skutki nawałnic usuwali strażacy, którzy
wyjeżdżali do zdarzeń aż 20 razy. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło niedaleko
Szwecji, w którym dwie osoby poniosły
śmierć, a jedna trafiła do szpitala (piszemy
o tym w osobnym artykule).
- Drzewa i konary uszkodziły dach w sklepie spożywczym w Rusinowie, budynku
gospodarczym w Nagórzu i domku letniskowym w Golcach - wylicza kpt. Mirosław
Gruchot z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. - Drogi były
nieprzejezdne w obu kierunkach niedaleko
Rutwicy, Zdbowa, Miłogoszczy i Trzebina.
Miejsca, w których drogi były nieprzejezd-

- To nie są nasze nadzorowane badania. Organizatorzy
sami muszą nam zgłosić chęć
przebadania wody w miejscach przeznaczonych do
kąpieli. Nie wszyscy wyrażają
taką wolę - dodaje J. Falkowska-Sroka. - Takie badania
przeprowadzamy w sezonie
dwa razy. Pierwszy raz przed
1 lipca i drugi raz 1 sierpnia.
To że woda w danym akwenie nie została przebadana,
nie oznacza od razu, że jest
zanieczyszczona, ale… czy
nie lepiej mieć pewność?
mk

REKLAMA

Kontrola
na drodze

formujące o niebezpiecznych zakrętach i ograniczeniu prędkości,
na drodze jest tzw. tarka, czyli poprzeczne wyżłobienia w innym kolorze, ostrzegające kierowcę przed
niebezpieczeństwem. Wnioskować
można, że jedynym powodem wypadków na tym odcinku drogi jest
nadmierna prędkość lub nieuwaga
kierowców - mówi naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu wałeckiego starostwa Bogusława Wojdyła. - Ten odcinek drogi ma swoją
historię. Kiedyś stała tam atrapa
radiowozu, później fotoradar i uważamy, że dobrze spełniał on swoją
rolę. Dlatego po przeprowadzeniu
kontroli komisja wystosowała pisma
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zwiększenie
szorstkości na łukach drogi oraz do
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego o ustawienie w
tym miejscu fotoradaru.
ks

ne w jednym kierunku aż trudno zliczyć.
Najwięcej (aż jedenaście) zdarzeń odnotowano w sobotę w gminie Wałcz. W
usuwaniu skutków wszystkich zdarzeń
brały udział 32 zastępy straży pożarnej, a
szacunkowe straty w budynkach i na drogach wyniosły 65 tys. zł.
mk

9

Czwartek, 30 czerwca 2016

500+ podsumowany
Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz
podsumował 22 czerwca na
konferencji prasowej trzy
pierwsze miesiące działania
programu Rodzina 500+.
Województwo zachodniopomorskie znajduje się na trzecim
miejscu w kraju pod względem
relacji ilości wydanych decyzji
do ilości złożonych wniosków.
- Na 100 tys. złożonych wniosków wydano już 86 tys. decyzji
o wypłaceniu świadczenia, co
oznacza aż 86% zrealizowanych
wniosków - mówił wicewojewoda M. Subocz. - Łącznie wypłacono już 263 tys. świadczeń.
Wicewojewoda zaapelował,
by te rodziny, które chcą uzyskać świadczenie liczone od
początku działania programu,
czyli od 1 kwietnia, jak najszybciej złożyły wniosek.
- Nie czekajcie na ostatnią
chwilę, to może powodować
duże kolejki w miejscach składania wniosków - przekonywał.
- Przypominam, że aby uzyskać
trzymiesięczne wyrównanie,
wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 1 lipca włącznie. Po tym

terminie świadczenia będą liczone od miesiąca, w którym
rodzina złożyła wniosek.
W województwie na wypłaty
świadczeń w ramach programu
do końca tego roku przewidziano 735 mln zł. Na obsługę
programu - 14 mln.
Zakończyła się także akcja
informacyjna związana z programem Rodzina 500+. Inspektorzy Wydziału Spraw Społecznych ZUW odwiedzili wszystkie
gminy naszego województwa.
Podczas kampanii przedstawiciele wojewody rozmawiali
zarówno z pracownikami reali-

Brygada świętowała
Uroczystym apelem rozpoczęło się święto Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu
Północny - Wschód, podczas
którego wyróżniającym
się żołnierzom wręczono
odznaczenia. Uroczystości
zakończyła defilada pododdziałów, a później rozpoczął
się wojskowy festyn.
W dziewiątą rocznicę powstania BWDWKP-W 24 czerw-

