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„Grillowany” burmistrz. Koalicja się chwieje?
Zwołana z inicjatywy burmistrza Macieja Żebrowskiego nadzwyczajna sesja Rady Miasta poszła zupełnie nie po myśli kierownictwa ratusza. Dwa najważniejsze projekty uchwał nie uzyskały aprobaty radnych, przeciwni byli nawet koalicjanci burmistrza. Porządek obrad zawierał tylko 5 punktów,
lecz dyskusja była długa i szczegółowa. Najwięcej emocji wzbudziła sprawa zamiany nieruchomości oraz zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
W sali sesyjnej 8 października zasiedli
wszyscy radni oraz całe kierownictwo
ratusza z burmistrzem Maciejem Żebrowskim na czele. Niemal natychmiast
przystąpiono do dyskusji nad projektem
uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę
nieruchomości. Chodziło o zamianę - będącej własnością wałeckiego przedsiębiorcy - działki na osiedlu Moje Marzenie
na znajdującą się w wałeckiej podstrefie
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
miejską działkę.
- Przekazujemy dwuhektarową, atrakcyjną działkę, uzyskując z zamian teren
o mniejszej wartości - mówił Zdzisław
Ryder. - Jak długo jestem radnym nigdy
nie było tak niekorzystnie dla miasta zredagowanej uchwały.
- Burmistrz chce zamiany działek za obietnicę, że powstanie tam jakiś nowy zakład
- mówiła Bogusława Towalewska. - Nie
mamy takiej gwarancji. Inaczej jest jak
ktoś kupuje działkę i chce inwestować.
- Gdybym nie był przekonany, że ta zamiana będzie korzystna, nigdy bym jej nie
wniósł pod obrady - ripostował burmistrz.
- Z przejętym terenem związane są nasze
plany i mamy kilka pomysłów, aby go
wykorzystać z korzyścią dla miasta. Korzyścią będzie również to, że zrealizujemy
Kontrakt Samorządowy.
- Uważam, że projekt uchwały wszedł pod
obrady bez konsultacji z Radą - mówił
wiceprzewodniczący Krzysztof Piotrowski. - Powinniśmy na komisję zaprosić
przedsiębiorcę i poznać jego plany zwiąREKLAMA

zane z nieruchomością.
Widząc niechęć części radnych do projektu uchwały na wniosek burmistrza ten
punkt został zdjęty z porządku obrad.
Kolejnym tematem, nad którym pochyliła
się Rada, była sprawa zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
- Występuję z wnioskiem o kredyt, ponieważ te 5 milionów ma nam zapewnić stabilizację finansową, a przede wszystkim
uzupełnienie wydatków na oświatę - uzasadniał zaciągnięcie kredytu M. Żebrowski. - Subwencja oświatowa nie pokrywa
kosztów obsługi oświaty, więc musimy
posiłkować się kredytem. Sytuacja finansowa miasta jest stabilna, a kredyt pozwoli
na spokojną pracę w przyszłym roku.
- Kredyt to nie jakaś fanaberia, lecz konieczność - przekonywał skarbnik Rafał
Fischer. - Do końca roku pozostało nam do
dyspozycji około 3,5 do 4 milionów, a na
wydatki bieżące musimy wydać 5 milio-

nów. Płatności należy wykonać do końca
roku. Burmistrz musi mieć komfort płynności finansowej. Przy optymistycznych
warunkach możemy tego kredytu nawet
nie zużyć.
- Wcześniej nie myśleliśmy o zaciąganiu
kredytu, a jest to decyzja, która zaważy
na naszej sytuacji na lata - mówił Maciej
Goszczyński. - Długo wychodziliśmy
z poprzedniego zadłużenia, a decyzja
o zaciągnięciu kredytu cofnie nas o kilka
lat. Podwyżki dla nauczycieli to wydatek
około 700 tysięcy, a subwencja to połowa
tej kwoty. Musimy więc poszukać w budżecie podobną kwotę.
- Panie burmistrzu zbyt lekko podchodzi
pan do zaciągnięcia kredytu, zwłaszcza, że
całą poprzednią kadencję wychodziliśmy
z długów - zauważyła wiceprzewodnicząca Anna Ogonowska. - Jeżeli nie potrafi
pan znaleźć pieniędzy na wydatki, radni
mogą pomóc panu przeredagować budżet

i znaleźć środki na oświatę. Pytam dlaczego wpływy do budżetu są niższe niż pan
zakładał. Zarządzanie miastem przez pana
jest słabe i nieskuteczne. Apeluję o więcej
pokory i zaangażowania. Bawi się pan
w rządzenie i pozoruje pracę. Jeżeli pan
tego nie potrafi radni, mogą panu pokazać
gdzie w budżecie znaleźć pieniądze.
- Tak złej sytuacji w oświacie jeszcze
nie było, a kredyt zostanie przeznaczony
nie tylko na rozwiązywanie problemów
w oświacie, lecz także na innych polach
- mówiła radna Anna Korzeniewska. Radna Ogonowska atakuje burmistrza, zarzucając mu nieudolność i uważam, że za
daleko pani zabrnęła. Środki z kredytu nie
muszą zostać wydane, lecz mają być tylko
zabezpieczeniem, ponieważ mamy sytuację, jakiej nie było i ta uchwała zapewni,
że miasto będzie mogło funkcjonować.
Padło jeszcze kilka głosów przeciwko
zaciąganiu zobowiązań, a w pewnym
momencie dyskusja zamieniła się na rozprawę o stanie całej wałeckiej oświaty.
W końcu w głosowaniu radni większością
głosów odrzucili projekt uchwały. Co ciekawe, głosowali tak nie tylko radni PiS-u i
„Wspólnego Wałcza”, ale także (już dawni?) koalicjanci z „Niezależnych” i „Alternatywy”.
Później radni w większości zaaprobowali zmiany w budżecie na 2019 rok oraz
dokonali zmian w wieloletniej prognozie
finansowej gminy miejskiej Wałcz.
***
Jeszcze przed sesją poprosiłem wice-

burmistrza Wałcza oraz przedstawicieli
dwóch sąsiednich samorządów o opinie
w sprawie wydatków na oświatę. Pytałem, czy subwencja wystarcza na pokrycie
wszystkich kosztów.
- Niestety za pewnymi zmianami, jakie
funduje nam rząd nie idą w wystarczającej wysokości pieniądze - ocenił projekt
uchwały o zaciągnięciu kredytu zastępca
burmistrza Wałcza Adam Biernacki. Otrzymaliśmy tylko część środków, więc
musimy być przygotowani, że kolejne
wypłaty również się opóźnią. Może się tak
zdarzyć, że przy sprzyjających okolicznościach kredyt nie będzie potrzebny lub
będzie potrzebny tylko w części. Jednak
przyznanie kredytu nie następuje z dnia na
dzień, więc musimy być przygotowani jeżeli zajdzie konieczność wypłat podwyżek
dla nauczycieli.
- Część pieniędzy spłynęło i mogliśmy
wypłacić podwyżki dla nauczycieli za
wrzesień i październik - informuje wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski. - Jednak na kolejne miesiące może zabraknąć
środków. Będziemy musieli sobie radzić.
W naszych placówkach pracuje około 100
nauczycieli i kwota podwyżki to około 70
tysięcy miesięcznie, więc jakoś dopniemy budżet. Myślę jednak, że otrzymamy
pieniądze. Gdybyśmy części środków nie
otrzymali, we wrześniu nie byłoby podwyżek pensji. Do tej pory jakoś dajemy
radę, lecz jeżeli „góra” nie przeznaczy kolejnych środków, my też wstrzymamy się
z wypłatami podwyżek.
- Tak jak wszędzie środki z subwencji
oświatowej są niewystarczające - stwierdza zastępca burmistrza Mirosławca
Dariusz Bartosik. - Część pieniędzy na
podwyżki już otrzymaliśmy, lecz jest to za
mało. Jesteśmy niewielką gminą i koszty
podwyżek nie są zbyt duże, więc nie musimy brać kredytów. Jednak w wypadku
braku lub opóźnienia dotacji, będziemy
musieli tak przesunąć środki w budżecie,
aby znaleźć pieniądze dla nauczycieli.
piotr
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Felieton na rozgrzewkę

Przedwyborczy
oddech
Obecnie we wszystkich mediach
głównym tematem są nadchodzące
wybory parlamentarne. Na dobrą
sprawę wszechobecność tej tematyki staje się nużąca, więc proponuję
chwilę oddechu. W ostatnich tygodniach odbyło się kilka wielkich
imprez sportowych. Mistrzostwa

Europy siatkarek i siatkarzy, mistrzostwa świata koszykarzy oraz
mistrzostwa globu w lekkiej atletyce. Ponadto nasi piłkarze rozgrywali swoje mecze w ramach eliminacji
do Euro 2020. Z największą uwagą
śledziłem wszystkie te wydarzenia,
oczywiście kibicowałem Polkom
i Polakom, a patrząc na wyniki
naszych reprezentantów nie mogłem wyjść z podziwu. Dali z siebie wszystko, zostawili na bieżni,
skoczni, rzutni i parkiecie mnóstwo
zdrowia i powodowali, że czułem
się dumny. Może poza naszymi
piłkarzami, którzy ostatnio spisują
się tak sobie. Niektórzy z nich grają tak, jakby murawa zawsze pełna
była kęp i dziur, a więcej życia wykazują - jak to ktoś trafnie zauważył - grając w reklamach, niż na
stadionie.
Nasi lekkoatleci na każdej imprezie
pokazują, że należą do ścisłej światowej czołówki. Zdobyte w stolicy

