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Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Kafkowska sytuacja
U Franza Kafki samotna jednostka walczy z bezduszną, nadrzędną wobec niej instytucją.
Jan Wyszyński walczył z wałeckim Urzędem Miasta ponad
sześć lat i choć po licznych odwołaniach i korzystnym wyroku
sądu wygrał, było to pyrrusowe
zwycięstwo.
Wszystko rozpoczęło się na początku 2011 roku, kiedy Jan Wyszyński zdecydował się na kupienie trzech działek budowlanych,
znajdujących się przy ówczesnej
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ulicy 12 Lutego, dziś Generała
Władysława Andersa. Przed ostateczną decyzją upewnił się, że
z rozpoczęciem budowy nie będzie
problemów i sfinalizował transakcję. Jednak kiedy 14 września 2011
wystąpił do Urzędu Miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zaczęły się schody.
- Pięć miesięcy przed kupnem
działki wręcz pielgrzymowałem
do różnych urzędów, aby upewnić się, że nie będę miał żadnych
problemów - przedstawił sytuację
J. Wyszyński. - Po kupnie, spełnia-

jąc wszelkie wymogi , wystąpiłem
o warunki zabudowy, więc odmowa mocno mnie zaskoczyła. Odwołałem się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Koszalinie i ten decyzję wałeckich
urzędników uchylił i przekazał do
ponownego rozpatrzenia. Od tego
czasu pomiędzy mną a Urzędem
Miasta rozpoczęły się przepychanki.
Jak twierdzi inwestor aż sześciokrotnie urząd odmawiał wydania
decyzji i sześciokrotnie SKO nie
Dokończenie na str.3
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Felieton na rozgrzewkę
rzadkie chwile cieszą i pobudzają wszystkich.
Natychmiast na ulice i skwery wylegają tłumnie spacerowicze, biegacze i rowerzyści,
a każdy jest uśmiechnięty,
szczęśliwy i odwraca twarz do
słońca, chłonąc jego promienie. Nawet porywy zimnego
wiatru, jakie jeszcze niestety
się zdarzają nie zniechęcają
do wyjścia z domów. Pojawiły
się już żurawie i bociany, choć
jeszcze nie widać jaskółek,
tych prawdziwych zwiastunów wiosny. Przelatują klucze gęsi i innych wędrownych
ptaków, dla których Polska to
kraj tranzytowy w drodze z zimowisk do miejsc lęgowych.
Po roztopach i deszczach podniósł się poziom wody w rze-

Tęsknota za słońcem
Gdy tylko nasza gwiazda zaświeci mocniej, a jej ciepło
zaleje świat, wszystko wydaje się lepsze, a budząca się do
życia przyroda cieszy oko.
Słońce jak na razie rzadko wygląda zza chmur i jakby próbuje czy można już zaświecić
pełnym blaskiem, jednak te

kach i jeziorach, a łabędzie
i kaczki połączone w pary
szukają dogodnego miejsca na
założenie gniazda. Psy biegają
i nie tylko brudzą po trawnikach, lecz coraz częściej węszą za partnerką. Są już bazie,
a krzewy i drzewa jeszcze nieśmiało wypuszczają pierwsze
pąki.
Krokusy wychylają się z ziemi na wałeckich trawnikach
i przyciągają wzrok. Nie wiadomo skąd nagle pojawiły
się roje owadów, które krążą
w powietrzu niezmęczone
ustawicznym
kołowaniem
i które jeszcze nie są tak denerwujące, jak w środku lata.
W podgrzanym przez słoneczne ciepło kotle kipią hormony.
Młodzi ludzie spacerują trzy-

Czytelnicy pytają

Oświetlenie i dworzec PKP

W ostatnim informatorze miejskim w dziale inwestycje zabrakło zapowiadanej wymiany opraw oświetleniowych na
ulicach. Czy zrezygnowano
z otrzymanych środków na ten
cel? Chciałem się też zapytać, co
się dzieje z przejęciem budynku
dworca PKP w Wałczu?
Czytelnik (numer telefonu do wiadomości redakcji)
Odpowiedzi
W informatorze opisane zostały
inwestycje, które były realizowane w okresie po wydaniu poprzedniego numeru kwartalnika. Opisano w głównej mierze zadania,
które nie zakończyły się w 2017
r. W 2018 r. w budżecie Gminy
Miejskiej Wałcz znajdują się 34
zadania, w tym te opisane w Informatorze. W zakresie oświetlenia w budżecie na 2018 r. znajdują się dwa zadania:   1. montaż
18 szt. lamp (5 przy garażach ul.
Wronia, 5szt. Pomiędzy ul. Chełmińską 29-31 i Wojska Polskiego
89-93, 4 szt. przy ul. Podleśnej,

4szt. Za blokiem DM nr 30. Obecnie trwają prace projektowe, które zakończą się do końca lipca
2018 r. 2. Oświetlenie przejść dla
pieszych - 10 szt. Obecnie trwają
prace projektowe, które zakończą
się do końca lipca 2018 r. Ponadto
w ramach tzw. Kontraktu samorządowego Gmina Miejska Wałcz
w roku 2019 wymieni 1100 szt.
lamp na energooszczędne.
Zgodnie z pismem PKP S.A.
z dnia 19 lipca 2017 r. (data wpływu 27 lipca 2017 r.) PKP S.A.
jest skłonna przekazać dworzec
Gminie Miejskiej Wałcz. Jednak
w związku z tym, że wartość nieruchomości przekracza 50 000
EUR konieczne jest uzyskanie
przez PKP uchwały zarządu PKP
odnośnie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz decyzji
ministra właściwego ds. transportu. Po otrzymaniu pisma, 18 sierpnia 2017 r., burmistrz skierowała
prośbę do Rady Miasta o zorganizowanie spotkania w sprawie podjęcia ostatecznej decyzji na temat
przejęcia dworca i jednocześnie
w przypadku decyzji pozytywnej,

dyskusję na temat przyszłego jego
zagospodarowania. Jednocześnie
skierowała pismo do PKP informujące o tych czynnościach.
Dokonano wizji lokalnej z udziałem radnych i 11 października
2017 r. podczas obrad Komisji
Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej odbyła się dyskusja,
której efektem była informacja pisemna z dnia 20 października 2017
r. przewodniczącego Komisji, że
radni podtrzymują wolę przejęcia
dworca od PKP.
7 listopada 2017 r. burmistrz poinformowała PKP S.A. o woli przejęcia dworca, prosząc jednocześnie o dostarczenie dokumentacji
technicznej obiektu. Do dziś nie
mamy informacji od PKP o podjęciu uchwały zarządu PKP w tej
sprawie oraz o spełnieniu obowiązku uzyskania zgody ministra.

mając się za ręce, a otaczające ich szczęście i pozytywna
energia są wręcz namacalne.
Nawet pary czy małżeństwa
z większym stażem niż młodzież jakby innym - czy bardziej pożądliwym? - wzrokiem patrzą na partnerów,
choć zdarza się im również
rzucić okiem na przechodzące
obok „ciacho”.
Jak tylko słoneczko troszeczkę mocniej przygrzeje,
dziewczęta zrzucają ciężkie
i niewygodne zimowe ubrania,
nakładają na siebie zwiewne
i bardziej lekkie ciuszki, które
przylegając do ciała w odpowiednich miejscach zawsze
wywołują szeroki uśmiech na
twarzach obserwujących ich
mężczyzn.

