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Kontrabanda na niespotykaną dotąd skalę
Nieoficjalnie udało nam się ustalić
tylko, że funkcjonariusze w jednej
z miejscowości na terenie powiatu
ostrowskiego zauważyli stojącą od
kilku dni ciężarówkę wypełnioną
papierosami, później jak po nitce do
kłębka trafili do Wołowych Lasów.
Wielkopolscy policjanci użyli do
likwidacji nielegalnej fabryki podrabianych papierosów piętnastu
wynajętych ciężarówek i przez kilka
dni zabezpieczali kontrabandę oraz
sprzęt do produkcji. W ubiegłotygo-

dniowej akcji wzięli udział policjanci z KWP w Poznaniu oraz z kilku
komend powiatowych, w sumie
około stu funkcjonariuszy.
Po wejściu na teren wytypowanych
posesji zatrzymano 29 osób. Okazało się, że większość z nich (24 osoby)
to obywatele Ukrainy zatrudnieni
do prac fizycznych przy produkcji.
Reszta to Polacy, mieszkańcy województw wielkopolskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego, wśród
nich jest kobieta. Dwaj mężczyźni
Dokończenie na str.5
REKLAMA

W Wołowych Lasach, gdzie działał kiedyś zakład przetwórstwa
warzyw i owoców, w ubiegłym
tygodniu zamknięto ogromną fabrykę nielegalnych papierosów.
Skala procederu jest niespotykana. Magazyny działały w kilku
okolicznych miejscowościach. Co
ciekawe, mieszkańcy utrzymują,
że o niczym nie wiedzieli, choć fabryka zlokalizowana była niemal
w centrum wsi.

Rzecznik prasowy KPP w Ostrowie
Wielkopolskim sierż. sztab. Małgorzata Łusiak nie informuje, w jaki

sposób ostrowscy policjanci wpadli
na trop nielegalnej fabryki. Mówi
tylko, że to efekt pracy operacyjnej.
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Felieton na rozgrzewkę

Plaga pożarów
i inne przypadki
Zastanawiałam się o czym
powinnam napisać felieton,
przecież w ubiegłym tygodniu
tyle się działo. Najpierw zamknięto ogromną fabrykę nielegalnych papierosów, potem
zapaliło się składowisko opon,
następnie doszło do tragiczne-

go wypadku - 23-letni pijany
kierowca zabił swojego pasażera, też młodego chłopaka.
Bez wątpienia to wydarzenie
było najbardziej wstrząsające
i to ono wywołało u naszych
Czytelników na naszej stronie
internetowej i Facebooku najwięcej emocji. Powinnam takie zachowanie napiętnować,
napisać, jaka to jestem oburzona i smutna, zaapelować,
żeby nie wsiadać z pijanym
kierowcą do samochodu i nie
prowadzić po pijanemu. Zdałam sobie jednak sprawę, że
ludzie, którzy wsiadają pijani
za kierownicę nie mają w zwyczaju czytać czegokolwiek
poza etykietą z flaszki, więc to
nie mój target.
Drugim ważnym tematem

był pożar składowiska opon.
Przyczyny nie zostały jeszcze ustalone, więc na szukanie winnych jest jeszcze zbyt
wcześnie. Chciałabym tylko
zwrócić uwagę na to, że z roku
na rok takich pożarów jest
w Polsce więcej, nawet około
90 rocznie! To już jakaś plaga.
Dziwnym trafem dochodzi do
nich wyłącznie w nocy i oczywiście zawsze wszystko dzieje
się przypadkiem. To pewnie
też „przypadek”, że teraz bardziej opłaca się towar spalić
niż go zutylizować.
Tematy związane z ekologią
zawsze były mi bliskie. Nie
jestem ekologicznym świrem,
choć wiem, że jestem za taką
czasem uważana i niektóre
moje zachowania wciąż (cho-

ciaż świadomość ekologiczna
rośnie) budzą uśmiech politowania. To rzeczywiście bardzo
zabawne, że nie kupuję butelkowanej wody, przefiltrowaną kranówę noszę w bidonie,
nie pakuję każdego warzywa
w osobny woreczek foliowy,
staram się zawsze mieć przy
sobie torby wielokrotnego
użytku, wybieram produkty,
które są opakowane w materiały, które można przetworzyć,
pochodzą z recyklingu lub
w ogóle nie są zapakowane.
Salwy śmiechu wywołuje fakt,
że segreguję śmieci, odzież
sportową mam z recyklingu,
nie jeżdżę wszędzie samochodem, nie marnuję wody, energii
elektrycznej, nie kupuję ciągle
nowych urządzeń RTV i AGD,

tylko próbuję je naprawić,
kiedy się zepsują. Zachęcam
do wprowadzenia w życie
tych kilku prostych zasad, bo
to absolutnie żadne wyrzeczenie, a korzyści dla środowiska (i portfela) ogromne.
Śmieci już nas zalewają i jeśli
natychmiast czegoś z tym nie
zrobimy, nieuchronnie czeka
nas katastrofa. O śmieciach
mogłabym pisać dużo, ale mi
się miejsce kończy, dlatego
chciałabym jeszcze zostawić
tu informację, że powierzchnia wielkiej pacyficznej plamy śmieci to 1,6 mln km,
czyli tyle, ile pięciokrotność
powierzchni Polski…
Zuzanna
Błaszczyk-Koniecko
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Upolityczniona gmina

Po zapoznaniu się z porządkiem
obrad wydawało się, że piąta
sesja Rady Gminy Wałcz będzie krótka i rutynowa. Kiedy
to pierwsze okazało się zgodne
z prawdą, w drugim przypadku było inaczej. Na temat treści
zwartych w pewnym artykule
prasowym (nie ukazał się na naszych łamach) doszło do ostrego
sporu na linii wójt - przewodniczący Rady, w którym padł nawet zarzut realizacji inwestycji
gminnych według partyjnego
klucza.

Na odbywające się 28 lutego obrady przybyli wszyscy radni,
wójt Jan Matuszewski, jego zastępca, sekretarz i skarbnik. Po
przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji, wysłuchaniu informacji
wójta i przewodniczącego Rady
z pracy w okresie międzysesyjnym
w szybkim tempie niemal jednogłośnie przyjęto 7 uchwał. Kiedy
do zakończenia obrad pozostał
tylko jeden punkt, a mianowicie
odpowiedzi na interpelacje i wolne
głosy, głos zabrał Jan Matuszewski.
- Kilka dni temu w prasie ukazał
się artykuł, w którym porusza się
sprawy istotne dla radnych i gminy - rozpoczął. - Z mojej strony
padają pozytywne oceny mówiące
o dobrej współpracy z Radą i dobrymi relacjami z radnymi, natomiast z drugiej następuje zbitka
niekorzystnych informacji. Dziwi
mnie fakt, że pan przewodniczący do moich wypowiedzi odnosi
się generalnie niegrzecznie. Jeżeli
ktoś mówi poważne rzeczy, ma
również świadomość, że nawet
w nieautoryzowanym artykule bierze się odpowiedzialność i ponosi
konsekwencje swoich słów.
Przewodniczący Robert GąsioREKLAMA

rowski wyraźnie podenerwowany
kilka razy przerywał wójtowi, dążąc do tego, aby sprawa artykułu
nie była omawiana na sesji.
- Uważam, że pewnych rzeczy nie
należy poruszać na forum Rady stwierdził przewodniczący. - Jeżeli
chcemy sobie coś wyjaśnić, to wyjaśnijmy to między sobą. Nie autoryzowałem tego artykułu, ja go nie
pisałem i na jego treść nie miałem
żadnego wpływu. Jeżeli pan chce
się odnieść do artykułu, niech pan
rozmawia z autorem. Nie autoryzowałem tego tekstu i przyjmuję
do wiadomości, że na przyszłość
należy to robić. To sprawa pomiędzy mną, a wójtem.
- To nie jest sprawa pomiędzy
nami, ponieważ w artykule zabiera pan głos w imieniu innych radnych - ripostował J. Matuszewski.
- Słowa, które mnie szczególnie
zabolały to pańska wypowiedź
o ciągłym, nierównym traktowaniu, a zarzuty zgłaszają mieszkańcy Strączna. Pytam więc, co pan
ma na myśli, wypowiadając takie
słowa? Pan został wybrany z tego
okręgu, jest pan już kilka kadencji