Kataru Dosze medale tylko to potwierdzają. Pomimo niezbyt dużych nakładów na królową sportu
i skromnej bazy Polki i Polacy
potrafią walczyć o najważniejsze
trofea. Nasi siatkarze światową renomę mają od dawna, a apetyt kibiców zawsze rośnie w miarę zdobywanych medali. Tak było również
na europejskim czempionacie
i mimo że w półfinale siatkarzy
dopadł kryzys, w meczu z Francją
o „brąz” powrócili do dawnej formy. A nasz ziomek Michał Kubiak
od dawna jest symbolem woli walki
i sportowej złości. Polskie siatkarki również znakomicie pokazały
się wśród europejskiej elity, choć
czwarte miejsce pozostawia niedosyt. Kiedy jednak wspomni się bój,
jaki zawodniczki stoczyły z Niemkami o półfinał, to walki i sportowego zacięcia mógłby od pań
uczyć się niejeden reprezentacyjny
piłkarz. Oczywiście futbolista, bo

szczypiorniści też potrafią pokazać
lwi pazur. Podobnie jak należy
walczyć nie tylko z przeciwnikiem
na parkiecie, lecz także z presją
nieprzyjaznych kibiców i dodatkowo z arbitrami pokazali polscy koszykarze w meczu z gospodarzami
mistrzostw świat zespołem Chin.
Pomimo krwawiących ran odniesionych w boju Mateusz Ponitka
wzniósł się na wyżyny. Ktoś powie
ósme miejsce koszykarzy to żaden
wyczyn. Jednak po ponad pół wieku, kiedy ostatni raz graliśmy na
imprezie tej rangi i zespoły jakie
pozostawiliśmy za sobą, świadczy,
że jest to wielki sukces.
W kolejnych meczach reprezentacji Polski w piłkę nożną proponuję aby skład był następujący:
w bramce Szczęsny, a w polu koszykarze Mateusz Ponitka i Adam
Hrycaniuk, siatkarze Michał Kubiak, Fabian Drzyzga, siatkarki
Agnieszka Kąkolewska, Malwina
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Smarzek - Godek, Klaudia Alagierska i lekkoatleci Paweł Fajdek, Joanna Fiodorow i Lewandowski, jednak nie Robert, lecz
Marcin, brązowy medalista MŚ
w biegu na 1500 m. A na ławce
rezerwowych wspaniale „srebrne” dziewczęta ze sztafety 4x400
m Iga Baumgart-Witan, Patrycja
Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Może ten skład meczu nie
wygra, a na pewno pokaże wam
- panowie piłkarze - że ma wielkie cojones. A zespół winien być
prowadzony przez Mike’a Taylora i Vitala Heynena. Natomiast jak
motywować zawodników można
zobaczyć w necie. Przemowę jaką
Mike Taylor „walnął” do koszykarzy, powinno się powielać.
piotr
PS
Na miłość boską idźcie na wybory
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Do tej pory odbyły się trzy nocne spływy: 12 i 28 września br. oraz 3 października (w tym udział wzięła nasza
redakcja). Każda impreza trwała ok. 3
godzin i była podzielona na dwie części:
spływ i spotkanie integracyjno-edukacyjne. Wodowanie sprzętu odbywało się
w okolicach plaży przy ul. Bydgoskiej.
Projekt jest zgodny ze zidentyfikowanymi przez Stowarzyszenie problemami
(wykorzystywanie przez mieszkańców
potencjału naturalnego miasta, spadek aktywności fizycznej i ilości osób
uprawiających kajakarstwo) oraz potrzebami (aktywizacja Jeziora Zamkowego zgodnie z zasadą poszanowania
środowiska, rozwój sportów wodnych,
w szczególności kajakarstwa). Nietypowa i jednocześnie atrakcyjna forma
działań ma wzbudzić większe zainteresowanie wśród mieszkańców oraz przybliżyć im doraźne problemy związane
z lokalizacją tj. zanieczyszczenie Jeziora Zamkowego czy sytuację wałeckiego
kajakarstwa.
- Pogoda nas nie rozpieszcza i przez to
nocne spływy są jeszcze bardziej eks-

tremalne niż zakładaliśmy - opowiada
Katarzyna Milc-Żebrowska, prezes
Stowarzyszenia Młodzi Wałcza. - Ma
to wpływ na mniejszą frekwencję, niemniej wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z tego doświadczenia. To jest
fajny sposób na integrację mieszkańców
i poznawanie swojego miasta. Przy okazji bardzo dziękujemy MOSiR-owi za
sprawną obsługę i pyszne jedzenie. Plaża na ul. Bydgoskiej ma ogromny potencjał do organizowania tam różnych
imprez kulturowo-sportowych.
Spływy są prowadzone przez olimpijczyka Pawła Łakomego, który przeprowadza dla uczestników rozgrzewkę
i przybliża prawidłową technikę pływania. Udział w spływach i imprezach
dzięki dofinansowaniu jest bezpłatny dla
zapisanych osób. Organizator zapewnia
uczestnikom sprzęt, tj. kajaki, kapoki oraz profesjonalne zabezpieczenie
spływu. Dodatkową atrakcją jest ognisko z cateringiem po spływie, podczas
którego omówione są takie tematy jak:
historia kajakarstwa w Wałczu i najważniejsze osiągnięcia wałczan w tej dyscy-

Nocą w kajaku
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Nie żałowali wszyscy ci, którzy wzięli udział w nocnych spływach kajakowych po Jeziorze Zamkowym. Organizatorzy nie tylko zapewnili bezpłatne udziały w eskapadach.
Były darmowe ciepłe posiłki, porządny sprzęt, opieka ratowników, adrenalina, humor,
niezapomniane wrażenia i oczywiście przepiękne widoki na Wałcz nocą ze środka
akwenu.
plinie oraz topografia Jeziora Zamkowego i jego stan wód. Wszystko odbywa
się w ramach dwóch projektów: Nocne
spływy kajakowe po Jeziorze Zamkowym w Wałczu wspieranych przez dwa
różne programy i instytucje (Społecznik
i Fundacja LOTTO).
18 października odbędzie się niestety
już ostatni nocny spływ w tym roku.
Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Wałcza - także dzieci i seniorzy. Więcej szczegółów i zapisy na:
www.facebook.com/walcz2050. Warto.
mk
Fot. 1kadr.pl

Magdalena Suchorska pożegna się ze stanowiskiem?

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Ziemi Wałeckiej. Czy to oznacza, że ceniona Magdalena Suchorska pożegna się ze stanowiskiem?

miast nie chciałabym komentować formy
tego konkursu i warunków - mówi dyrektor M. Suchorska. - Wydawało mi się, że
muzeum działa tak, jak trzeba, że mamy
sukcesy, że placówka rozwija się właściwie. Trochę mi przykro. Nie będę udawać,
że jest mi to obojętne. Mamy tyle rozgrze-

Obecna dyrektor MZW pełni swoją funkcję od 13 lat. Cieszy się dużą sympatią
i szacunkiem, dba o dobrą atmosferę
wśród załogi i gości, którzy chętnie odwiedzają placówkę. Nie ukrywa, że nie
interesuje jej polityka, po prostu wykonuje swoje zadania niezależnie od tego, kto
jest burmistrzem. Zazwyczaj umowy z M.
Suchorską były po prostu przedłużane. Co
więc się stało, że teraz ogłoszony został
konkurs?
- Z końcem roku upływa termin kontraktu dotychczasowej pani dyrektor, więc
zdecydowaliśmy, że najbardziej uczciwą
REKLAMA

formą wyłonienia najlepszego kandydata
na to stanowisko będzie właśnie forma
konkursowa - informuje burmistrz. - Każdy może stanąć do konkursu i z tego co
mi wiadomo obecna pani dyrektor również planuje złożyć swoje dokumenty.
Nikomu nie chcemy podcinać skrzydeł.
To że instytucja prowadzona jest dobrze,
nie oznacza, że nie może być lepiej, a nam
szczególnie zleży na jakości i wysokim
standardzie funkcjonowania.
- Burmistrz korzysta ze swoich praw.
W grudniu kończy mi się kontrakt i burmistrz może ogłosić taki konkurs. Nato-

banych spraw, jak warsztaty, wystawy,
projekt ministerialny, nadzory archeologiczne. Nie mam czasu zbyt dużo o tym
myśleć, po prostu robię swoje i czekam.
Nie wykluczam, że złożę dokumenty, ale
po warunkach konkursu wnioskuję, że nie
był on pisany pode mnie. Mimo wszystko

złożę dokumenty, bo mam plany na prowadzenie i rozwój muzeum.
Nieoficjalnie na giełdzie pojawiają się na
ten moment trzy nazwiska. Wszystkie na
ten moment twierdzą, że nie będą się ubiegać o to stanowisko.
mk, fot. archiwum
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Ogłoszenia drobne
- - PRACA - • Praca w Holandii
Pilnie poszukiwani pracownicy do zbiorów owoców w sadach
oraz zbiory warzyw z pola.
stawka ok. 11 euro/godz. – wyjazdy od końca sierpnia 2019.
Rekrutacja: biuro w Wałczu, Kościuszki 12a ,
tel. 672584108, 603122111, , www.posrednictwoholandia.pl,
/Lic. 4933/
• Szukam opiekunki do osoby starszej.
Tel. 603 388 603
• Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9, zatrudni kierowcę autobusu. W przypadku braku posiadania
kalifikacji wstępnej, zakład sfinansuje jej uzyskanie.
Kontakt telefoniczny 67 258 4435 lub w siedzibie zakładu,
ul. Budowlanych 9.
• Zatrudnię emerytkę/emeryta do pracy w handlu w Wałczu.
Tel. 605 411 126
• Prywatnie potrzebny spawacz.
Tel. 691 588 828
Zatrudnię pracownika do karton gipsu i gipsowania.
Tel. 697 661 464

