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Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Hejter w ratuszu
Na zasiadającego na ławie
oskarżonych w - jak sam twierdzi Marek Matela - procesie
politycznym wylała się w internecie fala hejtu. Jeden z wpisów
okazał się mocno obraźliwy
i sprawa trafiła do Prokuratury. Stwierdzono, że dokonał go
w godzinach pracy i ze służbowego komputera zastępca
Naczelnika Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta.

Mimo że Marek Matela jest
oskarżony między innymi o fałszowanie faktur i przywłaszczenie sporej kwoty pieniędzy, on
sam utrzymuje, że proces jest polityczną zemstą obecnej pani burmistrz, chcącej wyeliminowania
politycznego przeciwnika w nadchodzących wyborach samorządowych.
13 listopada ubiegłego roku pod
relacją z jednej z rozpraw, która

ukazała się na stronie internetowej Extra Wałcza pojawił się
podpisany nickiem „Monia” następujący wpis: „To nie żadna
walka polityczna, jakby niektórzy
chcieli. To jest po prostu walka
z nieuczciwością, krętactwem
i złodziejstwem byłego urzędnika państwowego”. Marek Matela
poczuł się dotknięty i skierował
zawiadomienie do Prokuratury
w sprawie o zniesławienie za poDokończenie na str.2
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Felieton na rozgrzewkę

Święto kobiet
W minionych czasach popołudnie 8 marca to widok wracających z pracy pań z naręczem
kwiatów, najczęściej tulipanów i wielu idących chwiejnym krokiem panów. Bo to
właśnie oni najweselej obchodzili Dzień Kobiet.
Buszując w sieci trafiłem na

dawną wypowiedź jednej
z kandydatek na posłankę
i litościwie przemilczę jaką
reprezentowała partię. Otóż
ta niewiasta postawiła tezę pewnie popieraną przez sporą
liczbę panów - że „Miejscem
kobiety jest dom. Dobra literatura, pisana przez mężczyznę
poezja, czy ukochane dziecko. W domu może się rozwijać, tam realizować i stamtąd
zmieniać świat”. Ta pani jest
autorką również innej złotej
myśli: „Jesteśmy tym, co zostało stworzone, by być upiększeniem i ostoją dla geniusza”.
Czyli dla mężczyzny. Panowie
powinni natychmiast zakrzyknąć: Ktoś miał odwagę powiedzieć wreszcie prawdę.
Wielu mężczyzn wyznaje zasadę, ze kobieta winna znać

swoje miejsce. Nie pętać się
pod nogami, wtrącać w męskie
sprawy, czy wydawać polecenia w pracy. I swoje wdzięki
trzymać w domu. Nie byłoby tego całego molestowania
i gwałtów.
Czy jednak w 99. rocznicę
obchodzenia po raz pierwszy Dnia Kobiet taka teza się
utrzyma? Raczej wątpliwe.
Obecnie płeć piękna jest w natarciu i ostro walczy o swoją
pozycję i większość pań raczej
z przymrużeniem oka potraktowałoby opinie swojej koleżanki.
Nie będę wspominał o kobietach premierach, ministrach,
czy szefowaniu wielkim firmom. Nawet na naszym lokalnym podwórku panie rządzą
i mają wiele do powiedzenia.

„Monia” pracuje w urzędzie. Oraz
aby burmistrz wyciągnęła wobec
podwładnego surowe konsekwencje. Ciekawi mnie również, czy
„Monia” hejtowała za przyzwoleniem burmistrza, biorąc pod
uwagę, jaką rolę ten pan odgrywał
podczas kampanii wyborczej. Nie
mam nic przeciwko krytyce i na
tę jestem odporny, ale wpisy tego
pana przekroczyły normy prawne,
o etycznych nie wspominając.
Burmistrz w autoryzowanym komentarzu odniosła się do zaistniałej sytuacji.
- Jestem tym faktem nieprzyjemnie zaskoczona - skomentowała uprawianie hejtu przez
pracownika ratusza Bogusława
Towalewska. - Ta sytuacja jest dla
mnie bardzo przykra. Przewiduję
udzielenie panu Wiśniewskiemu
co najmniej upomnienia lub nagany, ponieważ robił to w godzinach pracy, a i sama treść budzi
mój sprzeciw.
Niestety mimo wielokrotnych
prób z samym zainteresowanym
nie udało nam się porozmawiać.
*******
Sprawa być może nie odbiłaby
się tak dużym echem, gdyby nie
osoba, która dopuściła się hejtu.
Zastępca naczelnika Wydziału

Oświaty i Spraw Społecznych
UM to osoba publiczna odpowiedzialna za stan wałeckiej oświaty.
Ten pan jest nauczycielem i pedagogiem w SP nr 2, choć obecnie
przebywa na urlopie.
Wszystkie kodeksy etyki nauczycielskiej wyraźnie mówią
o nauczycielu jako o osobie reprezentującej jednocześnie siebie
i swoją osobowość, lecz również
instytucję oświaty. Zawód nauczyciela stawia wysokie wymagania. Nauczyciel znajduje się
pod ustawiczną kontrolą, każde
jego potknięcie jest natychmiast
dostrzegane i komentowane. Mówiąc o etyce zawodu nauczyciela
nie można pominąć norm moralnych. Od wykonujących ten zawód wymaga się przestrzegania
wysokich standardów, a hejt raczej nie mieści się w ich ramach.
Natomiast wydawanie wyroków
i uznanie winy przed orzeczeniem
sądu jest obliczone na skompromitowanie danej osoby.
Pomimo wielu prób nie udało
nam się skontaktować z zastępcą
naczelnika WOiSS w wałeckim
urzędzie miasta.
piotr

Dokończenie ze str.1

mocą środków masowego przekazu.
Asesor Prokuratury Rejonowej
w Wałczu Beata Ksiądz wydała
27 lutego 2018 roku postanowienie o umorzeniu postępowania.
Stwierdzono „(…) iż czyn nie
stanowi przestępstwa ściganego
z oskarżenia publicznego oraz
brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu
czynu ściganego z oskarżenia prywatnego”. W uzasadnieniu napisano również „(…) w odniesieniu
do komentarza zamieszczonego
pod artykułem „Gasnący impet”
w dniu 13 listopada 2017 roku
o godz. 7.54 ustalono, że dokonał
go użytkownik o loginie „Monia”,
tj. (...) korzystający z adresu (…)
- Będę żądał przeprosin i wpłaty
określonej kwoty na cele społeczne - stwierdził Marek Matela.
- Jeżeli przeprosiny nie zostaną
opublikowane, skieruję sprawę
na drogę postępowania sądowego zarówno w procesie karnym,
jak i cywilnym. Ponadto dla zachowania wysokich standardów,
o ile te jeszcze obowiązują w zarządzanym przez Bogusławę Towalewską urzędzie, poprosiłbym
redakcję, żeby podała urzędowi
wszystkie wpisy z tego IP, odkąd

Kierownictwo ratusza jest
sfeminizowane, a rodzynek
jest wyjątkiem potwierdzającym regułę. Choć finansami
miasta zarządza mężczyzna.
Zastępcą starosty jest kobieta, a w radach miast i powiatu zasiada również wiele pań.
Choć część z tych w RM nie
zważa na płciową solidarność,
ostro atakuje panią burmistrz.
Niewiasty prowadzą firmy,
a sam pracuję w gazecie,
w której - z czego niezmiernie
się cieszę - funkcję redaktora
naczelnego sprawuje kobieta,
choć obecnie na urlopie wychowawczym, zastępuje ją
mężczyzna, mój imiennik, ale
to z nią zawsze lepiej się dogaduję.
Podziwiam wszystkie panie.
Najczęściej muszą „obrobić”

dwa etaty. Pracę zawodową łączą z prowadzeniem
domu, wychowaniem dzieci
i za to należy im się szacunek. Przyznajmy szczerze
panowie, gdy wspominamy
oboje rodziców, to o mamie
mówimy jakby trochę cieplej.
Tak więc panowie dziś
Dzień Kobiet. Pomimo tego,
że wielu uznaje to święto
jako relikt minionej epoki,
kwiaty w dłoń i składajmy
hołd swoim ukochanym
kobietom. Są warte, aby je
hołubić.
Wszystkim paniom z okazji
ich święta życzę wszystkiego najlepszego.
piotr

Pirat na 10

Ulica to nie tor wyścigowy.
Przekonał się o tym 60-letni kierowca infiniti.

