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Jak w amerykańskim
filmie
Pijana 54-letnia mieszkanka gminy Wałcz dokonała spektakularnego włamania do sklepu monopolowego w Wałczu. Do zdarzenia doszło w nocy
z poniedziałku na wtorek około godz. 3.30.
Pijana kobieta z impetem wjechała volkswagenem w witrynę,
uszkadzając zaparkowany samochód i drzwi do monopolowego,
przez które weszła do sklepu.
Następnie zabrała butelkę wódki
i odjechała do domu (kilka kilometrów).
- Kobieta usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia - mówi asp. Beata
Budzyń z Komendy Powiatowej
Policji w Wałczu. - Został powołany biegły z zakresu badań retrospektywnych celem ustalenia
zawartości alkoholu i środków
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psychoaktywnych we krwi.
Po kilku godzinach od zdarzenia
kobietę zatrzymano w miejscu
zamieszkania. Miała w wydychanym powietrzu prawie promil
alkoholu. Za popełnione czyny
grozi jej do 10 lat pozbawienia
wolności.
Jak udało nam się nieoficjalnie
dowiedzieć, kobieta w miejscowości, w której mieszka, podczas
jazdy zarysowała zaparkowany
samochód i wjechała w płot sołtysa.
mk

Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec
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Felieton na rozgrzewkę

Trollowanie trolla
Nieprzebrane tłumy uczestniczyły w spotkaniu z najlepszym
w historii Polski ministrem
spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. Zgromadzenie odbyło się
w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Wałczu, które wybudowane zostało dzięki wsparciu Prawa i Sprawiedliwości
i do którego zwieziono krzesła
z całego województwa, a i tak
miejsc siedzących, stojących,
a nawet zawieszonych pod sufitem, zabrakło. Tego pięknego
dnia słońce świeciło jeszcze
jaśniej, z całej okolicy zleciały
się słowiki, żeby wyśpiewać pochwalne trele wspaniałemu gościowi, a wody Radunia zdawa-

ły się szumieć teksty z pasków
TVP. Co ważne, zgromadzenie
nie miało absolutnie nic wspólnego z wyborami do Parlamentu
Europejskiego, w których startuje J. Brudziński. Jak bowiem
wiadomo, każdy polityk umiłowanej przez wielkiego wodza Jarosława Kaczyńskiego - jedynie
słusznej i prawdziwie polskiej
partii - Prawa i Sprawiedliwości,
jak dobry gospodarz zagląda do
każdego zakątka Polski, by doglądać tam każdej owieczki, nigdy nie chcąc niczego w zamian.
Tak samo jest przecież ze świadczeniami socjalnymi, które nie
są kiełbasą wyborczą. Tak się po
prostu składa, że przez zupełny
przypadek wprowadzane są zawsze przed wyborami tylko po
to, by Polkom, Polakom i ich
słodkim bąbelkom, będącym
przecież przyszłością narodu,
żyło się lepiej. Mimo że spotkanie nie miało związku z nadchodzącymi wyborami, nawet
licznie przybyli (do niedawna)
wyborcy Koalicji Europejskiej,
Wiosny i Konfederacji zdecydowali, że oddadzą głos na J.
Brudzińskiego i partię rządzącą
we wszystkich nadchodzących

elekcjach…
Myślę, że tylko taki sposób
zrelacjonowania
spotkania
z Joachimem Brudzińskim przez
naszego dziennikarza mógłby
zadowolić niektórych wałeckich
sympatyków i działaczy Prawa
i Sprawiedliwości. A że nieprawdziwy? Kto by się przejmował?
Nie ukrywam, że mamy z tą
formacją ogromny problem, bo
czego byśmy nie napisali, zawsze spotykamy się z hejtem, że
niedostatecznie uwypuklamy zasługi PiS-u, umniejszamy rangę
i znaczenie spotkań z ich politykami, podajemy zaniżoną liczbę
uczestników oraz oczywiście,
że mijamy się z prawdą (żadne
sprostowanie informacji związanej z tą partią nigdy do naszej redakcji nie wpłynęło). Nasza gazeta nazywana jest gadzinówką
i jest to jedno z łagodniejszych
określeń. Co ciekawe, hejtu nie
ma na Facebooku, gdzie wrzucamy tylko odnośnik do naszej
strony internetowej, bo tam trollkonta są natychmiast zauważane. Poza tym, wygląda na to,
że autorzy tych komentarzy chyba jednak się ich wstydzą i nie
chcą, żeby ich z nimi utożsamia-

no… Ostra jazda bez trzymanki
zaczyna się dopiero na naszym
portalu, gdzie wymyślić sobie
można dowolną tożsamość. Zachęcam do poczytania - obraz
typowego pisowskiego trolla
wyłania się stamtąd nieciekawy.
Za nic nie mogę zrozumieć, czemu to ma służyć. Negatywna (że
wyrażę się łagodnie) kampania
prowadzona przed wyborami
samorządowymi w Wałczu tylko
pokazała, że takimi metodami
tutaj się nie wygrywa. Hejterskie
profile facebookowe wyrastały,
jak grzyby po deszczu. Maciej
Żebrowski był tam ośmieszany,
opluwany, bez żadnych konsekwencji przedstawiano fejkowe
informacje na jego temat, wyciągano zdania z kontekstu, żeby
tylko przedstawić go w najgorszym świetle. Niestety, wygląda
na to, że lokalni działacze korzystają z metod wypracowanych
na farmach trolli, pewnie jakiś
okólnik poszedł w tej sprawie.
Znam kilku członków i sympatyków PiS-u. To ludzie z klasą
i wysoką kulturą osobistą, jak
na przykład Maria Minkowska,
Marek Giłka, Jerzy i Maciej
Goszczyńscy, Marek Subocz,

Zdzisław Ryder i najmilsza
osoba na świecie, jego żona,
Justyna (mój mąż dodaje jeszcze kilka nazwisk do tego grona, ale nie poznałam tych ludzi
osobiście, więc nie wymieniam). Na pewno oni nie mają
z tym nic wspólnego. I za nic
nie uwierzę, że wyżej wymienieni przyzwalają na tak toporną propagandę i takie metody.
Więc kto to robi? Nie wiem,
może jacyś nadgorliwi, nieopierzeni młodzi działacze,
którzy nieudolnie chcą się podlizać „górze”? Może to ludzie,
którzy dzięki koneksjom u wyżej osadzonych działaczy partii
rządzącej dostali pracę i chcą
się w ten sposób odwdzięczyć?
Być może to zwykli wyznawcy, a może ktoś z Koalicji Europejskiej trolluje trolla - to by
było dopiero ciekawe zjawisko. Pojęcia nie mam, jak to
tutaj działa. Wierzę jednak, że
przyniesie to skutek odwrotny
do zamierzonego, czego serdecznie życzę wszystkim, ale
przede wszystkim sobie.
Zuzanna
Błaszczyk-Koniecko

