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Budżet obywatelski do kosza?

Komisja Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2020, choć przedstawiła propozycje kilku zmian. Chyba najbardziej szokuje
odejście od budżetu obywatelskiego. Ten ruch - w opinii niektórych radnych - był konieczny i akceptowany przez większość Rady Miasta, choć ostateczna decyzja zapadnie podczas najbliższej sesji.
Obradująca w dwóch turach 4 i 6 grudnia komisja zdecydowała, że wydatki
zostaną zmniejszone na łączną kwotę
ponad 2,7 mln zł, z czego większość to
wydatki bieżące na zadania własne: administracja publiczna (1,3 mln), transport
i łączność (300 tys.), gospodarka komunalna (310), kultura i dziedzictwo narodowe (120 tys.). Pozostałe to inne działy,
a kwoty opiewają od15 do 50 tysięcy.
Całość niespełna 3 milionów ma zostać
przeznaczona na zwiększenie wydatków
majątkowych na zadania własne, w tym
na remonty dróg i chodników. Cały budżet Wałcza na rok 2020 opiewa na sumę
ponad 127 milionów złotych.
Niestety w dziale wydatków majątkowych pojawia się pozycja: zmniejszenie
wydatków majątkowych - budżet obywatelski, 600 tysięcy. Ten budżet składa się z 18 projektów, których autorami
są mieszkańcy. Początkowo było ich
więcej, lecz część z nich nie spełniała
warunków formalnych i nie zostały co nie spodobało się wnioskodawcom
i niektórym radnym - przyjęte. Jak się
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jeden projekt, a mianowicie „Bezpieczny Wałcz
- każdy może uratować życie” zostanie
przez radnych zaliczony do inwestycji
i zrealizowany. Ta inicjatywa ma na celu
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
i polegać będzie na kupnie i rozmieszczeniu w newralgicznych punktach 7 automatycznych defibrylatorów. Dodatkowo projekt zakłada zakup szkoleniowych
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AED (Zautomatyzowany Defibrylator
Zewnętrzny), które wraz z tablicami edukacyjnymi zostaną przekazane do szkół.
- Skoro burmistrz twierdzi, że przyszłoroczny budżet będzie trudny do zrealizowania, to uznaliśmy, że nie stać miasta na pewne rzeczy - stwierdził Maciej
Goszczyński. - Dzisiaj mamy ważniejsze
problemy i na nich musimy się skupić.
Oczywiście Rada Miasta podczas sesji
17 grudnia może dokonać jeszcze pewnych korekt.
- Rezygnacja z budżetu obywatelskiego
bardzo mnie dotknęła - komentuje decyzję członków komisji burmistrz Maciej
Żebrowski. - Dążymy do tworzenia państwa obywatelskiego, tworzenia poczucia, że nasi mieszkańcy sami decydują
o tym, co się dzieje w mieście. Powinniśmy dążyć do pewnej tendencji, aby
budżety obywatelskie istniały i funkcjonowały. Poświęciliśmy czas i wydaliśmy
pewne środki, aby ten budżet uruchomić.
Kupno programu do jego tworzenia czy
wysiłek, jaki pracownicy poświęcili na
czynności związane z budżetem to jedno.
Drugie i najważniejsze to pomysły i czas
naszych mieszkańców, którzy się w te
projekty zaangażowali. Ponadto na kilku
sesjach pracowaliśmy nad dopracowaniem regulaminu i nagle na koniec, kiedy
powstały projekty, budżet obywatelski
wędruje do kosza. Jest mi żal, ponieważ
były to bardzo wartościowe projekty,
choć niektóre posiadały błędy formalne
i nie zostały przyjęte. Projekt budżetu

miasta na 2020 rok był zbilansowany
i przewidywał budżet obywatelski, który
jest inwestycją niezwykle wartościową.
Przesunięcie środków z budżetu obywatelskiego na remonty dróg i ulic, o kolejności których decydować będzie Rada
Miasta, jest podcinaniem skrzydeł oddolnym inicjatywom. Mieliśmy wsłuchiwać
się w głosy mieszkańców, a nie odbierać
im prawo do decydowania o tym, co
w mieście będzie realizowane. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie projektów do budżetu
obywatelskiego. Wasze zaangażowanie
dowodzi jednego, wałczanie chcą aktywnie uczestniczyć w życiu naszego miasta
i decydować o kierunkach jego rozwoju.
Ponadto przyjęty na komisji projekt cięć
przewiduje zmniejszenie wydatków
na administrację, co będzie zmuszać
kierownictwo ratusza do jeszcze mocniejszego zaciskania pasa i obarczania
pracowników zwiększonymi zadaniami
przy takich samych płacach.
- Mieliśmy odprawę z naczelnikami UM,

Człopa

którzy na propozycję cięć patrzą z przerażeniem - mówił dalej burmistrz. - Bo
tak naprawdę nie wiadomo, gdzie szukać
oszczędności. Dla przykładu proszę porównać ilość czynności zaksięgowanych
w wydziale finansowym. W roku 2016
było ich trochę ponad 47 tysięcy, w a tym
roku przeszło 82 tysiące. Są to dodatkowe obciążenia, więc powinniśmy przyjmować ludzi do pracy, a nie ich zwalniać.
Wymaga się od nas profesjonalizacji
urzędu, coraz sprawniejszej i szybszej
obsługi, a jednocześnie każe obcinać
pensje lub zwalniać pracowników. Rozumiem, że nie powinniśmy być rozpasani,
lecz pewne ruchy należało wykonać, aby
poprawić funkcjonowanie urzędu. Przez
wiele lat oczekiwany urbanista miejski
został zatrudniony. Tak przyznaję, są to
dodatkowe koszty, jednak zatrudnianie
profesjonalistów w urzędzie po prostu
musi kosztować.
Zadaniem urbanisty miejskiego jest planowanie miast i ulepszanie przestrzeni
miejskich. Gdyby miasto zatrudniło takiego specjalistę wcześniej, z pewnością
udałoby się zapobiec powstaniu koszmaru architektonicznego, z którym mamy
do czynienia na ulicy Dąbrowskiego.
Powstanie takiego obiektu wiązałoby się
z dostosowaniem jego architektury do
już istniejącej i do otoczenia.
- Należy również pamiętać, że jako sa-

Tuczno

Mirosławiec

morząd nie działamy w próżni. Kupujemy też usługi od firm zewnętrznych,
których ceny rosną. Pomimo wyboru
i tak już najtańszej oferty w wielu przypadkach mówimy o kwotach wyższych
niż zaplanowane. Nie możemy bazować
na dotychczasowych cenach i udawać, że
przez ostatnie lata nic nie poszło w górę.
Spadek naszych przychodów nie równoważy wzrostu wydatków. Zwolnienie młodych ludzi z PIT, podwyższenie
kwoty wolnej od podatku oraz obniżenie
dolnej stawki podatku PIT, powodują
wyrwę w naszych budżetach, której rząd
nie zamierza zrekompensować. Oczywiście będziemy oszczędzać, ponieważ nie
ma innego wyjścia, lecz jak to się ma do
oczekiwanego przez wszystkich podnoszenia jakości i poprawy obsługi?
Komisja Budżetu Rady Miasta liczy 15
członków, 4 było nieobecnych podczas
głosowania: Bartosz Ćmiel, Paweł Łakomy, Zdzisław Ryder i Maria Minkowska.
Przeciwko cięciom w budżecie głosowali: Andrzej Ksepko, Dariusz Szalla,
Piotr Romanowski i Bożena Terefenko.
Za cięciami i rezygnacją z budżetu obywatelskiego byli: Anna Ogonowska, Maciej Goszczyński, Halina Kuch, Alfred
Mikłaszewicz, Krzysztof Piotrowski,
Tadeusz Gnojewski i Bogusława Towalewska.
piotr

2

EXTRAWAŁCZ nr 371

Felieton na rozgrzewkę

Piłkarski samorząd
Obserwując obecną sytuację na wałeckiej scenie politycznej mam wrażenie, że znajduję się na piłkarskich
trybunach. Rada Miasta i burmistrz
od jakiegoś czasu nie grają do jednej bramki. Radni często głosując
wbrew sugestiom szefa ratusza, pokazują mu żółtą kartkę, choć sami

często nie grają fair. Zwłaszcza ci,
którzy jeszcze niedawno byli zagorzałymi zwolennikami Macieja Żebrowskiego.
Wygrane ponad rok temu wybory
pokazały, że nowy burmistrz zdobył
ogromny kredyt zaufania. Obecnie
jego aktywa mocno się zdewaluowały, pojawiają się głosy, że jest
nieudolnym burmistrzem, na co
złożyło się kilka przyczyn. Radni
już od dawna mają pretensje, że
burmistrz nie chce się z nimi spotykać i dyskutować o najważniejszych problemach miasta. Tak było
w przypadku próby zaciągnięcia
kredytu, podobno niekonsultowanego z nikim z Rady. Więc RM odrzuciła pomysł, za takim rozwiązaniem
głosowali także zwolennicy burmistrza. Nawet kiedy M. Żebrowski
wysłuchał czyjejś opinii, to później