ca na wałeckiej Alei Gwiazd
Sportu ustawiły się pododdziały 100 Batalionu Łączności,
104 Batalionu Logistycznego,
Zespołu Wsparcia Dowództwa
WKP-W, 102 Batalionu Ochrony oraz 610 Signal Batalion
niemieckiej Bundeswehry. Na
trybunie stanęli dowódcy jednostek i zaproszeni goście, a
wśród nich burmistrz Wałcza
Bogusława Towalewska i starosta wałecki Bogdan Wankiewicz wraz z wicestarostą Jolantą Wegner.
Dowódca Brygady pułkownik Jacek Rolak przywitał się ze
sztandarami, przeszedł przed
frontem pododdziałów i zaprosił gości na trybunę.
Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego podniesiono na
maszt biało czerwona flagę,
a dowódca powitał zaproszonych gości.
Podczas uroczystego apelu odczytano postanowienie
prezydenta RP oraz decyzję

zującymi ustawę, jak również
mieszkańcami gmin, a także
rozdawali materiały promocyjne programu Rodzina 500 +.
Łącznie przejechali 13 tys. km.
- Chciałbym podziękować
wszystkim samorządom za zaangażowanie i sprawne działanie - podsumował wicewojewoda.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu
złożono 1533 wnioski i wydano 1201 decyzji o przyznaniu
świadczenia wychowawczego.
W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wałczu złożono
1050 wniosków i wydano 926
decyzji o przyznaniu 500+.
Oprac. AK

ministra obrony o nadaniu medali i odznaczeń resortowych.
Za sumienna służbę podczas
użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju oraz za nienaganną służbę
w polskich kontyngentach
wojskowych odznaczono 14
żołnierzy.
Dowódca Korpusu gen. broni Manfred Hofman wręczył
11 żołnierzom Brygady odznaczenia za udział w ćwiczeniach
Anakonda 16.
Odczytano również rozkaz
dowódcy BWDWKP-W o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników wojska. Tytułem
„Zasłużony Żołnierz RP” III
stopnia wyróżniono 12, a list
gratulacyjny otrzymało 22
żołnierzy. Przyznano także 13
pochwał, a dodatkowym urlopem nagrodzono 3 żołnierzy
zawodowych i 2 pracowników
wojska.
Następnie odczytano rozkaz
dowódcy 100 BŁ ppłk Sebastiana Trojanowskiego o przyznaniu odznak pamiątkowych

Sportowo i ekologicznie

W sobotę w Wałczu Drugim odbył się festyn rodzinny, który pomimo kapryśnej
pogody zgromadził wielu
uczestników.
Impreza rozpoczęła się od
występu Amatorskiej Grupy
Teatralnej „Czy To Bajka”, która wystawiła humorystyczną
wersję Snieżki i Kopciuszka. Po
przedstawieniu rozpoczęła się
gra plenerowa przybliżająca
graczom historię miejscowości.
Oprawą sportową profesjonalnie zajęła się młodzież z TKKF
Wałcz, a organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele ciekawych zabaw oraz konkursów
artystycznych i sprawnościowych z ciekawymi nagrodami,

podarowanymi przez lokalnie
działające miejsca rozrywki.
Wśród uczestników została
przeprowadzona zbiórka aluminiowych puszek po napojach,
ponieważ impreza została dołączona do akcji Fundacji RECAL
„Sport dla wszystkich, recykling
dla każdego”. Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony darmowy
poczęstunek oraz napoje. Festyn zakończył się wspólnym
grillem.
Organizatorzy pragną gorąco podziękować wszystkim,
którzy wsparli przedsięwzięcie
oraz uczestnikom za aktywny
udział oraz mają nadzieję na
kontynuację.
Oprac. AK

tej jednostki, którą wyróżniono
6 żołnierzy.
Po oficjalnych przemówieniach odbyła się defilada pododdziałów.
Wojskowy festyn rozpoczął
się minikoncertem wojskowej orkiestry z Bydgoszczy,
odbyła się inscenizacja grupy
rekonstrukcyjnej, można było
posilić się wojskową grochówką i bigosem, wystąpił zespół
Klakson, zorganizowano również gry i zabawy dla dzieci.

Jeszcze przed rozpoczęciem
uroczystości, jak również po
niej można było oglądać wojskowy sprzęt. Najczęściej były
to specjalne samochody łączności polskiej i niemieckiej
armii, był również samochód i
sprzęt kuchenny, który wyraźnie różnił się od tych kuchni
polowych, jakie były dawniej
na wyposażeniu Sił Zbrojnych.
piotr
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Dziesięć lat współpracy
W niedzielne południe w
Muzeum Ziemi Wałeckiej
spotkali się przedstawiciele
władz Wałcza i miast partnerskich Werne, Kyritz i francuskiego Bailleul. Okazją do
spotkania było 10-lecie podpisania umowy o współpracy
miast partnerskich Wałcz - Kyritz.
- Dzisiaj obchodzimy wałecką część uroczystości 10-lecia partnerstwa miast Kyritz i

KĄCIK

KAROLA S.

Facet siedzi w domu przed
telewizorem z kuponem
totolotka w reku. Zona siedzi w kuchni. Rozpoczyna
sie losowanie Lotto. Facet
sprawdza kupon 3 liczby sie
zgadzaja....czwarta, piata...
ma szostke!!!! Nagle zona w
kuchni slyszy:
- kurwaaaaa!!!! j est!!! Trafilem!!! Mam Szóstke!!!kochanie!!!
- Co sie stalo???!!!
- Mam!!!Trafilem!!!kochanie
pakuj sie!!!
- Co wyjezdzamy??Teneryfa??Kanary??
- Nie!!! Pakuj sie i wynoś!

