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Tuczno

Mirosławiec

Lepiej być mądrym przed szkodą

Mówił na środowej (11 marca) konferencji premier Mateusz Morawiecki, uzasadniając zamknięcie wszystkich placówek oświatowych od przyszłego poniedziałku do środy 25 marca. W Wałczu nie wykryto przypadku koronawirusa (stan na 10 marca),
jedna osoba, która nie jest mieszkańcem powiatu, jest hospitalizowana, pobrano wymaz, lekarze czekają na wynik badania.
W niedzielę 8 marca na parkingu przy
wałeckiej Bukowinie z powodu podejrzenia zakażenia pasażera koronawirusem zatrzymany został autokar. Policja
ogrodziła teren. Panował chaos informacyjny. Od przedstawicieli służb
otrzymywaliśmy sprzeczne informacje. W poniedziałek zaczęły spływać
konkretne wiadomości.
Od rzecznika Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie Małgorzaty Kapłan
dowiedzieliśmy się, że pasażerowie
po przeprowadzeniu wywiadu epidemicznego pojechali dalej i zostali objęci kwarantanną domową.
- Autokar nie zatrzymywał się nigdzie
poza przystankami. Nikt nie był badany w szpitalu, wszystko odbywało się
na pokładzie autobusu. Z naszego województwa wysiadły z autobusu dwie
osoby, które również odbędą kwarantannę domową - informuje M. Kapłan.
- Autokar realizował linię krajową specjalną od Słubic do Olsztyna, wcześniej realizował trasy międzynarodowe między innymi Francja, Belgia,
Niemcy, Włochy - informuje prezes
firmy. - Autokar został zatrzymany do
kontroli pasażerów wracających z zagranicy, zgodnie z procedurami GIS.
W momencie kontroli na pokładzie
było 37 pasażerów i 3 członków załogi.
Jak informuje prezes firmy, pasażer
podróżujący tym autokarem wcześniej
opuścił autokar w Słubicach tuż po
przekroczeniu granicy i został poddany badaniu na obecność koronawirusa.
- Dziś rano (poniedziałek, 9 marca dop. aut.) otrzymaliśmy informację
z PPiS w Słubicach o wyniku ujemnym (brak infekcji). Procedury zoREKLAMA

stały zachowane zgodnie z naszymi
instrukcjami oraz zaleceniami GIS.
W chwili kontroli w Wałczu wszyscy
pasażerowie czuli się dobrze, nikt
nie zgłaszał ani załodze, ani służbom
medycznym jakichkolwiek dolegliwości - dodaje prezes. - Nikt nie opuścił
autokaru, wszyscy kontynuowali podróż do swoich miejscowości docelowych. Również pasażerowie opuszczający autokar na wcześniejszych
przystankach nie zgłaszali żadnych
dolegliwości zdrowotnych. Jedyną
niedogodnością był stres z powodu
przedłużających się kontroli. 8 marca
jeszcze przed decyzją LOT-u, podjęliśmy decyzję o czasowym zawieszeniu
linii do Włoch.
Na ten moment (11 marca środa, godz.
12.00) w Wałczu nie wykryto obec-

ności koronawirusa, od jednej osoby
pobrano wymaz, lekarze czekają na
wyniki.
Z uwagi na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury Maciej Łukaszewicz podjął we wtorek (10 marca)
decyzję o odwołaniu lub przeniesieniu
na inny termin wydarzeń zaplanowanych na marzec. Taką samą decyzję
ogłosiła dzień później dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej Magdalena
Suchorska.
W 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu 6 marca wprowadzono zakaz odwiedzin. Na oddziale pediatrycznym
z dzieckiem może przebywać wyłącznie jeden zdrowy opiekun, który
wchodząc i wychodząc z placówki
może korzystać wyłącznie z wejścia

„E”. Taka informacja widnieje na
stronie internetowej szpitala. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że obowiązuje tam zakaz przyjmowania
pacjentów poza stanem zagrożenia
życia, nagłych stanów i urazów. Niestety nie udało nam się potwierdzić tej
informacji. Mężczyzna, który odebrał
telefon w sekretariacie 107 Szpitala
Wojskowego i który nie chciał nam
się przedstawić, jeszcze zanim zadaliśmy jakiekolwiek pytanie, odparł, że
szpital nie udziela żadnych informacji.
Zostaliśmy odesłani do Ministerstwa
Obrony Narodowej.
W środę (11 marca) premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu wszystkich szkół w Polsce
od przyszłego poniedziałku do środy
25 marca. Zaapelował jednocześnie,

żeby rodzice powstrzymali się od posyłania dzieci do szkoły od zaraz. Zajęcia zostały zawieszone od czwartku
12 marca, jednak jeśli rodzice nie mają
co zrobić z dziećmi, mogą przyprowadzić je na te dwa dni, bo będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. Rodzice za
czas nieobecności w pracy otrzymają
zasiłek, nie jest wymagane zwolnienie
lekarskie, wystarczy oświadczenie.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski
zwrócił uwagę, że to czas kwarantanny, nie ferii, dlatego należy spędzić go
w domu.
- W powiecie wałeckim hospitalizowana jest jedna osoba (stan na 10.03.2020
r.), jednak nie jest ona mieszkańcem
powiatu. Liczba osób, które inspekcja sanitarna objęła nadzorem epidemiologicznym to 14 - informuje nas
rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan. - Nikt nie
został objęty kwarantanną w powiecie wałeckim. 9 marca na oddział zakaźny 107SW z Przychodnią SPZOZ
w Wałczu zgłosiła się osoba powracająca z krajów występowania zakażeń
COVID-19 z objawami. Od pacjenta
został pobrany wymaz i 10.03.2020 r.
uzyskano wynik ujemny.
z
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Felieton na rozgrzewkę

Hotel „Ryneczek”
Spore emocje wywołał pomysł radnego Alfreda Mikłaszewicza, który
na ostatniej sesji Rady Miasta zaproponował, aby rozważyć możliwość likwidacji ryneczku i przeniesienia go w inne miejsce. Według
niego doskonałą lokalizacją dla
targowiska będzie plac „Czerwonej
Torebki”na Dolnym Mieście. Natomiast zagospodarowanie wolnego

już placu w centrum miałoby polegać na wybudowaniu tam hotelu.
Pomysł wywołał nasze zdumienie
i wesołość, ale możemy się przecież w redakcji na zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej nie znać.
Poza tym nasza siedziba mieści się
obok ryneczku. I ponieważ nie wyobrażamy sobie życia bez sera bydgoskiego od pani Grażynki, jajek
od rycerza, pomachania na powitanie pani Iwonie, możemy być nieobiektywni, dlatego o zdanie postanowiliśmy spytać internautów.
Zdecydowana większość głosów
była przeciwna, a inicjatywa radnego spotkała się z nieprzychylnym
przyjęciem.
Część handlowców w żartach deklarowała, że chętnie będą pracować w hotelu. Niektóre panie widziały siebie w recepcji, czy jako
pokojówki. Pominę milczeniem
wulgarne i obrażające radnego komentarze, które nie powinny się

pojawiać. Ostatecznie każdy ma
prawo do swojego zdania, lecz zasłyszaną na ryneczku opinię, że po
kolejnych wyborach A. Mikłaszewicza zabraknie w Radzie Miasta
traktowałbym poważnie. Również
sugerowanie, że radnego ktoś „zainspirował” i że w tej propozycji
istnieje drugie dno jest raczej nie
na miejscu.
Ryneczek w obecnej lokalizacji
funkcjonuje od ponad 25 lat i mocno wrósł w krajobraz tej części
Wałcza. Handlem na placu zajmuje
się spora grupa osób wałczan i dla
wielu jest to jedyne źródło utrzymania. Temat ryneczku co jakiś
czas powraca, lecz dzieje się to
najczęściej tylko podczas kampanii
wyborczej. Chyba każdy kandydat
na burmistrza spotykał się z pracującymi na placu handlowcami. Padały wówczas daleko idące obietnice, a sprawa zadaszenia - aby
ułatwić ludziom pracę - urosła już

do legendy. Po każdych wyborach
wszystko wracało do normy, gospodarz ratusza raczej nie pokazywał się zbyt często na ryneczku,
aby nie narazić się na krytyczne
głosy i pytania o termin spełnienia
obietnicy.
Ludzie nie zważając na nic po prostu pracują. Sygnalizowali różne
kłopoty, a to z brakiem dostępu do
wody, czy też problemami z korzystania z toalety. Oczywiście poruszano temat zadaszenia, lecz głos
handlowców najczęściej był słabo
słyszalny w ratuszu. Praca w handlu przez cały rok na świeżym powietrzu to nie wczasy pod palmami
i władza po ćwierć wieku mogłaby
poważniej podejść do problemów
pracujących na ryneczku ludzi.
Z drugiej strony trochę rozumiem
zamysł radnego. Uważam, że A.
Mikłaszewicz mocno się zagalopował proponując likwidację ryneczku i budowę w tym miejscu hotelu.
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Wydaje się jednak, że radnemu
chodziło raczej o lepszą estetykę
i uporządkowanie - było nie było
- jednej z wizytówek naszego
miasta. Obecnie ryneczek z tymi
wszystkimi
różnokolorowymi
namiotami, straganami i budkami
wygląda jak obóz dla uchodźców,
czy też jakieś koczowisko. Jeżeli miasta nie stać - co słychać
z placu Wolności od lat - na zadaszenie ryneczku, to chociaż
rządzący niech skupią się na jego
estetycznym zagospodarowaniu.
Likwidacja radosnej budowlanej
„twórczości” handlowców - którą
uprawiają, aby sobie ułatwić sobie pracę - i budowa niedrogich
jednakowych boksów znacznie
poprawiłaby estetykę tego miejsca.
A do zadaszenia pewnie powrócimy w kolejnej kampanii wyborczej...
piotr
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Palący problem

