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Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Nowa rada, nowy burmistrz
Obrady pierwszej w rozpoczynającej się właśnie kadencji
sesji Rady Miasta zdominowały ślubowania radnych i nowego burmistrza oraz wybory
przewodniczącego RM i jego
zastępców. Mimo że część radnych była mocno zestresowana, wszystko poszło całkiem
sprawnie.

W sali sesyjnej 19 listopada zasiadło 19 z 21 radnych. Zabrakło
Marka Giłki, a zwolnione przez

Macieja Żebrowskiego miejsca
zajmie na kolejnej sesji Dariusz
Szalla. W sali nie mogło zabraknąć burmistrza elekta, a także
zaproszonych gości; posła na
Sejm RP Pawła Suskiego i szefów miejskich spółek. Z balkonu
obrady obserwowali pracownicy Urzędu Miasta i mieszkańcy
Wałcza.
Obrady otworzył radny senior
Alfred Mikłaszewicz. Radni
Dokończenie na str.6
REKLAMA
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Felieton na rozgrzewkę

„Totalna opozycja”
i „Gang świeżaków”
W nowo wybranej Radzie Miasta zasiedli przedstawiciele aż
sześciu ugrupowań. Choć wybory odbyły się 21 października, do ostatniej niemal chwili
następowało ucieranie większościowej koalicji. Dopiero tuż
przed pierwszą sesją 19 listopada cztery ugrupowania się dogadały i stworzyły większość.

Pięcioro radnych Koalicji Obywatelskiej (Bartosz Ćmiel, Anna
Korzeniewska, Paweł Łakomy,
Piotr Romanowski i zastępujący burmistrza M. Żebrowskiego
Dariusz Szalla) wraz z trójką
Niezależnych (Andrzej Ksepko,
Anna Ogonowska i najprawdopodobniej w zastępstwie obejmującej stanowisko wicestarosty
Jolanty Wegner Piotr Wojtanek),
wraz z Krzysztofem Piotrowskim i Tadeuszem Gnojewskim
z Alternatywy, a także Bożeną
Terefenko i Kamilą Trojanowską z ORS Przyszłość stworzyli większość. Ponieważ w tej
12-osobowej ekipie aż 7 rajców
zasiada po raz pierwszy w Radzie, jeden z lokalnych dziennikarzy nazwał koalicję „Gangiem
świeżaków”. W przeciwieństwie
do opozycji, którą mianowano
„Totalną”. Już podczas pierw-

szej sesji dało się zauważyć, że
„Totalna”, a zwłaszcza PiS będzie mocno utrudniać rządzenie
koalicji i nowemu burmistrzowi.
Zgłoszenie swojego kandydata
na przewodniczącego, gdy wiadomo było, że nie ma szans, czy
też wniosek, aby poszczególne
punkty proponowanego przez
przewodniczącego Rady Pawła
Łakomego porządku obrad głosować oddzielnie było graniem
na przedłużenie sesji. Widać, że
w obozie Prawa i Sprawiedliwości po przegranych wyborach
narasta frustracja. Wymownym
tego znakiem był brak gratulacji
ze strony PiS dla nowego burmistrza. Zdzisław Ryder przez
cztery lata był przewodniczącym
Rady, teraz musiał pożegnać
się z funkcją. Natomiast Maciej
Goszczyński w poprzednim rozdaniu - żeby posłużyć się nomen-

klaturą sportową - był jednym
z głównych rozgrywających,
a obecnie jego rola oraz siła oddziaływania wyraźnie osłabły.
Z drugiej strony osoby zasiadające w Radzie kolejną kadencję
i obecnie będące w opozycji
mogą wiele przekazać młodszym
stażem koleżankom i kolegom.
Ponadto jako kontrolujący i patrzący na ręce władzy również
będą spełniać ważną rolę. Rodzi
się również pytanie czy Wspólny
Wałcz z byłą burmistrz Bogusławą Towalewską na czele będzie
wpisywał się w obraz „Totalnej”,
czy też poprze dobre pomysły
burmistrza i większości radnych? W poprzedniej kadencji
radny Maciej Żebrowski - choć
nie szczędził ostrej krytyki pani
burmistrz - często podzielał jej
zdanie. Jednak z jednej strony
radni Wspólnego Wałcza, podob-

nie jak PiS, nie pogratulowali
Maciejowi
Żebrowskiemu
wyboru, lecz z drugiej nowy
burmistrz i Bogusława Towalewska w przerwie obrad przybili sobie „piątkę”, więc może
konstruktywna współpraca jest
możliwa. Czekają nas jeszcze
wybory
przewodniczących
komisji stałych oraz ich zastępców i podczas tych elekcji
należy spodziewać się ostrych
starć na linii „Gang” - „Totalna”.
Jedno natomiast jest - jak
stwierdziła jedna z przysłuchujących się sesji pań - pewne i bezdyskusyjne: mamy od
wielu lat najprzystojniejszego
przewodniczącego Rady Miasta. Nawet jak czegoś nie dopowie, nadrobi to aparycją.
piotr

Pamiętajmy o osobach bez dachu nad głową
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu od kilku
dni sprawdzają wszystkie miejsca, w których mogą przebywać
bezdomni. Działania są prowadzone wspólnie ze strażnikami
miejskimi i pracownikami opieki społecznej.
Gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci tradycyjnie zwracają się do wszystkich
z apelem o to, aby nie być obojęt-

nym na czyjąś krzywdę.
- Na wychłodzenie organizmu są
szczególnie narażeni bezdomni,
osoby starsze i osoby nietrzeźwe
przebywające na dworze - mówi
mł. asp. Beata Budzyń z KPP
w Wałczu. - Jeśli widzimy takiego
człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby
powiadomić o tym funkcjonariuszy. Bezdomni na ogół deklarują
wyraźną chęć pozostania w swych
prowizorycznych domach. Żyjąc
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w niedostatku są bardziej niż inni
narażeni na utratę zdrowia lub życia i potrzebują pomocy. Niechlujny, niekiedy odrażający wygląd
osób bezdomnych, podejrzenia
o choroby, skłonności do alkoholu, praktyki nachalnego żebractwa
w odbiorze społecznym, stanowią
zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
Brak pomocy najbliższych, ograniczenia ruchowe, wędrowny tryb
życia oraz uzależnienia, mogą
stanowić przyczynę utraty życia
z powodu wychłodzenia organi-

zmu. Nadużywany w tych warunkach alkohol w znacznym stopniu
zwiększa zagrożenie. Statystyki
wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji,
w tym także przez Policję, działań
ochronnych w tym zakresie, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych
wychłodzeniem organizmu.
Policjanci apelują do wszystkich,
aby nie być obojętnym na krzywdę innych osób. Jeżeli widzimy
człowieka narażonego na wychłodzenie, zadzwońmy pod numer
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alarmowy 112. Każde zgłoszenie
będzie sprawdzane. Czasem jeden
telefon może uratować komuś życie - pamiętajmy o tym i nie bądźmy obojętni.
Osoby bezdomne uzyskają pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu, przy ul.
Nowomiejskiej 4, w godzinach od
8.00- 10.00 oraz od godz. 14.00 14.45. Poza wyznaczonymi godzinami pracownicy wykonują zadania w terenie.
Oprac. mk
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Wankiewicz samorządowcem 20-lecia!
Bogdan Wankiewicz Samorządowcem 20-lecia! Tytuł
i honorową statuetkę przyznała kapituła Związku Powiatów
Polskich. Starostę wałeckiego nagrodzono za szczególny
wkład w rozwój lokalny i działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej.
- Pracownicy Starostwa wiedzieli
o wszystkim i nie pisnęli słowem
REKLAMA

- nie kryje wzruszenia B. Wankiewicz. - Jestem bardzo mile zaskoczony. Działam w samorządzie
od 1998 roku. Udało się wiele
zrobić przez ten czas nie tylko dla
społeczności lokalnej, ale także
na rzecz kraju. Przez dwadzieścia
lat trzeba było pokonać wiele różnych trudności, żeby powiat mógł
realizować swoje zadania. Nagroda mobilizuje mnie do jeszcze
większej pracy.