Zapytałem wczoraj żonę:
Kochanie, gdybym stracił
pracę i wszystkie oszczędności, to czy nadal byś mnie
kochała?
Odpowiedziała bez zastanowienia:
Oczywiście Skarbie, że bym
Cię kochała.
Tęskniłabym, ale kochała.

REKLAMA

Konferencja, temat: „kariera
zawodowa a wierność małżeńska”, referent wygłasza:
- Pierwsze miejsce jeśli chodzi o zdrady małżeńskie zajmują lekarze...te nocne dyżury sprzyjają, kilka etatów
naraz itd.
- Drugie miejsce..to oczywiście artyści...ciągle nowe
role, plany, otoczenie.
- ...no a trzecie miejsce...
to właśnie ludzie tacy jak
Państwo - uczestnicy konferencji, szkoleń, jeżdżący
w delegację.
Z sali odzywa się facet:
- Protestuję! już od 20 lat
wyjeżdżam i nigdy mi się to
nie zdarzyło!!!
Na to głos z końca sali,
wstaje facet i krzyczy:
- I właśnie przez takich ludzi
jak ty mamy trzecie miejsce!!!

Wałcz. Parę dni temu gościliśmy
w Kyritz, gdzie rozpoczęliśmy
wspólne świętowanie. Kontakty naszych miast trwały jednak
znacznie dłużej niż nastąpiło
sformalizowanie partnerstwa
w postaci umów. Zostało ono
obudowane spotkaniami i wzajemnymi działaniami - mówiła
burmistrz Bogusława Towalewska. - Idea zawierania partnerstw pomiędzy miastami Europy sprawdziła się doskonale.

Zapewniam naszych gości z
miast partnerskich, że bardzo
cenimy sobie nasze spotkania.
W ciągu ostatnich dziesięciu
lat wspólnie obchodziliśmy
najważniejsze święta naszych
miast, intensywnie rozwijała się
wymiana młodzieży, współpraca rozkwitała także w wymiarze
kulturalnym; poznaliśmy wasze
instytucje i organizacje. I to poznanie w naszych relacjach jest
najważniejsze. Poznanie to zrozumienie i akceptacja, także dla
inności czy odmienności. Jest
ono początkiem tolerancji tak
bardzo potrzebnej w dzisiejszej
nacjonalizującej się Europie.
- Bardzo się cieszymy, że znów
możemy gościć w Wałczu. W
ciągu tych dziesięciu lat rozwinęło się nasze partnerstwo
i spotykaliśmy się nie tylko na
płaszczyźnie urzędu, ale także
na płaszczyźnie sportu, kultury i
gospodarki. To czas regularnych
spotkań i wspólnego świętowania - mówiła burmistrz Kyritz
Nora Görke. - I chociaż mówi-

my w różnych językach, mamy
różną mentalność i kulturę oraz
różną przeszłość, jest wiele rzeczy, które nas łączą. Najważniejsze co nas łączy to fakt, że
razem należymy do wolnej,
niepodległej i demokratycznej
Europy. I mimo tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, ja wierzę
w Europę i partnerstwo, dzięki
któremu możemy zapewnić
wolną przyszłość naszych obywateli.
Głównym punktem uroczystości było odnowienie umowy
partnerstwa. Po podpisaniu dokumentu zaproszono gości na
zwiedzanie wystawy „My jesteśmy Kyritz”. Przedstawiono na
niej m.in. historię i informacje
o współ8czesnym mieście oraz
wyświetlono prezentację ukazującą podpisanie współpracy
pomiędzy Wałczem i Kyritz.
Niedzielną uroczystość uświetnił koncert grupy muzycznej „La
Fonica Quartet”.
ks
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Lato powitane

01.07.2016 r. godz. 22:00
KINO NA TRAWIE – projekcja
filmu „FURIA” – Wałecka Aleja
Gwiazd Sportu /wstęp wolny/

02.07.2016 r. godz. 12:00
ZUMBA W POŁUDNIE- Promenada J. Raduń /wstęp wolny/

03.07.2016 r.
godz. 10:00 – 12:00

Śniadanie na trawie – targ
śniadaniowy, warsztaty
kulturalno-artystyczne- Promenada Jeziora Zamkowe/wstęp
wolny/

06.07.2016 r. godz. 17:00
Wycieczka po mieście- oprowadza Leszek Jóźwik Prezes Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta /
zbiórka turystów w holu WCK/

08.07.2016 r. godz. 22:00
Festiwal Dwóch Jezior – Pokaz
Smoczych Łodzi z pochodami,
występ zespołu Djembe SP nr. 1,
Kino Na Trawie
- projekcja filmu „REJS”/Promenada Jeziora Raduń/