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń,
około 50 arów.
Tel. 668 007 433
• 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
• Wynajmę lokal
Tel. 725 929 462
• Wynajmę lub sprzedam:
-Sklep w Wałczu o pow. 300 m2 (aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (pow. 400 m2 każda)
-działkę budowlaną ok. 1500 m2 z budynkiem gospodarczym,
uzbrojoną w Chudym( woda, energia elek., instal. gazowa)
Obiekt produkcyjno – magazynowy ok 680 m2 na działce 6300 m2.
Wolnostojący w Witankowie.
Tel. 602 497 237
• Sprzedam dom 320m2 w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905
• 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 wynajęcia dom (4 pokoje) z podwórkiem nad rzeką
w Szwecji.
Tel. 516 326 268

• Do wynajęcia kawalerka, centrum Wałcza.
Proszę dzwonić po godz. 17.00
Tel. 697 968 611
• Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14m2.
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro ( posiada wszystkie
media).Warunki najmu do uzgodnienia.
tel. kont.67 258 4435
• Pokój do wynajęcia w Wałczu.
Tel. 796 286 840
• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w kamienicy IIIp.
na 2 pokojowe w bloku. Może być zadłużone.
Tel. 501 160 263
• Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9, oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14m2.
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro (posiada wszystkie
media). Warunki najmu do uzgodnienia.
tel. kont. 67 258 44 35.
• Wynajmę lub sprzedam lokal o powierzchni 75 m 2,
Al. Tysiąclecia 10
w Wałczu.
Tel. 510 666 963, 67 258 3487
• Do wynajęcia umeblowane i odświeżone 46-metrowe mieszkanie
w nowym budownictwie przy ulicy Bydgoskiej.
Koszty - tysiąc złotych plus opłaty.
Tel. 607 654 053
• Zamieszkaj przy Al. Zdob. Wał. Pom. W Wałczu. Szczegóły: www.
tbswalcz.pl. Tel. 509 584 369
• Pokój do wynajęcia.
Tel. 666 270 188
• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 2 pok w Wałczu Drugim.
Tel. 796 707 837
• Sprzedam działkę budowlaną 521 m2+ działka na cele ogrodnicze
2900 m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Zamienię mieszkanie TBS czynszowe 64m2, 3 pokoje, parter w
bloku na dwie mniejsze kawalerki lub 2 pokoje w bloku, nie wyżej
niż do 1 piętra.
Tel. 509 902 293

- - 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

• Lokal do wynajęcia 40m2 w Centrum Wałcz.
Tel. 602 255 827

• Sprzedam lub zamienię na auto z kratką. Ford Mondeo kombi
2004 r. diesel, cena do negocjacji.
tel 608 631 285

• Sprzedam dom w zabudowie szeregowej do remontu, 100m2.
Tel. 660 668 251

• Kupię niedrogi samochód na gaz.
tel.533 625 165

• Z powodu choroby, pilnie sprzedam mieszkanie 75m2, własnościowe, bezczynszowe. Częściowo po remoncie. Może być zamiana na
parter.
Tel. 67 387 32 17 lub 608 797 224

• Specjalista Psychiatra Artur Czamański, ul. Wojska Polskiego 2/6
Tel. 608 044 853

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA
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Czwartek, 10 października 2019

Typowy dzień w RdZ
Artykuł o odłowionym owczarku oddany do druku.
Wtorek, 23:20. Telefon. Dzwoni pan ze Skrzatusza
w sprawie suni i jej długowłosej koleżanki, które
pod wpływem chwili nieuwagi czmychnęły z kojca. Obie są u weterynarza J. Dołowego. O tej drugiej nie zdążyłam napisać. Uff. Na szczęście to nie
ofiary powakacyjnych wyjazdów, tylko odezwał się
w nich zew wolności. Cieszę się również z tego, że
na zajęciach pozalekcyjnych udało nam się dopasować wszystkie części nowych bud, zamówionych
dla dużych, potrzebujących psów z okolic naszego
miasta. Niestety, brakuje wkrętarki, młotka, lakieru,
farb, pędzli, wałków. Dobrze, że można odezwać
się w tej sprawie do naszej pani prezes Agnieszki,
i wszystko do dokończenia projektu - Cztery ściany dla Burka, zamówić. Jeszcze tylko moment na
sprawdzenie aukcji, odpisanie i podziękowanie
wszystkim licytującym, i można iść spać... Niestety, nie można. Na stronie fb stowarzyszenia znajduję post koleżanki o kotku bez łapki, i z połową
ogonka, odłowionego na terenie jednej z wałeckich
szkół. Dobrze, że dzieciaki go znalazły, a Kaśka zawiozła do lecznicy. Trzeba szukać domu. Taki koci
inwalida potrzebuje miejsca, w którym będziemy
mogli śledzić jego dalsze losy.
Środa. Rano dzwoni weterynarz z informacją, że
owczarki odebrane. No i pięknie. Molestuję rodzinę i znajomych o przygarnięcie bezogonka. Kot
już po amputacji, można odebrać od weterynarza.
Zabiera Kasia, przetrzyma do jutra u siebie. Co dalej? Oczywiście szukamy domu za pomocą strony,
może się uda.
Czwartek. Mam chętnego na dom. Przygotowuje-

my wyprawkę - kuwetę, transporterek, miski, karmę dla malucha. Simba, to jego nowe imię. Oby
szczęśliwe. W ciągu dnia jadę odebrać koce zbierane dla schroniska, rozmawiam z wolontariuszami
o sobotniej zbiórce w Brico Marche z okazji Światowego Dnia Zwierzaka, załatwiam pozwolenia od
rodziców na umieszczenie wizerunków i danych
ich pociech na stronie, sprawdzam umowy wolontariackie.
Piątek. Wrzucamy z Justyną ostatnie fanty na aukcję, rozmawiam z panią chętną przygarnąć Szoguna, umawiamy się na jutro. Przechwytujemy
kurierów z zamówioną wcześniej karmą, bo nie
jest łatwo zastać nas w domu. Ola z Agą pewnie na
spacerze z Reksem, albo z wizytą u Cywila, albo
u księgowej, Maja dzierga fanty rękodzielnicze na
aukcję, a Justyna z Jolą rozliczają projekt.
Sobota. Czekam na ludzi od Szogusia. Są. Młody

Czas wyboru

W najbliższą niedzielę 13 października pójdziemy do urn, aby
wybrać swoich przedstawicieli do polskiego parlamentu. W naszym regionie wyborcy staną przed szczególnie trudnym zadaniem, ponieważ o mandat posła ubiegać się będzie aż sześcioro
mieszkańców powiatu wałeckiego. Głosy mogą się więc rozłożyć, co może sprawić, że po 12 latach nasz region nie będzie
miał swojego przedstawiciela na Wiejskiej.
W okręgu nr 40 obejmującym powiaty: białogardzki, choszczeński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński,
wałecki, oraz miasto na prawach powiatu Koszalin uprawnionych do głosowania jest 504
125 osób. Do zdobycia jest 8 mandatów do
Sejmu, a walczyć o nie będzie 80 osób startujących z list 5 komitetów.
Na liście Komitetu Wyborczego Polskiego
Stronnictwa Ludowego (lista nr 1) na miejscu
8 znajduje się nauczycielka z Kłębowca Aldona Piaskowska, a na miejscu 10 ekonomista z Wałcza Roman Wiśniewski. Oboje nie
należą do żadnej partii politycznej. Jedynym
kandydatem z Wałcza startującym z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
(lista nr 2) jest na miejscu nr 5 urzędnik administracji rządowej Marek Subocz, członek
PiS. Komitet Wyborczy Konfederacja i Niepodległość (lista nr 4) przekonał do reprezentowania swoich barw dwóch mieszkańców
powiatu. Na pozycji 15 znajduje się członek partii Korwin Artur Szulganiuk, rolnik
z Rudnicy, a na miejscu nr 15 nienależący do
żadnej partii politycznej technolog ceramiki
z Piecnika Artur Głowacki. Natomiast na
liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (lista nr 5) na miejscu nr 5 znajduje się członek
Platformy Obywatelskiej RP Paweł Suski
z Wałcza, który na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w rubryce zawód ma napisane:
parlamentarzysta.
Co ciekawe na liście Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej (lista nr 3)