ZPP nagrodę przyznał tylko 20
starostom (spośród ponad 300)
z całego kraju. Warto nadmienić,
że dr B. Wankiewicz jest autorem

ponad 30 publikacji o tematyce
samorządowej.
mk
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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

- - PRACA - • Przyjmę do pracy Przedstawiciela Handlowego do pomiarów
okien drzwi i rolet, na teren Wałcza i okolic.
FHU PROFIL Wałcz
tel. 509 159 549 lub 67 250 05 90

• Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792 020 549

• Nawiążę współpracę z firmą budowlaną w celu montowania:
okien, drzwi, rolet, parapetów.
FHU PROFIL Wałcz,
tel. 509 159 549

• Dom bezpośrednio nad rzeką w Golcach, sprzedam na działce
2800 m2.
Tel. 731 917 938

• Rzeźnik. Praca w Niemczech. Umowa o pracę bezpośrednio
z dirmą Steinemann. Atrakcyjne zarobki. Oferty przesłać na
adres: info@marketingregionalny.pl

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966

• 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

• 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

• Praca dodatkowa. Poszukujemy do współpracy ankieterów,
mile widziani studenci. Towaszystwo Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu.
Tel. 668 945 990
• Przyjmiemy kierowcę do pracy w gastronomii.
Tel. 573 224 154

• Szukam mieszkania do wynajęcia.
Tel. 533 599 793

• Szukam każdej pracy.
Tel. 880 389 426

• Sprzedam mieszkanie w Karsiborze.
Tel. 513 281 038

• Opiekunka Seniorów w Niemczech. Teraz trakcyjne bonusy
jesienno-zimowe! Umów się na spotkanie
z rekruterem w Wałczu. Jesteśmy w każdy czwartek,
w godz. 10-16, Dom Rzemiosła, ul. Kilińszczaków 38,
tel. 514 781 838, Promedica24

• Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 54 m2 w Wałczu Drugim.
CENA: 89.900. 2 pokoje, duża kuchnia, łazienka, korytarz, piec
CO, piwnica, ogródek. Niskie koszty utrzymania, ocieplone,
możliwość przekształcenia na 3 pokoje.
TEL: 503 345 697
• Kupię mieszkanie do remontu do 50m2 w bloku, może być
kawalerka. Gotówka.
Tel. 609 002 462
• Kupię mieszkanie z problemem prawnym- zadłużone. Gotówka.
Tel. 609 002 462
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu.
Powierzchnia 30 m2. Dobra lokalizacja.
Kontakt 500 081 681
• Sprzedam działkę budowlaną 521m2 + działkę ogrodniczą
2900m2, Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150

• Opiekunka Seniorów w Niemczech. Teraz atrakcyjne bonusy
jesienno-zimowe! Akceptujemy język na poziomie podstawowym, organizujemy kursy języka od podstaw
w Wałczu
Tel. 514 781 838, Promedica24
• Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu,
zatrudni mechanika z doświadczeniem.
Tel. kont. 672 584 435

- - RÓŻNE - • Biuro Matrymonialne „Dana”
Tel. 695 062 020
• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• Poszukuje do wynajęcia 2 pokoi, część mieszkania bądź domu.
W zamian za zapłatę, opiekę nad osobą starszą bądź opiekę nad
domem.
Tel. 732 907 051

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

• Garaż do wynajęcia. Osiedle Chopina.
Tel. 601 478 279

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

• Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu,
ul. Budowlanych 9,
1. Oferuje do wynajęcia halę warsztatową o powierzchni 220 m2
- pomieszczenie idealnie nadające się na prowadzenie działalności produkcyjnej czy magazynowej.
2. Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14 m2,
- pomieszczenie idealnie nadające się do prowadzenia biura
(posiada wszystkie media).
Warunki najmu do uzgodnienia.
Tel. kont. 672 584 435

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• Poszukuje Garażu do wynajęcia.
Tel. 501 464 027
• Sprzedam samochód Forda Kugę, 5lat
tel. 602 659 461
• Pilnie poszukuję garażu w okolicach ul. Południowej
Tel. 697 480 192
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Tak fajny, że aż nudny?
cja na spotkaniach nie odnosiła się
do swojego programu tylko krytykowała. Mnie obrywało się z zasady, ale krytykowano też poszczególnych radnych wywodzących się
z danych miejscowości. To były
dziwne spotkania.

To co tam szpiedzy donieśli?
- To nie było przyjemne i chciałbym ten etap pominąć milczeniem.
Poproszę o przykład.
- Zamiast swojego pomysłu na
gminę na następne lata rzucano
coś w ogólnym stylu: „nie bo nie
i nie podoba nam się to, co jest robione”. Przez ostatnie 4 lata udało
mi się dojść do porozumienia z 14
radnymi, a z panią Anną Turską mi
się nie udało. Uważam, że od początku miała plan startu na burmistrza i ten plan zrealizowała.
Były podziękowania lub gratulacje po bitwie wyborczej?
- Nie.
Burmistrza Mirosławca Piotra
Pawlika o tym, jak to się stało, że tak wychwalany i mający
świetną opinię burmistrz znalazł
konkurentkę i jak to możliwe, że
może dogadać się „tylko” z 14
radnymi pyta Marcin Koniecko.
Co słychać?
- Działamy dalej. Rozpoczynamy
kolejne remonty, starając się o następne dofinansowania.
Nie mieliśmy okazji widzieć się
ostatnio, więc proszę przyjąć
moje i redakcji gratulacje. Tak
oficjalnie. Miazga w pierwszej
turze, ale przed ogłoszeniem wyników były obawy?
- Zawsze jest jakiś niepokój, że to
co było wykonane przez ostatnie
lata, a w moim przypadku przez
ostatnie 8 lat, zostało ocenione
jako wystarczające. Zawsze może
być niedosyt w jakichś częściach
gminy, że akurat tam jeszcze nie
wszystkie inwestycje czy potrzeby
zostały zaspokojone.
Co się takiego stało w mieście
i gminie Mirosławiec, że takiemu
dobremu gospodarzowi jakim
jest Piotr Pawlik urosła konkurencja polityczna?
- Pojęcia nie mam.
Jakieś przypuszczenia chociaż?
- W wyborach sprzed czterech lat
prawie 18 procent głosów oddano
na „NIE”. Można to potraktować

jako kapitał początkowy do zrobienia mi konkurencji.
Jak to? Przecież Piotr Pawlik jest
niemal idealnym burmistrzem.
Z kim bym nie rozmawiał, jest
pan wychwalany. Niesamowicie
aktywny, pracowity, komunikatywny… Mógłbym wymieniać
i wymieniać. Same pochwały. Do
tego nie odbiła panu woda sodowa do głowy.
- Jeżeli spojrzymy na wynik ostatnich wyborów, to 809 wyborców
w mieście i gminie Mirosławiec
uważa inaczej. Według nich ktoś
lepiej nadawałby się na to stanowisko.
Jest pan tak fajny, że aż nudny?
- Może. Złamaliśmy zasadę w Mirosławcu, że dwie kadencja i koniec. To już będzie moja trzecia.
„Sprawdzony. Zawszę dotrzymuję obietnic. Piotr Pawlik”. To
hasło wyborcze. Prawdziwe?
- Staram się.
Mocno biła konkurencja podczas kampanii? Bolało?
- My na wszystkich spotkaniach
z wyborcami, które odbywaliśmy w mieście, czy na wioskach,
przedstawialiśmy co było wykonane. Bardzo skupialiśmy się na tym,
co chcemy jeszcze zrobić, co jest
realne, na co są dokumenty, skąd
będzie finansowanie. Natomiast
z tego, co mi wiadomo, konkuren-