KINO TĘCZA
01.07 – 07.07.2016 r.
„WORCRAFT”
godz. 17:45 3D dubbing
godz. 20:00 2D napisy
/prod. USA/

08.07 – 14.07.2016 r.
„Obecność 2”
godz. 17:45 i 20:00
/prod. USA/

15.07- 21.07.2016 r.
„TARZAN- legenda”

godz. 17:45 3D dubbing i
godz. 20:00 2D napisy
/prod. USA/

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

Udana noc

Choć gwałtowna burza
przerwała imprezę, człopiańska Noc Świętojańska
była udana, a mieszkańcy i
goście bawili się do białego
rana.
Nad jeziorem Trzebin w
piątkowy wieczór i noc trwała impreza taneczna na plaży. Z kolei w sobotę od samego rana rywalizowano w
zawodach strzeleckich oraz
rozegrano turniej siatkowej
piłki plażowej. W tym samym
czasie można było skorzystać
również z innych licznych
atrakcji. Również w sobotę
ponad trzydziestu płetwonurków czyściło jezioro, wyciągając na brzeg wiele niebezpiecznych przedmiotów.
Przy okazji uczono dzieci i
młodzież zasad zachowania
czystości nad wodą.
Niestety tuż przed rozpoczęciem meczu Polska Szwajcaria zerwała się burza,
a porywisty wiatr poprzewracał namioty i spowodował
awarię zasilania. Reakcja organizatorów była natychmiastowa: podłączono agregat i
zaczęły się sportowe emocje.
Po meczu na scenie występowały miejscowe zespoły,
lecz natura jeszcze raz dał

znać o sobie. Podczas występu chóru Cantores nastąpiło
apogeum burzy. Wiatr poderwał front sceny, a z zadaszenia lunęły kaskady wody, zalewając chórzystów i sprzęt,
co zmusiło organizatorów do
przerwania imprezy.
- Niestety aura nas nie rozpieszczała - mówił odpowiedzialny za organizację imprezy Marek Matela. - Piątek był
udany, niestety w sobotę trzeba było zrezygnować z części
atrakcji.
- Mieliśmy nadzieję, że burza przejdzie bokiem, lecz widząc jak ogromna konstrukcja
sceny unosi się do góry, ze
względów bezpieczeństwa
podjęliśmy decyzję o zakończeniu imprezy - dodał burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć.
Po godzinie 20:00 pomimo
deszczowej aury mieszkańcy
gminy i miasta oraz goście z
zaprzyjaźnionej gminy Neuenkirchen puścili na wody
jeziora Trzebin wianki świętojańskie.
W planach były jeszcze mistrzostwa Człopy w ujeżdżaniu mechanicznego byka, lecz
z powodu złej pogody zostały
odwołane.
Oprac. p

Po raz drugi Obywatelski
Ruch Samorządowy „Przyszłość” zorganizował „Przywitanie Lata z Przyszłością”.
Impreza odbyła się 25 czerwca na terenie kąpieliska „Tawerna pod Wieżą”.
- Chcemy zaprosić mieszkańców do wspólnej zabawy,
pokazać, że na plaży można się
nie tylko opalać, ale i świetnie
bawić, to dotyczy zwłaszcza
najmłodszych - mówił prezes
ORS „Przyszłość” Bogdan Wankiewicz.
A atrakcji nie brakowało:
dmuchane zamki, słodki poczęstunek, kromki chleba ze smal-
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cem i ogórkiem oraz kiełbasa z
grilla; zabawy i konkurencje z
nagrodami dla najmłodszych.
Między plażowiczami przechadzał się clown i częstował dzieciaki cukierkami. I najważniejsze -wszystkie te atrakcje były
bezpłatne. Przygotowano również pokaz udzielania pierwszej
pomocy, a chętni mogli przekonać się na symulatorze zderzeń
dlaczego warto zapinać pasy w
samochodzie.
Oczywiście, w tę szczególną
sobotę nie mogło zabraknąć
dodatkowej atrakcji - strefy
kibica i wspólnego oglądania
meczu.
ks

Prawie wszystko o saperach
VIII Piknik Militarny, który
26 czerwca odbył się w skansenie Grupy Warownej Cegielnia w Wałczu poświęcony był
saperom.
- Ten piknik nieco różni się od
wcześniejszych, gdyż polega
bardziej na oglądaniu. Udało
nam się zaprosić do współpracy
muzea spoza Wałcza, ale nie zabrakło także stałych elementów
- mówi kierownik skansenu
Bogdan Dankowski. - Organizując pikniki za każdym razem
chcemy przedstawić coś innego. Dzisiaj są saperzy, a już we
wrześniu organizujemy piknik o
tematyce lotnictwa. Będą akcesoria, wyposażenie, bo niestety
żaden samolot tu nie wyląduje.
Eksponaty pochodziły z Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska
Polskiego oraz Dziejów Ziemi

