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Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Matela uznany winnym i skazany
Przed Sądem Rejonowym w Wałczu zakończył się proces, podczas
którego na ławie oskarżonych zasiadał Marek Matela. Sąd uznał
oskarżonego winnym zarzucanych

mu czynów i wymierzył karę roku
pozbawienia wolności, zawieszając jej wykonanie na dwuletni
okres próby. Ponadto zasądził
grzywnę, zwrot kosztów sądowych

i nakazał naprawienie szkody.
Przypomnijmy, że w toczącym się
od lutego zeszłego roku procesie
Dokończenie na str.14
REKLAMA

Sfinansowano ze środków KWW „Lepszy Wałcz - ponad podziałami”
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Felieton na rozgrzewkę

To się zorientowałam
Kolega (ten siwy z brodą), który dzielnie mnie na tych łamach
zastępował (tak dzielnie, że będziemy się tym miejscem dzielić)
obiecał w ubiegłym tygodniu, że
jak tylko się zorientuję, co się
teraz w lokalnym półświatku wyprawia, to się z Państwem przywitam.
Dzień dobry. Wracam do pracy
po długiej przerwie, kiedy to „sieSfinansowano ze środków KWW „Lepszy Wałcz - ponad podziałami”

działam” w domu z dzieckiem
na urlopie najpierw macierzyńskim, potem wychowawczym.
Wszystkim wiadomo, że urlop
wychowawczy (macierzyński nawet bardziej) ma tyle wspólnego
z urlopem, co krzesło elektryczne
z krzesłem, więc wracam z radością, choć bez energii, którą mam
nadzieję z czasem odzyskać.
Podobno wróciłam łagodniejsza,
dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będę się już
na tych łamach tak bardzo wyzłośliwiać. Wystarczy, że czynią to
moi redakcyjni koledzy - autorzy
cyklu felietonów „Tymczasem
w folwarku”, na które co tydzień niecierpliwie czekam, które uwielbiam i których autorom
zazdroszczę. Wiem, że równie
niecierpliwie, choć pewnie bez
tej radości i ukłucia zazdrości,
czekają na nie ich bohaterowie,

a przede wszystkim bohaterka.
Podobno ma po nich bardzo zły
humor, dlatego ja obiecuję - mając na względzie chociażby stan
futryn w folwarku - już bardziej
go nie psuć.
Wracam do pracy w najgorętszym dla lokalnego dziennikarza
okresie. Za chwilę wybory samorządowe. I choć z perspektywy
mieszkańców tej walki o stołki
tak bardzo jeszcze nie widać,
dużo dzieje się w kuluarach. I nie
są to ładne rzeczy. Zawsze mnie
zdumiewa, kiedy ktoś chce wejść
w ten świat. Zawsze pytam: po co
ci to? Przecież to syf. Miał okazję przekonać się o tym - według
mnie najczystszy, najmniej „skażony” polityką - wałecki kandydat na burmistrza Maciej Żebrowski. Jeszcze rok temu lider
Stowarzyszenia ZWA Aktywni
i członek lokalnych struktur No-

woczesnej Roman Wiśniewski
opowiadał o nim, że byłby to dobry kandydat na burmistrza, więc
niedawne poparcie go przez Koalicję Obywatelską (Nowoczesna, PO i Inicjatywa Polska) wydawało mi się naturalne. Jakież
było moje zdziwienie, kiedy po
kilku dniach od konferencji prasowej, na której to poparcie zostało ogłoszone i kandydat został
przedstawiony, R. Wiśniewski
stwierdził, że o takim poparciu
nie może być mowy, ponieważ
KO w powiecie nie została zawiązana.
Okazało się, że rozmowy na ten
temat toczyły się na wyższym
szczeblu i szef zarządu Nowoczesnej w regionie R. Lubczyk to
poparcie potwierdził.
Mniej więcej w tym samym czasie R. Wiśniewski publicznie
nawiązał romans z szefem Sto-

warzyszenia Lepszy Wałcz, byłym wiceburmistrzem, Maciejem Zarębą. Obie organizacje
miały stworzyć wspólne listy
i wystawić jednego kandydata na burmistrza Wałcza. Za
chwilę R. Wiśniewski wycofał
się z tego romansu rakiem, bo
- według drugiej połówki tego
związku - wyszła jego zależność od struktur partyjnych,
czytaj Nowoczesnej i Koalicji
Obywatelskiej. No i jak to teraz jest? Jako członek Nowoczesnej (a więc i KO) popiera
tego Żebrowskiego, od którego
poparcia odżegnywał się kilka
dni temu, czy go jednak nie
popiera? Wyszło niezręcznie.
Niestety ofiarą tej niezręczności padł M. Żebrowski. I tak to
niestety w polityce najczęściej
bywa…
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko

Ponad podziałami

Co zrobić, aby Wałcz był lepszy? Wystarczy
wybrać odpowiednich ludzi, którzy działają
ponad podziałami. Taki mamy też główny
cel w naszej inicjatywie społecznej i wystawiamy ludzi, którzy chcą coś zrobić dla tego
wspaniałego miasta. Jeśli ktoś jeszcze zadaje
sobie pytanie, dlaczego Maciej Zaręba ubiega
się o fotel burmistrza. Odpowiedź jest prosta. Chcę wykorzystać doświadczenie samorządowe, które zdobywałem przez kilkadziesiąt lat współpracy z Zdzisławem Tuderkiem.
W tym czasie miasto rozwijało się bardzo
dynamicznie na tle innych miejscowości. Dziś

porównując inne miasta do Wałcza, mam takie samo wrażenie jak wielu mieszkańców, że
Wałcz spowolnił. Do tego wszystkiego dochodzą przepychanki słowne i upadająca kultura
dyskusji. Od 21 października zaczniemy to
wszystko naprawiać, jeśli obdarzą Państwo
zaufaniem mnie oraz kandydatów, którzy
wystartują z komitetu wyborczego „Lepszy
Wałcz-Ponad Podziałami”
Mamy pomysły i strategię, dzięki której
Wałcz będzie się w końcu rozwijał, a przede
wszystkim służył mieszkańcom. Nasi radni
będą zawsze dobrze przygotowani, bo jako

jedyny z kandydatów na funkcję burmistrza,
przygotowałem już dla nich szkolenia z ustanowienia prawa, które cyklicznie prowadzić
będą doświadczeni samorządowcy. Zobowiązuję się także, że swoich kontrkandydatów
będę traktował z szacunkiem i zachęcam do
merytorycznej dyskusji na temat przyszłości
Wałcza.
Maciej Zaręba
Kandydat na Burmistrza
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Chcesz zmian jedyna opcja

Sfinansowane ze środków KWW „Alternatywa dla wszystkich”

Sędzia Emilia Błażewicz dopełniła swojej misji i zgodnie z przewidywaniami i oczekiwaniami wielu obozów politycznych wydała
skazujący NIEPRAWOMOCNY
wyrok skazujący w mojej sprawie. Wyrok jest kompromitacją wymiaru sprawiedliwości
REKLAMA

Marek Matela

i utwierdza mnie w przekonaniu,
że zmiany w sądownictwie są
potrzebne. Sam fakt zamknięcia
po raz drugi przewodu sądowego
i ogłoszenie kilkustronicowego
wyroku po 7 minutach przerwy
poświadcza, że wyrok był gotowy, a przebieg ostatniej rozpra-

wy nie miał znaczenia. Na tym
ze swojej strony kończę komentowanie tego politycznego aktu
desperacji i z Waszą pomocą będę
walczył o zwycięstwo, które pomoże nam wszystkim walczyć
z takimi patologiami.
Drodzy mieszkańcy Wałcza, dobry gospodarz potrafi zrealizować
założenia budżetowe i współpracować z Radą Miasta. Dobry gospodarz nie wykazuje nadwyżki
budżetowej, opartej tylko i wyłącznie na niezrealizowanych inwestycjach. Dobry gospodarz nie
obiecuje czegoś, czego realizacja
jest z góry niemożliwa.
Wielokrotnie w ciągu ostatniej
kadencji tematem ważnym dla
mieszkańców był dworzec kolejowy, którego przejęcie w zdeklarowało miasto. Finalnie w związku z tym, że dworzec ma pełnić
funkcje komunikacyjne, a nie jak
zakładano muzealne, rozmowy
utknęły w martwym punkcie.
Dworzec dalej straszy pasażerów
i nie jest czymś, czym możemy
się szczycić. Remont zabytkowego dworca to wielomilionowe
nakłady, na które w obecnej sytuacji finansowej miasta Wałcz
zwyczajnie nie stać i to trzeba powiedzieć sobie jasno.
Nie potrafię jednak zrozumieć,
dlaczego w przedmiocie dworca
kolejowego w Wałczu w ciągu
ostatnich lat nie zadziałano skutecznie.
Nikt nie powie Wam, że przy
odpowiednim poparciu politycznym remont dworca kolejowego
w Wałczu nie byłby sfinansowany
z budżetu państwa.