Rolnicy szykują się do rozpoczęcia prac polowych,
a ziemia czeka na rzucone
w nią ziarno. Inni, nie tylko rolnicy również sieją,
lecz nie będą zbierać zboża, tylko dodatek 500+. Na
ustronnych, leśnych parkingach, dróżkach i przecinkach widać stojące, samotne
samochody, a co dzieje się
w środku, pozostaje w sferze wyobraźni.
Wiosna i ciepłe promienie
słońca pobudzają i nikt się
im nie oprze.
W końcu w słońcu wszystko
i wszyscy lepiej się prezentują, co wie nawet początkujący fotograf.
piotr

Było ślisko
i niebezpiecznie
W ubiegły czwartek (29 marca)
doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń drogowych.
Około godz. 6.40 między Karsiborem i Kłębowcem (gm. Wałcz)
kierowca hyundaia nie dostosował
prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg
i uderzył w przydrożne drzewo. W
wyniku wypadku kierowca i dwo-

je pasażerów trafili do szpitala. Pół
godziny później za Witankowem
kierowca busa (na litewskich rejestracjach) także nie dostosował
prędkości do warunków panujących na drodze, dachował i wylądował w rowie. Mężczyzna odmówił hospitalizacji.
mk
Fot. PPSP Wałcz

Lucyna Kabs-Małecka, sekretarz
Miasta Wałcz
Oprac. mk
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podzielało zdania burmistrza i nakazywało ponownie pochylić się
nad tematem. W tym czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Szczecinie, do którego również
trafiła ta sprawa, wyrokiem z 22
maja 2013 roku przyznał rację Janowi Wyszyńskiemu i nakazał
Urzędowi Miasta ponownie rozpatrzyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Urzędnicy czekali
do stycznia 2014 i ponownie odmówili. Po kolejnych przepychan-

kach i odwołaniach 30 listopada
2017 roku, a więc po ponad 6 latach od złożenia wniosku, zapadła
decyzja pozytywna i można było
budować, lecz już nie było gdzie.
- Po tylu latach decyzja jest już
wyłącznie świstkiem papieru - denerwuje się J. Wyszyński. - Będąc
pewnym pozytywnego załatwienia
sprawy, sprzedałem dwie działki, a kupcy chcieli zbudować tam
swoje domy. Kiedy jednak wydanie warunków zabudowy się prze-

ciągało, posądzono mnie, że przy
zawieraniu umowy o sprzedaż
okazałem złą wolę i sprawa trafiła do sądu. Ten uznał, że kupujący mieli rację, musiałem zapłacić
odszkodowanie, a komornik zajął
działki. Tak długi okres oczekiwania na decyzję urzędu naraził mnie
na spore straty. Na tych działkach,
ani w ich sąsiedztwie nic przez
ponad 6 lat się nie zmieniło. Więc
dlaczego tyle razy spotykała mnie
odmowa, a teraz okazało się, że
wszystko jest w porządku i pozytywna decyzja mogła zapaść?
Pracując nad tym artykułem
zwróciłem się do Urzędu Miasta
z kilkoma pytaniami. Pominę już
procedurę, przez jaką musiałem
przejść, żeby uzyskać odpowiedzi,
które są mieszanką urzędniczo-prawniczej nowomowy i niestety
niewiele wyjaśniają.
Co ważne na trzy najważniejsze
pytanie nie uzyskałem odpowiedzi.
Pytam więc publicznie:

- dlaczego urząd zwlekał ponad 6
lat z wydaniem decyzji?
- dlaczego, pomimo uchylania kilka razy odmowy przez SKO w Koszalinie, UM nadal tej decyzji nie
wydawał?
- dlaczego, pomimo prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie,
decyzja nadal nie była wydawana?
Uzasadnienie braku odpowiedzi na
powyższe pytania jest kuriozalne.
Cytuję: „Pytania, co do których
organ odmówił udzielenia informacji dotyczą sprawy prowadzonej na wniosek osoby prywatnej,
(…) i w związku z tym udzielenie
informacji publicznej na temat tej
sprawy naruszyłoby chronione
ustawowo prawo do prywatności
tej osoby”.
Czyli walczący z Janem Wyszyńskim przez ponad 6 lat Urząd
Miasta obecnie kieruje się jego
- dziwnie pojętym przez urzędników - dobrem i nie chce ujawnić
dlaczego prowadził przeciwko nie-

mu krucjatę.
Kierując pytania do sekretarza
miasta prosiłem o powyższe informacje, ponieważ pragnąłem
poznać zdanie obu stron, a brak
wypowiedzi jednej - argumentowałem - zmusi mnie do spekulacji.
Sekretarz Lucyna Kabs-Małecka
odpowiedziała: „Pragnę również
nadmienić, iż brak informacji (…)
nie jest powodem do spekulacji,
tak jak to Pan argumentuje, ponieważ media służą do przedstawiania
faktów, a nie spekulacji”.
Więc pytam panią sekretarz, a za
jej pośrednictwem panią burmistrz
Bogusławę Towalewską: jakie fakty mam przedstawiać, skoro urzędnicy nie chcą mi ich ujawnić?
Na koniec. Jan Wyszyński zapowiada skierowanie sprawy do
sądu, gdzie będzie domagał się od
Urzędu Miasta odszkodowania.
Kto zaspokoi ewentualne roszczenia? Podatnicy?
piotr

Płonąca chlewnia w Glinkach
W Glinkach (gm. Wałcz)
w ubiegły wtorek (3 bm.) doszło do pożaru. Na szczęście
nikomu nic się nie stało, ale
straty materialne wstępnie
oszacowano na ok. 50 tys. zł.
W mieszczącym się obok
chlewni biurze spłonęło zaledwie jego wyposażenie i sufit.
Gdyby pożar zdążył się rozprzestrzenić, mogłoby spłonąć
REKLAMA

2 tysiące tuczników. Udział
w akcji gaśniczej, która trwała
ok. 2 godzin, uczestniczyło 27
strażaków.
Przyczyna pożaru nie jest jeszcze ustalona, prawdopodobnie
mogła spowodować go nagrzewnica gazowa.
mk
Fot. PPSP Wałcz
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OGŁOSZENIA DROBNE
RÓŻNE:

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.
TANIO SPRZEDAM
Pawilon handlowy (20m2)
Tel. 501 464 027
Sprzedam dom na Raduniu
pow. 107 m kw bliźniak
tel. 662798199
Sprzedam działki
Tel. 502-588-605
Wynajmę kiosk „ Lotto” przy ul.
Wojska Polskiego.
Tel. 662 798 199
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
Zakład Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o w Wałczu, ul. Budowlanych 9.