Mieszkowickiej w Gozdowicach, Muzeum Saperskiego z
Dąbrówki i Muzeum II Wojny
Światowej. Oprócz wystaw,
na których można było obejrzeć m.in. „skarby” znalezione
przez saperów czy zabytkowe
i współczesne wyposażenie
formacji saperskich, nie mogło
zabraknąć tradycyjnego kina
bunkrowego, kawiarenki bunkrowej, wspólnego ogniska i
atrakcji dla najmłodszych - piaskownicy, w której za pomocą
wykrywacza metalu można
było znaleźć różne skarby.
Dodatkową wystawę „Przesuwanie Polski - ziemie zachodnie
i północne w 1945 roku” przygotowało Muzeum Historii
Polski z Warszawy. Tę wystawę
można oglądać do końca lipca.
ks
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Burmistrz bez absolutorium

Podczas głosowania nad
absolutorium dla burmistrz
Bogusławy Towalewskiej większość radnych wstrzymała się
od głosu i uchwała nie została przyjęta. Radczyni prawna
urzędu twierdzi, że nie niesie
to za sobą żadnych skutków
prawnych, lecz inni prawnicy
mówią coś zupełnie innego.
Na obrady 28 czerwca przybyło 18 z 21 radnych, a na początku
obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego prezesa ZEC Andrzeja Maślanki. Później już tak
spokojnie i dostojnie nie było, a
rozpoczęło się jak u Hitchcocka
trzęsieniem ziemi, czyli starciem
Ryder - Zalewski. Później napięcie raz opadało raz wzlatywało
pod sufit, a zakończenie to teatr
jednego aktora.
Po stwierdzeniu quorum,
przyjęciu porządku obrad, protokołu z poprzedniej sesji i kilku
informacji pochylono się nad
sprawozdaniem burmistrza z
działalności w okresie międzysesyjnym. Najwięcej pretensji do
tego sprawozdania miał Adrian
Zalewski, który prezentowanie
swoich wątpliwości rozpoczął
od wymienienia wszystkich wydziałów Urzędu Miasta. Kiedy,
pomimo próśb przewodniczącego Rady Zdzisława Rydera, nie
precyzował swoich myśli przewodniczący odebrał mu głos i zarządził przerwę. Radny Zalewski
natychmiast udał się do dziennikarzy i przekazał oświadczenie.
- Informacja burmistrza Wałcza powinna być przedstawiana
bardziej jasno - twierdził radny.
- Chodzi o to aby była przedstawiana wydziałami, abyśmy
wiedzieli, co konkretne wydziały
w tym czasie zrobiły. Burmistrz
wrzuca wszystko do jednego
worka, co nie daje jasnego obrazu. A jeżeli chodzi o Zdzisława
Rydera nie jest to jego pierwsze
takie zachowanie. Uważam, że
taka osoba w ogóle nie powinna być radnym. Radnych wybiera
się po to, aby dyskutować, rozmawiać i rozważać różne sprawy,
a nie po to, aby przyjść i odwalić
sesje, ponieważ chce się szybciej
pójść do domu.
Po przewie emocje opadły, a
radny Zalewski zgodził się, aby
do tej sprawy wrócić podczas
obrad komisji. Później nastąpiła
seria pytań radnych do przedstawicieli ratusza. Rajców interesowały oznaczenia poziome ulic,
naprawy sprzętu na plaży przy

ulicy Bydgoskiej, a także kiedy
wszystkie fontanny będą miały
oświetlenie. Powrócił również
temat półwyspu Strączno.
Przed najważniejszym głosowaniem o udzieleniu absolutorium głos zabrała burmistrz Towalewska.

czerwony kartonik.
Radni 16 głosami za przy 2
wstrzymujących przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie
z wykonania budżetu. Kiedy
jednak przyszło do uchwalenia
absolutorium głosowanie miało zupełnie inny przebieg. Tylko

- Na dzień 31 grudnia 2015
roku zadłużenie miasta wyniosło
27 milionów 430 tysięcy złotych
- mówiła B. Towalewska. - W ciągu 3 lat spłaciliśmy 13 milionów.
W tym roku spłacimy kolejne
4870 tys., a w przyszłym 6550
tys. Jeżeli będziemy prowadzić
oszczędną i wyważoną politykę
budżetową, w 2017 roku zejdziemy z zadłużeniem poniżej
15 milionów. Przypomnę tylko,
że RIO oraz Komisja Rewizyjna
RM wyraziły pozytywną opinie o
realizacji budżetu w 2015 roku.
Po B. Towalewskiej szczegółowe wyliczenia z wykonania
budżetu przedstawił skarbnik
Rafał Fiszer, a później głos zabrali
przedstawiciele poszczególnych
klubów.
- Opinie RIO i KR, a także Komisji Budżetowej są pozytywne
i dlatego klub „Wspólny Wałcz”
będzie głosować za przyjęciem
zatwierdzenia sprawozdania i
udzielenia absolutorium - mówiła Halina Kuch.
- Mam wrażenie, ze widzieliśmy inny budżet - twierdził Stanisław Sobolewski. - Decydenci
z ratusza nie mają pomysłu na
Wałcz i dlatego klub „Niezależnych” nie poprze tych uchwał.
- Nie zrealizowano ponad 40%
zadań inwestycyjnych, a to działanie przeciwko mieszkańcom mówił szef klubu „Alternatywa”
Krzysztof Piotrowski. - Chcemy pokazać pani żółtą kartkę i
chciałbym, aby za rok nie był to