radnym, więc jak pan dbał o swoich wyborców, traktowanych - według pana - nierówno? Ponadto
wyraźnie zaznaczyłem, że chcę
współpracować z Radą i nie chcę
z nikim wchodzić w konflikt. Natomiast pańskie słowa odbieram
jako próbę zastraszenia mojej osoby oraz ograniczenia moich ustawowych kompetencji, do których
nie ma pan uprawnień. Kompetencje obu organów, Rady i wójta
są wyraźnie rozdzielone. W swojej wypowiedzi twierdzi pan, że
mogliście nie przyjąć budżetu na
2019 rok. Więc dlaczego uchwała
budżetowa została przyjęta jednogłośnie?
- Poparliśmy budżet, ponieważ
chcemy, aby realizował go pan
zgodnie z naszymi założeniami odpowiadał R. Gąsiorowski. - Sam
pan wie, że pewnych rzeczy w budżecie można by nie ująć i wtedy
będzie pan musiał szukać innych
możliwości jego realizacji.
- Lecz pańskie słowa „gdybyśmy
byli złośliwi” były chyba nie na
miejscu - mówił J. Matuszewski. A jakież uprawnienia chcielibyście

mi zabrać? W artykule padły złe
słowa, które mnie zabolały. Twierdzi pan, że radni, a przynajmniej
ich cześć, dostrzegają, że szereg
inwestycji realizowanych w gminie ma kontekst polityczny. Uważa
pan, że więcej się robi w miejscowościach, w których radnymi są
osoby z kręgu wójta i zapowiada,
że Rada będzie starać się to zmienić, a budżet na 2020 rok zostanie
poddany wnikliwej analizie właśnie pod tym względem. Od dawna
nie wchodzimy w politykę i raczej
nie uda się panu przewodniczącemu poróżnić radnych z wójtem.
- Prawda obroni się sama i nie
potrzeba innych argumentów - zakończył R. Gąsiorowski.
Dlaczego podczas udzielania tego
wywiadu pan przewodniczący
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wypowiadał się w imieniu całej
Rady? - pytał Robert Dłużak. Mamy pańską wypowiedź traktować jako zdanie całej Rady? Ja ze
swojej strony nie pozwoliłem, aby
pan wypowiadał się w moim imieniu i mówił o kwestiach, z którymi się nie zgadzam. Wydaje się,
że popełnił pan bardzo duży błąd
i oświadczam, że w żaden sposób
ja i mieszkańcy mojego okręgu
nie czują się wyróżnieni. Po tym
artykule mieszkańcy odnoszą wrażenie, że osoba przewodniczącego
nie stara się nas spajać jako całego
gremium pracującego dla dobra
gminy, lecz tylko jesteśmy skłócani i w mojej opinii jest to zła postawa. Na przyszłość mając swoje
przemyślenia proszę nie używać
słowa my.
piotr
***
Każdy radny, w tym oczywiście
i przewodniczący mają prawo do
wypowiadania własnego zdania
i oceny pracy wójta. Jednak jeżeli czynią to publicznie, nie mogą
wymagać aby inni - przywoływani
w jego wypowiedzi - odpowiadali na zarzuty w zaciszu gabinetu.
Będący osobą publiczną radny
powinien na każdym kroku zważać na słowa, a podczas rozmowy z dziennikarzem szczególnie
przemyśleć swoje wypowiedzi.
Ostatecznie pozostaje jeszcze autoryzacja, w trakcie której samemu
można przed publikacją zweryfikować swoje zdanie.
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Ogłoszenia drobne
- - PRACA - • Praca dodatkowa. Poszukujemy do współpracy ankieterów, mile widziani studenci. Towaszystwo Społecznie
Odpowiedzialnego Biznesu.
Tel. 668 945 990
• Praca w kwiaciarni. Tylko dla osób z doświadczeniem.
tel: 507033137 email:malwa7@onet.eu
• Zatrudnię majstra budowy, brygadzistę z doświadczeniem TOMBUD Wałcz.
Tel. 504 408 763
• Opiekunka Seniorów w Niemczech. Przyjdź na spotkanie z rekruterem w Wałczu. Jesteśmy w każdy czwartek,
w godz. 10-16, Dom Rzemiosła, ul. Kilińszczaków 38,
tel. 514 781 838, Promedica24
• Pracuj jako opiekunka Seniorów w Niemczech. Oferujemy atrakcyjne zarobki oraz bezpłatne kursy języka
niemieckiego od podstaw w Wałczu.
Tel. 514 781 838, Promedica24

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Zamienię mieszkanie własnościowe 4 pokojowe na 3
pokojowe Wałcz, Dolne Miasto
tel. 531 674 938
• Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń,
około 50 arów.
Tel. 668 007 433
• Dom bezpośrednio nad rzeką w Golcach,
sprzedam na działce 2800 m2. Zdjęcia na otodom
Tel. 731 917 938
• Sprzedam mieszkanie w Karsiborze.
Tel. 513 281 038
• Sprzedam działkę budowlaną 521m2+ działkę ogrodniczą 2900m2 . Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu.
Powierznia 30m2. Dobra lokalizacja.
Tel. 500 081 681
• Poszukuję garażu do wynajęcia.
Tel. 501 464 027
• Pilnie poszukuję garażu w okolicach.
ul. Południowej.
Tel. 697 480 192
• Poszukuję do wynajęcia pół domku.
Tel. 883 072 790
• SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ 8,14 HA
Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
Tel. 792 020 549
• Do wynajęcia lokal w centrum miasta na cichą działalność gospodarczą, ul. Bankowa 2, 20 m2, atrakcyjna
cena.
tel. 501 683 777
• Sprzedam mieszkanie w Karsiborze 62m2.
Tel. 513 282 038

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

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

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 17.00-19.00
KONTAKT:

503 571 618

• Sprzedam działkę budowlaną 1500m2 uzbrojoną,
dom- stan surowy, warsztat, budynek gospodarczy
Wałcz, ul. Podleśna 10 (Chrząstkowo)
Tel. 721 433 445
• Sprzedam kawalerkę 49m2.
Tel. 697 118 216
• Pokoje do wynajęcia 4- osobowe dla pracowników. TV,
łazienki, kuchnia.
Tel. 790 386 813
• Wynajmę lokal
Tel. 725 929 462
• Kupie dom w Wałczu. Możliwość zamiany na całkowicie wyremontowane mieszkanie na l pietrze, Zatorze I.
Tel. 661 786 296
• Gostomia- w atrakcyjnej cenie sprzedam środkowe,
bezczynszowe, trzy pokojowe mieszkanie 63,1m2 na
pierwszym piętrze w bloku z balkonem i przynależną
piwnicą. Mieszkanie ma okna pcv i jest ocieplane własnym bezobsługowym CO. W pakiecie garaż i gustownie
urządzona 550m działka.
Tel. 516 145 518
• 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