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo.
REKLAMA

1. Oferuje do wynajęcia halę
warsztatową o powierzchni 220
m2.
- pomieszczenie idealnie nadające
się na prowadzenia działalności
produkcyjnej czy magazynowej.
Warunki najmu do uzgodnienia.
Tel. kont. 67/2584435
Sprzedam działkę w Strącznie nad
jeziorem Raduń, około 50 arów,
tel. 668 007 433.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Tel. 885 159 154
Mieszkanie do wynajęcia.
Tel. 697 801 220
Sprzedam lub wynajmę lokal
użytkowy o pow. 146m2 w
centrum Jastrowia w Domu
Handlowym. Tel. 693 028 020
Poszukuję pokoju do wynajęcia
Tel. 698-868-940
PRACA:
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
Zatrudnię traktorzystę, gospodarstwo w okolicach Wałcza,
wymagane:
odpowiedzialność i dyspozycyjność. Mile widziane doświadczenie oraz umiejętność jazdy
kombajnem.
Tel. 509 159 549
Zatrudnię kierowcę -wymagane
prawo jazdy kategorii B ,praca w
Niemczech samochodem IVECO
do 3,5 t proszę dzwonić po godzinie 16:00 tel.798 559 979
Przyjmę do pracy w lodziarni na
ryneczku. CV prosimy wysyłać
na maila
machowscy84@wp.pl.
Tel. 694683367

Remonty, wykończenia mieszkań,
tel. 739 531 694.
Gotówka na dowolny cel, zadzwoń,
tel. 882 069 266.
Usługi ogólnobudowlane, remonty
mieszkań,
tel. 662 332 515.
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760.
Biuro Matrymonialne ,,Dana”,
tel. 695 062 020.
Kredyty, pożyczki dla każdego!
Pozabankowe
i Bankowe.Wysoka przyznawalność,
tel. 513 840 863.
Remonty i wykończnia wnętrz
tel. 504 160 153
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
Poszukujemy firm z dużymi powierzchniami dachu do zamontowania instalacji fotowoltaicznej.
Na działki i obszar. Kontakt:
biuro@solarned.pl
Poszukujemy grunty rolne pod
inwestycje OZE. Tel. 533 626 165
mail: biuro@solarned.pl
Sprzedam samochód Daewoo Tico
1997r. , przebieg tylko 72000 km,
stan dobry, 2 komplety kół.
Tel. 508665916
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Na cztery łapy...

TERIER AUSTRALIJSKI CZ. 1
z myślą o psie użytkowym, który
będzie doskonale się nadawał do
polowań na króliki i tępił szczury.

Inteligentny, zwinny
i uczuciowy
Historia
Początek tej rasy nie został do
końca określony, ponieważ spotyka się różne daty powstania
tego teriera. Jedne źródła podają,
że pierwszy raz został zaprezentowany na wystawie w Melbourne w 1880 r. Inne natomiast
wskazują, że został odkryty
w Sydney w 1899 r. Pewne jest
to, iż Australia jest jego ojczyzną.
Przodkami tego psa są: carin
terrier, dandie dinmont, terier
irlandzki, terier szkocki oraz
yorkshire terrier. Niezaprzeczalnym też jest podobieństwo do
tego ostatniego. Hodowano go

Cechy psychofizyczne
Wzrost: psy i suki około 25
cm; masa ciała: 3,6-6,3 kg. Posiada zwartą masywną budowę i krótkie łapy. Cechują go:
wysoka inteligencja, zwinność,
waleczność, wierność, uczuciowość, śmiałość, wytrzymałość,
czujność, odwaga. Można powiedzieć, iż jest najbardziej posłuszny ze wszystkich terierów,
ale nie brakuje mu innych pozytywnych cech swoich kuzynów.
Krótki, zwarty i lśniący włos
z miękkim podszerstkiem jest
odporny na zmienne warunki
pogodowe. Wymaga codziennej
pielęgnacji.
Przeznaczenie
Pomimo niewielkich rozmiarów
i skromnej masy ciała, można go zakwalifikować do grupy użytkowych czworonogów
z wyraźnie określonym przeznaczeniem. W naszych warunkach
jego użytkowość jest znacznie
ograniczona, ale w swojej ojczyźnie doskonale wywiąże się
jako pomocnik w polowaniu na

króliki. Jeśli w miejscu naszego
zamieszkania pojawi się plaga
szczurów, wówczas spełni rolę
ich tępiciela. Ma doskonale rozwinięte zmysły węchu i słuchu,
więc może nas ostrzegać przed
zbliżaniem się osób obcych.
Na pewno jest w stanie rozpoznać intruza, który spróbuje się
przedostać przez ogrodzenie, ale
w stosunku do osób zachowujących się normalnie, pozostanie
nieufny, lecz nie będzie ich atakował.
Przed sprowadzeniem go do
domu, musimy poznać jego cechy psychofizyczne, możliwość
kontaktu z dziećmi i z góry określić jego miejsce w nowym dla
niego środowisku. Na pewno
z najmłodszymi domownikami
bardzo szybko się zaprzyjaźni.
Jeśli w domu są inne zwierzęta, nie mamy się czego obawiać
o ich bezpieczeństwo, ponieważ
jest bardzo tolerancyjny i brak
mu naturalnych skłonności do
atakowania osobników, nie należących do jego gatunku. Nie jest
drogi w utrzymaniu, albowiem
jego potrzeby żywieniowe są
o wiele mniejsze w porównaniu
z dużymi rasami. Do utrzymania
go w czystości wystarczą proste
akcesoria pielęgnacyjne. Bar-

dzo ważnym elementem jest to,
że nie hałasuje bez potrzeby, co
niestety bardzo często zdarza się
jego kuzynom. Należy do bardzo
aktywnych czworonogów, ale
nie ma to nic wspólnego z ewentualną nadpobudliwością. W tym
miejscu chcę przestrzec posiadaczy tego zwierzęcia, bo pozytywne cechy jego charakteru
wymagają ciągłej pracy nad nim.
Musimy wiedzieć, że nie znosi

niesprawiedliwego i brutalnego traktowania, w przeciwnym
wypadku mogą się u niego odezwać negatywne zachowania,
wówczas nie będzie taki układny
i posłuszny, jakbyśmy sobie tego
życzyli.
(ciąg dalszy nastąpi)
Artur Wach, kontakt do autora
w celu indywidualnych porad
pod numerem 604 328 544.

Są szanse na gazyfikację
Burmistrz Mirosławca Piotr
Pawlik podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa dotyczący rozbudowy linii
gazowej na terenie gminy. Istnieją też duże szanse na zgazyfikowanie Człopy i Tuczna.