- jak twierdzi, znający się akurat na
tej na rzeczy kolega z jego obozu
- postąpił zupełnie odwrotnie. Kroplą, która przelała czarę goryczy,
była próba wprowadzenia wyższych podatków od nieruchomości.
Ponieważ projekt uchwały - kiedy
powinna być to rola burmistrza chciał niespodziewanie pod obrady
wprowadzić radny Andrzej Ksepko,
część radnych poczuła się urażona.
Rada - przy ciągłych zapewnieniach
M. Żebrowskiego, że jest przeciwnikiem podwyżki - odczytała ten
gest jako próbę wyjęcia ich rękoma ziemniaków z ogniska. Część
radnych uważa, że odrzucenie podwyżki podatków to pokazanie burmistrzowi jego miejsca w szeregu,
co wprawdzie nie jest zbyt dojrzałe,
ani odpowiedzialne, ale dla burmistrza bolesne. Wstrzymanie się od

głosu niektórych radnych było moim zdaniem - nie fair. Zarzucano
burmistrzowi, że sprawę podwyżki
chciał załatwić rękoma radnych,
chociaż deklarował, że podwyżce
jest przeciwny. Wstrzymujący się
od głosu w tej sprawie radni postąpili podobnie, zostawiając decyzję
koleżankom i kolegom. Albo się jest
za podwyżką, albo nie, a wykazując
brak zdecydowania w tak ważnej
sprawie zachowali się mocno asekuracyjnie, żeby nie powiedzieć
tchórzliwie.
Odrzucenie podwyżki podatków
będzie skutkować likwidacją budżetu obywatelskiego, o co zawnioskowała grupa radnych nowej
opozycji. Pewnie nastąpią również
inne cięcia. Rada Miasta zdecyduje o tym 17 grudnia. Co ciekawe,
krokodyle łzy wylewa teraz radny

Piotr Romanowski, który jako jeden z czterech umył ręce jak Piłat przy głosowaniu nad uchwałą
podatkową, nie widząc, że drugie
jest konsekwencją pierwszego.
Podobnie było w przypadku radnego Bartosza Ćmiela, zaangażowanego w stworzenie projektów
do budżetu obywatelskiego, który
najprawdopodobniej nie zostanie
zrealizowany. Wstrzymując się od
głosu przy uchwale budżetowej,
„uwalił” jednocześnie swój własny projekt. Mistrzostwo świata. Podobnie jest w przypadku
przewodniczącego Pawła Łakomego, ale tylko podobnie, bo tak
naprawdę to trochę inna historia.
Wszystko bowiem wskazuje na to,
że zasiada już na trybunach drużyny przeciwnej.
piotr

Zero waste nie tylko od święta

Jak przygotować bliskim prezenty, dbając jednocześnie o środowisko i wyprodukować przy tym jak najmniej odpadów? Jak i z czego zorganizować
święta, nie marnując żywności? Dlaczego plastik to wróg publiczny numer 1 i dlaczego trzeba ograniczyć jego produkcję? Na te i inne pytania można
było uzyskać odpowiedź podczas sobotnich (7 bm.) wykładów i warsztatów, zorganizowanych przez Młodych Wałcza.
Zero waste to najprościej mówiąc
wszelkie działania, które mają na celu
zredukowanie ilości odpadów. Śmieci
całkowicie wyeliminować się nie da,
ideą zero waste jest dążenie do minimalizacji ich powstawania.
Na zaproszenie członków stowarzyszenia drugi raz w Wałczu gościła
guru polskiego ruchu zero waste Małgorzata Gęca. Opowiedziała o akcjach organizowanych przez Polskie
Stowarzyszenie Zero Waste, jak na
przykład „Give box”, „Kawiarenka
naprawcza”, „Z własnym kubkiem”.
- Myślałam, że stolicą zero waste jest
Piła. Myliłam się. Stolicą zero waste
jest Wałcz. Kiedy rozmawiałam z organizatorami dzisiejszego spotkania,
otrzymałam tak dużo wspaniałych
informacji na temat ich działań, że
sama się zainspirowałam. Gratuluję
kreatywności i zaangażowania. Właściwie nie muszę tu już przyjeżdżać,
bo tu mieszkają specjaliści - chwaliła
M. Gęca.
Prelegentka opowiedziała, w jaki
sposób można pakować prezenty nie
niszcząc przy tym środowiska, jakie
upominki wybierać, żeby nie zaśmiecać planety oraz w jaki sposób można
zrobić je samemu. Polecała m.in. uniwersalny balsam składający się z wosku pszczelego i oleju kokosowego,

który może służyć jako balsam do
ust, paznokci, a nawet jako pasta do
butów i pasta do pielęgnacji zarostu.
Z resztką szminki zastąpi róż do policzków i błyszczyk. Mydło Aleppo
to kolejny kosmetyk nieopakowany
w plastik, który może zastąpić kilka innych: zwykłe mydło, szampon
i proszek do prania.
Później wystąpiła Agnieszka Fiuk
z firmy ATF, zajmującej się wywozem odpadów z naszego terenu.
Opowiadała o szkodliwości plastiku
i konieczności ograniczenia powstawania odpadów plastikowych. Pokazywała przykłady zapakowanych
przedmiotów, które wcale nie wy-

magają pakowania i na pewno nie
w to, czego do zapakowania tej rzeczy użyto. Zwróciła uwagę, że nie
wszystko można poddać recyklingowi, teoretycznie można to zrobić, ale
pewne technologie będą droższe niż
wyprodukowanie danej rzeczy wraz
z opakowaniem. Namawiała do wybierania produktów w opakowaniach
szklanych i papierowych, które można wielokrotnie przerabiać, na rzecz
rezygnacji z plastiku. Zachęcała do
wymiany zabawek plastikowych jeśli nie na drewniane, to przynajmniej
na wykonane z solidnego plastiku,
których za chwilę nie trzeba będzie
wyrzucać. Zdradziła kilka swoich pa-

tentów na tanie i ekologiczne święta
oraz prezenty. Wyraziła przekonanie,
że za kilka lat zero waste to nie będzie tylko moda i idea, ale absolutna
konieczność.
Z kolei prezes Banku Żywności
w Pile Mieczysław Augustyn przytoczył alarmujące dane na temat marnowania żywności. Okazuje się, że
na świecie marnuje się 1,3 miliarda
ton żywności, w Europie 88 milionów ton, w Polsce 9 mln ton, to około
225 kg na osobę. Pod względem marnowania zajmujemy niechlubne 5.
miejsce. Wbrew obiegowym opiniom
większość jedzenia, bo aż 53 procent marnuje się w domach, 19 proc.
w przetwórstwie, 12 w gastronomii,
11 proc. w produkcji i 5 w handlu.
M. Augustyn podał kilka tricków na
przedłużenie trwałości produktów,
propagował uprawianie własnych
ogródków, planowanie zakupów, robienie przetworów, kiszonek, mrożenie żywności, oszczędne gotowanie
i gotowanie z wykorzystaniem „resztek”. Podkreślił, że sklepem pierwszego wyboru powinna być… własna
lodówka.
Wobec tylu istotnych informacji
szkoda, że zainteresowanie wykładami było niewielkie.
Na koniec odbyły się warsztaty z bloREKLAMA
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gerką Sylwią Majcher, tu frekwencja
była już bardzo wysoka, z powodu
konieczności ograniczenia liczby
miejsc niestety nie wszyscy chętni
mogli wziąć w nich udział. Uczestnicy przygotowali m.in. humus z buraków, granolę i trufle. Oczywiście
nie mogło być mowy o plastikowych
naczyniach, wykorzystywano wyłącznie biodegradowalne i jadalne. Te
resztki, z którymi już nic nie dało się
zrobić, jak pestki i skórki owoców,
trafiły na kompostownik.
W hallu WCK organizatorzy opowiadali, czym jest idea zero waste,
sprzedawali własnoręcznie wykonane balsamy, dezodoranty, proszki do
prania i płatki kosmetyczne. Przekazali też dyrektorowi WCK 6 książek
o tematyce zero waste do biblioteki,
to pierwsze publikacje na ten temat
w wałeckiej placówce.
Obecny na wykładach burmistrz
Maciej Żebrowski opowiadał, jak
w urzędzie, jednostkach podległych
i spółkach ogranicza się liczbę odpadów. Wody nie kupuje się już w plastikowych butelkach, goście i radni
na sesjach piją wodę z kranu, która
- jak podkreślał burmistrz - w Wałczu
jest najwyższej jakości.
z,
fot. Młodzi Wałcza
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Wałeckie kolędowanie

Tradycyjne ubieranie choinki na placu Wolności zostało w tym roku zastąpione Wałeckim Kolędowaniem.
Imprezą, na której zaprezentowali się
najmłodsi mieszkańcy, ale też koła,
zespoły i grupy działające przy Wałeckim Centrum Kultury. Najmłodsi
mieszkańcy podczas warsztatów zorREKLAMA

ganizowanych przez Muzeum Ziemi
Wałeckiej wykonały ozdoby, które powiesiły na miejskiej choince. Było też
spotkanie z Mikołajem, koncert Studia
Esti i pokazy taneczne. Można było
kupić ozdoby świąteczne wykonane
przez wałeckie hafciarki. Barszczem
częstowali pracownicy MOSiR-u. Ze

spektaklem „Jak koala zgubił święta”
wystąpili aktorzy Teatru Inaczej, a na
zakończenie, po włączeniu lampek na
miejskiej choince, odbyło się wspólne
kolędowanie z zespołem „Chabry”.
Mimo przykrej aury, frekwencja była
wysoka, a impreza udana.
z
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Ogłoszenia drobne

- - PRACA - -

• Oferta pracy dla Pani na emeryturze.
Tel. 605 411 126

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń,
około 50 arów.
Tel. 668 007 433

• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294
• Sprzedam 4 pokoje, 65m2, w Wałczu w nowowybudowanym budynku na ul. Chopina. Miejsce parkingowe
w cenie.
Cena 3.900zł/m2 (netto). Stan deweloperski.
Tel. 604 936 904
• Pokój do wynajęcia, kuchnia, łazienka.
Tel. 666 270 188

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

• Pokój do wynajęcia w Wałczu.
Tel. 888 108 966

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu. Powierznia 30m2. Dobra lokalizacja.
Tel. 500 081 681

• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej
na Dolnym Mieście.
Tel. 603 849 249

• Wynajmę lokal
Tel. 725 929 462

• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie piętro,
3 pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249

• 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 320m w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905
2

• Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792 020 549
• Do wynajęcia dom (4 pokoje) z podwórkiem nad rzeką
w Szwecji.
Tel. 516 326 268
• Lokal do wynajęcia 40m2 w Centrum Wałcz.
Tel. 602 255 827
• 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
• 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
• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w kamienicy IIIp.
na 2 pokojowe w bloku. Może być zadłużone.
Tel. 501 160 263
• 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
• Sprzedam działkę budowlaną 521 m2+ działka na cele
ogrodnicze 2900 m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• Sprzedam dom jednorodzinny w Człopie ul. Słoneczna 4,
Cena 300 tys. Proszę dzwonić po godz. 16.
Tel. 663 959 575
• Mieszkanie 117m2 z garażem, Wałcz- Okulickiego.
Tel. 507 126 250
• Sprzedam dom 76m2.
Tel. 721 789 178
• Do wynajęcia kawalerka 18m2 częściowo umeblowana
i wyposażona.
Tel. 501 683 777
• Garaż do wynajęcia os. Chopina.
Tel. 601 478 279
• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe.
Tel. 609 833 120
• Kupię działkę najchętniej Morzyce
Tel. 733 303 955

- - RÓŻNE - • Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153
• 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
• Specjalista Psychiatra Artur Czamański,
ul. Wojska Polskiego 2/6
Tel. 608 044 853
• Tanio, sprzedam łóżko rehabilitacyjne na pilota.
Tel. 600 896 122
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
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Weekend cudów

Tak określa się te dwa dni, kiedy wolontariusze i darczyńcy „Szlachetnej Paczki” dostarczają paczki do rodzin. To niezwykłe chwile, pełne wzruszeń i radości. Weekend cudów miał też miejsce w Wałczu.
„Szlachetna Paczka” organizowana
jest w Wałczu po raz czwarty. Główną
ekipę, pracującą od samego początku, stanowiło 21 wolontariuszy, stała
grupa, choć przybyło kilka nowych
osób. Paczki dotarły do wszystkich 42
rodzin.
- Rodziny szybko znalazły darczyńców, już na cztery dni przed finałem
- mówi lider rejonu Wałcz „Szlachetnej Paczki” Andrzej Stec. - Darczyńcy
są bardzo zróżnicowani, czasami są
to pojedyncze osoby, ale w większości grupy przyjaciół czy firmy. Mamy
szereg firm z różnych części kraju
i nie tylko, które wybrały rodziny
w Wałczu. Są darczyńcy ze Szczecina, Poznania, Warszawy, Londynu czy
Brukseli.
Charakterystyczne dla projektu jest to,
że rodziny same określają, co jest im

najbardziej potrzebne. I tak obok tradycyjnych już kuchenek, lodówek czy
pralek, w ubiegłych latach darczyńcy
kupili m.in. agregat prądotwórczy czy
ufundowali turnus rehabilitacyjny.
- Ludzi potrzebujących jest mnóstwo.
Zresztą niedawno „Szlachetna Paczka” opublikowała raport na temat biedy w Polsce. I okazuje się, że sytuacja
nie jest dobra - mówi A. Stec. - Trudno powiedzieć, czy ludzi biednych
przybywa; jedni z biedy wychodzą,
inni wchodzą w trudną sytuację. Bo
trudna sytuacja nie zawsze związana
jest z biedą. W Wałczu liczba rodzin
zgłoszonych do „Szlachetnej Paczki”
utrzymuje się na zbliżonym poziomie
Tradycyjnie już baza mieściła się
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji skąd w sobotę i niedzielę rozwożono paczki do rodzin. W pomoc

włączyli się m.in. 104 Batalion Logistyczny Ziemi Wałeckiej, OSP Dębołeka czy osoby prywatne, które rozwoziły paczki prywatnymi samochodami.
- Ludzie chętnie pomagają. Na zro-

bienie konkretnej paczki składa się
często grono osób i to jest fajne. Bo
drobny wydatek, a radość niesamowita. I widzimy, że z roku na rok rodziny będące w systemie coraz szybciej

znajdują swoich darczyńców - mówi
A. Stec. - Ludzie są wspaniali, mają
potężne serca i dzięki temu cuda mogą
się zdarzyć.
k
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych opisanych niżej:
1) Nr ewidencyjny 5661/94, położona w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej, o powierzchni 1000 m2, opisana w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. W dziale III Księgi wieczystej brak wpisów. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 15MN3.
• Cena wywoławcza wynosi 58.000,00 zł netto.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości
5.800,00 zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712
1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub
na koncie Gminy najpóźniej dnia 24 lutego 2020r. Wadium wniesione po terminie nie będzie
uwzględnione,
• Postąpienie nie może być niższe niż 580,00 zł (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
2) Nr ewidencyjny 5654/187, położona w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej, o powierzchni 1040 m2,
opisana w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. W dziale III Księgi
wieczystej brak wpisów. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 3MN1.
• Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 zł netto.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości
6.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111
0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub
na koncie Gminy najpóźniej dnia 24 lutego 2020r. Wadium wniesione po terminie nie będzie
uwzględnione,
• Postąpienie nie może być niższe niż 600,00 zł (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
3) Nr ewidencyjny 5654/189, położona w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej, o powierzchni 1038 m2,
opisana w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. W dziale III Księgi
wieczystej brak wpisów. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 3MN1.
• Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 zł netto.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości

6.100,00 zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111
0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub
na koncie Gminy najpóźniej dnia 24 lutego 2020r. Wadium wniesione po terminie nie będzie
uwzględnione,
• Postąpienie nie może być niższe niż 600,00 zł - (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
4) Nr ewidencyjny 5654/196, położona w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej, o powierzchni 1037 m2,
opisana w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. W dziale III Księgi
wieczystej brak wpisów. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 15MN2.
• Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 zł netto.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości
6.200,00 zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111
0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub
na koncie Gminy najpóźniej dnia 24 lutego 2020r. Wadium wniesione po terminie nie będzie
uwzględnione,
• Postąpienie nie może być niższe niż 600,00 zł – (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
UWAGA!
Do wylicytowanej ceny działek wymienionych w poz. od 1 do 4 zostanie doliczony podatek VAT 23%
zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
W dziale III Księgi wieczystej w/w nieruchomości brak wpisów.
Przetargi odbędą się w dniu 28 lutego 2020r. w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz Pl. Wolności 1:
poz. 1 godz. 10:00, poz. 2 godz. 10:30, poz. 3 godz. 11:00, poz. 4 godz. 11:30.
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.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.
pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 113 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30.

Zapraszamy do udziału w przetargu

6

EXTRAWAŁCZ nr 371

Nie jestem ikoną popularności

Z wiceburmistrzem Wałcza Adamem Biernackim o tym, dlaczego porzucił dobrze prosperujący biznes na rzecz samorządu, czym zajmuje się w ratuszu, czym może się pochwalić a także o rybkach akwariowych i o tym, co spędza mu sen z powiek rozmawia Marcin Koniecko.
w ogóle i aktualnie co spędza panu
sen z powiek?
- Na pewno nie będę sobie przypisywał tutaj najtrudniejszych
zadań. Pani Agnieszka (drugi wiceburmistrz Agnieszka Łyskawa
- dop. aut.) też ciężko pracuje. Jestem odpowiedzialny za wydziały
„twarde”, czyli Wydział Inwestycji
i Realizacji Projektów, powiązany
z nim Wydział Zamówień Publicznych; Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Zagospodarowania Przestrzennego. To one tworzą
strukturę miasta i je budują. Oprócz
tego architekt miejski to wszystko
pomaga nadzorować, żeby wszystko miało ręce i nogi. Prowadzę
dodatkowo nadzór nad czterema
spółkami. Są to ciekawe wyzwania
menadżerskie. Jest co robić.

pularności w mieście. Jeśli chodzi
o stanowisko, które zajmuję w ratuszu, to nie jestem od tego, żeby
mnie lubiono, tylko od realizacji
celów, do których zostałem powołany. I na tym się koncentruję. Po
prostu moje niektóre decyzje nie
wszystkim pasują.
Przejął pan najtrudniejsze zadania
w ratuszu. Czym się pan zajmuje

ne w 2018 roku, które szczegółowo sprawdziłem. To relatywna
oszczędność. W przypadku jednej
inwestycji mówimy o oszczędności do miliona złotych. Pierwszą
ulicą, którą się zająłem, była Piaskowa. Została zrobiona w cenach
poniżej 200 zł za m2. Wcześniej
te kalkulacje oscylowały w granicach 300 i więcej złotych za m2.
Do przetargu ul. Królowej Jadwigi
przystąpiły już trzy firmy i finalnie
też udało się to wykonać dużo taniej. Dodam, że w 2019 r. wszystkie inwestycje były robione dużo
poniżej kosztorysu, co się po prostu
wcześniej nie zdarzało.