Mieszkańcy gminy Wałcz mogli mieć możliwość dopłat do wymiany pieców na ekologiczne, lecz - zdaniem niektórych - urzędnicy napisali zły
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W Urzędzie Gminy uspokajają, że z wnioskiem wszystko było w porządku i po prostu dla gminy wiejskiej
Wałcz zabrakło pieniędzy. Mieszkańcy mają za to inną możliwość pozyskania środków na wymianę.
W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs, w którym
osoba fizyczna posiadająca dom jednorodzinny lub mieszkająca w domu
wielorodzinnym może pozyskać dofinansowanie w wysokości 7,5 tysiąca
złotych na wymianę pieca. Urzędnicy
zbierali do końca lipca ankiety, w których należało zadeklarować, kto chce
dokonać wymiany. Pomimo tego że
rozpropagowano projekt po wszystkich sołectwach, zgłosiło się tylko 21
osób. Jednak - jak przyznają w UG
- zainteresowanie znacznie wzrosło
po złożeniu konkursowego wniosku
i liczba chętnych urosła do prawie
pięćdziesięciu.
- Byłem zainteresowany dofinansowaniem, lecz dowiedziałem się
REKLAMA

w urzędzie, że gmina wiejska Wałcz
nie otrzyma pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego - mówi mieszkaniec
Karsiboru Hubert Kędzior - Ponieważ
nie otrzymałem w gminie informacji,
dlaczego tak się stało, zadzwoniłem
do Szczecina i dopiero w Urzędzie
Marszałkowskim dowiedziałem się
wszystkiego. Po prostu projekt na
konkurs został w Urzędzie Gminy źle
napisany i dlatego go odrzucono, nie
kwalifikując nawet na listę rezerwową. Uważam, że mieszkańcy stracili
szansę na dofinansowanie z winy
urzędników.
Inaczej sprawę widzą w Urzędzie
Gminy, choć przyznano, że część
projektu została źle oceniona. Na
konkurs wpłynęły oferty z całego

województwa, które opiewały na
kwotę ponad 34 milionów złotych.
A na całość Urząd Marszałkowski
przeznaczył tylko 15 milionów. Zabrakło środków nie tylko dla gminy
Wałcz, lecz również dla Mirosławca
i Człopy.
- Szkoda, że każda gmina nie otrzymuje konkretnej puli na ten cel,
lecz musi uczestniczyć w konkursie
- tłumaczy inspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Urzędu Gminy Joanna Kostecka. My oczywiście, obok innych gmin,
uczestniczyliśmy w tym konkursie.
Złożyliśmy do UM projekt na wymianę pieców. Przeszliśmy bez uwag całą
procedurę, a później nastąpiła faza
oceny projektu, gdzie liczyły się na-

sze wskaźniki: wkład własny, czy też
emisja pyłów i dwutlenku węgla do
atmosfery. To wszystko było już policzone, lecz urząd poprosił nas o ponowne przeliczenie, już według ich
wzoru. Zrobiliśmy to według zasad
wyznaczonych przez UM i otrzymaliśmy pismo, że jest to źle wykonane.
Przeliczyliśmy jeszcze raz i okazało się, że wszystko jest w porządku
i oczywiście napisaliśmy odwołanie.
Procedury się wydłużały i dopiero na
początku tego roku okazało się, że
wszystko zrobiliśmy dobrze, a UM
przyznał się do błędu. Nasz protest
potrzymano, lecz tylko w części.
Zdecydowano, że inne zapisy nas
zdyskwalifikowały i dofinansowania
gmina nie otrzyma.

Mieszkańcy gminy Wałcz mają jednak szanse na modernizację pieców
dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska. Do delegatury
WFOŚ w Szczecinku każdy może
indywidualnie się zgłaszać i przedkładać dokumenty związane ze sprawą. Urząd Gminy ze swojej strony
stara się rozpropagować taką drogę
postępowania, niezbędne informacje można uzyskać w urzędzie. Jak
nas poinformowano, zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże
i znacznie przewyższa te poprzednie.
Gdyby na terenie gminy istniała sieć
gazowa, wniosków na wymianę pieców byłoby jeszcze więcej.
piotr
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Ogłoszenia drobne

- - PRACA - -

• Poszukuję pracy jako sprzątaczka pomieszczeń
mieszkalnych oraz biurowych lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 884 342 644
• 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 320m2 w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905

• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie
piętro,3 pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249
• Wynajmę mieszkanie na Dolnym Mieście lub w najbliższej okolicy, najchętniej w rejonie Alei Zdobywców
Wału Pomorskiego, maksymalnie I piętro.
Tel. 606 380 057
• Kupię mieszkanie w bloku, może być do remontu.
Tel. 609 002 462
• Do wynajęcia kawalerka na Zatorzu.
Tel. 669 887 049
• 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
• 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

- - RÓŻNE - -

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

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• 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

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

• 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

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

• Usługi remontowo-budowlane. Wykończenia
wnętrz.
Malowanie, kafelki, ogrzewanie podłogowe, zabudowy, karton-gips, kostka brukowa, szpachlowanie,
elewacja. Zadzwoń i umów się na wycenę.
Tel. 795 177 634
• Specjalista Psychiatra Artur Czamański,
ul. Wojska Polskiego 2/6
Tel. 608 044 853
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
• Sprzedam pawilon handlowy Wałcz, ul. Poniatowskiego, powierzchnia użytkowa 92,50m2, działka
202m2
- własność. Cena 190 tys - do negocjacji.
Istnieje możliwość wynajmu.
Tel. 609972477

Sprzedam działkę
budowlaną 1585m.
z warunkami do zabudowy,
wjazd z drogi asfaltowej
w Przybkowie
gmina Wałcz,
Tel. +44 786 424 74 19
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Tragedia na drodze

W poniedziałek około godziny 11.30 na drodze krajowej nr 10 koło Lubna doszło do śmiertelnego wypadku.
Jadący od strony Szczecina 21-letni mieszkaniec gminy Wałcz uderzył
w jadącą prawidłowo z przeciwnego
kierunku ciężarówkę. Jej kierowca
próbował ratować sytuację, zjechał do
rowu, niestety ten manewr nie uchronił
go przed zderzeniem. Ciężarówka została doszczętnie zniszczona, na szczęście kierowcy nic poważnego się nie
stało.
- Kierujący samochodem osobowym
marki bmw podczas wyprzedzania
ciężarówki zderzył się z drugą ciężarówką, która jechała w przeciwnym
kierunku. Niestety kierowca osobówki
nie żyje - mówi nam asp. Beata Budzyń
z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. - Na tę chwilę nie znamy więcej
szczegółów.
Droga była zablokowana przez kilka
godzin, policjanci zorganizowali objazdy.
mk, fot. OSP Dębołęka
REKLAMA
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Spoglądając w lewą stronę

Lewica ma się odrodzić w całym kraju. Po sukcesie w wyborach parlamentarnych ma być sukces w wyborach prezydenckich Roberta Biedronia.
Nowe oblicze Lewicy ma dotyczyć także Wałcza. Czy tak się stanie? Z posłanką Lewicy Małgorzatą Prokop-Paczkowską rozmawia Piotr Kurzyna.

