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Człopa

Miasto Liderów

Tuczno

Mirosławiec

Wieczór Liderów to uroczystość zorganizowana przez wałecki samorząd, stanowiąca połączenie uroczystości wręczenia Złotych Koron
dla wyróżniających się przedsiębiorców, Aniołów dla najbardziej zaangażowanych społeczników i stypendiów dla najlepszych sportowców, czyli liderów życia społeczno-gospodarczego Wałcza.

28 lutego sala widowiskowa Wałeckiego Centrum Kultury pękała w szwach.
Większość krzeseł na widowni zajęli
nominowani do zdobycia nagród w poszczególnych kategoriach, byli również
ambasadorowie Wałcza Leszek Jóźwik
i Krzysztof Głowacki a także członek zarządu województwa Stanisław
Wziątek, wieloletni poseł Paweł Suski, przedstawiciele okolicznych gmin
i powiatów, duchowieństwa, wojska
i innych służb mundurowych. UroczyREKLAMA

stość poprowadzili z lekkością i humorem naczelnik Wydziału Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Urzędu
Miasta Małgorzata Ejma oraz dyrektor
Wałeckiego Centrum Kultury Maciej
Łukaszewicz.
- Za nami intensywny czas, pełen wyzwań, ważnych decyzji, inicjatyw,
spotkań i wielu rozmów - mówił burmistrz Maciej Żebrowski. - Dla mnie
to był rok szczególny, pierwszy na
stanowisku burmistrza. Kiedy przygo-

towywałem się do tej prezentacji, kiedy
wyliczałem te wszystkie inwestycje,
wydarzenia i inicjatywy, które udało
się zrealizować, towarzyszyła mi jedna
myśl, że bez was, waszego wsparcia
i zaangażowania tego wszystkiego nie
udałoby się zrealizować. Siła miasta
leży w mieszkańcach, ludziach zaangażowanych, pełnych pasji i mądrości.
W swoim przemówieniu burmistrz,
skupiając się na liczbach, podsumował
pracę swoją i jego zespołu w 2019 roku.

Mówił m.in. o wzroście o 532 liczby
mieszkańców w stosunku do ubiegłego roku, zawarciu 196 małżeństw oraz
573 wydarzeniach organizowanych
przez MZW, WCK i GWC „Cegielnia”, w których uczestniczyło ponad
124 tys. osób. W 2019 roku w Wałczu
przedsiębiorcy zarejestrowali aż sto nowych firm, według danych Głównego
Urzędu Statystycznego Wałcz znalazł
się na 214. pozycji wśród 2477 gmin
pod względem pozyskania funduszy
europejskich, sam ratusz pozyskał ponad 6 mln zł. Ze sprzedaży miejskich
nieruchomości udało się pozyskać
ponad milion złotych. Na inwestycje
przeznaczono ponad 4 mln zł, to m.in.
teren przy SP 4, ulica 3 Maja, Zaułek
Chełmiński i ul. Królowej Jadwigi.
W ubiegłym roku powstała Rada Seniorów, w budynku byłej szkoły na
ulicy Sądowej powstał Klub Senior +.
Za kupno autobusów niskoemisyjnych
i uzbrojenie terenów SSSE M. Żebrowski podziękował swojej poprzedniczce
Bogusławie Towalewskiej. Dużo czasu
poświecił ochronie środowiska, mówił
m.in. o uruchomieniu punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze,
1,5 mln na termomodernizację i wymianę kotłów, zamontowaniu czujników jakości powietrza oraz o kampanii
Mieć Naturę. Dzięki niej wzrosła liczba odpadów segregowanych. Niestety
burmistrz zauważył także, że wzrosła
liczba odpadów w ogóle.
M. Żebrowski mówił też o planach na
ten rok. To m.in. projektowanie nowych
rozwiązań komunikacyjnych: ronda łączącego ul. 12 Lutego i Zdobywców
Wału Pomorskiego, łącznika pomiędzy

ul. Wojska Polskiego i Kołobrzeską dalej, do ulicy Budowlanych, w planach
jest także poszerzenie strefy o kolejne
działki, darmowa komunikacja miejska, rewitalizacja kina „Tęcza”, remont
ulicy Morzyce, Chopina ze ścieżkami
rowerowymi, budowa dwóch nowych
bloków TBS (46 mieszkań). Wkrótce
ruszy też nowa kampania na temat segregacji śmieci i czystego powietrza,
miasto nadal będzie promować markę
Wałcz Pomorski 1945.
Po przemówieniu burmistrza wyświetlono film promocyjny, który ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania
w Wałczu.
Ponieważ rok 2020 został ogłoszony
przez Związek Miast Polskich Rokiem
Samorządu Terytorialnego, przewodniczący Rady Miasta Paweł Łakomy
wygłosił przemówienie na temat samorządności i odczytał nazwiska wszystkich radnych oraz burmistrzów Wałcza.
Obecni w WCK byli samorządowcy
otrzymali z jego rąk podziękowania.
W dalszej części burmistrz M. Żebrowski z pięściarzem Krzysztofem
Głowackim i przewodniczącym RM
Pawłem Łakomym wręczyli stypendia
Dokończenie na str.15
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Felieton na rozgrzewkę

Informacją
w koronawirusa
Chciałabym wyjaśnić zamieszanie,
jakie powstało w ubiegłym tygodniu
po opublikowaniu w czwartek na naszej stronie internetowej i fanpejdżu
na Facebooku informacji na temat
sportowców z Włoch na wałeckiej
Bukowinie. Było tak, informację
dostaliśmy od zaniepokojonych
pracowników, którzy wiedzieli, że
przyjedzie do nich ktoś z zagrożonych terenów, ale nie wiedzieli kto,
w jakiej liczbie, a przede wszystkim,
czy grozi im jakieś niebezpieczeństwo. Zadzwoniliśmy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu. Pani dyrektor nie
miała informacji na ten temat, ale
zapewniła, że nie ma się czego obawiać, że nie ma przepisów, które by
zabraniały ludziom przemieszczania

się, zaapelowała o zachowanie spokoju i dbanie o higienę. Jakiś czas
później do pani dyrektor wykonaliśmy drugi telefon, żeby zapytać, czy
dowiedziała się już czegoś na temat
sportowców z Włoch. Przyznała, że
potwierdziła u dyrektora COS OPO
informację o ich przyjeździe. Poinformowała jednocześnie, że dyrekcja i pracownicy znają procedury,
stosują się do zasad higieny i znowu
poprosiła o to, by nie panikować.
Tego samego dnia przed sesją Rady
Miejskiej nasz dziennikarz porozmawiał chwilę z dyrektorem COS
OPO Zdzisławem Ryderem, który
powiedział, że sportowcy przyjadą, on nie wie dokładnie skąd, być
może również w Włoch. Zapewnił,
że trzyma rękę na pulsie, mówił,
że każda ekipa ma swojego lekarza
i że gdyby u któregoś z zawodników pojawiły się jakieś niepokojące
objawy, będzie postępował zgodnie
z wytycznymi służb sanitarnych.
W piątek rano z Sanepidu otrzymaliśmy oświadczenie, w którym można
było przeczytać, że w ośrodku przebywają jedynie sportowcy z Polski.
Chwilę później, już bez „pomocy”
Sanepidu i dyrektora COS OPO
udało nam się ustalić, że na Bukowinie przebywają polscy sportowcy,
którym z obawy przed koronawirusem przerwano zgrupowanie we
Włoszech.
Kiedy przyszło pismo z Sanepi-

du, wszyscy w redakcji jak jeden
mąż (i żona) poczuliśmy, że ktoś
próbuje podważyć naszą wiarygodność i przy okazji wprowadzić
w błąd mieszkańców. Sformułowanie „sportowcy z Polski” miało pewnie zastąpić „sportowców z Włoch”
i zamknąć temat. Taka półprawda.
A właściwie kłamstwo. W kontekście grożącej Polsce epidemii i ludzkiego zaniepokojenia bardzo, ale to
bardzo nie na miejscu. Bo czy kraj
pochodzenia sporowców cokolwiek
w tej sytuacji zmienia? Ważne jest
to, że byli we Włoszech, teraz są na
Bukowinie, o czym ludzie mają prawo wiedzieć.
Mieszkańcy i personel ośrodka chcą
wiedzieć, czy coś im grozi. Mają
prawo do informacji, a co z nią
zrobią, to już ich sprawa. Jak będą
chcieli kupować tony makaronu,
niech kupują, jak będą chcieli nosić maseczki chirurgiczne (to nic,
że nieskuteczne), niech noszą, jeśli
dzięki temu poczują się bezpieczniej. Ale mają prawo wiedzieć.
Dyrektorzy zapomnieli, że dziennikarze zadają pytania nie z własnej
ciekawości, ale po to, by informować społeczeństwo.
Takie działanie było nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, bo podważyło zaufanie do służb sanitarnych
i ośrodka, ale też krótkowzroczne
i głupie, bo łatwe do sprawdzenia.
Dyrektor Sanepidu mówi, żeby nie