Niestety albo takich rozmów nie
było, albo były one nieskuteczne.
Nie chciałbym, aby okazało się,
że poparcie w takiej sprawie jest
nieosiągalne dla lokalnych liderów politycznych, bo to oznaczałoby, że niestety nie mamy jako
miasto przełożenia na to, co dzieje się w Warszawie, a same pojawianie się pierwszoplanowych
postaci życia publicznego nie niesie za sobą nic.
Deklaruję, że jeśli 21 października wspólnie wybierzemy kierunek zmian, zrobię wszystko, żeby
problem dworca został rozwiązany bez większych pieniędzy z budżetu miasta. Nie ukrywam, że

do tego będzie potrzebna pomoc
m.in. wicewojewody,  który jako
wałczanin na pewno tej pomocy
nie odmówi i choćby dlatego powinien zabiegać o nasze sprawy
jako przedstawiciel rządu.
Drodzy mieszkańcy, dworzec kolejowy i jego doprowadzenie do
stanu świetności to jeden z punktów, które w trakcie 5-letniej kadencji skutecznie dla Was i dla
miasta zrealizuję.
Dlatego jeśli chcecie zmian i skuteczności - wybór jest tylko jeden
- Marek Matela.
Dziękuję za ciepłe słowa
i Wasze wsparcie.
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Ogłoszenia drobne
-- LOKALE, NIERUCHOMOŚCI -• Wynajmę lokal
Tel. 725 929 462
• Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń, około 50
arów.
Tel. 668 007 433
• Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792 020 549
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na ul. Emili Plater.
Tel. 602 251 540
• Dom bezpośrednio nad rzeką w Golcach, sprzedam na działce
2800 m2.
Tel. 731 917 938
• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966
• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście I piętro, duży balkon, komfortowe, stan idealny, umeblowane.
Tel. 601 224 049
• Wynajmę lub sprzedam:
-Sklep w Wałczu o pow. 300 m2 (aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (pow. 400 m2 każda)
-działkę budowlaną ok. 1500 m2 z budynkiem gospodarczym,
uzbrojoną w Chudym( woda, energia elek., instal. gazowa)
Obiekt produkcyjno – magazynowy ok 680 m2 na działce 6300
m2. Wolnostojący w Witankowie.
Tel. 602 497 237
• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w Pile,
bezczynszowe 70m2 w centrum miasta.
Tel. 608 007 433
• Do wynajęcia, od zaraz, mieszkanie w Wałczu na Dolnym
Mieście.
Tel. 504 054 443
• Mieszkanie 3 pokojowe w kamienicy, wynajmę najchętniej dla
firm.
Tel. 604 580 081
• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym w
nowym budownictwie na drugim piętrze na podobne. Na parterze lub pierwszym piętrze.
Tel. 726 010 888
• Szukam mieszkania do wynajęcia.
Tel. 533 599 793
• Sprzedam dom jednorodzinny na ul.Chopina, wolnostojący. Pow. użytkowa 123m2, pow. Gospodarcza 39m2, całość
210m2.
Tel. 536 389 203
• Sklep o powierzchni 79m2, klimatyzowany do wynajęcia na
Al. Tysiąclecia Wałcz. Email: wmalwas@aol.com
Tel. 604 580 081

Sprzedam mieszkanie w Karsiborze.
Tel. 513 281 038

- - PRACA - • Przyjmę do pracy Przedstawiciela Handlowego do pomiarów
okien drzwi i rolet, na teren Wałcza i okolic.
FHU PROFIL Wałcz
tel. 509159549 lub 67 250 05 90
• Nawiążę współpracę z firmą budowlaną w celu montowania:
okien, drzwi, rolet, parapetów.
FHU PROFIL Wałcz,
tel. 509159549
• ABOost w Holandii zatrudni mężczyzn, kobiety i młodzież:
do prac w ogrodnictwie, praca w szklarniach i na sortowniach
warzyw, na polach oraz w przemyśle. Praca sezonowa dla
młodzieży na wakacje.
Rekrutację prowadzi Pośrednik, ul. Kościuszki 12A, Wałcz. Tel.
67-258-41-08, lic.4933.
Aktualne oferty na www.posrednictwoholandia.pl
• Praca dodatkowa. Poszukujemy do współpracy ankieterów,
mile widziani studenci. Towaszystwo Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu.
Tel. 668 945 990
• Rzeźnik. Praca w Niemczech. Umowa o pracę bezpośrednio
z dirmą Steinemann. Atrakcyjne zarobki. Oferty przesłać na
adres: info@marketingregionalny.pl
• Technik w zakresie elektryki i elektroniki. Praca w Niemczech.
Umowa o pracę bezpośrednio z firma Steinemann. Atrakcyjne
zarobki.
Oferty przesłać na adres: info@marketingregionalny.pl
• Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu zatrudni mechanika samochodowego. Zgłoszenia w siedzibie
firmy ul. Budowlanych 9”.
Tel. Kont. 67/2584435
• Opiekunka Seniorów w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie oraz kurs niemieckiego od podstaw w Wałczu! Umów się
na spotkanie w naszym punkcie w Wałczu. Jesteśmy w każdy
czwartek, w godz. 10-16, Dom Rzemiosła, ul. Kilińszczaków 38,
tel. 514 781 838, Promedica24
• Opiekunka Seniorów w Niemczech. Ostatnie oferty pracy z
letnim bonusem do 350 euro - tylko do 15 września! Umów się
na spotkanie w Wałczu,
tel. 517 781 838, Promedica24
• Przyjmiemy kierowcę do pracy w gastronomii.
Tel. 573 224 154
• Poszukuję osoby na stanowisko sprzedawca w saloniku prasowym
od października. Praca dodatkowa głównie w weekendy. CV proszę
przesyłać na maila: edytawalcz@wp.pl lub złożyć bezpośrednio
w saloniku prasowym Kolporter (w Lidlu).

- - RÓŻNE - -

• Pokoje do wynajęcia.
Tel. 604 964 124

• Biuro Matrymonialne „Dana”
Tel. 695 062 020

• Wynajmę mieszkanie w Wałczu.
Tel. 692 354 427

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• Wynajmę pomieszczenie użytkowe 76m. Idealne na sklep,
gabinet bądź biuro. Aleja Tysiąclecia 10, Wałcz. wmalwas@aol.
com
Tel. 519 134 517, 001 312 758 44 85.

• Wykończenia wnętrz, domy, stany deweloperskie, apartamenty,
mieszkania, biura, konkurencyjne ceny, referencje.
Tel. 609 002 462

• Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną, graniczącą z lasem,
z dwóch stron. Nowy Ostrowiec. wmalwas@aol.com
Tel. 519 134 517, 001 312 758 44 85.

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

Miecze do
likwidacji?

• Usługi remontowo – budowlane. Szpachlowanie, wykończenia
wnętrz.
Tel. 883 510 741

Według Instytutu Pamięci Narodowej miecze grunwaldzkie, znajdujące się m.in. na ulicy Wałeckiej
w Mirosławcu, mają zostać rozebrane. Burmistrz Piotr Pawlik
oświadcza, że tak łatwo mieczy nie
odda i organizuje zbiórkę podpisów.
W dokumencie, które za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego zostało skierowane do
samorządowców, czytamy, że przedmiotowe obiekty przedstawiają miecze Grunwaldu w formie, która została im nadana przez prosowiecką
Gwardię Ludową. Według autorów
pisma, symbol jest więc wytworem

sił prosowieckich, w jednoznaczny
sposób kojarzy się z okresem Polski
Ludowej, co potęguje umieszczenie
na nim orła bez korony i dlatego należy go rozebrać.
Burmistrz P. Pawlik zapowiada walkę
nie mieczem, lecz - na razie - podpisami mieszkańców pod pismem z wyjaśnieniami do wojewody zachodniopomorskiego.
Można podejrzewać, że identyczne
pismo wpłynęło do pozostałych samorządowców w regionie.
Co ciekawe, mirosławiecki pomnik
został kilka tygodni temu wyremontowany.
z

5

Czwartek, 13 września 2018

REKLAMA

Szanowna Pani!