Kiedy możemy spodziewać się otwarcia biura poselskiego w Wałczu?
- Moja wizyta w Wałczu dotyczyła
przede wszystkim kampanii naszego
kandydata na prezydenta Roberta
Biedronia, ale były też spotkania
z samorządowcami i działaczami
Lewicy między innymi na temat
powstania poselskiego biura. Planujemy, aby zaczęło działać od
kwietnia. Serdecznie więc już dzisiaj zapraszam.
Tak wyobrażała sobie pani pracę
w Parlamencie? Czy coś może zaskoczyło pozytywnie lub wręcz przeciwnie?
- Praca w parlamencie nie była dla
mnie zaskakująca. Po wyborach
w 2011 byłam dyrektorką sejmowego biura prasowego Ruchu Palikota, więc z Sejmem i pracą posłów
już się trochę obyłam.
Oczywiście teraz jestem tam w roli
posłanki (jeszcze raz dziękuję za
oddane na mnie głosy) a dokładnie posłanki opozycyjnej, więc musiałam się przygotować na trudne
chwile, kiedy nasze projekty czy
poprawki przegrywają w głosowaniach, albo gdy trzeba oglądać
obraźliwe gesty p. Lichockiej. Bardzo dokuczliwe są też ograniczenia, które PiS wprowadziło, odkąd
zarządza obiektem, utrudnienia dla
obywateli i dziennikarzy, nie ma
już swobodnego przejścia przez
sejmowe podwórko, jest lista osób,
które mają zakaz wejścia... Partia
rządząca odgradza się od nas, obywateli. Ale dzięki temu, że Lewica
powróciła do Sejmu, powróciły też

niewygodne dla prawicy tematy,
często mówimy o sprawiedliwości
społecznej, prawach kobiet, rozdziale państwa od kościoła, znaczeniu Unii Europejskiej.
Powstał już Zespół Parlamentarny
ds. Rozwoju Pomorza Środkowego.
Czy jest szansa, że powstanie zespół
lobbujący powstanie województwa
środkowopomorskiego? Jaki jest
pani stosunek do tego pomysłu?
- Zespół ds. rozwoju Pomorza Środkowego powstał z mojej inicjatywy,
zależy nam przede wszystkim na
rozwoju regionu, wspólnych działaniach na rzecz lokalnych społeczności, szyld nie jest najważniejszy,
obywatelowi potrzebny jest np. łatwy dostęp do urzędu. Ważne, aby
miał blisko, a czy jest to Urząd Wojewódzki, czy delegatura - to obojętne.
Zajmuje się pani kulturą od lat, więc
jest pani w tej tematyce specjalistką.
Czy kultura w Polsce ma się dobrze?
- Od 1989 do 2006 byłam dziennikarką TVP specjalizującą się
w tematyce kulturalnej. PiS wyrzucił mnie z mojej ukochanej pracy
za swoich pierwszych rządów. To
był początek niszczenia przez nich
mediów publicznych. Teraz, jeśli
chodzi o informację, jest to całkowita degradacja. Tak ohydnej propagandy i manipulacji nigdy nie
było. A kultura, ta wartościowa,
ma małe wsparcie, artyści współcześni prawie wcale, no chyba, że
ich twórczość dotyczy martyrologii. Ci, którzy poruszają trudne te-

maty (dyskryminacja mniejszości,
uchodźcy itp.) są szykanowani.
Stoczyliśmy w Sejmie bój, aby uhonorować Olgę Tokarczuk. Poseł PiS
Marek Suski wygadywał że „Nobel
nie jest immunitetem na głupotę”.
Przykro było tego słuchać. Kultura
w TVP jest prezentowana w niszowym kanale i nie łudźmy się, że te 2
miliardy będą przeznaczone na jej
propagowanie. PiS przeznaczy je
co najwyżej na produkcje filmowe,
które będą zakłamywały historię,
wmawiając nam, że tzw. żołnierze
wyklęci to byli bohaterowie i nie
będzie tam ani słowa, ile wsi spalili
i ilu ludzi bestialsko zamordowali.
Czy w takim razie media powinny być w ogóle finansowane z publicznych pieniędzy? Małe lokalne
podmioty doskonale sobie radzą
z krzewieniem kultury bez daniny
publicznej, bez pomocy państwa. Jeśli kultura w mediach ma być finansowana, to stwórzcie propozycje dla
lokalnych i regionalnych podmiotów. Najwięcej dzieje się tu na dole.
- Media publiczne powinny być dotowane, ale wtedy, gdy spełniają
należną im rolę: informacyjną, edukacyjną i kulturotwórczą, niestety
obecnie mamy tylko tubę propagandową PiS-u za nasze pieniądze.
Mądre państwo powinno też wspierać media lokalne.
Czego brakuje według pani w takich
małych miejscowościach jak Wałcz?
- Kilka lat temu był pomysł, aby
przenieść Muzeum Ziemi Wałeckiej
do zrujnowanego, ale wciąż pięk-

nego budynku dworca. Myślę, że to
bardzo dobry pomysł, będę chciała
włączyć się w to, aby tak się stało.
A przy okazji chcę pochwalić muzeum za to, że organizuje tak wiele
wydarzeń i jest czynne w niedzielę.
Sklepy zamknięte, więc spacer do
instytucji kultury to bardzo dobry
sposób na spędzenie czasu, pożyteczną edukację historyczną i kontakt ze sztuką, która nas uwrażliwia.
Przejdźmy na chwilę do kandydatów na prezydenta. Czym szczególnym wyróżnia się pani kandydat na
prezydenta od innych, którzy w tych
wyborach startują?
- Robert Biedroń jest w nieustannej
podróży od 2 lat. Sama przemierzyłam z nim Polskę, kiedy spotykał się
z Polkami i Polakami, rozmawiając
o swoich książkach i zawartych
w nich pomysłach na rozwój kraju. To po tych spotkaniach dojrzała w nim myśl, że trzeba powrócić
do polityki krajowej. Utworzyliśmy Wiosnę, wystartowaliśmy jako
Lewica do Sejmu. Udało się, nie
mamy jeszcze większości w Sejmie,
więc żeby zatrzymać to, co złego
robi PiS, trzeba zdobyć pałac prezydencki. Celem Lewicy, a więc
i naszego kandydata na prezydenta
Polski, jest poprawa jakości naszego życia. Za 500 + czy 300 + nie
możemy płacić utratą wolności,
praworządności, utratą przynależności do Unii Europejskiej. Należy nam się jedno i drugie, rodziny
muszą mieć wsparcie, emerytury na
poziomie minimum 1600 zł co miesiąc, a nie raz do roku, nowoczesna

edukacja, państwo musi budować
tanie mieszkania na wynajem, dbać
o czyste powietrze, bo smog nas
zabija. Podstawą wszystkiego jest
troska o nasze zdrowie, fizyczne
i psychiczne - liczba samobójstw
jest zatrważająca, dzieci odbierają sobie życie, bo są szykanowane
z powodu inności. Szacunek, zrozumienie i prawo do wyboru własnej
drogi życiowej należy się każdemu,
niezależnie od koloru skóry, wiary
czy jej braku, orientacji seksualnej
czy poglądów. Dowiedziałam się,
że w Wałczu na wizytę u lekarza
rodzinnego czeka się miesiąc, to
absolutny skandal. To wszystko są
powody, aby zagłosować na Roberta Biedronia. Znam go już 10 lat,
więc mogę zapewnić, że przy okazji
to sympatyczny, wrażliwy człowiek.
Pochodzi z małego miasta, wychowywał się w przemocowym domu
z problemem alkoholowym, jakich
w Polsce wciąż wiele. Uczył się,
pracował, także w Anglii na zmywaku. Zna nasze problemy, jako
poseł, prezydent Słupska, czy teraz
europarlamentarzysta nie zamyka
się w limuzynach, lubi być z ludźmi.
Mówi, że kontakt z innymi daje mu
energię.
Planujecie wizytę w Wałczu Roberta
Biedronia?
- 15 marca przyjedzie do Kołobrzegu, Białogardu i Drawska Pomorskiego, 16 marca będzie w Koszalinie i Szczecinku. Poinformujemy
kiedy przyjdzie czas na spotkanie
w Wałczu.
Dziękuję za rozmowę
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Znany jest termin referendum
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Komisarz wyborczy w Koszalinie wyznaczył datę przeprowadzenia referendum o odwołaniu burmistrza Tuczna Krzysztofa Hary przed upływem
kadencji na 26 kwietnia.
Do 13 marca informacja ma zostać
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego, do tego też czasu ogłoszenie o
terminie referendum ma być rozwieszone na terenie całej gminy. Do 27

marca ma zostać wywieszona informacja na temat obwodów, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum. Do tego
dnia można też składać komisarzowi
wyborczemu kandydatów na człon-

ków komisji. Zakończenie kampanii
referendalnej zaplanowano na północ
24 kwietnia. Głosowanie będzie się
odbywać w niedzielę 26 kwietnia od
godz. 7.00 do 21.00.
Karta do głosowania jest bardzo pro-