Żadnego telefonu, maila, wiadomości przez messengera?
- Nie.
SMS?
- Nie.
Pomachanie ręką i symboliczny
uśmiech z drugiego końca ulicy?
- Nie widzieliśmy się.
Jakie są najtrudniejsze tematy
na najbliższą 5-latkę dla gminy
i miasta Mirosławiec?
- Dwa filary. Pierwszy to najmłodsi, m.in. uruchomienie żłobka,
kontynuacja inwestycji i remontów
w oświacie, uzupełnianie placów
zabaw. Drugi to zadbanie o seniorów, których nam przybywa. Chodzi m.in. o utworzenie Klubu
Seniora+. Pośrodku jest jeszcze
przejęcie sprzątania i wykaszania
na terenie gminy przez powołany
referat, który będzie korzystał ze
środków Wojewódzkiego Urzędu
Pracy. Program już rusza w grudniu. Otrzymaliśmy na ten cel prawie 2 mln zł dofinansowania.
Skończyły się już kłopoty z wodą
w Mirosławcu?
- Mamy już za sobą przebudowę
i modernizację całego ujęcia wody
dla prawie 3 tys. mieszkańców.
Tak samo jak mamy już urządzenia i instalacje, które poprawiają
jakość wody. Został nam jeszcze
Mirosławiec Górny i modernizacja
urządzeń na wioskach. Jeszcze ka-

nalizacja - zostało do skanalizowania ok. 30 procent mieszkańców.

Co z połączeniem autobusowym
w kierunku Szczecina? Temat
pojawia się i znika.
- Robimy próby co piątek. Kupnem biletów jest zainteresowanych
2-3 mieszkańców. Żeby przewoźnik wyszedł na zero, trzeba ich
sprzedać 12. Nie ma tylu chętnych.
A kolej?
- Modernizacja linii jest w trakcie
przetargu, ale to domena wojska.
Mamy sygnał od marszałka województwa, że po modernizacji będą
na próbę realizowane przejazdy
osobowe. Obawiam się jednak, że
temat może zakończyć się tak jak
autobusy. Jak się okaże, że jest takie samo zainteresowanie, co autobusami, to mija się z celem. Wałecki PKS zmniejszał cenę biletów,
zmienił godziny przejazdów, a i tak
były chętne 2-3 osoby.
Co tam panie na „Tajwanie?”
- Mamy za sobą 5 lat badań archeologicznych wykonanych przez
studentów z Krakowa. Jeszcze nie
cała wyspa została przekopana, ale
myślę, że w końcówce tego roku
lub na początku przyszłego będziemy mogli coś zasygnalizować.
W tym roku został naniesiony zarys murów na całej wyspie w formule 3D. Ślad zamku ze średniowiecza i pałacu z XVI w. znajdą się
w krótkim opisie na tablicach. Na
coś więcej potrzeba więcej środków. Będziemy starali się ubiegać
o środki ministerialne. Naszym
marzeniem jest odkrycie murów
w całości i ich zabezpieczenie.
Ma to fajną nazwę trwała ruina.
Chcemy, żeby można było wejść
do środka, usiąść i odpocząć. Plan
na odległe lata to odbudowa wieży
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zamkowej jako taras widokowy.
Pomosty nad Jeziorem Harcerskim to kolejna inwestycja. Miałem wrażenie, że to jakiś kluczowy element kampanii wyborczej.
O co chodzi?
- To był temat do okładania nas
przez konkurencję, że za drogo,
niepotrzebnie, za duże, nie to jezioro… Podczas realizacji były
mniejsze i większe problemy. Druga strona się z tego cieszyła, ale
udało nam się wszystko zakończyć
pomyślnie. Na otwarcie przyszło
prawie 400 osób. W październiku. I nikt nie kręcił nosem. Wprost
przeciwnie.
Na czym polega pana sukces
jako burmistrza?
- Staram się realnie stąpać po ziemi. Nie odfruwam w pomysłach.
Nie opowiadam bajek i mam stały kontakt z mieszkańcami. Urząd
jest zawsze dla nich otwarty. Dla
wszystkich.
Nie ma pan poczucia, że pana talent trochę się marnuje w lokalnym samorządzie? Nie chciałby
się pan pokusić o awans polityczny? Sejmik, parlament?
- Nie. Odpowiada mi poziom niezależności i realizacji pomysłów
w gminie. Tu cały czas jest co
robić. Nie brakuje też ambitnych
planów.
Trzy zdania dla 809 mieszkańców.
- Postaram się Was przekonać do
siebie przez następne 5 lat. Mamy
dobre pomysły na naszą gminę.
Wierzę, że życie w Mirosławcu
będzie dla was jeszcze lepsze niż
dotychczas.
Dziękuję za rozmowę
REKLAMA
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Dokończenie ze str.1

otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.
Słowo „ślubuję” kilkoro poparło
zdaniem „tak mi dopomóż Bóg”.
Jeden z nowych rajców był tak
zdenerwowany, że powiedział:
„dziękuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Później odbyły się wybory przewodniczącego RM. Zgłoszono
dwóch kandydatów. Nowo powstała koalicja, w skład której
weszli radni Koalicji Obywatelskiej, Niezależnych, Alternatywy
i ORS Przyszłość zgłosiła Pawła
Łakomego. Radni Prawa i Sprawiedliwości rekomendowali natomiast Zdzisława Rydera. Paweł Łakomy uzyskał 13 głosów,
Zdzisław Ryder 4, a dwie osoby
wstrzymały się od głosu.
Kiedy nowy przewodniczący
przejął prowadzenie obrad, zaproponował zmiany w porządku
obrad, co pomimo sprzeciwu PiS
zostało przyjęte. Przyszedł czas,
aby burmistrz elekt złożył ślubowanie i już oficjalnie rozpoczął
urzędowanie.
- Dziękuję mieszkańcom za okazane zaufanie. Wierzę, że razem
z radnymi będziemy zmieniać
Wałcz na lepsze - powiedział po
ślubowaniu burmistrz M. Że-

browski. - Czeka nas 5 lat wytężonej pracy na rzecz rozwoju
naszego miasta. Dziękuję tym,
którzy mnie wspierali w czasie
kampanii i nadal wspierają. Za
wsparcie dziękuję również moim
bliskim.

Były oklaski, gratulacje i kwiaty. Co znamienne z gratulacjami i uściskiem dłoni do nowego
burmistrza nie podeszli radni PiS
i Wspólnego Wałcza.
Później przyszedł czas na sprawozdanie ustępującego burmi-

strza o stanie miasta. Z tekstu
odczytanego przez Bogusławę
Towaleską mogłoby się wydawać, że ustępująca burmistrz zostawia Wałcz w idealnym porządku. I tak naprawdę nowy
gospodarz ratusza musi tylko da-

lej realizować to, co rozpoczęła
poprzedniczka.
Kolejnym punktem obrad były
wybory wiceprzewodniczących
RM. Zgłoszono kandydatury
Anny Ogonowskiej i Krzysztofa
Piotrowskiego, którzy otrzymali
odpowiednio 12 i 15 głosów poparcia i zasiedli po obu stronach
przewodniczącego Pawła Łakomego.
Porządek obrad obejmował jeszcze kilka punktów, lecz radni,
przy sprzeciwie PiS, zdecydowali, że w obradach nastąpi przerwa
do środy 21 listopada.
piotr
PS
W myśl nowych przepisów obrady RM są transmitowane. Ponadto głosowania muszą odbywać się imiennie. Tak też było
podczas pierwszej sesji i trwało
to bardzo długo, ponieważ każdy,
wywołany przez przewodniczącego z imienia i nazwiska, radny
musiał głośno i wyraźnie wyrazić
swoje zdanie. Od następnej sesji
w sali zostaną zainstalowane maszynki do głosowania, radni mają
przejść szkolenie jak ich używać
i wszystko ma przebiegać już
dużo sprawniej.