nie ma ani jednego mieszkańca powiatu wałeckiego. Trochę to dziwi, zwłaszcza, że partia w Wałczu zawsze miała spore grono zwolenników. Czy to oznacza, że Wałcz przestaje
być „czerwony”?
Niektórzy z „wałeckiej szóstki” to osoby szerzej raczej nieznane, inni natomiast są kojarzeni przez sporą rzeszę mieszkańców powiatu. Niewątpliwie najbardziej rozpoznawalny
jest zasiadający w Sejmie trzecią kadencję i ubiegający się o czwartą - Paweł Suski, choć
wydaje się, że popularnością nie ustępuje mu
- startujący po raz drugi w wyborach parlamentarnych - wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. Bardziej w Wałczu
niż w powiecie znany jest radny Rady Powiatu Roman Wiśniewski, aktywny nie tylko
w mediach społecznościowych, lecz również
w realu. Aldona Piaskowska, dyrektorka
Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze,
znana jest ze swojej działalności społecznej,
lecz raczej w wymiarze lokalnym. Trudno
cokolwiek powiedzieć o rolniku z Rudnicy
Arturze Szulganiuku. Ten młody człowiek
zajmuje się uprawą krzewów ozdobnych.
Więcej natomiast wiemy o Arturze Głowackim. W 2010 roku bez powodzenie kandydował na urząd burmistrza Wałcza, a pięć lat
później zapragnął zostać prezydentem RP,
lecz nie zdołał zebrać 100 tysięcy podpisów
poparcia. To wiele mówi o jego wizjach.
W 2015 roku w okręgu nr 40 po trzy mandaty zdobyły komitety PiS i PO, a po jednym
„Kukiz 15” i Nowoczesna Ryszarda Petru.
W obecnych wyborach jest to niemożliwe,

się cieszy, jakby ich wszystkich znał od lat. Zwłaszcza dzieci są przez niego obcałowywane. Odbieram
cztery worki plastikowych nakrętek. Zbieramy je,
by oddać na skup, i zamienić na coś potrzebnego
bezdomniakom. Szogun jedzie do domu. Opisuję
szczęśliwe przejęcie na stronie stowarzyszenia.
Podsumowuję zbiórkę wolontariuszy. Dziękuję
im i darczyńcom. Kupimy karmę. Justyna w tygodniu zamówi. Super. Mam kawałek dnia dla siebie.
Planujemy na grupie jutrzejszy dzień - wyjazd do
Miluszkowa. Pakuję w auto koce, ręczniki, pościel.
Zostaje tylko miejsce dla kierowcy.
Niedziela. Szybki prysznic. Jak dobrze. Stojąc pod
strumieniem wody słyszę dzwonek telefonu. Oby
dobre wiadomości, oby... Niestety. Ze względów
osobistych Szogun nie może zostać w domu, do
którego pojechał. Cholera. Z mokrą głową piszę do
wszystkich z RdZ i tych, którzy wcześniej byli zainteresowani psem. Robię nowego posta na stronie.
O godzinie 12 jesteśmy w schronisku. Oddajemy
koce, patrzymy na ogrom psich nieszczęść i wiemy, że musimy działać, wytrwać. 13:30 spotkanie
zarządu. Piotr na wałeckim pchlim targu dzielnie
wspiera stowarzyszenie. My decydujemy co dalej.
Co kupić? Komu dać? Co jeszcze zrobić? W drodze
powrotnej odbieram nowe fanty na aukcje, materiały do budowy bud... odbieram Szoguna. Płaczę
w samochodzie całą drogę do domu. 17.00. Telefon
do Doroty (tej od poszukiwanej kotki Marzenki).
Weźmie chłopaka na próbę, już dawno chciała to
zrobić. Piszę ostrożnego posta na stronie, wrzucam
też zdjęcia ze schroniska.
Poniedziałek. Przed pracą umawiam szczeniaka

można jednak pokusić się o prognozowanie,
kto ma największe szanse na wybór i kto
komu będzie zabierał głosy w bratobójczej
walce. Niektórzy prognozują, że podział
mandatów w naszym okręgu będzie podobny, jak cztery lata temu. PiS i PO na pewno
wprowadzą na Wiejską po trzy szable oraz jeden mandat zdobędzie SLD. O ósmy, ostatni,
walka być może rozegrać się pomiędzy Markiem Suboczem, a Pawłem Suskim.
Wiele w prognozowaniu może nam pomóc statystyka z poprzednich elekcji, tak
parlamentarnych, jak i samorządowych.
W poprzednich wyborach parlamentarnych
w 2015 roku Paweł Suski uzyskał poparcie
5702 wyborców, z czego 4403 to mieszkańcy
powiatu wałeckiego, a z tej ostatniej liczby
2629 osób to wałczanie. Marek Subocz, który
cztery lata temu nie uzyskał mandatu wynik
miał następujący: 4504 głosy poparcia, z czego 3112 w powiecie, a w tym 2038 w Wałczu. Jeszcze lepszy wynik Marek Subocz
uzyskał w II - przegranej - turze wyborów na
burmistrza Wałcza, kiedy to poparło go 3311
wyborców. Wyraźnie więc widać, że o tym,

Korka na szczepienia i przyszłą właścicielkę na
podpis umowy adopcyjnej w Urzędzie Miasta. Godzina 13.00. Jadę z Szogunem na spotkanie z Dorotą. Może skończy się jego tułaczka? Już wsiadam
do samochodu, gdy na messengerze otrzymuję wiadomość, że przy szkole w Różewie biega mały kot.
Musimy pomóc.
Muszę też napisać artykuł. Dziś inny niż poprzednie. Dlaczego?
Jak widać, praca w stowarzyszeniu nie należy
do lekkich, łatwych i przyjemnych. Każdy z nas:
Agnieszka, Ola, Justyna, Kasia, Jola, Piotr.....mogliby napisać takie swoje wspomnienia z tygodnia,
i z pewnością wszystkie one byłyby również przepełnione różnymi działaniami, które podejmują, by
poprawić byt zwierzaków z naszych okolic. Każdy
z nas ma również pracę, rodzinę, zwierzaki, obowiązki, pasje. Jako członkowie stowarzyszenia nie
czerpiemy żadnych korzyści materialnych z naszej
pracy, nie pobieramy wynagrodzenia, a niestety,
takie błędne wyobrażenie niektórzy o naszej pracy
mają. Nie jesteśmy również pogotowiem dla zwierząt, nie mamy schroniska, prywatnego szpitalika,
by odbierać wszystkie zgłoszone koty, czy psy,
proszę więc nie mieć pretensji, gdy czasami kierujemy was z pytaniami do weterynarza, czy Urzędu
Miasta. Jesteśmy tylko ludźmi, którzy chcą coś
zmienić, wolą działać, niż stać w miejscu. Nie oceniajcie, pomóżcie. Doceńcie wysiłek i włączcie się
w te działania, bo przecież razem możemy więcej.
Halina Spieczyńska,
Stowarzyszenie Razem dla Zwierząt

kto z tej pary uzyska lepszy wynik, zdecydują w większości wyborcy zamieszkali na
terenie naszego powiatu, a w szczególności
w Wałczu.
I tu na scenę wkracza Roman Wiśniewski.
Z całym szacunkiem dla Romana, jeżeli PSL
w skali kraju przekroczy próg wyborczy, to
w 40 okręgu mandatu raczej nie zdobędzie.
Lecz wynik jaki uzyska Roman Wiśniewski
będzie oznaczać, że głosów oddanych na
niego nie otrzyma nikt inny. Przypomnijmy,
że w ubiegłorocznych wyborach samorządowych ubiegający się o mandat radnego
Rady Powiatu Roman Wiśniewski zdobył
1181 głosów. I to tylko w Wałczu. Obecnie głosować na niego będą mogli również
mieszkańcy nie tylko naszego powiatu, lecz
również całego okręgu i myślę, że pokusi się
on o jeszcze lepszy wynik. Otwartym pozostaje więc pytanie: komu zabierze głosy? Czy
Pawłowi Suskiemu, czy też Markowi Suboczowi? Choć z drugiej strony w 2015 roku do
Sejmu wybierał się również Marek Syrnyk,
a jego 1320 zdobytych głosów nie pozbawił
mandatu Pawła Suskiego. Pozostała trójka

kandydatów z terenu naszego powiatu oczywiście z całym szacunkiem - raczej nie
uzyska większego poparcia i będzie walczyć
tylko o poparcie swoich list.
Na koniec należy również wziąć pod uwagę frekwencję. Cztery lata temu 42,29 procent mieszkańców powiatu zdecydowało się
odwiedzić lokale wyborcze, a w tym roku
prognozy wskazują, że frekwencja może sięgnąć nawet 60 proc., więc i wyniki poszczególnych kandydatów mogą ulec znacznej
zmianie.
Gwoli dziennikarskiego obowiązku należy także poinformować na kogo będziemy
mogli oddać głos w wyborach do Senatu.
W okręgu nr 99 obejmującym powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski,
świdwiński i wałecki o jeden mandat ubiegać
się będą: Henryk Władysław Carewicz Komitet Wyborczy PiS, Janusz Gromek Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz Grażyna Anna
Sztark Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Anny Sztark.
piotr
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EXTRAWAŁCZ nr 362
TEKST PŁATNY

Szanowni Mieszkańcy,

podstawowym i nienaruszalnym prawem każdego pełnoletniego człowieka w demokratycznym kraju jest prawo do
głosowania. Udział w wyborach samorządowych czy parlamentarnych to nic innego jak przejaw współczesnego patriotyzmu. To nasz dług wobec historii i przyszłości. Podczas wyborów wyłaniamy swoich reprezentantów - osoby,
które w naszym imieniu będą strzegły praworządności w kraju, dbały o jego gospodarkę i rozwój. Wybieramy tych,
dla których nasze sprawy nie są obce i obojętne. Takich, którzy rozumieją, czym jest akceptacja, tolerancja, współpraca i szacunek do drugiego człowieka. Choć czasem może wydawać się, że nasz pojedynczy głos jest mało istotny, to w
skali całego kraju okazuje się niezwykle istotny. Demokracja nie może istnieć bez polityków i partii politycznych. To
jednak, jacy politycy zostają wybierani, zależy przede wszystkim od głosujących czyli od nas samych. Warto więc pamiętać, że wybierani przez nas kandydaci decydują o kluczowych sprawach dla tempa rozwoju Polski, m.in. wysokości wydatków publicznych, podatków, przejrzystości przepisów, zakresie swobody gospodarczej, wielkości nakładów
socjalnych zniechęcających do podejmowania pracy, itp.
Ja w tegorocznych wyborach parlamentarnych oddam głos na człowieka, który zawsze jest blisko spraw naszego
miasta. Człowieka otwartego na współpracę i kompromisy dla dobra kraju i jego mieszkańców. Człowieka, który nie
chowa się za biurkiem w swoim gabinecie i wie, czym jest ciężka praca w terenie. Człowieka, który nie dzieli obywateli na lepszy i gorszy sort.