panikować, po czym przekazuje
ludziom półprawdę, która szybko
wychodzi na jaw i tylko wzmaga poczucie zagrożenia, daje pole do szerzenia się teorii spiskowych. W tym
samym czasie dyrektor COS OPO
Zdzisław Ryder postanawia udawać,
że nie żyje. Nie odbiera od nas telefonów, w ośrodku jest nieuchwytny. Oddzwania dopiero w niedzielę
i oświadcza, że nie będzie udzielał
informacji. Wystarczyło powiedzieć
prawdę i zapewnić, że wszystko jest
pod kontrolą (o ile rzeczywiście
jest).
Temat podjęła w weekend lokalna
telewizja. Z. Ryder udzielił dziennikarzom Asty informacji, że na
terenie ośrodka nie ma sportowców
z Włoch, że podajemy fejkowe informacje (nazwa naszego tygodnika
wprawdzie nie padła, ale inna gazeta
w tym czasie nie podjęła tego tematu, więc nie było trudno się domyślić, o jaki tytuł chodzi). Dyrektor
nie czuł się jednak w obowiązku powiedzieć, że ma u siebie grupę sportowców, którzy przyjechali z Włoch.
Dociekliwi
dziennikarze
Asty
prawdopodobnie nie zorientowali
się jeszcze, że dyrektor zrobił ich
w konia. Pozdrawiamy ich serdecznie i prosimy na przyszłość, żeby
cytowali dokładnie przekazywane
przez nas informacje, bo nie pisaliśmy, że jakikolwiek sportowiec został odizolowany, co nam imputują.

Jedyną osobą, która poważnie potraktowała w tej sytuacji
mieszkańców powiatu był prezes
Polskiego Związku Kajakowego
Tadeusz Wróblewski, który w poniedziałek poinformował nas, że
to prawda, że w wałeckim ośrodku
są zawodnicy z przerwanego w Sabaudii zgrupowania, zapewnił, że
są zdrowi, pozostają pod opieką
lekarską, ich przyjazd został przemyślany i zaaprobowany przez
specjalistów. Panie dyrektorze,
pani dyrektor, nie można było tak
od razu?
Kiedy w zeszłym tygodniu wróciła
do Piły grupa młodzieży z Włoch,
zwołano konferencję prasową, na
której poinformowano, jakie mogą
ewentualne zagrożenia, co dalej
będzie się działo z uczniami i co
robić w przypadku podejrzenia zakażenia. W analogicznej sytuacji
w Wałczu mieszkańcom podaje się
niepełne informacje.
Przypomnę jeszcze słowa głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa wygłoszone na jednej
z ostatnich konferencji, które dedykuję dyrektor PSSE w Wałczu
Annie Krysztofiak i dyrektorowi
COS OPO w Wałczu Zdzisławowi
Ryderowi: „Rzetelna, prawdziwa
informacja może pokonać koronawirusa”.
Zuzanna
Błaszczyk-Koniecko

Pod patronatem wicewojewody

Przez dwa dni obchodzono Wałeckie Dni Żołnierzy Niezłomnych. Była to już VIII edycja.
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę
(29 lutego) w holu Wałeckiego Centrum Kultury od otwarcia wystawy pt.
„Żołnierze wyklęci. Podziemie niepodległościowe”. Po wernisażu odbył się
koncert patriotyczny pt. „Na znojną
walkę”, a po nim wykład nt. antykomunistycznego podziemia niepodległościowego 1944-1963.
Dzień później w ramach obchodów
odbył się Bieg Tropem Wilczym ku
pamięci Żołnierzy Wyklętych. Startowano na dystansie 1963 m w dwóch
kategoriach: dzieci i dorosłych.
Jak co roku aktywny udział w tej imprezie wzięła m.in. liczna reprezentacja dzieci ze szkół gminy Wałcz oraz
uczniowie klas wojskowych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- Dystans uczestnicy biegu pokonali
bez problemu. Pogoda dopisała, a po
wysiłku fizycznym grochówka woj-

skowa smakowała wyśmienicie - relacjonuje Jarosław Rachubiński, opiekun
grupy, nauczyciel historii PCKZiU. Żołnierze Wyklęci to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, które stawiało opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ich celem było odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności
państwowej.
W kościele pw. św. Mikołaja odprawiono dzisiaj mszę pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Na zakończenie wałeckich obchodów przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości w Wałczu złożyli
kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary UB przy ul. Okulickiego i na skwerze Żołnierzy Niezłomnych.
Patronat nad VIII WDŻW objął wicewojewoda zachodniopomorski Marek
Subocz.
mk,
fot. J. Rachubiński
REKLAMA
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Ogłoszenia drobne
- - PRACA - • Poszukuję pracy jako sprzątaczka pomieszczeń mieszkalnych oraz
biurowych lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 884 342 644
• Menedżer projektów - szukamy osoby do zarządzania projektami
stron www. Wymagania: osoba bardzo zorganizowana. Reszta do
nauczenia podczas pracy. Dołącz do naszego ambitnego zespołu i
zacznij spełniać się zawodowo.
Kontakt: jacek@e-hermer.pl lub tel: 666829895.
Strona www: www.e-hermer.pl
• Zatrudnię emeryta budowlańca.
Tel. 508 493 588 lub 501 122 557
• Emerytka szuka pracy jako pracownik biurowy lub do opieki nad
dziećmi i osobami starszymi.
Tel. 513 286 112 lub 798 969 163

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • 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 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).
Tel. 602 497 237
• Sprzedam dom 320m w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905
2

• Lokal do wynajęcia 40m2 w Centrum Wałcz.
Tel. 602 255 827
• 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
• 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
• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294
• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej na Dolnym
Mieście.
Tel. 603 849 249
• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie piętro,
3 pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249
• Sprzedam mieszkanie własnościowe 61m2, Orle k. Mirosławca.
Tel. 783 625 746
• Zamienię mieszkanie własnościowe TBS 48,5m2 parter na większe,
może być zadłużone.
Tel. 533 937 131
• Pokój do wynajęcia dla młodej osoby.
Tel. 606 362 731
• Pokoje do wynajęcia.
Tel. 790 386 813

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pok. 48m2, umeblowane przy stadionie
w Wałczu. Dzwonić po 17.
Tel. 697 968 611
• Wynajmę mieszkanie na Dolnym Mieście lub w najbliższej okolicy,
najchętniej w rejonie Alei Zdobywców Wału Pomorskiego, maksymalnie I piętro.
Tel. 606 380 057
• ZKM Sp. z o.o. w Wałczu , ul. Budowlanych 9, oferuje do wynajęcia:
1. lokal o powierzchni 306,5 m2 (w tym piwnica 93,80 m2),
w budynku administracyjnym - parter.
- pomieszczenia posiadają wszystkie media,
- nadaje się na hurtownię, cichą produkcję itp.
2. Powierzchnię na reklamę:
- wiaty przystankowe,
- autobusy.
3. Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14 m2
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro (posiada wszystkie
media).
Warunki najmu i reklam do uzgodnienia.
Tel. kont. 067 258 44 35
• Do wynajęcia garaż os. Chopina.
Tel. 601 478 279
• Kupię mieszkanie w bloku, może być do remontu.
Tel. 609 002 462
• Do wynajęcia kawalerka na Zatorzu.
Tel. 669 887 049
• Do wynajęcia mieszkanie 1 pokojowe 40m2, na poddaszu
ul. Wojska Polskiego.
Tel. 507 307 516
• Sprzedam mieszkanie 45m2 w Wałczu. Kompletnie umeblowane
z balkonem, po remoncie.
Tel. 608 082 035
• Sprzedam działkę budowlaną 1585m. z warunkami do zabudowy,
wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie gmina Wałcz,
Tel. +44 786 424 74 19
Nowo wybudowane dwupokojowe mieszkanie 40m2 wynajmę
od kwietnia 2020 r. Cena 1150zł.
Możliwość wynajęcia garażu. Wałcz ul. Chopina 55.
Na wyposażeniu meble kuchenne i łazienkowe.
Tel. 604 936 904
Do wynajęcia kawalerka na Zatorzu.
Tel. 669 887 049

- - 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
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż blaszany
w Wałczu.
Tel. 603 576 812
• Sprzedam działkę budowlaną w Kłębowcu, gm. Wałcz.
Pow. 1425m2, media w działce.
Tel. 535 373 477
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Potrącony ryś i wilk

We wtorek (3 bm.) na terenie gminy Wałcz doszło do dwóch śmiertelnych potrąceń dzikich zwierząt przez samochody.
Najpierw w okolicach Ostrowca pod kołami zginął młody basior, czyli samiec wilka. Później na drodze wojewódzkiej
nr 178 w okolicy Gostomi doszło do potrącenia rysia.
mk, fot. Wojciech Ostapowicz

Pożar budynku
wielorodzinnego

W niedzielę (1 bm.) doszło do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Orlej w Wałczu. Ogień rozprzestrzenił się od płonącej kanapy, na której spał mężczyzna.