Zatrzymano dilera

sta. Uprawnieni będą musieli postawić znak x przy kratce ze słowem
TAK lub NIE na karcie z pytaniem:
Czy jest Pan/Pani za odwołaniem
Pana Krzysztofa Hary z funkcji burmistrza przed upływem kadencji.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który w miejscu zamieszkania posiadał znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze udaremnili wprowadzenie blisko 500
„dilerskich porcji”. Sąd zastosował wobec zatrzymanego
tymczasowy areszt. Najbliższe trzy miesiące 31- latek
spędzi za kratkami.
Wałeccy policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców miasta może
posiadać substancje psychotropowe. Funkcjonariusze pojechali pod
ustalony adres i w trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli blisko pół kilograma amfetaminy i niewielką ilość marihuany.
W tej sprawie został zatrzymany
31- latek. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego postawiono mu
zarzut posiadania znacznej ilości
narkotyków. Z zabezpieczonego

REKLAMA

Przypomnijmy, że 24 lutego inicjatorzy referendum złożyli u komisarza
wyborczego wniosek o przeprowadzenie referendum, pod którym podpisało się ponad tysiąc osób.
z

blisko pół kilograma amfetaminy można przygotować około 500
„porcji” dilerskich, których czarnorynkowa wartość wynosi około 15
tys. zł.
Sąd Rejonowy w Wałczu zastosował wobec mężczyzny środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
Mężczyźnie za popełnione przestępstwo może grozić kara do 8 lat
pozbawienia wolności.
Źródło: KPP Wałcz
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Skłóceni wędkarze

EXTRAWAŁCZ nr 382

Zarząd Koła PZW Wałcz-Miasto ma dylemat. A nawet kilka. Problemy kilkusetosobowego koła wędkarskiego poruszano w ubiegły poniedziałek (9
bm.) w sali przy ul. Mazowieckiej 2 podczas zebrania sprawozdawczego. Rękę do wędkarzy wyciągnęli starosta Bogdan Wankiewicz i burmistrz
Maciej Żebrowski. Natomiast Czesław Pachowicz, prezes Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile (do którego należy Koło Wałcz - Miasta), mówi jak jest.
Zła wiadomość jest taka, że stan konta
Koła PZW Wałcz - Miasto jest ujemny. Kolejna zła informacja dotyczy
nadal nierozwiązanego problemu
Domu Wędkarza. Nie napawa optymizmem też to, że koło jest najliczniejsze w Okręgu Nadnoteckim (654
członków), ale na zebranie przyszło
zaledwie kilkanaście osób. O trudnościach mówił nie tylko długoletni
prezes koła Tadeusz Kaczorowski, ale
także m.in.: członek zarządu ON Jerzy
Roch Hamulski i członek prezydium
ON Henryk Sieczka. Zabierający głos
ubolewali, że nie są w stanie sami
utrzymać Domu Wędkarza i mają żal,
że „wałeckimi wędkarzami już nie interesuje się Okręg Nadnotecki”. Dowodem na to miał być nie tylko brak
odpowiedzi na liczne zadane pytania
do okręgu, ale także brak obecności
na zebraniu prezesa lub sekretarza
ON, którzy wcześniej przyjeżdżali na
zebrania do Wałcza. Nie zabrakło też
głosów, aby wałeccy wędkarze „wyszli” z ON w Pile i przeszli do okręgu
w województwie zachodniopomorskim. Honoru okręgu w Pile próbował
bronić H. Sieczka.
- Prosiłbym, aby nie mówić, że zarząd
się nie interesuje wałeckim wędkarzami - podkreślał. - Jestem na każdym
zebraniu, a w ubiegłym roku był również prezes. Był też poruszany temat
Domu Wędkarza i póki co nic się nie
zmieniło, ponieważ nie mamy chętnej
osoby, która chciałaby wydzierżawić
ten obiekt, jak zrobiono to 5 lat wcześniej z dzierżawcą, który płacił. Proszę
tonować wypowiedzi, bo funkcjonuję
już tutaj 40 rok bez żadnej siedziby,
a jest nas trzystu i niepotrzebne nam
takie biuro jak w Domu Wędkarza.
Można, prawda? Reprezentuję też
wędkarzy z koła „Relaks” w Wałczu.
Organizujemy m.in. strefę starosty
wałeckiego i robią to wszystkie koła
w powiecie wałeckim, ale nie wiem
dlaczego PZW Koło Wałcz - Miasto
nie wystawia już po raz trzeci swoich
zawodników. Jeżeli chcecie współpracować, to współpracujmy. Jeżeli
chodzi o przyszłość PZW, to decydują
o tym członkowie, a nie garstka ludzi,
którzy zasiadają w tym zarządzie.
Obsługuję zebrania w okręgu i muszę stwierdzić, że dzisiejsze zebranie
odbiega od wszystkich innych, pomimo tego że jest to koło najliczniejsze w okręgu. Podczas dzisiejszego
sprawozdania nie usłyszałem niczego
konkretnego, np. jak pracował zarząd
przez cały rok. Komisja Rewizyjna
nie powiedziała o niczym. To zebranie jest nieprzygotowane. Nie można
tylko narzekać na zarząd okręgu, gdy
samemu nie przestrzega się regulaminu.
- Przedstawiciele okręgu powinni
wywrzeć presję na pani Pirtań, żeby
Dom Wędkarza przekazać staroście

lub burmistrzowi Wałcza - mówił Jerzy Michalik z koła Wałcz - Miasto.
- Dawno temu proponowałem, żeby
połączyć wszystkie wałeckie koła
w jedno i zero odpowiedzi do dzisiaj - przypominał z kolei Grzegorz
Bryda, komendant Społecznej Straży
Rybackiej w Wałczu. - Zwracam się
do pana Sieczki jako mieszkańca Wałcza, żeby bardziej myślał o interesie
tutejszych wędkarzach, a nie zarządzie okręgu.
- Już w 2016 roku prosiłem, żeby
wszystkie wałeckie koła mogły korzystać z Domu Wędkarza. Nie było
mowy o współpracy, a przychodziłem
do kolegi Tadeusza kilkanaście razy.
Tylko problem był pewnie dla was
taki, że gdy Dom Wędkarza przynosił
zyski, to trzeba by było je wtedy dzielić na trzech - odparowywał H. Sieczka. - Jednak nadal jestem za tym, żeby
w Wałczu funkcjonowało jedno koło.
- Inne koła w Wałczu nie posiadały
osobowości prawnej - zaznaczył J.R.
Hamulski. - Dom Wędkarza był zbudowany z naszych „cegiełek”. Dzięki
temu korzystaliśmy z niego przez 50
lat, mogliśmy na nim zarabiać, ale nie
byliśmy jego właścicielem. Dzisiaj
trzeba zrobić remont, ale jako koło niczego nie możemy zrobić. Kłóciliśmy
się przez cały zeszły rok, żeby Domu
Wędkarza nie sprzedawać, tylko wydzierżawić. Gdyby się udało, to pieniądze byśmy mieli i my, i okręg.
Starosta wałecki Bogdan Wankiewicz powiedział, że był do tej pory
na wszystkich spotkaniach wędkarzy,
ale taka dyskusja wywiązała się po raz
pierwszy w jego obecności i… dobrze
się stało.
- Wasza działalność statutowa jest na
bardzo dobrym poziomie i to jest budujące - zachwalał B. Wankiewicz. Mocno został wyeksponowany temat
Domu Wędkarza. Od lat obserwuję
jak ten budynek upada. Jeszcze przez
kilka lat tak sobie podyskutujecie, to
z tych murów nic nie zostanie. Trzeba działać szybko, żeby ten budynek
trafił we właściwe ręce. Pieniądze
na remont może znaleźć samorząd.

Z Warszawą można się dogadać i poprowadzić rozmowy w ten sposób,
żeby obiekt przekazać miastu. Trzeba
negocjować z okręgiem w taki sposób, żeby można było z tego obiektu
korzystać. Budowaliście go własnymi
rękami i przez was były zbierane na
niego cegiełki. To jest wasza własności, tylko została w inny sposób
uwłaszczona. Są jeszcze pieniądze na
termomodernizację, a na ten obiekt
potrzeba więcej jak milion złotych.
Samorząd może stworzyć takie warunki, że będziecie się tam czuli
w końcu jak gospodarze. Przy okazji
mogłyby skorzystać inne organizacje,
których tutaj nie brakuje. Podejmijcie w końcu odpowiednią uchwałę
i walczcie. Powiat będzie was wspierał, bo Dom Wędkarza to już tradycja.
Pamiętajcie, żeby idea wędkarstwa
nie zaginęła. Na dzisiaj efekt jest niestety powalający. Na spotkanie przyszła garstka osób. Walczcie o Dom
Wędkarza. O Wasz dom. Nie Piły.
Nie Warszawy. Jestem po rozmowach
z panem burmistrzem. Jeżeli będzie
wasza wola, to Dom Wędkarza będzie
wyremontowany i będzie w dobrych
rękach.
- Trochę ostudzę zapał starosty, bo
to nie jest do końca tak, że jak obiekt
będzie przekazany miastu, to my już
wszystko gwarantujemy - podkreślał
burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski.
- Oczywiście chcemy, aby ten obiekt
pozostał w użyteczności dla sportów wodnych. Jest wiele organizacji
w mieście, których działalność jest
związana z wodą i trochę się one tułają, szukając swojego miejsca i chcielibyśmy ich wesprzeć. Wspólnymi
siłami mogłoby dojść do pięknego
rozwiązania. Mogłoby tu powstać np.
Centrum Sportów Wodnych, gdzie
swój przyczółek miałyby różne organizacje. Na razie ten obiekt płacze
i prosi o pomoc. Ten obiekt i lokalizacja to perełka. Walczcie o niego nie
tylko dla siebie, ale dla wszystkich
mieszkańców Wałcza. Worka z pieniędzmi nie mamy, ale możliwości
pozyskania środków duże.