Kierowca z Torunia na krajowej
„dziesiątce” popełnił wykroczenie drogowe, zaraz po tym
został zatrzymany przez patrol
wałeckiej drogówki. Zachowanie
kierowcy zarejestrowała też kamera w prywatnym aucie jednego
z kierowców.

Dzięki nagraniu z kamery znajdującej się w pojeździe jednego
z kierowców można zobaczyć
lekkomyślne zachowanie kierowcy. 60-latek wyprzedzał inne pojazdy na linii podwójnej ciągłej,
nie zważając przy tym, na przejście dla pieszych. Otrzymał 10
punktów karnych i mandat karny
wysokości 200 złotych.
Oprac. mk
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Porządek obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
obejmował tylko dwie uchwały. Jednak -według radnych projekty były wadliwie napisane i należało dokonać sporych
zmian, co wywołało irytację
kierownictwa ratusza.
W sali sesyjnej 6 marca zasiadło
18 z 21 radnych, a debatowano
nad projektami dwóch uchwał.
Pierwszy w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół
podstawowych, których organem jest gmina miejska Wałcz
REKLAMA
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Krótko, lecz burzliwie
został po wprowadzeniu kilku
poprawek przyjęty większością
głosów. Natomiast drugi projekt
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
gminy miejskiej Wałcz spotkał
się z ogromną krytyką radnych.
- Niektóre sformułowania w projekcie są bez sensu, a część zapisów nielogiczna - dowodziła
Anna Ogonowska. - Ten projekt
staje na sesji po raz drugi i ponownie są w nim błędy. Był czas,
aby poprawić nieprawidłowości,
jednak ponownie przedstawiacie
nam projekt prawnego bubla.
Nasze zgłoszone na poprzedniej
sesji poprawki nie zostały wzięte

pod uwagę.
- Na poprzedniej sesji Bożena Terefenko zgłaszała uwagi
i były to uwagi słuszne - mówił przewodniczący RM Zdzisław Ryder. - Myśleliśmy, że
otrzymamy poprawiony tekst,
a otrzymaliśmy projekt bez
znaczących zmian. Mamy więc
pracować nad uchwałą, w której nie uwzględniono poprawek
radnych? Chcemy dopracować
uchwałę, aby nadzór jej nie odrzucił, jak to czynił wielokrotnie.
Radca prawny oraz naczelnik
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych broniły projektu, podnosząc kwestię szczegółowego
nadzoru nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji, ponieważ w grę
wchodzą spore pieniądze i ten

proces należy uszczegółowić.
A. Ogonowska wniosła tak
dużo poprawek, że praktycznie uchwała została napisana na
nowo. Radni większością głosów przyjęli uchwałę wraz z poprawkami.
- Kampania wyborcza trwa już
od czterech lat, a teraz przybierze jeszcze mocniejszą formę
- skomentowała obrady nadzwyczajnej sesji burmistrz Bogusława Towalewska. - Widzę, że na
każdej sesji dyskusja jest coraz
ostrzejsza. Chcemy sprawdzać,
kontrolować i uszczegółowić
proces kontroli placówek niepublicznych. Radni jednak skreślili
szczegółowe zapisy i będziemy
bazować wyłącznie na ustawie. Wszystkie gminy jednak

uszczegóławiają proces kontroli, więc nie rozumiem zmian
wprowadzonych w uchwale
przez radnych. Nasz mecenas
jest na sesji, podpisuje się pod
projektem uchwały i broni swoich racji. Natomiast poprawki
wnoszone przez jedną z radnych
merytorycznie nie są omawiane, a przyjmowane bez dyskusji - przez aklamację. Musimy
dokładnie przeanalizować wprowadzone poprawki i do nich się
odnieść. Reasumując, mamy
problemy z kontrolą przedszkoli
niepublicznych i chcieliśmy cały
proces uszczegółowić. Niestety
nie udało się.
piotr

Warto skorzystać

W ramach projektu „E-OBYWATEL” przy Domu Kultury
w Człopie powstanie Ośrodek Kompetencji Cyfrowych,
w którym będą organizowane
bezpłatne kursy komputerowe.
Zapisy już ruszyły.

Operacja dofinansowana jest
przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020. Głównym
realizatorem jest Krajowa Izba
Gospodarcza. W ramach projektu przy Domu Kultury w Człopie
powstanie Ośrodek Kompetencji
Cyfrowych, do którego trafi 7
laptopów i zestaw multimedialny (projektor i ekran). Osoby,
które zdecydują się na udział
w szkoleniach, nauczą się m.in.
obsługi komputera i internetu,

zarządzania finansami i zakupami
przez internet, załatwiania spraw
urzędowych, a także rozwiną
kompetencje zawodowe i hobby. Szkolenie potrwa 40 godzin
i skierowane jest do różnych grup

- odbiorców w różnym wieku,
o różnym statusie na rynku pracy,
reprezentujących różne grupy zawodowe. Udział i ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem.
Oprac. mk
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OGŁOSZENIA DROBNE
LOKALE, NIERUCHOMOŚCI:
Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków
tel: 67 258 26 84.
Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie,
40 m2, 3150zł/m2,
tel. 882 093 640.
Wynajmę lokal,
tel. 725 929 462.
Sprzedam garaż z kanałem na Dolnym
Mieście,
tel. 662 362 939.
Sprzedam działkę w centrum
Człopy, nad rzeką Cieszynką,
pow. 1550 m2. 80% przeznaczone na
budownictwo i usługi, 20% - zieleń
parkowa (nad rzeką). 65 zł/m2, do
negocjacji. 600 354 909.
SPRZEDAM
Pawilon handlowy.
Tel. 501 464 027
Działka budowlana na sprzedaż pow.
980m w Jastrowiu.
Tel. 506 069 937
Sprzedam działki budowlane 2x 1000 m2
w starej części Ostrowca przy lesie i blisko
jeziora Klubowego. Uzbrojona w wodę
i prąd z możliwością przyłączenia gazu.
Tel. 609 919 211
Sprzedam dom na Raduniu
pow. 107 m kw bliźniak
tel. 662798199
Wynajmę lub sprzedam:
-sklep w Wałczu o pow. 300m2(aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (po
400m2każda)
-działkę budowlaną ok.1500m2
z budynkiem gospodarczym, uzbrojoną(woda, energia elek., istal. gazowa)
tel. 602 497 237
Sprzedam mieszkanie własnościowe
w centrum Wałcza, pow.57m2. 3000 zł
za m2. Cena do negocjacji.
Tel. 510 127 124
Sprzedam ziemię 8,14ha.
Tel. 792 020 549
MIESZKANIE TBS 48m2
(2 pokoje) zamienie na mniejsze
Tel. 501 464 027
Sprzedam działkę pod budowę garażu
tel. 697113135
Poszukuję pokoju do wynajęcia
Tel. 698-868-940
Sprzedam działkę 0,5 ha ziemi.
Tel. 726-457-166
Sprzedam działki
Tel. 502-588-605

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo.
REKLAMA

PRACA:

RÓŻNE:

Praca w Holandii i Belgii w
ciągu całego 2018 roku, dla
fachowców / spawacz, elektryk,
hydraulik
i inne/ i osób z doświadczeniem
w ogrodnictwie.
Oferty również dla młodzieży
i osób bez kwalifikacji. Rekrutacja u Pośrednika , Wałcz,
Kościuszki 12A, tel. 672584108
i przez stronę internetową www.posrednictwoholandia.pl /Lic.4933/

Remonty, wykończenia mieszkań,
tel. 739 531 694.