- Przed przybyciem na miejsce zdarzenia straży pożarnej, próbę ugaszenia pożaru podjął mieszkający powyżej brat
mężczyzny wraz z córką - mówi kpt.
Mirosław Gruchot z PPSP w Wałczu.
- Rota medyczna stwierdziła u mężczyzny oparzenia kończyn dolnych III
stopnia w 40 procentach. Rota pierwsza
dogasiła powstały pożar i przystąpiła
REKLAMA

do przewietrzania pomieszczeń lokalu,
w którym doszło do zdarzenia przy użyciu wentylatora osiowego.
Dochodzenie w sprawie prowadzi wałecka policja.
W akcji, która trwała ponad 1,5 godziny
brały udział 3 zastępy (7 strażaków).
Działania trwały 1:39 min
mk
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Medal i tradycyjna scysja
Podczas XIII sesji Rady Powiatu odznaczenie Bene Meritus za szczególne osiągnięcia
wpływające na rozwój powiatu otrzymał starosta Bogdan Wankiewicz. W części roboczej było już po staremu - tradycyjnie doszło do scysji pomiędzy radnym Romanem
Wiśniewskim a przewodniczącym Bogdanem Białasem. Większość spraw załatwiono
na komisjach, więc przeważały głosowania. Powrócił również temat odpływu uczniów
z wałeckich szkół średnich.
W sali sesyjnej Starostwa 27 lutego
zasiadło 16 z 17 radnych, oprócz nich
przedstawiciele Policji, Prokuratury Rejonowej i Straży Miejskiej. Na początku
odbyła się miła uroczystość wręczenia
odznaczenia Bene Meritus Powiatom B.
Wankiewiczowi. Starosta wałecki otrzymał wyróżnienie - jak to przedstawił
w laudacji przewodniczący Konwentu
Starostów, starosta szczecinecki Krzysztof Lis - za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów.
Później zatwierdzono porządek obrad,
wprowadzając do niego projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia wniosku Roman
Wiśniewskiego o wprowadzeniu zmiany
w składzie osobowym Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego a także Komisji Edukacji i Spraw Społecznych RP.
Po przyjęciu kilku sprawozdań i informacji radni dłużej zatrzymali się nad informacją na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.
Ponieważ w sali był obecny nowy komendant KPP nadkom. Arkadiusz Górecki radni pytali o kłopoty kadrowe
policji oraz poprosili o ocenę stanu bezpieczeństwa w powiecie.
- Nasz powiat pod względem bezpie-

czeństwa zawsze był postrzegany wzorowo - mówił komendant A. Górecki.
- Profilaktyka należy do najlepszych
w województwie. Nowej komendy inni
mogą nam zazdrościć. Wakaty są i mimo
że ludzie odchodzą, to przychodzą nowi.
Od początku tego roku wpłynęło 6 podań o przyjęcie do służby, kandydaci
przejdą różne testy i wtedy będziemy
wiedzieć ilu przywdzieje mundur. Profesjonalizm wałeckich policjantów jest
bardzo wysoki, ponadto cały czas się
szkolimy.
W dalszej części radni przyjęli kolejne
informacje i sprawozdania oraz dokonali zmian w budżecie powiatu, aby później pochylić się nad wnioskami radnego R. Wiśniewskiego.
- Chciałbym szczegółowo omówić to
zagadnienie - rozpoczął przewodniczący RP Bogdan Białas. - Na ten moment
obowiązuje uchwała, w której jest ściśle określone, ile osób może zasiadać
w każdej komisji. W przypadku Komisji
Edukacji oraz Budżetu gremium może
liczyć nie więcej niż 9 radnych. Na początku kadencji podczas wyborów składów komisji Rada zdecydowała, że radny R. Wiśniewski nie znajdzie się w tych
REKLAMA

gremiach. Wiec radny się obraził i nie
zdecydował się na zasiadanie w jakiejkolwiek komisji. Dzisiaj jest w Komisji
Rewizyjnej oraz Skarg i Wniosków, lecz
nadal składa wnioski o akces do dwóch
pozostałych, aby - mówiąc kolokwialnie - namieszać. Przypomnę, że radny
zgłosił się do tych komisji w momencie
pojawienia się pomysłu powiązania wysokości diet z ilością komisji, w których
pracują radni. W związku z obowiązującą uchwałą nie można zmieniać składów osobowych komisji. Jedyną drogą,
aby coś zmienić jest wniesienie przez
klub projektu stosownej uchwały. Dlaczego nie chcecie złożyć projektu takiej
uchwały?
- Uważam, że nie powinniśmy dzisiaj
głosować w tej sprawie - ocenił radny
Janusz Różański. - Wnioski radnego
Wiśniewskiego powinny zostać mu
zwrócone z sugestią, aby przygotował
odpowiednie projekty uchwał dotyczące
składów osobowych komisji.
- Z przykrością stwierdzam, że większość nadal utrudnia wykonywanie
obowiązków radnego Romanowi Wiśniewskiemu - mówił Jerzy Goszczyński. - Nie akceptuję takiej postawy i nie

będę głosował.
- Pan przewodniczący dużo mówił, lecz
niewiele powiedział - rozpoczął swoją
przemowę R. Wiśniewski. - Pozwolił
sobie po raz kolejny na insynuacje, wypowiadał się w moim imieniu, że się obraziłem, czy też, że chodziło mi o dietę.
To pan podniósł sobie dietę, jakby panu
było mało tego, co pan ma. Nauczyciele
nie dostali, a pan sobie dietę podniósł.
Możecie mi ją zabrać, ale ja i tak będę
pracował. Co do zasłaniania się uchwałami, które rzekomo nie pozwalają mi
na pracę w komisji. To są uchwały Rady
i Rada może je zmienić. Potrzebna jest
wola współpracy i dyskusji. Pokazuje
pan, panie przewodniczący, zły styl prowadzenia obrad. Uważam, że nie ma pan
kwalifikacji.
Obie propozycje radnego R. Wiśniewskiego o zmianach osobowych w składach Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji

i Spraw Społecznych RP zostały odrzucone większością głosów.
W punkcie wnioski i zapytania radnych
powrócił temat ucieczki absolwentów
szkół podstawowych do innych miast,
aby tam kontynuować naukę w szkołach
średnich.
Radny Janusz Różański zarzucał Zarządowi brak zdecydowanej reakcji na
odpływ najlepszych uczniów do szkół
średnich poza Wałczem oraz mocno
spóźnionej dyskusji na temat powiatowej oświaty. Wtórowali mu inni radni opozycji, natomiast starosta wraz
ze swoją zastępczynią apelowali, aby
wszyscy wspierali uczniów, rodziców
i nauczycieli, czyli całą oświatę, nie
wytykali sobie nawzajem błędów, lecz
szukali rozwiązań. Mówili, że wszystkim winien przyświecać jeden cel: aby
jak najwięcej młodych ludzi edukowało
się w Wałczu.
piotr
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Sukces na skalę krajową

Uczennica klasy trzeciej Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół nr 4 RCKU
w Wałczu Wiktoria Różańska zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Znalazła się w gronie trzydziestu najlepszych uczniów z całego kraju.

W etapie okręgowym olimpiady udział
wzięło ponad 250 uczniów z całego
kraju. Tylko 30 z najwyższymi wynikami zakwalifikowało się do zmagań
centralnych. Wiktoria zajęła 8. miejsce.
- Idąc do szkoły średniej nie byłam do
końca pewna swojego wyboru. Jednak
z każdym dniem w klasie Technikum
Obsługi Turystycznej utwierdzałam się
w przekonaniu, że podjęłam słuszną
decyzję - mówi W. Różańska. - Podróże to moja pasja, jak chyba każdy
chciałabym poznawać najdalsze i najbardziej egzotyczne zakątki świata. Po

ukończeniu szkoły mogę realizować
swoje marzenia o podróżach w pracy
zawodowej.
Wiktoria otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium
unijne. Opiekunem uczennicy jest nauczycielka przedmiotów zawodowych
z branży turystyczno-hotelarskiej Małgorzata Zielonka- Rucińska.
- Wiktoria w szkole rozwija swoje zainteresowania, chętnie uczestniczy w
zajęciach dodatkowych, bierze udział
w wielu wycieczkach dydaktycznych
zarówno krajowych, jak i zagraniczREKLAMA

nych; dodatkowych kursach i szkoleniach, które pomogą jej zaistnieć w
branży turystyczno-hotelarskiej oraz
znaleźć wymarzoną pracę w turystyce
- mówi M. Zielonka-Rucińska.
Na razie przed Wiktorią przygotowania do startu w centralnym etapie
olimpiady, który odbędzie się od 1 do 4
kwietnia w Łodzi. Stawka jest wysoka:
zwolnienie z części pisemnej egzaminu
zawodowego, miejsce na uczelni wyższej oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
k
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I LO w Wałczu. Obalamy mity