- - RÓŻNE - • Biuro Matrymonialne „Dana”
Tel. 695 062 020
• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153
• Wykończenia wnętrz, domy, stany deweloperskie,
apartamenty, mieszkania, biura, konkurencyjne ceny,
referencje.
Tel. 609 002 462
• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie, wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741
• Usługi remontowo-budowlane. Wykończenia wnętrz.
Malowanie, kafelki, ogrzewanie podłogowe, zabudowy
karton-gips, kostka brukowa, szpachlowanie, elewacja.
Zadzwoń i umów się na wycenę.
Tel. 795 177 634
• Ziemia kompostowa luzem lub na worki.
Tel. 502 585 069
• Przepraszam Panią Mariolę Kulińską za zdarzenie,
które miało miejsce w dniu 5.01.2018r.
Dawid Szwajkowski
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pochodzący z województwa łódzkiego są uważani za organizatorów
i liderów tej grupy przestępczej.
- Zatrzymanym postawiono zarzuty wyprodukowania nie mniej niż
30 milionów sztuk wyrobów tytoniowych o wartości 20 milionów
złotych i doprowadzenia do uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku akcyzowego
w wysokości 23 milionów 800 tysięcy złotych - informuje rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim Maciej
Meler. - W trakcie przeszukania
pomieszczeń nielegalnej fabryki zabezpieczono ponadto kilkaset kolejREKLAMA

nych ton tytoniu oraz gotowych do
sprzedaży papierosów. Na dalszym
etapie postępowania, po zakończeniu trwających od kilku dni procesowych oględzin zatrzymanych
przedmiotów i ustaleniu ich wartości, planowane jest uzupełnienie zarzutów podejrzanym.
Mieszkańcy Wołowych Lasów mówią, że o niczym nie mieli pojęcia.
Ponieważ mówiło się, że jest tam
prowadzona działalność związana
z branżą spożywczą, nie wnikali
w szczegóły, bo nic ich nie niepokoiło. Pracowników nie widywali,
nie chodzili oni nawet do sklepu, nie
opuszczali miejsca pracy, mieszkali

i żywili się na terenie fabryki. Nie
był zatrudniony tam nikt ani z Wołowych Lasów, ani z okolic.
- W toku postępowania zatrzymano
24 obywateli Ukrainy w wieku od
23 do 56 lat, którzy byli werbowani
do pracy za pośrednictwem ogłoszeń prasowych, a następnie transportem lotniczym, celem uniknięcia
odnotowania faktu ich przyjazdu na
teren Polski przez służby graniczne,
trafiali do Niemiec, skąd drogą lądową przewożeni byli bezpośrednio
na teren nielegalnej fabryki tytoniu relacjonuje rzecznik PO w Ostrowie
Wlkp. M. Meler.
Zakład, który niegdyś zajmował

się przetwórstwem warzyw i owoców, został wynajęty kilka lat temu.
Mieszkańcy o właścicielce terenu mówią, że ona również mogła
o niczym nie wiedzieć, bo zgodnie
z umową nie mogła wchodzić na ten
teren.
Kiedy funkcjonariusze wchodzili do pomieszczeń, nikt się ich nie
spodziewał, wszystkie maszyny
pracowały pełną parą. Były tam zainstalowane nowoczesne urządzenia
do tego rodzaju produkcji, a więc:
krajalnica do tytoniu, suszarnia, linia
produkcyjna do wytwarzania papierosów, nowoczesne automaty do pakowania papierosów w pojedyncze
paczki i opakowania zbiorcze. Wykorzystywano tam również agregat
prądotwórczy o dużej mocy, żeby

nie korzystać z sieci energetycznej.
Papierosy trafiały do Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii i Islandii.
Są to kraje, w których cena papierosów jest bardzo wysoka, więc zyski
z nielegalnej produkcji największe.
- Nikt nie spodziewał się, że fabryka działa na tak wielką skalę - mówi
rzecznik wielkopolskiej policji mł.
insp. Andrzej Borowiak. - Nie jesteśmy jeszcze w stanie oszacować
wartości zabezpieczonego towaru
i maszyn do produkcji, ale będą to
dziesiątki milionów złotych.
Podejrzani pozostają w dyspozycji
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie
Wielkopolskim.
Z. Błaszczyk-Koniecko,
fot. Komenda Wojewódzka
Policji w Poznaniu
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Pijany kierowca
spowodował
śmiertelny wypadek
W sobotę (2 bm.) w nocy ok.
godz. 23.00 na drodze wojewódzkiej nr 178 między Wałczem a Chwiramem doszło do
śmiertelnego wypadku.
23-letni kierowca opla astry,
mieszkaniec powiatu wałeckiego, zjechał na przeciwległą stronę
jezdni i następnie uderzył w drzewo. W wyniku zderzenia 23-letni
pasażer, także mieszkaniec powiatu wałeckiego, poniósł śmierć na

PE w praktyce

miejscu. Kierowca był nietrzeźwy.
Miał prawie 2 promile w wydychanym powietrzu i był już wcześniej
karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Sprawę bada policja.
Tuż przed zamknięciem tego numeru gazety otrzymaliśmy informację, że sprawca wypadku został
aresztowany na trzy miesiące. Do
czasu wyjścia ze szpitala był pod
ciągłym nadzorem policjantów.
mk
Fot. OSP Szwecja
Szkoła Podstawowa na 2 w Wałczu realizuje projekt Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce „Europejczyk
odczuje, co Parlament zdecyduje”, którego celem jest zapoznanie
uczniów z podstawowymi informacjami na temat Parlamentu
Europejskiego.
W ramach projektu w Sądzie Rejonowym w Wałczu odbyła się symu-
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lacyjna rozprawa sądowa dotycząca
szkodliwości używania produktów
plastikowych. Uczniowie wzięli też
udział w debacie parlamentarnej
„Europejczyk odczuje, co Parlament
zdecyduje”, w której obok burmistrza Macieja Żebrowskiego uczestniczyli także przedstawiciele wałeckich instytucji i dyrekcji szkoły.
Podczas spotkania poruszano kwestię zakazu wykorzystywania pewnych jednorazowych plastikowych
opakowań, wprowadzenia 4-mie-

sięcznego urlopu rodzicielskiego dla
ojców, ujednolicenie składu produktów oferowanych konsumentom we
wszystkich krajach członkowskich
UE oraz zniesienia zmiany czasu
w Unii Europejskiej.
Podsumowaniem każdego tematu
było głosowanie w danej sprawie.
Koordynatorem projektu jest Małgorzata Parda, która zaprosiła do
współpracy Barbarę Frejmut i Marię
Ferenc.
Oprac. AK

Czwartek, 7 marca 2019
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Śniadanie biznesowe
wykonanie sieci wodociągowej.
- Aby ta inicjatywa nie była tylko martwym zarządzeniem burmistrza, wymaga zaangażowania
nas samych - przedsiębiorców
w sprawy miasta. To sprawdzian
z jednej strony na ile potrafimy
ze sobą współpracować, z drugiej zaś naszej odpowiedzialności
za miasto, w którym mieszkamy
i pracujemy - mówił podczas spotkania Janusz Ejma, właściciel fir-

my Power-Tech.
W spotkaniu uczestniczył ponadto Lech Krukowski (Victoria Cymes), Tomasz Franaszek
(Sklepy meblowe Franaszek),
Magdalena Niewulska (Kania
Wałcz), Paweł Łakomy (przewodniczący Rady Miasta Wałcz)
i Ireneusz Cebula (Ekomech).
Następne spotkanie ma się odbyć
pod koniec marca br.
Źródło: www.walcz.pl
REKLAMA