Plastycznie i ortograficznie

14 listopada w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyło
się spotkanie podsumowujące
projekt „Plastycznie i ortograficznie”, który przygotowany
został przez wałecki oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Koordynatorkami były Irena Prus
i Marta Skrzypczak-Wojtanek.
W projekcie wzięli udział uczniowie ze szkół z miasta i gminy
Wałcz: Szkoła Podstawowa w Różewie, SP w Gostomi, SP nr 2, SP
nr 5 i SP nr 4.
Spotkanie rozpoczęło się projekcją krótkometrażowego filmu „Ja
i moja dysleksja”, przygotowanego przez Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych Inero.
Następnie uczestnicy dzielili się
swoimi doświadczeniami związanymi z dysleksją, opisywali trudności, szukali sposobów wsparcia,
które mogą ułatwić im funkcjonowanie w szkole.
Kolejnym punktem były warsztaty żonglowania. Z tą niełatwą
sztuką zmierzyli się nie tylko
uczniowie, ale także nauczyciele.

Jak dowodzą badania naukowe,
umiejętność żonglowania wspiera
pracę mózgu, ułatwia naukę i za-

pamiętywanie dzięki synchronizacji półkul mózgowych.
Na zakończenie wszyscy uczest-

nicy otrzymali drobne upominki
oraz nagrody dla szkoły.
Koordynatorki dziękują opieku-

nom za zaangażowanie i aktywny
udział w projekcie.
Oprac. AK
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Krok od
tragedii

We wtorek (20 bm.) ok. godz.
0.40 na os. Moje Marzenie
w Wałczu doszło do pożaru campera. Strażakom udało się zapobiec tragedii.

Po przybyciu na miejsce trzech
zastępów państwowej i wojskowej
straży pożarnej (w sumie 11 strażaków) okazało się, że w płonącym pojeździe, który stoi 20 metrów od krawędzi bloku, znajdują
się dwie butle wypełnione gazem.

REKLAMA

- Zawory w butlach były zamknięte, więc po ich nagrzaniu mogło
dojść do wybuchu - mówi kpt.
Mirosław Gruchot z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Wałczu. - Po ich wyjęciu z wnętrza pojazdu, zostały natychmiast
schłodzone.
Przyczyny pożaru są nieustalone.
Sprawą zajmuje się policja.
Straty oszacowano na ok. 15 tys.
zł.
mk
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Nie żyje
19-letni pasażer

W ubiegły czwartek ok. godz.
7.10 na drodze krajowej nr 10
w okolicach Jabłonkowa (gm.
Mirosławiec) w wyniku wypadku zginął 19-letni pasażer forda
focusa.

- 18-letnia kierująca pojazdem
marki ford focus jadąc w kierunku
Wałcza, na prostym odcinku drogi
w gęstej mgle, podczas wykonywania manewru wyprzedzania,
nie chcąc zderzyć się z jadącym
z przeciwnego kierunku pojazdem, zjechała na przeciwległy pas
ruchu, po czym straciła panowanie nad pojazdem, co skutkowało
zderzeniem z przydrożnym drzewem - mówi mł. asp. Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. - Niestety jadący
z kobietą 19-letni pasażer w wyniku odniesionych obrażeń, po
przewiezieniu do szpitala zmarł.
Kierująca była trzeźwa, pozostaje

w szpitalu.
Chwilę później na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Nowa
Szwecja także doszło do wypadku. Wg policjantów przyczyną
mogło być nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W wyniku
tego zdarzenia 70-letnia pasażerka jednego z pojazdów doznała

złamania obojczyka.
Warunki na drodze w miniony czwartek były utrudnione ze
względu na gęstą mgłę. Policjanci
wyjaśniają okoliczności wypadków i apelują o ostrożność.
mk
Fot. KPP w Wałczu
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W nawiązaniu do artykułów, które ukazały się w „Extra Wałcz”
15.11.2018 nr 319, pragnę również podzielić się swoją refleksją
na temat obchodów.
Uroczystości obchodów 100-lecia
Niepodległości odbyły się w Polsce - sztampowo, bez refleksji
i debat, szczególnego dla Polski
aktu historycznego.
Zajęto się organizowaniem, wtórREKLAMA

Zabrakło debaty

ną stroną tego wydarzenia imprezami sportowymi, widowiskami,
zabawami, koncertami itp. Zabrakło podstawowego działania
- debaty narodowej nad tym historycznym wydarzeniem i przedstawienie społeczności polskiej
wszystkich pogłębionych analiz
ówczesnego wydarzenia historycznego, tych zewnętrznych
i wewnętrznych uwarunkowań

międzynarodowych, z perspektywy minionych 100 lat oraz wyciągnięcia konkluzji na przyszłość.
Nie zrobiły tego: Polska Akademia Nauk, wyższe uczelnie, szkoły i samorządy. Nie dokonała tego
prasa, radio, telewizja. Wszyscy
zadowolili się samą wiadomością,
że 100 lat temu uzyskaliśmy Niepodległość.
Nie wystarczy tylko celebrować,

świętować i imprezować. To był
czas i miejsce na ogólnonarodową
debatę, przemyślenia i rozważenia przez cały naród. Wszak- „historia magistra Vitae Est”
Nie dokonały tego władze państwowe, skrzętnie dbające o historię Polski. Wydarzenie historyczne zamieniono na „Marsz
Niepodległości- do nikąd… i poszli krzycząc: - „Polska! Polska!,

wtem jednego razu, chcą krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu, Pewni jednego, że Pan Bóg
do synów się przyzna, Szli dalej
krzycząc, Bóg! Ojczyzna! Ojczyzna! Wtem Bóg z Mojżeszowego
pokazał się krzaka, Spojrzał na te
krzyczące i zapytał: - Jaka?
(J. Słowacki)
… a lud wołał - „chleba i igrzysk”
St. Mordas

Człopa wybrała

Wprawdzie układ sił w Radzie
Miasta i Gminy Człopa praktycznie nie uległ zmianie, to
zmienił się burmistrz. Obecnie
większość w radzie popiera Jerzego Bekkera, więc tarć na linii władza uchwałodawcza i wykonawcza raczej nie będzie.
Pierwsza sesja nowej kadencji
odbyła się 20 listopada, a w porządku obrad najważniejsze było
ślubowanie radnych i burmistrza
oraz wybór przewodniczącego
Rady. Na sesję przybyło 14 z 15
radnych, mieszkańcy Człopy i zaproszeni goście, a wśród nich poseł na Sejm RP Paweł Suski.
Komisarz wyborczy wręczył radnym zaświadczenia o wyborze,
po czym rajcowie złożyli ślubowanie.
Do wyborów na przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów Zbigniewa Ślusarskiego oraz
Zbigniewa Tymeckiego. Przy 9
głosach poparcia ten drugi został

wybrany przewodniczącym Rady
Miasta i Gminy Człopa. Cztery
osoby poparły Zbigniewa Ślusarskiego, a jedna wstrzymała się od
głosu. Ta elekcja wyraźnie pokazała, jaki jest układ sił w Radzie.
- Dziękuję mieszkańcom za okazane zaufanie i zapraszam wszystkich do współpracy - powiedział
po ślubowaniu Jerzy Bekker. Człopa zasługuje na zgodę, tak
abyśmy mogli wspólnie pracować
dla dobra gminy.
Były gratulacje i kwiaty, a burmistrz poinformował również, że
w miejsce Pawła Skrzeczkowskiego jego zastępczynią zostanie
Joanna Jastrzębowska. Ponadto
już w luźnej rozmowie potwierdził, że będzie dążył, aby w urzędzie został zatrudniony sekretarz.
Kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Człopa odbędzie się na początku grudnia, a podczas obrad mają
zostać wybrani przewodniczący
stałych komisji.
piotr
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Pieniądze się znalazły

Zmiany w budżecie na bieżący
rok zdominowały obrady nadzwyczajnej i ostatniej w kończącej się właśnie kadencji sesji
Rady Miasta. Uchwałę przyjęto, choć nie obyło się bez dyskusji, przy okazji której część
radnych nie szczędziła ustępującemu kierownictwu gorzkich
słów.