Paweł Suski dla mnie to jedyny możliwy i skuteczny wybór.
Głosujmy świadomie i mądrze.

Maciej Żebrowski

REKLAMA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Poz. 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka o numerze geodezyjnym - 5653/2 o powierzchni 222 m2, położona w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym działka
usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 3U1 – teren zabudowy usługowej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta: KO1W/00033842/8 w Sądzie Rejonowym w Wałczu – nieruchomość wolna od
obciążeń.
• cena wywoławcza działki wynosi 15.500,00 zł. Cena wywoławcza w stosunku do pierwszego przetargu została obniżona o 50%. Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%),
• osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 1.600,00 zł w kasie
Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Urzędu Nr 38124037121111000043636633 PKO SA o/Wałcz. Wadium winno
znaleźć się na koncie Urzędu najpóźniej dnia 15 listopada 2019 r.,
• postąpienie nie może być niższe niż 160,00 zł.
Poz. 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka o numerze geodezyjnym - 5653/3 o powierzchni 218 m2, położona w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym działka
usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 3U1 – teren zabudowy usługowej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta: KO1W/00033842/8 w Sądzie Rejonowym w Wałczu – nieruchomość wolna od
obciążeń.
• cena wywoławcza działki wynosi 15.000,00 zł. Cena wywoławcza w stosunku do pierwszego przetargu została obniżona o 50%. Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%),
• osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 1.500,00 zł w kasie
Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Urzędu Nr 38124037121111000043636633 PKO SA o/Wałcz. Wadium winno
znaleźć się na koncie Urzędu najpóźniej dnia 15 listopada 2019 r.,
• postąpienie nie może być niższe niż 150,00 zł.
Poz. 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka o numerze geodezyjnym - 5653/4 o powierzchni 216 m2, położona w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym działka
usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 3U1 – teren zabudowy usługowej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta: KO1W/00033842/8 w Sądzie Rejonowym w Wałczu – nieruchomość wolna od
obciążeń.
• cena wywoławcza działki wynosi 15.000,00 zł. Cena wywoławcza w stosunku do pierwszego przetargu została obniżona o 50%. Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%),
• osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 1.500,00 zł w kasie
Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Urzędu Nr 38124037121111000043636633 PKO SA o/Wałcz. Wadium winno
znaleźć się na koncie Urzędu najpóźniej dnia 15 listopada 2019 r.,
• postąpienie nie może być niższe niż 150,00 zł.
Przetargi odbędą się dnia 21 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie: poz. 1 – 10:00, poz. 2 - 10:30, poz. 3 – 11:00.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Wałcz, pokój Nr 113 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30.
Zapraszamy do udziału w przetargu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta Wałcz – Biuletyn Informacji Publicznej (www.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości i www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości, przetargi na sprzedaż/
dzierżawę nieruchomości) ukazało się pełne ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym,
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność
Gminy Miejskiej Wałcz:
• 1. Działki oznaczone Nr ewidencyjnymi 4438/3 i 5707/1 (jako jedna nieruchomość), położone w Wałczu przy ul.
Gen. L. Okulickiego, opisane w Księdze wieczystej Nr KO1W/00024179/3 SR w Wałczu (KW z obciążeniami),
o powierzchni łącznej 633 m2, przeznaczone pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
bliźniaczej. Dostęp do drogi publicznej (działka Nr 2774/2) – ul. Gen. L. Okulickiego) przez drogę wewnętrzną –
działki nr 4438/5 i 5456/21.
• Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z dniałek 4438 i 5707/1 wynosi 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy zł) netto.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 7.700 zł (siedem
tysięcy siedemset zł) w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111
0000 4363 6633 PKO SA o/Wałcz. Wadium winno znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Wałcz najpóźniej do
dnia 18 listopada 2019 r.
• Postąpienie nie może być niższe niż 770 zł (siedemset siedemdziesiąt zł).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towarów i usług.
2. Działka oznaczona Nr ewidencyjnym 5707/4, położona w Wałczu przy ul. Gen L. Okulickiego, opisana
w Księdze wieczystej Nr KO1W/00024179/3 SR w Wałczu (KW z obciążeniami), o powierzchni 613 m2, przeznaczona pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dostęp do drogi
publicznej (działka 2774/2 - ul. Gen. L. Okulickiego) przez drogę gminną wewnętrzną - działki Nr ewidencyjny Nr
4438/5 i 5456/21.
• Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej – działki Nr 5707/4 wynosi 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć
tysięcy zł)
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 7.500 zł (siedem
tysięcy pięćset zł) w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111
0000 4363 6633 PKO SA o/Wałcz. Wadium winno znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Wałcz najpóźniej dnia
18 listopada 2019 r.
• Postąpienie nie może być niższe niż 750 zł (trzysta pięćdziesiąt zł)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towarów i usług.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz (pok.114)
lub pod Nr telefonu 67 258 44 71 w. 55.
Przetargi odbędą się w dniu 22 listopada 2019 r. w Sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 o godz.:
poz. 1 godz. 900, poz. 2 godz. 930.
Zapraszamy do udziału w przetargu
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Biogazowni nie będzie.
Przynajmniej na razie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie uchyliło decyzję o warunkach zabudowy,
która dotyczyła budowy biogazowni i hodowli ryb w obiegu zamkniętym w Marcinkowicach
(gm. Tuczno).
Wadliwą decyzję wydał mirosławiecki urząd.
Przypomnijmy, że zajmował się tą sprawą,
ponieważ doszło do konfliktu interesów
- udziałowcem w spółce chcącej zrealizować inwestycję jest matka burmistrza. SKO
stwierdziło w decyzji kilkanaście naruszeń,
to m.in. brak przeprowadzenia postępowania
dowodowego, użycie w części graficznej decyzji kopii mapy w skali nieodpowiadającej
przepisom czy brak analizy problemu substratów, ich ilości w postaci masy zielonej oraz
pochodzenia odpadów przetwórstwa rolnego.
Najważniejszy jednak zarzut to uznanie przez
urząd, że inwestycja polegająca na budowie
biogazowni nie jest inwestycją mogącą znacząco oddziaływać na środowisko, przez co
wyeliminowano udział społeczeństwa w tej
sprawie.
- Niezakwalifikowanie tej inwestycji jako
mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko spowodowało wyłączenie z postępowania osób, którym przysługiwały prawa
strony - ocenia obserwujący sprawę prawnik.
- Należy zauważyć, że inwestycja ta spotkała
się z dezaprobatą lokalnego społeczeństwa, a
właścicielom działek, na które będzie oddziaływać inwestycja (odór, hałas, utrata wartości
nieruchomości; utrudniony ruch na drodze
gminnej) odmówiono przymiotu bycia stroną. 72 osoby złożyły wnioski o dopuszczenie ich do postępowania na prawach strony.
Organ pierwszej instancji nie podjął żadnych
czynności wyjaśniających, w wyniku których
mógłby stwierdzić kto jest stroną przedmioto-

wego postępowania.
Ponadto do mirosławieckiego urzędu wpłynęły wnioski o przeprowadzenie rozprawy
administracyjnej, których nie uwzględniono.
- Organ pierwszej instancji nie zna terenu, na
którym realizowana będzie inwestycja, gdyż
nie jest to na terenie jego gminy. Nie wykonał
żadnej wizji w terenie, żadnych pomiarów,
nie zebrał materiału dowodowego w sposób
wyczerpujący pozwalający mu na zakończenie postępowania. Swoją decyzję oparł tylko
na dokumentach, co przy inwestycji tego typu
jest poważnym błędem - informuje adwokat.
- Powinna być przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
zapewniony udział społeczeństwa i na tej
podstawie organ powinien wydać decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc
pod uwagę uwagi i wnioski społeczeństwa. W
przedmiotowym postępowaniu udział społeczeństwa został całkowicie wyłączony Na tej
samej działce w Marcinkowicach planowano
wybudować biogazownię oraz farmę ryb.
Zdaniem SKO i skarżących obie te inwestycje
powinny być rozpatrywane łącznie, co by rodziłoby obowiązek wydania decyzji środowiskowej i konieczność udziału społeczeństwa
w postępowaniu. Burmistrz Mirosławca traktował obie te inwestycje oddzielnie, co z kolei
spowodowało, że ominięto przepisy ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
REKLAMA

- Postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, jak
również postępowania w sprawie pozwoleń
na realizację inwestycji, w ramach których
przeprowadzana jest ocena oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 są
postępowaniami toczącymi się z udziałem
społecznym, co oznacza, iż nie tylko strony
tych postępowań mają wgląd w ich dokumentację i wpływ na ich przebieg, ale każda osoba zainteresowana okolicznościami realizacji
planowanej inwestycji - zauważa prawnik.
- Społeczeństwo na określonych etapach postępowania ma prawo brania w nim czynnego
udziału i w ramach przyznanych uprawnień
może zgłaszać swoje uwagi i wnioski, do
których inwestor będzie musiał się odnieść a
organ uwzględnić w wydanej decyzji.
Ku radości mieszkańców Marcinkowic powstanie inwestycji na pewno zostało opóźnione.
- Niezmiernie się cieszymy, bardzo ważne dla
nas jest to, że będziemy mieli teraz udział w
postępowaniu, nie damy się zepchnąć na margines - mówi sołtys Marcinkowic Joanna Kluska. - To nasz ogromny sukces. Wiele osób
mówiło, że mamy sobie odpuścić, bo się nie
uda, ale dzięki zaangażowaniu mieszkańców
i innych osób, które chciały nam pomóc, udało się. Boimy się, że czeka nas jeszcze jakaś
niespodzianka, ale teraz już będziemy czujni.
Sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia
przez Urząd Miasta i Gminy w Mirosławcu.
Z. Błaszczyk-Koniecko

Niska emisja,
wysoka jakość

15 października nastąpi podpisanie umowy
na dostarczenie miastu autobusów niskoemisyjnych. Przetarg wygrał Autosan. Przypomnijmy, było to kolejne podejście do przetargu. Bywało tak, że zainteresowanie było
zerowe. W końcu się udało. Tabor wałeckiego Zakładu Komunikacji Miejskiej wzbogaci

się o 5 pojazdów: trzech midi i dwóch maxi.
Oferta firmy Autosan opiewała na kwotę 5
milionów złotych. Inwestycja zostanie sfinansowana w ramach pieniędzy pochodzących z Kontraktu Samorządowego.
z,
fot. Autosan

Burmistrz Miasta Wałcz informuje,

że w dniach 4, 8 i 9 października 2019 r.
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wałcz
przy Placu Wolności nr 1 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wałcz, wywieszono
wykazy nieruchomości oraz lokali
przeznaczonych do zbycia i najmu.
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Szanowni Państwo,…04. czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”.
Te słowa wypowiedziała Joanna Szczepkowska, oznajmiając epokowe wydarzenie,
a ja wspominam tę datę, ponieważ jestem przekonany, że niedzielne wybory będą
miały dla Polski podobne znaczenie. Wtedy doszło do transformacji ustrojowej, która przyniosła wolność, bez rozlewu krwi i zapoczątkowała najpiękniejszy dla nas,
od prawie pięciu wieków, czas. Najbliższe wybory, również, zdecydują, czy pozostaniemy wolnym krajem, w europejskiej, zachodniej wspólnocie myśli i przekonań,
czy staniemy się zorbanizowanym i zoligarchizowanym, z mentalnością wschodnią,
krajem demokratury, na podobieństwo Białorusi, czy Rosji. Dlatego tak ważne są
niedzielne wybory. Dzięki Państwa głosom od 2007 roku Wałcz ma w Stolicy swojego reprezentanta, ale tak nie musi być zawsze. Małe miejscowości zwykle nie mają
swoich posłów. Dlatego proszę Państwa o głos, o wsparcie, proszę o patriotyzm
lokalny, o jedność głosowania, aby nasz Powiat nie stracił swoich wpływów w Warszawie.
Proszę o głos na listę nr 5, Koalicja Obywatelska, pozycję nr 5, Paweł Suski.
TEKST PŁATNY

Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę zdecydujecie o tym, w jakiej Polsce będziemy żyć w najbliższych kilku, kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu

latach. Jeżeli wybory wygra PIS, to cytując prezesa tej partii, Jarosława Kaczyńskiego, który jasno wyraził się, że ,,w Polsce musi nastąpić ustrojowa zmiana”, możemy
spodziewać się wszystkiego, w tym również nowego ustroju Państwa, który, jak widzimy, na pewno nie będzie oparty na demokratycznych filarach. Dziś, to od Państwa zależy również to, czy Powiat Wałecki będzie miał w Sejmie reprezentanta. Doświadczenia dotychczasowych kampanii oraz analiza sondaży przedwyborczych
jasno sugerują, że warto wykazać postawę, wynikającą z patriotyzmu lokalnego, pragmatyzmu, który wskazuje na jednego kandydata, doświadczonego, który już
trzykrotnie pokazał, że potrafi ten patriotyzm wskrzesić i pielęgnować. Tym kandydatem jest oczywiście Paweł Suski, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji, który dał
naszemu miastu obwodnicę, wspaniale wyposażony 107 Szpital Wojskowy, ugruntował obecność wojska w naszym Powiecie, z największą bazą logistyczną w Polsce,
najnowocześniejszą bazą bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu, nowoczesną strzelnicą wojskową i wieloma inicjatywami pomocy potrzebującym,
z corocznym, niezwykłym balem charytatywnym włącznie. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o oddanie głosu na Pawła Suskiego, o patriotyczną kumulację
głosów dla naszego Posła. Proszę, aby Państwo nie marnowali głosów na kandydatów, którzy niestety nie mają szans na uzyskanie mandatu, na kandydatów, którzy
niepotrzebnie sugerują wyborcom, ze mogą zasiąść w Sejmie. To nie jest możliwe. Niedzielne wybory, to nie wyścig do samorządu, gdzie mandaty zdobywa wielu
kandydatów. 13. października wybieramy Parlament, gdzie mandaty zwykle zdobywają kandydaci z dużych miast. Paweł Suski pokazał, że nawet małe miasto może
cieszyć się z mandatu posła. Nie zepsujmy tego, rozdrabniając się na wielu kandydatów. Taka postawa pozbawi nas przedstawiciela w Sejmie.

Z wyrazami szacunku, Bogusław Olejnik
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Lato pożegnane

W minioną sobotę mieszkańcy wałeckiego Zatorza, zaproszeni goście oraz wszyscy, którzy przyszli na osiedle pożegnali lato. Festyn Pieczonego Ziemniaka jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a organizatorzy zadbali o atrakcje dla dzieci i dorosłych.

10.10.2019 r.
godz. 11:00-14:00
Dzień Rózowej Wstążki
sala widowiskowa wck
12.10.2019 r. godz. 19:00
Koncert akurtyczny
Estera Naczk- Suska
„Muzyka na żywo”
sala widowiskowa wck
wstęp wolny
18.10.2019 r. godz. 20:00
DKF – Film „Nauczycielka”
Kino Tęcza
Bielty 10 zł
19.10.2019 r.
godz. 17:00 i 19:30
Koncert Wiedeński
sala widowiskowa wck
Bilety 80 zł
31.10.2019 r. godz. 17:00
Spotkanie autorsie
z Łukaszem Orbitowskim
wstęp wolny

Terminarz kina
„Tęcza”
04-10.10.2019 r. godz. 17:45
„Piłsudski”
04-10.10.2019 r. godz. 20:00
Rambo: Ostatnia krew
11-17.10.2019 r.
godz. 16:00 i 17:45
„Angry Birds 2”
11-17.10.2019 r. godz. 20:00
„Ślicznotki”

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

- Festyn Pieczonego Ziemniaka to impreza,
która ma już swoją tradycję; w ten sposób
mieszańcy Zatorza oraz goście żegnają lato
- mówi organizator, prezes Stowarzyszenia
Mieszkańców Osiedla Zatorze Halina Kuch.
- To okazja do zabawy, integracji mieszkańców, wspólnego spędzenia czasu na świe-

żym powietrzu, a także nabycia nowych
umiejętności. Zawsze jest taka niepewność,
jaka będzie pogoda, ale w tym roku dopisała.
Jak zawsze organizatorzy, Stowarzyszenia
Mieszkańców Osiedla Zatorze wspólnie
z WCK, UM i MOSiR-em, zadbali o to,
aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie.

Blok konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych, przeciąganie liny, wojskowa grochówka, mnóstwo słodyczy, domowe wypieki czy strzelnica zorganizowana przez LOK
to tylko niektóre z nich. W ramach kampanii
informacyjnej „Mieć naturę” przygotowano
stoisko, na którym w formie konkursów pro-

mowano segregację śmieci. Nowością były
także warsztaty wikliniarskie, które przeprowadził Andrzej Dąbrowski z Broczyna.
Oczywiście nie mogło zabraknąć ogniska
i pieczonych kiełbasek, jabłek i ziemniaków.
Zabawa trwała do wieczora.
k