PRACA. Opiekunki seniorów
w Niemczech. Legalna praca,
składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach
jednej czytelnej umowy,
kursy j. niemieckiego bez opłat.
Zadzwoń 514 781 838.
Promedica24

Biuro Matrymonialne ,,Dana”,
tel. 695 062 020.

Zatrudnię traktorzystę, gospodarstwo w okolicach Wałcza,
wymagane:
odpowiedzialność i dyspozycyjność. Mile widziane doświadczenie oraz umiejętność jazdy
kombajnem.
Tel. 509 159 549

Remonty i wykończnia wnętrz
tel. 504 160 153

Dam pracę osobie ze znajomością
j. niemieckiego w mowie
i w piśmie. Gwarantuję umowę
o pracę
Praca Wałcz. Tel. 694 399 819
Agencja Reklamy poszukuje
osoby
o dobrej prezencji, komunikatywnej do prac tymczasowych.
Tel. +48 608 631 285
„VICTORIA CYMES” Sp. z o.o.
w Wałczu
przyjmie do pracy sprzątaczkę
z grupą.
Tel. 661-912-897
„VICTORIA CYMES” Sp. z o.o.
w Wałczu zatrudni murarzy,
mechaników maszyn produkcji spożywczej, pracowników
produkcji z grupą.
Tel. 661-912-897

Gotówka na dowolny cel, zadzwoń,
tel. 882 069 266.
Usługi ogólnobudowlane, remonty
mieszkań,
tel. 662 332 515.
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760.

Kredyty, pożyczki dla każdego!
Pozabankowe
i Bankowe.Wysoka przyznawalność,
tel. 513 840 863.

Kurs języka niemieckiego dla
opiekunów osób starszych – BEZ
KAUCJI! Start kursu 11.08. Ilość
miejsc ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.
Piła – 514 781 838
FHU PROFIL Wałcz oferuje
regulację okuć, konserwację okien i
uszczelek, (wszystkich typów
i marek)
Zapraszamy :
tel. 67 250 05 90
Rekuperacja Fresh House.
Tel. 510-490-877
Malowanie, szpachlowanie, panele,
regipsy, płytki
tel: 696 979 203
Firma budowlana oferuje:
-usługi ogólnobudowlane
-wykończenia wnętrz
Tel. 501-676-082
Pogotowie dekarskie:
-kompleksowe usługi dekarskie
-szybko i profesjonalnie
Tel. 661 742 164
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TEKST PŁATNY

Załom Zdrój?

„Błogosławieni Ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają
tego faktu w słowa” Julian Tuwim.
Szanowny Panie Kulisie, zaskoczył
nas nie sam fakt, że Pan napisał, ale
że człowiek wykształcony nie dochował należytej staranności przygotowując tekst do redakcji. Chcemy jednak wierzyć że, nie działał
Pan w złej wierze, a jest Pan jedynie
niedoinformowany. Nie dziwi ten
fakt, bo przecież - jak sam Pan napisał - jest „letnikiem” i przyjeżdża
tutaj dwa razy do roku na kilka dni.
Niestety musimy pana uświadomić,
że Załom - mimo bezsprzecznych
walorów turystycznych - nie jest
letniskiem - uzdrowiskiem! Nabył
Pan małą działkę usytuowaną przy
drodze wiejskiej, która prowadzi
również do gospodarstwa rolnego,
a teraz ubolewa, że jeżdżą tamtędy samochody i sprzęt rolniczy?
Należało przemyśleć zakup ziemi
we wsi, której większość terenów
stanowią grunty orne (o czym Pan
może nie wiedział). Grunty rolne to
również teren wspomnianego przez
Pana wyciętego „ lasu”. Dostęp do
wypisu w rejestrze gruntów ma każdy - mówi o tym ustawa o dostępie
do informacji publicznej - proponu-

jemy wizytę w odpowiednim urzędzie.
Aby rozwiać Pana, jak również
innych zainteresowanych sprawą,
wątpliwości, do artykułu dołączamy kopie warunków zabudowy
i pozwolenia dotyczące inwestycji
.Chcemy wyjaśnić, że bez warunków środowiskowych o których
pisze, nie zostałyby wydane żadne
z wyżej wymienionych. Od wielu
lat prowadzimy gospodarstwo rolne i jesteśmy zobowiązani przez
ustawodawcę do uprawy ziemi.
Sprzęt rolniczy i transportowy jest
niezbędnym tego elementem. Uprawiamy kukurydzę, a więc musimy
ją zebrać (dla niewtajemniczonych,
zbiór odbywał się u nas w listopadzie i związany z nim proces suszenia) zmagazynować i wywieźć.
Łącznie dwa miesiące w roku. To
wszystko w sprawie jak pan nazwał
” kontrowersyjnego zakładu”!
Jeśli zaś chodzi o artykuł „ Znak
w prezencie od burmistrza”, polecam panu lekturę słownika języka
polskiego w którym dowie się Pan,
iż cudzysłów jest znakiem interpunkcyjnym służącym do wyodrębnienia m.in. ironii. Oczywistym
jest, że burmistrz sam nie umieścił

znaku na drodze ale stało się tak
na wyraźny jego wniosek! (artykuł
z dokumentacją o nielegalnym jego
postawieniu w następnym numerze).
Na koniec, apropos braku elegancji!
W pewnym sensie wyrządził Pan
„niedźwiedzią przysługę” Władysławowi Ł., wymieniając nazwisko
(na którego zresztą 21 lutego złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o uzasadnione popełnienie
przestępstwa, z art. 190, 191, 212
kodeksu karnego). Pseudobohater
nie pozostał dzięki Panu anonimowy. Wszystko co zostało napisane,
dotyczy tylko tej konkretnej osoby,
a nie wszystkich mieszkańców. Proszę nie wrzucać wszystkich do „jednego worka”. W Załomiu mieszkają
porządni, sympatyczni, pracowici
i uczciwi ludzie. Przekonaliśmy się
o tym już niejednokrotnie.
Panie Kulisie, kończąc, doradzamy powściągliwość na przyszłość i
przestrzegamy Pana przed publikowaniem niesprawdzonych informacji, ponieważ naraża się nie tylko na
zwykłą śmieszność, ale też na odpowiedzialność prawną.
Z poważaniem
Małgorzata i Jacek Bródka