Zofia Lubańska
Tymoteusz Józef Siatkowski
Emilia Natalia Młodecka
Aleksander Szymańczyk
Weronika Florczak

- To bardzo wyraźna perspektywa do zasilenia w gaz ziemny
Hanek, Bronikowa i Próchnowa. Piecnik też jest w zasięgu cieszy się gospodarz gminy.
- Przełączenie obiektów gminnych da możliwość tańszego
ogrzewania, możliwość zmiany

Kajetan Zbigniew Milewski
Tymon Mejer
Franciszek Pel
Nadia Krysiak

Bolesława Spyrzewska
Palina Helena Łożecka
Tadeusz Eugeniusz Leszczyński

„kopciuchów” w prywatnych
domach a co najważniejsze: paliwo gazowe jest najczystsze dla
naszego powietrza. A to już korzyść w czystszym powietrzu w
Bioregionie Mirosławiec.
Gazyfikacją zainteresowane są
nie tylko gminne obiekty, jak

urzędy, świetlice i szkoły, ale
także na przykład tuczyński
szpital, przedsiębiorcy i odbiorcy prywatni. Jednym z priorytetów strategii Polskiej Spółki
Gazownictwa jest m.in. przyłączanie nowych odbiorców i
gazyfikacja terenów niezgazy-

fikowanych, „nasze” gminy się
w ten trend wpisują. Oczywiście
im więcej odbiorców, tym większe szanse na inwestycje.
mk

Drodzy Czytelnicy
Tekst „Niezawodny tropiciel” autorstwa Wiesława Wacha opublikowany na
pierwszej stronie ostatniego wydania naszego tygodnika był żartem primaaprilisowym. Udanym, bo - jak informuje autor - odebrał kilka telefonów z pytaniem o możliwość wytresowania psa - tropiciela. Mamy nadzieję, że nikogo nie
uraziliśmy. Bądźcie czujni za rok.
Extra redakcja
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TEKST PŁATNY

nr

piętro

powierzchnia (m2)

taras
(m2)

ogródek
(m2)

pokoje

wieża
ciśnień

A1

Parter

112,35

0,00

60

5

521 866 zł

A2

Parter

93,42

0,00

23

4

410 633 zł

A5

Parter

110,49

0,00

365

4

A6 a

1 Piętro

66,91

0,00

0

3

310 998 zł

A7

1 Piętro

85,47

10,84

0

4

385 839 zł

A14

3 Piętro

91,99

4,75

0

4

447 272 zł

A16b

3 Piętro

50,30

9,30

0

3

245 635 zł

A17

3 Piętro

86,54

4,50

0

3

A18b

4 Piętro

50,40

0,00

0

3

A21

4 Piętro

83,40

4,50

0

3

A22

5 Piętro

84,71

4,75

0

3

A25

5 Piętro

80,92

4,50

0

3

A26

6 Piętro

75,32

4,75

0

3

396 953 zł

A27

6 Piętro

96,19

13,89

0

5

508 792 zł

TAK

TAK

Cena brutto

545 766 zł

453 546 zł
250 690 zł

TAK

446 678 zł
430 579 zł

TAK

442 671 zł

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 68. Kodeksu Cywilnego
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Kącik konsumenta

Warto wiedzieć, że…

Konsumencie, nie daj się oszukać
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wałczu przestrzega
konsumentów, zwłaszcza seniorów, przed zaproszeniami
na bezpłatne badania.
Często konsekwencją takich zaproszeń jest zawarcie umowy
na sprzedaż produktów pseudomedycznych oraz pakietów
medycznych,
zawierających
wyjazdy do placówek rehabili-

tacyjno-wypoczynkowych.
Osoby, które chcą rozwiązać
umowę, muszą płacić wysokie
kary, bowiem sprzedawca powołuje się na ustawowe wyłączenie z możliwości odstąpienia
od umowy na podstawie art. 3
ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach
konsumenta. Zawarcie umowy
często oznacza konieczność zaciągnięcia wysokiego kredytu.
Wątpliwości budzi także rzetel-

ność prowadzonych w trakcie
pokazów badań oraz przedstawianej w ich wyniku diagnozy
stanu zdrowia.
Prezes UOKiK oficjalnie ostrzega przed działaniem Centrum
Medycznego św. Franciszka,
lecz na terenie powiatu wałeckiego pojawiły się też inne firmy zajmujące się taką działalnością.
Pokrzywdzonych rzecznik za-

prasza do biura mieszczącego
się w budynku B wałeckiego
Starostwa, znajdującego się
przy al. Zdob. Wału Pomorskiego 54 p. 19, tel. 67 250 84 72
(godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki, wtorki, czwartki
od 12.00-15.30, w środy i piątki
od 8.00-12.00).
Mariola Jęcka

Lepiej zapobiegać niż gasić
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
wspólnie z Zarządem Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Wałczu zorganizowali eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”.
Konkurs odbył się 28 marca w hali Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu
w Człopie, wzięło w nim udział
41 uczniów. Rozpoczął się od
testu pisemnego, który wyłonił
finalistów z każdej grupy wiekowej. Najlepsi zawodnicy w części finałowej konkursu odpowiadali na wylosowane pytania
przed komisją. W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych,
którzy będą reprezentowali powiat wałecki w eliminacjach wojewódzkich.
W najmłodszej grupie wiekowej zwyciężył Szymon Ryło (SP
nr 2 Wałcz), drugi był Mateusz
Ruszkowski (SP Gostomia),
z kolei trzecie miejsce zajął Jan
Janczewski (SP w Mirosławcu).
Wśród gimnazjalistów najlep-

sza była Karolina Bartniczak
(Chwiram), tuż za nią uplasował
się Sebastian Mazur (Mirosławiec), na trzecim miejscu był
natomiast Jakub Kociuba (SP
Tuczno). Wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych najlepsza
była Izabela Grudzińska, na drugim miejscu znalazł się Kacper
Lisiewicz a na trzecim Bartosz
Kociuba. Wszyscy są uczniami
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania
się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawanie tradycji i organizacji
ochrony przeciwpożarowej.
Oprac. AK
REKLAMA
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Dzieci w szkole miały napisać
opowiadanie z morałem.
Jasiu o dziwo zrobił zadanie, więc
pani go wybrała.
„A więc części ciała okrutnie się
pokłóciły, bo kto ma rządzić?
- My powinnyśmy być władcą,
bo to my wszędzie chodzimy! Mówiły nogi.
- A my wszystko widzimy! - odpowiadały oczy.
- My wszystko podnosimy! - Protestowały ręce.
- To przecież ja wami władam!!! Nie mógł nie odezwać się mózg.
Nagle odezwał się tyłek. - Wszyscy w śmiech.
- Skoro tak, to protest - Powiedział tyłek i przestał cokolwiek
robić.
Po jakimś czasie: nogi i ręce się
powykręcały, oczy zrobiły się sine,
a mózg przestał myśleć. Więc
szefem został tyłek.”
Pani myśląc, że w tym opowiadaniu chodzi oto, że nie można
nikogo wykluczać, nawet gdy ten
ktoś zdaje się być niezbyt „fajny”
pyta Jasia o morał.
A Jasiu odpowiada:
- Szefem może zostać tylko ten co
gówno robi.
Przychodzi babcia do urzędu
skarbowego, złożyć PIT.
Urzędniczka sprawdza i mówi:
- Właściwie wszystko jest dobrze
tylko brakuje Pani podpisu
- Ale jak ja mam się podpisać?
- No tak jak się Pani zawsze podpisuje.
Babcia bierze długopis i pisze:
- Całuję gorąco, babcia Aniela.
Jasiu przychodzi smutny do
domu, bo dostał pałę na geografii.
Wkurzony ojciec zaczyna wypytywać synalka czego nie wiedział,
na co on mówi, że nie wie gdzie
jest Afryka.
- Ty głupku, jak mogłeś nie wiedzieć gdzie Afryka!?
- Taaak? To poszukaj jej, jak jesteś
taki mądry.
- Nawet mnie nie wnerwiaj i
przynieś mapę Polski.
Jasiu się zmieszał, ale przyniósł
ojcu mapę i czeka na werdykt. Ojciec po 15 minutach się poddaje
i mówi do syna:
- Nie wiem, nie umiem tej Afryki
znaleźć, ale to musi być gdzieś
blisko, bo mam w pracy murzyna,
a do domu jeździ na rowerze.

