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Mocno wadliwa umowa
Pomylone numery KRS, inne nie mniej znaczące błędy, a także brak realizacji niektórych
zadań przez wykonawcę - za które zapłaciło
miasto - to w największym skrócie wady podpisanej umowy na organizację sztandarowej
imprezy Urzędu Miasta, czyli 6. Wałeckiego
Biegu Filmowego.
Zawarta 15 marca tego roku pomiędzy burmistrzem
Wałcza, a warszawską Fundacją Wychowanie przez Sport
umowa już na pierwszy rzut oka jest wadliwa. Numery KRS
firmy, z którą miasto zawarło kontrakt, na początku umowy
nijak się mają do numerów KRS fundacji podanych przy
podpisach na końcu. Różne numery są przypisane do dwóch
firm i tak naprawdę nie wiadomo z kim zawarto umowę.
Interesujące jest też to, że umowę sygnują swoimi podpisami

burmistrz Bogusława Towalewska, skarbnik Rafał Fiszer
oraz - co szczególnie dziwi - radca prawny urzędu Krystyna
Narkiewicz. Rodzi się pytanie, czy taka umowa jest ważna
i wiążąca oraz czy w taki sam sposób przygotowywane są
również inne umowy w Urzędzie Miasta?
Kuriozalny jest również jeden z paragrafów, w którym
gmina miejska Wałcz ma… sama sobie zapłacić za wykonanie
zadań. Pewnie jest to pomyłka, lecz nie powinna się zdarzyć.
- Sprawy z różnymi numerami KRS nie zauważyła
nawet radczyni prawna i przyznam, że to nasz błąd - tłumaczyła z rozbrajającą szczerością naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych UM A. Gródka. - Jednak nie zmienił on
merytorycznie treści umowy. Tak samo jak sprawa wypłaty
świadczenia, które jest po prostu pomyłką.
Fundacja Wychowanie przez Sport zobowiązuje się
w umowie do zapewnienia nagłośnienia oraz sceny, lecz
w dokumentach można znaleźć fakturę, za którą zapłaciło
miasto. Wystawiła ją Agencja Artystyczna VIVO na sumę
4700 zł za „wynajem zadaszonej sceny wraz z montażem
oraz wynajem barierek ochronnych”.

- Jeżeli chodzi o scenę to fundacja była przygotowana
na jej postawienie, lecz skrzypek Tomasz Dolski zażyczył
sobie innej - dalej tłumaczy A. Gródka. - Fundacja nie
mogła się z tego wywiązać, więc wzięliśmy to na siebie. Przyznam, że należało napisać w tej sprawie aneks
do umowy.
Kolejnym zobowiązaniem wykonawcy było przygotowanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń. Tym razem
w dokumentach pojawiają się dwie faktury, oczywiście
zapłacone przez miasto, wystawione przez wałeckie „cmielstudio”, opiewające na sumę 880 i 1300 zł.
- Fundacja przygotowała obszerną dokumentację fotograficzną - wyjaśnia naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. - Natomiast pan Ćmiel wykonywał dodatkowe
zlecenia na rzecz miasta i za to otrzymał zapłatę.
Wykonawca był zobowiązany w umowie również współpracować przy organizacji Mistrzostw Polski Leśników
i za to otrzymał pieniądze z urzędu. Jednak w kosztach
partycypowało także Nadleśnictwo Wałcz.
Dokończenie na str.2
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... nie tylko
o Tomka
tu chodzi!
W przyszłym
tygodniu
wszystkiego
się dowiecie!
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Niezwłocznie

Zawsze zastanawiałem
się, jak odczytywać słowo „niezwłocznie” lub „bez
zbędnej zwłoki”. Interpretowane jest szczególnie
pomysłowo przez wielu
urzędników, którzy przy zapisie „niezwłocznie lub nie
później niż 14 dni” przeważnie odczytują to jako: 14 dni
lub wcale. Choć przyznać
trzeba, że nie przez wszystkich, bo spotkałem się osobiście z pracą urzędników,
którzy załatwiają sprawy
od ręki i niestety niesprawiedliwie ich wizerunek
cierpi przez te czarne owce,
którym od razu się nie chce.
Niestety tych kilka czarnych

odpowiadać wcale, bo gdy
urzędnik odpowie po upływie
14 dni, to i tak złamie prawo.
Wniosek jest taki, że lepiej
nie pytać. Wszyscy żyją wtedy
spokojniej. Z tego wychodzi
zbędna robota dla pytającego,
jak i odpowiadającego. Ale do
czego to doprowadzi? Odpowiedzmy sobie sami.
Z osobistych doświadczeń
co do marnotrawienia czasu,
także spędziłem trochę chwil
na poszukiwaniu możliwości preferencyjnego nabycia
mieszkania z dopłatą nawet
do 100 tys. zł. Udało się, ale
co z tego, jak nie spełniam
warunków, a wystarczy, że
miałbym trójkę niepełnoletnich dzieci. Aby wiedza się
nie zmarnowała niezwłocznie,
a czas nie był zmarnowany, jak
w powyższym przypadku, to
jak znajdą się chętni z trójką
niepełnoletnich dzieci, to
chętnie zdradzę pomysł na
zdobycie nowego lub kolejnego mieszkania.

owiec tworzy spore stadko.
Myślę, że najczęściej to sami
petenci popełniają błąd przy
formułowaniu pisma do urzędnika, używając sformułowania
„bez zbędnej zwłoki”. Robi się
problem, bo jak szybko znaleźć
zwłoki i to w dodatku takie,
które będą zbędne. Nikt nie
umiera sobie ot tak na zawołanie, a tu poszukiwania mogą
trwać maksymalnie 14 dni.
Podczas narastających problemów w poszukiwaniu zwłok
ludzie zaczynają jeszcze raz
analizować zapytania. Czy „bez
zbędnej zwłoki” można interpretować bardziej dosłownie,
czyli należy odpowiedzieć bez
uwzględnienia jakichkolwiek
zwłok? Zwłoki ponadto same
z siebie są zbędne i mało przydatne, bo ani to pogadać, ani to
z takimi na piwo pójść. W rezultacie okazuje się, że można
odpowiedzieć od razu. W tym
momencie świeci się lampka
informacyjna. Minęło już 14 dni
przez te przeklęte poszukiwanie, a przepis mówi dokładnie
- nie później niż 14 dni. Zatem
w takim przypadku lepiej nie

Piotr Kurzyna

Mocno
wadliwa umowa
Dokończenie ze str.1

- Z tego co się orientuję Nadleśnictwo nie zapłaciło fundacji
żadnych pieniędzy, a jeżeli już to
była to mało znacząca kwota - dalej
mówiła A. Gródka. - Za to wsparło
nas przy oznaczaniu trasy.
- Fundacja Wychowanie przez
Sport otrzymała od nas darowiznę,
choć w tej chwili nie przypominam
sobie w jakiej wysokości - powiedział w rozmowie telefonicznej
nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz
Tomasz Partyka. - Ponadto nasi
pracownicy oznaczyli trasę i czuwali nad przebiegiem biegu. Nie
znam szczegółów umowy fundacji
z miastem.
Ponadto wykonawca zobowiązał
się do zapewnienia osób do obsługi
ADRES REDAKCJI
ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
REDAKTOR NACZELNY Piotr Kurzyna
I ZESPÓŁ REDAGUJĄCY
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Redakcja czynna od poniedziałku do piątku
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Felieton naczelnego

technicznej zawodów, a wspomnianą obsługę prowadzili w zdecydowane większości wolontariusze
z PWSZ, osoby z Nadleśnictwa
a także pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, za co ten
ostatni wystawił fakturę. Jeżeli
jesteśmy już przy obsłudze technicznej, miasto zapłaciło za dwie
umowy o dzieło z elektrykiem,
opłaciło osobę atestującą trasę,
a także prowadzącą rozgrzewkę.
Przypomnijmy, że uczestnicy biegu
wpłacali wpisowe, które w zależności od daty wpłaty wynosiło od
40 do 66 złotych i było wpłacane
przez biegaczy na konto fundacji.
- Nie jestem przeciwny organizacji tego biegu, lecz uważam,
że było można imprezę zorganizować znacznie taniej - powiedział
Marek Matela, który pierwszy zauważył problem z umową. - Każda
złotówka z publicznych środków
powinna być szczególnie uważnie

wydawana i należy szukać tańszych rozwiązań. Sam zwróciłem
się do kilku firm, które specjalizują się w organizacji tego typu
imprez i ich oferta, która obejmowała bardzo podobne zobowiązania, była znacznie tańsza. Samo
przygotowanie i przeprowadzenie
dwóch biegów z elektronicznym
pomiarem czasu, ustawieniem
bramy startowej i oznakowaniem
trasy, a także zabezpieczenie fotograficzne i medialne imprezy,
utworzenie strony internetowej,
zapewnienie numerów startowych
i czipów to koszt 3400 brutto. Do
tego koszulki po około 17 złotych
i medale po 10 - 12 zł. Uważam, że
całą imprezę można zamknąć w 25
- 30 tysiącach złotych, a miasto
za bieg w sumie zapłaciło prawie
70 tysięcy. Widać, że sporo kosztowały gwiazdy radiowej Trójki
oraz Paweł Januszewski.
piotr
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OGŁOSZENIA DROBNE
99 gr za słowo

Sprzedam działkę budowlaną
tel. 692 354 427

Niemiecki z sukcesem zmiana
numeru na: Tel: 519 136 277

Sprzedam mieszkanie 57m2 w centrum Wałcza. Tel.535 883 873.