- Nic nie możemy - przyznał prezes
Koła PZW Wałcz - Miasto Tadeusz
Kaczorowski. - Nadal nie wiemy,
jakie jest ostateczne stanowisko zarządu okręgu ws. Domu Wędkarza.
Byłem szczęśliwy, że zaproszenie
na dzisiejsze zebranie przyjął pan
starosta i pan burmistrz. Liczyłem,
że z okręgu będzie szef lub dyrektor
biura i będziemy mogli w końcu porozmawiać o konkretach. Niestety ci
co powinni tu dzisiaj być z okręgu
„zachorowali”.
O komentarz w sprawie poprosiliśmy
Czesława Pachowicza, prezesa Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.
- Ze zdziwieniem i ubolewaniem
przyjąłem informację o przebiegu zebrania sprawozdawczego Koła Wałcz
- Miasto. Ze zdziwieniem, ponieważ
wypowiedzi niektórych osób były
albo nieprawdziwe, albo tendencyjne.
Nieprawdą jest, że Zarząd Okręgu nie
interesuje się sytuacją Domu Wędkarza. Kilkakrotnie na posiedzeniach
zarówno prezydium, jak i zarządu
przedstawiano aktualną sytuację tego
obiektu. Każde pytanie, co dalej było
kierowane do działaczy wałeckich (T.
Kaczorowski, J. Hamulski, H. Sieczka). Szanując historię powstania DW
i wkład wędkarzy wałeckich Zarząd
Okręgu im pozostawiał decyzję. Podobnemu celowi służyło spotkanie
działaczy okręgowych z panem burmistrzem Żebrowskim, które odbyło
się w kwietniu ubiegłego roku. Kwestie własnościowe w PZW są dosyć
skomplikowane. Majątek trwały nabyty do 1995 r. stanowi tzw. własność
ogólnozwiązkową i pozostaje w dyspozycji Zarządu Głównego - do tej
grupy należy DW w Wałczu. Z kolei
struktura składek PZW określa możliwości ich wydatkowania. Wszelkie
działania związane z działalnością
organizacyjną, sportową i turystyczną winny być pokrywane ze składki
członkowskiej. Coroczne wpływy
środków pozostające w dyspozycji
ZO są na bieżąco wykorzystywane na
pokrycie kosztów tych działalności reasumując na koncie Okręgu nie ma

zapasów, z których można by było
sfinansować remont i modernizację
DW. Wspomnieć należy, że do 1990
r - mając takie możliwości - ZO rokrocznie dofinansowywał DW. Należy
również uwzględnić fakt, iż w latach 70. obiekty turystyczne musiały
spełniać inne standardy niż obecnie.
Inne też były obciążenia finansowe.
Zmiany w gospodarce rynkowej były
podstawą decyzji o wydzierżawieniu
obiektu. Niestety kolejni dzierżawcy
poza bieżącymi remontami nie dbali
o jego modernizację. Dostosowanie
istniejącego budynku do oczekiwań
turystów dzisiaj i realia finansowo-prawne dyskwalifikują obiekt w dotychczasowej funkcji. Ujemny wynik
finansowy Koła w 2019 r. wynika
z braku wpływów z DW, natomiast
stan środków Koła na 31 grudnia
2019 r. to kwota kilkadziesiąt tysięcy zł. (RODO) i jest to wypadkowa
dochodów uzyskiwanych przez Koło
z dzierżawy DW. Analiza finansów
Koła z ostatnich 10 lat wykazuje, iż
uzyskiwane przychody ze składek
członkowskich były na bieżąco wydatkowane na cele organizacyjne
i sportowe. Tak więc stan środków
na koncie Koła to wyłącznie dochody
wynikające z użytkowania DW. Od
kilku lat członkowie pozostałych kół
PZW działających w Wałczu zgłaszali roszczenia zarówno do korzystania
z samego obiektu, jak również do partycypowania w dochodach. Optymalnym rozwiązaniem byłoby więc sugerowane w trakcie dyskusji połączenie
kół i wspólna działalność. Fuzja wymaga zgody walnych zebrań kół.
Nasuwa się pytanie, czy tak ważką
decyzję w imieniu ponad 600 członków może podjąć dwudziestokilkuosobowa reprezentacja obecnych na
zebraniu. Członkowie ZO w miarę
możliwości uczestniczą w zebraniach
sprawozdawczych kół, najczęściej
zebrania „obsługują” opiekunowie rejonów współdziałania. W przypadku
rejonu wałeckiego jest to H. Sieczka.
M. Koniecko
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Fachowców ciągle brakuje
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Czy naprawdę na budownictwie zna się każdy? Taki stereotyp spowodował, że na rynku pracy zaczyna brakować prawdziwych fachowców.
Ludzi wykształconych, mających wiedzę i praktykę. A gdzie te umiejętności zdobyć? Taką możliwość dają szkoły branżowe.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu proponuje naukę w szkole branżowej, między innymi w zawodach
budowlanych - murarz - tynkarz,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz elektryk. Uczniowie, oprócz zajęć teoretycznych, zdobywają umiejętności
praktyczne, już od początku zatrudniani są jako młodociani pracownicy
we współpracujących ze szkołą firmach budowlanych.
Jednym z pracodawców, od lat z powodzeniem kształcącym przyszłych
budowlańców, jest Andrzej Cerazy
- właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego „CERAZY”.
Zapytaliśmy, czy faktycznie branża
budowlana potrzebuje fachowców

i czy kształcenie w tych zawodach
daje gwarancję dobrej pracy?
- Tak, z całą pewnością - tak! Niestety na rynku pracy brakuje murarzy - mówi przedsiębiorca. - To
wykwalifikowani robotnicy zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł,
kamieni, elementów betonowych,
gipsowych, ceramicznych i innych
materiałów budowlanych. Wznoszą
nowe obiekty, remontują obiekty już
istniejące, a także przebudowują je
lub odbudowują, posługując się pracą rąk i odpowiednimi materiałami
oraz narzędziami. Dobry i doświadczony murarz jest w stanie wykonać na placu budowy większość
prac murarskich, od fundamentów
po dach. W szkole branżowej kładzie się przede wszystkim nacisk
na praktykę zawodową. Każdy pracodawca chce przyjąć pracownika,
który jest wykfalifikowany w danej
branży. Pracownik, który ukończył
szkołę branżową, miał już trzyletnią
praktykę zawodową, umie posługiwać się narzędziami, nauczył się
pracy w zespole - jest na wagę złota.
Czy tylko murarzy brakuje na rynku pracy?
- Oczywiście, że nie. Brakuje wykwalifikowanej kadry pracowników
w każdym zawodzie budowlanym.

Zaczyna brakować osób, które zajmują się tzw. wykończeniówką dodaje. - Do tej pracy trzeba mieć
specjalne predyspozycje - poczucie
estetyki, cierpliwość, dokładność.
Dlatego taki kierunek jak „Monter
zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie” jest również niezbędny. Taki fachowiec przeprowadza konserwację i naprawy powłok
malarskich, tapet, posadzek i okładzin.
Zauważalny staje się brak elektryków, dlatego właśnie o ten zawód
zapytaliśmy absolwenta PCKZIU,
zatrudniającego i kształcącego
przyszłych elektryków, właściciela firmy P.H.W. „„ENERGOINSTAL” Bartosza Siemińskiego.
- Moim zdaniem elektryk jest zawodem przyszłości. Stawia wyzwania i daje wiele możliwości. Przede
wszystkim to zawód atrakcyjny, odpowiedzialny i poszukiwanym na
rynku pracy, ponieważ nie istnieją
dziedziny, w których niepotrzebna
byłaby energia elektryczna. Jako
przedsiębiorca, który wykonuje usługi elektryczne wiem, jak trudno dzisiaj znaleźć dobrze przygotowanego
do pracy pracownika. Rynek pracy
zmienił się i dzisiaj to pracodawca
poszukuje i zabiega o fachowców.