W sali sesyjnej 14 listopada zasiadło 16 z 21 radnych, a także
burmistrz Bogusława Towalewska w towarzystwie swojej zastępczyni, sekretarza i skarbnika.
Po przyjęciu zmian w uchwale
w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zmian
w uchwale w sprawie przyjęcia
do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz
radni dłużej pochylili się nad proponowanymi przez kierownictwo
zmianami w budżecie. Propozycja przewidywała między innymi
przesunięcie prawie 1,9 miliona
złotych na oświatę i wychowanie.
REKLAMA

- Przez cztery lata dyskutowaliśmy, jakie sprawy powinny być
omawiane podczas nadzwyczajnych sesji - mówił Andrzej Ksepko. - Teraz ponownie dyskutujemy w temacie, który winien być
rozpatrywany podczas zwykłej
sesji. Dlaczego skarbnik wcześniej nie wiedział, że takie wydatki się szykują? Próbujecie gasić

pożar, który wywołaliście i my
mamy podjąć decyzję.
- Mieliśmy świadomość, że nakłady na oświatę będą musiały
wzrosnąć - argumentował skarbnik Rafał Fischer. - W czerwcu
wydaliśmy 50% środków, z końcem września i w październiku
ze szkół i przedszkoli spłynęły
sprawozdania i okazało się, że nie

wystarczy pieniędzy.
- Przyczyny takiego stanu rzeczy
tkwią w przepisach prawa - mówiła Joanna Rychlik-Łukasiewicz. W związku z realizacją orzeczeń
i opinii psychologiczno-pedagogicznych o 469 zwiększyła się
liczba godzin ponadwymiarowych, za które należy nauczycielom zapłacić. Ponadto nieobecno-
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ści nauczycieli w związku z L4
wymagają zastępstw, co również
generuje koszty. Kilkunastu pedagogów od jakiegoś czasu przebywa na urlopach dla poratowania
zdrowia, a 6 kolejnych właśnie
takie urlopy rozpoczęło. To również spore obciążenie finansowe.
- Gratuluję panu skarbnikowi,
że znalazł w budżecie potrzebne
środki - mówił Maciej Żebrowski. - Wcześniej przekonywał, że
brakuje pieniędzy, a nagle się znalazły. We wrześniu i październiku
podczas sesji RM nie pojawiały
się sygnały, że potrzebne będą
środki na oświatę, a teraz nagle
podczas nadzwyczajnej sesji stajemy przed problemem.
Krzysztof Piotrowski spytał
skarbnika czy odrzucenie przez
RM zmian w budżecie będzie
skutkowało niewypłaceniem pensji nauczycielom? Rafał Fischer
potwierdził, że w takim przypadku nauczyciele w grudniu nie
otrzymają wynagrodzenia.
Większością głosów zmiany
w budżecie zostały chwalone.
piotr
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Zderzenie wojskowych pojazdów

Dlaczego piłka nożna to nie jest
sport dla dziewczyn?
– A znasz taką, która wytrzyma
90 minut w towarzystwie innych
lasek, ubranych tak samo jak
ona?
- Skończyłeś we mnie?
- Tak
- A nie zajdę w ciążę?
- Nie zadawaj głupich pytań,
Piotrek.
Wywiad z bacą:
- Baco, jak wygląda wasz dzień
pracy?
- Rano wyprowadzam owce,
wyciągam flaszkę i piję...
- Baco, ten wywiad będą czytać
dzieci. Zamiast flaszka mówcie
książka.
- Dobra. Rano wyprowadzam
owce, wyciągam książkę i czytam.
W południe przychodzi Jędrek
ze swoją książką i razem czytamy jego książkę. Po południu
idziemy do księgarni i kupujemy
dwie książki, które czytamy do
wieczora. A wieczorem idziemy
do Franka i tam czytamy jego
rękopisy.
Do kolesia na ulicy podchodzi
brudny, skacowany menel i mówi:
-Panie, poratuj pan! Zbieram na
jedzenie. Daj pan trochę grosza!
-O, nie! Pewnie zaraz kupisz flaszkę, nie ma mowy!
-Skąd! Ja już od dawna nie piję!
-Taak? To pewnie przegrasz
w karty!
-Panie, ja brzydzę się hazardem!
-No to wydasz na kobiety!
-Jaaa? Ja jestem wierny mojej
babie, naprawdę jestem głodny.
Na to koleś:
-No to jedziemy do mnie. Żona
zrobi kolację. zjesz z nami.
Menel do końca próbuje ściemniać i mówi:
-Ale zobacz pan, jak ja wyglądam,
pańska żona mnie nie wpuści, daj
mi pan kilka złotych i już sobie
idę.
-Jedziesz ze mną. Muszę pokazać
żonie, co dzieje się z człowiekiem,
który nie pije, nie gra w karty
i jest wierny swojej kobiecie!

W sobotę (17 bm.) rano między
Glinkami a Golcami (gm. Wałcz)
zderzyły się dwa pojazdy wojskowe. Byli ranni. Do zdarzenia
doszło ok. godz. 6.00 na drodze
wojewódzkiej nr 163 na 121 kilometrze. W wyniku zderzenia
dwóch opancerzonych samochodów rozpoznawczych (BRDM)
kierowców tych pojazdów przewieziono do 107. Szpitala Wojskowego. Droga w tym miejscu była
krótko zablokowana. Żandarmeria
ustala szczegóły zajścia.
mk
Zdjęcie Czytelnika
REKLAMA
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Konkurs Pieśni Patriotycznej
15 listopada w Wałeckim Centrum Kultury odbył się pierwszy
Przegląd Pieśni Patriotycznej,
zorganizowany przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Wałczu. Jego
celem było spopularyzowanie
wśród dzieci i młodzieży wałeckich szkół najpiękniejszych i zapomnianych już piosenek, nierozerwalnie związanych z historią
Polski. Konkurencja była duża,
młodzi wykonawcy wielokrotnie
zaskoczyli wysokim poziomem
wykonywanych utworów. Uczestników oceniało jury, w skład
którego wchodzą Marek Giłka
i Elżbieta Górna. W najmłodszej
kategorii wiekowej zwyciężyła Maja Bontor, w kategorii klas
IV-VI najlepsza była Małgorzata
Laszczyk, a w kategorii klas VII
- VIII i gimnazjum Anastazja Kubiak.
Oprac. AK

22.11.2018 r. godz. 17:00
Spotkanie autorskie z Krystyną
Lemanowicz autorką książki
pt. „OSACZENIE”
czytelnia WCK
wstęp wolny
8.12.2018 r. godz. 18:00
DKF zaprasza na film ŚWIĘTY
INTERES oraz spotkanie
z aktorką Dorotką Landowską
sala widowiskowa WCK
bilety 10 zł
9.12.2018 r. godz. 18:00
BALET Dziadek do orzechów
sala widowiskowa WCK
bilety 90 zł i 80 zł