Remonty wykończenia wnętrz
tel. 504 160 153

Wynajem pokoi 888 108 966

Sprzedam rozrzutnik obornika 1
osiowy 3,5 t. Stan dobry.
Cena 3 tys tel. 696 920 785

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do redakcji
Extra Wałcz,
ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:
71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków.
tel. 67 258 26 84

Sprzedam mieszkanie z dopłatą z
programu MDM. Tel. 505 189 190
Wynajem pokoi tel. 888 108 966

Sprzedam duża działkę 3500 m2
Sprzedam nowe bezczynszowe w tym 500 m2 budowlanej, Nowe
mieszkanie, 40 m2, 3150zł/m2
Morzyce, 140 tys do negocjacji.
tel. 882 09 36 40
Tel. 693 424 150
Zamienię kawalerkę 32m2 TBS po Do wynajęcia mieszkanie 2 pokapitalnym remoncie na większe(- kojowe na dolnym mieście po 15
do remontu lub zadłużone)
grudnia. Tel: 601 401 958
tel. 579 329 603
Sprzedam ziemie rolna 121 ha,
Sprzedam dwa mieszkania. Jedno gmina Człopa. Tel: 501 871 707
bezczynszowe, własnościowe. Drugie bezczynszowe po częściowym RÓŻNE:
remoncie.
[80/6/75] Remonty, wykańczanie
tel. 67 387 32 17
mieszkań. tel. 739 531 694
kom. 608 79 72 24
Wynajmę lokal
tel. 725 929 462

GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ 882 069 266

[85/2/213] Usługi ogólnobudowlaDo wynajęcia pokój z kuchnią i ła- ne, remonty mieszkań.
zienką tel. 796 930 103
tel. 662 332 515
Sprzedam dom w Wałczu 100m2 z Ocieplanie budynków,
działką 600m2 166.000zł cena do tel. 881 507 760
negocjacji
Ekspres gotówkowy do 25 000 zł tel. 507 982 149
Zadzwoń lub SMS: KASA
4 osobowe pokoje do wynajecia 882 069 266
tel. 790 386 813 , 602 187 624]

[79/10/12] BIURO MATRYMONIALNE „Dana”.
Sprzedam działke uzbrojoną wDo- tel. 695 06 20 20
binie 1820m2
tel. 600 934 791
79/12/11] NIEMIECKI Z SUKCESEM.
Nauka, korepetycje, niemiecki dla
Sprzedam lub wynajmę nierucho- opiekunek, tłumaczenia zwykłe,
mość po Centrali nasiennej - pięcio- matura.
-kondygnacyjna
tel. 726 173 057
Media: energia elektryczna, gaz,
woda, kanalizacja
Działka położona przy drodze kra- Atrakcyjna pożyczka minimum formalności tel. 882069266
jowej nr.10
tel. 668208135
Zatrudnię pracownika budowlaneMieszkanie dla dużej rodziny do go na stałe
50% taniej. Tel. 505 189 190 Sprze- tel. 694 159 907
dam ziemię rolną 121 ha, gmina
Sprzedam duża działkę 3500 m2
Człopa.tel, 501871707
w tym 500 m2 budowlanej, Nowe
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe Morzyce, 140 tys do negocjacji.
na Dolnym Mieście, parter i ogró- Tel. 693 424 150
dek. Ogrzewanie ryczałtowe.
Tel. kontaktowy: 663 681 666

Do 25.000zł na dowolny cel
tel. 882069266

Mieszkania od 1.500 zł za m2.
Tel. 505 189 190

Pożyczka z dojazdem do klienta.
Tel. 882069266

Sprzedam samochód marki Opel
Astra Kombi 2 Rok 1998 (przebieg
203 tys.) Poj.1.6 Benzyna-gaz. Przegląd ważny do pażdziernika 2017.
Kolor czarny, stan techniczny dobry.
tel. 788 319 340
Sprzedam dwie sofy skóra brąz, 2,3osobowe, ul. Nowomiejska 33

PRACA
59 gr za słowo
zgłoszenia osobiście w redakcji!

Sprzedawca w saloniku prasowym.
Wymagane doświadczenie w handlu. CV: edytawalcz@wp.pl
Zatrudnię pracownika do sprzedaży
w małej gastronomi w Wałczu. CV
wraz ze zdjęciem na email.
machowscy84@wp.pl
Praca w Holandii dla kobiet, mężczyzn i młodzieży. Wyjazdy od zaraz, zatrudnienie głównie w sektorze
ogrodniczym. Posiadamy też z inne
oferty dla osób z doświadczeniem w
pracy za granicą.
Kontakt: Wałcz , Kościuszki 12A,
tel. 67-2584108, lic. 4933
Praca dla tłumacza/ki J. niemieckiego, tłumaczenia maili,treści oraz rozmowy.Umowa o prace, cały etat. tel.
kontakt: biuro@e-hermer.pl
Zatrudnimy Kucharkę
tel. 600 279 932
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.
Kolejowej 4 w Wałczu, poszukuje
wykonawcy na wymianę pokrycia
dachowego budynku na blachodachówkę wraz z wymianą obróbek
blacharskich, rynien, rur spustowych. Propozycje proszę składać
pod nr tel. 507 038 118
Opieka nad seniorami- praca w
Niemczech, leganie, na umowę
atrakcyjne wynagrodzenie i bonusy
za wyjazd świąteczny. Promedica24
tel. 514 781 838.
Praca dla dietetyka- Centrum Dietetyczne NaturHouse .CV proszę składać na adres Bydgoska 21a/2 Wałcz
tel: 603 035 788
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Nawarzyli piwa
Ciężaru organizacji podjął
się Adrian Leonczyk, piwowar
z browaru domowego „Browar
Świdwin” oraz gospodarz RW
Danko Protić.
Podczas „Warsztatów warzenia regionalnego piwa domowymi sposobami” zgłębiano wiedzę
o narzędziach i surowcach piwowarskich; omawiano i pokazywano
jak powstaje piwo oraz jakie są
procesy warzenia; opowiadano
o piwnych mitach i ciekawostkach.
Nie zabrakło oczywiście degustacji piw domowych i regionalnych
(m.in. z browaru Świdwin: Tea
APA, Witbier i Pepper Ale).
Było kameralnie. Wszyscy
uczestnicy warsztatów zjechali z Wałcza plus jedna osoba ze
Szczecina (mieszkańcy Mirosławca zostali w domach przy radioodbiornikach, bo… do miasteczka
zawitało akurat Polskie Radio).
Proces warzenia trwał kilka godzin. Podczas niesłychanych (żeby

W mirosławieckiej Republice Wyobraźni
w minioną sobotę (19 bm.) zebrało się na
specjalnych warsztatach grono mniej i bardziej
doświadczonych piwowarów domowych.

nie napisać magicznych) procesów zaczęło
powstawać pierwsze UWAGA! Piwo Mirosławieckie, wg specjalnie stworzonej
receptury przez piwowara Adriana Leonczyka, który dobrał odpowiednie gatunki

jęczmieni, chmielu i drożdży. Teraz
należy uzbroić się w cierpliwość, żeby
drożdże „zrobiły robotę”. Degustacja
Piwa Mirosławieckiego już w grudniu!
mk

OFERTA PRACY

„Swój zawód traktuję jak pasję”
Rozmowa z Małgorzatą Michalik, właścicielką salonu
fryzjerskiego „Obcinaczka”.
Kilka słów o sobie:
Od 6 lat jestem fryzjerką.
Ukończyłam Zasadniczą Szkołę
Zawodową w Wałczu. Praktyki
odbywałam w salonie fryzjerskim
“Styl”, gdzie nabyłam bardzo dużo
wiedzy praktycznej i teoretycznej. Mogę śmiało powiedzieć, że
to, kim dzisiaj jestem, zawdzięczam również Julicie i Kasi, ale
oczywiście gdyby nie mój zapał,
pracowitość i zamiłowanie do fryzjerstwa, nie osiągnęłabym tego,
co dzisiaj posiadam. Fryzjerstwem
zainteresowałam się w gimnazjum
i już wtedy zdecydowałam, że właśnie to będę robić w przyszłości.
Swój zawód traktuję nie tylko jako
pracę, ale również pasję, w którą
wkładam całe swoje serce i staram
się wykonywać go najlepiej, jak
tylko potrafię.

W naszym salonie oferujemy Państwu pełny zakres usług fryzjerskich,
damskich i męskich: fachową poradę,
konsultację, czesanie, modelowanie,
stylizację, strzyżenie, prostowanie,
koloryzację, dekoloryzację, pasemka, baleyage, fryzury oraz uczesania
wieczorowe i okolicznościowe, podpięcia, loki, koki, zabiegi regeneracyjne, saunę dla włosów z odżywkami
i odbudowę włosa. Oprócz profesjonalizmu i zaangażowania zapewniamy
komfortowe warunki, miłą atmosferę
oraz przystępne ceny :)

O co klientki proszą najczęściej
i co jest modne w tym sezonie?
Zdecydowanie w tym sezonie
najmodniejsze okazało się sombre
i ombre, muszę przyznać, że kobiety
coraz częściej wybierają naturalna
‘’opcję’’ jeśli chodzi o koloryzację,
O co klientki proszą najczęściej co mnie bardzo cieszy :). Staramy
i co jest modne w tym sezonie?
się uciekać od zabiegów chemiczZdecydowanie w tym sezonie nych, które źle wpływają na strukturę
najmodniejsze okazało się sombre włosa.
i ombre, muszę przyznać, że kobiety
coraz częściej wybierają naturalna
Gdzie znajduje się salon i jak
‘’opcję’’ jeśli chodzi o koloryzację, najprościej umówić się na wizytę?
co mnie bardzo cieszy :). Staramy się
Salon znajduje się w Wałczu na ul.
Jakie usługi oferuje „Obci- uciekać od zabiegów chemicznych, Wojska Polskiego 7/2 (naprzeciwko
które źle wpływają na strukturę włosa. spółdzielni mieszkaniowej). Bardzo
naczka”?

często klientki kontaktują się ze
mną przez Facebook, co nie jest
dla mnie komfortową sytuacją,
ponieważ choć bardzo bym chciała,
nie jestem w stanie pracować i odpowiadać na wiadomości. Dlatego
wolę, jeśli odbywa się to telefonicznie. Mogę wtedy normalnie
porozmawiać z klientką. Warto
też przyjść osobiście, pokazać się
i poradzić :)
eMU
cała rozmowa już wkrótce Salon Fryzjerski „Obcinaczka”
Wałcz
w pierwszym numerze Modneul.Wojska Polskiego 7/2 Wałcz
go Magazynu!