Dzień wielkich serc

Marta Murawska z Wałcza, która
prowadzi fanpage „Pani Przedszkolanka” przeprowadziła wielkanocną zbiórkę gier i zabawek
dla oddziałów pediatrii i laryngologii w 107. Szpitalu Wojskowym,
która zakończyła się sukcesem.

- Podziękowania dla wszystkich
za wsparcie - mówi M. Murawska.
- To dzień wielkich serc. Akcja zakończyła się sukcesem, dzieci obdarowane i zadowolone.
Ogólnokrajowa zbiórka rozpoczęła się 4 tygodnie temu na fanpage
„Pani Przedszkolanka” i zakończyREKLAMA

REKLAMA

ła się w ubiegły piątek (30 marca).
Darczyńcami były szkoły, przedszkola, a także osoby prywatne.
Najdalsza paczka przyszła z okolic
Wrocławia.
- To było naprawdę coś fantastycznego - mówi „Pani Przedszkolanka”. - Pomysł na akcję zrodził się
podczas jednej z wizyt na oddziale dziecięcym, gdzie doszłam do
wniosku, że tym chorującym dzieciom należy się coś wyjątkowego
i idealną okazją do tego jest właśnie
Wielkanoc. Akcja odbyła się po raz
pierwszy, ale nie mówię, że ostatni.
Pani Marta nie spoczywa na lau-

rach. Na portalu zrzutka.pl chce
zorganizować zbiórkę na doposażenie świetlicy oddziału pediatrii.
Mówi, że stoły pamiętają jeszcze
jej dzieciństwo.

- Skoro w Pile udało się zorganizować taką akcję, czemu w Wałczu
ma się nie udać? - pyta pani Marta.
mk
Fot. M. Murawska
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Mózg bez tajemnic
27.04.2018 r. godz. 18:00
Teatr CAPITOL „Kiedy kota
nie ma …”
26.05.2018 r. godz. 18:00
FRANZ LEHAR Wesoła Wdówka

Terminarz kina „Tęcza”
od: 2018-03-30 do: 2018-04-05
| Jaskiniowiec | Francja
/ b/o
od: 2018-03-30 do: 2018-04-05
| Czarna pantera | USA / 16 zł
od: 2018-03-30 do: 2018-04-05
| Podatek od miłości | POLSKA
/ 16 zł
od: 2018-04-06 do: 2018-04-12
| Player One PREMIERA | USA
od: 2018-04-13 do: 2018-04-19
| Player One | USA
od: 2018-04-13 do: 2018-04-19
| Wieczór gier | USA
od: 2018-04-20 do: 2018-04-26
| Kształt wody | USA / 16 zł
od: 2018-04-20 do: 2018-04-26
| Tomb Raider | USA, WIELKA
BRYTANIA / 16 zł
od: 2018-04-20 do: 2018-04-26
| Luis i obcy | Dania / 13 zł
od: 2018-04-27 do: 2018-05-10
| Avengers: Wojna bez granic |
USA / 16 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

Mózg, neurony, prawa i lewa
półkula - to tylko niektóre z pojęć, poznanych przez uczestników Europejskiego Dnia Mózgu, imprezy koordynowanej
przez wałecki oddział Polskiego
Towarzystwa Dysleksji. Celem
wydarzenia było promowanie
wiedzy o mózgu i jego prawidłowym funkcjonowaniu.
W obchody zaangażowało się
kilka szkół i przedszkoli z miasta
i gminy Wałcz m.in. Powiatowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu
i Szkoła Podstawowa w Gostomi
oraz Publiczne Przedszkole „Bajka” i Przedszkole Niepubliczne
„Elfik”. W placówkach odbyły
się spotkania edukacyjne w przystępny sposób pokazujące działanie i funkcje mózgu. Uczestnicy
dowiedzieli się, co robić, aby
najważniejszy organ w naszym
organizmie mógł długo i sprawnie działać. Uczniowie PCKZiU
wzięli udział w mini wykładzie,
podczas którego można było
”przymierzyć” mózg oraz potrenować szare komórki, rozwiązując skomplikowane zadania lo-

giczne. Dowiedzieli się, co nasz
mózg lubi, a co mu szkodzi; jaka
dieta jest odpowiednia do jego
prawidłowej pracy, co powoduje
jego lepsze działanie. Spotkanie
przygotowały Paulina Ziółkowska i Pamela Sadkowska-Połeć.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gostomi wzięli udział
w projekcjach filmów związanych z tematem, w ćwiczeniach
kinezjologii edukacyjnej, żonglowaniu piłeczkami i chustami
oraz rozwiązywaniu łamigłówek.
Odbyły się także rozgrywki, podczas których wybrano klasowych
omnibusów.. Uczniowie otrzymali także „instrukcję obsługi
mózgu” oraz poznali siedem sposobów na skuteczną naukę. Koordynatorkami tego szkolnego
przedsięwzięcia były: nauczyciel
- terapeuta pedagogiczny Joanna
Wawszczyk oraz nauczyciel - logopeda - Anetta Pietkiewicz.
W Szkole Podstawowej nr 5 wybrano „Szkolne mózgi”, czyli
uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach, mających pasję i bogate zainteresowania.
Na szkolnym korytarzu można
było uzyskać informacje na te-

mat działania mózgu, rozwiązać zadania logiczne, a na deser
otrzymać słodką przekąskę –
ciasteczko w kształcie mózgu!
Chętni uczniowie uczestniczyli
także w żonglującej przerwie,
podczas której kilkunastu z nich
opanowało tę trudną cyrkową
sztukę wspaniale poprawiającą
koordynację półkul mózgowych.
Ponadto uczniowie z dysleksją uczestniczyli w warsztatach
szybkiego czytania prowadzonych przez Alicję Bęś z Pracowni
Rozwoju Osobistego „Lawenda”
w Wałczu. Obchody przygotowały Agata Juszkiewicz, Grażyna Szulga, Łucja Moskalewicz,
Marta
Skrzypczak-Wojtanek,
Anna Topyła oraz Jolanta Adamczak.
Najciekawsze okazały się jednak
wizyty u najmłodszych. Przedszkolaki z dwóch wałeckich