Terminarz kina
„Tęcza”
od 2018-11-17 do 2018-11-22
Fantastyczne Zwierzęta
godz. 17:45 i 20:00
od 2018-11-23 do 2018-11-29
Fantastyczne Zwierzęta
godz.17:45
od 2018-11-23 do 2018-11-29
Bohemian Rhapsody
godz. 20:00

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

„Przedsny” Baranowskiego
Od 18 listopada w Wałeckim
Centrum Kultury można oglądać wystawę prac Bartłomieja
Baranowskiego „Przedsny”.
Jak zawsze zadziwiają, zachwycają formą i dają odbiorcom możliwość własnej interpretacji. Autor
nie podpisuje swoich dzieł i nie
odpowiada na pytania: co miał na
myśli, ale chętnie słucha z czym
się widzom kojarzą. Te skojarzenia są najróżniejsze i czasami
nie mniej zaskakujące od samych
prac.
Bartłomiej Baranowski - choć
(przypadkiem)
urodził
się
w Szczecinku - to wałczanin, absolwent konserwatorstwa na Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, pracownik Muzeum
Ziemi Wałeckiej, związany z ruchem rekonstrukcyjnym. Zajmuje
się malarstwem, rysunkiem i rogownictwem. Jest autorem ilustracji do wielu publikacji o tematyce średniowiecznej, regionalnej
i dziecięcej. W swojej pracy twórczej wykorzystuje akryl, kawę
i akwarele. Jego prace cieszą się
uznaniem nie tylko w kraju, ale
też za granicą. Jest niezwykle kreatywny, nigdy nie brakuje mu pomysłów, rocznie tworzy kilkadziesiąt prac, chętnie wykorzystuje
nowe techniki. Kiedy zaczął malować kawą, ta technika dopiero po
jakimś czasie stała się modna. Teraz korzysta z mas strukturalnych

oraz wszystkiego, co się da do
obrazu przymocować i co da ciekawy efekt. Nie używa pędzelka,
ale głownie szpachelek, co jeszcze
potęguje trójwymiarowość prac.
Wernisaż poprzedziła niespodzianka dla autora - krótki występ
dzieci z Publicznego Przedszkola
nr 6 „Stokrotka”, do którego chodzi syn B. Baranowskiego. Artysta
nie potrafił ukryć wzruszenia.
Wernisaż wystawy „Przedsny”
jest zakończeniem cyklu wystaw
„Imaginacje”. Prace zaprezentowane w Wałeckim Centrum Kultury można oglądać do końca roku.
z
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Niechciany Gajzler
i nieistniejący przewodniczący

Obserwując obrady pierwszej w tej kadencji sesji Rady
Miejskiej w Tucznie można odnieść wrażenie, że to burmistrz
Krzysztof Hara, a nie przewodniczący Zbigniew Kurkiewicz
kieruje pracami tego gremium.
Dla porządku przypomnijmy, że
tradycyjnie burmistrz ma w Radzie większość. Spośród 15 radnych, 9 należy do jego ugrupowania - KWW Wspólnie dla Gminy.
5 weszło z KWW „Niezależni”
i jeden z KWW „Alternatywa
dla Wszystkich”. Śledząc wyniki
pierwszych głosowań można nazwać ich opozycją.
Do czasu wyboru przewodniczącego obrady poprowadziła radna seniorka Wiesława Szczęsna. Już
w pierwszym głosowaniu (wybór
przewodniczącego) głosy rozłożyły się następująco: Zbigniew
Kurkiewicz 9, Marek Gajzler 6.
Wiceprzewodniczącym Rady został Roman Sałachub.
M. Gajzler zwrócił uwagę, że
nowy przewodniczący nie powinien pełnić swojej funkcji, ponieważ jest zatrudniony w Gminnym
Ośrodku Kultury jako główny
księgowy, co może wywołać
konflikt interesów i rodzi wątpliwości natury moralnej. Sam
zainteresowany problemów nie
widzi i podkreśla, że jest to zgodne z prawem.
Po wysłuchaniu hymnu i złożeniu ślubowania przez burmistrza
i radnych, przewodniczący odczytał nowy porządek obrad, który przewidywał wprowadzenie
kilku uchwał, co spotkało się ze
sprzeciwem radnych klubu „Niezależni”. M. Gajzler zauważył, że
uchwały otrzymali zbyt późno,
bez zachowania przepisowych 72
godzin, dlatego nie mogli rzetelnie przygotować się do głosowania. Pozostali radni dali do zrozumienia, że oni mimo wszystko
zdążyli się przygotować. Ustalono, że materiały będą wysyłane
radnym możliwie jak najszybciej.
Skarbnik gminy Violetta Stępień
przekonywała, że pracownicy Urzędu Miejskiego omówią
uchwały dotyczące podatków,
a ona sama wyjaśni, na czym po-

legają zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, co
ułatwi radnym podjęcie decyzji.
Niecodzienna sytuacja miała
miejsce podczas wyboru składu
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Zgłoszono 9 kandydatów:
Katarzynę Krysztowczyk, Mariusza Błażewicza, Piotra Kowalisko, Andrzeja Mozelewskiego,
Dorotę Krieger, Lidię Lewandowską, Marka Gajzlera, Izabelę
Kwiecińską i Magdalenę Wesół-Tereszczak. Ponieważ skład KR
to 6 osób, „odpadły” trzy osoby
z najmniejszą liczbą głosów, czyli: M. Gajzler, I. Kwiecińska i M.
Wesół-Tereszczak. Wobec tego
M. Gajzler zgłosił chęć wejścia
do KR w zamian za L. Lewandowską. Okazało się to jednak
niemożliwe. L. Lewandowska
postanowiła więc zrezygnować,
ale i to nie przyniosło korzystnego dla M. Gajzlera rozstrzygnięcia, ponieważ po konsultacji z radcą prawnym ogłoszono
kolejne głosowanie, w którym
Bożena Milewska dostała więcej głosów od Marka Gajzlera.
Okazało się więc, że klub „Niezależnych” nie ma w KR swojego
przedstawiciela, co jest sprzeczne
z Ustawą o samorządzie gminnym. Według burmistrza, który
zasięgnął opinii radcy prawnego,
przedstawicielka „Niezależnych”
(L. Lewandowska) była, ale zre-

zygnowała. Burmistrz K. Hara
poinformował, że jeśli uchwała
rzeczywiście okaże się wadliwa,
nadzór ją uchyli.
Podobnych kłopotów nie było
już podczas ustalania składu innych komisji. Do Komisji Spraw
Społecznych i Budżetu weszli P.
Kowalisko (przewodniczący), A.
Mozelewski (zastępca), P. Sochacki, W. Szczęsna, B. Milewska, M. Gajzler, I. Kwiecińska
i L. Lewandowska. Do Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska należą: P. Sochacki
(przewodniczący), M. Wesół-Tereszczak (zastępca), I. Kwiecińska. R. Sałachub, M. Błażewicz,
K. Krysztowczyk, M. Pecio, Z.
Kurkiewicz i W. Szczęsna.
Członkowie KR ustalili, że przewodniczącą zostanie K. Krysztowczyk, a zastępcą D. Krieger.
Skład Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji ma zostać ustalony podczas jednego z najbliższych posiedzeń.
Później radni przyjęli uchwały
w sprawie określenia m.in. stawek podatku od nieruchomości
i środków transportowych, które
w większości zostały utrzymane na tym samym poziomie. M.
Wesół-Tereszczak chciała obniżyć podatek rolny, motywując
to trudnymi dla rolników latami
(nawalne deszcze i susza), jednak została przegłosowana. Rad-

