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Powiat protestował

W powiecie wałeckim, podobnie jak w całej Polsce, odbyły się protesty przeciwko ubiegłotygodniowemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który orzekł, że przepisy dopuszczające aborcję w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu lub choroby zagrażającej jego życiu są niezgodne z Konstytucją.

Przyjęcie wniosku oznacza, że aborcja będzie legalna wyłącznie wtedy,
gdy zagrożone będzie zdrowie i życie kobiety oraz w przypadku gwałtu czy kazirodztwa. Według danych
Ministerstwa Zdrowia w 2019 roku
98 procent wszystkich zabiegów usuREKLAMA

nięcia ciąży odbyło się ze względu na
wady płodu (1074 na 1100 zabiegów),
33 były spowodowane zagrożeniem
zdrowia lub życia kobiety, a trzy stosunkiem kazirodczym lub gwałtem.
Protest w dniu przyjęcia wyroku
w czwartek 22 października zorgani-

zował członek Młodej Lewicy Maciej
Markowski, uczestniczyło w nim około 20 kobiet i mężczyzn, bo - jak mówili - ten temat dotyczy także ich - ich
żon, partnerek i córek.
Drugi protest w Wałczu odbył się
w poniedziałek. Frekwencja zasko-

czyła samego organizatora. Około
1500 - 2 tys. osób, głównie młodych,
ale nie tylko: kobiet i mężczyzn zebrało się na placu Wolności, stamtąd
przeszli pod dawne biuro posłanki
PiS Małgorzaty Golińskiej na ulicy
Kilińszczaków, potem przez rondo

Niepodległości, stamtąd ulicą Królowej Jadwigi przed dom jednego z radnych Rady Miasta partii rządzącej
na ulicy 3 Maja, potem ulicą Piłsudskiego przez rondo Solidarności i ulicą Okulickiego z powrotem na plac
Dokończenie na str.6
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O prawie
wyboru
Po czwartkowym orzeczeniu „Trybunału Konstytucyjnego” jest we
mnie wciąż tyle emocji, że nie wiem
od czego zacząć. Może zacznę od
tego, że rząd (czyli, nie oszukujmy
się, de facto Jarosław Kaczyński)
z rozmysłem wyprowadził kobiety
na ulice. Dzięki temu załatwi sobie
kilka politycznych celów. To wprowadzenie (z pominięciem procesu
legislacyjnego) niemal całkowitego zakazu aborcji; odwrócenie
uwagi od tego, jak bardzo rząd nie
radzi sobie z pandemią, by kiedy
sytuacja będzie krytyczna (o ile
jeszcze nie jest), powiedzieć: „To
wina kobiet, które łamiąc wszelkie
restrykcje podczas protestów rozniosły wirusa i to przez nie sytuacja stała się nie do opanowania.
Nie mamy wyjścia: wprowadzamy
lockdown, pamiętajcie, Polki i Polacy, że to przez protestujących”.
Wrócę jeszcze do Jarosława Kaczyńskiego, który już raz ugiął się
pod presją wywieraną przez kobiety. Przypomnę, projekt ustawy

zaostrzającej prawo aborcyjne trafił kilka lat temu do Sejmu, został
jednak odrzucony m.in. głosem
samego Kaczyńskiego. Teraz ta
sama osoba, która podporządkowała sobie Trybunał Konstytucyjny, zwany teraz Pseudotrybunałem lub Trybunałem Julii
Przyłębskiej, wykonała wolę swojego pana. O ile wiem, TK nie jest
od uchwalania prawa w tym kraju, od tego jest Sejm. No ale pod
rządami PiS-u nie takie rzeczy się
w Polsce działy.
Myślę, że większość protestujących kobiet i mężczyzn tak naprawdę nie chce aborcji, ale rozumieją, że istnieją takie sytuacje
w życiu kobiety i jej rodziny, że staje się ona jedynym wyjściem. Żaden rozsądnie myślący człowiek
nie traktuje aborcji jako metody zapobiegania ciąży, bo tak rządzący
i Kościół próbują to przedstawiać.
Obrońcy życia nie mogą pojąć, że
ktoś może mieć odmienne zdanie
i za wszelką cenę (pod groźbą
kary pozbawienia wolności) próbują narzucać innym swój sposób
myślenia, swoją wiarę i ideologię.
Nie przychodzi im do głowy, że
żyją w tym kraju ludzie niewierzący, że kobiety tak kluczowe
kwestie związane z ich intymnym
życiem są w stanie rozstrzygnąć
same, biorąc pod uwagę swoją
sytuację materialną, rodzinną,
zdrowotną, biorąc to na swoje sumienie i swoją odpowiedzialność.
Kobiety nie chcą i nie potrzebują,
żeby ktokolwiek podejmował decyzje w ich imieniu. Same są do