przedszkoli „Bajka” i „Elfik”,
dzięki książce „Sen Alicji” prof.
Jerzego Vertulaniego odbyły ciekawą podróż po tajnikach najważniejszego organu w naszym
ciele. Dzieci mogły zobaczyć, dotknąć, a nawet przymierzyć różne makiety mózgu, poznać jego
budowę oraz funkcjonowanie.
Na koniec wszyscy samodzielnie
wykonali neurony z drucików
kreatywnych oraz koralików.
Zajęcia przeprowadziła Marta
Skrzypczak-Wojtanek, terapeuta
pedagogiczny i przewodnicząca
wałeckiego oddziału PTD.
Wałecki oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji dziękuje
wszystkim za zaangażowanie
w obchody Europejskiego Dnia
Mózgu.
K. Skrzypczak
REKLAMA
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Stowarzyszenie Mens Agitat Molem (duch porusza materię) chce
w Wałczu wybudować strzelnicę
sportowo-szkoleniową. Członkowie stowarzyszenia i Urząd Miasta inaczej interpretują przepisy
i w związku z tym burmistrz Bogusława Towalewska odmawia
zatwierdzenia regulaminu.
Początkowo lokalizację strzelnicy członkowie stowarzyszenia
widzieli niedaleko skansenu Cegielnia, lecz z powodu budowy
obwodnicy i wykorzystywania do
tego celu żwiru z tego miejsca ta
koncepcja upadła. Znaleźli więc
kolejne miejsce i obecnie dzierżawią teren (po byłej strzelnicy)
od Agencji Mienia Wojskowego,
znajdujący się przy ulicy Wojska
Polskiego.
- Wszelkie przepisy, w tym Ustawa o broni i amunicji, wyraźnie
określają, jakie należy spełnić
warunki, aby powstała strzelnica
będąca wyłącznie ukształtowanymi wałami ziemi, a taką chcemy
zbudować - wyjaśniał prezes Stowarzyszenia MAM Jaku Siemieński. - W tym wypadku jedynym

Czy poruszą urząd?
warunkiem, jaki musimy spełnić,
jest przedstawianie lokalnemu samorządowi, czyli pani burmistrz
regulaminu strzelnicy do zatwierdzenia. Oczywiście wystąpiliśmy
z takim wnioskiem, jednak Bogusława Towalewska odmówiła,
argumentując, że dodatkowo potrzebne jest pozwolenie nadzoru
budowlanego na użytkowanie
obiektu. Jednak z żadnych przepisów prawa nie wynika, że strzelnica musi być obiektem budowlanym.
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w piśmie z 20 marca 2018 roku stwierdził: „(…) informuję, że strzelnica będąca wyłącznie ukształtowanymi wałami
ziemi, które nie zawierają żadnych
wyrobów budowlanych, w świetle
obowiązujących przepisów ustawy
Prawo Budowlane nie jest obiektem budowlanym. (…) mamy tutaj
do czynienia z zagospodarowaniem terenu działki, a nie budową
obiektu budowlanego”.
Jak dalej wynika z pisma PINB
przepis o ubieganie się o pozwolenie na użytkowanie dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych,

a jak stwierdzono mająca nowo
powstać strzelnica takim obiektem
nie jest.
Sprawa trafiła do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego i burmistrz B. Towalewska w piśmie
do SKO potwierdza, że „ (…)
bezspornym jest, że przedłożony
przez wnioskodawcę Regulamin
Strzelnicy Sportowo-Szkoleniowej jest zgodny z treścią regulaminu wzorcowego określonego w
rozporządzeniu Ministra SWiA.
Bezspornym jest również, że najmowany przez wnioskodawcę teren składa się wyłącznie z wałów
ziemnych, a co za tym idzie nie
jest obiektem budowlanym”.
Kilka akapitów dalej burmistrz
twierdzi już coś innego. „Nie jest
natomiast tak jak twierdzi wnioskodawca, że z faktu, że najmowany teren nie jest obiektem budowlanym wynika, że wnioskodawca
może na nim zorganizować strzelnicę bez konieczności uzyskania
decyzji o dopuszczeniu strzelnicy
do użytku wydanej przez właściwe
organy nadzoru budowlanego”.
Dla urzędników pozostaje również
bez znaczenia, że wynajmowany

przez Stowarzyszenie MAM teren
jest pozostałością po nieużywanej
strzelnicy sportowej z zachowanymi wałami ochronnymi. Obie
strony powołują się na wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Z Bydgoszczy korzystny dla
samorządu i z Lublina popierający
linię stowarzyszenia. Zapanował
więc decyzyjny pat i SKO ma go
rozstrzygnąć. Znając upór, z jakim
ratuszowi urzędnicy potrafią bronić swoich racji, zapowiada się, że
spór będzie trwał jeszcze długo.
Jak poinformował mnie Jakub
Siemieński, wójt gminy Wałcz
Jan Matuszewski wydał właśnie
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pozytywną decyzję - zatwierdzając regulamin, bez dodatkowych
pozwoleń na użytkowanie obiektu
- na strzelnicę ziemną, którą na terenie gminy zamierza wybudować
prywatny inwestor.
Trochę dziwne, że w siedzibach
dwóch samorządów; miejskiego
i gminnego, odległych od siebie nie
więcej niż 600 metrów identyczna
sprawa jest tak diametralnie różnie
interpretowana. A w ratuszu wszyscy urzędnicy zarzekają się, że są
wyłącznie dla petentów i każdą
nieścisłość przepisów interpretują
na korzyść mieszkańców…
piotr

Reinkarnacja Rometu
Wszystko wskazuje na to, że
nowe życie wkroczy do hal byłego zakładu Romet. Właściciel
Holdingu Farmutil HS Henryk Stokłosa podjął decyzję, że
kolejna z jego spółek zostanie
umiejscowiona w Wałczu.

Jak na razie w Romecie została wynajęta jedna hala, w której pracuje 10 osób, a produkcja
zabezpiecza potrzeby holdingu.
Spółka istnieje już 2 lata, lecz
dopiero teraz rozpoczęła działalność. Autozabudowy Wałcz wykonuje nadwozia samochodów

ciężarowych, będzie produkować
również przyczepy i naczepy, pojemniki metalowe i konstrukcje
stalowe. Ponadto planuje się prace nad obróbką metali, malowanie powierzchni metalowych oraz
naprawę i konserwację maszyn
oraz sprzętu transportowego.

- Jaka będzie przyszłość, to
się jeszcze okaże, lecz obecnie
chcemy być na swoim - mówił
chcący zachować anonimowość
pracownik spółki. - Właściciel
zdecydował, aby na terenie Wałcza powstała fabryka produkująca na potrzeby całego holdingu.
Czy akurat będzie się znajdowała
w dawnym Romecie, czy też jej
lokalizacja będzie inna, taka decyzja jeszcze nie zapadła. Zdecy-

dowano się na Wałcz, ponieważ
miasto jest dobrze skomunikowane, a powstająca obwodnica
jeszcze to poprawi. Ponadto chcemy wykorzystać potencjał wałeckiego rynku pracy, który jest
lepszy od pilskiego. W Pile czy
też w Śmiłowie są coraz większe
kłopoty ze znalezieniem pracowników.
piotr
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Stalking – a co to?
W kodeksie karnym przestępstwo stalkingu pojawiło
się stosunkowo niedawno bo
w 2011r. Na świecie (w Stanach
Zjednoczonych) ma ono znacznie dłuższą historię. Na czym
polega stalking- czy może poprawniej uporczywe nękanie?
Zapraszam do lektury.
Co w kodeksie?
Przestępstwo stalkingu określone zostało w art. 190a Kodeksu
karnego. Ustawodawca uznał,
że każe podlega ten, kto przez
LIST DO REDAKCJI