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski spotkał się z właścicielami i przedstawicielami
miejscowych przedsiębiorstw.
Głównym tematem było utworzenie Rady Przedsiębiorczości jako organu doradczego
burmistrza oraz rozbudowa
infrastruktury technicznej na
terenie Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Podstre-

fy Wałcz” przy ul. Południowej
i Strefowej.
Podczas śniadania biznesowego
przedsiębiorcy uznali inicjatywę
burmistrza związaną z utworzeniem Rady Przedsiębiorczości za
interesującą.
Pod koniec ubiegłego roku zakończył się projekt pn. „Metalowa
dźwignia regionu” - rozwój go-

spodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego”, w ramach
którego miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020,
85 % dofinansowania na uzbrojenie terenu. W ramach projektu
została wykonana budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
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W ostatnim wydaniu Extra Wałcza ukazał się felieton redaktora
Piotra Szypury, w którym autor
raczył napisać, że „toczy się wojna pomiędzy trzema zaprawionymi w bojach bulterierami”. Za
nazwanie mnie bulterierem nie
będę się obrażał. Jestem dość aktywnym członkiem stowarzyszenia Razem dla Zwierząt i nie mam
złej opinii na temat tego sympatycznego zwierzęcia.
Co do wojny z pozostałymi „bulterierami”, czyli panami Białasem

Czyny społeczne to relikt
poprzedniego ustroju? Nie
w Ostrowcu, miejscowości
w gminie Wałcz, gdzie po raz
kolejny tutejsi mieszkańcy zakasali rękawy i wysprzątali swoją wieś.
W akcji sprzątania, która odbyła
się w minioną sobotę (2 bm.) pod
hasłem. „Dzień dla Ostrowca”,
udział wzięło ok. 30 osób.
- Zwykle sprzątamy z okazji Dnia
Ziemi (22 kwietnia), jednak ilość
śmieci pozostawionych przez naszych „kochanych darczyńców”
zmobilizowała nas do zorganizowania akcji nieco szybciej wyjaśnia Marek Kapecki, sołtys
i jednocześnie radny Rady Gminy
Wałcz. Największa ilość śmieci
zebrana została na drodze prowadzącej w kierunku Wałcza po byłym torowisku. Sprzątanie trwało

Nie „z”, tylko „o”

i Wankiewiczem chciałbym zgłosić tylko dwie uwagi. Nie jest to
żadna wojna, ale dyskusja co jest,
a właściwie powinno być, naturalną czynnością w każdej radzie.
Po drugie dyskusja nie jest „z”,
tylko „o”. Na ostatniej sesji jasno
wypowiadałem się o co mi chodzi. Głównie o bezpieczeństwo
mieszkańców naszego powiatu,
które - moim zdaniem - mimo
jednoznacznej opinii np. straży
pożarnej jest niedoceniane przez
władze powiatu. Chyba nie ma

„godniejszej” sprawy dla ludzi
niż dbanie o ich zdrowie, a nawet
życie. Pamiętajmy co się wydarzyło nie tak dawno w Koszalinie
Co do tzw. docinków. Rzeczywiście zdarzają mi się takie zachowania. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko podać to, że trudno
traktować poważnie wypowiedź
starosty, z której może wynikać,
że za zmniejszeniem bezrobocia w powiecie wałeckim stoi
Powiatowy Urząd Pracy. Moim
zdaniem, co powtarzałem wielo-

krotnie, mimo ciężkiej pracy osób
tam zatrudnionych, urzędy te są
właśnie przyczyną bezrobocia, bo
podnoszą koszty pracy dla przedsiębiorców, a to oni tworzą efektywne miejsca pracy.
Docinkiem natomiast nie było
wykluczenie z moich podziękowań za trudną służbę strażaka osób paradujących kilka
razy roku w mundurach, którzy z ogniem mają do czynienia
głównie przy pieczeniu kiełbasy
na grillu. Zrobiłem to z premedy-

tacją i na prośbę tych strażaków,
dla których ogień jest zagrożeniem zdrowia i życia.
Na koniec. Nie lekceważę nigdy moich interlokutorów, choć
niektórzy pewnie na to liczą. No
i uważam, że dyskusje są właśnie
po to, żeby nie było wojen.
PS Przed chwilą usłyszałem, że
nowa prezydent Gdańska prosi
o konstruktywną krytykę jej działań. W Gdańsku można.
Roman Wiśniewski
Tytuł pochodzi od redakcji

Ostrowiec jest eko

kilka godzin. Mieszkańcy zadbali również o plac rekreacyjno-sportowy, gdzie podcięli gałęzie
i wygrabili liście. Wśród odpadów przeważały szklane i plastiREKLAMA

kowe butelki, puszki, opony, części samochodowe i porcelanowe
izolatory elektryczne. Łącznie zebrano ok. 50 (!) worków śmieci.
Po zakończeniu akcji była wspól-

na integracja ognisku.
- Cieszę się, że mieszkańcy
Ostrowca przychodzą na takie
akcje ze swoimi dziećmi i pokazują, że warto dbać o nasz mały

skrawek świata - nie kryje zadowolenia M. Kapecki. - Chciałbym
podziękować wszystkim, którzy
wzięli udział w sprzątaniu.
mk
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Zrobię wszystko, żeby nie zawieść

Po stu dniach urzędowania burmistrza Wałcza Macieja Żebrowskiego Marcin Koniecko pyta, jak
długo jeszcze będzie się uczył, dlaczego nie zwolnił połowy urzędu,
ilu dorobił się nowych „przyjaciół”
i ilu starych stracił oraz dlaczego
robi mu się niedobrze, kiedy słyszy
słowo śmieci.
Sto dni za nami. Nie będę gratulował, bo na razie nie ma czego. Chyba, że się mylę. Czym może się pan
pochwalić?
- W mieście pojawiły się czujniki sprawdzające jakość powietrza.
Ku mojemu zaskoczeniu wcale nie
jest tak źle z naszym powietrzem.
Mieszkańcy w każdej chwili mogą
to sprawdzić za pomocą mapy Airly
w Internecie. Jeśli chodzi o oświetlenie, jesteśmy w trakcie ogłaszania
przetargu. W mieście będzie wymieniona połowa lamp. W trakcie negocjacji z radnymi jest również budżet
na remonty chodników. ZGK otrzyma listę zleconych zadań, roczny
budżet i będzie skrupulatnie je realizował. Poza tym w toku jest reforma
urzędu. Ciągle wyciągamy wnioski
i usuwamy dysfunkcje. Moi zastępcy się wdrażają, od 1 marca mamy
nowego sekretarza… Nie będę się
chwalił, bo nie od tego jestem, ale
ciężko pracujemy, dużo działamy,
usuwam nieprawidłowości w urzędzie i poprawiam funkcjonowanie
naszego miasta.
„Nieprawidłowości”? „Dysfunkcje”? Czyli, co - wyłażą trupy z szafy?
- (śmiech).
Serio pytam.
- Są pewne naleciałości oraz przyzwyczajenia, które staramy się wyeliminować. Dla nas liczy się mieszkaniec,
jego dobro i satysfakcja z obsługi
w urzędzie. Nie lubię określenia „trupy”, ale nie ukrywam, że są problemy
Słucham dalej, panie burmistrzu.
- O tych kluczowych niestety nie
mogę mówić.
Bo?
- Bo są to na przykład sprawy sądowe
delikatnej treści, które są w toku.
Dużo tych spraw?
- Kilka istotnych. I dotkliwych dla
urzędu.
Czyli przegrywacie, a w zasadzie
przegrywamy wszyscy?
- Przegrana jest pewna. Pytanie brzmi
tylko, jak wielką cenę będzie trzeba
zapłacić. Robię naprawdę wszystko,
żeby była jak najmniejsza.
W urzędzie zastał pan bałagan?
- Są pewne konflikty osobowe i dys-