O I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu panuje krzywdząca opinia, że tu
tylko nauka, nauka i nauka. Obalamy ten mit.
Mimo że o feriach już nie pamiętamy i znowu lekcje, prace
domowe, sprawdziany ruszyły pełną parą, to w szkole ciągle
coś się dzieje. Nauczyciele inspirują do wyjazdów i konkursów.
W ostatnim tygodniu:
Uczniowie kl. 1 b1 wyjechali do Poznania.
Na początku - coś egzotycznego w ciągu tej zimy - lodowisko!
Oto wrażenia uczniów:
„Jestem w szoku! Super! Lodowisko wielkie i prawdziwe!
Można poszaleć i zaliczyć glebę. Kupa śmiechu dla wszystkich.”
Program wyjazdu obejmował także spektakl teatralny. Tym
razem bardzo poważnie. Przedstawienie w Teatrze Nowym
pt. „Obwód głowy” było dużym przeżyciem dla uczniów klasy pierwszej. Traktowało o losach dzieci w czasie II wojny
światowej.
„Wydawało mi się, że dużo wiem o wojnie: ze szkoły, z historii, j. polskiego; nawet w domu się o tym mówi. Ale jednak
o wywożeniu polskich dzieci, o ich „kradzieżach”, wynaradawianiu i robieniu z nich małych Niemców - o tym nigdy nie
słyszałem.”
„Nawet się popłakałam…” - mówi jedna z uczennic 1b.
27 lutego w WCK miało miejsce kolejne wydarzenie teatralne
- spektakl „Tango” przygotowany przez aktorów Narodowego
Teatru Edukacji z Wrocławia. Duża grupa uczniów (80 osób)
mogła poznać sceniczną wizję dramatu Sławomira Mrożka lektury obowiązkowej dla klas trzecich.

Tekst płatny

Co na to tegoroczni maturzyści:
„Rozsadek mówił - Idź!, chociaż wcale nie miałem ochoty wydawać 20 zł. Jednak było warto! Trochę inaczej niż dotąd:
trochę śmiesznie trochę dziwnie, a nawet strasznie. No i były
momenty”
„Nie do końca wszystko zrozumiałem, ale nasza polonistka
obiecała, że rozwieje nasze wątpliwości”
Również 27 lutego odbyła się w naszej szkole XXXI edycja
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez granic”. Miał on zupełnie inną formułę i pozwalał
uczniom wykazać się matematycznymi zdolnościami w nowych sytuacjach. Nasi koledzy z „Kazika” okazali się matematycznymi gigantami:
„Konkursy matematyczne nie są nam obce, ale teraz: współpraca w drużynie, zabawne pomysły, podchwytliwe podpowiedzi, no i jednak rywalizacja - to coś nowego!”
„(…) ale w sumie - zadania prościzna - łykamy w locie”
Podsumowując ostatni tydzień lutego z „Kazikiem” - dużo się
działo. Na nudę nie ma czasu.
I jeszcze apel do uczniów kl. 8 szkół podstawowych:
„Kto nie dowierza - niech do nas przyjdzie i sprawdzi”. Czekamy na Was 11 i 20 marca.
PS Redagujemy taki tekst pierwszy raz i mamy tremę, dlatego
tym razem nie podajemy naszych imion, ale jak przyjmiecie
nas życzliwie, kolejnym razem będziemy bardziej odważni.

PCKZiU - moja szkoła

Niedługo szkoły ponadpodstawowe rozpoczną starania o ósmoklasistów. Pojawią się reklamowe bannery, kolorowe ulotki, dziesiątki wymyślnych gadżetów, prezentacje, warsztaty,
giełdy. My postanowiliśmy oddać głos uczniom PCKZiU, aby świadczyli w naszej sprawie.
Marcin Pol (kl. II kst - przyszły kierowca mechanik): Przed ukończeniem
gimnazjum uruchomiłem komputer
i zacząłem przeglądać oferty pracy,
żeby zobaczyć, jakich specjalistów
poszukują firmy. Moją uwagę zwróciły liczne propozycje pracy dla kierowców. Pojechałem na dni otwarte do
PCKZiU. Najbardziej zainteresowały
mnie maszyny CNC. Mieć okazję
operować urządzeniami o wartości
kilkudziesięciu tysięcy złotych to jest
naprawdę coś. Atutem jest też internat. Jeżeli ktoś ma chęci, może otrzymać stypendium, które wynosi około
400 złotych na miesiąc. Może także
starać się o stypendium starosty wtedy dostanie dodatkowe 500 zł.
Oskar Lisiewicz (kl. III TM - przyszły technik mechatronik): Wybrałem kierunek technika mechatronika
w PCKZiU, ponieważ od zawsze interesowałem się “zabawą z prądem”.
Szkołę polecili mi brat oraz starsi
koledzy. W regionie nie ma wielu
podobnych kierunków, a poza tym

nasza szkoła miała najlepsze opinie
wśród nauczycieli oraz uczniów. Oferuje różnorodne kursy zawodowe,
szkolenia, wycieczki do zakładów
pracy i wykłady, które ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy. Bardzo
dobrym uczniom są przyznawane
stypendia naukowe. Dobrze wyposażone pracownie pomagają uczniom
przyswajać niełatwą wiedzę w przyjemny i kreatywny sposób.
Karolina Bogusław (kl. II a - przyszła fryzjerka): - Odkąd pamiętam,
słyszałam wiele złych rzeczy na temat szkoły, do której obecnie chodzę. Nie zniechęciły mnie. I dobrze,
bo opinie okazały się nieprawdziwe.
Uczę się zawodu, który wybrałam
z pasji. Nie zamieniłabym tej szkoły
na żadną inną. Atmosfera jest pozytywna. Na pomoc mogą liczyć uzdolnieni uczniowie, jak i ci, którym nauka
sprawia mały problem. Dodatkowym
atutem są praktyki, które dobrze przygotowują do pracy w zawodzie.

Bartosz Różycki (kl. II w - przyszły
monter mechatronik): - Do wyboru
zawodu mechatronika zainspirował
mnie tata, z którym naprawiałem maszyny, ciągniki i motocykle. Uświadomił mi, że to zawód przyszłości
- związany z nowymi rozwiązaniami technologicznymi w produkcji,
przemyśle, a także w sprzętach gospodarstwa domowego. Daje wiele
możliwości zatrudnienia i rozwoju
zawodowego. Praca w tej profesji
to praca zespołowa, wymagająca
sprawności manualnej i umiejętności łączenia wielu dziedzin wiedzy.
Wybrałem PCKZiU, ponieważ znajduje się najbliżej mojego miejsca
zamieszkania. Nie żałuję. Szkoła
spełnia moje oczekiwania i aspiracje.
Za dobre wyniki dostaję stypendium
w wysokości 400 zł.
Jakub Mikołajczak (kl. I TM8 - przyszły technik mechatronik): Ostatnio
zadano mi pytanie: „Dlaczego wybrałeś naszą szkołę?” Odpowiedziałem,
że pomimo różnych plotek, postano-

wiłem spróbować i sprawdzić, czy to,
co mówią inni jest prawdą. Wybrałem
technikum mechatroniczne, bo zawód mechatronika zapewni mi ciekawą i dobrze płatną pracę. Nie żałuję swego wyboru. Chciałbym, żeby
stereotyp złej i ponurej szkoły został
przełamany i żeby wreszcie udało się
pokazać dobre i PRAWDZIWE oblicze PCKZiU.
Maja Radecka (kl. II a - przyszły
kucharz): Szkoła daje mi wiele możliwości rozwoju. Na przykład w maju
uczestniczyłam w warsztatach w Trójmieście, dzięki którym nabyłam wiele
nowych umiejętności i umocniłam
w przekonaniu, że gotowanie to moja
pasja. We Włoszech z kolei dosko-

naliłam swój angielski i pogłębiałam
wiedzę z zakresu ekologii.
Piotr Lewandowski (kl. III TM - przyszły technik mechatronik): Wybrałem kierunek technika mechatronika w PCKZiU, ponieważ chciałem
kształcić się w zawodzie, zdać maturę i kontynuować naukę na studiach
wyższych. Szkoła umożliwia mi rozwijanie zainteresowań, dzięki specjalistycznym pracowniom i praktykom
zawodowym w prężnie rozwijających
się zakładach pracy. Kierunek nie należy do łatwych, ale dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej
można sobie poradzić, zdobyć gruntowną wiedzę i posiąść przydatne
umiejętności.
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Turystą i hotelarzem być, czyli o wałeckim „Rolniku” słów kilka…
Zespół Szkół nr 4 RCKU - wałecki
„Rolnik” to szkoła sukcesu, młodzież
na bardzo wysokim poziomie zdaje
egzaminy zawodowe i maturalne,
osiąga liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
na szczeblu krajowym. Wytężona
praca uczniów i nauczycieli została
w tym roku zauważona i doceniona.
Zespół Szkół nr 4 RCKU otrzymał
Srebrną Tarczę w rankingu tygodnika
„Perspektywy”, zajmując 6. miejsce
w województwie zachodniopomorskim wśród techników.
W wałeckim „Rolniku” przywiązuje się
dużą wagę do sposobu kształcenia
młodych pokoleń. Maksymą szkoły
jest NAUKA POPRZEZ DOŚWIADCZANIE. Dzięki środkom unijnym
pozyskanym w ramach kontraktu
samorządowego, szkoła doposażyła
klasopracownie w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny, niezbędne
pomoce naukowe, które pomogą
uczniom w zdobywaniu wiedzy, idąc
z duchem czasu i rozwojem technologii. Pieniądze unijne przeznaczono
także na organizację wycieczek dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych,
kursów i szkoleń, które przyczyniają
się do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego i czynią z uczniów kon-

kurencyjnych, doskonale wykształconych przyszłych pracowników.
Zespół Szkół nr 4 tworzą dwie szkoły: Technikum Zawodowe nr 3, które
oferuje wiele ciekawych kierunków
kształcenia, zgodnych z potrzebami
rynku pracy oraz II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera, które proponuje naukę w klasie
o profilu humanistycznym.
W technikum młodzież kształci się
w następujących zawodach:
• technik informatyk;
• technik ekonomista;
• technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej;
• technik weterynarii;
• technik organizacji turystyki;
• technik hotelarstwa;
• technik żywienia i usług gastronomicznych.
		