5

6

Napiętnowana pomoc

TEKST PŁATNY

W poprzednim numerze tygodnika ,,Extra Wałcz” ukazała
się płatna wypowiedź Pani Burmistrz Bogusławy Towalewskiej,
która w zdecydowany sposób
napiętnowała zimową akcję charytatywną, zorganizowaną przez
wałeckie Koło Młodych Demokratów, stowarzyszenie prowadzone przez aktywnego miesz-

kańca naszego miasta, Macieja
Markowskiego.
Cieszę się, że władze miasta
w końcu dostrzegły problem bezdomności w Wałczu i uruchomiły
ogrzewalnię dla osób potrzebujących schronienia. Tego typu inicjatywa nie mogła pozostać niezauważona przez osoby aktywne,
ponieważ wszyscy, którzy pragną

wesprzeć osoby bezdomne, mają
gdzie kierować swoją pomoc.
W okamgnieniu Młodzi Demokraci swoją aktywność zaangażowali w zbieranie odzieży i butów,
inicjując akcję ,,przewietrzmy
swoje szafy”, zachęcając mieszkańców Wałcza i okolic do działania. W tym miejscu bardzo
dziękuję Zbyszkowi Iwickiemu

z Piły za okazane serce i pomoc.
Aby nadać tej akcji atrybut powszechności, niewątpliwie istotnym stało się odpowiednie nagłośnienie, co zagwarantowały
nasze lokalne media, prasa i TV
Asta.
Obecnie Maciej Markowski
z grupą przyjaciół szykuje kolejny transport i Pani Burmistrz
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wcale nie zamierzamy nikogo
pytać, czy możemy zawieźć dary
dla bezdomnych. Jeżeli do ogrzewalni mogą przyjść bez Pani
zgody bezdomni, to myślę, że
nic się nie stanie, jak odwiedzi to
miejsce, również bez Pani zgody,
niosąc pomoc, poseł na Sejm RP.
Paweł Suski, poseł na Sejm RP

Amnezja
W ubiegłym tygodniu burmistrz
Bogusława Towalewska przysłała
do redakcji tekst pt. „Kto jeszcze
chce się ogrzać przy ogrzewalni?,
w którym pisze, że mimo swoich lat
i nabytego doświadczenia, postępowanie ludzi ciągle jeszcze ją zaskakuje i zadziwia. To pani Towalewska
zdziwi się przynajmniej jeszcze raz.
W piśmie pani burmistrz wyraża swoje
zdumienie i zdegustowanie artykułem
mojego autorstwa (Extra Wałcz nr 282
„Dary dla ogrzewalni”), że można tak
się zachować i tak opisać przyniesienie odzieży dla bezdomnych z ogrze-

walni, ciągnąc za sobą dziennikarzy,
telewizję i ludzi przebranych w koszulki Młodych Demokratów. B. Towalewska umoralnia w swoim piśmie
wolontariuszy, posła Pawła Suskiego i przedstawicieli stowarzyszenia
IGNIS: cyt. „Gdzie dyskrecja, gdzie
takt i skromność w chwaleniu się swoim postępowaniem?” (…) „Nigdy nie
przyszło mi do głowy organizować
oficjalnego otwarcia ogrzewalni, przycinania wstęgi i zwoływania mediów,
bo uważam to za nietaktowne i upokarzające dla osób, które z różnych
przyczyn znalazły się w tak trudnej
sytuacji życiowej”.

Kasiorkiewicz Ignacy Mateusz
Pacyk Hanna Krystyna
Adamowicz Maja Danuta
Kowalczyk Liliana Maria
Chrebor Maja

Dawidowicz Jan Walerian
Przybyt Jadwiga
Lubianiec Józef
Nalewajko Genowefa Zenobia

Maj Genowefa
Kwiecień Piotr
Rusiecka Katarzyna Elżbieta
Matuszewska Anna Teresa

Gdy Bogusława Towalewska była posłanką Sojuszu Lewicy Demokratycznej sponsorowała środowe obiady dla
ludzi bezdomnych, samotnych i biednych w barze „Puchatek” w Wałczu.
Nie robiła tego anonimowo. Akcja
była nagłośniona przez dziennikarzy, którzy nie dowiedzieli się o tym
wielkim akcie dobroczynności poseł
Towalewskiej przechodząc obok baru
przypadkiem. Znalazłem nawet artykuł z tamtego okresu (sam go pisałem), gdzie B. Towalewska tłumaczy
czytelnikom Kuriera Szczecińskiego
cel tej akcji cyt. „Mamy (członkowie
SLD - dop. aut.) wewnętrzną potrzebę
wspomagania osób, które znalazły się
w trudnej sytuacji”. Jak można się domyślić, ta „wewnętrzna potrzeba” nie
trwała długo. Obiady dla bezdomnych,
samotnych i biednych były sponsorowane nie z prywatnych z pieniędzy
B. Towalewskiej, tylko podatników,
z tzw. „trzynastki”. Dziennikarze Głosu Pomorza podali, że posłanka Towalewska resztę pieniędzy - tak jak deklarowała w grudniu - zostawiła sobie,
choć byli tacy parlamentarzyści z naszego regionu, którzy na cele charytatywne oddali swoje całe „trzynastki”.
Chciałbym zobaczyć w akcji młodzieżówkę SLD, tzn. młodzież ze
Stowarzyszenia „Wspólny Wałcz”,
która w koszulkach, czy też bez, daje
dobry przykład innym młodym mieszkańcom Wałcza. Tak jak czyni to np.
Forum Młodych PiS, czy Młodzi Demokraci. W ogóle chciałbym poznać
jakiekolwiek działania młodzieżówki
„Wspólnego Wałcza”. Natomiast jeden z „ludzi w koszulce Młodych Demokratów” to wolontariusz roku Maciej Markowski, który w grudniu ub.
r. otrzymał nagrodę i podziękowanie.
Mam cytat. „Praca na rzecz drugiego
człowieka to misja. Przyznając Panu
to wyróżnienie dziękuję za postawę
rzetelności i ofiarności na rzecz społeczności lokalnej. Zaangażowanie
i poświęcenie, które Pan wykazuje
w swojej społecznej działalności są
gwarantem, że dobro wspólne to cel
do którego należy dążyć”. Podpis
i pieczątka: burmistrz miasta Bogusława Towalewska.
Zapewnia mnie burmistrz, że wielokrotnie odwiedzała ogrzewalnię, ale
wtedy gdy była ona tworzona. I do-

daje, że cieszy się, że cyt. „Inni <oficjele> też nie odwiedzali ogrzewalni,
bo to znaczy, że charakteryzuje ich
wyczucie i zrozumienie sytuacji osób
tam przebywających”. Szkoda, że burmistrz odwiedzała ogrzewalnię tylko
przed otwarciem, a nie w trakcie jej
funkcjonowania. Na bieżąco można
się wielu rzeczy dowiedzieć i pomóc.
Akcja przekazania darów, którą zorganizowali Młodzi Demokraci przeprowadzono, gdy ogrzewalnia była
zamknięta. Nikt wtedy z tzw. osób korzystających tam nie przebywał, więc
nikt nie mógł poczuć się urażony.