uporczywe nękanie innej osoby
lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia
lub istotnie narusza jej prywatność. W takim przypadku
sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Nękanie jest uporczywe, gdy
zachowania składające się na
nie są kontynuowane pomimo
wyraźnego sprzeciwu osoby
będącej przedmiotem działań
nękającego. Sąd Okręgowy we
Wrocławiu w wyroku z dnia
19 lutego 2014 r. (sygn. akt II
AKa 18/14) potwierdził, że
o uporczywym zachowaniu
się sprawcy świadczyć będzie
z jednej strony jego szczególne
nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości
nękania, tj. trwaniu w swego
rodzaju uporze, mimo próśb
i upomnień pochodzących od

pokrzywdzonego lub innych
osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej natomiast strony – dłuższy upływ
czasu, przez który sprawca je
podejmuje. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego
uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności.
Takiej samej karze podlega
osoba, która podszywając się
pod inną osobę, wykorzystuje
jej wizerunek lub inne jej dane
osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub
osobistej. W takim przypadku
możemy mówić o pewnego rodzaju kradzieży tożsamości pokrzywdzonego.
Dodatkowo
zdecydowanie
surowszej karze podlegają
sprawcy jeżeli następstwem
powyższych przestępstw jest

targnięcie się pokrzywdzonego
na własne życie. W takich przypadkach sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku
do lat 10.
Przyczyna nieistotna
Często zdarza się, że przyczyną stalkingu jest jakiś chowany
uraz, nieszczęśliwe zakochanie albo niezrozumiała decyzja
partnera o zakończeniu znajomości. Musimy pamiętać, że do
samego istnienia przestępstwa
nie jest ważne, z jakich powodów zostało one popełnione.
Potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12
grudnia 2013 r. (sygn. akt III
KK 417/13), który stanął na
stanowisku, że aby zachowanie
mogło być uznane za stalking,
nękanie przez sprawcę musi
być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istot-

nym naruszaniu prywatności
innej osoby oraz na wzbudzeniu
w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia
zagrożenia. Ustawodawca nie
wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą
element agresji. Ponadto nie ma
znaczenia, czy czyn sprawcy
powodowany jest żywionym
do pokrzywdzonego uczuciem
miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością, czy
chęcią zemsty. Dla bytu tego
przestępstwa nie ma znaczenia,
czy sprawca ma zamiar wykonać swoje groźby. Decydujące
jest tu subiektywne odczucie
zagrożonego, które musi być
oceniane w sposób zobiektywizowany.
radca prawny Piotr Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com

KUMULACJA W SZKOLE

W wyniku wprowadzonej reformy edukacji rekrutacja do
szkół
ponadpodstawowych
w 2019 roku obejmie skumulowane roczniki, czyli dzieci
urodzone w latach 2003-2005.
Nie pomoże dzisiaj chowanie
głowy w piasek i udawanie, że
nie ma problemu. Problem jest
i dotyczy 720 tysięcy dzieci
z roczników 2003, 2004 i częściowo 2005, czyli obecnych
uczennic i uczniów klas siódmych oraz drugich gimnazjalnych.
Te dzieci są i tak najbardziej
„doświadczone” przez reformę edukacji. Siódmoklasiści

poszli na pierwszy ogień. Ten
rocznik obejmuje wdrażanie
nowej podstawy programowej
niedostosowanej do tego, czego uczyli się wcześniej w szkole. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że i poprzednia podstawa
programowa nie była idealna
- zwłaszcza w podejściu do
nauki pamięciowej i przeładowaniem materiału. Rodzice
siódmoklasistów skarżą się na
zwiększony wymiar godzin
oraz na próby „upchnięcia”
treści z trzech lat gimnazjum
w dwa lata podstawówki. Nauczyciele pędzą z materiałem,
zadają więcej niż poprzednio

prac domowych. W nie łatwej
sytuacji jest również ostatni
rocznik gimnazjalistów. Wygaszane gimnazja borykają
się z odpływem nauczycieli.
W szkole wszystko zaczyna
być dostosowywane do siedmiolatków, a problemy nastolatków schodzą na dalszy plan.
Oba te roczniki mają w perspektywie rekrutację do szkół
średnich. Przeczuwają, że będzie im trudno dostać się do
wymarzonej szkoły. Nie z własnej winy zostali uczestnikami
tego procesu i trudno im tę sytuację zrozumieć.
Ministerstwo edukacji twier-

dzi, że nie będzie problemu,
ponieważ w systemie będzie
więcej miejsc w szkołach niż
uczniów, o około 55 tysięcy.
Każdy uczeń ma mieć zapewnione miejsce w wybranej
przez siebie szkole. O wystarczającą liczbę miejsc w liceach
i o ich przygotowanie musi zatroszczyć się samorząd. Niektóre samorządy opublikowały już wstępne plany. Wynika
z nich, że w części szkół średnich młodzież będzie uczyła
się na dwie zmiany. Niektóre
z klas zostaną przeniesione
także do innych budynków.
Kumulacja roczników sta-

nie się faktem w 2019 roku.
Rekrutacja do szkół średnich
będzie niewątpliwie ważnym
testem obecnej reformy edukacji, rywalizować będą ze
sobą absolwenci trzecich klas
gimnazjum i klas ósmych podstawówki. Liczba kandydatów
będzie większa niż zwykle.
Czy miejsc w szkołach też
przybędzie? Czy młodzieży
zaoferuje się wystarczającą
liczbę profili nauczania? Za
nieco ponad rok poznamy odpowiedzi na te pytania.
Jerzy Kotlęga
REKLAMA

14

EXTRAWAŁCZ nr 288

Seniorzy z dofinansowaniem

Blisko 2,3 mln zł przeznaczonych do wykorzystania na aktywizację seniorów trafi do
samorządów Pomorza Zachodniego. Wojewoda zachodniopomorski podpisał umowy na
realizację zadań w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
- edycja 2018 na łączną kwotę
2.280.712 zł.
Dzięki rządowemu programowi powstanie 9 Klubów Senior
+ i jeden dom dzienny, a 14 już
istniejących placówek otrzyma
dofinansowanie. W województwie powstanie aż 676 nowych
miejsc dla seniorów. Z placówek
mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nie-

aktywne zawodowo. Seniorzy
mogą spędzać czas w ośrodkach
od poniedziałku do piątku - przez
kilka godzin dziennie. Tam mogą
korzystać z pomieszczeń do
wspólnych spotkań, gotowania,
ćwiczeń i relaksu. Mają też możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.
- W mniejszych miastach to często jedyna forma aktywności
skierowana dla osób starszych,
dlatego tym ważniejsze jest tworzenie takich miejsc - przekonuje
Tomasz Hinc wojewoda zachodniopomorski - Program Senior+
pozwala na włączenie osób starszych do życia lokalnej społeczności, daje możliwość ciekawego
spędzenia wolnego czasu, a często jest też jedyną opcją wyjścia

z samotności.
Wśród dofinansowanych samorządów znajduje się też gmina

Wałcz, która na funkcjonowanie
istniejącego klubu otrzyma 36
tys. zł.