tel: 502 749 907
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Odpowie

List do redakcji

W odpowiedzi na list W. Kuleszy

za przemoc i groźby
Policjanci zatrzymali
33-letniego mężczyznę,
który wtargnął do mieszkania znajomych, groził im
i używał przemocy. Sprawca zgłosił się potem na
policję.
Zanim doszło do popełnienia
przestępstwa sprawca i pokrzywdzeni pili alkohol. Potem pojechali
do jednego z lokali rozrywkowych
w powiecie, gdzie doszło do
utarczki słownej pomiędzy 33-letnim sprawcą a inną osobą obecną
w lokalu. 32-letni pokrzywdzony
interweniował w przepychance.
Dzień po tym incydencie 33-latek
wtargnął bez zapowiedzi do miesz-

kania pokrzywdzonych. Zaczął im
grozić, wyzywał, szarpał, popychał
i wykręcał ręce. Nie oszczędził
też sąsiadki, która pojawiła się
w mieszkaniu zaalarmowana hałasem. Kiedy policjanci przybyli
na miejsce zdarzenia, sprawcy już
nie było. Najwyraźniej przemyślał
sprawę, bo rano sam zgłosił się na
komendę.
33-latek przyznał się do popełnionych czynów oraz skorzystał
z dobrowolnego poddania się karze. Prokurator zastosował wobec
niego dozór policyjny oraz zakaz
zbliżania się do pokrzywdzonych.
Za naruszenie miru domowego
oraz groźby karalne może mu grozić kara grzywny albo pozbawienia
wolności do 2 lat.
Oprac. mk

Nigdy nie mianowałem się sam
przewodniczącym MKK NSZZ
,,Solidarność” w Wałczu. Nigdy nie
było i nadal nie mam takiej możliwości w NSZZ ,,Solidarność”.
Funkcje tę sprawowałem zawsze
z wyboru i w czynie społecznym.
Nie pobierałem żadnego wynagrodzenia ani żadnych profitów.
(…) W wyborach uczestniczyli
zaproszeni goście z Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność” w Pile
i TZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie.
Pan Wojciech Kulesza ma jednak zawodną pamięć, rozmija się
z prawdą i nie chce tego pamiętać.
Odnośnie referendum, to od samego początku nie akceptował
wybranego na burmistrza Wałcza Wojciecha Klukowskiego.
Nie mógł się z takim wyborem

pogodzić i go zaakceptować. Napominał go z kim mu nie wolno
rozmawiać pod rygorem odwołania z tego stanowiska (chodziło mu
o moja osobę). Były to złe maniery
i ciągoty pana Wojciecha K. do
autokratycznej władzy, nie mającej
nic wspólnego ze służbą społeczną. Przypomnę tu m.in. uchwalony przez radnych bubel prawny
krzywdzący naszych mieszkańców
a dotyczący podwyżki czynszów
w sposób niezgodny z prawem.
W tak ważnej sprawie nie skonsultował się z żadną organizacją
społeczną ani mieszkańcami naszego miasta. Po naszym proteście
i indywidualnych właścicieli wycofano się z niefortunnej decyzji.
Tak prezentowane maniery i brak
kontaktu z mieszkańcami naszego
miasta były m.in. przyczyną do

zorganizowania referendum. Zebraliśmy około 2000 podpisów od
wyborców naszego miasta. Trzeba
to było umieć dostrzec i docenić...
Ze swoją działalnością na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce otrzymałem od prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej w roku
1999 Srebrny Krzyż Zasługi a w
2005 roku Złoty Krzyż Zasługi za
działalność społeczną, związkową
i samorządową (MP nr 7 z 2000
i MP nr 80 z 2005 roku).
Biorąc powyższe pod uwagę
wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych i szkalujących mnie pomówień oraz przeproszenia na
łamach Waszego pisma.
Henryk Maj

Skarga na burmistrza
Jeszcze w tym miesiącu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie
odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie skargi na bezczynność burmistrza Wałcza Bogusławy Towalewskiej. Sprawa dotyczy problemów z udostępnieniem informacji publicznej. Skargę złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Anna Ogonowska.

Stanisław Ograbek
Wojciech Grabowski
Filip Kraska
Hanna Cicha

Ewa Boruch
Mikołaj Rusak
Piotr Fedorczuk
Lesław Andrzej Fiderek
Helena Kondraciuk
Kazimiera Statkiewicz

W marcu br. A. Ogonowska
wystąpiła do burmistrza o udostępnienie informacji ws. diagnozy przeprowadzonej przez firmę
„Braimart” w Wałeckim Centrum
Kultury oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej. Burmistrz poinformowała
wnioskodawczynię o niemożliwości załatwienia sprawy, argumentując to potrzebą dokonania
uzgodnień ze wspomnianą firmą.
Burmistrz nie udostępniła wnioskowanej informacji ani nie wydała
też decyzji o odmowie jej udostępnienia.
- Pani Anna Ogonowska rzeczywiście wystąpiła z wnioskiem
o udostępnienie diagnozy wykonanej przez firmę Braimart - potwierdza burmistrz B. Towalewska.
- Mieliśmy wątpliwości dotyczące
możliwości udostępniania tej diagnozy z uwagi na zapis w umowie
z firmą audytorską zabraniający
udostępnianie raportu ze względu
na objętą ochroną autorską metodologię badań. Raport ten został udostępniony po uzyskaniu
opinii prawnych, wskazujących
na możliwość udostępnienia tej
informacji. Pragnę zaznaczyć, że
zwłoka w udostępnieniu raportu nie
wynikała z chęci ukrycia jakichkol-

wiek faktów. Niestety obowiązujące nas przepisy prawne często
są niespójne, niejasne i budzące
liczne spory interpretacyjne. Pani
Anna Ogonowska przyjęła sobie
misję wyszukiwania nawet najdrobniejszych potknięć, by móc
wykazać burmistrzowi jego błędne
decyzje. I można by nawet to docenić, gdyby nie fakt, że ujawnione
uchybienia nie mają większego
znaczenia dla istoty sprawy. Na
szczęście mamy mądrych mieszkańców, którzy potrafią odczytać
działania polityczne od tych, które
ukierunkowane są na poprawę życia mieszkańców.
W sierpniu A. Ogonowska
złożyła skargę do WSA (za pośrednictwem burmistrza), a we
wrześniu B. Towalewska uznała
ją za zasadną. Burmistrza tłumaczy
w piśmie do WSA, że „Opóźnienie w udostępnieniu informacji
nie wynikało ze złej woli. Gmina
związana była umową ze spółką
Brainmart, która nie wyraziła
zgody na udostępnienie raportu.
Daleko idące wątpliwości co do
możliwości udostępnienia materiału i konieczność przemyślenia
argumentów podawanych z jednej
strony przez prezesa Braimart, a z

drugiej przez radcę prawnego spowodowały, że sprawa nie została
załatwiona w terminie nakazanym
ustawą”. Burmistrz wniosła również o odstąpienie od wymierzenia
jej grzywny.
- Kontaktował się ze mną radca
prawny i prosił, abym „okazała
miłosierdzie i cofnęła skargę” ujawnia kulisy A. Ogonowska.
- Pomyślałam, że skoro po macoszemu traktuje się wniosek przewodniczącej organu kontrolnego,
to jak to musi wyglądać w przypadku innych wnioskodawców. Zdaję
sobie sprawę, że dla niektórych
mogę być nudna i męcząca. Ale
proszę mi uwierzyć, że wolałbym
nie mieć okazji do wytykania
błędów burmistrza. Chaos organizacyjny oraz problemy ze stosowaniem prawa, skoro są odczuwalne
w mniej istotnych kwestiach, to
muszą wpływać także na rozwój
miasta. Mieszkańcy mają prawo
oczekiwać więcej. Rzetelność,
staranność i właściwe stosowanie
prawa w codziennej pracy nie jest
chyba niemożliwe?
Skarga radnej na burmistrza ma
zostać rozpatrzona w szczecińskim
WSA 30 listopada br.
mk

Czwartek,

24 listopada 2016

Hejter z naganą
W maju pisaliśmy o hejterze „Krisie”, dokonującym na naszej
stronie internetowej (www.extrawalacz.pl) wpisów szkalujących osoby publiczne, a także samo środowisko nauczycielskie. Hejterem okazał się być nauczyciel. 17 bm. odbyło się
posiedzenie komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli przy Kuratorze Oświaty w Szczecinie. Hejter został ukarany karą nagany
z ostrzeżeniem. Następną karą z katalogu przewidzianych
ustawą jest zwolnienie z pracy.
Hejtem określa się działanie
w Internecie, które jest przejawem złości, agresji i nienawiści. To
wszelkie formy godzenia w kogoś.
W kwietniu br. przed Sądem
Rejonowym w Wałczu zakończyło się postępowanie z oskarżenia
prywatnego starosty Bogdana
Wankiewicza przeciwko jednemu
z wałeckich hejterów. W ramach
pojednania hejter został zobowiązany do pisemnych przeprosin
pokrzywdzonego, co też uczynił
5 maja.

- Byliśmy zaskoczeni, że osoba
posługująca się takim językiem
i takimi metodami, kryjąca się pod
płaszczem anonimowości należy
do grona nauczycielskiego - mówi
B. Wankiewicz.
„Kris” nie tylko godził w starostę, ale także we własne środowisko. We wpisie z 3 października
ub.r. „Kris” m.in. pisał: „Nauczyciele - koledzy z pracy mieli go
obronić. Śmiechu warte. Człowieku to najbardziej nieudolna
grupa społeczna.”

- Wiedzieliśmy, że hejter jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 4 Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. Postanowiliśmy
zatem zapoznać dyrektor Dorotę
Matuszak-Kołtan z dokumentacją
w tej sprawie - mówi wicestarosta
Jolanta Wegner. - Jednak ku naszemu zdziwieniu pani dyrektor nie
uznała tego zachowania za niestosowne i nie zdecydowała się na
jakąkolwiek reakcję. Do dziś nie
znamy przyczyny tej bezczynności.
- Znaliśmy reakcję społeczeństwa na zachowanie „Krisa” widoczną choćby w komentarzach
na stronie www.extrawalcz.pl
- relacjonuje B. Wankiewicz. Wobec niezrozumiałego dla nas
braku aktywności dyrektor Doroty
Matuszak-Kołtan postanowiliśmy
zawiadomić wojewodę zachodniopomorskiego o możliwości
popełnienia czynu stanowiącego
uchybienie godności nauczyciela.