Nie przerasta to pana?
- Nie jest łatwo, bo jest wiele zadań
z różnych dziedzin i często sporo
problemów trzeba rozwiązywać
w tym samym czasie. To chyba jest
najtrudniejsze na tym stanowisku.
Niekiedy w ciągu kilku minut trzeba podjąć ważną decyzję i wziąć za
to odpowiedzialność. Odpowiadając już ściślej na pana pytanie, to
bardzo lubię tę pracę. Daję z siebie
wszystko.
To proszę się pochwalić jakimiś
osiągnięciami na tym polu. Mnie
jako podatnika interesuje, czy zapracował pan już na swoją pensję.
Czy to nie jest tak, że pan siedzi cichutko w gabinecie, grzeje fotel, pije
cały dzień kawę i pozoruje pracę.
- Jednym z pierwszych działań,
które podjąłem w urzędzie, było
doprowadzenie do konkurencyjności w temacie realizacji zadań
związanych z budową nowych
dróg w mieście.
Wcześniej był z tym jakiś problem?
- Nie będę się odnosił do tego, co
było wcześniej, bo nie zależy mi
na tym, aby ktoś to odebrał jako
bezpośredni atak. Po prostu kiedy
obejmowałem stanowisko wiceburmistrza, do przetargu nie chciało
przystąpić kilku wykonawców.
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Znam tylko jedną osobę, która się
o panu dobrze wypowiada i twierdzi, że nie jest pan wcale złym człowiekiem. Wręcz przeciwnie: jest
pan dobrą i kompetentną osobą,
wystarczy tylko pana lepiej poznać
i… ja właśnie w tej sprawie.
- Myślę, że takich osób znalazłoby
się więcej. Może mamy po prostu
innych znajomych? Zdaję sobie
sprawę, że nie jestem ikoną po-

Jaki był tego powód?
- Nie podawali argumentów wprost.
Mówili, że nie chcą współpracować z Urzędem Miasta w Wałczu,
bo tu są same problemy.
Rozumiem, że teraz już chcą?
- Zaczynają się w końcu rozkręcać.
Dzięki temu udało się wprost obniżyć stawki za usługi budowlane
o kilkadziesiąt procent - w porównaniu do stawek, za które miasto
realizowało inwestycje budowla-

Proszę sobie nie przeszkadzać i kontynuować. Słucham uważnie.
- Proszę bardzo. Wałcz jest związany umową ze Słupską Specjalną
Strefą Ekonomiczną, gdzie prowizja od sprzedaży nieruchomości
wynosi, przepraszam wynosiła, 15
procent.
I?

- Uważałem, że to o wiele za dużo.
Po dwóch spotkaniach udało się
wprowadzić aneks do umowy
i teraz prowizja wynosi 6,5 proc.
Przy sprzedaży gruntów za miliony złotych to wymierne pieniądze
dla miasta. Gdy doczekamy się
w końcu obwodnicy, nie powinno
być większych problemów ze znalezieniem inwestorów. To północna
brama na Europę i dobra komunikacja z portem w Szczecinie, który
z kolei ma doskonałe połączenie
już z całym światem. Myślę, że ten
grunt będzie bardzo atrakcyjny.

A jak idzie sprzedaż działek w „widełkach”?
- Udało się sprzedać trzy kolejne
działki pod zabudowę szeregową
w okolicach miliona złotych. Deweloper zamierza ruszyć z budową
w 2021 roku. Deweloperzy ciągle
jeszcze z niepokojem patrzą na ten

teren i czekają, kto pierwszy wbije
szpadel.
Jak wygląda temat śmieci w Wałczu?
- Nasza polityka związana m.in.
z segregacją odpadów i ideą zero
waste przynosi efekty.
Proszę o konkrety, najlepiej liczby.
- Z planowanych na 2019 rok 8
tys. ton śmieci, zmieścimy się na
poziomie 7,5 tys. ton, czyli łączna
ilość odpadów w Wałczu przestaje
rosnąć. Druga dobra wiadomość
jest taka, że ilość odpadów selektywnych między rokiem 2018-19
drastycznie rośnie, a ilość odpadów zmieszanych znacznie spada. Kampania informacyjna, cykl
szkoleń i cała masa spotkań związanych z segregacją śmieci zaczynają przynosić wymierne efekty.
Jedyną drogą, żeby opłata za śmieci przestała drastycznie rosnąć, jest
zmniejszenie ich produkcji.
Jakieś obiecujące plany na najbliższą przyszłość?
- Darmowa komunikacja autobusowa dla dzieci i wyprowadzenie
węgla z miasta. W pierwszym etapie z Dolnego Miasta. Będziemy
chcieli zbudować brakujące KR-1
na „widełkach” , by nowe osiedle
było najczystszym w mieście.
Co z wodą?
- Nie obniżyliśmy sztucznie ceny
wody, bo cały czas chcemy, aby
wodociągi rozwijały swoją sieć
w nowych miejscach, aby ludzie
mieli czystą wodę i pewne dostawy, aby ludzie mogli kupić uzbrojone działki, a nie czekać latami
lub budując własne oczyszczalnie
przydomowe.
Jak idzie budownictwo TBS?
- Zażegnaliśmy nietrafiony pomysł
na budowanie przez TBS dwóch
nowych budynków nad jeziorem
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na mieszkania socjalne i komunalne. Teraz są budowane w systemie
standardowego TBS-u, czyli nabywca spłaca w czynszu wysoki kredyt i staje się właścicielem
mieszkania za jego rynkową cenę.
Jak wygląda dzień pana pracy.
- Dość intensywnie. Dzisiaj wstałem o 4 rano. Najpierw rodzinne
obowiązki, dzieci i później praca. Lubię w urzędzie być trochę
wcześniej i na schodach powitać
wszystkich naczelników i już zamienić z każdym dwa zdania, by
wyznaczyć kierunek działania
w danym dniu. Później zwykle jadę
na miejsce inwestycji i wracam do
urzędu. I praca wcale się nie kończy o 15.30, co początkowo bardzo
mnie zdziwiło. Dochodzi sesja raz
w miesiącu, komisje, spotkania popołudniowe i w weekend, na których reprezentuję burmistrza.
Jak pan godzi pracę zawodową i życie prywatne?
- Kiedy zaczynała się samorządowa kampania wyborcza, Maciej
Żebrowski spytał mnie, czy go
poprę i czy mu pomogę. Stwierdziłem, że jeśli ma się coś w tym
mieście zmienić na lepsze, to dołożę wszelkich starań. Przekonywałem żonę, że to tylko kampania
i zaraz się wszystko skończy. I się
nie skończyło, bo leci to dalej pełną parą już ponad rok. Jest to jakieś
moje poświęcenie w imię wyż-

szych wartości.
Miał pan świetnie prosperujący
biznes, zarabiał pan znacznie większe pieniądze niż w urzędzie. Bez
większych problemów, bez wystawiania się na tzw. świecznik, bez
narażania na hejt, mając czas na
rozwijanie swoich pasji i dla swojej
rodziny. Nie rozumiem, dlaczego
ktoś taki jak pan chciał zmienić fajne życie na mało płatną, stresującą
i niewdzięczną pracę? No nie rozumiem. Naprawdę warto było?
- Nadal uważam, że warto, choć
niektórych rzeczy się nie spodziewałem.
Nie będę zgadywać.
- Rodzinną firmę współtworzyłem
przez 16 lat. Jestem przekonany, że
tata sobie doskonale radzi też beze
mnie.
A nie mówi: Adam, zostaw ten syf,
nie kop się z koniem i wracaj do
nas?
- Kiedy rozmawiałem z Maciejem (Żebrowskim - dop. aut.), czy
mogę się podjąć tego wyzwania,
to nie miałem świadomości, że
różnica wynagrodzenia będzie na
takim poziomie. Miałem przez to
później kilka cichych dni z małżonką w domu. Jednak uważam,
że pieniądze są takie, że można
nadal godnie utrzymać rodzinę
i nie mam z tym większego problemu. Zresztą pieniądze nie są

najważniejsze. Budowanie miasta
i pozostawienie czegoś dobrego po
sobie dla potomnych, było większą
pokusą. Oczywiście mam pięcioro
dzieci, które po mnie pozostaną…
ale po tym wszystkim udało mi się
jakoś poskładać życie i doszedłem
do potrzeby samorealizacji. Ale
nie spodziewałem się takiej ilości
stresu i nagonki. Ciągle trudno mi
zrozumieć, z czego to się wszystko bierze. Nie ukrywam, że oliwy
do ognia ciągle dolewają rozżalone
osoby z niespełnionymi ambicjami, które już widziały siebie na
moim stanowisku. Ja tylko chcę
efektywnie i efektownie budować
nasze miasto. Nie wchodzę w układy i politykę, bo na tym się nie
znam i od tego nie jestem.
Wrócę do tematu, w którym pana
nazwisko zostało odmienione przez
wszystkie przypadki. Nie interesuje
mnie jednak pańskie kajanie, tylko
to, o co nikt do tej pory nie dopytał,
a mianowicie o przedstawienie sytuacji, która spowodowała, że palnął
pan wtedy te słowa.
- Zacytowane słowa nie były moimi, a te które padły, też nie powinny paść. Na sesji po raz kolejny
omawialiśmy mycie kontenerów
na śmieci. Pytała o całą sytuację
pani radna Bożena Terefenko. Odpowiadałem, że staramy się, myjemy te kontenery, tłumaczymy tym
ludziom, jak to ma być wykonane
i że to jest pod naszą ścisłą kontro-

Szpital z komendantem
i dotacją

Płk Artur Bobruk, ginekolog-położnik z Wrocławia został komendantem
107 Szpitala Wojskowego, na stanowisku zastąpił „cywila” Marka Korneta.