Na początek omówimy kierunki z branży turystyczno- hotelarskiej:
Technik organizacji turystyki to zawód z przyszłością. W naszej szkole
kształcimy przyszłych pracowników
biur podróży, rezydentów turystycznych, pilotów wycieczek. Dodatkowe
kursy pozwalają także zdobyć certy-
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fikaty stewardess, po których można
ubiegać się o pracę na stanowisku
obsługi pokładowej w samolotach.
Nasi absolwenci łączą swoje pasje
z pracą zawodową, a przy okazji tanio zwiedzają świat, wyjeżdżają na
ogólnoświatowe targi turystyczne
ITB do Berlina, targi World Travel
Show w Warszawie, Jarmarki Bożonarodzeniowe do stolicy Niemiec.
Nasi uczniowie zwiedzili Hiszpanię,
Włochy, Grecję, Francję, Chorwację,
Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz
Węgry.
		
Technik hotelarstwa to zawód silnie
powiązany z turystyką. Skupia się on
jednak na obsłudze turystów w obiektach noclegowych. Podczas nauki na
tym kierunku uczniowie poznają sekrety planowania, oferowania i wykonywania usług hotelarskich, gastronomicznych oraz usług dodatkowych
typu Wellness i SPA. Uczą się, jak
organizować i obsługiwać kongresy,
konferencje, zjazdy, targi i bankiety.
Od podszewki poznają zasady funkcjonowania recepcji hotelowej oraz
wszystkich działów w obiektach noclegowych. Podczas zajęć uczą się
obsługi programów rezerwacyjnych,
rozliczeniowych, zgłębiają wiedzę

na temat urządzania wnętrz jednostek hotelowych i gastronomicznych.
Uczniowie co roku wyjeżdżają na
wycieczki dydaktyczne do wysokiej
klasy hoteli, biorą udział w targach
branży hotelarskiej. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, cieszy
się kurs baristy, podczas którego
uczniowie poznają sposoby parzenia
i serwowania doskonałej kawy.
Oba kierunki mogą poszczycić się
doskonałą zdawalnością egzaminów

zewnętrznych.
Oba „wykształciły”
finalistów i laureatów olimpiad centralnych. Jeśli jesteś osobą otwartą,
lubisz pracę z ludźmi, marzysz o podróżach, technik organizacji turystyki
i technik hotelarstwa to kierunki dla
Ciebie!
Kolejne kierunki
kształcenia oferowane przez
Zespół Szkół nr 4 RCKU „Rolnik”
już w następnym numerze.
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„Rachu ciachu”

EXTRAWAŁCZ nr 381

W sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury w ubiegłą niedzielę odbył się wernisaż wystawy prac Marka Maksimovicha „Rachu ciachu”.
To kilkadziesiąt wycinanek wykonanych w różnym formacie i łączonych
z innymi technikami, na przykład
z rysunkiem. Autor opowiada przez
nie najróżniejsze historie, na przykład napotkanego w nocy czarnego
kota albo wybitnie nieuzdolnionej
poznańskiej akordeonistki. M. Maksimovich tworzy również murale
z motywem wycinanek, można je
oglądać m.in. w Śremie i Książu
Wielkopolskim. Dwa inne murale
powstały z kolei w Tucznie. Jeden
widnieje na stodole niedaleko zajazdu „Dobrawa”, inny zdobi ścianę
dworca kolejowego. Jest współautorem kilkudziesięciu wielkoformatowych prac, które tworzy we współpracy z m.in. goszczącą niedawno
w Wałczu Anną Waluś.
M. Maksimovich urodził się w Grod-

08.03.2020 r.
godz. 16:00-19:30
Święto Kobiet
sala klubowa WCK
wstęp wolny
08.03.2020 r.
godz. 18:00
Kultowy film przedwojenny
Berlin Symfonia Wielkiego Miasta z muzyką na żywo
w wykonaniu
Zespołu Agressiva 69
sala widowiskowa WCK
Bilety 40 zł
20.03.2020 r. godz. 19:00
Big Cyc Z partyjnym
pozdrowieniem 30 lat później
sala widowiskowa WCK
Bilety 40 zł

Terminarz kina
„Tęcza”

nie, mieszka w Poznaniu, jest absolwentem liceum plastycznego
w Mińsku i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
- Coś, co kojarzy się z rękodziełem,
twórczością niższych lotów, nagle
staje się dziełem sztuki. Okazuje się,
że u zarania tej techniki była zabawa,
rozrywka arystokracji - mówił na
wstępie dyrektor WCK Maciej Łukaszewicz.
- Wycinanki zacząłem robić w dzieciństwie, moja mama była chirurgiem i od najmłodszych lat bawiłem
się ostrymi narzędziami - opowiadał
autor. - O wycinankach mógłbym
opowiadać godzinami, ale powiem
krótko: zajmuję się nimi, bo bardzo
je lubię. Lubię też łączyć je z innymi
technikami.
z

Wyjątkowa wystawa

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wernisaż wystawy „Jeźdźcy wojny trzydziestoletniej 1618 - 1648”, który
odbył się w Muzeum Ziemi Wałeckiej 1 marca.

28-05.03.2020 r. godz. 16:00
Śnieżka i Fantastyczna 7
28-05.03.2020 r. godz. 17:45
Richard Jewell
29-05.03.2020 r. godz. 20:00
365 dni
06-12.03.2020 r. godz. 17:45
Ptaki Nocy (i fantastyczna
emancypacja pewnej
Harley Quinn)
06-12.03.2020 r. godz. 20:00
Bad Boy

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

- Większość wojen w tamtych czasach zaczynała się od religii i na religii kończyła, ale nie traktujmy religii
jako zła koniecznego, bo tak naprawdę za wszystkim kryła się polityka mówiła dyrektor MZW Magdalena
Suchorska. - Wojna trzydziestoletnia to właściwie walka o wpływy
między katolikami Habsburgami,
a protestantami. Wszystko zaczęło
się w Pradze 23 maja 1618, kiedy
protestanccy Czesi wyrzucili przez
okno habsburskich posłów. Rzecz-

pospolita jako strona nie brała udziału w wojnie, ale w roku 1619 polskie
zaciężne oddziały Lisowczyków pomagały w odsunięciu protestantów
prawie spod samego Wiednia.
Wystawa prezentuje kilkadziesiąt
replik zbroi autorstwa białoruskiego
artysty Siergieja Nurmatowa, wykonanych z ogromną pieczołowitością,
oraz broni pilanina Zbigniewa Juszkiewicza. S. Nurmatow jest jednym
z najwybitniejszych płatnerzy w Europie. Krążą legendy, że na jego re-

pliki nabierają się nawet sami muzealnicy.
- Ideą, która mi przyświeca, nie jest
tworzenie którejś armii i przedstawienie wojny jako tematu. Interesuje mnie zbroja jako rozwiązania
konstrukcyjne, technologiczne, jej
plastyka i mobilność - mówił Siergiej Nurmatow. - W XVI wieku
istniała rywalizacja między bronią
palną, a uzbrojeniem ochronnym. Na
początku XVII wieku prym zaczęła
wieść zbroja płytowa, był to krót-