troje rajców było za jego udzieleniem, a 15 wstrzymało się od
głosu. Aby uchwała została przyjęta musiało za nią zagłosować
co najmniej 11 radnych. Tak więc
burmistrz Towalewska absolutorium nie otrzymała.
Jak później tłumaczyła radczyni prawna nie rodzi to żadnych
konsekwencji. Po prostu uchwała nie została przyjęta. Jeżeli rada
podjęłaby uchwałę o nieudzieleniu absolutorium, wtedy można
by mówić o ewentualnym referendum o odwołaniu burmistrza.
Jednak inni prawnicy twierdzą,
że w takiej sytuacji referendum
może zostać zarządzone.
W tym miejscu kilka słów wyjaśnienia, czym tak naprawdę
jest absolutorium i co może być
skutkiem jego nieudzielenia.
Absolutorium to nic innego, jak
uznanie działalności finansowej
burmistrza za prawidłową. Absolutorium udziela się w drodze
uchwały, którą podejmuje rada
bezwzględną większością głosów jej ustawowego składu. W
przypadku Wałcza, by uzyskać
absolutorium niezbędne jest 11
głosów popierających. W myśl
Ustawy o samorządzie gminnym, nieudzielenie absolutorium
jest równoznaczne z podjęciem
przez radę inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania burmistrza. By jednak zapowiedź taka mogła być
zrealizowana, rada musi podjąć
oddzielną uchwałę w sprawie

przeprowadzenia referendum.
Ta z kolei może być podjęta nie
wcześniej niż po upływie 14 dni
od sesji absolutoryjnej. Odwołanie burmistrza w referendum
oznaczałoby też rozwiązanie
rady. Czy wałeccy rajcy podejmą
uchwałę o referendum?
Po kolejnym spokojnym fragmencie obrad, podczas którego radni przyjęli (lub nie) kilka
uchwał rozpoczęło się ostre starcie Komisja Rewizyjna - dyrektor
Zakładu Oświatowego Andrzej
Wiśniewski. KR rozpatrywała
skargę dyrektorki Przedszkola
nr 6 Stokrotka na dyrektora ZO
i uznała ją za zasadną. Dyrektor
podnosił, że w uzasadnieniu
nie przytoczono żadnego aktu
prawnego, który miałby złamać,
a działania jakie podejmował
były zasadne.
Przypomnijmy, że wszystko
zaczęło się od skargi pracownic
przedszkola na dyrektorkę, a dyrektor ZO zarządził w placówce
kontrolę. Przewodnicząca KR
Anna Ogonowska argumentowała, że czynności, jakie podjął
A. Wiśniewski, były niezasadne, a
zarzut sformułowany w skardze
się potwierdził.
W związku z tą sprawą wywiązała się burzliwa dyskusja,
której przysłuchiwało się kilka
pracownic przedszkola. Reakcje
tak na sali sesyjnej, jak i na balkonie były różne. Od oklasków po
głosy dezaprobaty. Po godzinie
przewodniczący Rady zapropo-

nował, aby sprawę skargi pracownic przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy.
Później przystąpiono do podejmowania uchwał. Z pakietu
dziewięciu przyjęto 7, w tym
uchwałę o uznaniu za zasadną
skargi na dyrektora ZO. Radni
zagłosowali przeciwko powołania Rady Muzeum przy Muzeum
Ziemi Wałeckiej, a także przeciw
zmianom w statucie Zakładu
Oświatowego. Przyjęto również,
wbrew stanowisku władz ratusza, uchwałę o ustaleniu stawek
podatku od środków transportu,
która obniża stawki o połowę.
Kiedy przyszło do interpelacji
i zapytań radnych oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych rozpoczął się
teatr jednego aktora. W głównej roli wystąpił Adrian Zalewski. Rajca był niezadowolony z
odpowiedzi, jakie uzyskał z UM
na zadane przez niego na piśmie pytania. Innego zdania był
przewodniczący i - jak zauważył
Maciej Żebrowski - Z. Ryder i A.
Zalewski mają chyba przed sobą
różne odpowiedzi. Należy jednak
oddać, że niektóre pytania A.
Zalewskiego były przemyślane i
z ich treści widać było, że radny
myśli o potrzebach mieszkańców. Jednak forma w była czasami niezrozumiała, a ponadto
okraszona osobistymi pretensjami do urzędników i niewybrednymi komentarzami.
piotr
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WUTW zdobywa Etnę

Kolejna wyprawa studentów seniorów i ich
przyjaciół to „zaliczenie” kolejnego rejonu Europy: fragmentu południowych Włoch oraz przede
wszystkim Sycylii. Na kontynencie mieliśmy Sorrento, ruiny Pompei oraz cudowne Capri; w drodze powrotnej zaś - Polski Cmentarz Wojenny na
Monte Cassino.