Kto dba, ten ma

W ostatni weekend kwietnia na Dolnym Mieście w sobotę odbyła się akcja sprzątania nabrzeża. W czynie społecznym wzięło udział
kilkadziesiąt osób. To inicjatywa radnych miejskich: Bożeny Terefenko, Pawła Łakomego, Bogusławy Towalewskiej i Alfreda Mikłaszewicza.
- Pomysł wysprzątania tego terenu
narodził się już dawno - opowiada
pomysłodawczyni akcji radna miejska Bożena Terefenko. - Przerażała
mnie ilość psich odchodów i masa
śmieci. Nie było takiej akcji i dotąd
nie było sprzątane przez mieszkańców. Służby odpowiednie co jakiś
czas sprzątają, ale te wory śmieci
to dzieło niektórych mieszkańców.
Mam nadzieję, że osobom, które
włączyły się aktywnie do akcji, będzie teraz łatwiej zwrócić uwagę
tym, którzy śmiecą i nie sprzątają po
swoich czworonogach.
Pomimo tego że akcja była rozpropagowana (wysłano 1200 zaproszeń
do mieszkańców Dolnego Miasta),
przyszło zaledwie kilkadziesiąt

osób.
- I tak cieszę się z frekwencji - podkreśla Paweł Łakomy, przewodniczący Rady Miasta w Wałczu. - Niestety ci, którzy najgłośniej krzyczeli
podczas kampanii wyborczej, że im
zależy na dobru miasta, jakoś się
dzisiaj nie pojawili.
Sprzątano teren między blokami nr
9 i 30. Uzbierano 2 tony (!) śmieci, wśród których były m.in. meble
ogrodowe, opony, zużyte strzykawki, puszki po piwie, butelki, plastiki,
sprzęt AGD, pojemniki po farbach,
fotele a nawet muszle klozetowe.
Oprócz wspomnianych radnych do
akcji włączył się m.in. wiceburmistrz Wałcza Adam Biernacki, wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski, pre-

zes Wałeckiej Współdzieli Mieszkaniowej Łukasz Podkowa i radny
powiatowy Sławomir Niewczas.
- Niech będzie to pierwszy krok do
pełnego zagospodarowania brzegu dodaje P. Łakomy. - W dalszej kolejności w ramach budżetu obywatelskiego może uda się zrobić ścieżkę
pieszo - rowerową, później plażę, a
w przyszłości być może nawet małą
przystań, która mogła by służyć np.
klasie sportowej o profilu kajakowo-żeglarskim. Wszystko jest możliwe.
Sprzęt i wsparcie logistyczne zapewnił Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Wałecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa.
mk
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Charytatywne grillowanie
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Takie sąsiadki to prawdziwy skarb Daria Kruczyńska, Aleksandra Kisielewska i Justyna Szymańska w kilka dni zorganizowały imprezę charytatywną, podczas której na leczenie i rehabilitację sąsiada udało się zebrać ponad 7 tys. zł. Co ciekawe, ledwo się znają,
wiedzą o sobie tyle, że mieszkają na jednym osiedlu.

1 maja na boisku przy Zdobywców
Wału Pomorskiego atrakcji nie
brakowało. Gwoździem programu
był oczywiście grill, oblegane były
także stoiska ze słodkimi wypiekami oraz loteria fantowa, w której
za 2, 10 lub 50 złotych można było
wylosować drobiazgi lub wartościowe rzeczy, jak vouchery do
salonów kosmetycznych, bilety
do parku linowego, rejsy stateczkiem wycieczkowym. Animatorka
czasu wolnego Vanessa przygotowała program dla dzieci, było też
malowanie twarzy i malowanie
dłońmi na folii oraz zajęcia sportowe. Frekwencja była bardzo
duża. Widziano nie tylko sąsiadów
z osiedla przy Zdobywców, ale też
mieszkańców innych części miasta. Niektórzy przyjeżdżali tylko
po to, żeby wrzucić pieniądze do
puszek.
- Pomysł był mój - przyznaje D.
Kruczyńska. - O chorobie sąsiada
powiedział mi mąż, który przeczytał tę informację na stronie Extra
Wałcza. Nie mogłam w to uwierzyć. Choć się nie znaliśmy, to
wiedziałam tyle, że jest fajnym,
REKLAMA

pogodnym człowiekiem, który ma
wspaniałą rodzinę, małe dzieci.
Od razu wiedziałam, że muszę im
jakoś pomóc. Myślałam o niewielkiej imprezie tylko dla sąsiadów,
ale zapukałam do Oli i Justyny,
i już po chwili było wiadomo, że
zrobimy to razem z większym roz-

machem, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy.
Przygotowania trwały tydzień,
w tym czasie udało się załatwić
całą masę formalności, między
innymi wpis w ewidencji Fundacji
Złotowianka.
- Pomagało nam mnóstwo ludzi,
nasi mężowie, dzieci, ich przyjaciele oraz zupełnie obcy ludzie.
Zapukałyśmy do każdego mieszkania na osiedlu, nikt nie odmówił
pomocy, wszyscy sąsiedzi chętnie
zgodzili się przyjść - cieszy się D.
Kruczyńska. - Dzięki grillowaniu
nie tylko miałyśmy okazję pomóc
Andrzejowi, ale też poznałyśmy
naszych sąsiadów, przekonałyśmy
się, że to bardzo fajni, empatyczni
ludzie.
Honorowym gościem imprezy
był Andrzej Ruszczyński, który
po usunięciu guza mózgu doznał

lewostronnego niedowładu. Wymaga kosztownej rehabilitacji.
Podczas grillowania niezwykle
wzruszony podziękował organizatorkom spotkania.
- Do teraz nie mogę uwierzyć, ile
w ludziach jest dobroci. Dziewczyn, które to zorganizowały, właściwie nie znam, mówimy sobie
tylko: dzień dobry. Nie znam też
większości uczestników imprezy.
Jest mi bardzo miło, że zechcieli

przyjść. Wzruszenie odbiera mi
mowę - mówił A. Ruszczyński. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale
nie poddajemy się. Od lekarza
w wałeckim szpitalu usłyszałem,
że pożyję trzy miesiące. Minęło pół roku, nadal żyję i mam się
coraz lepiej. Zamierzam odwdzięczyć się za tę dobroć, którą otrzymałem i pomagać innym, kiedy
znajdą się w trudnej sytuacji.
z

Organizatorki Sąsiedzkiego Grillowania dziękują następującym osobom, firmom i instytucjom:
Enzo, Play, Salon Urody Ma-dame, Bistro „Porannik”, Park linowy
Rudnica, Lilia beuaty&spa, Gastronomik, Studio Urody „Jasmin”,
Tadeusz Gnojewski, Katarzyna Białecka, COS OPO, Anna Matuszak,
Toi Toi, Ozen, Fresh- house, Salon fryzjerski Prestiż, ZAZ, lody Puchatek, Katarzyna Łopato-Konieczna, ZWiK, ZGK, Urząd Miasta,
TBS, firma Cymes, Stowarzyszenie „10-tka”, WSM, WCK, firma
Ludwig Czekolada.
Daria Kruczyńska, Aleksandra Kisielewska, Justyna Szymańska
Podziękowania
Ogromne podziękowania dla Darii Kruczyńskiej, Justyny Szymańskiej oraz Aleksandry Kisielewskiej za organizację Sąsiedzkiego
Grillowania dla Andrzeja. Z całego serca dziękujemy także wolontariuszom „10-tki”, sąsiadom oraz wszystkim ludziom o wielkich
sercach, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji
imprezy. Serdeczne podziękowania kierujemy także w stronę hojnych
darczyńców, bez Was organizacja tego wspaniałego wydarzenia byłaby niemożliwa.
Za każdą formę pomocy i wsparcia ogromnie dziękujemy
Wdzięczni Natalia i Andrzej Ruszczyńscy
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Ogłoszenia drobne
- - PRACA - • 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
• Praca zdalna, możliwość wykonywania w domu.
Mail: teamworkbiznes@wp.pl
Tel. 504 339 800
• Praca dla administratora stron www lub programisty.
Szukamy osoby która już coś potrafi z zakresu kodowania html, ccs itp.
lub chciałaby się go nauczyć. Praca polega na robieniu zmian na stronach www itp. Gwarantujemy dużą możliwość rozwoju oraz zatrudnienie
po odbyciu płatnego stażu.
Zajmujemy się tworzeniem stron www oraz marketingiem. Nasza strona
www.e-hermer.pl. Zgłoszenia proszę kierować na
jacek@e-hermer.pl
• Apteka 36,6 w Wałczu zatrudni mgr. Farmacji z uprawnieniami kierownika lub bez.
Tel. 500 048 799
• Apteka 36,6 w Wałczu zatrudni tech. Farmaceutycznego.
Tel. 500 048 799
• Emeryt tech. Budowlany szuka zajęcia.
Tel. 691588 828
• Poszukuje sprzedawcy do pracy w komisie.
Tel. 506 995 770
• „VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. w Wałczu
przyjmie do pracy murarza-płytkarza
Tel. 661 912 897