Nowego komendanta przedstawił 4 grudnia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Towarzyszyli mu poseł Czesław Hoc i wicewojewoda Marek Subocz. Wiceminister mówił
o pokryciu strat netto za ubiegły rok wojskowych
szpitali w Szczecinie i Wałczu. Łączna kwota,
która trafi do szpitali decyzją MON to blisko 5
mln zł, tylko do Wałcza trafi 2,2 mln zł.
- Szpital w Wałczu to bardzo ważna placówka na
mapie leczniczej województwa zachodniopomorskiego i całego kraju. Stanowi zaplecze medyczne dla poligonu w Drawsku Pomorskim - mówi
wiceminister W. Skurkiewicz. - Trzeba też pamiętać o tym, że choć to szpital wojskowy, służy
zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców nie tylko powiatu wałeckiego.

Zadania, przed którymi stanie komendant to m.in.
termomodernizacja głównego budynku szpitala
i remont oddziału zakaźnego. Wałecki szpital ma
pełnić ważną rolę jeśli chodzi o leczenie żołnierzy z zespołem stresu pourazowego.
- Widzę, że szpital funkcjonuje dobrze. Będę się
starać rozwijać go jeszcze bardziej, będę zdobywał specjalistów, żeby świadczyć usługi na jak
najwyższym poziomie i jak najlepiej realizować
zadania powierzone przez resort - mówi komendant A. Bobruk.
A. Bobruk ze służbą zdrowia związany jest od
30 lat. Ma prywatny gabinet ginekologiczny we
Wrocławiu. Jako specjalista jest dobrze oceniany
przez pacjentki.
z, fot. Urząd Wojewódzki w Szczecinie

lą. Gdy tylko skończyłem swoją
wypowiedź, dokładnie o to samo
zapytała radna Halina Kuch. Więc
dalej tłumaczyłem, że staramy się
i tłumaczymy, a ludzie i tak nie do
końca wykonują polecenia tak, jak
to powinno być i lepiej już nie można im tego wytłumaczyć i bardziej
ich prosić. Przed sobą miałem służbową notatkę, w której pracownik
ratusza prosi pracownika firmy wywożącej śmieci, żeby umył pojemnik, a tamten mu odpowiedział, że
po co myć, skoro to są śmieci i tak
zaraz to będzie brudne. No niby
racja, ale ręce opadają. Później bardzo długo zastanawiałem się nad tą
sytuacją. Ale cóż, stało się.
Co jest fajnego w żeglarstwie?
- Wolność. Problemy zostają na
brzegu.
Ma pan jeszcze inne pasje oprócz
żeglarstwa?
- Mocno wszedłem w akwarystykę.
Morską czy słodkowodną?
- Słodkowodną.
Pielęgnice?
- Tak. Paletki dyskowce. W szczytowym momencie mojej akwarystycznej pasji miałem kilka tysięcy litrów w 6 zbiornikach. Udało
mi się doprowadzić dyskowce do
rozmnażania w niewoli, co uznawano wcześniej za niemożliwe.
Opisałem to szczegółowo w spe-

cjalistycznym magazynie. Kilka
miesięcy temu sprzedałem ostatnie akwarium i wsiadłem na rower szosowy, na którym zrobiłem
już ponad tysiąc kilometrów. Tak
w skrócie.
Warto było zamykać się w gabinecie?
- Mój gabinet jest zawsze otwarty.
Dla kogo?
- Dla ludzi, którzy szukają konkretnej wiedzy lub mają do załatwienia
konkretną sprawę.
Wielu ma pan wrogów?
- Nie wiem i specjalnie się tym nie
przejmuję. Skupiam się raczej na
przyjaciołach.
Co pana najbardziej denerwuje?
- Ostatnio?
Niech będzie.
- Na Komisji Budżetu radni zapowiedzieli zabranie pracownikom
miasta 1,1 mln zł na ich wynagrodzenia. Te pieniądze nie będą
przesunięte na pulę rezerwową
w trudnych czasach, co można by
było zaakceptować. Będę przeznaczone tylko na bieżący remont dróg
i chodników. W ten sposób wymusza się na nas, żebyśmy zwolnili
20 procent pracowników Urzędu
Miasta.
Dziękuję za rozmowę.
REKLAMA
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Nie zwalniamy tempa
Jak wiadomo, mamy pod swoją opieką różne zwierzęta, którym szukamy domów, ale też takie, którym po
prostu staramy się poprawić byt. W ostatnich tygodniach zajęliśmy się budą Cywila, który mieszkał co
prawda w swoim lokum, ale spał na gołej ziemi osłoniętej drewnianą konstrukcją. Łukasz Jurczyszyn przygotował mu budę na zimę, wykonał podłogę, ocieplił ,
wzmocnił i zaimpregnował ściany. Kupiliśmy też taśmę
do wykonania wiatrołapu, dzięki czemu Cywil będzie
miał w swoim domu ciepło.
W ubiegłym tygodniu, dzięki sygnałom, które otrzymaliśmy z różnych źródeł, dowiedzieliśmy się, że w Kolnie
i Rudkach mieszkają potrzebujące psy. Zawieźliśmy
tam, w ramach świątecznej paczki dla głodnego zwierzaczka, prawie 100 kg karmy suchej i 50 mokrej. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami
darami dla nich. Przypominam, że akcja trwa. Świąteczne paczki powędrowały też jako dodatki do Szlachetnych Paczek, do ludzi, którzy sami są w potrzebie,
a mają również zwierzęta. Jesteśmy dumni, że możemy mieć swój udział w tym pięknym przedsięwzięciu.
5 grudnia strażnicy gminni przekazali nam informację
o dwóch młodych, ładnych suczkach, podrzuconych
w Wiesiółce. Może ktoś kojarzy właścicieli lub chciałby

adoptować jedną z nich? (zdjęcie na naszej stronie)
Już 13 grudnia ruszają głosowania na programy z budżetu obywatelskiego. Dwa z nich są nam szczególnie bliskie tj. nr 18 - program sterylizacji , chipowania
psów, kotów właścicielskich i wolno żyjących oraz 14
- budowa placów zabaw- wybiegów dla psów na terenie miasta, na których będzie można spędzić czas ze
swoim pupilem, staną ławki i tor przeszkód dla psów.
Znajdzie się tam także miejsce z piaskiem, poidło, pojemniki na odpady oraz odchody zwierząt. Liczymy na
państwa głosy.
W związku z tym, że przygotowujemy się do podpisania nowej umowy z Urzędem Miasta, na naszej stronie
facebookowej prosimy o podanie informacji, ile kotów
wolno żyjących znajduje się na działkach, osiedlach,
w waszym otoczeniu. Serdecznie dziękujemy za każdą
pomoc.
Ostatnia informacja i prośba. W jednym z naszych domów tymczasowych przebywa 8-tygodniowa suczka
- Pepa. Jest odrobaczona, odpchlona, będzie również
zaszczepiona, szybko uczy się sygnalizować swoje potrzeby. Siedmioro jej rodzeństwa już znalazło nowych
właścicieli, ona jedna nadal szuka. Jako stowarzyszenie opłaciliśmy sterylizację jej mamy, liczymy jednak na

Podwyżki nie będzie

Podczas XV - zwołanej na wniosek burmistrza - nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni
zajęli się jednym, za to bardzo ważnym tematem: podwyżką podatków od nieruchomości. Pomimo pozytywnej opinii Komisji Budżetu oraz - jak zapewniał burmistrz - ustaleń
kierownictwa ratusza z radnymi, zdecydowano, że w 2020 roku podatki pozostaną na
dotychczasowym poziomie.
W sali sesyjnej zasiadło 19 z 21 radnych oraz burmistrz Maciej Żebrowski
wraz ze swoim zastępcą, sekretarzem
i skarbnikiem. Po przyjęciu punktów
porządkowych rozpoczęła się dyskusja nad projektem uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
- Chciałbym prosić pana radnego
Goszczyńskiego, aby sprostował swoją radiową wypowiedź, która wprowadziła mieszkańców w błąd - rozpoczął
M. Żebrowski. - Przytoczył pan Jastrowie jako miasto o niższych stawkach
podatkowych od tego, co planujemy
uchwalić. Jest to nieprawda. Mam
przed sobą uchwałę RM Jastrowie,
gdzie stawki są wyższe niż my planujemy. Mamy również przedstawioną
przez pana tabelę porównawczą, która wydaje się manipulować danymi
i nie wiem, czy ten dokument został
rzetelnie przygotowany. Natomiast
w kwestii samej uchwały moje stanowisko jako Macieja Żebrowskiego jest
niezmienne, jednak jako burmistrz po
konsultacjach z radnymi wyszliśmy
z założenia, że przy tak trudnym przyszłorocznym budżecie należy podjąć
decyzję o podwyżce. Proponowane
stawki są średnimi w okolicy i nie odbiegają od tego, co dzieje się w innych
gminach. Projekt budżetu jest bardzo
ostrożny i oszczędny, i ten wpływ,
jaki byśmy osiągnęli, dałby dodatkową kwotę na zabezpieczenie planowanych na przyszły rok inwestycji.