Biorąc pod uwagę fakt, że tylko
dialog i wspólny cel, jakim jest
dobro uczniów, mogą przynieść
zadawalające efekty, chciałbym
wyjaśnić poruszone przez Panią w
tygodniku Extra Wałcz problemy.
Zrobiłem to podczas spotkania ze
wszystkimi rodzicami uczniów
klas pierwszych, ale biorąc pod
uwagę formę, jaką Pani wybrała
do kontaktów ze szkołą, robię to
za pośrednictwem w/w tygodnika.
Mając na uwadze liczbę zgłoszeń
do klasy pierwszych, planowaliśmy utworzenie 3 oddziałów liczących 18 osób. Dokonaliśmy
wstępnego podziału uczniów na
klasy, zatrudniliśmy odpowiednią
kadrę pedagogiczną i na bieżąco informowaliśmy o tym rodzi-

ców naszych przyszłych uczniów.
Większość rodziców wyraziła chęć
zapisania dzieci do szkoły i złożyła stosowne oświadczenia. Niestety, kilka osób z różnych przyczyn,
po zakończonym postępowaniu
rekrutacyjnym, zrezygnowała z
naszej szkoły. W rezultacie liczba
zapisanych dzieci zmniejszyła się
do 47, czyli liczby, która według
obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych
szkół
i publicznych przedszkoli ze
zmianami) umożliwiła szkole
utworzenie tylko 2 oddziałów.
Przyznaję Pani rację, że w okresie
naboru prezentowaliśmy Państwu
sale na I piętrze, które w tym cza-

sie były przeznaczone dla potrzeb
edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci
biorące udział w zajęciach adaptacyjnych oraz ich rodzice, mieli możliwość poznania wielu innych sal dydaktycznych na terenie
szkoły. Deklarowaliśmy również,
że w przypadku dokonania większego naboru zaadaptujemy wolne
pomieszczenia na II piętrze lub
w innej części budynku. Oprócz
sal dydaktycznych na potrzeby
najmłodszych uczniów musieliśmy zorganizować dodatkową
świetlicę. W trakcie przygotowań
do nowego roku szkolnego, po
przeanalizowaniu aktualnych potrzeb oraz układu przestrzennego
budynku, postanowiliśmy sale
dydaktyczne dla uczniów klas
pierwszych umieścić na parterze,

natomiast 2 świetlice (przeznaczone dla tych samych uczniów)
na I piętrze. Nadmieniam, że
nowe sale dydaktyczne znajdują
się w tej samej części budynku,
dokładnie pod salami prezentowanymi podczas naboru, są tak samo
wyposażone oraz znajdują się
w zasięgu monitoringu. Toalety
dla uczniów znajdują się w niewielkiej odległości od sal dydaktycznych. Na potrzeby uczniów
przeznaczyliśmy również toaletę, znajdującą się na tym samym
poziomie. Kierownictwo szkoły
i rodzice są zdania, że takie rozwiązanie jest optymalne i zostało
wprowadzone dla dobra uczniów.
Mam nadzieję, że nieporozumienie, do którego doszło w pierwszych dniach roku szkolnego,

zostało ostatecznie wyjaśnione 6
września 2018 r. podczas spotkania
dyrekcji i nauczycieli z rodzicami –
w dniu ukazania się Pani listu
w tygodniku Extra Wałcz. Nadmieniam, że na zaproponowany wniosek jednego z rodziców,
dotyczący przeniesienia sal dydaktycznych na I piętro, pozostali rodzice nie wyrazili zgody.
Mam nadzieję, że list podważający zaangażowanie wielu pracowników szkoły, uderzający
bezpośrednio w Panią Burmistrz
Miasta, nie jest elementem rozpoczętej kampanii, a jedynie wyraża
troskę o dobro naszych uczniów.
Andrzej Łojewski
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wałczu

Jesteśmy dumni z tej szkoły
W nawiązaniu do listu z 6 września
„Siusianie na godziny” zamieszczonego w tygodniku Extra Wałcz, jako
rodzice uczniów klas pierwszych,
wyrażamy sprzeciw i nie zgadzamy
się z przedstawioną opinią na temat
funkcjonowania Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wałczu. Nasz głos protestu powstał w wyniku niesłusznej, krzywdzącej i odosobnionej opinii jednego
z rodziców. Wierzymy, że zmiany,
które zastaliśmy 3 września w szkole, były przemyślane, optymalne oraz
uwzględniające plany i inwestycje
czekające nas niebawem. Mamy pełne zaufanie do dyrektora, któremu
w żaden sposób nie można ująć tego,
że troszczy się o bezpieczeństwo
REKLAMA

naszych dzieci, wprowadza zmiany
tak, by zapewnić wszystkim uczniom
rozwój i komfort nauki, a także potrafi słuchać głosu rodziców i liczy
się z ich zdaniem. Przykładem tego
była zgoda dyrektora na wniosek jednego z rodziców o przeniesienie klas
pierwszych na I piętro. Zmiany nie
zajdą, bo przeważająca część z nas
nie wyraziła na to zgody.
Jesteśmy przekonani, że na parterze
nasze dzieci są bezpieczne i dopilnowane przez wychowawczynie, które
dodatkowo wspierane są przez praktykanta oraz panie woźne. Zarówno
podczas przerw, jak też w czasie lekcji, gdy dziecko potrzebuje skorzystać z toalety. Absurdem jest twier-

dzenie, że wychowawczyni odbywa
z dziećmi „wycieczkę” do toalety, by
każdy po kolei mógł z niej skorzystać. Oczywiste jest, że gdy dziecko
poczuje taką potrzebę fizjologiczną,
prowadzone jest z opiekunem, co
mogliśmy zauważyć w czasie przyprowadzania lub oczekiwania na
nasze dzieci na korytarzu szkolnym.
Żadne dziecko nie zostawało w tym
czasie bez opieki. Kolejnym bezzasadnym zarzutem, jest odległość klasy od toalety, ponieważ ta na I piętrze
nie jest jedyną, funkcjonuje również
inna w niedalekiej odległości od klasy, czyli na parterze, a w najbliższych
dniach powstanie druga - całkowicie
nowa, o czym zapewnił nas dyrektor,

tłumacząc powody opóźnień.
Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak możliwe jest takie postawienie sprawy, gdzie swoją arogancką
oceną krzywdzi się dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły, a także
nas rodziców, którzy z pełnym przekonaniem, zaufaniem i radością przyprowadzili do Szkoły Podstawowej
nr 2 swoje pociechy. Dla wielu z nas
były to pierwsze takie chwile w życiu, dlatego nie pozwolimy na odebranie tych pięknych przeżyć poprzez
oczernianie wizerunku szkoły. Jesteśmy rodzicami uczniów zarówno
z obwodu szkoły, jak też z innych,
a nawet zamieszkujących oddalone
znacznie od miasta miejscowości, co

pokazuje, że nie jest to przypadkowy
wybór, a przemyślana i poparta argumentami decyzja. Tym bardziej dziwi
fakt, że taki niezadowolony rodzic,
jeszcze nie przepisał swojego dziecka do innej szkoły - czyżby nie było
lepszej? My jesteśmy dumni, że nasze dzieci mają tak wspaniałą szkołę
- z pozytywnie nastawionym dyrektorem i całą kadrą nauczycieli, których
wysiłek i troska o nas i nasze dzieci
są dowodem na jakość i obiecującą
przyszłość.
Rodzice uczniów
klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2
w Wałczu
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150 zł więcej.

W przyszłym roku zarobimy minimum 2 250 zł
Minimalne
wynagrodzenie za pracę w 2019
r. będzie wynosić 2 250
zł, co oznacza wzrost
o 7,1 proc. rok do roku
– podało Centrum Informacyjne Rządu.
Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., o czym
poinformowało CIR.
Rząd postanowił, że minimalne
wynagrodzenie
za pracę w 2019 r. będzie
wynosić 2 250 zł, w 2018
r. jest to 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. rok
do roku. Pensja minimalna
REKLAMA

wyniesie 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.
Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie
14,70 zł (w 2018 r. – 13,70
zł).
„Z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego
wynagrodzenia
w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę” – czytamy we wtorkowym komunikacie Centrum
Informacyjnego Rządu.
Według CIR, „obecna sytuacja ekonomiczna Polski
pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do
dynamiki wzrostu gospo-

darczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku
bezrobocia”. „Poziom minimalnego wynagrodzenia za
pracę w wysokości 2 250
zł będzie miał pozytywny
wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez
wzrost dochodów pracow-

ników)” – podkreślono
w komunikacie.
O wzrost pensji minimalnej
apelowali m.in. działacze
NSZZ „Solidarność. Związkowcy zaznaczyli, że oczekują minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019

r. nie mniejszego niż 2255
zł (wcześniej „S” żądała
2278 zł). Z kolei OPZZ zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wynosiło nie
mniej niż 2383 zł brutto.
Źródło kurier.pap
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„Niezależni”
wystartowali