List burmistrza można łatwo odczytać jako element gry przedwyborczej,

w którym jest bezpośrednio atakowany kontrkandydat Paweł Suski. List
będzie sfinansowany z publicznych
pieniędzy. Wypadałoby za niego zapłacić z własnej kieszeni, tak dla zasady.
I jeszcze jedno. W końcówce listu pisze pani Towalewska, że „Pan Poseł
Suski nie był pierwszym, który dostarczył odzież dla ogrzewalni, ale pierwszym, który zrobił z tego widowisko
medialne”.
Niestety widowisko medialne zrobiła
pani burmistrz Towalewska, przysyłając do naszej redakcji swoją polemikę.
Bo nikomu chyba wcześniej nie przyszło do głowy, że czyniąc dobro - możemy czynić zło.
Marcin Koniecko (mk)
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Znak w prezencie od burmistrza - ciąg dalszy

Jak już wcześniej pisaliśmy, 8
lutego na drodze powiatowej nr
2305 na odcinku Człopa- Załom
zostały wprowadzone ograniczenia ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 16 ton. 27
lutego otrzymaliśmy dokument
wydany przez starostę wałeckiego (KD.7121.7.2018) o wprowadzeniu oznakowania pionowego
- znak B-18, przy czym dokument
jest datowany na dzień 21 lutego
2018.
Z treści dokumentu (zatwierdzenia) wynika, że o rzeczywistym
terminie wprowadzenia zmiany

organizacji ruchu powinni zostać
zawiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem: organ zarządzający
ruchem, a więc starosta wałecki
oraz właściwy komendant Policji,
czyli komendant powiatowy policji w Wałczu. W przypadku braku
zawiadomienia w ww. terminie,
zatwierdzenie zmiany organizacji
ruchu traci ważność! Rzeczywista
data postawienia znaku B-18, nastąpiła przed wydaniem zatwierdzenia zmiany organizacji ruchu,
a zatem była samowolnym działaniem zarządu drogi powiatowej.
Znak B-18 na odcinku drogi

Człopa - Załom został postawiony 8 lutego 2018, całkowicie nielegalnie, bez podstawy prawnej
i stanowi rażące naruszenie praw
obywatelskich i zasad swobody
gospodarczej! O czym zawiadomiliśmy już Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Szczecinie,
ponieważ domniemywać należy,
iż za kulisami tego działania jest
zamiar maksymalnego ograniczenia naszej działalności, nie zaś
troska o utrzymanie należytego
stanu drogi.
Jacek Bródka
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Oprotestowany Widok

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie uchyliło w całości decyzję o warunkach zabudowy, jaką burmistrz Wałcza wydała
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej
przy ulicy Podgórnej.
Spółka Almar z Krzyża planuje na
terenie o powierzchni około 1,5 hektara, gdzie dawniej stał hotel Widok
wybudować pięć budynków mieszkalnych oraz dwa budynki usługowe. Planowana jest również budowa
garaży i stworzenie plaży. W sumie
ma powstać ponad 100 mieszkań.
Burmistrz Wałcza 25 stycznia 2017
roku wydała decyzję o warunkach
zabudowy, która 7 marca tego samego roku stała się ostateczna.
W uzasadnieniu można przeczytać,
że „budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego stanowi kontynuację istniejącej funkcji oraz nie stoi
w sprzeczności z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym”. Projekt decyzji
został uzgodniony z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki
Komunalnej i Środowiska UM w odniesieniu do pasa drogowego ulicy
Podgórnej.
Sama decyzja to zbiór szczegółowych warunków i wymagań dotyREKLAMA

czących ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, ochrony środowiska, zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków,
a także obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej i wymagań dotyczących ochrony
interesów osób trzecich. Zaznaczono
również, że decyzja nie zezwala na
realizację inwestycji, lecz ma charakter informacyjny.
Decyzja burmistrz nie spodobała się
części mieszkańców ulicy Podgórnej, którzy skierowali do SKO w Koszalinie wniosek o jej uchylenie.
Wnioskodawcy wnoszą że „Skala
inwestycji.... przy wąskiej, „ślepej”
200-metrowej ulicy z przewężeniem
3,4 metra przy wjeździe oraz usytuowanie już istniejących budynków
bezpośrednio przy wąskim chodniku
powoduje, że skutki oddziaływania
tej inwestycji będą negatywne dla
mieszkańców całej ulicy Podgórnej
w trakcie budowy oraz po oddaniu
budynków do użytku. Na teren budowy nie ma oddzielnej drogi dojazdowej, cały transport materiałów
oraz sprzętu będzie odbywał się ulica Podgórną, powodując jej blokadę, nadmierny hałas, wibracje oraz
zwiększoną emisję spalin”. Skarżący
kwestionują ponadto zapisy decyzji o warunkach zabudowy. Między

innymi podnoszą, że istniejąca sieć
kanalizacji sanitarnej jest niewystarczająca do realizacji inwestycji,
a włączenie do niej nowo wybudowanych budynków spowoduje jej
niewydolność. Mieszkańcy obawiają
się również, że po zasiedleniu mieszkań pojawi się zwiększona liczba
samochodów, co będzie miało negatywny wpływ na przepustowość
ulicy.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 21 lutego 2018
roku postanowiło uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Czyli burmistrzowi Wałcza. Na postanowieni SKO stronom w ciągu 14
dni przysługuje odwołanie do WSA
w Szczecinie, a prawo do odwołania
ma 7 podmiotów.
Zapytaliśmy w ratuszu, co dalej z tą
sprawą i jak decyzja SKO wpłynie
na dalsze losy inwestycji.
- SKO wydało postanowienie o ponownym rozpatrzeniu sprawy - poinformował wiceburmistrz Wałcza
Sławomir Zych. - Ponieważ my jako
urząd nie możemy odwołać się do
WSA, czekamy na decyzję innych
podmiotów mających do tego prawo.
Kiedy minie termin złożenia odwołania i nikt tego nie zrobi, skonsul-

tujemy się z prawnikami i ponownie
rozpatrzymy sprawę. Mamy na to 30
dni. Dopóki nie zapadnie nowa prawomocna decyzja dotycząca warun-
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ków zabudowy wszystkie dotychczasowe decyzje są obowiązujące.
piotr
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Nowa księgarnia w Wałczu

TEKST PŁATNY

BookBook otworzyło już nową
księgarnię w Wałczu. Ogólnopolska sieć jest spadkobiercą
Domu Książki i stawia na szeroką ofertę kulturalną dostosowaną do potrzeb klientów.
Księgarnia na ul. Kilińszczaków 38 zaczęła działać od środy.
Dom Książki
Historia firmy jest związana z tradycjami Państwowego
Przedsiębiorstwa „Dom Książki”, które działało od 1950 roku,
a w okresie największej świetności skupiało ponad 1000 księgarń. W 2015 roku sieć zmieniła
właściciela, a rok później nazwę,
funkcjonując od tej pory jako BookBook (księgarnia internetowa
bookbook.pl).
Współpraca sześciu wydawnictw
(Czarna Owca, Helion, Prószyński Media, Publicat, Rebis, Zysk
i S-ka) zrzeszonych w ramach
Porozumienia Kultura to nowa jakość na polskim rynku i pierwszy
przypadek, gdy grupa wydawców
REKLAMA

przejęła sieć księgarń. BookBook kładzie szczególny nacisk na
przyjazną atmosferę i fachową
obsługę doświadczonych księgarzy. Każda z księgarń ma swój
unikatowy charakter dopasowany
do wymagań czytelników.
W ofercie znajdują się nie tylko
wydawnicze bestsellery i książki
z każdej kategorii tematycznej,
ale też artykuły papiernicze, zabawki edukacyjne, multimedia
zawierające nowości z rynku gier,
muzyki i filmów oraz wydawnictwa okolicznościowe będące doskonałym podarunkiem z okazji
chrztu, komunii czy ślubu.
Promocja na otwarcie
Atutem BookBook są atrakcyjne
ceny i pokonać ich naprawdę nie
jest łatwo– książki można kupić
już od 5 złotych. Najciekawsze
pozycje można już także zamawiać przez internet (bookbook.
pl) i odbierać w wałeckiej księgarni. W dniu otwarcia na klientów czekały 20% rabaty! A to dopiero początek działalności.
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Wyklęci upamiętnieni
W ubiegły piątek w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odbył się
spektakl poświęcony pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

Przyszli świadkowie Jehowy.
Opowiadali o konieczności czynienia dobrych uczynków.
Zaproponowałem im, żeby
wynieśli śmieci
Poszli obrażeni.
Mama do Jasia:
- Wiesz, ta dziewczyna, którą
przyprowadziłeś, jest bardzo
ładna i miła, ale wysyłając cię
po osiemnastkę, miałam na
myśli śmietanę.