Pamiętają o ogrodach

Łąki kwietne, ogrody społeczne i ekologiczne to miejsca, które od lat funkcjonują w Niemczech, Holandii, Wielkiej
Brytanii. W Polsce istnieją głównie w dużych miastach. W naszym powiecie powstały w maleńkich Strzalinach i Witankowie.
- Ogród ekologiczny to pomysł, który
od dawna zaprzątał moje myśli. Wszystko zaczęło się od webinaru polskiej nauczycielki, która pracuje w londyńskich
szkołach. Tam takie ogrody to normalna
sprawa. Uczniowie w tych ogrodach mają
lekcje geografii, matematyki, biologii. Pomyślałam, że tak naprawdę nic nie stoi na
przeszkodzie, by taki ogród zrobić właśnie u nas. W dzisiejszych czasach prym
wśród dzieci wiodą smartfony, komputery. Dzieci coraz mniej czasu spędzają ze
sobą. Chciałabym stworzyć taką edukację,
dzięki której ludzie ponownie nauczą się
ze sobą być. I taki ogród to dobry początek - opowiada pomysłodawczyni ogrodu
ekologicznego przy Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Witankowie Daria Puszka. - W ogólnopolskiej grupie „Ogród
w szkole”, poznałam Agnieszkę Kluzę,
mieszankę Tuczna architekta krajobrazu,
projektantkę ogrodów ekologicznych. Od
samego początku nawiązałyśmy dobry
kontakt i Aga zupełnie bezinteresownie
zaproponowała swoją pomoc w projektowaniu tego ogrodu.
Później D. Puszka postanowiła zwrócić

się o grant w konkursie organizowanym
przez firmę Goodvaley. Udało jej się zdobyć 5 tys. zł na stworzenie ogrodu. Pomagali wszyscy: uczniowie, ich rodzice,
mieszkańcy niezwiązani ze szkołą, nauczyciele, pracownicy szkoły, sołtys ale
i firmy Goodvalley.
- I tak wspólnymi siłami stworzyliśmy
to cudowne miejsce. W ogrodzie dzięki
bezcennym radom Anny Krupienko ze
szkółki krzewów ozdobnych w Rudnicy
mamy kiwi, morwy, jadalne kasztany.
Mój mąż zaprojektował specjalny stół
z nasadzonymi w środku truskawkami,
są też borówki, jagody, jabłka, lawenda,
kwiaty, mięta, wrzosy, porzeczkoagrest,
trawy, winogrono, piękne róże, czereśnie,
brzoskwinie - cieszy się D. Puszka. - Pomysł na tyle spodobał się inwestorom, że
podczas otwarcia gościliśmy właściciela
firmy Goodvalley, który przybył do nas
specjalnie z Danii. Wspólnie rozegraliśmy towarzyski mecz piłki nożnej pracownicy firmy Goodvalley vs mieszkańcy
Witankowa.
Teraz o ogród dbają uczniowie szkoły
w Witankowie. Podlewają rośliny, wyry-

Miliony na drogi

3 października w wałeckim Starostwie wicewojewoda Marek
Subocz podpisał z samorządowcami powiatu wałeckiego umowy na dofinansowanie remontów dróg. W sumie do powiatu
trafi ponad 10 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowane zostaną m.in. drogi powiatowe między Próchnowem a Bronikowem (4
km) oraz w Wołowych Lasach (kilometr).
Pierwsza inwestycja zostanie dofinansowana kwotą 5,7 mln zł, druga 1,8 mln. Przetarg
na prace zostanie ogłoszony maksymalnie
do 30 dni, wykonanie przewiduje się na
połowę przyszłego roku. Umowę z wicewojewodą podpisali starosta Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner.

- Te drogi są bardzo ważne dla mieszkańców naszego powiatu, dlaczego cieszymy
się, że zostaną w końcu wyremontowane.
One łączą drogi wojewódzkie z krajowymi i
stanowią swojego rodzaju obwodnice - mówił starosta B. Wankiewicz. - Liczę, że pieniądze wydamy szybko i sprawnie, i już w
przyszłym roku będziemy mogli się cieszyć
tymi drogami.
W Człopie, na Brzozowej, droga zostanie

wają chwasty i planują kolejne działania
- m.in. budowę domków dla ptaków i jeży
oraz karmników.
W Strzalinach kilka dni temu powstał
ogród społeczny. Jego pomysłodawczynią
jest sołtys Bernadeta Czołgowska, która
postarała się o sołecki grant z konkursu
marszałka województwa zachodniopomorskiego. Zdobyła 10 tys. zł na projekt,
rewitalizację i budowę altany nad rzeczką.
- Zaproponowałam pomoc przy realizacji
projektu. Chciałam, żeby ogród spełnił
również funkcję edukacyjną i zadedykowałam go ptakom - opisuje architekt zieleni z Tuczna Agnieszka Kluza. - Razem

z Bernadetą wymyśliłyśmy nazwę „Ptasi
Zaułek” i wybrałyśmy rośliny przyjazne ptakom (berberysy, jabłonie, jarząb,
morwę, ostrokrzewy, wiśnię i wiele innych). Idealne, różnorodne siedlisko dla
ptaków ma cztery kluczowe elementy:
pożywienie, woda, schronienie, różnorodność pożywienia i siedliska.
Ważnym elementem ogrodu jest altana,
która będzie służyć mieszkańcom, ale
również turystom. Będzie to doskonałe miejsce na różne warsztaty, których
w Tucznie odbywa się coraz więcej.
z,
zdjęcia: D. Puszka, A. Kluza

dopiero zbudowana. Wsparcie z FDS ma tu
wynieść tu ponad 350 tys. zł. Umowę podpisał burmistrz Jerzy Bekker, który zamierza przystąpić do ogłoszenia przetargu bez
zbędnej zwłoki.
- Dziękujemy za wsparcie i prosimy o jeszcze - powiedział.
W Mirosławcu z kolei przebudowana zostanie ulica Młyńska. Dofinansowanie wyniesie tutaj ponad 114 tys. zł. - Pieniądze chcemy wprowadzić do budżetu jak najszybciej
i bez zbędnej zwłoki ogłosić przetarg. Podejrzewam, że prace zakończą się na przełomie tego i przyszłego roku - mówi zastępca
burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik.
W Wałczu przebudowana i rozbudowana zostanie droga gminna na Morzycach.
Kwota wsparcia z FDS wyniesie tu ponad
2,2 mln zł.

- Każda forma wsparcia jest cenna, cieszę
się, że możemy skorzystać z tych pieniędzy - stwierdził burmistrz Wałcza Maciej
Żebrowski.
- Fundusz Dróg Samorządowych wprowadzony przez rząd Mateusza Morawieckiego
pozwala remontować drogi lokalne. Tylko
w tym roku na teren województwa z przeznaczeniem na drogi lokalne trafiło ponad
238 milionów z tego programu, co pozwoli
na realizację 140 inwestycji drogowych - informował wicewojewoda M. Subocz. - TDS
to jeden z ważniejszych dla nas programów,
bo wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Wicewojewodzie towarzyszyła m.in. wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.
z

Zwiedzanie po niemiecku

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, zrzeszeni w kole „Turystyczno-językowy zawrót głowy”, wzięli udział w marszu na orientację, by bliżej poznać miasto, jego walory i… język obcy.
W marszu wzięły udział dwie grupy,
które rozpoczęły go z różnych punktów
w mieście. Musiały za pomocą wskazówek na kartach pracy odnaleźć różne
obiekty turystyczne (historyczne, kul-

turowe, przyrodnicze), jak na przykład
„Domek w kratkę”, czy pozostałości po
dawnych umocnieniach obronnych miasta. Uczniowie nie dostali planów miasta
ani map. Kierunki ich tras wyznaczały

pytania. Oprócz odpowiedzi na pytania
postawione w języku polskim, musieli
również przypomnieć sobie nazwy obiektów w języku niemieckim, łącząc w pary
fiszki polsko-niemieckie oraz wykonać

zadania sformułowane po angielsku.
Opiekunkami koła „Turystyczno-językowy zawrót głowy” są Daria Piórkowska
i Agnieszka Stępień.
Oprac. z
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Jasio przychodzi do taty i pyta:
- Tato co to jest polityka?
- Polityka synku to kapitalizm,
ja jestem kapitalizm bo ja
zarabiam, twoja mama to rząd
bo rządzi pieniędzmi, dziadek
to związki zawodowe bo nic
nie robi, pokojówka to klasa
robocza bo sprząta i pracuje,
ty synku jesteś ludem bo tworzysz społeczeństwo, a twój
mały braciszek to przyszłość.
- Tato ja się z tym prześpię
i może zrozumiem.
Jasio poszedł spać.W nocy
budzi go płacz małego brata,
który zrobił w pieluszkę.
Jasio poszedł do pokoju po
mamę, ale nie mógł jej obudzić, więc poszedł do pokoju
pokojówki.
Wchodzi, a pokojówka zajęta
z tatą, a przez okno zagląda
dziadek. Jasia nikt nie zauważył, bo szybko wyszedł, wrócił
do swojego pokoju uspokoił
braciszka i poszedł spać.
Rano Jasio wstał i zszedł na
dół.
Tato mówi do niego:
- No i co Jasiu już wiesz co to
jest polityka?
- Tak tatusiu wiem
- Kapitalizm wykorzystuje klasę
roboczą, związki zawodowe się
temu przyglądają podczas gdy
rząd śpi, lud jest ignorowany,
a przyszłość leży w gównie.
To jest polityka tatusiu.

Wałęsa pojechał odwiedzić
dawnych kolegów ze Stoczni
Gdańskiej.
- Jak się czujecie chłopaki? zażartował Wałęsa.
- Znakomicie - zażartowali
stoczniowcy.

Nauczycielka pyta ucznia:
- Jasiu, dlaczego napisałeś,
że odległość geograficzna to
rzecz względna?
- Bo kiedyś najbliższa droga do
polskiego parlamentu wiodła
przez Moskwę, a teraz wiedzie
przez Częstochowę.

REKLAMA
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Zaproszenie na zawody wędkarskie

Koło PZW Wałcz Miasto i Urząd Miasta Wałcza zapraszają 20 października na „Zawody muchowe - 42 Lipień Drawy”. Zbiórka o g. 8.00 przy leśniczówce Dębina. Zapisy prowadzi Koło PZW ul. Orla 3 i Sklep Rowerowo – Wędkarski ul. 1000-lecia. Kontakt: tel.602 659 461, kom. 691 769 025, e – mail: takacz@wp.pl,
domwedkarza@wp.pl. Opłata startowa: 50,00 zł, przelew: Bank Pocztowy S.A o/Piła nr 31 1320 1351 2213 0615 2000 0021. Zawody odbędą się na żywej rybie,
zgodnie ze Sportowym regulaminem połowu ryb. Dojazd z Wałcza drogą krajową nr 22 w kierunku Gorzowa Wlkp., w miejscowości Stare Osieczno skręcamy
w drogę leśną w kierunku miejscowości Krzyż. Droga dojazdowa ze Starego Osieczna będzie oznakowana. Uczestnikom zawodów zapewnia się gorący posiłek
i atrakcyjne nagrody.