funkcje między wydziałami. Próbujemy to wyprostować.
Długo jeszcze potrwa to wyprostowywanie?
- Myślę, że do końca kwietnia uda
nam się ze wszystkim uporać.
Kiedy zaczną być realizowane
obietnice wyborcze? Było ich dużo.
Które zostaną zrealizowane jako
pierwsze, a których nie uda się zrealizować?
- Reformę edukacji już wdrażamy.
Na czym ona polega?
- Chcemy profilować szkoły, żeby
miały zwiększone godziny konkretnych przedmiotów. Rozmawiamy
z dyrektorami i wymieniamy się koncepcjami.
A reszta?
- Jesteśmy przed wyborami do rad
nadzorczych. Będzie powołana również Rada Seniorów oraz Rada Przedsiębiorczości. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach. A jeżeli chodzi
o obniżenie kosztów życia, to jesteśmy na dobrej drodze.
Zwłaszcza jeśli chodzi o drastyczną podwyżkę cen za wywóz śmieci,
drogie rachunki za wodę i opłaty
ZEC. Jeszcze „dowalcie” podatki.
- Na śmieci naprawdę nie mieliśmy
żadnego wpływu. Na to miał realny
wpływ ustawodawca. Będę uświadamiać ludzi, żeby sami starali sobie
poprawić jakość życia i mieli świadomość, jak to zrobić. Co do pozostałych, to podatków nie podniesiemy
na pewno, chyba że radni tak postanowią. Nie jestem zwolennikiem
podnoszenia podatków, a wręcz mam
pewne pomysły, jak je obniżyć w niektórych segmentach. Jeżeli chodzi
o wodę, to dążę do tego, aby jej cena
była niższa, tak jak zresztą obiecałem.
I proszę nie ciągnąć mnie więcej za
język w tym temacie. O wszystkim
państwo się dowiecie w odpowiednim czasie. Trochę cierpliwości. Co
do ZEC-u, to za podwyżki proszę
„podziękować” URE, który podniósł
wskaźnik. Poza tym temat ZEC-u jest
bardzo złożony i nadaje się na osobny
artykuł.

Sto dni rządów Macieja Żebrowskiego to nasz powód dzisiejszego spotkania. Nie pluje sobie pan
w brodę, że został pan burmistrzem? Tak po ludzku. Marna
pensja, ciągle pod obstrzałem i krytyką, niektórzy znajomi i koalicjanci się poobracali. Coraz głośniej słychać pomruki ich niezadowolenia.
- Niektórzy liczyli, że zwolnię pół
urzędu, połowę ludzi zatrudnionych
w spółkach i poobsadzam stanowiska konkretnymi nazwiskami. Tak
nie zrobiłem, o czym zresztą mówiłem podczas kampanii, że nie będzie
„czystek”, tylko będzie „czysto”, czyli przejrzyście. Poza tym urząd kulał
bardziej niż się spodziewałem. Warto
zaznaczyć, że zmienił się regulamin
urzędu i po raz pierwszy w historii
był on opiniowany przez naczelników
wydziałów. Było bardzo dużo merytorycznych uwag.
To jak z tym pluciem sobie w brodę?
- Bo ja wiem? Chyba się odnalazłem.
Choć nie ukrywam, że było i jest ciężko.
Boli krytyka?
- Nie, to dowód, że dobrze wykonuję
swoje obowiązki. Niektóre rozczarowania ciągną się od kampanii wyborczej. Opozycji się nie dziwię, że mnie
krytykuje, bo od tego jest. A co do
samej krytyki, to cenię najbardziej tę
konstruktywną.
Wracając do rozczarowania. Może
pan rzucić konkretnym nazwiskiem?
- Co najmniej trzema. (Jeżeli chcę się
dowiedzieć, muszę wyłączyć dyktafon, co czynię i obiecuję, że zostanie
to między nami. Zresztą po kilku sekundach o wszystkim zapominam, bo
nie mam pamięci do nazwisk).
Jest pan zadowolony ze swoich zastępców? Nie za bardzo są medialni. Poza tym słyszę opinie, że byli
dobierani wg klucza znajomi, a nie
fachowcy (Adam Biernacki kolega
z klubu żeglarskiego, a Agnieszka
Łyskawa koleżanka z PWSZ). To
jak to jest?
- Fachowość po pierwsze. Zaufanie
po drugie i to po trzecie jestem bardzo
zadowolony z ich pracy. Moi zastępcy są kompetentni. Adam Biernacki
jest nadzwyczaj skrupulatny, uważny,
pracowity i dociekliwy. Były dokumenty, które przeszły przez sito wydziałów, audyt i to on wyłapał błędy,
które mogły się skończyć problemami finansowymi. A kilka osób przed
nim sprawdzało. Agnieszka Łyskawa
z kolei jest bardzo dociekliwa i poukładana. Może oboje nie są zbyt wylewni, ale do swoich zadań podchodzą niezwykle odpowiedzialnie. Już

dziś mogę powiedzieć wiele dobrego
także o nowej pani sekretarz. Pani
Magdalena Krawczyk jest urzędnikiem z krwi i kości. Cierpliwości cały zespół pokaże jeszcze nie raz na
co nas stać.
Nie mam wątpliwości, że mieszkańcy Wałcza by woleli, żeby strażnicy miejscy wzięli się za właścicieli
psów, którzy nie sprzątają po swoich czworonogach, niż koncentrowali się na wlepianiu mandatów
za złe parkowanie. Będzie pan kolejnym burmistrzem Wałcza, który
nie udźwignie tego problemu?
- Czekałem na nowego sekretarza,
który wprowadzi pewne zmiany.
Mamy przygotowaną koncepcję
zmian w regulaminie Straży Miejskiej. Będzie podstawa do tego, żeby
wlepiać mandaty osobom, które np.
nie mają przy sobie woreczka na psie
odchody. Zero tolerancji. Wcześniej
oczywiście będziemy o wszystkim
informować, żeby nikt nie był zaskoczony. Deklaruję, że weźmiemy się
za to w trybie pilnym.
Na temat podwyżek opłat za śmieci
w Wałczu powiedziano i napisano
już tak dużo, a ciągle wydaje mi się,
że temat jest ciągle żywy. Zadam
krótkie pytanie i proszę o równie
krótką odpowiedź: kiedy słyszę
o śmieciach, myślę…
- Mam już dość (śmiech). Tak na
poważnie, do wielu ludzi w końcu
dociera, czym jest segregacja śmieci
i dlaczego jest konieczna. Niestety
przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia, jak m.in. kampania informacyjna.
Kto rzuca panu kłody pod nogi?
- Przecież nie będę sypał nazwiskami.
Ale sporo pojawiło się nowych „przyjaciół”. Zresztą nie mówmy o tym, bo
po co?
Co by pan odpowiedział wszystkim tym, którzy mówią, że: „Ten
Żebrowski to jednak słaby burmistrz”?
- Każdy ma prawo do swojego zdania. Na ostateczną ocenę poczekam
jednak do końca kadencji. Zrobię
wszystko, żeby nie zawieść naszych
mieszkańców i żebym mógł na koniec kadencji spojrzeć w lustro. Niedługo upublicznimy budżet, żeby
każdy mógł zobaczyć, na co jest teraz
wydawana każda złotówka i jak to się
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będzie zmieniać. Na lepsze oczywiście.
Jak się układa współpraca z Radą?
- Nowi radni nabierają powoli pewności siebie. Dążę do tego, żeby sesje nie trwały wiele godzin, bo wiele
spraw powinno być załatwionych
podczas komisji. Jeżeli ktoś miał okazję widzieć ostatnią sesję Rady Miejskiej, to była prawie jednomyślność.
To chyba dobrze?
Mam jeszcze kilka pytań od naszych
Czytelników. Pierwszy zestaw, nazwijmy go roboczo „turystyczny”:
Co z półwyspem w Strącznie, amfiteatrem i CIT-em?
- Na amfiteatr są już pewne pomysły.
Wraz z dyrektorem Wałeckiego Centrum Kultury będziemy to miejsce
chcieli zaktywizować i wykorzystać,
żeby nie przypominało betonowej
górki z kawałkiem placyku. Na półwyspie są prowadzone prace pielęgnacyjne, ale nikogo nie będę mamił,
że już w tym roku będą tam jakiś konkrety. Szukamy usilnie inwestora, ale
temat nie jest łatwy. Zresztą od wielu lat. Jednak mam nadzieję, że uda
mi się tutaj zaskoczyć wszystkich.
CIT będzie przeniesiony i zmieni się
struktura jego działania.
Co z zadaszeniem targowiska?
- Koszty zadaszenia w tym miejscu są
tak kolosalne, że to nie ma sensu. Jednak mam pewien szalony pomysł co
do tego miejsca. Za wcześnie jednak,
żeby o tym mówić.
Cytuję
naszego
Czytelnika:
„W tym mieście żyje się po prostu
źle, niewygodnie, brudno, ciemno,
drogo, brzydko, toksycznie i duszno”. Koniec cytatu.
- Chyba nie jest, aż tak tragicznie,
powietrze nienajgorsze, lampy są wymieniane i będą kolejne, dbamy o to,
by na ulicach było czysto i szukamy
sposobów na obniżenie kosztów życia. Jednym słowem robimy wszystko, aby do Wałcza naprawdę chciało
się wracać. Prosimy tylko o trochę
cierpliwości, a efekty naszej pracy
będzie można zobaczyć już wkrótce.
Jak długo jeszcze pan burmistrz
będzie się uczyć?
- Parafrazując słowa pana prezydenta:
„Ja się uczę cały czas”.
Dziękuję za rozmowę.
Fot. Archiwum
REKLAMA
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Skład opon w ogniu
Przez kilka godzin od godz. 3.40
w sobotę (2 bm.) płonął skład
opon w Kłębowcu (gm. Wałcz).