Oprawę artystyczną stworzyli
studenci działający przy Naukowym Kole Terapii Sztuką.
- Z inicjatywą stworzenia tego
spektaklu wyszedł prorektor Marek Olesiak, a my wraz ze studentami bardzo chętnie podjęliśmy tą
inicjatywę. To bardzo ważne, by
REKLAMA

- Jak ty świętujesz sukcesy?
- Piję.
- Ale ty ciągle pijesz…
- Jestem urodzonym zwycięzcą!

Kupowanie damskiej bielizny
jest jak kupowanie wina:
- Białe czy czerwone?
Kupowanie męskiej bielizny jest
jak kupowanie piwa:
- 6 czy 12?
REKLAMA

Kontrolna wizyta ciężarnej
u ginekologa:
- Ojciec będzie przy porodzie?
- Nie sadzę, nie przepada za
moim mężem.

Noc poślubna:
- O widzę, kochana, że nie
jestem twoim pierwszym.
- A z tego, co ja widzę, nie jesteś
też ostatnim.

W czym panu mogę pomóc?
- Muszę wybrać jakiś prezent na
8 marca.
- Rozumiem, że coś droższego?
- Dlaczego pani tak uważa?
- Ponieważ dziś jest 25 marca.

pamiętać o Żołnierzach Wyklętych, szczególnie w murach państwowej uczelni. Jestem dumna,
że pierwsze publiczne przedsięwzięcie naszego koła naukowego
skoncentrowało się właśnie na tej
tematyce - mówi opiekun koła dr
Grażyna Szabelska.
W trakcie przedstawienia nie zabrakło łapiących z serce pieśni
oraz scen symbolicznie ukazujących istotę walki Żołnierzy Wyklętych.
mw
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8.03.2018 r. godz. 17:00
Dzień Kobiet w kapeluszu
/ Sala Klubowa/WCK/Koszt 15 zł
18.03.2018 r. godz. 18:00
Koncert – Stare Dobre Małżeństwo /sala widowiskowa WCK
/ bilety 65 zł /
23.03.2018 r. godz. 21:00
Kabaret Ani Mru Mru „ Ostatnie
takie trio”
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 60 zł i 50 zł /
27.04.2018 r. godz. 18:00
Teatr CAPITOL
„Kiedy kota nie ma …”

Terminarz kina „Tęcza”
od: 2018-02-23 do: 2018-03-08
Kobiety mafii| bilety 16zł /
godz.17:45 i 20:00
od: 2018-03-02 do: 2018-03-08
Paddington 2/bilety 16zł/
godz.16:00
od: 2018-03-09 do: 2018-03-15
Trzy billboardy za Ebbing,Missouri | USA/Wielka Brytania
/ 16 zł/godz.17:45
od: 2018-03-09 do: 2018-03-15
Kobiety Mafii/ POLSKA
/ 16zł/godz.20:00
od: 2018-03-16 do: 2018-03-22
Pszczółka Maja - miodowe igrzyska / 13 zł/godz.16:00
od: 2018-03-16 do: 2018-03-29
Pitbull - Ostatni pies | POLSKA
/ 16 zł/godz.17:45 i 20:00
2018-03-30 do: 2018-04-05
Podatek od miłości
POLSKA / 16 zł /godz.17:45

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

Od dzieciństwa
po lata współczesne
Od niedzieli w Muzeum Ziemi Wałeckiej można oglądać
wystawę rysunków autorstwa
Sławomira Łosowskiego - lidera zespołu Kombi. To nie lada
gratka dla miłośników artysty,
bowiem muzyk swoje prace
prezentuje na zaledwie dwóch
czy trzech wystawach w ciągu
roku. Ta wystawa jest też nietypowa, bowiem pokazano na
niej nie tylko rysunki współczesne, ale także te, które powstały… ponad pół wieku temu.

szkicując. Specjalnie na wernisaż
przywiozłem także trzy rysunki,
które ukazują to, co robię dzisiaj.
Rysunki to dla mnie zabawa, muzykę traktuję jak pasję i główną
dziedzinę twórczą, a rysunek
traktuję jako relaks. Okazuje
się jednak, że te rysunki wciąż

gdzieś krążą i dla mnie jest to radość, że ludziom podoba się moje
spojrzenie na różne zjawiska czy
pewne sytuacje.
W trakcie wernisażu autor szczegółowo opowiadał historię powstawania
poszczególnych
rysunków. Nie brakowało wspo-
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mnień z dzieciństwa spędzonego
w Gdańsku, anegdot, rozmów
o rysunku i muzyce oraz wspólnych fotografii.
Wystawę można oglądać do końca marca.
k

Artysta zawodowo nie zajmuje
się rysowaniem, ale nad kartką i z kredką, a potem tuszem
w ręku, spędził dzieciństwo i dorosłe lata.
- Rysunki z dzieciństwa przetrwały dzięki mojemu ojcu, on
je selekcjonował i przechowywał, a dał mi je, gdy już byłem
dorosły; to było blisko tysiąc obrazków - opowiadał S. Łosowski.
- Rysowałem później od czasów
szkoły średniej, a gdy zostałem
zawodowym muzykiem i jeździłem na trasy koncertowe, to wolny czas w hotelach spędzałem

Zwiedzili Warszawę
Podopieczni Stowarzyszenia „Radość z życia” uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Warszawy.
Zwiedzili najważniejsze zabytki,
spotkali się z Jurkiem Owsiakiem,
odwiedzili Stadion narodowy i największą w Europie wystawę budowli z klocków LEGO. Świetnie
bawili się w Centrum Nauki Kopernik i mogli cofnąć się w czasie
dzięki zwiedzaniu Muzeum Powstania Warszawskiego. Na koniec
czekała na nich jeszcze jedna, tym
razem niezaplanowana, niespo-

dzianka. Kierowca autokaru został
poproszony przez Inspekcję Ruchu
Drogowego o zatrzymanie pojazdu
na parkingu. Wszyscy spodziewali
się kontroli, był to jednak briefing
prasowy, zorganizowany z myślą
o akcji „Bezpieczny Autokar - Ferie 2018”. Gościem specjalnym
był minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk oraz idol wszystkich
podopiecznych wyprawy Zenon
Martyniuk.
Oprac. mk

Gimnastyka buzi
i języka
W Szkole Podstawowej w Chwiramie 6 marca odbył się Europejski Dzień Logopedy. Najmłodsi
uczniowie mieli okazję dowiedzieć
się na czym polega praca logopedy
oraz wziąć udział w ćwiczeniach
językowych, artykulacyjnych i oddechowych. Uczniowie poprzez
ćwiczenia nauczyli się właściwie

dopasowywać siłę oddechu, dmuchając balony, przenosić drobne
elementy za pomocą słomki czy
utrzymywać piórko i bańki mydlane w przestrzeni. Organizatorką
wydarzenia była logopeda Justyna
Krzyżanowska.
Oprac. mk
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Bezpłatne porady prawne

Fundacja Togatus Pro Bono w ramach realizacji rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi swój punkt przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54.
Punkt działa od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek - środa - godz. 9.30- 13.30, czwartek - godz. 14.00- 18.00 i piątek - godz. 9.30 - 13.30.