• Praca w Holandii i Belgii. Ofert wyjazdowe w ciągu całego roku.
Specjalna oferta wakacyjna dla młodzieży.
Rekrutację prowadzi biuro w Wałczu, ul. Kościuszki 12A,
tel. 672584108, 603122111, www.posrednictwoholandia.pl
Lic.4933

- - 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

• Sprzedam dom 123m2 3000 zł m2 ul. Chopina,
garaż w piwnicy.
Tel. 536 389 203
• 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
• Wynajmę lokal
Tel. 725 929 462
• 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
• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966
• Sprzedam dom 320m2 w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905
• Pokój do wynajęcia
Tel. 888 108 966
• Pokoje do wynajęcia
Tel. 604 580 081
• Mieszkanie do wynajęcia najchętniej dla firm
Tel. 604 580 081
• Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792 020 549
• Do wynajęcie dwupokojowe mieszkanie umeblowane
Tel. 697 118 216

- - RÓŻNE - • Biuro Matrymonialne „Dana”
Tel. 695 062 020

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

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• Sprzedam mieszkanie w Karsiborze.
Tel. 513 281 038

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

• Sprzedam działkę budowlaną 521m2+ działkę ogrodniczą 2900m2 .
Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150

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

• 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 mieszkanie w Karsiborze 62m2.
Tel. 513 282 038
• Kupie dom w Wałczu. Możliwość zamiany na całkowicie wyremontowane mieszkanie na l pietrze, Zatorze I.
Tel. 661 786 296

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• 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
• Sprzedam elementy drewniane na domek letniskowy piętrowy
o wym. 5x7m x 4,4m
Tel. 514 994 890 lub 506 444 580
• Kupię części do samolotu Lim 5; Lim 2
Tel. 501 608 273
• Fotograf Lucjola Runiewicz. Sesje okolicznościowe, sesje rodzinne,
dziecięce.
Tel. 515973234
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Spotyka się dwóch kumpli
i jeden mówi:
- Patrz na mój tatuaż .
- Ja mam Hitlera na pośladkach.
Ściąga spodnie i pokazuje.
- Gdzie on jest?
- A to gnój, chyba wlazł do
bunkra!
Mój dziadek był weteranem
II wojny światowej. W czasie
Bitwy o Anglię, tylko w ciągu
jednego dnia zniszczył 8 niemieckich samolotów, zabijając
przy tym 24 lotników. Najgorszy mechanik Luftwaffe..

EXTRAWAŁCZ nr 341

Bezpieczny długi weekend

Już od 30 kwietnia na drogach powiatu wzmożone
patrole, zwłaszcza ruchu drogowego, dbały o bezpieczeństwo uczestników ruchu. Na szczęście tym
razem długi weekend majowy był bezpieczny.
Od początku majowego weekendu na terenie powiatu wałeckiego
nie doszło do żadnego wypadku
drogowego, do jednostki policji
zgłoszono trzy kolizje drogowe,
policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy prowadzili pojazd
pod wpływem alkoholu.
Ponadto odnotowano pożar, do
którego doszło w gminie Tuczno
REKLAMA

Generał wchodzi na teren wojska i mówi:
- Słuchajcie żołnierze za pół godziny przyjeżdża Matka Boska.
Wszyscy bardzo się zdziwili
i zaczęli szybko sprzątać. Gdy
upłynął zapowiadany czas wpada generał i mówi:
- Bosek matka przyjechała!
Idą przez most Polak, Niemiec
i Rusek.Nagle spotkali diabła.
Diabeł mówi:
- Wrzućcie coś do rzeki, a jak
tego nie znajdę to was przepuszczę.
Rusek wrzuca igłę, ale diabeł
znalazł, więc nie przepuszcza
Ruska.
Niemiec wrzuca szpilkę ale
diabeł znalazł ,więc jego też nie
przepuszcza.
Polak: myśli....myśli...nagle
puścił bąka i mówi łap póki
gorące!
Jest Polak, Niemiec i Rusek.
Są zawody we wbijaniu gwoździa głową.
Pierwszy wbija Niemiec - 1,2,3
i wbity.
Następnie Polak - 1,2 wbite.
Rusek 1 wbite.
Ogłaszają wyniki.
Niemiec 2 miejsce, Polak 1,
a Rusek został zdyskwalifikowany za wbicie gwoździa odwrotną stroną.
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na jednej z działek rolnych, gdzie
z nieustalonych dotąd przyczyn
spaleniu uległo 60 balotów słomy.
W ubiegłym roku w długi majowy weekend doszło do trzech wypadków i 15 kolizji drogowych,
policjanci zatrzymali 5 pijanych
kierowców.
Oprac. z
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Razem lepiej

Po raz pierwszy organizatorzy dwóch majowych imprez połączyli siły. I w ten sposób 3 maja na Wałeckiej Promenadzie Gwiazd Sportu Międzynarodowa
Plenerowa Majówka, organizowana przez wałeckie
Starostwo, ORS Przyszłość i Stowarzyszenie Ziemi
Wałeckiej „Niezależni” odbyła się wspólnie z Festiwalem Organizacji Pozarządowych organizowanym
przez Urząd Miasta Wałcz i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Obydwa wydarzenia organizowane są od czterech lat, ale po raz
pierwszy odbyły się równocześnie.
- Już od dawna miałem pomysł,
żeby organizować wspólnie takie imprezy, ale jakoś do tej pory
nie było nam to dane. Dobrze, że

wreszcie się udało, bo uważam, że
partnerstwo buduje, a takie wspólne eventy są wskazane i na pewno
będą procentować na przyszłość
- mówi starosta Bogdan Wankiewicz.
- To dobry pomysł i cieszę się, że
udało nam się wspólnie zorgani-

zować tym bardziej, że organizacje pozarządowe prezentowały
się także na majówce na Dąbrowskiego - dodaje Anna Kałamarz
z Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Wałczu.