Na pytanie o przyczyny braku
reakcji dyrektor, starosta wzrusza ramionami.
- Chyba mamy odmienne wymagania co do standardów wśród
nauczycieli, które u nas są zresztą
bardzo wysokie. Nie przypominam
sobie, aby wobec któregokolwiek
nauczyciela naszych szkół toczyło
się postępowanie dyscyplinarne,
nie wspominając już o ukaraniu
- dodaje starosta. - Tym bardziej
szczerze dziwię się, że takie skrajne zachowanie znajduje w oczach
dyrektor akceptację.
- Owszem rozmawiałam z panem starostą na ten temat, ale nie
udostępniono mi żadnego wyroku
sądowego lub innego konkretnego
dokumentu, który świadczyłby, że
chodzi o nauczyciela naszej szkoły.
Jedyne co widziałam to skan postanowienia o umorzeniu dochodzenia, w którym odniesiono się,
że pokrzywdzony ma prawo wniesienia prywatnego oskarżenia. Nie
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mogę łączyć spraw cywilnych ze
sprawami służbowymi - tłumaczy
D. Matuszak-Kołtan. - Dochodziły
do mnie informacje w tej sprawie,
o kogo może chodzić, ale przecież
nie mogłam się opierać tylko na
plotkach. Stąd brak mojej reakcji.
Na posiedzeniu komisji dyscyplinarnej 17 listopada br. zapadło
orzeczenie, wg którego nauczyciel
wychowania fizycznego RCKU
w Wałczu został ukarany karą nagany z ostrzeżeniem. W ustnych
motywach komisja dyscyplinarna
wyraziła dezaprobatę dla hejtowania w Internecie stwierdzając, że
takie zachowanie nie licuje z godnością zawodu nauczyciela.
To surowe orzeczenie. Następną
z kolei karą dyscyplinarną dla nauczycieli jest zwolnienie z pracy.
mk
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Z planowanego
małego kiermaszu,
mającego na celu
wsparcie pogorzelców
Krystynę i Sebastiana
Kuczkowskich, impreza
zamieniła się w wielki
charytatywny koncert.
Sala widowiskowa
oraz hol WCK ledwie
pomieściły wszystkich,
którzy chcieli wesprzeć
ten szczytny cel.

EXTRAWAŁCZ nr 221

Z potrzeby serca

Kilka dni temu na Morzycach pożar strawił
sporą część domu państwa Kuczkowskich. Pogorzelcy muszą tuż przed zimą zabezpieczyć budynek
i przystąpić do remontu. Jako pierwsi z inicjatywą
wsparcia wystąpili sąsiedzi i to dzięki kilku osobom
w Wałeckim Centrum Kultury odbył się charytatywny koncert.
- Byliśmy naocznymi świadkami tej tragedii
i dlatego tak nas ona poruszyła - mówiła jedna
z organizatorek koncertu Karolina Andrzejak. Pojawił się pomysł wspólnego spotkania sąsiadów
i zorganizowania pomocy. Najpierw chcieliśmy
tylko sprzedawać ciasta i napoje, a jak widać rozrosło się to do charytatywnego koncertu. Wsparło nas wielu ludzi. Wolontariusze, zespoły, które
zechciały wystąpić, osoby piekące ciasta i wielu
innych. Dlatego chcę im wszystkim podziękować.
20 listopada licząca 300 miejsc sala WCK pękała
w szwach. Wszystkie miejsca były zajęte i część

Człowiek

widzów musiała oglądać koncert na stojąco. Wystąpił
działający przy parafii św. Mikołaja chór Concordi
Laetite, chór SP nr 1, zespół bębniarzy oraz Dominika
Ptak i Majtki Bosmana.
W holu odbył się kiermasz, na którym sprzedawano
ciasta, a w sumie wspierający przynieśli ich prawie
100, więc wybór był ogromny. Można było również
napić się kawy czy herbaty. Na umieszczonym pod
sufitem telewizorze prezentowano film „Dzień po”,
pokazujący jakie straty poczynił pożar. W organizację
zaangażowało się ponad 30 osób, przez WCK przewinęło się ponad 500 mieszkańców Wałcza, a wśród
nich burmistrz Bogusława Towalewska, starosta Bogdan Wankiewicz czy pięściarz Krzysztof Głowacki.
Zebrane 11200 złotych przekazano pogorzelcom.
p

Dyskusyjny Klub Filmowy Wałeckiego Centrum
Kultury zaprasza na film „Człowiek (Human)”.
Projekcja filmu odbędzie się w najbliższy piątek (25
listopada) w WCK.

To zbudowana z wielu historii, opatrzona zachwycającymi obrazami Ziemi przypowieść o tym,
kim jest człowiek, jakie są jego ciemne i jasne strony
i co tak naprawdę łączy nas wszystkich. W filmie
podróżujemy z ekipą po całej planecie, obserwując
wypowiedzi różnych ludzi z kilkudziesięciu krajów świata, o różnej narodowości, wieku, kolorze
skóry i religii. Przeprowadzono wywiady z 2000
rozmówców z 60 państw, którym zadano ten sam
zestaw 40 pytań. Przekrój rozmówców jest szeroki:
od afgańskich uchodźców, przez Żyda, który stracił
córkę w samobójczym zamachu terrorystycznym,
Irlandkę, która dorastała bez biologicznych rodziców, po amerykańskich więźniów skazanych na
karę śmierci. Celowo nie określono dokładnie ich
tożsamości więc nie znamy ich imion ani miejsca
zamieszkania. Stajemy w ten sposób twarzą w twarz
z przedstawicielem naszego gatunku, z niesprecyzowanym nią lub nim - obywatelami naszego świata,
mającymi różne emocje, sposób myślenia i percepcję rzeczywistości. Obserwujemy tym samym
zbiorowe ludzkie doświadczenie we wszystkich
jego formach i odmianach - od głęboko osobistych,
często tragicznych historii o biedzie, przemocy
domowej i cierpieniu, po opowieści o miłości,
radości, a także euforii płynącej z samego faktu
życia. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, czym dla

ludzi może być szczęście, miłość, małżeństwo, zemsta,
przemoc, wolność, homoseksualizm, bieda i śmierć.
Poznajemy, czym tak naprawdę jest nasza egzystencja
na Ziemi i z jakimi stanami i problemami się wiąże.
Nasza planeta zobrazowana jest tu w niezwykle wysublimowany sposób. Wykorzystano nigdy wcześniej
nie pokazywane zdjęcia Ziemi z lotu ptaka, którym
towarzyszy odpowiednio dobrana pod względem nastroju
muzyka. Dzięki temu na ekranie powstaje filmowa oda
na temat piękna otaczającego nas świata.
- Jestem jednym spośród 7 miliardów ludzi na Ziemi.
Od 40 lat fotografuję naszą planetę i różnorodność jej
mieszkańców, ale cały czas mam wrażenie, że ludzkość
nie zrobiła żadnego postępu. Nadal nie potrafimy żyć
razem i zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. Nie
szukam odpowiedzi w statystykach czy analizach, ale
w samym człowieku - opowiada reżyser filmu Yann Arthus-Bertrand, słynny reżyser i fotograf, znany w Polsce
z albumowego wydania swoich zdjęć „Ziemia z lotu
ptaka”. Tworzy on z tego filmu porywające i wizualnie
epickie kino dokumentalne.
Zdjęcia do filmu kręcono przez trzy lata. Ekipa filmowa liczyła 6 osób, a do przeprowadzenia wywiadów
zatrudniono dziennikarzy.
Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek do WCK.
Cena biletu 10 zł.

Czwartek,
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Piękna pięćdziesięcioletnia
W tym roku pięćdziesiąte urodziny świętuje wałecka
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego, szkoła - pomnik tysiąclecia. Uroczystość jubileuszowa
odbyła się 18 listopada w Wałeckim Centrum Kultury.
Obchody jubileuszu rozpoczęły
się mszą św. w kościele pw. św.
Antoniego; w szkole zorganizowano konkurs wiedzy o szkole,
pokazano prezentację multimedialną „Czwórka wczoraj i dziś”,
przygotowano także wystawę
osiągnięć szkoły na przestrzeni
lat. Grupa uczniów i nauczycieli złożyła kwiaty na Cmentarzu
Wojennym oraz grobach zmarłych
nauczycieli i pracowników.
Na oficjalne obchody w Wałeckim Centrum Kultury zaproszono
emerytowanych pracowników,
w tym pierwszych nauczycieli
„czwórki” oraz wszystkich dyrektorów szkoły. Historię placówki
przedstawiła dyrektor Alina Typiło.
- Pięćdziesięciolecie to piękny wiek, dla kobiety może mniej,
ale dla szkoły jak najbardziej. Dla
mnie to szczególne wydarzenie,
ponieważ niemal równo pięćdziesiąt lat temu jako uczennica klasy
drugiej przekroczyłam progi pięknej, nowej szkoły - mówiła dyrektor.
Uroczystość była okazją do wręczenia pamiątkowych nagród dla
wszystkich dyrektorów „czwórki”
i nauczycieli z pierwszej kadry
pedagogicznej. Wręczono także pamiątki i przyznano tytuł „Przyjaciela szkoły”. Otrzymali je dla Beata
Budzyń z Komendy Powiatowej
Policji oraz prezes UKS Volley
Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz.
- Miło wspominam ten czas
pracy w Wałczu. Pięćdziesiąt lat
to wspaniały wiek i korzystając
z okazji chciałabym pozdrowić
wszystkich, a szczególnie te osoby, które pięćdziesiąt lat temu zaczynały ze mną pracę w szkole
- wspominał nie kryjąc wzruszenia

pierwszy dyrektor SP 4 Mieczysław Świekatowski. - Szkoła na
stałe wpisała się w krajobraz miasta, w tej szkole pracowało wiele
pokoleń nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi, tu tysiące
uczniów zdobyło podstawy wiedzy
i umiejętności, które potem procentowały.
- W gronie nauczycieli jestem
chyba osobą z najdłuższym stażem pracy, bo przez 39 lat miałam szczęście przekraczać próg tej
szkoły. Każdy z nas, dyrektorów,
zostawił tutaj odrobinę zdrowia
i cząstkę pracy, która owocuje
i będzie owocować. To zaszczytne stanowisko dyrektora szkoły
piastowaliśmy w różnych realiach.
Zmieniały się czasy, ludzie, priorytety i wymagania, jakie nam stawiano, ale jedno się nie zmieniło
- standard nauczania i wysoka poprzeczka, jaka została postawiona
przez pierwszego dyrektora, utrzymująca się do dnia dzisiejszego. To
zasługa ludzi tworzących tę szkołę:
nauczycieli, uczniów, rodziców
i dyrektora - mówiła była dyrektor
Danuta Benyskiewicz
W tym dniu nie mogło zabraknąć wspomnień absolwentów
i życzeń od zaproszonych gości:
posła Pawła Suskiego (absolwenta
„czwórki”), wicewojewody Marka
Subocza, samorządowców miejskich i powiatowych oraz dyrektorów placówek oświatowych
(absolwentów i byłych nauczycieli
„czwórki”).
- To historia długa i piękna, ale
tylko pięćdziesięcioletnia, przed
„czwórką” przecież jeszcze wiele
lat pracy. Dobrze, że tak pięknie
uczczono tysiąclecie państwa
polskiego budową tysiąca szkół,