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Ziemi Wałeckiej „Niezależni” stali zwartą grupą podczas
prezentacji kandydata stowarzyszenia na burmistrza Wałcza.
Swoje oficjalne poparcie dla Jolanty Wegner wyrazili także przedstawiciele Obywatelskiego Ruchu Samorządowego „Przyszłość”.
Na wałeckiej promenadzie, w pobliżu znanego „grzybka”, stawiło się
ponad 70 osób, a miejsce - jak zaznaczyła kandydatka - zostało wybrane tylko dlatego, że jest jednym
z najpiękniejszych w Wałczu. Kandydatkę przedstawiła sekretarz stowarzyszenia Małgorzata Laskowska-Iwanowicz.
- Mam ogromną przyjemność i zaszczyt przedstawić naszego kandydata na burmistrza Wałcza - mówiła.
- Wszyscy wiemy, że miasto potrze-

buje dobrego gospodarza, a dobry
gospodarz to ten, który lubi swój
dom i dba o domowników. Takim
dobrym gospodarzem będzie Jolanta
Małgorzata Wegner.
- Gdyby nie ci zgromadzeniu ludzie,
nie byłoby mnie w tym miejscu mówiła J. Wegner. - Kolejny raz do
wyborów samorządowych idziemy jako „Niezależni”. Nie idziemy
pod żadnym szyldem partyjnym,
bo do żadnej partii nie należymy.
Jesteśmy niezależni i uważamy, że
w samorządach nie powinno być
polityki. W samorządach powinni
znaleźć się ludzie, którzy czują naszą mała ojczyznę. Stojące za mną
osoby wiedzą, co jest najlepsze dla
miasta, innych gmin i powiatu. Teraz jest najlepszy czas na ogłoszenie
mojej kandydatury i kandydatur na
radnych. Nasze miasto potrzebuje
zmiany. Lecz aby ta zmiana mogła

nastąpić, musimy zrobić trzy kroki.
Po pierwsze 21 października pójść
do wyborów, wypełnić obywatelski
obowiązek i zdecydować o zmianach
i rozwoju naszego miasta. Chcemy
dialogu, rozmowy i chcemy mieć
wpływ na to, co się w Wałczu dzieje.
Dlatego po drugie musimy postawić
na właściwego kandydata na burmistrza. Chcę prosić, aby postawić na
mnie, ponieważ jestem doświadczonym samorządowcem, mam dorobek
zawodowy i jestem pewna, że będę
dobrym gospodarzem. Do tej pory
w ostatnich sześciu latach mieliśmy
burmistrza, lecz nie mieliśmy gospodarza. Po trzecie proszę państwa,
abyście zagłosowali również na
kandydatów „Niezależnych” na radnych. Burmistrz bez poparcia Rady
Miasta, bez współpracy ze strony
rady w mieście praktycznie niewiele może zrobić. Doskonały przykład
tego mieliśmy przez ostatnie cztery
lata.
Już po prezentacji kandydata „Niezależnych” swoje poparcie dla Jolanty Wegner wyrazili przedstawiciele
ORS-u.
- Oficjalnie stwierdzam, że Jolanta
Wegner jest naszym wspólnym kandydatem na burmistrza Wałcza - poinformował Zbigniew Wolny.
- Przyszłość widzimy razem z „Niezależnymi”, więc wypada poprzeć
ich kandydata, skoro my jako ORS
nie wystawiamy swojego kandydata
na burmistrza - dodał Bogdan Białas.
piotr

W piątek 5 października ruszą specjalne kursy autobusowe
z Mirosławca do Szczecina, o których uruchomienie starał się burmistrz Piotr Pawlik.

Ponieważ zainteresowanie regularnymi kursami do stolicy województwa jest zbyt małe, burmistrz opublikował w sieci ankietę z pytaniem
o najbardziej dogodny dzień takich
wyjazdów. Zdecydowana większość mieszkańców wybrała piątek.
- Wstępnie wyjazd z Mirosławca zaplanowany jest na godzinę
8.00, a powrót o 16.00, autobusy

w naszym mieście będą z powrotem około godziny 18.00 - mówi
burmistrz Piotr Pawlik. - Kursy
obsługiwane będą przez Wałeckie
Towarzystwo Przewozowe. Cenę
jeszcze uzgadniamy, ma być atrakcyjna. Zdaję sobie sprawę, że to nie
rozwiązuje wszystkich problemów
transportowych w kierunku Szczecina, ale stanowi dobry początek
ich rozwiązania.
Kilka tygodni temu rozpoczęła się
procedura przetargowa związana
z modernizacją linii kolejowej 410
Grotniki Drawskie - Drawno (przez
Mirosławiec). Remont ma zostać

zrealizowany na potrzeby wojska,
chociaż w specyfikacji warunków
zamówienia czytamy, że prędkość
dla pociągów towarowych ma wynosić 40 km/h, a dla pasażerskich
70. Mimo że w tej chwili nie ma
planów na uruchomienie połączeń pasażerskich, po rewitalizacji
wszystko może się przecież zdarzyć.
Prace remontowe mają rozpocząć
się 1 marca przyszłego roku. Wykonawca będzie miał czas na ich
przeprowadzenie do 30 kwietnia
2027 roku.
z

REKLAMA

Autobusy
wreszcie ruszą
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Proszę nie proponować mi
seksualnych trójkątów. gdybym
chciał słuchać o tym, jak rozczarowałem jednocześnie dwie
osoby, to zadzwoniłbym
do swoich rodziców.
Uważajcie na nową metodę
oszustwa „na chrzestnych”.
Oszuści proszą o podanie dziecka do chrztu, a 9 lat
później musicie kupić laptopa

Jak drugi dom

Burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć
podpisał 6 września umowę na
budowę nowej świetlicy w Trzebinie z właścicielem firmy WUBUD
z Kłodawy Władysławem Bartkowiakiem.

Na placu budowy burmistrz wbił
pierwszą łopatę, rozpoczynając budowę świetlicy - obiektu  opartego na
najnowszych technologiach. Inwestycja została podzielona na dwa etapy,
w tym roku powinien zakończyć się
pierwszy.
- Jest to bardzo ważna, oczekiwana
inwestycja w naszej gminie. Każdy
REKLAMA

Dlaczego mąż po ślubie mówi
do swojej żony „Słońce”?
Ze względu na dużą masę.
Świeżo osadzony więzień drze
się zza krat:
Jestem niewinny! Niewinny!
Na to z sąsiedniej celi:
– No, to już niedługo, kwiatuszku - jutro prysznic...
Ilu trzeba polityków, żeby
zmienić żarówkę w łazience?
- Dwóch. Jeden próbuje wkręcić
żarówkę w słuchawkę od prysznica, drugi objaśnia, że robi się
wszystko, co jest możliwe.
Rozmawiają dwaj kumple:
- Wymień czterech polskich
prezydentów.
- Wałęsa, Kwaśniewski, Duda
i Havel.
- To Czech.
- A właśnie, że nie, bo czterech.
Lewacy obiecali zlikwidować
ubóstwo.
Prawicowcy obiecali
zlikwidować biurokrację.
Odyn obiecał zlikwidować
lodowych gigantów.
Widzisz jakichś lodowych
gigantów?
Głosuj na Odyna!
- Mój wujek kandydował
w ostatnich wyborach do sejmu.
- Serio? I co teraz robi?
- Nic. Wybrali go.
Przychodzi dwóch facetów
obok Sejmu i słyszą jak krzyczą
wszyscy:
Sto Lat! Sto lat!
Jeden do drugiego:
- Ktoś tam ma chyba urodziny.
- Nie. Wiek emerytalny ustalają.