Sycylia - to było zwiedzanie różnych miast wyspy,
gdzie odkrywaliśmy wpływy greckie, rzymskie, arabskie czy normańskie. Mieszkaliśmy na wschodnim
wybrzeżu, w pobliżu Taorminy, pięknego miasta na
wysokiej górze. Morze mieliśmy o 50 m od hotelu
(plaża, niestety, kamienista). Byliśmy na południu Sycylii - w Syrakuzach i Agrigento (tu widać było ruiny
greckich lub rzymskich świątyń i amfiteatrów. Potem
jechaliśmy na północ, do Monreale oraz Palermo stolicy wyspy (tu niegdyś rządzili m.in. Arabowie).
Odbyliśmy rejs na dwie spośród wulkanicznych Wysp
Liparyjskich: Lipari i Vulcano; tu mogliśmy wymoczyć się w siarkowym błocie albo pluskać w wodzie
z gejzerami siarki. Wszędzie podziwialiśmy lazurową
wodę mórz: Tyrreńskiego, Jońskiego, Śródziemnego.
Największą atrakcją wyjazdu była chyba wyprawa
na Etnę, najwyższy czynny wulkan w Europie (3340
m). Kolejką, busami, a wreszcie na własnych nogach
osiągnęliśmy wysokość ok. 3 tys. m, pokonując stromizny, zimno i bardzo silny wiatr; zaglądaliśmy do
wygasłych kraterów (do głównego, czynnego, się nie
podchodzi); dotykaliśmy gorącej czarnej, kamienistej
ziemi pod stopami. Widoki i wrażenia - niezapomniane.
A poza Etną cieszyliśmy oczy zielonością gajów
cytrusów i oliwek, błękitem wód, fioletem ścian
bugenwilli. I oczywiście próbowaliśmy smakować
wszystkiego, co lokalne. Teraz, oglądając zdjęcia,
wspominamy tę wyprawę, no i myślimy, dokąd na
następną.
B. Stankiewicz
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Milion na sport
Milion złotych z budżetu
województwa na pokrycie
części kosztów budowy,
modernizacji i remontów
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej otrzyma blisko
60 samorządów gminnych
lub powiatowych z Pomorza
Zachodniego.
W 2016 roku w budżecie

samorządu województwa
znalazło się ponad dwa razy
więcej funduszy niż w roku
ubiegłym. Remonty, modernizacje i doposażenia dotyczą: hal sportowych, sal
gimnastycznych, stadionów,
boisk, zapleczy socjalnych,
marin oraz nabrzeży, siłowni
zewnętrznych, obiektów lekkoatletycznych, a nawet plaż.

Wsparcie wyniesie od 6 do
ponad 18 tys. zł.
Środki pozwolą na poprawę
stanu infrastruktury rekreacyjno-sportowej w regionie.
„Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu
terytorialnego na poprawę
infrastruktury sportowej” to
przedsięwzięcie realizowane w latach 2002, 2005-2008
oraz ponownie od 2014 roku,
po zakończeniu programu

„Moje Boisko-Orlik 2012”. W
całości finansowane jest przez
Urząd Marszałkowski. Dotychczasowe wsparcie w ramach
poszczególnych edycji programu wynosi blisko 3,5 mln
zł. Umożliwiło ono modernizację ponad 270 obiektów w
regionie.
W Tucznie przeprowadzone
zostaną prace na stadionie
miejskim. Koszt inwestycji
wyniesie 35 tysięcy złotych,

a dofinansowanie 17,5 tys.
W Człopie za ponad 40 tys.
zł (18,3 tys. dofinansowania)
zmodernizowane zostanie
zaplecze stadionu. Z kolei samorząd powiatowy w ZS nr 4
RCKU wyremontuje parkiet w
sali gimnastycznej (koszt 40
tys. zł, dofinansowanie 18,3
tys.)
Oprac. mk
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Góralska na topie

Zawodniczka KS Korona ponownie okazała się bezkonkurencyjna i podczas I Akademickich Mistrzostw Polski
w boksie sięgnęła po złoty
medal.
Pierwsze mistrzostwa odbyły
się w Katowicach i zostały zorganizowane przez miejscową
AWF. Do rywalizacji przystąpiło
76 zawodniczek i zawodników z
41 krajowych uczelni. Gra toczyła się nie tylko o tytuł mistrzów
kraju, lecz także o prawo startu
w Tajlandii podczas mistrzostw
świata studentów.
Pomimo nie najlepszej frekwencji niektóre walki były emocjonujące. Wałczanka, aktualna
młodzieżowa mistrzyni Polski,
w finale spotkała się z Ewą Białas
z Energetyka Jaworzna, która w
ubiegłym roku zdobyła brązowy
medal mistrzostw Europy. Jaworzanka nie sprostała szybszej i
lepiej przygotowanej fizycznie
Góralskiej, a sędziowie ogłosili
jednogłośnie zwycięstwo za-

Wakacyjne zwycięstwo

wodniczki Korony. Tym samym
podopieczna Łukasza i Zbigniewa Butryńskich zdobyła swój
czwarty tytuł czempionki kraju.