W tym roku na festiwalu zaprezentowało się 38 organizacji pozarządowych zajmujących się bardzo
zróżnicowaną działalnością. Były
to stowarzyszenia przede wszystkim z Wałcza, ale także z Tuczna,

Mirosławca czy Hanek. Po raz
pierwszy pokazały się kluby sportowe, które przygotowały szereg
zajęć sportowych; w organizację
włączyła się też Liga Obrony Kraju, która przeprowadziła zawody
strzeleckie o puchar burmistrza.
Tradycyjnie odbyły się warsztaty
rękodzielniczo-artystyczne, zawody smoczych łodzi, poczęstunek
zapewniły gminne koła gospodyń wiejskich; najwięcej atrakcji
było oczywiście dla najmłodszych
m.in. zamki dmuchane, plenerowe
gry planszowe czy zajęcia plastyczne. Przez całe popołudnie za
scenie występowali młodsi i starsi artyści, a majówkę zakończył
koncert zespołu Golec uOrkiestra,
po którym muzycy rozdawali autografy i pozowali do wspólnych
zdjęć.
k

Entuzjazm i miłe zaskoczenie

Członkowie Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości z Wałcza w Dzień Flagi rozdali mieszkańcom 500 chorągiewek.
- Zachęceni zeszłorocznym powodzeniem wraz z sympatykami
i członkami Prawa i Sprawiedliwości postanowiliśmy w tym
roku powtórzyć akcję rozdawania chorągiewek na Dzień Flagi
- mówi Sławomir Wojtczak z FM
PiS Wałcz. - Nauczeni doświadczeniem roku ubiegłego, zwiększyliśmy nakład i kupiliśmy 500
sztuk materiałowych chorągiewek.
Poprzez takie przedsięwzięcie
FM PiS chce przypomnieć spoREKLAMA

łeczeństwu o istnieniu Dnia Flagi
i zwrócić uwagę na miłość oraz
przywiązanie do polskich barw
narodowych.
- Mimo kiepskiej pogody podzieleni na dwie grupy ruszyliśmy
spod Wałeckiego Centrum Kultury w miasto - relacjonuje S.
Wojtczak. - Kiedy dochodziliśmy
z moją grupą do placu Wolności,
praktycznie kończyły się nam już
chorągiewki, co jest dowodem
na to, że za rok musimy przynajmniej jeszcze raz podwoić ich

liczbę. Nie tylko dzieci chętnie
przyjmowały chorągiewki, ale
również młodzież i osoby starsze.
Spotkaliśmy się z ogromnym entuzjazmem ludzi i czasami również miłym zaskoczeniem, ponieważ znalazły się osoby, które
o takim dniu nie wiedziały. Ten
fakt jest dla nas motywacją i potwierdzeniem, że nasza akcja jest
potrzebna i na pewno powtórzymy ją w przyszłym roku.
mk
Fot. Bartosz Zasada
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Szybko i sprawnie

EXTRAWAŁCZ nr 341

Chociaż porządek obrad VI sesji Rady Miasta zawierał sporo punktów radni procedowali szybko i sprawnie. Nie obyło się oczywiście
od słownych starć, lecz wszystko mieściło się w granicach kultury dyskusji. Kilka punktów wzbudziło szczególne kontrowersje.
W sali sesyjnej Urzędu Miasta 30
kwietnia zasiadło 18 z 21 radnych,
zabrakło Haliny Kuch, Kamili Trojanowskiej i Piotra Wojtanka. Przybyło całe kierownictwo ratusza z burmistrzem Maciejem Żebrowskim
na czele. Po szybkim procedowaniu
pierwszych kilku punktów porządku obrad radni dłużej zatrzymali
się przy informacji w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji
miejskich. Powróciła między innymi
sprawa łącznika pomiędzy ulicami
gen. Andersa, a Zdobywców Wału
Pomorskiego, remont zabytkowego muru wokół cmentarza przy tej
ostatniej ulicy oraz poruszono temat remontu i przebudowy dróg
wewnętrznych na osiedlu Królowej
Jadwigi, za PKO BP. Aby na czas
remontu nie utrudniać mieszańcom
dojazdu, parking przy WCK zostaniem otwarty i ogólnie dostępny.
Natomiast teren po byłej rzeźni zostanie zdrenowany, aby odprowadzić
nadmiar stojącej tam wody i częściowo utwardzony. Natomiast właściciel terenu po byłej mleczarni
zadeklarował, że podczas organizowanych miejskich imprez udostępni
REKLAMA

teren na parking. Później przyszedł
czas na podejmowanie uchwał. Po
przyjęciu sześciu z nich bez dyskusji
i jednogłośnie dłużej pochylono się
nad sprawą powierzenia przez gminę
miejską prowadzenia szkoły podstawowej dla dorosłych przez powiat.
Choć niemal wszyscy zgadzali się,
że taka placówka jest potrzebna niejako przy okazji pojawił się temat
zwolnień nauczycieli.
- Ilu nauczycieli straci pracę? - pytała radna Bogusława Towalewska.
- Czy prowadzono rozmowy, aby
część pedagogów przeszła do szkół
średnich i czy na bazie miejskiej
infrastruktury sportowej można by
stworzyć w tych szkołach klasy sportowe, np. siatkarską. Proszę również
o informację z iloma nauczycielami
zatrudnionymi na czas określony nie
zostaną przedłużone umowy?
- Nie jest tak tragicznie z pracą nauczycieli, jak zakładaliśmy na początku - odpowiadał burmistrz M.
Żebrowski. - Jesteśmy na etapie precyzowania danych, lecz wydaje się,
że pracy nikt nie straci. Stworzenie
klas sportowych wydaje się zasadne
i w tej sprawie będę rozmawiał ze

starostą. Natomiast na ostanie pytanie po uzyskaniu dokładnych danych
odpowiem na piśmie.
Zdecydowanie większe emocje
ujawniły się podczas dyskusji nad
uchwałą o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Droga ekspresowa S10”.
- Pan burmistrz nie dotrzymał danego słowa i jest niewiarygodny
- rozpoczął Maciej Goszczyński.
- W grudniu ubiegłego roku zadeklarował pan, że jeżeli opinia komisji budżetu w tej sprawie będzie
negatywna, temat już nie powróci.
W kompetencjach samorządu nie
leży budowanie dróg, a przystępowanie do stowarzyszenia, które nie
ma żadnego wpływu na realizację tej
inwestycji, jest mało logiczne. Pan
powinien zająć się sprawami ważnymi dla mieszkańców, jak wywóz
śmieci, a nie tymi, które nie mają
wpływu na życie wałczan. Stowarzyszenie to inicjatywa wyłącznie
polityczna, która wraca zawsze
przed wyborami. Niech pan nie daje
się na początku kadencji wmanewrować w polityczną hucpę.
W podobnym tonie popierając
przedmówcę wypowiedzieli się również Zdzisław Ryder i Krzysztof Piotrowski, podnosząc przy tym sprawę
drogi nr 22.
- Ten temat został szeroko omówiony i w polemikę co do moich kompetencji z radnym Goszczyńskim nie
będę się wdawał - odpowiadał M.
Żebrowski. - Chodzi o ciągłe nagłaśnianie tematu, a w stowarzyszeniu
nie zasiadają politycy, lecz wyłącznie samorządowcy. Wspieramy drogę S10, a za chwilę rozpoczniemy
lobbowanie na rzecz drogi nr 22.
Uchwałę przyjęto przy 11 głosach za
i 7 przeciwnych. Po zaaprobowaniu
zmian w budżecie, stworzeniu Miejskiej Rady Seniorów pochylono się
nad projektem uchwały o nadaniu

skwerowi przy ryneczku imienia
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Generalnie radni podczas dyskusji pochwalali działania orkiestry
i doceniali jej dokonania, lecz przeważała opinia, że miejsce jest niezbyt odpowiednie i należy poszukać
bardziej eksponowanej lokalizacji.
Padła propozycja, aby nazwę nadać
placowi znajdującemu się przy Wałeckim Centrum Kultury. Wnoszący
pod obrady projekt uchwały Piotr
Romanowski bronił swojego pomysłu, jednak w końcu zgodził się ad
hoc przeredagować projekt i nadać
nazwę właśnie placowi przy WCK.
Jednak procedowanie „na kolanie” nie spodobało się większości
i ten punkt porządku obrad przy 14
głosach za, jednym wstrzymującym i trzema przeciw został zdjęty.