Dwóch facetów siedzi
w łódce na jeziorze, łowi
ryby i popija piwo. Nagle
jeden mówi:
- Chyba się rozwiodę z moją
żoną. Nie odzywa się do
mnie od pół roku.
Drugi łyknął piwo i mówi:
- Lepiej to przemyśl ? Trudno
znaleźć taką kobietę.

Na miejscu z ogniem walczyło blisko 60 strażaków - 18 zastępów
z powiatu wałeckiego, drawskiego i szczecineckiego. Na miejsce
przyjechał też specjalny kontener ze
środkiem pianotwórczym ze Szczecina.
- Pierwsze przybyłe zastępy straży
pożarnej nie mogły sobie poradzić
z rozmiarem pożaru, wobec tego
podjęto decyzję o zadysponowaniu
sił i środków z powiatów ościenREKLAMA

- Dlaczego kobiety tak
kochają buty?
- Bo bez względu na to ile
kobieta przytyje, to buty
i tak będą pasować.
Ewuniu, ta sukienka
kosztowała majątek,
dlaczego ją kupiłaś?
- Diabeł mnie skusił,
szepcząc do ucha: kup ją,
kup ją, wyglądasz w niej
świetnie!
- Nie mogłaś mu rozkazać,
żeby odszedł?
- Rozkazałam..
- I co?
- Powiedział, że z daleka
wyglądam w niej jeszcze
lepiej?.
Elegancko ubraną panią
zaczepia żebrak i prosi
o pomoc finansową:
- Od kilku dni nic nie jadłem
- Mój Boże - wzdycha
z zazdrością kobieta.
- Chciałabym mieć tak silną
wolę.
Wraca żona do domu,
wchodzi z torbą zakupów
do pokoju, wykłada mężowi
piwo, zakąski...
- A ty, kochanie, czemu
meczu nie oglądasz? A może
goloneczkę ci zrobić?
- Mocno?
- Nie bardzo. Reflektor,
zderzak i maska.

REKLAMA

nych - mówi kpt. Maciej Mleczarek,
komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. Spaleniu uległo około 250 metrów
kwadratowych składu opon.
Na miejscu oględziny przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Wkrótce
powołany zostanie biegły z zakresu
pożarnictwa, który pomoże ustalić
przyczynę pożaru.
Nieoficjalnie mówi się o podpaleniu. Straty materialne są nikłe,
ale szkód ekologicznych nie da się
oszacować.
mk
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8.03.2019 r. godz. 19:00
Urszula Trio Akustyczne
sala widowiskowa WCK
Bilety 45 zł i 50 zł
9.03.2019 r. godz. 15:00-18:00
ŚWIĘTO KOBIET (NIE)ZWYKŁYCH
Wałeckie Centrum Kultury
wstęp wolny
22.03.2019 r. godz. 18:00
Spektakl Komediowy
„Żona do Adopcji”
sala widowiskowa WCK
Bilety 50 i 55 zł
5.04.2019 r. godz. 17:00
Kabaret Nowaki
ZA GRANICĄ ŻARTU
sala widowiskowa WCK
Bilety 60 zł i 70 zł

Terminarz kina „Tęcza”
22-07.03.2019 r.
KOBIETY MAFII 2
godz. 17:45 i 20:00

Pączek od posła

Poseł RP Paweł Suski w tłusty
czwartek rozdawał w Wałczu pączki. - Tłusty czwartek, czyli ostatni
przed wielkim postem, jest w Polsce tradycją. Mamy więc czas, żeby
się objeść - mówi poseł. - Jestem
człowiekiem pozytywnym i celebruję pozytywne emocje. Chcę mieszkańcom troszeczkę osłodzić trudny
ostatnio czas. Poza tym nie robię
tego tylko dla siebie, lubię patrzeć,
jak nasi mieszkańcy się uśmiechają.
P. Suski rozdał w sumie około 200
pączków. Asystował mu Maciej
Markowski, który jest m.in. przewodniczącym stowarzyszenia Młodzi Demokraci w Wałczu. Poseł już
zapowiada, że tradycyjnie 8 marca
będzie rozdawał paniom na ulicach
Wałcza czerwone róże.
m

Pokolenie 2001

Prawie sto osób, głównie urodzonych w okolicach roku 2001, odwiedziło w minioną niedzielę (3
bm.) Wałeckie Centrum Kultury
podczas wernisażu wystawy fotografii licealistki Zuzanny Koniecko
„Nasza Odyseja 2001”. Autorkę
zdjęć z legendarnym filmem Stanleya Kubricka łączy nie tylko data,
ale przede wszystkim podobna
wrażliwość estetyczna i niezwykłe spojrzenie na to, co nas otacza.
Wernisażowi towarzyszył koncert
zespołu spontanicznie stworzonego
z licealistów - plus „AWGW”. Wystawę można oglądać przez najbliższy miesiąc w WCK.
Źródło: WCK

22-28.02.2019 r.
BIAŁY LEW, godz. 16:00
8-14.03.2019 r.
LEGO PRZYGODA, godz. 16:00
8-14.03.2019 r.
Miszmasz czyli Kogel mogel
godz. 17:45
8-14.03.2019 r.
Green book, godz.20:00
15-21.03.2019 r.
ALITA :Battle Angel, godz.17:45
15-21.03.2019 r.
FAWORYTA, godz. 20:00
22-28.03.2019 r.
JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3
godz. 16:00
22-28.03.2019 r.
CAŁE SZCZĘŚCIE
godz.17:45 i 20:00
24.03-4.04.2019 r.
KURIER, godz. 17:45 i 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
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Rocznicowe cerkwie

Podczas
ostatniej
wystawy
w Muzeum Ziemi Wałeckiej,
mimo otwarcia dwóch sal, ścisk
był tak duży, że goście zamęczali
dyrektor Magdalenę Suchorską
pytaniami o możliwość powiększenia sal wystawowych.
Tak tłumnie goście przyszli na
wernisaż wystawy „Karpackie cerkwie w miniaturze” 3 marca, wśród
nich znaleźli się m.in. zastępca
burmistrza Wałcza Adam Biernacki, starosta Bogdan Wankiewicz
i przewodniczący Rady Miejskiej
w Wałczu Paweł Łakomy.
Autorem makiet istniejących i nieistniejących już cerkwi łemkowskich jest Michał Warchił, który
wraz z rodziną został wysiedlony
z Krempnej koło Jasła w ramach
akcji Wisła w 1947 roku. Zamieszkał w okolicy Strzelec Krajeńskich,

skąd dojeżdżał do Wałcza do szkoły rolniczej. Co ciekawe, wśród
zwiedzających wypatrzył kolegę,
którego nie widział kilkadziesiąt
lat. Dzisiaj pan Michał mieszka
w Legnicy. Jego największą pasją
jest budowa makiet cerkwi. Kiedy
akurat ich nie tworzy, przeszukuje
literaturę na ten temat, zbiera materiały i przygotowuje się do zrobienia kolejnych. Jego prace prezentowane były w wielu miejscach, m.in.
w Zamku Książąt Pomorskich,
Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu i Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim.
Z kolei autorem przepięknych zdjęć
beskidzkich świątyń jest Kamil
Paluszek, zapalony podróżnik, rowerzysta i profesjonalny fotograf,
którego głównym obiektem zainteresowania są cerkwie. Wernisażowi
towarzyszyła krótka prelekcja M.