Apeluję tak jak ustaliliśmy z szefami
klubów, abyśmy jednogłośnie przyjęli
tę uchwałę, bo jest to trudny czas dla
naszego miasta.
- Nie zrozumiał pan moich intencji
i tego, o czym mówiłem - odpowiadał M. Goszczyński. - To, co państwu
przedstawiłem nie jest dokumentem,
lecz zestawieniem. Próbuję pokazać,
że to, co państwo przedstawiliście
jako załącznik do uchwały to właśnie
jest manipulacja. Wybraliście wybiórczo tylko te gminy, które wam pasowały tak, aby średnia wyszła wyższa
niż stawki podatku w Wałczu. Chciałem pokazać, że można wybierać także ościenne gminy, z których średnia
wyjdzie niższa niż w Wałczu. Jastrowie przytoczyłem, ponieważ tam
podatki są podnoszone co roku. Co
do dzisiejszej uchwały niezmiennie
uważam, że termin i sposób jej wprowadzenia jest nie na miejscu, ponieważ uchwały okołobudżetowe winny
być omawiane znacznie wcześniej.
W Wałczu podatki nie są wcale niskie.
Niektóre gminy każdego roku podnoszą podatki i te stawki nie są wyższe
niż u nas. Od 10 lat mieszkańcy płacą wysokie podatki, a próbuje im się
wmówić, że jest odwrotnie. Burmistrz
wielokrotnie podkreślał, że jest przeciwnikiem podnoszenia podatków,
więc my przyjmując uchwałę postąpimy wbrew jego woli. Pan burmistrz
poprzez niskie podatki chce zachęcić
inwestorów, więc przyjmując pod-

wyżki zburzymy zaplanowany przez
burmistrza porządek.
- Pojawiło się szereg niejasności, więc
chciałbym przytoczyć uzasadnienie do
tego projektu - powiedział A. Ksepko.
- Wobec trudności skonstruowania
budżetu na 2020 rok i konieczności
sfinansowanie potrzeb oświaty oraz
niezbędnych inwestycji, a także wobec zapewnienia wkładu własnego
na inwestycje, wniosek o regulację
podatków od nieruchomości jest uzasadniony, tym bardziej, iż inwestycje
będą służyć mieszkańcom naszego
miasta.
- Panie burmistrzu, wyjątkowo uważnie wsłuchiwałam się w ostatnie
pana wypowiedzi dotyczące budżetu i podatków - mówiła radna Anna
Ogonowska. - Zadziwia mnie pan,
ponieważ na ostatniej sesji miał pan
świetne samopoczucie i z wielkim
przekonaniem twierdził, że budżet się
spina i poradzi pan sobie z jego wykonaniem. Teraz mówi pan zupełnie coś
innego. Pytam więc, kiedy pan mówi
prawdę? Zastanawiam się, czy nie
staniemy ponownie przed potrzebą zaciągnięcia kredytu? Wiem, że nie jest
pan zwolennikiem podnoszenia podatków i pan to podkreśla. Lecz gdyby
tak było, to uchwały okołobudżetowe
byłyby przygotowane już w październiku, bo tak to się praktykuje w innych
samorządach. A pana wypowiedzi są
w tej sprawie niejednoznaczne. Pieniądze by się przydały, ale boi się pan

pomoc w znalezieniu domu stałego dla Pepy. Pytajcie,
udostępniajcie nasze wiadomości, bo przecież razem
możemy więcej.
Halina Spieczyńska, Razem dla Zwierząt

zachować twardo i konkretnie. Rękami radnych najlepiej robiłby pan porządki w podatkach, oświacie, a może
i w inwestycjach. To nie tak. Został
pan postawiony pod ścianą i rękami
trzech radnych chciał pan podnieść
podatki. Pana działania są nieodpowiedzialne, więcej powiem - są co
najmniej śmieszne. Sposób realizowania przez pana niektórych działań
jest nie do przyjęcia i jednym z tych
obszarów jest właśnie uchwała, którą
dzisiaj procedujemy. Po dzisiejszej
sesji znowu przeczytamy w wałeckich
tygodnikach, że pan nie chciał podatków - to radni chcieli. I tak każdą
sprawę będzie pan zwalał na radnych.
Z mojej strony nie ma na to zgody.
- Nie podpieram się radnymi, ponieważ to ja przedstawiam projekt
uchwały - ripostował burmistrz. - Powtarzam. Nie jestem zwolennikiem
podnoszenia podatków, lecz moje prywatne zdanie w tym wypadku nie ma
znaczenia. Jesteśmy w sytuacji, w której potrzebujemy podnieść podatki. Po
to, aby zrealizować dodatkowe zadania. Stawki 10 lat temu były wysokie,
lecz obecnie w porównaniu z innymi
gminami takie nie są. Podnoszenie podatków nie jest sięganiem do portfela
mieszkańców, lecz współodpowiedzialnością za rozwój miasta.
- Dziwią mnie krokodyle łzy wylewane obecnie przez pana Ksepkę i pana
burmistrza, którzy kiedyś w roli radnych opowiadali się przeciwko podnoszeniu podatków, które składałam
każdego roku - stwierdziła B. Towalewska. - Twierdziliście wówczas panowie, że nie ma potrzeby podwyżek.
A potrzeba była i narastała z roku na
rok. Należało wtedy pokazać, że ma
się odwagę podejmowania niepopularnych i trudnych decyzji. Stwierdzenie,
że nie jestem zwolennikiem podnoszenia podatków to są dyrdymały. Proszę
wskazać, kto jest zwolennikiem pod-

wyżek? Powinien być pan inicjatorem
wszelkich zmian, które doprowadzają
do nowych odchodów miasta. Szkoda,
że o projektach okołobudżetowych nie
rozmawialiśmy we wrześniu czy październiku. Wówczas nie byłoby takiej
nerwowej atmosfery, bo konieczność
podnoszenia podatków jest zrozumiała. Życzę panu odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji. Niech będzie
pan inicjatorem wszelkich zmian w finansach, lecz niech pan współpracuje
z radnymi. Poprę pana projekt, lecz
proszę, aby w przyszłości pan nie kluczył.
W głosowaniu radni odrzucili projekt
uchwały. Za głosowało 6 radnych (D.
Szalla, A. Ksepko, K. Trojanowska,
B. Terefenko, B. Towalewska, M.
Świątkowska), przeciw był 9 rajców
(T. Gnojewski, M. Minkowska, M.
Goszczyński, P. Wojtanek, A. Mikłaszewicz, K. Piotrowski, H. Kuch, A.
Ogonowska, K. Wilczyńska), a czterech wstrzymało się od głosu (P. Łakomy. B. Ćmiel, P. Romanowski, M.
Giłka).
- Jestem zaskoczony decyzją Rady
- skomentował po sesji decyzję odrzucenia projektu M. Żebrowski. Odbyłem wiele rozmów z radnymi,
w znacznym stopniu popierali ten projekt, byli również w części inicjatorami zmian. Dzień dzisiejszy pokazał, że
nie wszyscy chcieli podjąć trudną decyzję i wziąć na siebie odpowiedzialność. Przez wiele lat podatki nie były
podnoszone i w pewnym momencie
należało ten ruch wykonać. Projekt
budżetu nie przewidywał tych środków, więc pozostaje niezmieniony
z małą ilością inwestycji. Oczywiście
będziemy szukać dodatkowych źródeł,
aby rozpoczęte inwestycje zostały zakończone. Będziemy jeszcze bardziej
oszczędzać i musimy zintensyfikować
sprzedaż nieruchomości lokalnych.
piotr
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Nie tylko wypożyczają
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Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze wydała właśnie trzecią książkę i drugą z cyklu „Wałeckie wędrówki w pięciu wymiarach”. Podobnie jak poprzednie, również i ona
cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Autorem wszystkich pozycji jest Jarosław Leszczełowski, były żołnierz, informatyk, pasjonat historii, chodząca
kopalnia wiedzy o regionie. Pierwsza
nosiła nazwę „Golczowie Ziemi Wałeckiej” i przedstawiała dzieje rodu von
Golz. Rodziny, która miała ogromny
wpływ na historię tych terenów. To oni
byli fundatorami większości zabytków
na terenie gminy Wałcz, m.in. kościołów Golcach, Górnicy i Lubnie oraz
pałacu w Kłębowcu. Druga książka,
pierwsza z cyklu „Wałeckich wędrówek w pięciu wymiarach”, opowiadała
o dziejach m.in. Dobrzycy, Ostrowca,
Wiesiółki, Zdbic, Nakielna i Strączna.
Druga dotyczyła historii m.in. Iłowca, Rudek, Golc, Kolna, Kłębowca,
Chwiramu i Gostomi. To nie koniec,
mieszkańcy pozostałych miejscowości
domagają się, żeby autor zbadał historię także ich wsi.
- Jestem szczęśliwa, że udało mi się
namówić J. Leszczełowskiego do
współpracy. To prawdziwy pasjonat,
zajrzy pod każdy kamień, ludzie chętnie się przed nim otwierają, ufają mu,
opowiadają rodzinne historie, przekazują pamiątki. To również dzięki nim
książki są tak wartościowe - mówi
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze Aldona Piaskowska.
- W planach mamy książkę na temat
m.in. Dębołęki, Górnicy, Dzikowa,
Różewa i Lasek Wałeckich.
Spotkania z autorem cieszą się dużym
zainteresowaniem, przychodzi na nie
od 70 do 100 osób. J. Leszczełowski
spotkał się już z mieszkańcami Rudek

i Chwiramu, 3 stycznia odwiedzi Karsibór.
GBP działa od 5 lat, księgozbiór liczy obecnie 12 tys. książek i pęka
w szwach.
- Mamy dużo nowości, są audiobooki,
filmy, książki dla najmłodszych czytelników. Z myślą o nich wzięliśmy

udział w akcji promującej czytanie
„Mała książka - wielki człowiek”, zorganizowanej przez Instytut Książki.
Dziecko za każdą książkę otrzymuje
naklejkę, później otrzymuje odznakę
i dyplom, dostaje też książkę w prezencie i oczywiście kartę czytelniczą,
potwierdzającą czytelnicze zaintere-

sowania - opowiada A. Piaskowska.
- Mamy zapisanych ponad 700 czytelników, z naszych zbiorów chętnie korzystają także osoby spoza gminy, na
przykład z Wałcza. Reagujemy na potrzeby naszych czytelników, specjalnie
dla nich sprowadzając książki, które
ich interesują i dostarczając o nowości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze może się poszczycić wyróżnieniem w konkursie Biblioteka Roku
2018. Do konkursu placówkę zgłosiła
Książnica Pomorska.
Wszystkie wydane przez GBP książki
można kupić na miejscu.