ni zgodzili się na zabezpieczenie
pieniędzy, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie żłobka.
Przy okazji zastępca burmistrza
Janusz Bartczak zwrócił uwagę,
że wstępne badania ankietowe
wykazały zainteresowanie żłobkiem rodziców 40 dzieci, zapisało
się 8, a miejsc jest 19. M. Gajzler
zwrócił uwagę, że skoro nabór się
zakończył, a są wolne miejsca,
trzeba go powtórzyć. Żłobek ma
zacząć działać 1 grudnia. Po obszernych wyjaśnieniach skarbnika radni uchwalili także zmiany
w budżecie i WPF.
W dalszej części obrad M. Gajzler dopytywał, dlaczego radni
tak bardzo nie chcą, żeby był
członkiem Komisji Rewizyjnej.
Pytał, czy ma się czuć zaszczycony z tego powodu. Mówił, że
prowadził kilka firm, zna się na
rachunkowości, sprawy gminy są
mu bliskie, dlatego może w prace
tego gremium wnieść coś konstruktywnego. Prosił o reasumpcję głosowania, co spotkało się
z odmową. Kiedy M. Gajzler pytał, dlaczego nie chcą go w KR,
czy dlatego, że wiedzą, że będzie
patrzył jej członkom na ręce, burmistrz odpowiedział, że są inne
przesłanki. Kiedy po obradach
próbowaliśmy się dowiedzieć,
o jakie przesłanki K. Harze chodzi, niestety nie odpowiedział.
Postanowiliśmy więc zadać to

samo pytanie innym radnym
z komitetu burmistrza, niestety
nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi. Mariusz Błażewicz
powiedział wymijająco m.in., że
uważa, iż M. Gajzler sprawdzi
się lepiej w Komisji Spraw Społecznych i Budżetu, bo to komisja, w której również można dużo
zrobić. Dodał jeszcze, że sądził,
iż M. Gajzler jest zainteresowany
pracą w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W podobnym
tonie wypowiada się Zbigniew
Kurkiewicz, który zapewniał ponadto, że jako przewodniczący
chce współpracować ze wszystkimi radnymi i kategorycznie zaprzeczył, że radni na czyjąś prośbę lub polecenie zagłosowali tak,
a nie inaczej.
- Każdy głosował zgodnie ze
swoim sumieniem i swoimi przekonaniami - uciął rozmowę.
Podczas sesji burmistrz K. Hara
nie krył irytacji wystąpieniami
M. Gajzlera, usiłował kpić z jego
osiągnięć i doświadczenia, nazywając go uparcie wybitnym menadżerem. Poza tym przez całą
sesję przypominał mu, że przed
zabraniem głosu powinien poprosić o to przewodniczącego.
Wszystkie te uwagi oczywiście
wygłaszał bez zapytania prowadzącego obrady o zgodę. Do tego
sam sobie przeczył, bo najpierw
powiedział, że on również musi
zgodę przewodniczącego uzyskać, a potem, że jednak w stosunku do burmistrza taki tryb nie
obowiązuje (przepisy stanowią
inaczej). Warto dodać, że w stosunku do innych radnych podobnych uwag nie wygłaszał, mimo
że i oni zapominali poprosić o zabranie głosu.
Podczas sesji można było odnieść
wrażenie, że obrady prowadzi nie
Zbigniew Kurkiewicz, a Krzysztof Hara i że przewodniczący nawet nie próbuje studzić zapędów
burmistrza, co pewnie jest efektem braku doświadczenia.
Obrady Rady Miejskiej w Tucznie
można oglądać na żywo i w dowolnym momencie w serwisie
You Tube.
Z. Błaszczyk-Koniecko
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Nowa tradycja
w Muzeum Ziemi Wałeckiej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu
oraz redakcja EXTRA WAŁCZA
informują, że rozwiązanie Krzyżówki tematycznie związanej
z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia,
zamieszczonej w wydaniu z 08.11.2018 r. brzmi :

„Rzuć palenie już dzisiaj”
Ogromną frekwencją cieszyła
się pierwsza „Rodzinna niedziela”, zorganizowana przez
muzealników i członków Stowarzyszenia Rumor - Macieja
Łukaszewicza i Ewę Olejnik.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy
za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy.
Nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu wylosowali: Pani
Leokadia Rymczuk Wałcz, Pan Zbigniew
Gutowski Człopa, Pani Krystyna Mędrak
Wałcz.

18 listopada w ramach „Rodzinnej niedzieli” odbyły się warsztaty mydlarskie, związane tematycznie z wystawą „Kąpiel
w balii”. Kolejne zajęcia również
będą miały związek z wystawami
MZW. Ponieważ można oglądać
jeszcze wystawę „Dzieje papieru
i papiernictwa”, organizatorzy już
zapowiadają organizację warsztatów papierniczych oraz wykonywanie kartek świątecznych jako

Dzięki porozumieniu pomiędzy
Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji a wałeckim hufcem
OHP 16-6 odbyła się pierwsza
edycja Jesiennego Turnieju
Badmintona.
W hali MOSiR-u 17 listopada rywalizowało 20 osób, a głównymi
celami zawodów była promocja
badmintona, integracja środowiska wałeckiego regionu oraz promowanie aktywnego spędzania
czasu wolnego.
Walczono w trzech kategoriach

mężczyzn, kobiet oraz grze podwójnej panów. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Konrad Gaworek, drugie miejsce
zajął Dariusz Bezler, a trzecie
Ireneusz Gaworek. Agnieszka
Dygas triumfowała wśród pań,
wyprzedzając Karolinę Czajewską i Aleksandrę Kujawę. W grze
podwójnej zwyciężyli Ireneusz
Gaworek i Dariusz Bezler, drugie miejsce zajęli Konrad Gaworek i Marcin Grzywacz, trzecie
Tomasz Sienkiewicz i Dariusz
Pogocki.

Najlepsi otrzymali puchary
i nagrody ufundowane przez Zachodniopomorską Wojewódzką
Komendę OHP w Szczecinie,
Hurtownie Sportową „AdmiralSport” i Restaurację „To Tu”.
Kolejnym imprezami organizowanymi przez MOSiR i OHP będzie Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego, oraz regionalne mistrzostwa województwa w tenisie stołowym.
Oprac. p

REKLAMA

Jesienny badminton

uzupełnienie wystawy bożonarodzeniowej.
Podczas warsztatów mydlarskich
muzeum pękało w szwach. Chętnych do zrobienia własnych mydełek glicerynowych trzeba było
podzielić na grupy. Nad wszystkim czuwała Agnieszka Małaszko z Galerii pod Aniołami, która
zadbała nie tylko o bezpieczeństwo uczestników, ale też (a może
przede wszystkim) o artystyczną
wartość pieniących się dzieł sztuki, które były wykonane z przyjaznych skórze składników i ozdobione m.in. cekinami, brokatem,
roślinami, koralikami.
z
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Wałczanie przywitali mistrza
Około 70 osób przyszło powitać w Wałczu mistrza świata
w boksie Krzysztofa „Główkę” Głowackiego. Był tort, pokaz sztucznych ogni, opowieści
o ostatniej walce i planach na
przyszłość.
15 listopada na placu Wolności
zebrała się spora grupka fanów zawodowego pięściarstwa, a mistrz
został przywitany oklaskami.
Dzięki zwycięstwu nad Maksimem Własowem w ćwierćfinałowym pojedynku World Boxing
Super Series Krzysztof Głowacki awansował na drugą pozycję
w rankingu i został tymczasowym
mistrzem świata WBO w wadze
junior ciężkiej. Aktualnie wyżej
od wałczanina plasuje się tylko
Olesandr Usyk. Krzysztof Głowacki posiada pas tymczasowy,
ponieważ pierwszy w rankingu
jest właśnie Olesandr Usyk, jednak kiedy Ukrainiec przejdzie
- jak planuje - do wyższej wagi
wałczanin zostanie pełnoprawnym mistrzem świata.
- Nastawiłem się na walkę z nieREKLAMA