Jedną z form pozyskania dobrze
przygotowanego pracownika jest
nauka i praktyka w szkole branżowej. Z perspektywy pracodawcy,
który zatrudniał już wiele osób, doszedłem do przekonania, że muszę
sam wychować i wyuczyć przyszłego pracownika, dlatego chętnie
przyjmuję uczniów na praktyczną
naukę zawodu. Uczę ich w praktyce
wykorzystywać wiedzę, którą zdobywają w szkole.

Obaj pracodawcy, współpracujący
z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
głośno podkreślają, że branża budowlana zawsze będzie potrzebna
na rynku i z pewnością fachowców
w tych zawodach nigdy nie będzie
za dużo. Impulsem do kształcenia
się właśnie w tym kierunku jest także
znaczący wzrost płac dla pracowników tej branży.
PCKZIU

Pomoc potrzebna od zaraz

Dziś będzie krótko, ale treściwie, i z ogromną prośbą o pomoc.
Nie ukrywam, że obecnie intensywnie
pracujemy nad nowym programem
opieki nad zwierzętami w naszym mieście. Nie jest łatwo, bo sami wiecie, że
pieniędzy na ten cel jest mało. Przede
wszystkim zależy nam, by pozyskać
pieniądze na sterylizację i kastrację
bezdomnych zwierząt. Chcemy również
sami pozyskać środki z różnych źródeł
na akcję chipowania oraz organizację II
wałeckiego zlotu adopciaków. Trzymajcie kciuki, by się udało.
W poprzednim tygodniu pomogliśmy
wrócić do domu, między innymi dzięki
waszym udostępnieniom postów, psiakowi w typie owczarka niemieckiego,
który okazał się notorycznym uciekinierem oraz kotce. Cztery koty znalazły
nowe domy stałe. Niestety mamy również takie psiaki, które nadal szukają
nowych właścicieli. Dziś chcielibyśmy
wam je przedstawić.
Pierwszy z nich to Wicher. Urodzony
w 2013 roku, z aktualnymi szczepieniami i książeczką. Chłopak potrzebuje
dużo ruchu. Niestety tam, gdzie obecnie
przebywa nie może na to liczyć.
Drugi kawaler to Niuniuś. Odpchlony,
odrobaczony, zaszczepiony. Będzie

również wykastrowany na koszt naszego stowarzyszenia. Urodzony 25
września, więc to jeszcze szczeniak.
Niezbyt dogaduje się z kotami. Chyba
lepiej, żeby został jedynakiem. Kocha
dzieci i spacery. Gdyby ktoś chciał bliżej
poznać któregoś z nich, zapraszamy do
kontaktu telefonicznego lub poprzez naszą stronę fb/razemdlazwierzat

Trzeci psiak został interwencyjnie zabrany przez Straż Miejską od nieodpowiedzialnego właściciela. Był przywiązany
metrowym sznurkiem, nie wypuszczano
go, był zaniedbany i bardzo wygłodzony. Jak można się domyślić nie posiada szczepień. Wiemy, że nie grzeszy
urodą szczeniaka, ale na pewno będzie
wdzięcznym przyjacielem. On potrzebu-

je pomocy na już, inaczej trafi do schroniska. Oferujemy pomoc finansową
w zabiegach, wyprawkę, karmę. Obecnie przebywa u dr Dołowego.
Tak więc gdyby ktoś chciał zyskać psiego przyjaciela, polecamy naszych podopiecznych.
Halina Spieczyńska,
Stowarzyszenie Razem dla Zwierzat

10

O historii Golina

EXTRAWAŁCZ nr 382

6 marca w świetlicy wiejskiej w Golinie odbyło się spotkanie z Przemysławem Bartosikiem, autorem książki „Golin. Okruchy dziejów”.
Co ciekawe, wzięła w nim udział bardzo duża liczba osób. Autor stwierdził, że tak wysokiej frekwencji nie
ma podczas spotkań w Wałczu czy
Tucznie.
- Szkoda, że ludzie nie przejawiają
większego zainteresowania swoją
miejscowością, jej kulturą czy dziejami. Tutaj widać, że mieszkańcy są
związani z historią swojego rodzinne-

go miejsca. W pewnym stopniu książka ta powstała dzięki nim, dzięki ich
zaangażowaniu - mówi P. Bartosik.
Swoją przygodę z Golinem autor
rozpoczął kilka miesięcy temu, spotykając się wielokrotnie z jego mieszkańcami. Warto zaznaczyć, iż jest to
pierwsza publikacja o Golinie i jak
zapewnia autor - nie ostatnia. Zdaniem P. Bartosika każda z miejsco-

wości powiatu wałeckiego powinna
posiadać spisaną historię swoich
dziejów.
Organizatorami spotkania byli członkowie Regionalnego Towarzystwa
Historycznego Ziemi Wałeckiej.
Książkę można kupić u Marty Szkutnik na zamku w Tucznie.
Robert Kraszczuk

Panowie paniom

Burmistrz Maciej Żebrowski, jego zastępca Adam Biernacki, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Łakomy i dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury Maciej Łukaszewicz zadbali, żeby panie, które przyszły 8 marca do sali klubowej WCK mogły właściwie celebrować swoje święto. Zajęli się
obsługą kawiarenki, parzyli kawę i herbatę, podawali łakocie, zmywali naczynia.
- Kobiety są gośćmi, dlatego to my
staramy się zorganizować im czas
i odpowiednio o nie zadbać. My, czyli
Stowarzyszenie Młodzi Wałcza, burmistrz, jego zastępca i przewodniczący
Rady - mówi dyrektor WCK Maciej
Łukaszewicz. - Dzisiaj przedstawiamy kobiety z mocą. Zależało nam nie
tylko pokazywaniu kobiecej urody, ale
przede wszystkim siły, która w nich
tkwi i ogromnej wiedzy, którą chcą się
dzielić. Panie opowiadają dzisiaj o tym,
co robią zawodowo i jaki wkład mają
w nasze życie.
Podczas Święta Kobiet wystąpiły m.in.
Magda Komerska-Kubiś, która mówiła
o mocy olejków eterycznych, trener komunikacji opartej na empatii Krystyna
Skrzypczak opowiadała z kolei o empatii i odnajdywaniu drogi dla siebie.
Na spotkanie nie dotarła z Warszawy
prawniczka Daria Skrzypczak-Kozikowska, wspierająca kobiety w walce
o ich prawa, prywatnie siostra żony burmistrza. W XXI wieku jednak nie było
to przeszkodą, połączyła się bowiem ze
zgromadzonymi w WCK paniami przez
Internet.
z
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Święto z sukcesem i poezją

6 marca w kinie „Tęcza” odbyła się uroczystość z okazji święta szkoły zorganizowana przez Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu. Szkoła ma dwóch
patronów: RCKU Władysława Broniewskiego, a II LO ks. prof. Józefa Tischnera. W tym roku „bohaterem” święta szkoły był W. Broniewski i jego
poezja.
- Rok szkolny 1975/76 rozpoczął się
nadaniem Technikum Rolniczemu
w Wałczu imienia Władysława Broniewskiego. W tym samym roku szkolnym nadano sztandar, który mamy do
dzisiaj. Pięć lat temu do Zespołu Szkół
dołączyło II Liceum Ogólnokształcące, które miało swojego patrona
ks. prof. Józefa Tischnera. Od tego
momentu święto szkoły obchodzimy
czcząc naprzemiennie dwóch patronów - mówił otwierając uroczystość
dyrektor ZS 4 RCKU Leszek Molka.
- Święto szkoły to moment, w którym
m.in. wspominamy patrona. Mnie natomiast zainteresowało, czy młodzi

ludzie zdają sobie sprawę z tego, co
to znaczy mieć patrona, jakie cechy
powinien mieć patron, kto może nim
zostać. Rozmawiałem z uczniami klas
pierwszych i okazało się, że łatwiej
niż o patronie jest rozmawiać o autorytetach. Mówiliście, że macie swoje
autorytety. I to jest budujące, bo są one
ludziom potrzebne. Ważne, żeby nie
mylić autorytetu z celebrytą, bo tak
też się zdarza. Szukajcie więc przez
cały czas prawdziwych autorytetów,
dobrych wzorców.
- Przesłania obu patronów waszej
szkoły są wielkie, wystarczy tylko
zajrzeć do tego, co stworzyli i na tym

REKLAMA

się wzorować. Bo ile w ich twórczości jest miłości, radości, poszanowania
drugiego człowieka. To jest ważne mówił starosta Bogdan Wankiewicz.
- Wasza szkoła to szkoła talentów
i liderów. Srebrna Tarcza to wasze zasługi, uczniów i nauczycieli. Ostatni
sukces waszej koleżanki w olimpiadzie turystycznej. Obserwujemy pracę
waszą i nauczycieli, przede wszystkim
wasze sukcesy. Wy jesteście najlep-

szymi ambasadorami szkoły, macie
wiedzę i doświadczenie - dodała wicestarosta Jolanta Wegner
Akademia była okazją do wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu na logo szkoły. Pierwsze miejsce
zajęła Oliwia Mazur, drugie Hubert
Kraszczuk i trzecie Martyna Pilecka.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Następnie zaprezentowali się uczniowie klas pierwszych, a wokalno-ta-

neczny pokaz została entuzjastycznie
przyjęty. Prezentację przygotowali
uczniowie pod kierunkiem Agnieszki
Jakulskiej i Agnieszki Górskiej. Po
części oficjalnej goście i uczniowie
obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów, poświęcony twórczości Władysława Broniewskiego.
Autorem i reżyserem była nauczycielka Romana Kosmalska.
k
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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?
- Noo wtedy to bym chyba
oszalał z miłości!