REKLAMA

burmistrz cieszy się, gdy coś nowego
powstaje, coś nowego wartościowego
i funkcjonalnego. Świetlica w sołectwie jest jak drugi dom. Tu spotykają
się mieszkańcy, dzieci mają swój azyl
i miejsce rekreacji - mówił Z. Kmieć.
Koszty budowy w części się zwrócą,
ponieważ gmina otrzymała 500 tys.
zł dotacji z konkursu „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Oprac. z

Czwartek, 13 września 2018

Narodowe czytanie

11

i tańce niekoniecznie narodowe

22.09.2018 r. godz. 12:00
Wernisaż Wojewódzkiego Przeglądu
Prac Artystów Nieprofesjonalnych
/ sala klubowa WCK/ wstęp wolny
7.10.2018 r. godz. 12:00
Wernisaż malarstwa
Bernadety Sudnikowicz
/sala klubowa WCK/ wstęp wolny
19.10.2018 r. godz. 18:00
DKF – HAPPY OLO
/sala widowiskowa WCK
/ bilety 10zł /
26.10.2018 r. godz. 17:00
Koncert Zespołu Wolna
Grupa Bukowina
/sala widowiskowa WCK
/ bilety 40 zł /
17.11.2018 r. godz. 16:00
Kabaret Jurki
/sala widowiskowa WCK
/ bilety 45 zł i 50 zł/

KINO TĘCZA
7.09-13.09.2018r.
godz. 17:45 i 20:00
„Mamma Mia!”
14.09-27.09.2018 r.
godz. 20:00
„Zakonnica”
21.09-27.09.2018 r.
godz. 17:45
„Szpieg, który mnie rzucił”
14.09-20.09.2018r.
godz.17:45
„Krzysiu, gdzie jesteś?”
28.09-11.10.2018 r.
godz. 16:00
„Mała stopa”
28.09-11.10.2018 r.
godz.17:45 i 20:00
„KLER”

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

Za sprawą Stowarzyszenia Rumor
i Teatru Inaczej akcja Narodowego czytania w Wałczu miała niecodzienny, a przez to dużo bardziej
interesujący przebieg. Można było
nie tylko czytać „Przedwiośnie”,
ale także obejrzeć happening i nauczyć się kilku tańców.
Wydarzenie - za sprawą zmiany części tekstu przez krytyka literackiego
Andrzeja Dobosza, który zrobił to
na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy
- jeszcze przed rozpoczęciem wzbudzało ogromne emocje. Chodziło
m.in. o usunięcie przymiotników i powtórzeń. Poloniści mówili o gwałcie
na pisarstwie Stefana Żeromskiego,
ale pojawiały się też słowa, że całe to
zamieszanie może wpłynąć na popularność akcji.
W Wałczu zwiększonej popularności nie stwierdzono, zainteresowanie
było podobne, ale członkowie Stowarzyszenia Rumor i Teatru Inaczej
odnieśli się do tej sytuacji podczas
happeningu, który - podobnie jak cała
akcja - odbył się 8 września przed
Wałeckim Centrum Kultury.
W centralnym punkcie artyści stworzyli szklany dom i zachęcali publicz-

ność do zostawienia na nim swojego
śladu za pomocą na przykład farb
i pędzli.
- Happening inspirowany był „Przedwiośniem” Żeromskiego i dotyczył
takich tematów, jak: powroty, polityka, rewolucja, konflikt, nostalgia mówi prezes Stowarzyszenia Rumor
Maciej Łukaszewicz.
- Myślą przewodnią happeningu była
także próbą bycia razem w sensie
ideologicznym - dodaje współzałożycielka Stowarzyszenia Rumor Ewa
Janicka-Olejnik. - Staraliśmy się,
żeby happening nie był polityczny,
chociaż niektórzy odkryli w nim ten
kontekst, ponieważ mieliśmy takie
hasła, jak: skreślać, nie skreślać, czytać, nie czytać, dawać, nie dawać. Jak
wiadomo, te próby bycia razem nie
zawsze wychodzą , bo ludzie nie potrafią znaleźć wspólnego języka. Zawsze będzie ktoś, kto powie: czytać
i ktoś, kto powie: nie czytać.
- Różnić się można i trzeba, to jest
naturalne, tylko pytanie brzmi: jak
my żyjemy z tymi różnicami. Czy to
jest konfliktogenne, czy po prostu jest
tak ten nasz szklany dom, który może
być różnie ozdobiony. Każda ściana
może być inna i każdy może na nim

zostawić swój ślad, bo to jest nasz
dom, który może różnie pomalować puentuje M. Łukaszewicz.
W przerwach między kolejnymi fragmentami „Przedwiośnia” Monika
Kisilewicz ze Stowarzyszenia Rumor
uczyła publiczność i aktorów Teatru
Inaczej, którzy wystąpili w strojach
z epoki, m.in. tanga i walca.
- Cieszymy się, że Rumor jest z nami
już drugi raz. Dzięki członkom stowarzyszenia wydarzenie ma niecodzienny przebieg między innymi
przez formę happeningu i wciągnięcia
w działania artystyczne publiczności mówi dyrektor Powiatowej Biblioteki
Publicznej Marzena Łopatka. - Celem
akcji Narodowe czytanie jest propa-

gowanie czytelnictwa. Oczywiście
nie sprawi ona, że wszyscy nagle gremialnie ruszą do bibliotek, księgarni
i rzucą się na książki, ale zawsze coś
w ludziach zostanie. Jeśli nawet trzy
osoby sięgną po książki, wydaje mi
się, że to ma sens.
Fragmenty „Przedwiośnia” czytali
m.in. samorządowcy, podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej i przechodnie.
Organizatorami wydarzenia byli Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna WCK i Stowarzyszenie Rumor.
z

Polska rodziną silna

Pod takim hasłem 9 września
w Wałczu odbył się piąty Marsz
dla Życia i Rodziny, który po raz
kolejny zakończył się piknikiem
rodzinnym z mnóstwem bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Uroczystości rozpoczęły się mszą
w kościele pw. św. Antoniego, po
której uczestnicy, przy dźwiękach
muzyki, ulicami miasta przemaszerowali na plac przed Wałeckim

Centrum Kultury. Tam zorganizowano festyn rodzinny z atrakcjami
dla dzieci i dorosłych. Były m.in.
zabawy integracyjne, konkursy, pokazy sprzętu wojskowego, stoisko
medyczne, na którym można było
np. zmierzyć poziom cukru we krwi,
zamki dmuchane, eurobungee i wata
cukrowa.
Odbyły się także koncerty. Najpierw
wystąpiła wałczanka Dominika Ptak
z bratem Damianem, później zespół
muzyki chrześcijańskiej New Day.

- Idziemy za wartościami, które są
nam bliskie, czyli za rodziną, za życiem, za małżeństwami, za pomocą
ludziom starszym i potrzebującym
- opowiada prezes Stowarzyszenia
Familia et Miraculum Vitae Łukasz
Podgórski. - Przygotowania do marszu rozpoczęliśmy już w ubiegłym
tygodniu wernisażem wystawy „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”, zorganizowaną
przez Instytut Pamięci Narodowej
i Polskie Towarzystwo Ziemiaństwa

Polskiego. Cieszymy się, że wydarzenie się rozwija i że przyjeżdżają
do nas ludzie spoza Wałcza. Miło
nam gościć mieszkańców gminy
Wałcz i całego powiatu wałeckiego.
Stowarzyszenia Familia et Miraculum Vitae zarejestrowane w KRS
zostało rok temu. Jego celem jest
m.in. organizacja i rozwijanie Marszów dla Życia i Rodziny. Stowarzyszenie jest organizacją non profit.
z
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Magia przekonywania

Jeden z uczestników przedwyborczego wiecu Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego była premier
Beata Szydło zachwalała i rekomendowała na urząd burmistrza
Wałcza Marka Subocza, powiedział po jego zakończeniu: „Jeszcze dwa takie wiece i zagłosuję na
ich kandydata”.

oprawę medialną. Przed budynkiem
stanęły dwa wozy transmisyjne TVP,
w sali roiło się od dziennikarzy i kamer.
Na scenie ustawiono kilkanaście
krzeseł, na których zasiedli kandydaci na radnych do Rady Miasta, Rady
Powiatu oraz Rady Gminy Wałcz.
Kiedy główny gość się spóźniał, jeden z prowadzących zaproponował,
aby przećwiczyć okrzyk „Beata, Beata” i choć niektórzy to podchwycili,
zabrzmiał raczej niemrawo. W miarę
upływu czasu znudzenie zaczęło brać
górę, więc z sali ktoś zaproponował,
aby: „puścić jakąś muzyczkę”.
Uczestników spotkania powitał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Paweł
Szefernaker. Wchodząca na scenę
Beata Szydło otrzymała owacje na
stojąco.