Warchiła, koncert zespołu „Czeremcha” oraz wykład ks. proboszcza Arkadiusza Trochanowskiego
„Tajemnice cerkiewnej przestrzeni”.
Wystawa została zorganizowana
przez Muzeum Ziemi Wałeckiej

i proboszcza ks. A. Trochanowskiego w 60. rocznicę istnienia parafii
greckokatolickiej na Ziemi Wałeckiej i ponad 70 lat trwania mniejszości ukraińskiej na tym terenie.
Można ją oglądać do 28 kwietnia.
z
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Szanowna pani radna Bogusławo Towalewska, w odpowiedzi
na zadane przez panią pytanie
podczas sesji Rady Miasta 26
lutego dotyczące moich kompetencji do zajmowania stanowiska dyrektora Wałeckiego
Centrum Kultury pozwalam sobie przesłać kopię listu, który
wysłałem do pani 15 stycznia
2016 roku z załącznikami. Być
może pismo oznaczone sygnaturą Z.210.1.2016 zaginęło wtedy
gdzieś w Urzędzie Miasta, bo do
dziś nie otrzymałem od pani odpowiedzi, dlatego pozwalam sobie przesłać je ponownie. Mam
nadzieję, że lektura listu rozwieje wszelkie wątpliwości.
W związku z zakończeniem
współpracy z dotychczasową
dyrektor Wałeckiego Centrum
Kultury, chciałbym niniejszym
zaproponować pani burmistrz
do rozważenia swoją kandydaREKLAMA

Amnezja

turę na to stanowisko. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż
jestem wałczaninem wychowanym i w dużej mierze ukształtowanym przez Wałeckie Centrum
Kultury. Od najmłodszych lat
program WCK, jak chociażby
niezapomniany koncert Czesława Niemena, był dla mnie
pierwszą okazją do kontaktu
z kulturą w jej najlepszym wydaniu. W czasie nauki w II LO
sam zaangażowałem się w tworzenie kultury przy WCK i co
roku brałem udział w Turnieju
Sztuki Recytatorskiej Wobec
Własnego Czasu czy lokalnych
konkursach
recytatorskich,
w których zawsze byłem nagradzany. Oferta programowa i animacyjna WCK miała ogromne
znaczenie w kształtowaniu moich preferencji artystycznych
oraz w mojej edukacji kulturalnej. Przygotowywałem przedstawienia teatralne, monodramy,

czy występy okolicznościowe
a pod czujnym i opiekuńczym
okiem pani Barbary Tuderek
miałem zaszczyt mieć dostęp do
infrastruktury WCK i brać udział
w rozmaitych inicjatywach
WCK, by rozwijać swoje zainteresowania. W ciągu ostatnich 20
lat mieszkałem w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Szwajcarii
a ostatnio w USA, ale w końcu
postanowiłem wrócić do Wałcza. W tym czasie ukończyłem
m.in. studia magisterskie z zarządzania i europeistyki w Londynie w 2005 roku, a ostatnie
8 lat udoskonalałem swoje doświadczenie i umiejętności zarządzania kulturą w zakresie
projektów, w tym wielu międzynarodowych, a także w zakresie
instytucjonalnym. Ostatnie cztery lata, od roku 2011, miałem
przyjemność i zaszczyt być dyrektorem operacyjnym w międzynarodowym ośrodku praktyk

twórczych Watermill Center pod
Nowym Jorkiem, założonym
i prowadzonym przez legendarnego twórcę teatru współczesnego Roberta Wilsona, w ostatnich miesiącach po powrocie do
Polski byłem doradcą dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olsztynie do spraw promocji
i współpracy z partnerami zewnętrznymi. Więcej szczegółów
na temat mojego wykształcenia
i doświadczenia pozwalam sobie przesłać w załączonych materiałach. Wracając do Wałcza
chciałbym kontynuować swoje
zaangażowanie w rozwój kultury, zwłaszcza lokalnej. W tym
celu między innymi w październiku 2015 roku wziąłem udział
w XXXVIII Turnieju Sztuki Recytatorskiej i kolejny raz zostałem zaszczycony wyróżnieniem
i stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Jestem przekonany, że moja

wiedza, umiejętności a przede
wszystkim doświadczenie zarządzania kulturą i osobiste doświadczenie
funkcjonowania
Wałeckiego Centrum Kultury
i jego znaczenia dla mieszkańców Wałcza, mogą okazać się
dla pani burmistrz bardzo atrakcyjną propozycją w kształtowaniu przyszłości tej instytucji.
Byłbym zaszczycony możliwością osobistego przedstawienia
pani moich dotychczasowych
osiągnięć, odpowiedzenia na
pani pytania oraz omówienia
wizji rozwoju i funkcjonowania
Wałeckiego Centrum Kultury
pod moim kierownictwem”.
Maciej Łukaszewicz
Tytuł pochodzi od redakcji, do
pisma dołączono dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia, m.in.
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Narodowego Centrum
Kultury i Birbeck College.

Do Czaplinka przez Mirosławiec

We wtorek (5 marca) zamknięta została droga wojewódzka nr 163 w Piekarch. Jest to związane z
modernizacją linii kolejowej Szczecinek - Runowo
i dlatego przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi
163 zostanie zamknięty.

Tak więc aby z Wałcza dojechać do Czaplinka i dalej
do Połczyna, Białogardu i Koszalina, należy kiero-

wać się najpierw do Mirosławca, a dopiero później do
Czaplinka. Ponieważ remontowany przejazd kolejowy
znajduje się około 3 kilometrów od Czaplinka, dojazd
do Machlin czy Broczyna nie będzie utrudniony.
Jak zapewnia firma NDI, remont ma zakończyć się do
13 marca.
p
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Błażewicz nie jest
już radnym
Zarządzeniem wojewody zachodniopomorskiego wygaszony został mandat radnego Rady
Miejskiej w Tucznie Mariusza
Błażewicza. Ma to związek z nieprawidłowościami stwierdzonymi przy jesiennych wyborach
samorządowych.
Przypomnijmy, protest wyborczy
został wniesiony do Sądu Okręgowego w Koszalinie, ponieważ
8 osób poinformowało, że w dniu
głosowania otrzymało karty do
głosowania nie ze swojego okręgu.
Mieszkańcom Płociczna wydano
karty z Jeziorek, czyli do okręgu
15, zamiast 14. Ponieważ różnica głosów między kandydatami
w okręgu 14 Mariuszem Błażewiczem a Heleną Sobotą wynosiła
6, świadkowie potwierdzili, że to
uchybienie mogło mieć wpływ na
wynik wyborów.
Ponowne wybory w okręgu 14 odbędą się 31 marca. Będą w nich
uczestniczyć H. Sobota i M. Błażewicz.
Sprawa niezgodności przy jesiennych wyborach prawdopodobnie
znajdzie swój finał w sądzie.
Fot. Archiwum
z