Spotykają się kumple i
jeden mówi:
- Wiesz właśnie wróciłem
z Norwegii, staaary czego
ja tam nie widziałem:
niedźwiedzie, renifery po
prostu wszystko...
Drugi mówi:
- A fiordy widziałeś? Widziałeś?
A ten na to:
- Staaaary, fiordy to mi
z ręki jadły...

Proszę pani, ja się w pani
chyba zakochałem - mówi
dziesięcioletni Jasiu.
- Przykro mi Jasiu, ale ja nie
lubię dzieci.
- A kto lubi, będziemy
uważali.

Jasiu mówi do ojca:
- Tato, masz dzisiaj takie
małe zebranie rodziców
w szkole.
- Co masz na myśli, mówiąc
„małe”?
- No, ja, ty, wychowawczyni
i dyrektor...

REKLAMA

REKLAMA
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500 + a opieka naprzemienna

W dzisiejszym artykule o zasadach przyznania świadczenia 500 + w przypadku tzw. opieki naprzemiennej. Kwestia ta pomimo, że wydaje się
być prosta i określona w przepisach, to czasami nastręczać może wielu trudności tym bardziej, że orzeczenia sądów administracyjnych nie
zawsze dają jednoznaczną odpowiedź na niejasności w przepisach.
gminy spada obowiązek oceny, czy w danej
sprawie ma miejsce opieka naprzemienna,
a to nie zawsze jest proste.

Prosty przepis?
Kwestię tę reguluje art. 5 ust. 2 a ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z tym
przepisem w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką
naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących
w rozłączeniu sprawowaną w porównywal-

nych i powtarzających się okresach, kwotę
świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty
przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Problem jednak w tym,
że w wyrokach sądy rzadko posługują się
niewystępującym bezpośrednio w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym sformułowaniem
opieki naprzemiennej. Dlatego też to na

Co w wyrokach?
Zajrzyjmy więc do wyroków sądów administracyjnych.
Rodzice po rozwodzie na podstawie wyroku
określającego opiekę naprzemienną zgłaszają żądania dotyczące rozdzielenia świadczenia 500+. Problem w tym, że sądy często
nie posługują się sformułowaniem „opieka
naprzemienna”, a raczej ustalają opieką
w sposób opisowy, co może nie być już takie
proste do interpretacji.
Sądy administracyjne przyjmują różne podejście. Dla przykładu mamy wyroki Naczelnego
Sądu Administracyjnego o sygn. akt I OSK
2059/18 i 1016/17, które wskazują, że zagadnienia związane ze sprawowaniem opieki
nad dziećmi należą do kategorii spraw cywilnych podlegających wyłącznie właściwości
sądów powszechnych. Dlatego tż w przypadku, gdy fakt opieki naprzemiennej nie wynika
wprost z orzeczenia sądu rodzinnego opartego o kodeks rodzinny, to organ prowadzący
postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego nie może samodzielnie w jego
ramach ustalać, czy opieka nosi znamiona
naprzemiennej. Takie stanowisko znalazło
też odzwierciedlenia np. w wyroku Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 1108/18, w którym potwierdzono, że ustanawianie opieki
naprzemiennej należy do kompetencji sądu
powszechnego, a gdy go nie ma, samorząd
nie może domniemywać jej występowania.
Jak inaczej?
Czasami jednak sądy administracyjne oceniają sprawę inaczej. Ten sam Naczelny
Sąd Administracyjny w sprawach o sygn.
akt I OSK 2423/17 i 1378/17 uznał, że błędne jest stanowisko, według którego dziecko
znajduje się pod opieką naprzemienną tylko wtedy, gdy zwrot ten znajduje się wprost
w sentencji orzeczenia sądu powszechnego.
Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie sygn. akt II
SA/Bk 731/18 wskazując, że przepisy ustawy
o 500+ nie korespondują ze stanem prawnym ustaw stosowanych przez sądy cywilne
orzekające o rozwodzie lub separacji rodziców dziecka. Skoro więc nie posługują się
one terminem opieki naprzemiennej, to rolą
organu administracji publicznej jest weryfikacja wyroków sądu powszechnego pod kątem
spełniania tej przesłanki.
radca prawny
Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com
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Nasze „drogie” śmieci

Ciągłe zmiany przepisów, konieczność
dostosowywania się do zmian, narzucanie przez UE coraz bardziej rygorystycznych i restrykcyjnych wymagań…
Produkujemy z roku na rok coraz więcej odpadów. Społeczeństwo się bogaci, częściej wymienia sprzęty AGD itp.
Każdy sprzęt jest opakowany w kartony, styropian. Idąc do sklepu nie zabieramy własnych toreb na zakupy, tylko
kupujemy reklamówki. To wszystko
składa się na wzrost produkcji ilości
śmieci w naszych gospodarstwach domowych. Co zrobić, by zmniejszyć ich
ilość? Niestety nie ma na to złotego
środka. Segregujemy odpady raz lepiej,
raz gorzej.
Możemy ograniczać ilość opakowań
jednorazowych. W wielu miastach
funkcjonują już skrzynie z torbami.
Przychodzimy do sklepu i jeśli nie
wzięliśmy torby, to ją wypożyczamy,
jak mamy ich za dużo, możemy je tam
je włożyć dla innych. Planuję z taką
inicjatywą wyjść także w Wałczu. Wiele barów i restauracji odchodzi od naczyń jednorazowych i wracają do łaski
tradycyjne talerze porcelanowe. To
znowu mniej plastiku na śmietnikach.
Doczekaliśmy czasów, w których na-

wet makulaturę trudno sprzedać, wręcz
przy oddawaniu jej trzeba dopłacać.
Nieszczęsnych butelek plastikowych
też już nie chcą zbytnio odbierać do recyklingu. Jakieś inne pomysły na recykling? Tak. Różne organizacje pozarządowe i instytucje prowadzą stałe zbiórki
np. nakrętek (np. Razem dla Zwierząt).
Są ludzie, którzy zbierają złom czy
puszki. Możemy je zamiast wrzucać do
pojemników odkładać, aby nie musieli
rozwalać zawartości pojemników. Jak
w każdym mieście produkujemy tony
śmieci biodegradowalnych. Jeśli mamy
swoje ogródki przydomowe, możemy
przecież je zagospodarować, tworząc
kompostowniki. Będziemy mogli użyć
kompostu pod nasze rośliny.
Jako organizator Wałeckiego Kiermaszu Różności jestem zadowolony z tego,
że mieszkańcy przyzwyczaili się już do
tego wydarzenia. Na kiermaszu mamy
klasyczny przykład dawania drugiego
życia używanym przedmiotom. Za kilka złotych można kupić jeszcze całkiem
dobre przedmioty. Wiele z nich pewnie
wylądowałoby już w koszu a znajdują
nowych właścicieli. To wszystko małe
kroczki do zmniejszenia ilości odpadów.

Jedzenie to następny problem, który
dotyczy w głównej mierze sklepów
spożywczych, ale również społeczeństwa. Marnujemy tony jedzenia. Krótki
termin przydatności, uszkodzone opakowanie - to tylko niektóre powody,
przez które jedzenie trafia do kosza na
śmieci. Również nieprzemyślane zakupy. Kupujemy za dużo! Można te produkty uratować i wykorzystać. W Wałczu działa lodówka społeczna, która
znajduje się na terenie targowiska miejskiego. Możemy jedzenie tam zostawić.
Ludzie, z którymi rozmawiałem wielokrotnie, mieli pretensje, że z lodówki
może wziąć sobie ktoś, kogo stać kupić
jedzenie. Pewnie mają rację, jednak
w czym problem? Przynajmniej się nie
zmarnuje. Monitoring również może to
ograniczyć, jeśli będzie taka potrzeba.
Jeszcze gabaryty. Każdy z nas wymienia sprzęty AGD czy meble z różnych
powodów. Jedne się psują, drugie się
nie podobają. Często lądują one pod
śmietnikiem lub oddajemy je firmie,
z której kupiliśmy nowy sprzęt. Po co
utylizować działające jeszcze sprzęty?
Są rodziny, których nie stać na kupno
nowego sprzętu i chętnie za kilka złotych przyjmą ten jeszcze działający