bo szkoły to instytucje, które nas
kształtują, z których czerpaliśmy
wzorce zachowania i fundamenty
wiedzy. Historia „czwórki” to historia budynku, historia nauczycieli, absolwentów - chluby szkoły.
Dziękujemy za realizację podstawy
edukacyjnej, fantastyczne kształtowanie postawy obywatelskiej
i wielu wartości - mówiła burmistrz
Bogusława Towalewska, wręczając nagrody wszystkim dyrektorom szkoły.
Program artystyczny, przedstawiający historię szkoły na tle
wydarzeń w Polsce, przygotowali
nauczyciele, uczniowie i absolwenci SP 4. Zaprezentowano również teledysk ukazujący dzisiejszą
szkołę. Po części oficjalnej gości
zaproszono na poczęstunek.
***
W sobotę w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta
akademia dla uczniów, rodziców
i absolwentów. Po niej w szkole
zorganizowano spotkania z nauczycielami, zwiedzanie szkoły
i okolicznościowych wystaw,
wyświetlano także prezentację
„Czwórka dawniej i dziś”.
***
Uroczyste otwarcie szkoły pomnika tysiąclecia państwa polskiego odbyło się 31 października
1966 roku, ale pierwsze zajęcia

lekcyjne odbyły się trzy tygodnie
później, 21 listopada. Blisko 800
uczniów uczyło się w piętnastu
izbach lekcyjnych pod okiem 24
nauczycieli, 2 bibliotekarzy i 2
nauczycieli świetlicy. Pierwszym
dyrektorem „czwórki” został Mieczysław Świekatowski, z którego
inicjatywy rozpoczęto budowę
jednopiętrowego obiektu szkolno-oświatowego znajdującego się
obok głównego budynku. W pierwszym roku szkołę ukończyło 65 absolwentów.
10 maja 1969 roku odbyła
się uroczystość wręczenia szkole sztandaru.

REKLAMA

Kolejnym dyrektorem SP 4 był
Henryk Piskuła i za jego kadencji dobudowano nowe skrzydło
szkoły; po nim funkcję dyrektora
pełnili Waldemar Rojek, Elżbieta
Maliga i Danuta Benyskiewicz,
która pełniła obowiązki w czasie
kapitalnego remontu szkoły. Obecnie dyrektorem jest Alina Typiło.
W roku 2008 przy „czwórce”
powstały oddziały przedszkolne.
Obecnie w szkole uczy się 665
uczniów, pracuje 68 nauczycieli
i 21 pracowników administracji
i obsługi.
ks
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EXTRAWAŁCZ nr 221

W świątecznym klimacie

KĄCIK

Muzeum Ziemi Wałeckiej już wprowadza zwiedzających
w klimat świąt Bożego Narodzenia. Od 20 listopada można tam oglądać wystawę „Zima w obrzędach ludowych”.

KAROLA S.

Niedzielny wernisaż rozpoczął
się w niecodzienny sposób - występem maluchów z Publicznego
Przedszkola nr 6 „Stokrotka”,
które wprowadziły zwiedzających, w tym liczne grono rodziców i dziadków, w klimat świąt.
O świątecznych zwyczajach i obrzędach opowiedziała kurator wystawy Marlena Jakubczyk.
- Chcemy przedstawić obrzędowość, więc mówimy o najważniejszym wydarzeniu tego okresu:
Bożym Narodzeniu i wszystkim,
co jest z nim związane, w tym
także okresie adwentu , przygotowującym do świąt - mówiła M.
Jakubczyk.
Wśród eksponatów były m.in.
udekorowane w tradycyjny spo-

Do Nowaków przychodzi sąsiad:
- Czy mama jest w domu?
- Nie ma - odpowiada Jaś.
- A tato?
- Nie ma.
- A może jest babcia?
- Babcia też zdążyła się schować.

Egzamin na Wydziale Radiotechniki. Profesor siedzi i stuka palcami w blat. Studenci piszą coś
w skupieniu, tylko jeden nic nie
kuma. Nagle dwóch studentów
zerwało się, podbiegło, wzięło
wpis i wyszło. Potem jeszcze kilku. Potem cała reszta. Na koniec
został tylko biedny niekumaty.
Profesor mówi do niego:
- Chodź Pan, wpiszę dwóję...
- Ale dlaczego? Nie sprawdził
pan mojej pracy, a innym powpisywał od ręki?
- Panie kolego. Wystukiwałem
w blat Morsem: „Kto chce piątkę, niech podchodzi... Kto chce
czwórkę, niech podchodzi...”.

Po zakończonym meczu piłkarskim wszyscy spokojnie
opuszczają stadion, tylko jeden
z kibiców próbuje przeskoczyć
ogrodzenie.
- Panie! - woła porządkowy -Nie
może pan wyjść tą samą drogą,
którą pan przyszedł?
- Właśnie to robię!

Przychodzi facet do pracy i pyta
się:
- Mogę u pana pracować?
- Może pan a zna pan angielski?
- A po co mi angielski na polskiej
budowie w Polsce?
- Pokaże panu po co.
Idą na budowę i facet woła:
- Łom dej!
- Co dej!?
- Łom dej!
- Gdzie dej!?
- Tu dej!
- OK!

REKLAMA

Wchodzi nauczyciel do klasy i
mówi:
- Wszyscy nienormalni wstać.
Wszyscy uczniowie usiedli, Jasiu
stoi. Nauczyciel pyta się:
- Jasiu, czemu nie usiadłeś?
A Jasiu na to:
- Bo mi głupio jak Pan tak sam
stoi.

sób choinki, ozdoby choinkowe
z marcepanu, stół ze składnikami używanymi do przygotowania
wieczerzy wigilijnej, stroje kolędników czy bożonarodzeniowe
szopki. Wyświetlano również film
przygotowany przez Muzeum Etnograficzne w Gdańsku o świątecznych tradycjach na Kaszubach,
a całości dopełniły fotografie i opisy tradycji świątecznych. Jednym
z eksponatów był wilk, bowiem
czas przedświąteczny charakteryzuje się wzmożoną działalności
tych zwierząt.
- Wilki w tym okresie podchodziły do domów i podkradały co się
dało. Były dwa dni kiedy szczególnie starano się przed nimi zabezpieczyć: dzień św. Mikołaja, który

chronił przed wilkami i święto
Matki Boskiej Gromnicznej, gdzie
przed wilkami miał zabezpieczać
święty ogień przyniesiony z kościoła - opowiadała M. Jakubczyk
Prezentowane eksponaty pochodzą w Muzeum w Koszalinie,
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej. Wilk przyjechał z wałeckiej

Morzycówki, a witającą w holu
choinkę przygotowali podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wystawę można oglądać do
29 stycznia.
k
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24 listopada 2016

Inspiracje są

wokół nas

25.11.2016 r.
godz.18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy –
zaprasza na projekcję filmu
„Człowiek”
/sala widowiskowa/cena
10 zł/

09.12.2016 r.
godz. 18:00

Filharmonia Koszalińska
„Skrzypek na dachu”
/sala widowiskowa/cena
biletów 50 zł i 60 zł/

11.12.2016 r.
godz. 20:00

Kabaret Piotr Bałtroczyk –
TYLKO DLA DOROSŁYCH
/sala widowiskowa/cena
biletów 60 zł/

KINO TĘCZA
25.11 – 01.12.2016 r.
„Fantastyczne zwierzęta i
jak je znaleźć”
godz. 17:45 dubbing
/prod. USA, Wielka
Brytania/od 12 lat/cena
biletu 16 zł/
25.11 – 01.12.2016 r.
„PitBull –
Niebezpieczne kobiety”
godz. 20:00 /prod. POL/od
15 lat/cena biletu 16 zł/
02.11 – 08.12.2016 r.
„Trolle”
godz. 16:00/prod. USA/
b.o/cena biletu 13 zł/

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

Autor trzech (jak dotychczas) książek o relacjach damsko-męskich; mieszkaniec Szczecina, miasta, w którym toczą się akcje jego powieści. Dzieciństwo i młodość spędził
w Wałczu i - jak mówi - w dużym mieście brakuje mu tej
bliskości jezior i lasów.

Pseudonim literacki Marek Frenger. Na próżno szukać
prawdziwego imienia i nazwiska
pisarza, bo są pilnie strzeżoną tajemnicą. Jak mówi autor powodem
jest chęć oddzielenia życia prywatnego i zawodowego od tego
„pisarskiego”, bowiem na co dzień
Marek Frenger wykonuje pracę
zupełnie niezwiązaną z pisaniem,
jest pracownikiem administracji publicznej.
- Zapewne trudno byłoby mi
zachować anonimowość, gdybym
był pisarzem sprzedającym swoje
powieści w wielotysięcznych nakładach. Może kiedyś przyjdzie
czas, że będę „zmuszony” się ujawnić... - mówi.
***
Absolwent „Kazika”, wyjechał
na studia do Szczecina, gdzie
mieszka do dzisiaj.
- Wałcz, mimo tego że dzieciństwo i młodość przypadły na niezbyt kolorowe lata 80., wspominam
bardzo dobrze. Jako miasto może
nieco wtedy szare, ale przyjemne,
a wiosną i latem wręcz wymarzone
do spędzania w nim wolnego czasu - opowiada. - Zapewne w dużej
części to wynik tego, że dzieciństwo i wczesną młodość z reguły
wspomina się jako dobry okres,
ale dzisiaj też, gdy przyjeżdżam do
Wałcza, nadal dostrzegam w nim
to, co podobało mi się, gdy byłem
nastolatkiem: mnóstwo zieleni i je-