- Spotykamy się z państwem, słuchamy państwa i w ten sposób napisaliśmy nasz program, który w 2015
roku został programem rządu, ponieważ państwo w wyborach zdecydowali, aby był realizowany - rozpoczęła swoje przemówienie Beata Szydło.
- Wizyty w Wałczu pana prezydenta,
ministrów oraz nasze dzisiejsze spotkanie pokazuje, że dla polskiego rządu liczy się każde miejsce w Polsce,
każda miejscowość i każde środowisko, a przede wszystkim każdy Polak
i każda Polka. W nadchodzących wyborach stawiajmy na młodych. Takim młodym kandydatem jest Marek
Subocz. Zaufajcie Markowi, a nigdy
się na nim nie zawiedziecie.
- Pragnę nie tylko zaprezentować
kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do rad, lecz także przedstawić zarys swojego programu - mówił Marek

Subocz. - Jeżeli wyborcy powierzą
mi funkcję burmistrza, zapewniam,
że moja współpraca z rządem będzie na bardzo wysokim poziomie.
Głównym filarem mojego programu
jest przede wszystkim rodzina. Skoro
rodzina to również bezpieczeństwo,
inwestycje i rozwój oraz dialog społeczny, który w ostatnich latach był
w naszym mieście zapomniany. Pomyślność rodziny jest fundamentem
dobra wspólnoty lokalnej i narodowej. Jako burmistrz zobowiązuję
się do rozszerzenia ulg dla dużych
rodzin, wprowadzimy darmowe
przejazdy w komunikacji miejskiej
dla dzieci ze szkół podstawowych,
stworzymy system opieki nad dziećmi do lat trzech i usług opiekuńczych
skierowanych do osób starszych.
Uruchomimy także budowę tanich
mieszkań. Rozbudowa infrastruktury

turystycznej i kulturalnej jest jednym
z moich priorytetów. Poprawimy
również stan ulic i chodników oraz
wyremontujemy wałecki dworzec.
Zadbamy o bezpieczeństwo, rozbudowując miejski monitoring i kontynuując doświetlanie przejść dla pieszych. Będę wsłuchiwał się w głosy
mieszkańców i dlatego mieszkańcy
będą mogli wnosić uwagi do projektów uchwał Rady Miasta. Powołam
również ciała konsultacyjne, aby
lepiej zrozumieć problemy miasta
i jego mieszkańców.
Po przestawieniu obietnic kandydat
na burmistrza przedstawił na koniec
osoby, które kandydują do rad miasta, powiatu i gminy oraz kandydata
na burmistrza Człopy, którym jest
Bartosz Nowicki.
piotr

Sfinansowane ze środków KWW „Wspólny Powiat”

Mobilizacja przed zorganizowanym
w Wałeckim Centrum Kultury 7
września wiecu była imponująca. Na
ulicach miasta pojawiło się mnóstwo
policyjnych patroli, tak z komendy
powiatowej, jak i wojewódzkiej. Na
skrzyżowaniach stali umundurowani funkcjonariusze, nie zabrakło
również policjantów po cywilnemu.
Jeden z nich zapytany, po co tyle zamieszania, stwierdził z przekąsem:
„musimy ochraniać kolumnę rządową, aby jakieś seicento się nie pojawiło”.
W sali WCK zabrakło miejsc i należało dostawić krzesła. Na widowni
zasiedli nie tylko zwolennicy partii rządzącej z Wałcza i okolic, lecz
również z dalszych miejscowości.
Można było zobaczyć radnych Rady
Miasta z innych opcji, nie zabrakło
także najbliższego współpracownika
burmistrz Bogusławy Towalewskiej.
Oczywiście zadbano o odpowiednią
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Atrakcyjna jesień w MZW

Sezon rozpoczną Europejskie Dni
Dziedzictwa - ogólnopolskie wydarzenie, w którym Muzeum Ziemi Wałeckiej bierze udział od kilku lat.
- W tym roku w województwie zachodniopomorskim obowiązuje temat Sąsiedztwo - w związku z tym
wraz z Teatrem Inaczej zapraszamy
do wspólnej zabawy w ramach wydarzenia TEATR PO SĄSIEDZKU
- mówią organizatorzy. - W sobotnie
popołudnie 15 września przy blasku
zachodzącego słońca udowodnimy,
że przestrzeń teatru może wkraść się

wszędzie. Młodzi adepci sztuki teatralnej zaprezentują w muzealnym
ogrodzie spektakl „Sen nocy letniej…
czyli Szekspira dialogi o miłości”.
Kolejne muzealne wydarzenie odbędzie się tydzień później - 23 września
(tradycyjnie w niedzielę) organizatory zapraszają na wyjątkową wystawę
„Kąpiel w balii. Zwyczaje higieniczne dawnej wsi”.
- Brud, smród i robactwo… tak
w skrócie możemy określi warunki
panujące na wsiach końca XIX wieku, a nawet w początkach XX. Przedwojenna wieś to nie tylko sielskość
i błogość. Co miało wpływ na taki
stan rzeczy? Dym z otwartych palenisk snujący się wszędzie, półmrok
w izbach mieszkalnych, bezpośrednie sąsiedztwo zwierząt domowych,
ciężka fizyczna praca, higiena osobista ograniczona do minimum. O sposobach radzenia sobie z takim stanem

rzeczy, o wiejskich wynalazkach i patentach pomagających utrzymać czystość, o symbolice białej koszuli opowie ekspozycja, która będzie czynna
dla zwiedzających do połowy listopada. Na wystawie pochodzącej ze
zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku pojawi
się również rewolucyjny wynalazek,
który od nazwiska swego propagatora
nazywany był … sławojką – zachęcają muzealnicy.
Najważniejszym wydarzeniem tej
jesieni bezsprzecznie będzie widowisko interaktywne połączone z grą
miejską NIEPODLEGŁA!, przygotowane w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości. Wydarzeniu,
które odbędzie się 4 listopada, towarzyszyć będzie otwarcie wystawy
„Drogi do niepodległości” oparta na
materiałach źródłowych ze zbiorów
dr Wojciecha Lizaka. „Dzieje papieru
i papiernictwa” to wystawa pochodząca ze zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach. Ekspozycja
ma na celu upowszechnianie wiedzy
o papierze, jego historii, znaczeniu
dla rozwoju cywilizacji i kultury
oraz roli we współczesnym świecie.
Wystawa skierowana jest głównie
do dzieci i młodzieży, ale także do
wszystkich grup wiekowych. Na wer-

nisaż wystawy w imieniu organizatorów zapraszamy 28 października.
„Kajko i Kokosz. Komiksowa archeologia” to wystawa, która po raz
pierwszy w historii muzealnictwa
łączy ze sobą wydawałoby się zupełnie różne dziedziny, dwa odrębne
światy: bezcenne znaleziska archeologiczne (pochodzące z Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku) oraz
plansze z kadrami komiksów Janusza
Christy ( ze zbiorów rodzinnych oraz

REKLAMA

Jesień w Muzeum Ziemi Wałeckiej
zapowiada się wyjątkowo ciekawie.
W kameralnej atmosferze tej wyjątkowej instytucji kultury można
oglądać nie tylko wystawy, ale także spektakle teatralne i interaktywne widowiska oraz wysłuchać koncertów.

prywatnych kolekcjonerów). Połączenie historii słowiańskich wojów,
zwyczajów i obrzędów z bezcennym
poczuciem humoru zawartym w przygodach komiksowych bohaterów wypełnia klasyczną doktrynę dobrego
komiksu - bawiąc uczy. Wystawa
prezentowana będzie od 25 listopada.
Tradycyjnie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia 12 grudnia, zapraszamy na kameralny koncert kolęd.
Oprac. z
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Dokończenie ze str.1

prokuratura zarzucała oskarżonemu
między innymi: „że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oświadczył
nieprawdę w sprawozdaniu z zadania publicznego, tj. szkolenia dzieci
i młodzieży w boksie. Umowa była
zawarta z gminą miejską Wałcz.
W okresie od 13.05.2011 roku do
30.01.2012 roku przerobił faktury VAT wystawione przez MOSiR
Wałcz a także w okresie 19.03.12
do 30.12.2012 podrobił kopie faktur. Ponadto przywłaszczył sobie
pieniądze z rachunku bankowego
Bokserskiego Klubu Sportowego
Bukowina w kwocie 13 437 złotych
i 69 groszy, stanowiące cześć dotacji gminy miejskiej Wałcz dla BKS
Bukowina, czym działał na szkodę
gminy miejskiej Wałcz”.
Na ostatniej rozprawie 11 września
zeznawał jeszcze jeden świadek.
Pracownica Urzędu Miasta potwierdziła, że Marek Matela dokonywał
korekt w sprawozdaniach z realizacji zadania publicznego i opatrywał
to własnym podpisem. Ten podpis
- jak stwierdził powołany grafolog
- został złożony przez oskarżonego.
Po przesłuchaniu świadka sąd udzielił głosu stronom.