sprzęt czy meble w dobrym stanie. Na
wysypisko zawsze zdążą go wywieźć
a może posłużyć innym. Są również komisy czy serwisy internetowe.
Chciałem zaproponować wprowadzenie u nas w Wałczu rozwiązania, które
funkcjonuje na zachodzie. Jeśli już wyrzucam sprzęt pod śmietnik, najpierw
pytam znajomych czy ktoś go nie potrzebuje. Jeśli już musisz pilnie wystawić np. pralkę pod śmietnik, oznacz ją
czy jeszcze jest sprawna. Na zachodzie
obcina się kabel zasilający, jeśli sprzęt
już się nie nadaje do użytku i naprawy.
Możemy także przyczepić informację,
że jest jeszcze sprawna. Chciałbym
również zwrócić uwagę na pomysł,
który zgłaszaliśmy już z Romanem Wiśniewskim burmistrzowi. Ten pomysł to
utworzenie tzw. wymiennikowni, czyli
miejsca, gdzie sprzęty mogłyby być
przechowywane do czasu, kiedy zgłosiliby się potrzebujący ludzie. Byłby to
a’la magazyn, z którego mogliby korzystać ludzie w potrzebie czy po wypadku
losowym, pożarze. Na chwilę obecną
nie ma takiego miejsca. Chciałbym
zaproponować, aby wywożeniem tych
sprzętów mógł zająć się nasz wałecki
ZGK. Pracownicy mogliby wstępnie

selekcjonować, co się jeszcze może komuś przydać a co należy zutylizować.
Na koniec chciałbym wszystkich Czytelników poprosić o to, by każdy z nas
zastanowił się, czy w jego życiu może
znaleźć sposób, by móc ograniczyć
ilość produkowanych śmieci i zachęcić
do wprowadzenia rozwiązań, o których
napisałem. Jeśli chodzi o funkcjonowanie tzw. wymiennikowni, w Polsce
funkcjonują już miejsca o podobnym
profilu działania. W różnych miejscowościach są także sklepy charytatywne,
które odsprzedają pozyskane przedmioty za symboliczne pieniądze, za które
finansują działania tychże działań społecznych przy wsparciu z budżetu miasta. Warto też wspomnieć, że w Wałczu
działamy w tym kierunku całkowicie
charytatywnie. Otrzymujemy informację od różnych ludzi o sprzętach czy
odzieży, którą ktoś chce oddać. Zwracają sie do nas też ludzie, którzy potrzebują pomocy. Niestety ani ja, ani Roman
nie mamy na tyle miejsca, żeby te rzeczy przechowywać. Liczę zatem, że na
naszą prośbę odpowie burmistrz miasta
Maciej Żebrowski i pomoże nam w takich działaniach.
Radny Piotr Romanowski

14

EXTRAWAŁCZ nr 382

Maturzyści u policjantów

Przed maturzystami niebawem ważny w życiu egzamin, ale też podjęcie decyzji na temat studiów lub pracy. Spotkanie z policjantami miało im
pomóc w wyborze być może właśnie zawodu policjanta. Licealiści dowiedzieli, jak wygląda procedura przyjęcia do służby oraz mieli okazję obejrzeć nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. W trakcie spotkania maturzyści zapoznali się ze zmianami w przepisach drogowych
dotyczącymi kierowców.

Policja jako formacja uzbrojona
służąca społeczeństwu liczy już
100 lat, to nowoczesna i największa w Polsce formacja mundurowa.
Oferta służby w policji skierowana jest głównie do ludzi młodych,
absolwentów szkół średnich oraz
osób z wyższym wykształceniem.
REKLAMA

Toteż młodzi ludzie z Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przed którymi
trudne i odpowiedzialne wybory,
odwiedzili policjantów, aby pomóc
sobie w tym wyborze i być może
w przyszłości wykonywać zawód
policjanta. Dowiedzieli się, co trze-

ba zrobić, aby służyć w policji, jakie
są stawiane wymogi kandydatom
do służby i jakie są kolejne etapy
postępowania kwalifikacyjnego. Ponadto uczniowie klasy maturalnej
mogli obejrzeć nowoczesny kompleks budynków, dzięki którym ze
wszystkich udogodnień korzystają

zarówno policjanci, jak i mieszkańcy. Kolejną częścią spotkania było
spotkanie w sali konferencyjnej jednostki, gdzie młodzi ludzie w większości posiadający uprawnienia do
kierowania pojazdami wysłuchali
prelekcji na temat zmian w przepisach Prawo o ruchu drogowym:

zachowanie kierowcy podczas kontroli drogowej oraz tworzenie korytarza życia na drodze. Prelekcję poprowadził i odpowiadał na pytania
młodych kierowców naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego wałeckiej
jednostki.
asp. B. Budzyń
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Inauguracyjne
zwycięstwo

Piłkarze wałeckiego Orła pewnym zwycięstwem nad Lechem Czaplinek zainaugurowali wiosenną rundę IV ligi. Od początku spotkania wygrana gospodarzy nie podlegała
dyskusji i gdyby skuteczność miejscowych była lepsza, goście wyjeżdżaliby z Wałcza
z większym bagażem bramek.

Orzeł Wałcz - Lech Czaplinek 3:0
(2:0)
Orzeł: Odolczyk - Juracki, Hermanowicz, Jaworek, Ricco - Cerazy (Kowalczuk), Trzmiel (Michalik), Popiołek, Stolarski - Suslik (Albin), Wegner
(Dzikowicz).
Bramki: Jaworek, Wegner, b. samobójcza.
Wałeccy kibice doczekali się futbolowej wiosny i pomimo niskiej temperatury, padającego deszczu i przejmującego wiatru, w sile grubo ponad 100
osób zjawili się na stadionie. Piłkarze
Orła byli faworytami tego spotkania
i jedynie ciężka, nasiąknięta wodą
murawa mogła pokrzyżować plany
gospodarzy. Miejscowi rozpoczęli
z dużym zaangażowaniem, wysoko
atakowali rywali i starali się jak najszybciej odzyskać piłkę. Już po 200
sekundach gospodarze objęli prowadzenie. W zamieszaniu, jakie powstało po rzucie rożnym w polu karnym
Lecha, Trzmiel oddał zaskakujący
REKLAMA

strzał, a lot piłki zanim wpadła do siatki zmienił obrońca gości. Przyjezdni
nie zamierzali się tak łatwo poddać
i dwukrotnie wyszli groźną kontrą ze
swojego przedpola, lecz raz zakończyli akcję niecelnym uderzeniem,
z kolei w drugim przypadku Odolczyk
popisał się znakomitą interwencją.
Wałczanie cały czas naciskali, wywierali presję na rywalach już na ich
połowie i w 20. minucie podwyższyli
wynik. Po odbiorze piłki Orzeł wyszedł kontrą, jednak około 30 metrów
od bramki jeden z zawodników nie
chcąc, aby napastnik gospodarzy wyszedł na samotnego bramkarza Lecha,
zatrzymał piłkę ręką, za co ujrzał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko.
Po centrze z rzutu wolnego Jaworek
głową skierował piłkę do bramki. Po
chwili Wegner mógł wpisać się na listę strzelców, lecz w starciu sam na
sam z bramkarzem rywali ten ostatni
okazał się lepszy. Drugą odsłonę wałczanie rozpoczęli z podobnym animu-

szem jak pierwszą i już trzy minuty
po zmianie stron obili słupek bramki
Lecha. Przewaga gospodarzy rosła
z minuty na minutę, a goście broniąc
się, często przekraczali przepisy, za co
otrzymali trzy żółte kartki. Miejscowi
oddawali sporo strzałów, lecz były to
uderzenia najczęściej niecelne. Z tymi
zmierzającymi w światło bramki radę
sobie dawał golkiper gości. Wynik
ustalił w 80. minucie Wegner; napastnik Orła dobiegł do piłki - która
przelobowała zbytnio wysuniętego na
przedpole bramkarza Lecha - i spokojnie trafił do pustej siatki.
piotr

Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Flota Świnoujście
Kluczevia Stargard
Ina Goleniów
MKP Szczecinek
Hutnik Szczecin
Błękitni II Stargard
ORZEŁ Wałcz
Rasel Dygowo
Darłovia Darłowo
Vineta Wolin
Rega Trzebiatów
Leśnik Manowo
Olimp Gościno
Gryf Kamień
Lech Czaplinek
Sokół Karlino
Iskierka Szczecin
Sparta Węgorzyno

Mecze Pukty
18
18
18
18
18
18
18
17
16
18
18
17
18
18
18
18
18
18

40
35
33
30
30
29
28
27
27
27
26
25
19
19
17
12
11
11

Bilans
54-17
42-36
48-24
43-36
46-30
43-29
28-26
27-24
35-22
34-20
27-30
27-29
20-37
23-42
18-28
17-43
26-48
18-55
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