zior oraz brak pośpiechu cechującego życie w dużych miastach.
Czas wolny wypełniały muzyka,
filmy, wypady za miasto, na bunkry
czy gra w piłkę (kibicem jestem
do dzisiaj, a muzyka i filmy nadal
w dość dużym stopniu wypełniają
mój wolny czas - podkreśla).
- Nie były to jakieś specjalnie oryginalne zainteresowania,
ot, dorastanie młodego chłopaka
w niewielkim mieście - śmieje
się. - Pamiętam początek lat 80.,
koncerty w WOK zespołów TSA,
Turbo, Lady Pank, Lombard, czy
RSC. Do WOK chodziło się też do
kina, choć oczywiście jeśli filmy,
to również w kinie „Tęcza”.
Latem były plaże w Ostrowcu
czy na półwyspie w Strącznie.
- Tej bliskości jezior i lasów
ciągle w Szczecinie mi brakuje.
Żeby spędzić czas na łonie przyrody, trzeba się tłoczyć w parkach,
na kilku miejskich kąpieliskach
albo wybrać gdzieś dalej, poza
miasto. W Wałczu nie było z tym
problemu. To z pewnością jedna
z zalet miasta - wspomina. - Wałcz
pamiętam też z miejsc, które odwiedzałem, a których już dziś nie
ma lub zmieniły swój charakter.
Pamiętam bar Olimp, restaurację
Wiking, hotel Widok. Miałem też
swoje ulubione tajemnicze miejsce:
opuszczony cmentarz nad jeziorem Raduń. Zajechałem tam nawet
kiedyś specjalnie sprawdzić, czy

nadal istnieje. Na szczęście jest.
Zarośnięty i jakby jeszcze bardziej
zapomniany, ale jest - dodaje.
***
Pierwszą powieść „Tym razem
naprawdę...” zaczął pisać 14 kwietnia 2002 roku.
- Wcześniej z przyjacielem
często dyskutowaliśmy o przeczytanych książkach. Dotarłem
wtedy do powieści obyczajowych
Tony Parsonsa, Nicka Hornby’ego
i kilku innych anglosaskich autorów. Któregoś razu któryś z naszej
dwójki powiedział, że w zasadzie
są to historie, które mogły się zda-

przypomina mnie, ale nie dotyczy
to zdarzeń, lecz raczej cech charakteru, przemyśleń czy opinii na
nurtujące go problemy. Mam nadzieję, że dzięki temu opowieść
jest bardziej intymna i szczera,
a w konsekwencji łatwiej wtedy
się nią przejąć i w nią uwierzyć.
Później powstały „Wszystkie
moje wątpliwości” i „Oczy w kolorze nocy”.
***
- Temat emocji, uczuć, relacji
damsko-męskich zawsze mnie interesował. Lubiłem książki i filmy
o nich opowiadające, a inspiracje

rzyć każdemu z nas i które każdy
z nas mógłby napisać. Postanowiłem spróbować. Nie miałem wtedy
nawet własnego komputera. Zdobyłem jakiś używany egzemplarz
i zacząłem - opowiada.
Praca nad powieścią trwała blisko półtora roku.
- Chociaż potem dokonywałem jeszcze poprawek, uzupełnień
i skrótów, bo pierwotna wersja mojej pierwszej powieści była bardzo
obszerna. W teorii był to etap techniczny, ale tak naprawdę nawet
wtedy sama opowieść również się
zmieniała. Wiedziałem tylko jak
zacznie się historia głównego bohatera i jak skończy jej najważniejszy
wątek. To, co pomiędzy dla mnie
było na początku również wielką
niewiadomą. Ale myślę, że cała
przyjemność w pisaniu tego rodzaju powieści jest właśnie w tym, że
dopiero pisząc, sam dowiaduję się
jak potoczy się opowieść - opowiada o swojej pracy. - Umieszczam mojego bohatera w jakiejś
rzeczywistości, przeważnie jest
to Szczecin, miasto doskonale mi
znane i zaczynam razem z nim brać
udział w historii. Jej poszczególne
etapy również dla mnie są często
zaskoczeniem - śmieje się. - Główny bohater w jakimś stopniu, zapewne w większym niż bym chciał,

biorę z wszystkiego z czego się da
- śmieje się autor. - Przeważnie są
to własne przemyślenia, ale też coś
co usłyszę, zobaczę, przeczytam.
Żadna z opisanych przeze mnie
historii nie zdarzyła się w całości
naprawdę, ale prawdziwe wydarzenia czy osoby są inspiracją do
stworzenia całych opowieści lub
ich fragmentów. Niekiedy z prawdziwych zdarzeń zaczerpnę wygląd jakiejś osoby, jej imię, relację
z drugim człowiekiem; czasem
zdanie, które wypowiedziała; jakiś
epizod, który wydarzył się naprawdę przetwarzam i staje się on częścią zupełnie innego, kompletnie
wymyślonego fragmentu. Regułą
jest brak reguł, a wszystko ma służyć temu, by stworzyć ciekawą
i wciągającą opowieść.
***
Wiosną ukaże się najnowsza
książka Marka Frengera „Asymetria”. To opowieść poruszająca
podobne tematy jak poprzednie.
- W kolejce do napisania czeka
już kolejna powieść, ale ruszę z nią
dopiero, gdy wydam „Asymetrię”.
Na razie zapisuję przemyślenia
i pomysły - mówi Marek Frenger.
ks
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EXTRAWAŁCZ nr 221
TEKST PŁATNY

Oświadczenie
Oceny mojej pracy jako
burmistrza są niesprawiedliwe
i powierzchowne, a podłoże polityczne. Nie mają oparcia w merytorycznej wiedzy. Bazują tylko
i wyłącznie na subiektywnych,
opiniach osób związanych z różnymi grupami politycznymi nie
koniecznie dla mnie życzliwymi.
Zrozumiała jest postawa
Państwa Radnych, którzy są
w opozycji, polegająca na ocenie działań burmistrza - to ich
prawo. Szkoda tylko, że zamiast
konstruktywnej krytyki mamy
,,krytykanctwo”. Jest to zapewne wynik bezsilności na fakt, że
podejmowane przez nich działania zmierzające do niszczenia
mojego wizerunku nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
Nie zamierzam rezygnować ze
stanowiska, jest to mandat powierzony mi przez mieszkańców.

Zamierzam sprawować go z należytą starannością, jak dotąd,
choć należy mieć świadomość,
że podejmowanie decyzji wiążę
się z ryzykiem błędów.
Efekty sprawowanego urzędu
widać gołym okiem, Wałcz to
piękne miasto coraz częściej odwiedzane przez turystów. Wałcz
to miasto wspaniałych ludzi, którzy potrafią pracować na jego
rozwój, łączą się w grupy robocze
w postaci stowarzyszeń, fundacji,
klubów. Praca organizacji pozarządowych rozwija się wspaniale,
robimy wspólnie coraz więcej
projektów, uroczystości, imprez.
Wałcz to miasto dobrze funkcjonujące poprzez dobre zarządzanie, dzięki pracy wszystkich
urzędników, pracowników jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych. To praca tych
wszystkich ludzi tak często jest

krytykowana, podważane są
ich kompetencje. A to właśnie
dzięki nim wszystkim w mieście
jest bezpiecznie, czysto, ciepło,
widno i wreszcie estetycznie,
zielono, a czasem po prostu
świątecznie. Należą im się tylko podziękowania.
Wreszcie Wałcz to miasto,
które ma coraz lepszą kondycję finansową, nie tylko udaje
nam się spłacać zobowiązania,
ale również przeprowadzać
inwestycje, zapewniać bogatą ofertę kulturalną, sportową,
oświatową. Możemy zapewnić
pomoc osobom, które znalazły
się
w trudnej sytuacji
życiowej, kierować wsparcie do
różnych grup wiekowych, rozwijać pasje
i zainteresowania mieszkańców. Staramy
się również wspierać wałeckich
przedsiębiorców poprzez wnoszenie stosownych projektów
uchwał, organizowanie szkoleń
oraz promocję. Pozyskujemy
również środki finansowe z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej. Bierzemy aktywny

URLOP WYPOCZYNKOWY (cz. 2) Za co wolne?

Dzisiaj po raz kolejny
przyjrzymy się Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja
1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od
pracy (Dz.U. z 1996 Nr 60,
poz. 281 z późn. zm.) a dokładnie przepisom regulującym poszczególne przypadki
obowiązku zwolnienia pracownika od pracy.
OBOWIĄZEK OBRONY
I WEZWANIE ORGANU

Po kolej zgodnie z Rozporządzeniem pracodawca jest
obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego
do osobistego stawienia się
przed organem właściwym
w zakresie powszechnego
obowiązku obrony na czas
niezbędny w celu załatwienia
sprawy będącej przedmiotem wezwania. Dla przykładu można posłużyć się
tutaj wezwaniami, które były
dokonywane do wojskowej
komisji uzupełnień.
Dodatkowo pracodawca
musi zwolnić pracownika
od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji
rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu
prowadzącego postępowanie
w sprawach o wykroczenia.
Przy każdej wizycie np. w sądzie jako świadek, otrzymamy w sekretariacie stosowne
zaświadczenie, która powinniśmy złożyć u pracodawcy.