ki okres, sprawdzała się do połowy
XVII wieku. W końcu XVII wieku
broń palna wzięła górę nad uzbrojeniem płytowym, w XVIII wieku
pozostały już tylko szczątkowe elementy uzbrojenia ochronnego w postaci hełmu lub napierśników.
Po części oficjalnej dyrektor M. Suchorska oddała gościa do dyspozycji
zwiedzających, pytań nie brakowało.
Repliki zbroi S. Nurmatowa będzie
można oglądać do 14 czerwca.
z
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Zachowajmy zdrowy rozsądek
W Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu przebywa grupa sportowców, którzy musieli przerwać zgrupowanie w Sabaudii we Włoszech z obawy
przed koronawirusem. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski zapewnia jednak, że nie ma najmniejszych powodów do obaw.
Zawodnicy są zdrowi, zachowują higienę i są pod stałą obserwacją lekarską.
Mieliśmy ogromne kłopoty, żeby od
dyrektora COS OPO w Wałczu uzyskać
jednoznaczną informację w tej sprawie.
Najpierw powiedział, że do ośrodka
przyjadą zawodnicy z różnych krajów,
w tym także z Włoch, potem wycofał
się z tej wypowiedzi i poinformował,
że na Bukowinie przebywają jedynie
polscy sportowcy, by kilka dni później
oświadczyć, że nie będzie udzielał na
ten temat żadnych informacji. Dyrektor
wałeckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Anna Krysztofiak po rozmowie
z dyrektorem Z. Ryderem powiedziała, że do ośrodka przyjadą zawodnicy
z Włoch, potem wystosowała oświadczenie, w którym poinformowała, że
przebywają tam jedynie polscy zawodnicy. To tylko częściowa prawda, bo są
to polscy kadrowicze, którzy w ubiegły
czwartek wrócili ze zgrupowania w Sabaudii.
W rozmowie z dziennikarzami Onetu
24 lutego jeden ze sportowców tam
przebywających mówił:
- Żeby uniknąć kontaktu z wirusem,
wysłano po nas busa. Ten jednak został zawrócony jeszcze w Polsce z powodu zamknięcia granicy austriackiej.
We wtorek podejmiemy kolejną próbę
opuszczenia Włoch. Mamy lot z Neapolu. Zobaczymy, czy się uda - przekazał
Onet Sport Tomasz Kaczor, wicemistrz
świata w kajakarstwie w konkurencji
C-1 1000 m.
- Nie jest śmiesznie, bo jesteśmy blisko
Rzymu, w którym podobno zdiagnozowano dwa przypadki koronawirusa
- dodał.
Z kolei dyrektor sportowy Polskiego
Związku Kajakowego Kajetan Broniewski dla Super Ekspresu 26 lutego
powiedział, że:
- Kadrowicze w trzech grupach wrócili
w nocy z wtorku na środę. Mieliśmy
problemy ze znalezieniem połączenia
lotniczego z Rzymu, dlatego podzieliliśmy ich na trzy grupy, które przyleciały
przez Londyn, Brukselę i Monachium
- mówi dyrektor sportowy PZKaj, Kajetan Broniewski. - Żadnemu z kanadyjkarzy nic się nie stało. Jeszcze przed
wylotem zostali dokładnie przebadani
i mogli spokojnie wrócić do swoich rodzin. Musieliśmy tylko trochę zmienić
plany przygotowań. Dlatego juniorzy
przeniosą się teraz do Wałcza i tam będą
kontynuować przygotowania. Z kolei
seniorzy za tydzień będą trenować na
Kanale w Warszawie Żerańskim - podsumował dyrektor Broniewski.
Sportowcy spędzili sporo czasu na lotnisku w Rzymie ze względu na odwołane loty, w końcu dolecieli do Warszawy
(z międzylądowaniami), gdzie nikt ich
nie zbadał. Do Wałcza dotarli w czwartek wieczorem. Ich przyjazd budził
obawy pracowników i mieszkańców
tym bardziej, że dyrektor ośrodka wysyłał sprzeczne informacje.
W poniedziałek 2 marca udało nam się
porozmawiać z prezesem Polskiego
Związku Kajakowego Tadeuszem Wró-

blewskim. Uspokaja, że zawodnicy są
zdrowi, nie mają nawet kataru, mimo
to cały czas są pod obserwacją lekarzy.
- Proszę mi wierzyć, że gdyby byli
chorzy, to by nie przyjechali do Wałcza. Jesteśmy odpowiedzialni. Mamy
do dyspozycji znakomitych lekarzy,
dobry kontakt z miejscowym szpitalem i zapewniam, że jak tylko coś
niepokojącego będzie się działo, będziemy reagować - uspokaja prezes T.
Wróblewski. - Zarówno zawodnicy, jak
i kadra trenerska to ludzie wręcz przewrażliwieni na punkcie swojego stanu
zdrowia. Dbają o siebie, szczepią się,
nie lekceważą chorób. Nasz przyjazd
do Wałcza był szczegółowo omówiony
i skonsultowany ze specjalistami.
Jak informuje dyrektor PSSE w Wałczu A. Krysztofiak, ośrodek jest pod
nadzorem PPIS w Wałczu, otrzymał
wytyczne w zakresie postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2, wdrożył
wzmożony reżim sanitarny a zgrupowania objęte są stałą opieką lekarską.
***
Specjaliści mówią, żeby nie panikować, przestrzegać podstawowych zasad
higieny i nie zapominać, że jesteśmy
w szczycie zachorowań na grypę. Jak
wynika z meldunków Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny od września do 22 lutego zanotowano aż 2,6
mln przypadków zachorowań lub podejrzenia zachorowań na grypę. Z powodu grypy zmarły 24 osoby (w tym
dziewięć osób od 16 do 22 lutego).
W poprzednim sezonie odnotowano
3,7 mln przypadków lub podejrzeń
zachorowań i aż 143 zgony z powodu grypy. Przeciwko grypie cały czas
można się szczepić, ale należy pamiętać, że odporność pojawia się po około
10 dniach.
Zasady profilaktyki zachorowań to
przede wszystkim mycie rąk (mydłem,
pod ciepłą wodą, między palcami, pod
pierścionkami itp. przez około 30 sekund). Jeśli nie mamy dostępu do bie-

żącej wody i mydła, używajmy płynów
i chusteczek odkażających. Ważne jest
także używanie jednorazowych chusteczek higienicznych - zużyte chusteczki
należy natychmiast wyrzucić i umyć
ręce. Specjaliści przypominają także,
żeby kichać i kasłać w chusteczkę, a jeśli nie mamy jej przy sobie, w zgięcie
łokcia.
***
Chcieliśmy się dowiedzieć czy wałecki
szpital jest przygotowany na ewentualne przyjmowanie zakażonych pacjentów. W szpitalu nie odczuwa się
nerwowej atmosfery, wszyscy pracują
normalnie, a jedynie czekający w kolejkach pacjenci toczą rozmowy na temat
„chińskiej zarazy”. Wśród oczekujących nie ma osób w maseczkach, a sam
koronawirus raczej wzbudza ciekawość, niż strach. Przeważa pogląd, że
jest tylko kwestią czasu, kiedy choroba pojawi się w Wałczu, a spora cześć
siedzących na korytarzach pacjentów
uważa, że rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny gwarantuje ochronę
przed wirusem. Na oddział zakaźny
nie wolno wchodzić, natomiast próba
telefonicznego uzyskania informacji od
pracowników napotyka mur milczenia.
Nie można nawet się dowiedzieć ile
jest na oddziale łóżek. Po informacje
jesteśmy odsyłani do komendanta, lecz
aby z nim porozmawiać, należy starać się o pozwolenie w Ministerstwie
Obrony Narodowej. Tak więc o tym jak
reagować gdy zauważymy u siebie niepokojące objawy, jak kaszel, duszności
i gorączkę, możemy dowiedzieć się tylko z wywieszonej na drzwiach oddziału
zakaźnego oraz przy głównym wejściu
do szpitala informacji, że należy telefonicznie zgłosić się do szpitala, lub do
Sanepidu.
***
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu informuje:
- Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś
w miejscu, w którym występuje koronawirus i zauważyłeś u siebie następujące objawy: gorączka, kaszel,

duszności i problemy z oddychaniem,
powiadom PSSE pod numerem
694 493 758. W przypadku nasilających się objawów dzwoń pod numer
alarmowy 112 lub zgłoś się do najbliższego oddziału zakaźnego - 107 Szpital
Wojskowy, oddział zakaźny - nr tel. 26
14 72 912 .
- Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu 800 190 590.
- Kiedy istnieje podejrzenie, że doszło
do zakażenia, a objawy nie wystąpiły,
pozostań w domu, nie rozprzestrzeniaj
wirusa.
- W przypadku podejrzenia wystąpienia
choroby wywołanej koronawirusem
nie zgłaszaj się do przychodni POZ,
na nocną i świąteczną pomoc medycz-

ną oraz izbę przyjęć szpitala, o ile nie
zostaniesz o to poproszony. Wszelkie
wątpliwości dotyczące swojego stanu
zdrowia wyjaśnij telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
***
Wczoraj rano minister zdrowia Łukasz
Szumowski poinformował o pierwszym wykrytym przypadku koronawirusa w Polsce. To mieszkaniec województwa lubuskiego, leży w szpitalu
w Zielonej Górze, zaraził się najprawdopodobniej w Niemczech. Jego stan
zdrowia jest dobry, wszystkie osoby
z kontaktu zostały objęte kwarantanną
domową, do szpitala został przewieziony specjalną karetką, procedury zadziałały.
z,p

12

EXTRAWAŁCZ nr 381

Potrójne złote gody
Żona pyta męża:
- Kochanie, a jakbym była
niewidoma, to kochałbyś
mnie?
- Tak - odpowiada mąż.
Po chwili przerwy:
- A jakbym była kulawa, to
kochałbyś mnie?
- Tak.
Po chwili przerwy:
- A jakbym była niema, to
kochałbyś mnie?
- Wtedy to bym chyba oszalał
z miłości!