Nowy
wojewoda
Krzysztofa Kozłowskiego, który został wiceministrem spraw
wewnętrznych i administracji,
zastąpi na stanowisku wojewody Tomasz Hinc.
- Wybór na to stanowisko to niezwykle przemyślana decyzja mówił podczas uroczystości Joachim Brudziński, szef MSWiA.
- Tomasz Hinc to gwarant kontynuacji rozwoju regionu. Jestem przekonany, że w osobie
wojewody Hinca samorządowcy
znajdą wsparcie i dobrego partnera do rozmów.
- Dziękuję za zaufanie i powierzenie mi tej niezwykle ważnej
funkcji przedstawiciela rządu
w regionie - powiedział Tomasz
Hinc, wojewoda zachodniopomorski – To nie tylko prestiż,
ale przede wszystkim ogromna
odpowiedzialność za wspólnotę
całego naszego województwa,
które liczy 1,8 mln mieszkań-

ców.
Wojewoda dodał, że w pierwszej kolejności będzie spotykał
się z szefami służb zespolonych
w regionie i dyrektorami wydziałów Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Zapowiedział wizyty w gminach
oraz podkreślił, że jest otwarty
na współpracę z każdym, komu
zależy na rozwoju Pomorza Zachodniego.
Źródło: Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki

Smutna wiadomość

LIST DO REDAKCJI

Pana Waldemara Lechnika poznałem w 1996r. podczas pierwszej kompleksowej modernizacji
naszej miejskiej oczyszczalni
ścieków. Był wówczas dyrektorem w firmie „ Ekolog „ należącej
do pana Krzysztofa Horodeckiego - generalnego wykonawcy remontu. Dobrze pamiętam nasze
częste wówczas narady robocze,
zawsze merytoryczne i zawsze na
temat. Dlatego w związku z jego
rezygnacją z funkcji pierwszego
zastępcy burmistrza, chciałbym
serdecznie pogratulować Panu
Waldemarowi Lechnikowi zaangażowania w pracy na rzecz
wałeckiej społeczności oraz życzyć mu sukcesów w nowej pracy i spełnienia w wykonywanych
zadaniach. Sam z doświadczenia
wiem, że praca wiceburmistrza
nie jest łatwa, bo priorytetem jest
w tym przypadku wywiązywanie
się z zadań organu wykonawczego, a nie polityka. Praca na rzecz
burmistrza, a nie swojej osoby
i niezbijanie kapitału politycznego. Postępowałem podobnie
przez szereg lat, współpracując
z burmistrzem Zdzisławem Tuderkiem. Za jego kadencji on był
tym „ pierwszym Kapitanem„.
Mówiąc obrazowo, dziś Wałcz
nie ma kapitana, a najtrudniejsze
decyzje za kapitana muszą podejmować podwładni oficerowie, bo
ów kapitan zajęty jest kłótniami
z załogą.
Przy okazji chciałbym sprosto-

wać nieprawdziwe informacje
Pani Bogusławy Towalewskiej,
która wskazała w swojej wypowiedzi w ostatnim tygodniku
Extra Wałcz , że cyt. „poprzedni
zastępcy jeździli do burmistrza
Tuderka do szpitala, aby podpisywał dokumenty”. Takie
stwierdzenie jest nie tylko nieprawdziwe, ale także bez smaku
i wyczucia, którym tak się pani
Towalewska chwali, odpisując
choćby na akcję charytatywną
powiązaną z posłem Pawłem Suskim.
Jako pierwszy zastępca, faktycznie, bywałem w szpitalu u Burmistrza Zdzisława Tuderka, gdy
zmagał się z chorobą nowotworową , bo chciał wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w jego ukochanym Wałczu. Do ostatnich chwil
był zaangażowany w życie Wałcza, a wskazując ów dokument,
który podpisywał w szpitalu, było
to pełnomocnictwo dla mnie oraz
innych pracowników do jego zastępstwa w tym czasie. Nie były
to więc dokumenty decyzyjne.
Pani Towalewska oczywiście
mogła to sprawdzić u źródła, ale
tego nie zrobiła. Jako jej wieloletni przełożony z przykrością
muszę stwierdzić, że widocznie
uważa, że obrzucanie wszystkich wokół błotem sprawi , że na
kimś to błoto zostanie. Dotyka
to wielu osób i niektórzy mają
odwagę protestować, pisząc, tłumacząc, wyjaśniając. Inni jak

śp. burmistrz Zdzisław Tuderek
tego już osobiście nie zrobi.
Na koniec uwaga na temat finansów:
Pani Bogusławie Towalewskiej
muszę
przypomnieć
znaną
i powszechną prawdę , której
nas uczył burmistrz Zdzisław
Tuderek, że sukcesem samorządu nie jest gromadzenie pieniędzy w skarbcu przez nadmierne
oszczędzanie (czytaj: skąpstwo),
ale zadowolenie mieszkańców
z życia w mieście, w którym są
czyste chodniki, strzyżone trawniki i prawidłowo oświetlone
ulice. Do samorządu cyklicznie
wpływają pieniądze z podatków
i wystarczy wydawać ich jak najmniej, aby skarbiec się zapełnił
- taka pani filozofia jest jednak
w mojej ocenie jedynie pozoranctwem i pseudo-zarządzaniem.
Nowo wybranemu
wiceburmistrzowi życzę wytrwałości
i spostrzegawczości, aby przez
najbliższe pół roku dopilnował ,
by dzisiejsza pani burmistrz nie
niszczyła dobrego wizerunku
tego miasta tak usilnie wypracowywanego przez wiele poprzednich lat.
z poważaniem
Maciej Zaręba
wiceburmistrz miasta Wałcz w latach 1992 - 2012
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Kuriata
najlepszy

W zatoce przy „Grzybku” na
Jeziorze Raduń odbyły się w minioną niedzielę (4 bm.) Otwarte
Podlodowe Mistrzostwa Koła
PZW Wałcz - Miasto.

Udział w zawodach wzięło 16
wędkarzy. Grubość lodu tego dnia
wynosiła od 22 do 25 cm, a temperatura powietrza wahała się od
- 6 do - 3 st. C.
- W rywalizacji mógł wziąć każdy, kto posiadał kartę wędkarską
- opowiada Jerzy Roch Hamulski
z PZW. - Była bardzo miła atmosfera. Po zawodach było ognisko,
kiełbaski, grochówka i ciepła her-

bata. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki, a dla najlepszych
były puchary i medale.
Wędkarze wyciągali z przerębli
płotki, krąpie i leszcze. Najwięcej (2,10 kg) złapał ich Grzegorz
Kuriata z koła Relaks. Za nim
uplasowali się kolejno Hieronim
Stasiak i Łukasz Piasecki (obaj
z PZW Wałcz - Miasto).
Ponadto dla zwycięzców były
przewidziane bony towarowe
na zakup sprzętu wędkarskiego
w sklepie wędkarsko-rowerowy
przy ul. 1000-lecia w Wałczu.
mk
Fot. Koło PZW Wałcz - Miasto.

Orzeł
na pudle

Młodzi piłkarze Orła Wałcz wywalczyli drugie miejsce podczas
halowego turnieju piłki nożnej
o puchar burmistrza Wałcza.
W hali na Dolnym Mieście 4
marca stanęły do rywalizacji zespoły z Debrzna, Jastrowia, Człopy, Szydłowa oraz trzy zespoły
gospodarzy. Rywalizowano w
systemie każdy z każdym, mecze

trwały po 12 minut, a w sumie rozegrano 21 spotkań. Zwyciężyła
drużyna Iskry Szydłowo, która
wyprzedziła zespół Orła Wałcz I
i MKS Debrzno. Prezes KS Orzeł
Dariusz Baran wręczył każdej
drużynie puchary, a wyróżniającym się zawodnikom statuetki.
Otrzymali je: Dagmara Stępień,
Nikodem Komorniczak, Bartłomiej Szcześniak, Miłosz Owcza-
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rek, Łukasz Skwarna, Bartłomiej
Krawczyk, Wiktor Sosnowski,
Tomasz Ślędak i Dawid Justka.
Zarząd klubu oraz trenerzy i zawodnicy dziękują Urzędowi Miasta, KOZPN, dyrekcji SP nr 5
oraz sponsorom za wsparcie przy
organizacji turnieju.
Oprac. p

Prawie 2 miliony na sport
Ponad 1,8 miliona złotych trafi do Wałcza za sprawą Arkadiusza Niefiedowicza i prowadzonych przez niego klubów,
i organizacji. Zorganizowane
tu zostaną między innymi wakacje siatkarskie, w których
będzie uczestniczyć blisko tysiąc młodych sportowców.
Program Maluch Fit obejmuje
systematyczne zajęcia ruchowe
z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz elementami siatkówki
w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Wałcza.