BIEGŁY I CZŁONEK
KOMISJI POJEDNAWCZEJ
Kolejny przypadek obowiązkowego zwolnienia
od pracy nie jest może tak
częsty jak dwa poprzednie
ale może się przydarzyć
szczególności u pracodawcy, który zatrudnia kadrę
wysoko wyspecjalizowaną.
Pracodawca jest powiem
obowiązany zwolnić pracownika wezwanego w celu
wykonywania czynności
biegłego w postępowaniu
administracyjnym, karnym przygotowawczym,
sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń.
Co jednak istotne łączny
wymiar tego rodzaju zwolnień nie może przekraczać
6 dni w ciągu roku kalendarzowego.
Ponadto pracodawca
jest obowiązany zwolnić
od pracy pracownika na
czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedze-

udział w realizacji programów
rządowych i wojewódzkich.
Jakże daleko nam do takiej
kultury politycznej jaką prezentuje po wygranej D. Trumpa -Barack Obama. Jego słowa
mówiące o zaskoczeniu, że to
właśnie Trump wygrał wybory
i jednoczesna deklaracja, że zrobi
wszystko, aby D. Trump mógł
odnieść sukces głęboko mną
poruszyły. Tak myślącej opozycji powinniśmy sobie życzyć,
przede wszystkim wspólne działania dla dobra kraju, regionu
i naszego miasta.
W lokalnych gazetach można
wyczytać, że nie chcę współpracować z Radnymi Rady Miasta.
Nic bardziej mylnego, bardzo
chcę. Tylko proszę zauważyć,
że do współpracy potrzebne są
dwie strony i wspólny cel. Moim
celem jest rozwój Wałcza i jego
mieszkańców. Cel części Radnych jest znacząco inny i bardzo
czytelny: atakować burmistrza,
obrażać go, wytykać nawet najdrobniejsze błędy, zmusić do rezygnacji ze stanowiska. Myślę,

że powinniśmy dać sobie prawo
do popełniania błędów, a nie zachowywać się jak ludzie, którzy
nigdy ich nie popełniają i pierwsi
chcą rzucać kamieniami.
Prawda jest taka, że zawsze
słucham Państwa Radnych,
wszystkie zgłaszane przez nich
problemy są rozwiązywane niemal natychmiast, brane jest pod
uwagę ich zdanie, realizowane
są zgłoszone wnioski i postulaty.
Nie może być jednak tak, że
będzie wywierana na mnie presja
dotycząca podejmowanych decyzji również tych związanych
z piastowanym stanowiskiem lub
wyborem pracowników. Zresztą z dotychczasowego doświadczenia wynika, że moje decyzje
w ocenie niektórych radnych
i redaktorów lokalnych mediów
nie mogą być dobre. Nawet jak
są dobre, to należy wykazać, że
są złe!
Z wyrazami szacunku
B. Towalewska
burmistrz Wałcza

PRAWNIK RADZI
niu komisji pojednawczej
w charakterze członka tej
komisji. Dotyczy to także
pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym.
Warto tu przypomnieć, że
komisja pojednawcza jest
przewidziana w art. 244 par.
1 Kodeksu pracy. Komisja
ma na celu polubowne załatwianie sporów o roszczenia
pracowników ze stosunku
pracy. Członkiem takiej komisji nie może być: osoba
zarządzająca, w imieniu
pracodawcy, zakładem pracy, główny księgowy, radca
prawny, osoba prowadząca
sprawy osobowe, zatrudnienia i płac.

w kontroli NIk. Pracodawca
musi więc zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania
obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych
przewidzianych przepisami
o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy
oraz o zwalczaniu chorób
wenerycznych. Dodatkowo
pracownikowi należy się
urlop, gdy zostanie o wezwany w charakterze świadka
w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez
Najwyższą Izbę Kontroli
i pracownika powołanego do
udziału w tym postępowaniu
w charakterze specjalisty.
radca prawny

BADANIA I KONTROLA
Marcin Machyński
NIK
Jako dwa ostanie przypadki opisane w tym tygodniu kancelaria.walcz@gmail.com
dotyczące obowiązkowego
zwolnienia pracownika od
pracy należy przytoczyć
badania lekarskie i udział

Czwartek,
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Przerwane
obrady
Inwestycje; zmiany w budżecie i określenie stawek

podatku od nieruchomości - to najbardziej dyskutowane punkty sesji Rady Miasta w Wałczu, która odbyła się
w miniony wtorek (22 bm.) Po prawie sześciu godzinach
przewodniczący RM przerwał obrady.

Posiedzenie zaczęło się od
smutnego akcentu. Radni minutą ciszy uczcili pamięć niedawno
zmarłego Willema Woltersa, społecznika i wieloletniego członka
Zarządu Oddziału Powiatowego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Wałczu.
Podczas sprawozdania burmistrza z działalności w okresie
między sesjami radni zasypali
kierownictwo miasta pytaniami.
Wśród nich najwięcej kontrowersji
wzbudził temat przyszłości wałeckiego targowiska.
- Problem zadaszenia ryneczku stoi przed nami wszystkimi.
Rozmawiajmy razem, proszę składać propozycje. To temat trudny
i kontrowersyjny, który wymaga
konsultacji, być może nawet społecznych - mówiła burmistrz Bogusława Towalewska. - Nigdy nie
wypowiadałam się na temat przeniesienia ryneczku, to były raczej
wypowiedzi radnych w gazetach.
Radni wyrazili niezadowolenie
podczas informacji z realizacji inwestycji miejskich.
- Wiele inwestycji w tym roku
nie będzie zrealizowanych i nad
tym ubolewamy - nie krył Krzysztof Piotrowski, wiceprzewodniczący RM. - Poziom inwestycji
na przyszły rok wygląda bardzo
źle. Każdy rok, w którym nie są

realizowane zadania, jest rokiem
straconym. Szkoda.
- Atmosfera zaczyna się udzielać
- irytował się wiceburmistrz Waldemar Lechnik. - Większość zadań
będzie realizowana. Proszę nie siać
demagogii. Nie ma możliwości wykonania dokumentacji i inwestycji
w jednym roku.
- Lepiej dłużej planować i krócej
wykonywać - mówiła B. Towalewska. - Niedoróbki kosztowały nas 700
tysięcy złotych do tego poszło 600
tysięcy złotych na naprawę promenady. A wszystko dlatego, że nie było
wcześniej porządku w dokumentacji.
Burmistrz tłumaczyła też, że priorytetem jest oddłużenie miasta, nie
zgodziła się, że nie ma inwestycji
w mieście i prosiła radnych o obiektywizm.
Radny Tadeusz Gnojewski za
wzór tempa i realizacji inwestycji
przytoczył działania wójta gminy
wiejskiej Wałcz Jana Matuszewskiego. Radny wymienił szczegółowo ilość remontowanych dróg
w gminie w tym roku. W. Lechnik
odpowiedział radnemu, że procedury
przy inwestycjach są podobne, ale
skala inna.
Radna Bożena Terefenko dopytywała o realizację doświetlenia
przejść dla pieszych (zadanie ma
być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).

Seniorzy w spa
Od 18 do 20 listopada członkowie Waleckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odpoczywali
w spa w Kołobrzegu. Studenci
- seniorzy mieli zapewnione posiłki, noclegi oraz masaże oraz
korzystanie z basenu w dowolnym
momencie. Odwiedzili też fabrykę

bombek w Koszalinie i zwiedzali Kołobrzeg „ciuchcią kołową”.
Wyjazd był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wałeckiemu Starostwu.
Oprac. AK

- Jestem zasypywana pytaniami,
kiedy w końcu zostaną oświetlone
te przejścia - mówiła B. Terefenko. Słyszę od zniecierpliwionych mieszkańców, że nie będą już głosowali
w takich przedsięwzięciach (budżetu
obywatelskiego - dop. aut.).
W. Lechnik tłumaczył, że nie
wszystkie lampy należą do miasta,
są problemy z zarządcami dróg i dlatego procedury się wydłużają.
- Nie nasza wina - odparł wiceburmistrz.
Sporo czasu zajął punkt ws.
uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Przy okazji radni poruszyli temat
wałeckiej strefy ekonomicznej i tzw.
widełek znajdujących się pomiędzy
ulicami Nowomiejską i Kołobrzeską.
- W strefie nic się nie dzieje - nie
krył rozczarowania radny Bogdan
Pomorski, który za przykład w sprowadzaniu do miasta inwestorów
przytoczył włodarzy Piły.
- Po raz któryś już się do tego
odnoszę i nie wiem jak już to komentować - rozkładał ręce W. Lechnik.
- Strefa będzie uzbrajana w ramach
kontraktu samorządowego.
- Jak zaczniecie coś działać, to
przestanę pytać - ripostował B. Pomorski.
Temperatura obrad ponownie
wzrosła przy projekcie uchwały ws.
zmian w budżecie.
- Jestem zażenowany. Materiały
są bez opinii prawnej, bez pieczątek… Komisje pracowały na innych
materiałach. Poprawek jest sporo
i jak mamy nad tym dyskutować pytał zawiedziony przewodniczący
RM Zdzisław Ryder. - Nie pozostaje
- 70 lat działalności to czas,
w którym były wzloty i upadki,
chwile radości i smutku. Patrząc
jednak z perspektywy czasu więcej
było tych pozytywnych momentów
i liczę, że tak będzie w przyszłości
- mówiła prezes GSSCH Jawiga
Narel. - Mimo że nasza działalność na przełomie czasu, głównie
poprzez czynniki ekonomiczne,
została okrojona o część naszych
placówek handlowych, masarnie,
piekarnię czy bazę obrotu rolnego,
nadal działamy aktywnie. Posiadamy 6 sklepów, dom weselny oraz
restaurację „Perełka”. Zatrudniamy 19 stałych pracowników
oraz wspieramy się pracownikami
zatrudnianymi czasowo. Ciągle
dążymy do podnoszenia jakości,
warunków sprzedaży oraz warunków pracy.
Licznie zgromadzeni goście
życzyli pracownikom GSSCH
w Tucznie kolejnych lat na lokalnym rynku.
Oprac. AK

nic innego, jak zdjąć to z obrad.
Przykro mi i to kolejny raz z rzędu.
- Poprawki były zgłaszane wielokrotnie - odparła B. Towalewska.
- Proszę o wyrozumiałość. Takie
rzeczy się zdarzają. Proszę procedować mimo wszystko.
Ostatecznie ogłoszono przerwę,
po której projekt uchwały przeniesiono na koniec obrad.
Szeroką dyskusję wywołała
podwyżka podatków od nieruchomości. Za ich podniesieniem
było kierownictwo ratusza, a za
pozostawieniem stawek na dotychczasowym poziomie większość
radnych. Skarbnik miasta Rafał
Fischer uzasadniał dlaczego należy
podwyższyć podatki. Jego głos
wzmacniała głowa miasta.
- Są zadania, które są łatwe
i które są trudne - mówiła B. Towalewska. - Łatwo obniżać podatki
i robić mile gesty dla mieszkańców.
Nikt nie lubi płacić podatków, ale
to za ich sprawą możemy wykonywać rzeczy, które zgłaszają nam
mieszkańcy. Stawki nie są szcze-

gólnie wysokie. To optimum. Przed
wami odważne zadanie.
Radny Maciej Goszczyński
zwrócił uwagę, że krajowa tendencja jest taka, że podatki się obniża.
Radna Maria Minkowska zwracała z kolei uwagę, że podatki
w Wałczu się podnosi, a mieszkańcy otrzymują w zamian coraz mniej.
Ostatecznie radni zagłosowali
przeciwko zmianom stawek podatków (2 za, 1 wstrzymujący,
reszta przeciw).
Kwadrans przed godziną 22.00
(sesja rozpoczęła się o godz. 16.00)
przewodniczący przerwał obrady.
Posiedzenie będzie kontynuowane
we wtorek (29 bm.) od godz. 8.00.
Wtedy radni powrócą do zmian
w budżecie na 2016 r. oraz pochylą
się nad zmianą wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022.
mk

Dostojna jubilatka
18 listopada 1946 roku zarejestrowana została
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tucznie. Dokładnie 70 lat później odbyła się jubileuszowa
uroczystość.