Rozmawiano również o zasadności
zakupu samochodu służbowego,
który byłby wykorzystywany przez
pracowników Urzędu Miasta. Wydatek na ten cel w wysokości 155
tysięcy złotych, a także sama zasadność zakupu wzbudziła sprzeciw
części radnych. Jednak większością
głosów zdecydowano inaczej. W interpelacjach i zapytaniach radnych
powróciła ponownie między innymi
kwestia wykształcenia i kompetencji
dyrektora WCK i sprawa przejęcia
przez miasto dworca. Pytano również o kwestię uregulowania problemu reklam szpecących miasto,
a także jak zakończyła się sprawa
sądowa miasto kontra Marek Matela. Kierownictwo zobowiązało się
odpowiedzieć na piśmie.
piotr

Fałszywy alarm bombowy

Tegoroczni maturzyści nie mają lekko. Najpierw trwał strajk nauczycieli, klasyfikacja
stała pod znakiem zapytania, teraz - jakby abiturienci mieli mało stresu - ktoś usiłuje
uniemożliwić przeprowadzenie egzaminu. Podobnie jak w całym kraju, tak i u nas
niezidentyfikowany do tej pory idiota (lub zorganizowana grupa idiotów, działających
w tzw. darknecie) wysłał do szkół maile z informacją o podłożeniu ładunków wybuchowych.
Do zdarzenia doszło w nocy z 6 na
7 maja.
- Treść w całej Polsce była podobna
- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wałczu asp. Beata Budzyń. - Po otrzymaniu informacji do Zespołu Szkół
nr 4 RCKU i Wałeckiej Akademii
Wiedzy natychmiast udała się grupa
rozpoznania minersko-bombowego.

Policjanci przeszukali wszystkie
pomieszczenia i nie znaleźli niczego niepokojącego. Dodam, że nie
było możliwości podłożenia ładunków, bo szkoła była zamknięta, alarmy włączone. Mimo to każdy taki
sygnał musimy sprawdzić.
Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje dyrektor. Tutaj nie
było takiej konieczności, egzaminy

odbyły się bez większych zakłóceń.
Fałszywy alarm bombowy to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sprawca
może też odpowiedzieć finansowo,
ponosząc koszty udziału w akcji
służb, ewakuacji lub odszkodowań
za straty wywołane wstrzymaniem
działania danej instytucji.
z
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Krajobraz w sztuce

Na wernisażu wystawy „Krajobraz życia - życie krajobrazu”, który odbył się 3 maja w tuczyńskim zamku,
swoje prace zaprezentowało 34 twórców: studentów i wykładowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz ich przyjaciele.
26.04.2019 r. godz.20:00
Dyskusyjny Klub Filmowy
– Film KAFARNAUM
Kino Tęcza, Bilety 10 zł
6.05.2019 r. godz. 10:00
Powiatowy Przegląd
Zespołów Tanecznych
sala widowiskowa, wstęp wolny
6.05.2019 r. godz. 17:00
Spotkanie autorskie
z Jakubem Małeckim
sala klubowa WCK
wstęp wolny
11.05.2019 r. godz. 19:00
Babu Król i Smutne Piosenki
– „Nowa Fala Polskiego
Dansingu”
sala widowiskowa WCK
Bilety 20 zł

Terminarz kina „Tęcza”
27-09.05.2019 r.
Avengers: Koniec gry
godz. 17:00 i 20:00
04-05.05.2019 r.
Avengers: Koniec gry
godz. 14:00
10-16.05.2019 r.
Słodki koniec dnia
godz. 17:45

W głównej mierze twórcy studiują lub zajmują się zawodowo
kształtowaniem krajobrazu i sztuką krajobrazu. Wkład w powstanie wystawy i towarzyszących jej
wydarzeń mieli także mieszkańcy
Tuczna: Janusz Gajowiecki i Paweł Sochacki.
- Do ochrony krajobrazu zobowiązuje nas dokument przyjęty
przez Polskę w 2006 roku, mianowicie Europejska Konwencja
Krajobrazowa. Odkąd ją przyjęliśmy, naszą powinnością stała się
ochrona endemicznych krajobrazów oraz ochrona ich różnorodności - mówiła kurator wystawy
Izabela Dymitryszyn z SGGW
w Warszawie. - Ochrona ta zgodnie z Konwencją, realizowana
ma być między innymi poprzez
ukazywanie i upowszechnianie
piękna, znaczeń, wrażeń z odbioru krajobrazu, definiujących
wartości rodzimych krajobrazów,
których doświadczamy w życiu
codziennym. Dlatego na naszej
wystawie wszyscy twórcy próbują ukazać wrażenia, znaczenia,

Piknik z Moniuszką

W przeddzień dwusetnych urodzin
kompozytora Stanisława Moniuszki na placu rynkowym w Tucznie
odbył się „Piknik z Moniuszką”.
Mimo niesprzyjającej pogody
w wydarzeniu uczestniczyło około
150 osób, które chwaliły pomysł
i sugerowały, że podobnych wydarzeń w plenerze powinno być więcej. Najpierw zorganizowano tematyczny quiz i zabawy muzyczne
dla dzieci, później odbył się koncert artystów Opery na Zamku
w Szczecinie. Pomysłodawcą wydarzenia, zorganizowanego z okazji Roku Moniuszkowskiego, był
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie i Urząd Miasta.
z

17-23.05.2019 r.
Słodki koniec dnia
godz. 17:45
17-23.06.2019 r.
Wilkołak
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

wartości, które w krajobrazach
dostrzegają. Myślą przewodnią
naszej wystawy jest różnorodność
postrzegania krajobrazu.
Twórcy korzystali z wielu technik,
jak malarstwo olejne, rysunek, fotografia, rzeźba i film. W okolicy
zamku można też było podziwiać
instalacje przestrzenne.
Gośćmi podczas wernisażu byli
m.in. były minister środowiska,
Jan Szyszko, burmistrz Krzysztof
Hara, tuczyńscy radni i mieszkańcy.
Wernisażowi towarzyszyły warsztaty artystyczne dla dzieci, projekcja filmu Pawła Sochackiego,
stanowiącego porównanie Tuczna
sprzed i po II wojnie światowej.
Tematyczną oprawę muzyczną
wernisażu przygotował Maksymilian Stryczek.
Prace zaprezentowane w tuczyńskim zamku można oglądać do 2
czerwca.
Sponsorem wystawy „Krajobraz
życia - życie krajobrazu” jest firma Ludwig Czekolada.
z
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Niespełna 100 osób uczestniczyło w spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji i jednocześnie kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego Joachimem Brudzińskim. W wypowiedziach polityków, jak i wśród zadających pytania, dominowały dwie tendencje. Krytyka poprzedniej władzy i chwalenie dokonań obecnej.
W sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 29 kwietnia zasiedli niemal wyłącznie sympatycy
partii rządzącej, po reakcjach
było widać, że obecni wiedzą
już na kogo oddadzą głos w najbliższych wyborach. Przeważały osoby po 40. i 50., młodych
twarzy było niewiele. Gościowi
towarzyszyli wiceminister Paweł
Szefernaker i posłanka PiS Małgorzata Golińska. Honory domu
pełnił wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.
Joachim Brudziński rozpoczął
od wymienienia ilości środków,
jakie rząd przeznacza na służby
mundurowe, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie.
- Mieszkańcy mniejszych miejscowości mają takie same prawo czuć się bezpiecznie, tak jak
mieszkańcy dużych aglomeracji - mówił minister. - Podobnie
funkcjonariusze mają prawo pra-