tego zdolne. Rozumieją, że jakakolwiek będzie ta decyzja - będą
musiały z nią żyć do końca. One
same. Nikt inny.
Obrońców życia w wersji lokalnej
mam także wśród swoich znajomych. Każdego dnia ci fundamentaliści atakują mnie, zachęcając
do zapoznania się z - jak oni to nazywają - świadectwem kobiet, które usunęły ciąże. Oczywiście w ich
relacjach są to kobiety w traumie,
depresji, zawsze nawrócone, które żadnymi sposobami nie mogą
poradzić sobie z tym, czego dokonały. To oczywiście bardzo
przykre i pewnie prawdziwe, ale
chciałabym zwrócić uwagę, że to
była ich decyzja. Miały wybór. Po
orzeczeniu Pseudotrybunału inne
kobiety tej możliwości już nie będą
miały. Obrońcy życia zapominają
także, że istnieje druga (a nawet
trzecia i czwarta) strona medalu.
Są kobiety, które usunęły ciąże
z różnych powodów (podziemie
aborcyjne istnieje i będzie istnieć)
i nie spowodowało to trwałych urazów na ich psychice. Nie oceniam
tego, ich sprawa. Uważam, że
lepsze to niż martwy noworodek
w sortowni śmieci.
Chciałabym się skupić na sednie
sprawy, czyli usunięciu przesłanki
embriopatologicznej, zwanej eugeniczną. Trybunał Julii Przyłębskiej orzekł, że zabieg przerwania
ciąży z uwagi na ciężkie i nieodwracalne wady płodu będzie już
niemożliwy. To (wbrew kłamliwym
twierdzeniom niejakiego Jakiego) nie tylko zespół Downa, ale

przede wszystkim zespół Edwardsa, Patuaua, bezmózgowie, bezczaszkowie, brak serca lub krytyczne wady serca i wiele innych.
Takie wady powodują, że dziecko
obumiera w łonie matki, często
stanowiąc zagrożenie dla jej życia, umiera zaraz po porodzie lub
krótko po nim - jak mówią lekarze
- w ogromnych, nieustających męczarniach. Jeśli ktoś ma tyle siły,
by donosić ciążę, która skończy
się w ten sposób, wybierać trumienkę zamiast łóżeczka, miejsce
na cmentarzu zamiast wózka - nikomu nic do tego. To samo powinno być w sytuacji przeciwnej.
Jeśli kobieta wie, że nie udźwignie
widoku konającego w cierpieniach
dziecka, powinna mieć możliwość
legalnego przerwania ciąży.
Internet pełny jest historii kobiet,
które z powodu fanatyzmu lekarza
zostały pozbawione możliwości
usunięcia ciąży z wadą letalną
- patrz „dziecko profesora Chazana”. W rozmowie z Magdaleną
Rigamonti matka tego dziecka tak
je opisywała: „wodogłowie, brak
części kości czaszki, w miejscu
nosa dziura, rozszczepy kości policzkowej, wypłynięte oczy, brak
powiek”. Żył 10 dni w ogromnym
cierpieniu od początku skazany na
śmierć. Rodzice do dzisiaj nie potrafią sobie poradzić z tym, co widzieli, zapamiętają swoje dziecko
jako kompletnie zniekształconego
człowieka, który przez całe swoje
krótkie życie wyłącznie cierpiał.
Takich historii jest całe mnóstwo.
Niektóre kobiety, które zdecy-

dowały się urodzić śmiertelnie
chore dzieci, są szczęśliwe, że
miały dla nich choć ten krótki
czas, mogły je (czasami) przytulić, wziąć na ręce, pogłaskać
po rączce (o ile się wykształciła).
Inne wyznają, że żałują swojej
decyzji o donoszeniu ciąży, że
nie są w stanie zapomnieć widoku cierpiącego noworodka,
wpadły w depresję, alkoholizm,
a ta trauma miała wpływ na całą
rodzinę. I zwracają uwagę na
jedno: to nie są dzieci niepełnosprawne, upośledzone, które
można pielęgnować i rehabilitować, poprawiać ich stan, wozić
w wózku, zabierać do parku,
na przyjęcia rodzinne. Te dzieci
nie opuszczają szpitali albo hospicjów perinatologicznych, o ile
w ogóle jest w nich miejsce. Są
podłączone do aparatury, z każdego otworu w małych ciałkach
wystają rurki. Co ważne, lekarze
stwierdzają, że ludzki płód jest
zdolny do odczuwania bólu po
24. tygodniu ciąży. Można więc
letalnie choremu dziecku tego
bólu zaoszczędzić i przerwać
ciążę, zanim w ogóle zacznie go
odczuwać…
Musi być wybór. I ja będę o ten
wybór walczyć. Już nie dla
siebie, ale dla mojej bratanicy, bliskich mi młodych kobiet
i dziewczynek, przyszłej synowej, każdej kobiety, która
została tego wyboru właśnie
pozbawiona.
Zuzanna
Błaszczyk-Koniecko