Mikołajkowy prezent

Mieszkańcy Golina w gminie Człopa otrzymali mikołajkowy prezent. Do użytku oddano zmodernizowany odcinek drogi z tej miejscowości do
Człopy, co znacznie poprawi komfort podróży.

W Golinie 6 grudnia oprócz mieszkańców miejscowości zebrali się
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych, wykonawcy,

burmistrz Człopy Jerzy Bekker oraz
gminni i powiatowi radni. Przybyli
również starosta Bogdan Wankiewicz
wraz z zastępcą. Honory domu pełnił

dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Tomasz Rzemykowski.
- W lipcu otrzymaliśmy informacje z
Lasów Państwowych, że przyznano

dofinansowanie, więc szybko wdrożyliśmy procedurę i realizacja inwestycji rozpoczęła się 12 września tego
roku - mówił T. Rzemykowski. - Zakończenie prac nastąpiło 19 listopada,
a odbiór kilka dni później. Droga ma
długość 4800 metrów i została poszerzona z 4 do ponad 5 metrów. Koszt
inwestycji wyniósł ponad 3700 tysięcy złotych. Z czego Lasy Państwowe
sfinansowały prawie 3,5 miliona. Pozostałe środki wyłożył powiat i gmina
Człopa.
Ta droga ma kluczowe znacznie dla
gospodarki leśnej. Dlatego decyzja
LP o dofinansowaniu pozwoliła na realizację tej inwestycji. Lasy wybudowały już częściowo drogę do dużego
kompleksu leśnego i obecnie chętnie
dofinansowały dokończenie inwestycji. Jak zapewniał przedstawiciel
pilskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, służący do wywózki
drewna z lasu ciężki sprzęt powoduje
niszczenie dróg i dlatego administra-

cja lasów partycypuje w kosztach ich
napraw, czy budowy od podstaw.
Było przecięcie wstęgi i oklaski, a w
krótkich przemówieniach deklarowano wolę dalszej współpracy.
- Współpraca powiatu i administracji
Lasów Państwowych układa się bardzo dobrze - ocenił starosta wałecki
Bogdan Wankiewicz. - Na dobre relacje pracowaliśmy długie lata. Często spotykamy się z leśnikami i rozmawiamy o problemach. Stworzenie
funduszu leśnego stworzyło warunki
do zdobywania środków na inwestycje drogowe. W ubiegłym roku
skorzystaliśmy z pieniędzy funduszu
na drogi w gminie Tuczno, a w tym
w gminie Człopa. Myślę, że nasza
współpraca będzie nadal tak owocna. Po spotkaniu z dyrektorem RDLP
stwierdziliśmy, że warto rozmawiać
o innych inwestycjach. Należy przyznać, że bez wsparcia lasów budowa
tej drogi nie byłaby możliwa.
piotr
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Spotkanie autorskie
z fotografem Grzegorzem Paluchem
W czwartek 5 grudnia można było spotkać się z fotografem Grzegorzem Paluchem, spotkanie związane było z prezentacją albumu „Wałcz i okolice”.

13.12.2019 r.
godz. 18:00
Przyszedł mężczyzna
do kobiety – Bałtycki
Teatr Dramatyczny
Bilety 30 zł

W holu Wałeckiego Centrum Kultury zaprezentowano wcześniej tylko
niewielką cześć   tych widoków, które znalazły się w publikacji, wydanej
przez Agencję 3 Głowy Prodakszyn.
Wystawa fotografii pozostanie jeszcze

do połowy miesiąca, więc jest jeszcze
czas, aby spojrzeć na Wałcz z innej wysokości. Uczestnicy spotkania mogli
kupić album ze specjalną dedykacją autora oraz porozmawiać o robieniu zdjęć
z wysokości za pomocą drona. Jak się

okazuje, każdy kto jego używa powinien mieć odpowiednie uprawnienia do
obsługi urządzenia latającego.
- Musimy mieć taki odpowiednik prawa jazdy, aby móc ich używać, o czym
niestety wielu zapomina - podkreślił

Grzegorz Paluch.
Osoby, którym nie udało się przybyć na
spotkanie autorskie, mają szansę nabyć
album poprzez sklep wydawcy
www.e-studioextra.pl
PK, fot. Damian Kargol

14.12.2019 r.
godz. 17:30
Magia Świąt – Koncert
z muzykami „Na żywo”

Terminarz kina
„Tęcza”
06-12.12.2019 r.
godz. 16:00
Kraina Lodu 2
06-12.12.2019 r.
godz. 20:00
Le Mans 66
13-15.12.2019 r.
godz. 16:00
Kraina Lodu 2
13-19.12.2019 r.
godz. 18:00
Supernova
13-19.12.2019 r.
godz. 20:00
Na noże

Wsparcie
dla Moniki

Przy wyjątkowo niesprzyjającej i mało
zimowej aurze odbyła się czwarta edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego,
zorganizowanego przez Obywatelski
Ruch Samorządowy „Przyszłość” 7
grudnia na placu przed Wałeckim Centrum Kultury. Jednak ani silny wiatr, ani
deszcz nie zdołały zepsuć świątecznej
atmosfery i najważniejszego celu wydarzenia, jakim była zbiórka pieniędzy na
leczenie wałczanki Moniki Hamulskiej,
która wraca do zdrowia po rozległym
udarze. Podczas jarmarku można było
kupić m.in. pyszne pierogi przygotowa-

ne przez KGW w Górnicy, świąteczne
pierniki upieczone przez uczniów ZS
nr 4 RCKU, ozdoby świąteczne, które
przygotowali pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej. W przygotowania zaangażowało się także SKAiT „Ewa” oraz
Klub Otwartej Twórczości w Tucznie.
O oprawę muzyczną wydarzenia zadbali
pracownicy PCKZiU. Podczas imprezy
udało się zebrać ponad 3 tys. zł. Pieniądze zostaną w całości przeznaczone na
leczenie i rehabilitację M. Hamulskiej.
z

Mikołajkowy
objazd gminy

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

Tradycją jest, że w okolicy 6 grudnia
Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci
z gminy Mirosławiec. Także w tym
roku, na zaproszenie burmistrza Piotra
Pawlika, Mikołaj znalazł dzień, który
poświęcił na wręczanie paczek grzecznym dzieciom z Mirosławca i sołectw.
Radość najmłodszych była bezcenna.
Nie zapomniał o wizycie u żubrów
w Dzikiej Zagrodzie. W każdej miejscowości Mikołaj mógł usłyszeć pio-

senki, wierszyki, a nawet podziwiać
układy taneczne, za co była dodatkowa
nagroda, ufundowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mirosławcu, która
pomagała w podróży Mikołaja po gminie. Oprócz paczki każdy mógł liczyć
na wspólne zdjęcie. Zakończeniem
tego uroczystego dnia było wspólne
odpalenie miejskiej choinki na placu
przy żubrach.
Oprac. z

Czwartek, 12 grudnia 2019
Tekst płatny

Gmina Wałcz rozpoczyna rekrutację do projektu pn. Akademia Kompetencji Cyfrowych w ramach konkursu grantowego pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, oś priorytetowa III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w partnerstwie z Fundacją Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.
Projekt pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń w siedmiu obszarach
tematycznych:
1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci
Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godz. zajęć dla max 12 os., w obszarach tematycznych, modułach zgodnych z potrzebami uczestników. W trakcie szkoleń uczestnicy poza dostępem do
komputera i sieci otrzymają materiały szkoleniowe. W trakcie szkolenia przewidziany jest poczęstunek
dla uczestników: woda/ suche przekąski.
Wymagania odnośnie uczestnika projektu:
1. Wiek uczestnika szkolenia - ukończone 25 lat na dzień przed terminem danego szkolenia.
2. Zamieszkanie uczestnika szkolenia - osoba zamieszkująca daną gminę lub inną, ale znajdującą
się na terenie województwa zachodniopomorskiego (osoby spoza województwa nie będą kwalifikowane).
3. Jedna osoba może wziąć udział tylko raz w szkoleniu.
REKLAMA
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Molestował dzieci znajomej

Mężczyzna, który został aresztowany za molestowanie dzieci, to znajomy ich matki. Miał się nimi opiekować podczas jej nieobecności.