W barze siedzi czterech policjantów: Niemiec, Francuz,
Anglik i Polak. Pierwszy przechwałki zaczyna Anglik:
- My w królestwie po ostatnich zamachach usprawniliśmy system monitoringu.
Teraz mamy kamery na
każdym budynku, na każdym
rogu. Jak terrorysta zacznie
strzelać - policja natychmiast
zareaguje. Natychmiast!
Na to Francuz:
- My powołujemy już pod
broń dodatkowe 50 tysięcy
żołnierzy i policjantów i postawimy ich na każdym rogu
w pobliżu wolnych miejsc.
Nie będą musieli dojeżdżać,
będą na miejscu i od razu ich
zastrzelą!
Na to Niemiec:
- Ech, biedaki... Nas stać na
to, żeby kupić całą armię dronów z kamerami monitoringu
i jeszcze powołać 100 tysięcy
mundurowych.
Po chwili ciszy wszyscy patrzą
z wyczekiwaniem na Polaka.
Ten dopił piwo, otarł wąsy
i ze spokojem mówi:
- A my nie mamy terrorystów.

Rozmawiają dwie blondynki,
nagle jedna mówi:
- Kurcze, dzwoni mi w głowie.
- To odbierz, ja poczekam.

REKLAMA

REKLAMA

28 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Człopie Kazimiera i Piotr Tęczowie, Wanda i Władysław Krysakowie
oraz Wacława i Józef Sawczyszynowie z gminy Człopa obchodzili jubileusz złotych godów. Burmistrz Człopy
Jerzy Bekker w imieniu prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył
jubilatów medalem za długie pożycie
małżeńskie. W uroczystości uczestniczył także wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd
Kusztosz. Po części oficjalnej jubilaci wznieśli toast za dotychczasowe
lata spędzone razem i za kolejne lata
małżeństwa. Nie zabrakło wspomnień
z dawnych młodzieńczych lat, specjalnie na tę okazję upieczonego tortu oraz
drobnych upominków.
Oprac. z
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„Ryneczek”
do likwidacji?
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Porządek XVIII sesji Rady Miasta był tak obszerny, że obrady odbywały się na raty. Po kilku godzinach postanowiono ogłosić przerwę, aby zmian
w budżecie dokonać, kiedy radni nie będą zmęczeni. Sesją dokończono po dwóch dniach. Na końcu obrad nieoczekiwanie podjęto sprawę uporządkowania „ryneczku”.
18 radnych z ogólnej liczby 21 ponownie zebrało się 27 lutego. Najważniejszym punktem obrad było
przyjęcie uchwały o zmianach w budżecie na rok 2020.
Magdalena Świątkowska złożyła
wniosek o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, polegającego na
stworzeniu projektu remontu ulicy
Kwiatowej. Suma inwestycji miałaby wynieść 50 tys. Kiedy pytano radną o wskazanie środków w budżecie
na ten cel, radna stwierdziła, że można przesunąć z innych remontów.
Wywiązała się dyskusja, a Maciej
Goszczyński podnosił, że ul. Kwiatowa nie jest ujęta w harmonogramie
remontów i nie można działać wbrew
uchwale. Radca stwierdził, że aby
dokonać zmian, potrzebna jest zgoda
burmistrza i M. Żebrowski taką zgodę wyraził, lecz ostateczną decyzję
miała wydać Rada. Kiedy skarbnik
wyjaśnił, że Rada ma kompetencje

utworzyć nowe zadanie inwestycyjne, wyraźnie zirytowany Krzysztof
Piotrowski stwierdził, że „w tym
koncercie życzeń on za chwilę złoży
trzy życzenia”. Przewodniczący Paweł Łakomy zasugerował, aby radny
wycofała swój wniosek, ponieważ
zapanuje chaos i rzeczywiście mogą
paść kolejne wnioski. M. Świątkowska zrezygnowała ze składania
wniosku, prosząc przy okazji, aby
ta sprawa powróciła podczas obrad
komisji.
Pytano również czy kwota 100 tys.
złotych, która jest przekazywana do
Piły w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt wystarcza
i czy nie będzie potrzeby jej podwyższenia? Te środki - zdaniem burmistrza - powinny wystarczyć, a to
między innymi dzięki działaniom
organizacji pozarządowych, które
starają się znaleźć opiekunów dla
bezdomnych zwierząt.
REKLAMA

Rada większością głosów dokonała
zmian w budżecie.
Kiedy dyskutowano nad zmianami
wieloletniej prognozy finansowej
pojawiły się wątpliwości.
- W prognozie zapisano, że zostaną
podwyższone podatki - zauważył M.
Goszczyński. - Chodzi mi o podatki
od nieruchomości. Czy burmistrz
konsultował to z radnymi, bo ze mną
nie. O podwyżce podatków decyduje
Rada, a zaplanowano dosyć poważną podwyżkę.
- W prognozie zaplanowano podwyższenie opłat, szczególnie opłat
za zagospodarowanie odpadów - wyjaśniał R. Fischer. - Nie planujemy
wzrostu podatków od nieruchomości, a w zapisach prognozy nastąpiła
pomyłka.
Rada większością głosów przyjęła
wieloletnią prognozę finansową.
Następnie jednogłośnie przyjęto
uchwały o dotacji celowej na finan-

sowanie wymiany kotłów i pieców
w związku z projektem „Poprawa
jakości powietrza w mieście Wałcz”,
a także o termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Radni pochylili się następnie nad
pięcioma sprawozdaniami z działalności komisji Rady Miasta za rok
2019, które przyjęli jednogłośnie.
W punkcie interpelacje radnych Alfred Mikłaszewicz zgłosił dość abstrakcyjną propozycję.
- Mam propozycje uporządkowania
przestrzeni „ryneczku” i na placu
przy Czerwonej Torebce - mówił
radny. - Powinien istnieć plan na zagospodarowanie miejsca po „ryneczku”. Plac jest atrakcyjne położony
w centrum, gdzie można wybudować np. hotel, a nie handlować pietruszką, ciuchami i różnego rodzaju
starociami. Oczywiście nie można
pozbawić ludzi z „ryneczku” pracy.
Powinniśmy postawić sobie za cel

zmniejszenie do 2023 połowy stoisk
na tym placu i przenieść je na Dolne
Miasto. Co do Czerwonej Torebki,
myślę, że można by stworzyć tam
minigalerię. Nad placem postawić
lekką konstrukcję dachową i ożywić
to miejsce handlowo. Być może ktoś
ma również inne propozycje.
- Czy pracujący na „ryneczku” zgodzą się przenieść w inne miejsce?
- pytała B. Terefenko. - Natomiast
Czerwona Torebka to teren prywatny, a wysokie czynsze sprawiają, że
wiele lokali jest pustych.
- Temat „ryneczku” powinien być
przedyskutowany - mówił M. Żebrowski. - Musimy porozmawiać
z pracującymi na tym placu, aby poznać ich zdanie. Musi to być projekt
rozważony i na szeroką skalę konsultowany. Jest to temat trudny i wrażliwy, od lat dyskutowany, więc należy
się nad nim pochylić.
piotr
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Adopcje i oszczędności

W tym tygodniu znowu garść dobrych wiadomości. Ruchliwy Reks, do niedawna mieszkaniec hoteliku, znalazł dobry dom w Poznaniu a czarnulka Kiara w Różewie. I jeszcze coś, czym musimy się chwalić, dzięki działalności Stowarzyszenia Razem dla Zwierząt gmina miejska Wałcz
zaoszczędziła 30 tys. zł.
Na pewno niektórzy pamiętają Reksa,
psa, który potrzebował bardzo dużo ruchu, w związku z czym często uciekał ze
swojej posesji. Objęliśmy go swoją opieką już latem ubiegłego roku. Zawieźliśmy
budę, sukcesywnie dostarczaliśmy karmę, Ola Kustosz z RdZ zabierała go na
długie spacery. Niestety, mimo naszych
starań właściciel postanowił pozbyć się
psa. Podjęliśmy decyzję, że damy mu
szansę i nie pozwolimy umieścić w schronisku, a ponieważ w październiku mieliśmy na koncie pieniądze pozyskane z 1
proc. (około 1300 zł), umieściliśmy chłopaka w zaprzyjaźnionym hoteliku w Połajewie. Trochę to trwało, ale summa summarum okazało się, że był to strzał w 10.
Reks, teraz już Falco, rozkochał w sobie
rodzinę z Poznania i od lutego jest jej pełnoprawnym członkiem. Za hotelik zapłaciliśmy 900 zł, ale radość z tego, że się
udało nie ma dla nas ceny. Dziękujemy
wszystkim, którzy postanowili nam zaufać i przekazać swój 1proc . Przy okazji
przypominamy, że w tym roku również liczymy na pomoc (KRS: 0000215720, cel
szczegółowy- RAZEM DLA ZWIERZĄT).
Z radością informuję również, że mała,
REKLAMA