Członkowie i sympatycy Prawa
i Sprawiedliwości powiatu wałeckiego w minioną sobotę (2 bm.)
wzięli udział w uroczystościach
z okazji wypadającego dzień
wcześniej Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy św. w intencji członków po-

wojennego podziemia antykomunistycznego w Polsce odprawionej
w kościele pw. św. Mikołaja. Następnie złożono kwiaty i zapalono
znicze pod tablicą „Ofiar Reżimu
Komunistycznego”, umieszczoną na gmachu dawnej siedziby
Urzędu Bezpieczeństwa przy ul.
Okulickiego oraz oddano hołd żołnierzom wyklętym przy tablicy na

Skwerze Żołnierzy Niezłomnych
w parku miejskim przy ul. Tysiąclecia.
Podczas obchodów głos zabrała
Barbara Łazuka-Fierek, córka jednego z żołnierzy wyklętych oraz
Zdzisław Ryder, miejski radny.
Oprac. mk
fot. Sławomir Wojtczak

REKLAMA

Pamiętają i nie zapomną
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Siekiery złamały Lodołmaczy

Drużyna hokeja na lodzie z Wałcza uległa w Szamocinie gospodarzom.

Po dwóch tercjach Wałcz prowadził 2:0. Drużyna z Szamocina atakowała mocno i przełamała obronę Lodołamaczy dopiero w 50.
minucie meczu.
- Lodołamacz grał swoje, a Siekierze zaczęły puszczać nerwy relacjonuje Patryk Makaroński,
kapitan i jednocześnie prezes Lodołamaczy. - Jeden zawodnik dostał karę. Emocji było naprawdę
wiele. Kulminacyjnym momentem była decyzja sędziego o uzna-

W Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji burmistrz Wałcza
Maciej Żebrowski wraz wiceburmistrzem Agnieszką Łyskawą
wręczyli stypendia sportowe.
W tym roku na stypendia ratusz
przeznaczył blisko 130 tys. zł.
Pieniądze trafią do 42 młodych
sportowców z wałeckich klubów.
Gratyfikacje wynoszą od 100 do
800 zł i będą wypłacane co miesiąc
(w marcu będzie wyrównanie za
styczeń i luty) aż do grudnia.
- Stypendia trafiają do osób faktycznie zaangażowanych - mówił
REKLAMA

nie bramki dla Siekiery, której
- jak sam przyznał - sędzia nawet
nie widział.
Pomimo protestu Lodołamaczy
decyzja padła dwie minuty przed
końcem meczu i takim sposobem mecz zakończył się remisem
w podstawowym wymiarze gry.
Następnie odbyła się 5-minutowa
dogrywka. Ostatecznie w rzutach
karnych Lodołamacze przegrali
jedną bramką.
- Wałecki doping zawstydził chyba
wszystko, co działo się do tej pory
w Pilskiej Lidze hokeja - podkreśla P. Makaroński. - Wałcz pokazał
się z dobrej strony podczas meczu,

jak i po przegranej. Jestem dumny
z chłopaków. Idziemy do przodu,
tabela mówi sama za siebie, zostawiliśmy inne zespoły daleko z tyłu.
Robimy swoje rozpowszechniając
ten sport. Teraz musimy skupić się
na zadaszeniu na zawodówce i złapaniu sponsorów, aby rozwinąć
wałecki hokej. Bardzo dziękuję
wraz z kibicami burmistrzowi za
szybką i skuteczną pomoc przy załatwieniu autokaru.
Finał Pilskiej Ligi odbył się
w minioną niedzielę na lodowisku
w Szamocinie.
Oprac. mk
fot. Robert Judycki

Stypendia wręczone
podczas spotkania M. Żebrowski. Wałcz jest miastem sportu i wierzę,
że dzięki wam tak już zostanie. To
znaczna kwota, ale będę dążył do
tego, żeby z roku na rok była coraz
wyższa i będę to robił z przyjemnością. To długoterminowa inwestycja, która wszystkim się opłaci.
Gratuluję także rodzicom i trenerom, za czas i wasze poświęcenie.
Po oficjalnym spotkaniu był słodki
poczęstunek.
Stypendia otrzymali; UKS Victoria: Alicja i Julia Beim, Nikola
Martuszewska i Marta Romek;
UKS Ateny: Barbara Jęchorek,

Wiktoria Górecka, Agnieszka Cybulska, Małgorzata Stasiak, Dominika Majchrzyk. Ewelina Lefik,
Paulina Żydowiec, Juliana Wójcik,
Julia Szuber, Julia Zuzanna Sulik,
Maja Storczyk; WTS Orzeł: Kacper Łyskawa, Kajetan Różański,
Izabela Krzyżanowska, Dawid
Kliczkowski, Krystian Krzyża-

nowski, Milosz Polaczek, Hubert
Pora, Noel i Emil Czepe; UKS SP
Orzeł 2000: Wiktoria Berestecka,
Alicja Cieplińska, Anita Łukaszewicz, Natalia Wizjan, Marta Filipowiecz, Paula Guzowska, Dominika
Kozińska, Sandra Zimoch, Klaudia
Dziubak, Martyna Odolczyk, Natalia Rohn, Zuzanna Zabel, Marta

Sukiennik, Wiktoria Włodarczyk;
KS Korona Wałcz: Inez Jóźwiak,
Dominika Pogrzebska, Grzegorz
Żmuda, Anna Góralska.
Wręczenie stypendiów odbyło się
w wtorek (5 bm.). Wszystkim gratulujemy!
mk
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Trzy medale wywalczyły reprezentantki KS Korona podczas
międzynarodowego turnieju pięściarskiego rozegranego na Łotwie.

Medale na Łotwie

W Rydze rywalizowały zawodniczki z 16 europejskich krajów,
a wśród nich znalazły się zawodniczki Korony. Wracająca na ring
po kontuzji Anna Góralska stoczyła
tylko walkę sparingową, natomiast
Wiktoria Sarzała okazała się najlepsza w swojej kategorii wiekowej,
a Oliwia Jakubczyk i Dominika
Pogrzebska stanęły na najniższym
stopniu podium.
Ten wyjazd z przygodami - auto,
którym podróżowały zawodniczki
i trenerzy miało bliskie spotkanie
z dzikiem, lecz na szczęście nikomu
nic się nie stało - był jednym z etapów przygotowań do kolejnych imprez. W kwietniu w Karsiborze
odbędzie się spotkanie ekstraligi
boksu olimpijskiego. Pomorze
zmierzy się z Kujawami, a w sumie
ma odbyć się 10 walk. Natomiast
w końcu marca juniorzy w Koninie,
a juniorki w Grudziądzu rywalizować będą o tytuł mistrza Polski.
Oprac. p

Mistrzostwa na ergometrze

Ponad 100 zawodniczek i zawodników rywalizowało w trzynastej edycji mistrzostw Mirosławca na ergometrze wioślarskim.
W Szkole Podstawowej 2 marca
zawody rozpoczęto wprowadzeniem flagi olimpijskiej, później
odbył się krótki występ artystyczny. Zmaganiom wśród licznych

gości przyglądał się burmistrz
Mirosławca Piotr Pawlik i starosta Bogdan Wankiewicz. Rywalizowano w ponad 10 kategoriach
wiekowych, a dystans wahał się
od 200 do 1000 metrów. Najlepsi
w swoich kategoriach okazali się:
Dobrosława Haratyn, Norbert Biegański, Paulina Stefaniak, Karol
Kmiecik, Tatiana Smyczyńska, Ja-

kub Bocian, Oliwia Mazur, Jakub
Cichosz, Joanna Szczepańska, Rafał Łuczkowski, a wśród VIP-ów
triumfował Paweł Łakomy. Najlepsi otrzymali medale i puchary
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, których lista
liczyła ponad 20 pozycji.
Oprac. p
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