wygodnym i mocny pięściarzem
- opowiadał o walce z Własowem
„Główka”. - Ponadto rywal okazał się odporny na ciosy, lecz boksowałem tak jak należy z takim
przeciwnikiem walczyć. Niczym
mnie nie zaskoczył i po ostatnim
gongu byłem pewny, że zwyciężyłem.
Później przyszedł czas na wspólne zdjęcia z fanami, na cześć mi-

strza odbył się pokaz sztucznych
ogni, a na koniec mistrz pokroił
przygotowany dla niego tort.
Krzysztof „Główka” Głowacki po
krótkim odpoczynku rozpocznie
przygotowania do walki z Łotyszem Mairisem Briedisem, która
najprawdopodobniej odbędzie się
już w lutym przyszłego roku.
piotr
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Po czterech często bolesnych
porażkach z rzędu piłkarze wałeckiego Orła wreszcie odnieśli
zwycięstwo. Po trochę chaotycznym spotkaniu pokonali
na własnym terenie „leśników”
z Manowa.
Orzeł Wałcz - Leśnik Manowo
4:1 (1:0)
Bramki: Orzeł - Wegner 2, Myk,
Babiak.
Wałczanie cały czas borykają
się z poważnymi kłopotami kadrowymi i tym razem na ławce
rezerwowych zasiadło raptem
dwóch zmienników, w tym rezerwowy bramkarz. Pomimo przejmującego chłodu na trybunach
zjawiło się około 100 kibiców,
którzy mogli cieszyć się ze zwycięstwa swojej drużyny. Rozpoczęło się jednak od ataków gości,
a przyjezdni w ciągu pierwszych
10 minut dwukrotnie poważnie
zagrozili bramce gospodarzy.
Jednak z zamieszaniem, jakie powstawało na polu karnym Orła,
miejscowi defensorzy sobie poradzili, a w odpowiedzi przed
znakomitą szansą stanął Wegner.
Zawodnik Orła znalazł się naprzeciwko samotnego bramkarza
rywali, lecz trafił wprost w niego.
Po chwili „leśnicy” mogli otworzyć wynik, jednak szczęście
uśmiechnęło się do graczy Orła
i goście przestrzelili. W 25. minucie po zaskakującym uderzeniu golkiper przyjezdnych odbił
piłkę przed siebie, futbolówkę
przejął Wegner, podał do Myka,
a temu pozostało tylko trafić do
pustej siatki. Później na murawie zapanował spory chaos, było
wiele niecelnych podań i strat piłki z obu stron, a większość akcji
kończyła się niecelnym strzałem.
Przez pierwszy kwadrans drugiej
połowy na boisku gościł bałagan, a żaden z zespołów nie mógł
skonstruować składniejszej akcji.
Dopiero w 65. minucie Woźniak
przejął piłkę na swoim przedpolu, przebiegł z nią prawie całe
boisko i kiedy miał przed sobą
tylko bramkarza rywali, ten obro-
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Zwycięski chaos

IV liga

Klasa Okręgowa

Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Chemik Police

15

35

40-13

1.

Lech Czaplinek

15

37

43-18

2.

Rega Trzebiatów

16

33

26-16

2.

Błonie Barwice

15

35

37-18

3.

Vineta Wolin

16

31

33-16

3.

Darłovia Darłowo

15

32

45-21

4.

Ina Goleniów

16

29

29-19

4.

Sława Sławno

15

31

34-25

5.

Sparta Węgorzyno

16

27

40-29

5.

Astra Ustronie

15

29

43-18

6.

Olimp Gościno

16

27

26-20

6.

Wiekowianka Wiekowo

15

24

28-22

7.

Kluczewia Stargard

32-26
39-37
25-35

Wieża Postomino

Błękitni II Stargard
GKS Leśnik Manowo

26
24
20

7.

8.
9.

16
15
16

8.
9.

Wybrzeże Biesiekierz
Iskra Białogard

14
16
15

23
21
21

46-20
30-26
24-26

10. Pogoń Połczyn

16

20

22-37

10. Kotwica II Kołobrzeg

15

20

42-23

11. Morzycko Moryń

16

19

35-41

11. KORONA Człopa

15

19

26-40

12. MKP Szczecinek

16

19

21-37

12. Spójnia Świdwin

15

18

28-55

13. Gryf Polanów

15

17

21-23

13. Ikar Krosino

14

15

27-29

14. Rasel Dygowo

16

16

24-23

14. Calisia Kalisz

15

10

18-51

15. Gryf Kamień Pomorski

16

16

21-29

15. Saturn Mielno

15

9

20-49

16. Sokół Karlino

16

15

22-29

16. Mechanik Bobolice

15

9

28-47

17. ORZEŁ Wałcz
18. Hutnik Szczecin

15

15

17. Olimp Złocieniec

15

9

27-58

16

8

26-30
24-46

nił jego uderzenie. Pięć minut
później pokazał się najbardziej
aktywny tego dnia Wegner. Napastnik gospodarzy wyłuskał piłkę obrońcy i choć kąt był ostry,
zdołał celnie uderzyć w długi róg.
Kilka minut później w zamieszaniu trafił Babiak, a 180 sekund po
nim Wegner pokonał samotnego
bramkarza Leśnika. W ostatnich
minutach wałczanie wyraźnie
rozluźnili szyki i na trzy minuty

przed ostatnim gwizdkiem goście
z rzutu wolnego zdobyli honorowego gola.
- Jeszcze do tej pory nie wierzą,
że udało się nam wygrać ten
mecz - powiedział dwa dni po
spotkaniu trener Orła Dariusz Pilip. - Do zawodników nie mam
żadnych zastrzeżeń, a temu, że
na murawie panował chaos, nie
ma się czemu dziwić. Skład,
jaki mamy, każdy widzi. Cieszy

postawa młodych zawodników.
Babiak i Myk czekali na swoją
szansę i ją otrzymali. Zdobyte
trzy punkty podtrzymają nas przy
życiu, ponieważ ostatnie mecze
raczej będą stracone. Zbliża się
zima i jeżeli dobrze jej nie przepracujemy, wiosna będzie bardzo
ciężka.
Wałczanom do końca jesiennej
rundy pozostały do rozegrania
dwa mecze. W najbliższą sobotę
pojadą do Stargardu na spotkanie z miejscową Kluczevią, a 1
grudnia czeka ich konfrontacja
w zaległym meczu w Policach
z Chemikiem, liderem rozgrywek
IV ligi.

zdarzyła się podczas spotkania
Ikar Krosino – Wieża Postomino.
Przy stanie 1:1 w czasie przerwy
sędzia główny został przez policjantów przebadany alkomatem
i wynik okazał się pozytywny.
Mecz przerwano i zostanie powtórzony w innym terminie.
Wyniki 16. kolejki: Saturn Mielno – Korona Człopa 1:2, Calisia
Kalisz – Darłovia Darłowo 1:8,
Sława Sławno – Mechanik Bobolice 3:2, Iskra Białogard – Astra
Ustronie Morskie 2:1, Spójnia
Świdwin – Olimp Złocieniec 6:3,
Wiekowianka Wiekowo – Kotwica II Kołobrzeg 3:0, Błonie Barwice – Wybrzeże Biesiekierz 2:1.

Klasa Okręgowa
Ciekawa sytuacja w tej klasie

piotr
REKLAMA

EXTRAWAŁCZ nr 320

16
REKLAMA

REKLAMA