czarna suczka, która została odłowiona
przez Straż Miejską 24 lutego, odpchlona i odrobaczona przez dr Dołowego, 26
lutego została zabrana przez nas z lecznicy i umieszczona w domu tymczasowym z możliwością domu stałego. Mamy
nadzieję, że Kiara zostanie na zawsze
częścią bardzo sympatycznej rodziny
z Różewa.
W tym momencie chciałabym też pochwalić się jedną z naszych inicjatyw.
Dzięki determinacji i ciągłemu poszukiwaniu sponsorów i wsparcia, udało nam

się pozyskać 2 tys. saszetek karmy mokrej Nutrition dla kotek sterylizowanych,
którą podarowała nam firma VetExpert.
Jesteśmy wdzięczni za ten gest tym bardziej, że zgłasza się do nas coraz większa liczba osób dokarmiających wałeckie
mruczki. Karma już została rozdysponowana.
Teraz trochę inny temat. Oglądając ostatnie obrady Rady Miasta z pewnością
zauważyliście, że pojawiają się głosy,
iż współpraca UM ze stowarzyszeniem
układa się bardzo dobrze. Słyszymy, że
odkąd podpisaliśmy umowę o współpracy, żaden pies z miasta nie trafił do
schroniska, i tak właśnie jest. Nakłady
na schron w bieżącym roku są niższe
o ponad 30 tys. zł, niż w roku ubiegłym.
Dlatego tym bardziej zabolał i zbulwersował nas głos radnego, wiceprzewodniczącego rady Krzysztofa Piotrowskiego,
który stwierdził, że ma dość, że jeszcze
nigdy takiej rady nie widział, że tylko psy
i o psach. Tak, proszę pana. Temat zwierząt, i tu się radny może lekko zdziwi, bardzo interesuje dużą liczbę mieszkańców
naszego miasta. Kilkoro ludzi zaangażowanych w ten temat pozwoliła zaosz-

czędzić miastu 30 tys. zł, więc jest chyba
warta wzmianki, czy dyskusji. O każdą
sterylizację wolno żyjącej kotki musimy
walczyć, domków dla kotów nie możemy
postawić, choć kupujemy je w ZAZ-ie za
pieniądze ze zbiórek, bo nie ma oficjalnej zgody miasta na ich postawienie.
Przypomnę tylko panu, i całej Radzie, że
według Ustawy o ochronie praw zwierząt
z 21 sierpnia 1997 roku (Art. 11.1) „Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gminy”. Nie naszych! Dodam
jeszcze, że w czasie naszego działania
nie tylko do schroniska nie trafił żaden
pies, ale i kilka z nich zostało z niego wyciągniętych, chociaż siedziały tam od lat.
To też wymierna dla was korzyść, więc
proszę o trochę szacunku, panie radny...
Na koniec ważna informacja. Zmienił
się numer telefonu do naszego stowarzyszenia. Teraz to 796 269 595, warto
zapamiętać. Wszystkie inne informacje
dostępne są na naszej stronie fb/razemdlazwierzat. Warto zajrzeć.
Halina Spieczyńska,
Stowarzyszenie Razem dla Zwierząt
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sportowe. Z KS „Korona” otrzymali je Dominika Pogrzebska, Wiktoria
Sarzała, Anna Góralska i Daniel Jesiotr oraz trener Zbigniew Butryński.
Z UKS „Ateny” stypendia otrzymały
Maja Storczyk, Julia Sulik, Paulina
Żydowiec, Ewelina Lefik, Dominika
Majchrzyk, Wiktoria Górecka i Małgorzata Stasiak oraz trener Jacek Błoch,
w jego imieniu odebrał je Marek Barczak. Stypendia odebrali również zawodnicy i zawodniczki WTS Orzeł
Kajetan Różański, Patryk Kowalski,
Miłosz Polaczek, Kacper Łyskawa, Jakub Zajączkowski, Mateusz Trojanowski, Krystian Krzyżanowski, Amelia
Marcinkowska i Maja Rużanowska.
Uhonorowani zostali także trenerzy
Bogusław Hertel, Piotr Hertel i Ireneusz Wasilewski.
Nowością w Wałczu było wręczenie
Gwiazd na Dobry Start - nagród dla nowych firm i takich, o których w ostatnim czasie zrobiło się głośno. Otrzymali je Bogdan Białas i Lech Górecki
z BML, Magdalena Borowiec, właścicielka firmy Fit-amina, Magda i Michał
Jasielscy (Kawiarnia Ratuszowa) oraz
Beata Matuszczyk, właścicielka Restauracji Wałeckiej.
Tradycją jest wręczenie Wałeckich
Aniołów dla społeczników. Nie tylko statuetką z rąk burmistrza i radnej
Anny Ogonowskiej, ale też owacjami
na stojąco nagrodzony został Mieczysław Sikorski, wieloletni prezes Klubu
Współpracy Międzynarodowej. Nagrody w tej kategorii otrzymali również
prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Jadwiga Grzonkowska oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „10-tka”
Filip Titow. Najważniejszą nagrodę
wieczoru Złotą Koronę Wałcza otrzymał właściciel firmy „Gastronomik”
Dariusz Zych. Przedsiębiorstwo na
wałeckim rynku funkcjonuje od lat,

świadcząc usługi cateringowe, w ubiegłym roku właściciel uruchomił rejsy
statkami po Raduniu i Jeziorze Zamkowym. W kategorii społecznej Złotą
Koronę otrzymał z kolei Andrzej Stec,
lider Szlachetnej Paczki w rejonie Wałcza. Statuetkami nagrodzono również
przedstawicielki
Środowiskowego
Domu Samopomocy, który w tym roku
obchodzi jubileusz 20-lecia, Wiesławę
Kowalską i Kingę Lasoń-Baranowską
oraz Barbarę Lisowską, prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej
„Amazonka”, które działa już od 15 lat.
Następie przyszedł czas na przemówienia gości. Znany z kwiecistych przemówień członek zarządu województwa
Stanisław Wziątek i tym razem nie zawiódł.
- Dawno, dawno temu, kiedy dobry
Stwórca zapragnął stworzyć Ziemię,
przez 6 dni tworzył morza, oceany, pustynie i wysokie góry. Po tych 6 dniach
poczuł się zmęczony, zapragnął odpocząć. Pomyślał, że stworzy miejsce
wypełnione lasami, zielenią, pięknymi
jeziorami i wspaniałymi, życzliwymi
ludźmi. Stworzył Wałcz - mówił. - To

wy wszyscy jesteście dobrymi aniołami, to wy wszyscy tworząc atmosferę
wzajemnego wsparcia i życzliwości,
budujecie pomyślność mieszkańców
Wałcza i całego powiatu wałeckiego.
Chciałbym serdecznie podziękować
za tworzenie atmosfery zrozumienia,
dla tych, którzy potrzebują wsparcia
i podziękować za stworzenie pola do
współpracy z tymi, którzy widzą swoją szansę w aktywnym gospodarczym
działaniu a także z tymi, którzy chcą
być aktywni w sporcie.
- Stanisławie, w Połczynie też by pewnie byli zachwyceni, gdybyś powiedział, że Bóg chcąc odpocząć, stworzył
Połczyn Zdrój - żartował Paweł Suski,
odnosząc się do wystąpienia przed-

mówcy i tego, że S. Wziątek pochodzi
z Połczyna. - Miałem przyjemność
oglądać Wałcz z pokładu samolotu, kiedy w 2015 roku wspólnie z ministrem
obrony lecieliśmy do Mirosławca ogłosić rozkaz o powstaniu bazy. Samolot
obniżał już pułap, to był letni poranek,
niebo bezchmurne, minister Siemoniak
mówi: Paweł, zobacz, jakie piękne miasto. Uśmiechnąłem się i powiedziałem,
że to jest moje miasto, to jest właśnie
Wałcz.
O roli samorządu i pierwszych latach
w samorządzie mówił z kolei Bogdan
Wankiewicz.
- Pamiętam zaangażowanie społeczeństwa, pierwszych radnych, pierwszych
włodarzy. Ci ludzie robili wszystko,

żeby zbudować tu naszą małą ojczyznę, nasze miejsce na ziemi, z którego
dzisiaj możemy być dumni i którego
urok dzisiaj możemy podziwiać. Tak
naprawdę to, co się wtedy robiło było
jedną wielką niewiadomą, ale dzięki
zaangażowaniu, uporze i poświęceniu
tych ludzi możemy żyć w takiej rzeczywistości - mówił.
Po części oficjalnej spotkania goście
zostali zaproszeni na poczęstunek do
sali klubowej.
Na scenie wystąpili tego wieczoru
Aleksandra Olejnik, zespół Między
Nami przy akompaniamencie Marka
Giłki oraz tancerze z Akademii Tańca
Pasja.
z
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