Przychodzi lekarz do dziewczyny
i się pyta
- Dlaczego pani płacze. Przecież
urodziła pani pięknego synka.
- Tak, ale on ma rude włosy. Mój
mąż dowie się że go zdradzałam!
- Spokojnie zajmę się tym.
Po spotkaniu męża lekarz pyta
„szczęśliwego” ojca:
- Jak często uprawia pan z żoną
seks?
- Raz w tygodniu.
- Proszę nie kłamać.
- Noooo... raz w miesiącu
- Proszę pana znam się na tym i...
- No dobra, raz na pół roku!
- I widzisz pan coś narobił swoim
zardzewiałym ustrojstwem!

Przypomnijmy, Marcin Cz. został aresztowany 6 grudnia pod zarzutem obcowania płciowego z małoletnimi i dziecięcej
pornografii. Pochodzi z małej miejscowości leżącej na terenie powiatu wałeckiego. Dzieci to brat i siostra, mają od 6
do 8 lat.
Policja nie udziela na ten temat żadnych
informacji, prokurator ze względu na dobro małoletnich dzieci i dobro śledztwa
również nie podaje szczegółów.
- Mężczyźnie postawiono zarzuty z art.
200 i 202 Kodeksu karnego. Zebrane dowody pozwoliły doprowadzić do aresztowania - potwierdza prokurator rejonowy Piotr Łosiewski. - Dzieci są w takim
REKLAMA

W przedszkolu:
- Tomku... kim chciałbyś być jak
dorośniesz?
- Kiedy dorosnę, chciałbym się
ożenić, kupować żonie brylanty i
drogie futra i kupić jej najnowszy
model Ferrari!
- Zuch, siadaj! A ty Brajanku?
Wcześniej chciałem zostać astronautą, ale teraz chciałbym być
żoną Tomka

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz
mi sprawić przyjemność, to
popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci
już perfumy.

Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod
choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić
stojak.

Dwóch chłopców spędza noc
przed wigilią u dziadków. Przed
pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile
sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę
się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i
szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie
jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.

REKLAMA

wieku, że jest szansa, że o wszystkim
zapomną, dlatego apeluję, żeby mieć na
względzie ich dobro i dobro śledztwa.
Pedofil został zatrzymany na terenie
powiatu. To mężczyzna w wieku około
40 lat, znajomy matki pokrzywdzonych
dzieci. Miał się nimi opiekować podczas
jej nieobecności.
Osoby, które widziały zarejestrowane
przez sprawcę materiały, są zszokowane
ich drastycznością.
Mężczyzna przyznał się do winy, grozi
mu kara pozbawienia wolności od 2 do
12 lat.
z
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Rosyjskie
złoto

Zawodnicy KS Korona przywieźli z silnie obsadzonego
pięściarskiego turnieju, który został rozegrany w Kaliningradzie, dwa złote medale.

Międzynarodowy turniej odbył się po
raz 24, do rywalizacji stanęli z Litwy,
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Niemiec
i Rosji. Wałczanie byli jedynymi reprezentantami naszego kraju. Na najwyższym stopniu podium w kategorii
kadetów stanął Daniel Jesiotr, a w kategorii juniorów, mający już w swoim
dorobku złoty medal mistrzostw Polski
i Puchar naszego kraju Grzegorz Żmuda.
- Nie od dziś wiadomo, że rosyjski
boks stoi na bardzo wysokim poziomie, a wschodnia szkoła pięściarstwa
należy do najlepszych w świecie - oce-

nia trener i prezes KS Korona Łukasz
Butryński. - Dlatego bardzo nas cieszy,
że mimo tak wymagających rywali
i gorącego terenu przywozimy z tak
silnego turnieju dwa złote medale.
W przeszłości w Wałczu ekipa z Kaliningradu gościła na organizowanym
przez klub turnieju Złota Korona, więc
tym razem wałczanie skorzystali z zaproszenia. Wyjazd był kosztowny i dlatego trenerzy i zawodnicy dziękują za
wsparcie Urzędowi Miasta, Starostwu,
Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych oraz firmie Victoria Cymes.
Oprac. p
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Słodkie karate

Pod patronatem fabryki czekolady w Tucznie odbył się Mikołajkowy Turniej Karate
SGI, w którym wzięło udział prawie 120 zawodniczek i zawodników.
W hali Szkoły Podstawowej w Turnieju SGI - Poland „Ludwig Czekolada” 7 grudnia rywalizowali członkowie klubów z północnej strefy
federacji SGI; Człuchowa, Tucholi,
Słupska, Rudnika, Wałcza i Tuczna.
Na dwóch matach odbywały się walki w kata i kumite, a na starcie stanęli
zawodnicy w kilku kategoriach wiekowych.
- Poziom turnieju był wysoki i wyrównany - ocenił zawody prezes UKK

Shotokan Tuczno Maciej Zielenkiewicz. - Pomimo mikołajkowego charakteru imprezy, zawodnicy dali z siebie wszystko i dzięki temu mogliśmy
oglądać wiele dobrych pojedynków.
Najbardziej wyróżniającymi się
uczestnikami zawodów okazali się
Blanka Tobolczyk z Tuczna, Szymon
Ślonzak z Wałcza, Wojciech Krygier
z Tucholi i Hubert Lange z Człuchowa, którzy wygrali w obu konkurencjach kata i kumite, co jest niezwykle

trudne i świadczy o świetnym wyszkoleniu i dużej wszechstronności
zawodnika.
Na zakończenie najlepszym wręczono nagrody, wszyscy otrzymali od odwiedzającego halę świętego Mikołaja
paczki świąteczne.
Organizatorzy dziękują sponsorom
za wsparcie i pomoc w organizacji
zawodów, lista darczyńców zawiera
prawie 20 pozycji.
p
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Zofia Szczotkiewicz
w kadrze

Udział ważniejszy od nagrody
Pod takim hasłem już po raz kolejny odbyła się wałecka Przedszkolada. Organizatorem
zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu. Wsparcia udzieliło Ministerstwo Sportu oraz Fundacja Małgorzaty Glinki.
W hali SP nr 2 spotkali się 9 grudnia
przedstawiciele wałeckich publicznych przedszkoli oraz niepublicznych
placówek, w sumie bawiło się ponad
200 dzieciaków. Celem imprezy była
integracja środowiska, popularyzacja
sportu i zdrowego stylu życia, a także
wpajanie od najmłodszych lat rywalizacji prowadzonej fair play. Rywali-

Trener Jacek Nawrocki podał listę 24 zawodniczek (tzw. szeroki
skład), które będą się przygotowywały do turnieju kwalifikacyjnego
do Igrzysk Olimpijskich w Japonii.
Wśród nich jest wychowanka UKS
Volley Wałcz Zofia Szczotkiewicz,
pseudonim „Szczota”, której pierwszym trenerem była Agnieszka Niefiedowicz. Z. Szczotkiewicz grała

zacja odbywała się w konkurencjach
indywidualnych i zespołowych. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Dzieci skakały w dal i wzwyż,
oddawały strzały na bramkę, rzucały
do celu, musiały także pokonać tor
przeszkód. Najlepszy wynik osiągnęła
reprezentacja przedszkola Stokrotka,
drugie miejsce zajęły dzieci z Plusza-

kowej Radości, a trzecie z Promyka.
Wszystkie dzieci otrzymały mikołajkowe prezenty w postaci słodkości.
Organizatorzy składają podziękowania nie tylko MS, Fundacji M. Glinka
i UKS Volley za wsparcie, lecz także
wolontariuszom z PWSZ, dyrekcji
RCKU oraz firmie Cymes.
p

także w SPS Volley Piła, obecnie
w Enerdze MKS Kalisz na pozycji rozgrywającej. Jest uczennicą
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Piłki Siatkowej
w Szczyrku. Turniej kwalifikacyjny
do IO zostanie rozegrany w Holandii na początku przyszłego roku.
Trzymamy kciuki!
Fot. SMS PZPS Szczyrk

Mikołajkowa piłka

Z okazji Mikołajek KS Orzeł zorganizował halowy turniej piłki nożnej, w którym rywalizowali zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi.
W hali sportowej przy ulicy Sądowej
6 grudnia w systemie każdy z każdym
walczyło sześć zespołów z Jastrowia,
Trzcianki, Tarnówki, Tuczna, Lubna
i Wałcza. Najlepsi okazali się gospodarze, którzy zwyciężyli we wszystkich meczach i bezapelacyjnie zajęli
pierwsze miejsce. Wałczanie wystąpili
w składzie: Kewin Czubek, Wiktor
Sosnowski, Jakub Moskwa, Maciej
Dziekański, Wiktor Owczarek, Miłosz Owczarek, Szymon Bińczyk oraz
Dagmara Stępień.
Wszystkie zespoły otrzymały puchary,
każdy zawodnik i zawodniczka pamiątkowe medale, a bramkarze nagro-

dy w postaci rękawic. Ponadto każda
z 4 zawodniczek otrzymała dodatkową
nagrodę rzeczową. Zarząd klubu, trener oraz zawodnicy pragną podziękować: gminie miejskiej Wałcz, dyrekcji
MOSiR-u, sponsorom oraz rodzicom
za ufundowanie nagród i pomoc w organizacji turnieju.
Dzień później zespół KS „Orzeł” rocznik 2007 i młodsi udali się na halowy
turniej do Tarnówki, gdzie po bardzo
wyrównanych meczach zajęli piąte
miejsce. Mikołaj Raczyński został
wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.
Oprac. p
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