- Opinia biegłego grafologa nie budzi żadnych wątpliwości - stwierdziła prokurator. - To oskarżony
składał i podpisywał sprawozdania.
- Oskarżony miał świadomość, że
środki, które nie zostały wykorzystane, powinny zostać zwrócone - mówił oskarżyciel posiłkowy.
- Oskarżony nie miał prawa nimi
dysponować. Nie ma wątpliwości,
że środki publiczne nie zostały rozliczone i to pozwala uznać, że oskarżony jest winny.
- Ta sprawa ma podłoże polityczne i jest inspirowana przez Urząd
Miasta - mówił M. Matela. - Podtrzymuję, że w rzeczonej sprawie
jestem osobą niewinną, a ponowne
otwarcie przewodu sądowego miało
tylko na celu to, aby wyrok zapadł
w czasie kampanii wyborczej. Proszę o uniewinnienie.
Sąd po krótkiej przerwie ogłosił wyrok.
- Sąd Rejonowy w Wałczu II Wydział Karny po rozpoznaniu sprawy
Marka Mateli uznaje oskarżonego
za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów - rozpoczęła sędzia. - (...) Łącznie sąd wymierza
oskarżonemu karę roku pozbawie-

nia wolności, którą warunkowo zawiesza na okres dwóch lat próby.
Ponadto wymierza karę grzywny
wynoszącą 500 stawek dziennych,
ustalając wymiar stawki na kwotę
50 złotych. Orzeka również obowiązek naprawienia szkody poprzez
zapłatę na rzecz pokrzywdzonej
gminy miejskiej Wałcz kwoty 13
437 złotych i 69 groszy. Sąd orzeka
również zakaz zajmowania przez
oskarżonego wszelkich stanowisk
uprawniających do reprezentowania
stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego, korzystających ze środków publicznych na
okres dwóch lat. Ponadto zasądza na
rzecz gminy miejskiej Wałcz kwotę
2616 złotych tytułem zwrotów poniesionych wydatków. Zasądza również koszty procesu w kwocie 4672
złote i 33 grosze oraz wymierza mu
opłatę w kwocie 5180 złotych.
Później sędzia w trwającym ponad
godzinę wystąpieniu przedstawiła
ustnie motywy, na podstawie których zdecydowała się na takie rozstrzygnięcie.
- Sąd przy wymierzaniu kary baczył
na stopień winy i ocenił, że jest on
wysoki - uzasadniała. - Marek Mate-

la z racji pełnionych funkcji i z racji
tego, że był osobą publiczną miał za
zadanie wykonywać swoje obowiązki w sposób rzetelny, sumienny, ale
przede wszystkim w sposób legalny. Oskarżony był osobą cieszącą
się dużym autorytetem i obdarzony
zaufaniem. Swoim zachowaniem,
które wyczerpywało znamiona przestępstw, dał obraz temu, jak można
wykorzystać i zmarnować to zaufanie. Działając w sposób umyślny,
celowy i zamierzony pokazał, że
nie szanuje norm prawnych. Jego
celem było ukrycie za wszelką cenę
nieprawidłowości przy mylnym założeniu, że nigdy to nie zostanie
ujawnione. Społeczna szkodliwość
czynów oskarżonego również była
znaczna. Najpoważniejsze czyny
to nierzetelne sprawozdanie i przywłaszczenie mienia. Jako osoba publiczna dopuścił się przywłaszczenia środków publicznych, kierując
się własnym, partykularnym interesem. Sąd wymierzając karę uznał,
że spełni swoje zadania. Jest to kara
realizująca swoje cele w zakresie
represji i prewencji. Kara ma uświadomić oskarżonemu, że nikt nie stoi
ponad prawem. Ma również uświa-

domić, że tego rodzaju zachowanie
nie popłaca. Wymierzona kara ma
nieść również skutki w zakresie prewencji ogólnej. Uświadomić całemu
środowisku, w tym także poplecznikom oskarżonego, którzy w tym
postępowaniu zeznawali w sposób
niespójny, że powyższa postawa
nie przyniesie efektów. Kara ma
pokazać społeczeństwu, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.
Represyjność tej kary dla oskarżonego jest oczywista, albowiem jego
działanie świadczy o tym, że nie jest
osobą wiarygodną, że do osiągnięcia
swoich celów jest gotów do wielu
poświęceń, w tym działań nielegalnych.
Ponadto sędzia poinformowała
o złożeniu do Prokuratury Rejonowej w Wałczu zawiadomienia
o możliwości popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań przez trzy osoby przesłuchane
w charakterze świadków.
Ponieważ wyrok jest nieprawomocny, Marek Matela może kandydować w wyborach samorządowych.
piotr

Nowy rok szkolny wywołuje panikę wśród dyrektorów, nauczycieli
i rodziców w związku z wejściem
w życie rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO). Jak
uniknąć niepotrzebnego stresu wyjaśnia ekspert Fundacji Wiedza
To Bezpieczeństwo.

- Możliwość tej czynności wynika
wprost z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158
ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe. Szkoły są wręcz zobowiązane do
podania do publicznej wiadomości
wyników rekrutacji poprzez umieszczenie w widocznym miejscu listy
zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o decyzji.
Wywieszenie takich dokumentów jest
jednak ograniczone w czasie – zgodnie z art. 158 ust. 10 ustawy Prawo
oświatowe. Polski prawodawca sam
więc zdecydował, w jakim zakresie
oraz w jaki sposób powinny zostać
opublikowane listy uczniów. Oznacza
to, że publikowanie wyników procesu
rekrutacyjnego na stronie internetowej szkoły jest niedopuszczalne, a na
drzwiach lub w szkole - zgodne z prawem - tłumaczy dr Paweł Mielniczek,
ekspert ds. ochrony danych, Fundacja
Wiedza To Bezpieczeństwo.

trzeba jednak zbierać zgód na rozpowszechnianie wizerunku osoby
stanowiącej jedynie szczegół całości
(np. publiczna impreza) - wskazuje dr
Paweł Mielniczek, ekspert ds. ochrony danych, WTB.
Inaczej wygląda to w przypadku, gdy
szkoła chce wykorzystać dane osobowe uczniów, np. na stronach szkoły.
Wówczas rozpowszechnianie wizerunku wymaga odpowiedniego zezwolenia. Podstawa do publikowania
fotografii osób określona jest m.in.
w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Należy
podkreślić, że zgodę placówka oświatowa powinna uzyskać od opiekuna
prawnego dziecka.

informacje. W razie wątpliwości,
należy dodatkowo zweryfikować tożsamość dzwoniącego, zadając pytania
np. o datę urodzenia dziecka, ubiór
w dniu wypadku, imiona rodziców
czy nazwisko wychowawcy.
- Nie powinno dochodzić do sytuacji,
w której odmawia się osobie upoważnionej udzielenia szczegółów o tym
co się stało i czy dziecku zagraża
jakieś niebezpieczeństwo, ponieważ
pomoc osoby bliskiej jest wręcz w interesie dziecka, a więc interesie, który
pozwala udostępnić dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust.
2 lit. c RODO. Wymóg osobistego
stawiennictwa i wylegitymowania się
dowodem osobistym powinien być
ostatecznością - podkreśla ekspert
Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

Publikacja danych uczniów i ich
ocen w e-dzienniku.
- Dziennik elektroniczny może być
prowadzony w szkole na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017
r. Jeżeli szkoła zleca zapewnienie
jego funkcjonowania podmiotowi
zewnętrznemu musi podpisać z nim
stosowną umowę. Zgodnie z art. 28
ust. 1 RODO, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych ucznia ma być
dokonywane w imieniu administratora (szkoły lub innej placówki oświatowej). RODO wyraźnie wskazuje na
formę powierzenia przetwarzania informacji, w tym formę elektroniczną
(art. 28 ust. 3 RODO) - mówi dr Paweł Mielniczek, ekspert ds. ochrony
danych, WTB.
Oprac. z

Szkoła pod znakiem RODO

Szkoły, przedszkola i żłobki w swojej
działalności wykorzystują dane osobowe różnych osób m.in. uczniów,
rodziców, nauczycieli i pozostałych
pracowników itp. Tych informacji
jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego
placówki oświatowe powinny szczególnie zwracać uwagę na ich ochronę
i stosować się do przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
Administratorem zbieranych przez
nie informacji jest dyrektor reprezentujący daną placówkę. To on decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania.
Jakie sytuacje rodzą najczęściej pytania dotyczące stosowania przepisów
RODO? Czy praktyki szkół, przedszkoli i żłobków są zgodne z prawem?
Publikacja list przyjętych uczniów.
REKLAMA

KLUB ABSTYNENTÓW
„KORONA”
UL. WOJSKA POLSKIEGO
(BUDYNEK WSM)
CZYNNY

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 17.00-19.00
KONTAKT:

503 571 618

Robienie zdjęć klasowych,
umieszczanie nagrań z wydarzeń
w Internecie.
- Teoretycznie na to wszystko potrzeba uprzedniej zgody rodzica, która
może być wycofana w każdej chwili. Zgodnie z prawem autorskim nie

Dostęp do informacji o stanie zdrowia dziecka.
Ostatnio można było przeczytać lub
usłyszeć, że opiekunowie mają problemy z uzyskaniem informacji, w jakim szpitalu znajduje się ich dziecko,
ponieważ dyżurny nie ma pewności,
czy to dzwonią rodzice. Szkoły powinny być przygotowane na to, by
w nagłych sytuacjach móc skontaktować się z rodzicem lub opiekunem
prawnym ucznia tak, aby móc przekazywać lub pozyskiwać niezbędne
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Tymczasem w folwarku…

- Tak jak kazałaś, o Najjaśniejsza.
Usiadłem cichutko na balkonie i
wtopiłem się w tłum. Wiwatowałem, krzyczałem i klaskałem na
stojąco jak inni. Miałem na sobie
perukę i okulary z przyczepionym
sztucznym nosem i wąsami. Nikt
mnie nie rozpoznał. Przemówienia i wystąpienia rejestrowałem na
szpulowym dyktafonie i wszystko
opisałem w specjalnym raporcie.
Tu Wasza Wyższość ma wszystko
- Moniakowski podał Gospodyni
ciężki magnetofon wraz z opieczętowaną czerwoną teczką. Następnie

Szampan

bijąc pokłony wycofywał się ku
drzwiom i udał do swojego gabinetu.