cować w godnych warunkach,
jak ich koledzy w większych
miastach. Stąd budowa nowy
komend policji w Wałczu, czy
Sławnie. Ostatnie trzy lata to
dobry czas dla Pomorza Zachodniego. Chcemy się dzielić ze społeczeństwem owocami wzrostu

gospodarczego,
uszczelniamy
system podatkowy, sprzeciwiamy się wyprzedaży za bezcen
polskiej ziemi, a to, co odzyskaliśmy, natychmiast transformujemy do kieszeni Polek i Polaków.
Dalej minister chwalił programy
socjalne rządu, mocno przy tym

ganiąc poprzednią ekipę. Deklarował, że wszyscy, bez względu
na przynależność partyjną, otrzymają wsparcie rządu. Odniósł się
również do niedanego strajku nauczycieli.
- Nauczyciele powinni otrzymywać wyższe wynagrodzenie przekonywał minister. - Lecz nie
można brać dzieci jako zakładników. Dziękuję tym pedagogom,
dzięki którym udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne
i klas ósmych. Będziemy wyrównywać dysproporcje, lecz należy
ostudzić emocje, usiąść do stołu
i poważnie porozmawiać.
Było także o wspieraniu emerytów, młodzieży, obniżeniu podatków i kryzysie imigracyjnym.
Mówca apelował również o pójście na wybory i prosił o głosy.
W podobnym tonie przemawiali
także Paweł Szefernaker i Małgorzata Golińska. Przemówienia
polityków były często przerywa-

ne oklaskami.
Później przyszedł czas na pytania z sali. Poruszono kilka spraw,
lecz czas, który mocno ograniczał gości, nie pozwolił na zadanie zbyt dużej ich liczby. Pytano
o ustawę o odpadach, ustawę
odorową, czyli w jakiej odległości od domów można będzie budować chlewnie i obory, dalszą
dekomunizację, dlaczego - jak to
określiła zadające pytanie osoba - wandale, którzy obalili pomnik księdza Jankowskiego, nie
siedzą w więzieniu, dopłaty dla
rolników, a także, kiedy obecny
rząd powie wyraźnie wszystkim
organizacjom żydowskim, że nie
otrzymają żadnych rekompensat
od Polski. Niektórzy nie zadawali pytań, skupili się wyłącznie
na podziękowaniach dla rządzących.
Po około dwóch godzinach spotkanie się zakończyło.
piotr
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz (tel.
672509256) ogłasza, że: dnia 05-06-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoskiej 13 w sali nr 14, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości – działka gruntów ornych oznaczona numerem geodezyjnym 83/2, stanowiącej własności dłużniczki, położoną w obrębie miejscowości
Kolno, gmina Wałcz, o łącznym obszarze 0,2398 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 39971
[NKW KO1W/00039971/3]
Suma oszacowania wynosi 9 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10
sumy oszacowania, tj. 920,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia
poprzedzającego przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia
tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy informuje, iż przedmiotem niniejszej licytacji jest nieruchomość rolna.
W związku z tym informuje, iż zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia
11 kwietnia 2003r. nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej
część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje
się do nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, nieruchomości
rolnych będących drogami wewnętrznymi oraz do nabycia udziałów lub ich części we
współwłasności nieruchomości, których mowa w pkt. 1 lit. b i c wyżej wskazanej ustawy.
Komornik Sądowy
przy SR w Wałczu
Grzegorz Wołodkowicz

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz (tel.
672509256) ogłasza, że: dnia 05-06-2019r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego
w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoskiej 13 w sali nr 14, odbędzie się druga licytacja udziału dłużnika, wynoszącego 48/256 w nieruchomości gruntowej składającej
z pięciu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:212,213/1,216,178/1,220, stanowiących grunty rolne bez zabudowań, położonej: 78-600 Chwiram, gmina Wałcz, o łącznym obszarze 14,2400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 3771/0 [NKW KO1W/00003771/0]
Suma oszacowania wynosi 89 930,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 953,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10
sumy oszacowania, tj. 8 993,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia
tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy informuje, iż przedmiotem niniejszej licytacji jest nieruchomość rolna.
W związku z tym informuje, iż zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11
kwietnia 2003r. nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny,
chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część
ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem
indywidualnym jest jeden z małżonków. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do
nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności
nieruchomości, których mowa w pkt. 1 lit. b i c wyżej wskazanej ustawy.
Komornik Sądowy
przy SR w Wałczu
Grzegorz Wołodkowicz
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Samochód dla urzędu

Podczas sesji Rady Miejskiej w Wałczu podjęta została uchwała w sprawie kupna samochodu dla urzędu lub burmistrza. Prosimy o odpowiedź,
kto z niego będzie korzystał, jakie to będzie auto i dlaczego tak drogie?
Krzysztof (e-mail)
Samochód służbowy to przede wszystkim narzędzie pracy. Jak większość
firm, my również planujemy kupno
samochodu w   leasingu. Oczywiście
zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych zostanie ogłoszony na to
zadanie przetarg, więc na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać

konkretnej kwoty. Podana w uchwale
kwota 155 tys. złotych to kwota maksymalna, nie oznacza wcale, że samochód tyle będzie kosztował, auto nie
zostało wybrane, szukamy najkorzystniejszej oferty.
Proszę pamiętać, że urzędnicy mają te
same problemy, co większość naszych

mieszkańców. Dojazd na godzinę 8.00
na szkolenie do Szczecina czy Koszalina graniczy z cudem, a nie każdy urzędnik ma swój samochód. Do
kosztów podróży niejednokrotnie doliczyć należy również noclegi, ponieważ pracownicy by dotrzeć na szkolenie na czas muszą wyjeżdżać dzień

wcześniej.  Proszę również pamiętać,
że nie da się pozyskać inwestora czy
dodatkowych środków finansowych
zza biurka. Częste kontakty z różnymi środowiskami (spotkania w ministerstwach, spotkania branżowe) są
gwarantem marki i rozpoznawalności
Wałcza jako idealnego miejsca do za-

inwestowania czy życia. Samochód
służbowy już od dawna nie stanowi
dobra luksusowego, a właściwie jest
standardem w większości samorządów.
Małgorzata Ejma,
naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