Znakomicie podczas XX turnieju minipiłki siatkowej
w Miliczu spisały się zawodniczki UKS Volley, które wywalczyły drugie miejsce.

W projekcie uczestniczyć będzie
ponad 300 dzieci. Odbędą się
również dwie spartakiady sportowe dla najmłodszych. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Małgorzaty Glinki. Wartość
projektu to 200 tys. zł, z czego
dofinansowanie wyniesie 90 tys.
zł.
Sport łączy pokolenia to cykl
imprez sportowych dla uczniów
SP 4. Dofinansowanie do Dnia
Dziecka, rajdu rodzinnego, półkolonii i szeregu imprez odbywających się w SP 4. Wartość
projektu to około 150 tys., a do-

finansowanie 70 tys.
Cykl turniejów minipiłki siatkowej w ramach współpracy z Fundacją Małgorzaty Glinki. Organizatorzy zaplanowali organizację
trzech turniejów, w których będzie
uczestniczyć ponad 700 dzieci
z całego kraju. Wartość projektu
to 350 tys., z czego dofinansowanie z MSiT wyniesie 202 tys.
Wspólnie z Fundacją Małgorzaty Glinki UKS Volley
będzie
organizatorem
największej imprezy siatkarskiej
w kraju dla dzieci - Festiwalu
Piłki Siatkowej z Małgorzatą

Glinką. W imprezie udział weźmie blisko 1000 dzieci z różnych
stron kraju i zza granicy (Lwów).
Fundacja
Małgorzaty
Glinki pozyskała 500 tys. zł na organizację
tego
wydarzenia,
a partnerem jest UKS Volley.
Zawodnicy UKS Volley będą
także uczestnikami projektu
Małgorzaty Glinki „Z pasją po
zdrowie”. Projekt (jego wartość
to 250 tys.) polega na przeprowadzeniu zajęć sportowych z najmłodszymi adeptami siatkówki.
- Należy dodać, że to nie wszystkie projekty realizowane na rzecz

dzieci z Wałcza - mówi A. Niefiedowicz. - Fundacja na Rzecz
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej pozyskała pieniądze na naukę pływania dla ponad 600 uczniów klas I-III szkół
podstawowych oraz cykl imprez
sportowych dla młodzieży szkół
średnich. Wartość obu projektów
to kwota bliska 400 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 260
tysięcy. Partnerem projektu nauki
pływania jest miasto Wałcz.
mk

Rywalizacja toczyła się w kategorii „czwórek”, a na parkiecie walczyły najlepsze zespoły
w kraju. Występujące w składzie: Dominika Przyłoga, Patrycja Przyłoga, Aleksandra

Deneka, Magdalena Woźniak
i Paulina Zacha wałczanki zajęły drugie miejsce ulegając tylko
rywalkom z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Za UKS Volley uplasowały się siatkarki

z Wieliczki.
Dzień wcześniej w Stargardzie
odbyły się Regionalne Igrzyska Dzieci w ramach współzawodnictwa szkół. Zespól SP 4
Wałcz wygrał te zawody i tym

samym uzyskał awans do półfinału wojewódzkiego.
Oprac. p

Pod siatką
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UKS Volley SP 4
w barażach

Młodzi siatkarze UKS Volley
uczestniczyli w turnieju eliminacyjnym do mistrzostw województwa w mini piłce siatkowej
chłopców „KINDER+SPORT”
w kategorii dwójek i zagrają
w barażach o finał.
W Koszalinie 3 marca rywalizowało 19 zespołów z Kołobrzegu,

Piłkarze ręczni z SP nr 2 zwyciężyli w rozgrywkach regionalnych
i tym samym awansowali do wojewódzkich półfinałów.
W Drawsku Pomorskim 1 marca
odbył się turniej regionalny igrzysk
młodzieży szkolnej w piłce ręcznej
chłopców. Rywalizowało 5 zespołów, a w pierwszej fazie walczono
w dwóch grupach. Później rozegrano mecze półfinałowe i finał. Występujący w składzie: Kacper Cebula, Stanisław Małaszko, Michał

Szczecinka, Koszalina, Darłowa,
Drawska Pomorskiego i Wałcza.
Na parkiecie grali zawodnicy
urodzeni w latach 2007- 08. Walka toczyła się w trzech grupach,
a wałczanie, jak na ich pierwszy
poważny występ, spisali się znakomicie. Podopieczni Adama
Czaszyńskiego zajęli dwa drugie
miejsca (Michał Briegman, Woj-

tek Markiewicz, i Mateusz Lis)
oraz (Bartek Szynkaruk, Marcel Urbański i Mateusz Górski).
Trzecią lokatę wywalczyli Tomek
Łojek i Igor Walnyckyj.
Wszystkie wałeckie zespoły zagrają w barażach o finał wojewódzki, który zostanie rozegrany
w Kołobrzegu.
Oprac. p

Srebro
Dominiki
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Zawodniczka KS Korona Dominika Pogrzebska już po raz
trzeci z rzędu przywiozła medal
z mistrzostw Polski w boksie.
Tym razem wywalczyła wicemistrzostwo kraju juniorek.
W zakończonych 3 marca mistrzostwa Polski juniorek wałczanka występowała w najliczniej
obsadzonej kategorii wagowej,
a ponadto musiała stawić czoła
rywalkom ze starszego rocznika. „Domi”, jak ją nazywają w
klubie, parła od zwycięstwa do
zwycięstwa, pokonując w drodze do finału trzy rywalki, w tym
jedną przed czasem. Niestety w
walce o najcenniejszy medal po
bardzo wyrównanym pojedynku
sędziowie przyznali zwycięstwo
jej przeciwniczce. Tym samym
wałczanka została wicemistrzynią
Polski juniorek.
- Dominika jest bardzo pracowita i ambitna, a dotychczasowe

sukcesy tylko wzmagają w niej
energię do dalszej pracy - ocenili
występy swojej podopiecznej trenerzy Korony Łukasz i Zbigniew
Butryńscy. - Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku stanie na najwyższym stopniu podium.
Oprac. p

„Dwójka” w półfinale

Komorowski, Wiktor Katarzyński,
Kamil Szóstak, Bartosz Szóstak,
Wojciech Banasik, Adrian Wysocki, Alan Chmielewski, Dawid
Michalak, Szymon Ryło i Gabriel
Bazylewicz podopieczni Wojciecha
Marko zwyciężyli w całym turnieju, a drugie, premiowane awansem
miejsce, zajęli gospodarze. Wojewódzkie półfinały odbędą się również w Drawsku, a finał planowany
jest w Szczecinie.
p
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KLUB ABSTYNENTÓW

„KORONA”

UL. WOJSKA POLSKIEGO
(BUDYNEK WSM)
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 17.00-19.00
KONTAKT:

731 205 310
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