Młodzi piłkarze MUKS
Orła 2010 z rocznika 2007
okazali się najlepsi podczas międzynarodowego
turnieju PRIME FOOD CUP
2016 rozgrywanego w Przechlewie.

Trenerzy oraz zawodniczka
dziękują Urzędowi Miasta,
Starostwu, Urzędowi Gminy
oraz firmie Victoria Cymes za
wsparcie w organizacji wyjazdu.
Oprac. p

Klub Junior Football Academy był organizatorem rozegranej 26 czerwca imprezy,
a rywalizowały cztery roczniki
piłkarzy.
Podopieczni Adama Łukaszewicza najpierw rozegrali fazę grupową, podczas
której zanotowali na swoim
koncie siedem zwycięstw,
a jeden mecz pozostał nierozstrzygnięty. Tym samym
występujący w składzie: Wiktor Lisowski, Paweł Patrzek,
Nikodem Grygieńccza, Nikodem Gola, Bartek Oleszyński,
Kacper Górski, Karol Suslik,
Mikołaj Pastuszka, Kamil Zapala, Mateusz Różański, Franek Filipczuk wałczanie zajeli
pierwsze miejsce w grupie i
w finale spotkali się z zespołem Sparta Sycewice. MUKS
Orzeł 2010 zwyciężył w tym
pojedynku 2:0 i triumfował w
całym turnieju.
- Jestem bardzo dumny z
tych chłopców - mówił Adam
Łukaszewicz. - To już kolejny

raz, kiedy udowodnili, że ich
rozwój idzie w dobry kierunku. Po zeszłorocznym vicemistrzostwie województwa w
kategorii U8 w Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku i wygraniu Turnieju
Finałowego Ligi Żaków grupy
drawsko -wałeckiej, kolejny
raz udowodnili, że grają na
wysokim poziomie.
Szkoleniowiec oraz zawodnicy dziękują za pomoc Kamilowi Leśnemu z firmy KELC
oraz Dorocie i Sławomirowi
Ptakom z firmy Ptak - Reklamy
za wsparcie w ciągu ubiegłego sezonu. Szkolenie w klubie
jest współfinansowane przez
gminę miejską Wałcz. Dziękują również Starostwu oraz
rodzicom.
22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie sezonu

2015/ 2016 najmłodszych
roczników klubu MUKS Orzeł
2010 Wałcz.
W „Tawernie pod Wieżą”
spotkały się grupy Adama Łukaszewicza, Jacka Halickiego,
Andrzeja Czyżaka oraz Artura
Pieczyraka. Łącznie bawiło się
ponad stu zawodników.
Młodzi piłkarze ubrani byli
w biało-czerwone stroje ,
podkreślając wielki sukces
naszej reprezentacji w Euro
2016. Przy słonecznej pogodzie zorganizowano szereg
zabaw. Był konkurs żonglerki,
a także konkurs na najlepszą
piosenkę dopingującą polskich piłkarzy. Były również
kiełbaski oraz lody.
Na koniec każdy zawodnik
otrzymał dyplom z gratulacjami oraz podziękowaniami
od klubu.
Oprac. p

Punkty kajakarzy
Zawodniczki i zawodnicy
WTS Orzeł bardzo dobrze
zaprezentowali się podczas międzywojewódzkich
mistrzostw młodzików w
kajakarstwie klasycznym
i zdobyli 14 punktów we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

REKLAMA

Na poznańskim torze regatowym Malta 26 czerwca
rywalizowało prawie 350
uczestników, a do niektórych
biegów zgłoszono ponad 40
osad. Wyścigi odbywały się na
dystansie 2000 m, a wszystko
przy wspaniałej, słonecznej
aurze.
Dwa złote medale wywalczył Miłosz Polaczek, który

zwyciężył w kategorii C-1, a
dodatkowo wraz z Krystianem
Krzyżanowskim triumfował
w C-2. Krystian zdobył także
srebrny medal w C-1, ulegając tylko klubowemu koledze.
Płynący również w tej konkurencji Hubert Pora uplasował
się na 9. pozycji. Brązowy
krążek w K-1 wywalczył Emil
Czepe, który miał za rywali
45 zawodników. W środkowej stawce przypłynął Oskar
Pawłowski. Obaj wymienieni
wystartowali również w kategorii K-2 i zajęli piątą lokatę. Emilia Paszkowska i Alicja
Januchowska w K-2 uplasowały się tuż za podium.
Oprac. p

16

Leśny
Zakątek
Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego

3150 zł netto/m2
www.everest-development.pl

882 075 049