Walczą o implanty

Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic, którego prezesem jest mieszkaniec naszego powiatu Adrian Szatkowski, skierowało do ministra
zdrowia petycję z prośbą o niezwłoczną wymianę implantów wszystkim osobom, które noszą je dłużej niż 5 lat.
Problem wad słuchu staje się chorobą cywilizacyjną. WHO szacuje, iż problem dotyczy około 466 milionów ludzi na świecie,
w Polsce to ponad 5 milionów osób. Przewiduje się, że w nadchodzących latach ta liczba znacząco wzrośnie. Wpływ na to
mają na wszechobecny hałas, mówi się już o zanieczyszczeniu
hałasem środowiska i starzenie się społeczeństwa - z wiekiem następuje osłabienie sprawności m.in. słuchu. Szacuje się, że nawet
u ok. 70 proc. osób po 65. roku życia występują problemy ze
słuchem. Utrata słuchu może być również następstwem różnych
chorób np. zapalenia opon mózgowych czy niewyleczonych infekcji górnych dróg oddechowych.
WHO podaje, że koszty nieleczenia niedosłuchu na całym świecie to około 750 miliardów dolarów rocznie, a w Polsce ok. 14
miliardów euro.
Na szczęście na głuchotę jest lekarstwo. To implant słuchowy jedyna proteza zmysłu stworzona przez człowieka. Leczenie metodą wszczepiania implantów ślimakowych było jednym z najważniejszych odkryć w laryngologii XX wieku. Dziś implantacja
jest powszechną metodą przywracania słuchu. Implanty są w stu
procentach refundowane przez NFZ. Dzięki nim osoby głuche i
głęboko niedosłyszące są w stanie w pełni odbierać dźwięki, nie
muszą uczyć się języka migowego. Głuche dzieci mogą nauczyć
się mówić, chodzić do zwykłej szkoły, uczestniczyć w życiu rówieśników, studiować, pracować. Implant daje samodzielność.
Żeby jednak implant funkcjonował bez zarzutu, niezbędny jest
poprawnie działający procesor dźwięku, który jest bardzo intensywnie użytkowany, narażony na zmiany temperatur, zabrudzenie, ulega naturalnemu zużyciu. Gdy tak się stanie, pacjenci mają
prawo wymienić procesor, to jednak trwa to nawet kilka lat.
REKLAMA

- Z roku na rok kolejki się wydłużają. Teraz czas oczekiwania wynosi nawet trzy lata - informuje A. Szatkowski, ojciec nastolatka
obustronnie zaimplantowanego, który dzięki urządzeniu chodzi
do masowej szkoły i funkcjonuje normalnie. - Nasze Stowarzyszenie walczy o to, żeby implanty były wymieniane natychmiast
po upływie okresu gwarancji, który wynosi 5 lat, oczywiście jeśli
ekspertyzy stwierdzają, że dzieje się z nimi coś niepokojącego.
Teraz to wygląda tak, że urządzenie się psuje i pacjent na wymianę czeka trzy lata. Proszę spróbować sobie wyobrazić takie nagłe
wyłączenie z życia na tak długi okres.
Pozbawieni implantów pacjenci nie mają kontaktu z otoczeniem,
nie mogą się uczyć, rehabilitować, pracować, samodzielnie żyć.
- Do naszych postulatów przyłączają się lekarze znający problem. Oni stają przed strasznym dylematem, komu wymienić
implant, albo komu go wszczepić, czy nowo narodzonemu dziecku, nastolatkowi, czy seniorowi. Każdy jest przecież tak samo
ważny, każdemu to urządzenie jest potrzebne w takim samym
stopniu - mówi A. Szatkowski. - Walczymy po pierwsze o zwiększenie puli na wszczepienie i wymianę implantów, a po drugie na
rozdzielenie tych pieniędzy. Łatwo przecież obliczyć, ile implantów w danym roku będzie wymienianych, skoro wszczepiana jest
określona ilość, a implanty mają określoną żywotność.
Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic występuje w imieniu pacjentów z implantem słuchowym, działa na skalę ogólnopolską
i edukuje społeczeństwo w zakresie możliwości leczenia głuchoty i niedosłuchów oraz walczy o zmiany systemowe. Celem
Stowarzyszenia jest umożliwienie dostępu każdej osobie z problemem niedosłuchu do implantacji oraz objęcie opieką przez
Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia pacjentów

już zaimplantowanych.
W Polsce z implantów korzysta 10 000 osób korzystających
(z czego blisko 50 proc. stanowią dzieci i młodzież) a około 3500
z nich jest skazana na używanie procesorów starej generacji.
z
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Poszli, pobiegli i pojechali
- dla przedszkola

Publiczne Przedszkole w Tucznie zorganizowało 1 maja drugi charytatywny „biegomarszorajd”, podczas którego na rzecz placówki udało się zebrać 2,2 tys. zł.

W samym „biegomarszorajdzie”
uczestniczyło aż 140 osób, na pikniku
osób było jeszcze więcej. Uczestnicy
pokonali dystans 9 kilometrów idąc,
idąc z kijkami, biegnąc i jadąc na rowerach. Na mecie medale (wykonane
przez Wojciecha Remiszewskiego
i Edwarda Chaleckiego) wręczali
znany sportowiec - amator Marek
Towstokory ze Złotowa oraz Sławomir Matuszczyk z Mirosławca. Każda startująca osoba otrzymała drobny
REKLAMA

upominek.
Dużo atrakcji przygotowano z myślą
o pikniku: była wata cukrowa, ciasta
i gorąca zupa. Dzieci rozbijały także
piniaty wykonane przez Agnieszkę
Kozak-Będlin i robiły sobie zdjęcia
na specjalnie przygotowanej ściance.
- To już druga edycja imprezy, uważam, że była bardzo udana, świadczy
o tym rosnąca frekwencja. Serdecznie dziękuję sponsorom i wszystkim,
którzy mieli wkład w jej zorganizo-

wanie, do zobaczenia za rok, bo następna edycja na pewno się odbędzie
- zapewnia dyrektor przedszkola Marzena Domańska. - To ciekawa forma
nie tylko aktywnego spędzenia wolnego czasu, promocja turystyki, ale
także integracja środowiska.
Pieniądze zostaną przeznaczone na
doposażenie sal przedszkolnych, kupno gier edukacyjnych i zabawek.
z,
fot. M. Madajczyk

Zbudowali sobie boisko
Można narzekać, że w mieście niewiele się dzieje, że nie
ma gdzie i jak spędzać wolnego czasu, można też samemu zrobić coś, żeby działo się więcej i żeby spędzać czas
wolny tak, jak się lubi. Pięcioosobowa grupa miłośników
gry w siatkówkę własnymi siłami wybudowała boisko do
plażówki.
Boisko (a właściwie już dwa) znajdują się przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Wałczu.
- Stare boisko, to na plaży, miało zbyt
niskie słupki i zarastało trawą. Plażowiczom to wystarczało, jednak - jak
wiadomo - Wałcz z siatkówki słynie
i dla takich ludzi jak my, którzy trenowali, była to sytuacja nie do zaakceptowania - mówi pomysłodawczyni
akcji Aleksandra Szczepanek, która
siatkówkę trenowała m.in. w UKS
Libero, grała nawet w drugiej lidze
w Szczecinie i Toruniu - Od dłuższego czasu prosiłam, żeby takie boisko
przygotować, jednak nie było na to
funduszy i pracowników, dlatego zebrałam kilku znajomych ochotników,
którzy bardzo profesjonalnie podeszli
do sprawy i takie boisko przygotowali.
W tym czasie na terenie ośrodka powstało drugie boisko, niestety zostało
ogrodzone betonowymi krawężnikami, co dla zawodników może być
bardzo niebezpieczne. A. Szczepanek
zwróciła na to uwagę dyrekcji i liczy
na to, że o ile znajdą się pieniądze

i chętni - zostaną usunięte.
- Świetnie, że teraz są dwa boiska, bo
latem zainteresowanie grą było bardzo duże. Takich osób, dla których
siatkówka dalej pozostaje pasją, choć
profesjonalnie już nie grają i którym
brakuje ruchu, jest w Wałczu całe
mnóstwo - podsumowuje.
z
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Dobry początek