Źródło i foto: FB Marek Andrzej
Subocz

Czy gala się odbędzie?
W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że istnieje
szansa, aby 12 maja kolejna
walka Krzysztofa Głowackiego
odbyła się w Wałczu. Miasto
musiałoby wyasygnować pewną kwotę, tak aby galę kupić
od jednej z telewizyjnych stacji.
Czy znajdą się pieniądze?
Wiadomość rozpowszechnił radny Rady Powiatu Marek Matela,
który zaoferował również swoją
pomoc w negocjacjach. Wysłał
propozycję do Urzędu Miasta,
jednak na ostatniej sesji 27 marca
indagowana w tym temacie Bogusława Towalewska stwierdziła, że
pośrednicy nie są jej potrzebni.
Nasza redakcja również zwróciła

się do urzędu w tej sprawie, a odpowiedź otrzymaliśmy od naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji UM Małgorzaty Ejmy.
- Gala boksu zawodowego to
istotne wydarzenie dla Wałcza,
tym bardziej, że w walce wieczoru mógłby wystąpić Krzysztof
Głowacki - czytamy. - Niemniej
jednak jest to również ogromne
obciążenie finansowe dla miasta,
szczególnie, że na ten cel nie ma
zaplanowanych środków w budżecie. Prowadzimy rozmowy, by
potwierdzić informację. Czy jesteśmy zainteresowani? - a któż
by nie był. To doskonała okazja do promocji naszego miasta.
O efektach rozmów poinformujemy mieszkańców niezwłocznie.

Najpewniej doszło do porozumienia, ponieważ na jutro (6 kwietnia) zwołano nadzwyczajną sesję
RM, podczas której będzie omawiany projekt uchwały wprowadzający zmiany w budżecie na
rok 2018.
Jak się dowiadujemy projekt zakłada zwiększenie wydatków
bieżących o 150 tysięcy złotych
na koszty organizacji gali bok-

serskiej. Ratusz proponuje, aby te
środki uzyskać zmniejszając wydatki na zagospodarowanie terenu
osiedla Królowej Jadwigi za PKO
BP.
Rada Miasta stanie przed sporym
dylematem, ponieważ gdy się nie
zgodzi na zmiany, ratusz będzie
twierdził, że radni nie chcą organizacji gali w Wałczu. W przypadku zaaprobowania zmian,

pretensje mogą mieć mieszkańcy
osiedla Królowej Jadwigi. Jak
poinformował jeden z radnych,
rajcowie chcą zrobić tak, aby
wilk był syty i owca cała. Przygotowują taki projekt, w którym
mają znaleźć się pieniądze na galę
i w którym nie zabraknie środków
na zagospodarowanie osiedla.
piotr
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Rodzinnie, aktywnie i weekendowo

Dzięki unijnej pomocy Urzędu
Marszałkowskiego Wałcz wzbogaci się o Centrum Aktywnej
i Rodzinnej Turystyki Weekendowej.
Dofinansowanie
przekazane
będzie dzięki umowie, którą 4
kwietnia podpisali w Wałczu
członek Zarządu Województwa
Anna Mieczkowska i prezes G.P.
PROJEKT Paweł Żebrowski.
- Realizacja projektu wynika z potrzeb rozwojowych firmy, wprowadzania innowacyjnej oferty,
dywersyfikacji źródeł przychodu,
dostępu do zewnętrznego finansowania i wzrostu wydajności
pracy - wylicza P. Żebrowski. Jednocześnie jest realizacją moich prywatnych pasji, m.in. przywrócenia szkoleń żeglarskich na
Jeziorze Zamkowym.
Prawie 260 tys. zł wsparcia pozwoli na stworzenie Centrum
Aktywnej i Rodzinnej Turystyki
Weekendowej, służącego promocji Wałcza i Jeziora Zamkowego
jako idealnego miejsca do uprawiania sportów wodnych. Euro-

fundusze przeznaczone będą na
budowę obiektu na sprzęt i biuro
wraz z salką szkoleniową, szkółkę
żeglarską dla dzieci i dorosłych
oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego i rekreacyjnego z żaglówkami, kajakami, rowerkami wodnymi, rowerami górskimi i MTB
czy kijkami do nordic walkingu.
Całość inwestycji beneficjent
oszacował na ponad pół miliona
złotych. Nowe turystyczne miejsce ma być gotowe do stycznia
2019 roku. Prace przy projekcie
rozpoczęły się w marcu.
Przedsięwzięcie, które ulokowano w Wałczu przy ulicy Orlej 33, wpisuje się w założenia
1 Osi Priorytetowej RPO WZ
2014-2020 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”,
działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój
regionalnych oraz inteligentnych
specjalizacji”.
- Rozszerzenie zakresu działalności o usługi z zakresu turystyki
aktywnej pozwoli firmie funkcjonować w obszarze, na którym
wcześniej nie działała - podkre-

śla P. Żebrowski. - Pojawiają się
więc nowe możliwości wzrostu,
nowi klienci i nowa konkurencja.
Dzięki wpisaniu się z nową ofertą
w regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego,
firma ma pewność, że jej aktywności będą kompatybilne ze strategią rozwoju regionu.
Oferta ma trafić do dzieci i młodzieży; turystów indywidualnych;
rodziny z dziećmi i klientów biz-

nesowych.
Lokalizacja i infrastruktura Centrum sprzyjać będzie organizacji
1 i 2-dniowych pobytów rodzinnych, aktywnych, firmowych itd.
zarówno latem, jak i zimą. Centrum znajduje się na prywatnej
działce.
- Zapraszać będziemy wszystkich
po wcześniejszym umówieniu dodaje P. Żebrowski. - Projekt zakłada wprowadzenie całorocznej

oferty turystycznej, dzięki czemu
przeciwdziała zjawisku sezonowości w ruchu turystycznym,
m.in. będzie można skorzystać
z kursu żeglarstwa lodowego czy
seansu w saunie, a następnie kąpieli w przeręblu.
mk
Grafika G.P. Projekt

Srebrna „Góralka”
Zawodniczka KS Korona Anna
Góralska podczas mistrzostw
Europy w boksie do lat 22 dotarła w swojej kategorii do finału. Tam wprawdzie uległa
rywalce, lecz srebrny medal jest
ogromnym sukcesem.
W rozegranej w rumuńskim Targu
Jiu imprezie wałczanka występowała w wadze do 54 kilogramów,
a w tej kategorii zgłoszono najREKLAMA

więcej zawodniczek. Losowanie
również nie było zbyt łaskawe.
Reprezentantka Polski najpierw
pokonała na punkty zawodniczkę z Niemiec i awansowała do
ćwierćfinału, a tam czekała mistrzyni Węgier i jednocześnie
ubiegłoroczna brązowa medalistka mistrzostw Starego Kontynentu. „Góralka” od początku narzuciła swój styl, spychając rywalkę
do defensywy i pewnie wchodząc
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do strefy medalowej. W półfinałowym pojedynku Anna Góralska
zmierzyła się z bardziej doświadczoną Szwedką, lecz w ringu to
Polka miała przewagę. Trzymając rywalkę na dystans i unikając
wdawania się w niepotrzebną wymianę ciosów, wałczanka okazała
się lepsza.
W finale trafiła na lepiej dysponowaną Angielkę, poza tym w tym
pojedynku widać było zmęczenie
polskiej zawodniczki. Wicemistrzostwa Europy Anny Góralskiej
to największy sukces wałeckiego
boksu olimpijskiego.
Reprezentanci Polski w Rumuni
wywalczyli trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej. Polki zdobyły złoty oraz po dwa srebrne i
brązowe medale.
Oprac. p
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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