14

EXTRAWAŁCZ nr 221

Szkolenie
rolników
16 listopada w Domu Kultury w Człopie odbyło się szkolenie dla rolników zorganizowane
przez Terenowy Zespół Doradców
w Wałczu. Na zaproszenie głównego doradcy Władysława Bartosika
przybyli na spotkanie przedstawiciele KRUS z Drawska Pomorskiego, strażacy z OSP w Człopie
oraz gościnnie Burmistrz Miasta
i Gminy Człop Zdzisław Kmieć.
Strażacy przeprowadzili szkolenie
z pierwszej pomocy przedmedycznej, przedstawili scenki z akcji
ratunkowej oraz odpowiadali na
pytania uczestników szkolenia
o zachowaniu się i udzielaniu pomocy w konkretnych przypadkach.
Praca rolnika jest pracą szczególnie narażoną na wszelkiego ro-

dzaju urazy, czy wypadki, dlatego
szkolenie z przepisów bhp oraz
pomocy przedmedycznej przypomniało, jak należy się zachować.
Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przedstawili ogólne przepisy
o świadczeniach emerytalno-rentowych oraz z tytułu wypadku
przy pracy, chorobie zawodowej
lub macierzyństwa przysługujących w systemie ubezpieczenia
społecznego rolników. Kolejnymi
tematami szkolenia był Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 – cele i priorytety
programu oraz Program rolno-środowiskowo-klimatyczny na lata
2014-2020.

Michał w kadrze

Michał Nowakowski z Wałcza jako jedyny z województwa zachodniopomorskiego dostał powołanie do kadry U17.
Michał znalazł się wśród
14-osobowej reprezentacji Polski
na Mistrzostwa Wschodnioeuropejskiego Związku Piłki Siatkowej
(EEVZA) do lat 17 chłopców, które zostaną rozegrane w łotewskim
Daugavpils od 23 do 27 listopada.
Biało-czerwoni zagrają kolejno
z Estonią, Rosją, Łotwą, Białorusią
i Ukrainą.

Polski zespół odleci na Łotwę
22 listopada. Do tego czasu będzie przygotowywać się w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich COS
w Spale. Od 13 do 16 listopada
odbywały się tam konsultacje kadry
w tej kategorii wiekowej, na które
przyjechało 24 zawodników. Z tej
grupy trener Łoza wybrał czternastkę.

Wilk uratowany z wnyków
W miniony weekend strażnicy leśni Nadleśnictwa Człopa zostali powiadomieni o znalezieniu wilka zaplątanego we wnyki. Zdarzenie miało miejsce w okolicy Czaplic. Na
szczęście zwierzę udało się uratować.
Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast przeprowadzono akcję
ratunkową, w której oprócz strażników leśnych uczestniczyli weterynarz oraz funkcjonariusz KPP
w Wałczu. Po podaniu środka usypiającego samicę wilka uwolniono,
zdezynfekowano rany oraz podano
antybiotyk. Po wybudzeniu młoda
wadera wróciła do lasu.
- Kłusownictwo jest okrutne.
Zwierzę walcząc o swoje życie,
dodatkowo rani ciało, co prowadzi
do śmierci w niesamowitych męczarniach - mówią przedstawiciele
Nadleśnictwa Człopa. - Niestety,
pomimo ciągłego monitorowania lasu oraz bieżącego zbierania
wnyków, problem kłusownictwa

pozostaje aktualny. Wnyki, w które
złapała się wadera, znajdowały się
na ścieżce migracyjnej zwierzyny,
były prawdopodobnie zastawione
na dzika.

Turniej na Łotwie będzie również pierwszą
rundą eliminacji do mistrzostw Europy do
17 lat, które rozegrane zostaną w lipcu 2017
roku. Awans uzyska zwycięzca. Zespoły z drugiego i trzeciego miejsca zagrają w kwietniu
w barażach.
Trenerzy kadry U-17 Artur Łoza i Ariel
Fijoł związani są z Siatkarskimi Ośrodkami
Szkolnymi. Pierwszy z nich jest koordynatorem w woj. podkarpackim, drugi pracuje
w Gdańsku, a statystyk-trener wspomagający
Tomasz Wątorek, w Kielcach.
Kadra na konsultacje w Spale została wyłoniona na podstawie gry i sprawdzianów zawodników w tegorocznym Turnieju Nadzieli
Olimpijskich w Spale. Pierwsze odbyły się
w październiku. Drugie miały miejsce 1316 listopada. Z tej grupy została wyłoniona
reprezentacja kraju.
Michał Nowakowski jest absolwent Szkoły
Podstawowej nr 4 w Wałczu. Jego trenerami
byli Adam Czaszyński i Bogdan Pakoca. Michał w reprezentacji jest jedynym reprezentantem województwa zachodniopomorskiego.
źródło: pzps.pl

REKLAMA

Policjanci z Wałcza wszczęli
w tej sprawie dochodzenie. Leśnicy liczą, że tym razem uda się
ująć sprawcę.
Oprac. AK, fot.: Daniel Cieślak
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Dwa zwycięstwa na koniec
W ostatniej kolejce piłkarskiej 5. ligi oba zespoły z naszego regionu odniosły na swoim terenie cenne zwycięstwa. Orzeł pewnie pokonał Saturna Mielno, natomiast
Korona z kłopotami wygrała z Pogonią Połczyn.
ORZEŁ WAŁCZ SATURN MIELNO 2:0 (0:0)
BRAMKI: CERAZY,
OGRODNIK.
Spotkanie rozpoczęło się od ataków gości, przyjezdni niepokoili
rywali już na ich połowie, jednak
nie stworzyli żadnej groźnej sytuacji. Wałczanie po okresie nerwowej gry uspokoili szyki i zaczęli
lekko przeważać. Zwłaszcza akcje
oskrzydlające niosły zagrożenie,
lecz piłka po dośrodkowaniach
padała łupem bramkarza Saturna
lub była wybijana przez obrońców.

Dwukrotnie Ogrodnik znalazł się
w dogodnej pozycji, lecz golkiper przyjezdnych był na miejscu.
Również Krzyżaniak uderzał dwa
razy, lecz były to niecelne strzały.
Po zmianie stron gospodarze zaatakowali szybciej i w 55. minucie
objęli prowadzenie. Za zagranie
ręką w polu karnym arbiter podyktował rzut karny, który na gola zamienił Cerazy. Swoje szanse mieli
jeszcze Sikorski i Krzyżaniak, lecz
ten pierwszy z kilku metrów trafił
w bramkarza rywali, a ten drugi obił słupek. Pomimo tego, że
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w 75. minucie jeden z zawodników
gości zobaczył drugą żółtą kartkę
i opuścił boisko, przyjezdni natarli
praktycznie całym zespołem. Jednak ich taktyka ograniczała się do
zagrywania długich piłek na pole
karne Orła, z czym łatwo radzili
sobie obrońcy. W już doliczonym
czasie gry kontrę wałczan trafieniem zakończył Ogrodnik i wszyscy odetchnęli.
KORONA CZŁOPA - POGOŃ
POŁCZYN 3:2 (3:2)
BRAMKI: KORONA - MICHALIK, PISAŁA, RYBICKI.
Goście już w drugiej minucie
mogli otworzyć wynik, lecz Koperek znakomicie spisał się w bramce

Kolejne zwycięstwa

Siatkarki UKS Libero kolejny raz okazały się lepsze od rywalek. Uczennice Gimnazjum
nr 1 wygrały mecze w kategorii juniorek oraz kadetek.

W Goleniowie występujące
w składzie Martyna Piszcz, Aleksandra Nowak, Natalia Kibitlewska,
Marika Żukowska, Zofia Szczotkiewicz, Kaja Krasoń, Michalina
Stach, Katarzyna Gębala, Maria
Bartosik i Daria Dunaj juniorki
pewnie wygrały pierwszego seta,
lecz później popełniały błędy i sporo się namęczyły, aby pokonać rywali 3:0 (.. 11, 22 i 23).
W kolejnym spotkaniu kadetki
w składzie Marika Żukowska, Zofia
Szczotkiewicz, Kaja Krasoń, Michalina Stach, Martyna Sadowska,
Katarzyna Gębala, Maria Bartosik,
Daria Dunaj. Patrycja Maszkowska, Natalia Towarnicka i Izabela
Nagórska rozgromiły na wyjeź-

dzie UKS Pomorzanina Szczecin
również 3:0 (.. 14, 17 i 14). O tak
wysokim zwycięstwie zdecydowała dobra i mocna zagrywka oraz

wiele udanych bloków i ataków.
Zespoły prowadzili Krystyna Filipiak i Michał Porębiak.
Oprac. p

i obronił ostry strzał. Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było
długo czekać, a w 10. minucie
gola przy odrobinie szczęścia zdobył Michalik. Kolejną znakomitą
szanse zmarnował Maciejasz, co
zemściło się kilka minut później.
Po faulu Świerszcza w obrębie
„szesnastki” przyjezdni wykorzystali „jedenastkę”. Ponowne
prowadzenie dał gospodarzom
Pisała, który w swoim stylu minął
obrońcę i trafił do siatki. Kiedy
w 40. minucie Rybicki wszedł
odważnie pomiędzy obrońców,
nie dał się przepchnąć i lekkim
uderzeniem po ziemi podwyższył
wynik, wydawało się, że miejscowi spokojnie wygrają. Jednak tuż

przed przerwą goście przejęli piłkę,
nastąpiło dośrodkowanie, a celna
„główka” jednego z napastników
Pogoni załatwiła sprawę. Po zmianie stron goście ruszyli do ataku
i choć Turowski w kontrze obił
poprzeczkę, przyjezdni parli do
przodu. W 80. minucie, „kasując”
groźną sytuację, Struzik popełnił
taktyczny faul, za co ujrzał czerwoną kartkę. Goście przeważali,
lecz kontry gospodarzy był bardzo
groźne. Pisała trafił w bramkarza,
a inni chybiali. W już doliczonym
czasie gry gracze Pogoni mogli
wyrównać, jednak piłka po lobie
spadła tuż za poprzeczką bramki Korony.
piotr
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