Celna impreza
W sobotę 5 października w wałeckiej Piwiarni Warka odbył się turniej rangi Pucharu Polski Polskiej
Organizacja Darta. W zawodach
wzięło udział 49 zawodników i 11
zawodniczek. Frekwencją uczestnicy znów pozytywnie zaskoczyli
organizatorów, tym bardziej, że
wśród gości znaleźli się mieszkańcy z Poznania, Koszalina, Trójmiasta, Rogoźna, czy Gorzowa Wielkopolskiego. To już drugi turniej
tego typu, który wpisuje się w działalność sportową miasta. Wcześniejszy - o Puchar Burmistrza
Wałcza odbył się 11 maja w Pubie
Ekstraklasa, wzięło w nim udział
wtedy 54 zawodników i zawodniczek. Zwycięzcami tegorocznej
edycji zostali Joanna Janiec z Koszalina i Krzysztof Wojciechowski
z Poznania.
PK
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Kolejny
sukces Julii

Pod koniec września w Viljandi w Estonii odbył się Puchar Bałtyku (Baltic
Cup). Polskie osady w sumie zdobyły jedenaście medali. Zawodniczka
UKS Ateny SMS Wałcz Julia Sulik

została powołana na obóz kadrowy i
reprezentowała Polskę w czwórce podwójnej (JW4X), gdzie wraz z osadą
zajęła drugie miejsce i zdobyła srebrny medal.
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Czwartek, 10 października 2019

Nie dogonili

Piłkarze wałeckiego Orła podejmowali na swoim boisku zespół Kluczevii i - choć bardzo się starali - goście ciągle wyprzedzali ich o trafienie.
Pościg trwał praktycznie przez całe spotkanie, jednak remisu nie udało
się wałczanom wywalczyć.
Orzeł Wałcz -Kluczevia Stargard
2:3 (1:2)
Orzeł: Odolczyk - Michalik (Kowalczuk), Jaworek (Cerazy) Hermanowicz, Riccio - Juracki, D. Popiołek,
Trzmiel, Albin (Kuternowski), Suślik
- Dzikowicz (Wegner).
Bramki: Orzeł - Juracki, Suślik
Spotkanie było wyrównane, a oba zespoły stworzyły po kilka dogodnych
sytuacji strzeleckich. W 15. minucie
obrońcy gospodarzy pozwolili stojącemu tyłem do bramki Orła zawodnikowi Kluczevii się odwrócić i oddać
strzał, po którym piłka trafiła do siatki.
Miejscowi rozpoczęli pogoń i pięć minut później doprowadzili do wyrównania. Dzikowicz został nieprzepisoREKLAMA

wo zatrzymany w polu karnym przez
bramkarza przyjezdnych, a Juracki
pewnie wykorzystał rzut karny. Jednak w 35. minucie goście ponownie
objęli prowadzenie. W środku pola
przyjezdni odebrali piłkę Dzikowiczowi - choć gospodarze twierdzili że
z faulem - ruszyli szybką akcją i pokonali Odolczyka. Po zmianie stron
wałczanie nadal dążyli do zdobycia
gola i ta sztuka udała im się kilka minut po przerwie. Juracki rozegrał piłkę
z Suślikiem i ten ostatni trafił do siatki z bardzo ostrego kąta. Później gra
toczyła się najczęściej w środku pola
i dopiero w 70. minucie goście przeprowadzili szybki atak zdobywając
zwycięskiego gola. Do zgrywanej do

tyłu piłki najszybciej odbiegł zawodnik Kluczevii i precyzyjnym uderzeniem trafił do bramki.
- Dwa razy doprowadzaliśmy do remisu, lecz na kolejny raz zabrakło już
czasu - ocenia spotkanie trener Orła
Marcin Łyjak. - Ubolewam, że dwie
bramki straciliśmy w sytuacjach,,
na które szczególnie uczulałem zawodników. Goście mieli w linii ataku bardzo doświadczonych piłkarzy
i to był ich duży atut. Nam jeszcze
brakuje doświadczenia, a w tym meczu grało aż pięciu młodzieżowców.
Choć z drugiej strony cieszy gol Suslika, ponieważ jest to trafienie właśnie
młodzieżowca. Nie chcę oceniać pracy arbitrów, lecz uważam, że goście
wyszli akcją, po której zdobyli drugą
bramkę, po odzyskaniu piłki faulem.
Sędzia pokazał sporo żółtych kartek,
lecz faule z obu stron wynikały z walki o piłkę i nie było w tym złośliwości.
Podsumowując był to mecz na remis,
lecz goście mieli wartość dodaną
w postaci doświadczenia i to wykorzystali. Jestem optymistą i myślę, że
doświadczenia z czasem nabiorą również nasi młodzi piłkarze.
W kolejnym meczu wałczanie zmierzą się w szczecinie z wiceliderem,
a spotkanie z Hutnikiem będzie istotne dla układu tabeli.
IV liga
Pozostałe wyniki 10. kolejki: Rega
Trzebiatów – Rasel Dygowo 0:1, Gryf
Kamień – Sokół Karlino 3:0, Lech
Czaplinek – MKP Szczecinek 0:2, Vineta Wolin – Błękitni II Stargard 2:0,
Olimp Gościno – Leśnik Manowo
0:1, Ina Goleniów – Darłovia Darłowo 4:2, Flota Świnoujście – Sparta
Węgorzyno 4:0, Iskierka Szczecin –
Hutnik Szczecin 1:5.
Klasa Okręgowa
Wyniki 8. kolejki: Mechanik Bobolice – Korona Człopa 1:4, Sad Chwiram
– Pogoń Połczyn 0:2, Ikar Krosino –
Olimp Złocieniec 2:1, Redłovia Redło
– Drzewiarz Świerczyna 3:1, Zawisza
Grzmiąca – Calisia Kalisz 1:1, Głaz
Tychowo – Mechanik Turowo 2:1,
Orzeł Łubowo – Spójnia Świdwin
3:5, Wiarus Żółtnica – Błonie Barwice 2:1.
Klasa A
Wyniki 7. kolejki: Santos Kłębowiec
– Grom Szwecja 0:1, Mirstal Mirosławiec – Kolejarz Wierzchowo 11:0,
Wspólni Różewo – KP Drawsko 1:4,
Legion Strączno – Błękitni Pomierzyn
1:5, Kopanik Lubno – Gryf Budowo
2:5, Bytyń Nakielno – Grom Giżyno
0:1, Znicz Dzikowo – Sokół Suliszewo 2:2.
piotr

IV liga
Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Flota Świnoujście

10

26

37-7

2.

Hutnik Szczecin

10

23

33-14

3.

Ina Goleniów

10

19

24-13

4.

Kluczevia Stargard

10

19

25-21

5.

Vineta Wolin

10

17

24-12

6.

Rasel Dygowo

10

15

13-17

7.

Darłovia Darłowo

10

15

20-15

8.

Leśnik Manowo

9

15

16-13

9.

MKP Szczecinek

10

14

18-21

10. ORZEŁ Wałcz

10

14

14-15

11. Błękitni II Stargard

9

13

18-12

12. Lech Czaplinek

10

12

11-14

13. Gryf Kamień

10

12

16-23

14. Rega Trzebiatów

10

12

15-22

15. Iskierka Szczecin

10

7

17-27

16. Sparta Węgorzyno

10

7

12-26

17. Olimp Gościno

10

6

8-30

18. Sokół Karlino

10

2

8-27

Mecze

Pukty

Bilans

Klasa Okręgowa
Drużyna
1.

KORONA Człopa

8

18

17-8

2.

Mechanik Bobolice

8

18

31-14

3.

Zawisza Grzmiąca

8

17

27-15

4.

Pogoń Połczyn

8

16

27-14

5.

Błonie Barwice

8

15

22-13

6.

Mechanik Turowo

8

13

25-16

7.

Ikar Krosino

8

13

24-20

8.

Calisia Kalisz

8

11

18-16

9.

Redłovia Redło

8

10

16-21

10. Głaz Tychowo

8

10

14-13

11. Drzewiarz Świerczyna

8

9

11-18

12. Wiarus Żółtnica

8

8

11-14

13. Orzeł Łubowo

8

7

12-23

14. Olimp Złocieniec

8

5

8-22

15. Spójnia Świdwin

8

5

17-30

16. SAD Chwiram

8

4

12-35

Mecze

Pukty

Bilans
43-2

Klasa A
Drużyna
1.

KP Drawsko

7

21

2.

SANTOS Kębowiec

7

18

20-2

3.

KOPANIK Lubno

7

15

23-16

4.

MIRSTAL Mirosławiec

7

13

28-14

5.

GROM Szwecja

7

11

11-8

6.

Sokół Suliszewo

7

11

14-10

7.

WSPÓLNI Różewo

7

10

15-14

8.

Grom Giżyno

7

9

13-18

9.

ZNICZ Dzikowo

7

8

9-12

10. BYTYŃ Nakielno

7

7

14-15

11. Błękitni Pomierzyn

7

7

10-21

12. Gryf Budowo

7

6

15-22

13. LEGION Strączno

7

6

10-22

14. Kolejarz Wierzchowo

7

0

2-51
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