Początek zmagań podczas ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej w wykonaniu młodych zawodników KS Orzeł był bardzo dobry, lecz
później przyszedł kryzys i skończyło się na zajęciu ósmej lokaty.
W Rewalu i Pobierowie od 1 do 5
maja spotkali się piłkarze urodzeni w latach 2006 i młodsi, aby rywalizować w turnieju Bałtyk Cup
2019. Wałczanie w pierwszym dniu
w pięciu spotkaniach zanotowali bilans dwóch zwycięstw, tyle samo
porażek i remis. W kolejnym dniu
było jeszcze lepiej, z pięciu spotkań
podopieczni Piotra Dziekańskiego
przegrali tylko jedno, w pozostałych

schodząc z murawy jako zwycięzcy.
Jednak w fazie finałowej zespół dopadł kryzys i po trzech porażkach KS
Orzeł w końcowej tabeli uplasował
się na ósmej pozycji.
Drużyna występowała w składzie:
Łukasz Skwarna, Wiktor Sosnowski, Jakub Moskwa, Maciej Dziekański, Kewin Czubek, Bartłomiej
Krawczyk, Wiktor Owczarek, Miłosz
Owczarek, Dawid Żużewicz, Szymon

Bińczyk, Oskar Głowacki, Filip Kulikowski, Sebastian Wilczura, Mikołaj
Raczyński i Jakub Jankowiak. Kierownikiem zespołu był Kacper Zwierzyński.
Trener wraz z zawodnikami dziękują
gminie miejskiej i wiejskiej Wałcz,
Starostwu oraz innym sponsorom
i rodzicom za pomoc w organizacji
wyjazdu.
Oprac. p

Dziewczyny górą

Zdecydowaną większość nagrodzonych podczas podsumowania roku sportowego 29 kwietnia w Wałeckim Centrum Kultury stanowiły dziewczęta. Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Wałcza wygrała utytułowana pięściarka, zawodniczka KS Korona Anna Góralska.
- Dziś w tej sali znajdują się mistrzowie Polski, Europy, świata i ci,
którzy ciężko pracują, żeby mistrzami stać się w przyszłości - mówił
burmistrz Maciej Żebrowski. - Nie
ma w Polsce drugiego tak usportowionego miasta, jak Wałcz. Ten fakt
napawa mnie dumą nie tylko jako
burmistrza, ale przede wszystkim
jako mieszkańca. Rolą samorządu
jest stworzenie warunków do uprawiania sportu. Rolą trenerów przygotowanie zwycięzców, ale to do was,
drodzy sportowcy, należy ta ciężka
praca, która prowadzi na szczyt i pozwala osiągnąć sukces. - Dzisiejsza
gala to wasze święto, podsumowanie
tego, co udało się osiągnąć oraz wyróżnienie najlepszych - zwrócił się
burmistrz do bohaterów uroczystości
- Dziękuję, że godnie reprezentujecie
Wałcz, jesteście chlubą tego miasta
i budujecie jego sportową historię.
Przyszłość należy do was.
- Wałcz to drugi w województwie po
Szczecinie ośrodek, w którym wartości, idee, ale przede wszystkim olimpijczycy reprezentują wszystko to, co
najważniejsze w ruchu olimpijskim
- mówił Stanisław Kopeć, prezes
Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, który zapowiedział, że w przyszłym roku w Wałczu odbędą się
Wojewódzkie Obchody Dnia Olimpijczyka. - W imieniu 171 żyjących
zachodniopomorskich olimpijczyków i 45 paraolimpijczyków dziękuję za to, co dla sportu olimpijskiego
i wartości olimpijskich robicie.
Pełniąca obowiązki naczelnika ds.
sportu Anna Gródka wymieniła najważniejsze ubiegłoroczne sukcesy
wałeckich sportowców i poinformowała, w jaki sposób samorząd wspiera sportowców.
- W 2018 roku kluby sportowe otrzymały ponad 300 tys. zł na działalność
sportową i szkolenie zawodników,
przyznano także 44 stypendia spor-

towe na kwotę 116 tys. zł. W roku
2017 było ich 17. Widać, że nastąpił
ogromny progres - cieszyła się A.
Gródka. - W ramach współpracy pozafinansowej miasto wspiera kluby
sportowe poprzez remonty i utrzymanie obiektów sportowych. Na te
cele miasto przeznacza około 400
tys. zł.
Jak mówiła A. Gródka, Wałcz zajął
w ubiegłym roku 71. miejsce na 889
gmin sklasyfikowanych we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieży. Zajęło też trzecie miejsce w województwie. Klubem, który
zdobył najwięcej punktów dla miasta
był UKS Ateny, drugi klub to Korona
Wałcz, trzeci WTS Orzeł.
Zawodniczkom UKS Ateny Juliannie Wójcik, Agnieszce Cybulskiej,

Barbarze Jęchorek, Mai Storczyk,
Paulinie Żydowiec i Ewelinie Lefik
obecni w sali olimpijczycy oraz S.
Kopeć i M. Żebrowski wręczyli trzecie kółka olimpijskie.
Podczas podsumowania nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy otrzymało kilkuset młodych zawodników
i ich trenerów. Wśród nich były m.in.
stypendystki burmistrza, medalistki mistrzostw Polski i rekordzistki
Polski, zawodniczki UKS Ateny
Wiktoria Górecka, Julia Szuber, Julia Sulik, Maja Storczyk, Dominika
Majchrzak, Barbara Jęchorek, Ewelina Lefik, Agnieszka Cybulska, Julianna Wójcik, Małgorzata Stasiak
i Paulina Żydowiec oraz ich trener
Jacek Błoch. Ogromnymi osiągnięciami na mistrzostwach Polski mogą

pochwalić się zawodnicy WTS
Orzeł: Miłosz Polaczek, Emil Czepe,
Noel Czepe, Krystian Krzyżanowski,
Hubert Pora, Dawid Kliczkowski,
Kaceper Łyskawa, Kajetan Różański, Patryk Kowalski. W kategorii
masters triumfowali Ireneusz i Marek Marcinkowscy. Głośno było również o sukcesach zawodniczek UKS
Volley. Patrycja i Dominika Przyłoga, Magdalena Woźniak, Aleksandra
Deneka i Klaudia Stępień to potrójne mistrzynie Polski w siatkówce
w kategorii szkół podstawowych.
Uhonorowane zostały także brązowe
medalistki mistrzostw Polski Julia
i Alicja Beim, Marta Romek i Nikola Martuszewska, reprezentujące
UKS Victoria. Gromkimi oklaska-

mi nagrodzone zostały zawodniczki
drugiej ligi kobiet z UKS SP Orzeł
2010 Marcelina Biskupska, Paulina
Łukaszewicz, Natalia Wizjan i Marta
Sukiennik. W sporcie szkolnym nagrodzono z kolei Patrycję Matuszak,
Martę Sukiennik i Natalię Ostrowską.
Specjalną nagrodę od burmistrza
z okazji 40-lecia działalności w karate
nagrodzono Zbigniewa Rutę z KKT
Wałcz. Z okazji 45-lecia istnienia KS
Żak uhonorowano także Małgorzatę
i Czesława Maiów, Alfreda Mikłaszewicza i Włodzimierza Zarembę.
Po części oficjalnej burmistrz zaprosił swoich gości do holu WCK na poczęstunek.
Z. Błaszczyk-Koniecko
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