Nie lubiła nowoczesnej elektroniki.
Od tego był przecież Moniakowski.
Dlatego już dawno oddała mu w
cholerę swojego służbowego laptopa i telefon z hasłami i loginami.
Robił z tego lepszy użytek. Wiedział komu dowalić w internetach,
kogo pochwalić i co udostępnić.
Ustawiła „kombajn” na biurku i
zanim włączyła play, powiedziała
sekretarce, że nie ma jej dla niko-

go, oprócz Jonasza. Zresztą i tak
wchodził do niej bez pukania przez
lewe drzwi. Wysłuchała nagrania
do ostatniego klaśnięcia i była zmuszona uznać kunszt propagandy
Sołtysowej i Wicewojewódzkiego.
Jeszcze by dwa razy tego przesłuchała i sama by oddała głos na ich
kandydata. Jednak nie to ją martwiło najbardziej. Na wiec przyszli
sami emeryci i renciści. Kto teraz
na nią zagłosuje? Co prawda Piguła
rozdając pieczone kartofle zapewni
jej żelazny elektorat u większości
Zatorian, a Werbel trzyma w gar-

ści wielu Chamburczyków, ale czy
to wystarczy, by wygrać wyścig?
Przed nią jeszcze dużo pracy. Rozmyślania przerwał jej Jonasz, który wpadł do gabinetu, trzymając w
dłoni butelkę prawdziwego rosyjskiego szampana.
- Kochanieńka, wyciągaj kielichy,
Mareczek skazany! - wyśpiewał w
rytm melodii „Ody do radości” Beethovena, a oczy szkliły mu się ze
szczęścia. - Co prawda wyrok nieprawomocny, ale kto będzie sobie
tym zaprzątał głowę. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

Kobieta rzuciła mu się w ramiona. Wycałowała i wyściskała. Byli
szczęśliwi.
- Tylko symboliczny łyczek i lecę
głosić dobrą nowinę po ulicach grodu. Nie chcę, żeby było czuć ode
mnie alkohol - wyszeptał do ucha
gospodyni, po czym zniknął tak
samo nagle jak się pojawił.
Z euforii szumiało jej w głowie. Podeszła do ściany, do której przybito
pięć fotografii. Jedną z nich przekreśliła czerwonym flamastrem.
Persona non grata

Przeklęte końcówki

Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Rega Trzebiatów

6

16

9-2

2.

Chemik Police

6

15

17-4

3.

Ina Goleniów

6

14

12-4

4.

Vineta Wolin

6

11

14-6

5.

Sparta Węgorzyno

6

11

17-13

6.

Rasel Dygowo

6

10

12-5

7.

Kluczewia Stargard

8.
9.

Olimp Gościno
MKP Szczecinek

6
6
6

9
8
7

10-5
9-6
8-14

10. Błękitni II Stargard

6

7

12-16

11. Gryf Kamień Pomorski

6

7

7-10

12. Morzycko Moryń

6

7

14-18

13. GKS Leśnik Manowo

6

7

7-11

14. Sokół Karlino

6

6

6-10

15. ORZEŁ Wałcz

6

6

13-10

16. Gryf Polanów

6

4

7-10

17. Hutnik Szczecin
18. Pogoń Połczyn

6

4

6

0

10-22
2-20

Hutnik Szczecin - Orzeł Wałcz
2:2 (1:0)
Bramki: Orzeł - Mularczyk, Popiołek
Po remisowym spotkaniu na własnym stadionie z Karlinem, tym
razem wałczanie zremisowali
w Szczecinie z Hutnikiem. Mecz
był wyrównany, a zwycięstwo
wymknęło się gościom z rąk
na dwie minuty przed ostatnim
gwizdkiem.
Aura nie sprzyjała grze, wiatr
i ostre słońce przeszkadzały zawodnikom. Do tego stan murawy
pozostawiał wiele do życzenia,
więc oba zespoły rozpoczęły

spotkanie asekuracyjnie, badając
swoje możliwości. Gra toczyła
się najczęściej w środku pola,
a piłkarze nie stworzyli praktycznie żadnej groźnej sytuacji
strzeleckiej. W pierwszej połowie znakomitą sytuację mógł
wykorzystać Jaworek, lecz zawodnik Orła zamykając akcję na
skrzydle w 20. minucie i oddając
strzał głową z kilku metrów, nie
trafił w światło bramki. Kilka innych akcji zakończyło się stratą
piłki. Miejscowi egzekwowali
kilka rzutów wolnych, lecz defensywa Orła dawała sobie radę.
Kiedy wydawało się, że do prze-

rwy żadnej z ekip nie uda się
otworzyć wyniku, na trzy minuty
przed przerwą gospodarze objęli
prowadzenie. Łatwą stratę zanotował Mularczyk, rywal odebrał
mu piłkę 20 metrów od bramki
Orła, dośrodkował na pole karne,
a wbiegający napastnik Hutnika
trafił do pustej bramki. W drugiej
odsłonie przyjezdni zagrali zdecydowanie odważniej, wałczanie
przejęli inicjatywę i zaczęli coraz
częściej zagrażać bramce rywali,
choć wyrównanie padło w najmniej oczekiwanym momencie.
Piłkę w 60. minucie na skrzydle
otrzymał Wegner i na dobrą sprawę nie wiedział co z nią zrobić.
Czy dryblować, czy też zdecydować się na strzał. Wybrał najlepsze, jak się później okazało,
rozwiązanie. Zagrał do wbiegającego na pole karne Mularczyka, a ten głową z 15 metrów
skierował piłkę w samo okienko
bramki Hutnika. Goście poczuli
wiatr w plecy i jeszcze bardziej
nacisnęli. Gospodarze raczej się
bronili. I choć w 70. minucie wyszli kontrą, Górzny był na miejscu. 10 minut później wałczanie
przeprowadzili szybką, zespołową akcję, po której Wegner „urwał” się obrońcy, a ten nie mając
wyjścia nieprzepisowo zatrzymał rywala w polu karnym. „Jedenastkę” pewnie wykorzystał
Popiołek. Widać było, że goście
przeważają i powinni korzystny
wynik „dowieźć” do zakończenia
meczu. Przełomowa okazała się
88. minuta. Kopnięta ponad środkowym obrońcą Orła piłka dotar-

ła do napastnika Hutnika, a ten
miał czas aby przyjąć futbolówkę
i pomimo interwencji bramkarza
gości umieścił ją w siatce.
- Zwycięstwo w ostatniej chwili
wymknęło nam się z rąk - ocenił
mecz trener Orła Dariusz Pilip.
- Trochę jest nam smutno z tego
powodu. Niestety w Szczecinie,
identycznie jak w Kamieniu,
straciliśmy w końcówce bramkę. W obu przypadkach zawiódł
środkowy obrońca. Dwie bardzo
podobne akcje kosztowały nas
cztery punkty. Na pochwałę za-

sługują piłkarze, którzy ambitnie
walczyli, choć niektórzy zawiedli. Ponadto sędziowie pochopnie
sięgają po kartki i zbyt szybko
pokazują je zawodnikom (w sumie wałczanie ujrzeli w tym meczu 6 żółtych kartek, a gospodarze 5 plus jedną czerwoną (przyp.
p). - Dobrze natomiast w zespole
zaprezentowali się dwaj młodzi
zawodnicy grający w defensywie; Macheliuk i Shakun.
piotr

REKLAMA

EXTRAWAŁCZ nr 310

16
REKLAMA

REKLAMA