Szpital się przekształca
Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał kolejne decyzje o zwiększeniu liczby łóżek dla pacjentów
z COVID-19 dla ośmiu szpitali na terenie Pomorza Zachodniego. Zmiany nie ominęły 107 Szpitala Wojskowego, który może przyjąć 65 pacjentów z COVID-19.
- Zwiększenie liczby łóżek jest podyktowane stale rosnącą liczbą pacjentów z COVID-19, którzy wymagają hospitalizacji - mówi wojewoda
Tomasz Hinc. - Ponadto, zgodnie
z decyzją Ministerstwa Zdrowia,
rozważamy różne opcje i warianty
lokalizacji szpitala tymczasowego,
przy uwzględnieniu aktualnej liczby
osób hospitalizowanych.
W 107 szpitalu wojskowym w Wałczu jest 65 łóżek, w szpitalu MSWIA
w Szczecinie 30, w Goleniowie 30,
w Szczecinku 15, w Stargardzie
15, w Kołobrzegu 14, w Sławnie
5, w Białogardzie 4. To razem 178
łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19.
Ponadto łóżka w zwiększonej liczbie znajdują się także w szpitalach:
przy ul. Arkońskiej 330 w Szcze-

cinie, SPSK nr 1 - 10 i w szpitalu
w Choszcznie 8
107 Szpital Wojskowy w Wałczu się
przekształca. Jak informuje rzecznik placówki Olga Krogulewska, na
oddziale laryngologicznym powstało 18 łóżek, na ginekologicznym 5,
wewnętrznym 21, intensywnej terapii 6. Do tego dochodzi 15 łóżek na
oddziale zakaźnym. Planowe przyjęcia na te oddziały zostały wstrzymane, jednak placówka nadal przyjmuje pacjentów w trybie pilnym.
- Przyjmowanie pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 odbywa się
w sposób sukcesywny, co umożliwia nam wypisanie z poszczególnych oddziałów pacjentów gotowych do wypisu - informuje O.
Krogulewska.
z
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Jestem za,
ale….
Ponieważ stan mojego zdrowia
nie pozwala na uczestniczenie
w „czarnych spacerach”, postanowiłem chociaż wypowiedzieć
się w dwóch sprawach, które
ostatnio mocno bulwersują nasze społeczeństwo. Chodzi o zaostrzenie prawa do aborcji oraz
zwiększenie obostrzeń związanych z pandemią.
Część znających moje poglądy osób - zwłaszcza redaktor
naczelna Extra Wałcza - mocno się zdziwi, kiedy powiem, że
skłaniam się za zaostrzeniem
aborcyjnego prawa i za wprowadzeniem ostrzejszych rygorów
w walce z chińskim, nieproszonym gościem.
Abym jednak został przekonany
do końca, w obu przypadkach
państwo i rządzący muszą spełnić kilka podstawowych warunków.
Aborcyjny kompromis - o który największy autorytet prawej
strony prezydent Lech Kaczyński
apelował, aby pod żadnym pozo-

rem go nie naruszać - po 27 latach wymaga małej korekty.
Po pierwsze jak to określił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki prawo powinno zostać zniuansowane.
Uważam, że wyłączyć należy
z dostępności aborcji płody ze
stwierdzonym zespołem Downa,
a w pozostałych przypadkach
decyzje czy urodzić, czy też terminować ciążę pozostawić kobiecie.
Po drugie. Jeżeli matka zdecyduje się na urodzenie niepełnosprawnego i wymagającego
przez całe życie opieki dziecka,
państwo powinno wziąć na siebie większość odpowiedzialności
- zwłaszcza finansową - za jego
wychowanie. Zapisaną w ustawie gwarancją, a więc w formie
obowiązującego prawa osoba
opiekująca się nieuleczalnie chorym dzieckiem winna otrzymywać pensję w wysokości średniej
krajowej, a jej zaangażowanie
przy potomku powinno wliczać
się do stażu pracy. Państwo
winno wspierać nie tylko opiekunkę, lecz finansować zakup
lekarstw, leczenie i rehabilitację,
tak aby rodzice nie byli zmuszeni
do organizacji różnych zbiórek,
a w mediach społecznościowych
nie pojawiały się dramatyczne
apele z prośbą o pomoc. Znikną
wtedy napisy w oknach życia:
„Nie przyjmujemy dzieci z wadami genetycznymi, nikt nie chce
ich adoptować”. Będziemy wtedy
mówić o opiekuńczym państwie,

ponieważ teraz odnosi się wrażenie, że rządzący troszczą się
o dzieci nienarodzone, a w momencie porodu o nich zapominają.
Po trzecie. Badania prenatalne,
jak również dostęp do finansowanej przez państwo metody in
vitro powinno być normą, a możliwość z jej korzystania powinno
być prawem każdej chętnej pary.
Po czwarte. Należy zrobić
wszystko, aby edukacja seksualna choć trochę zbliżyła się
do skandynawskiego poziomu.
Szwedzka czy norweska telewizja emituje programy edukacyjne
pomagające poznać dzieciom
i młodzieży problemy, z jakimi spotykają się nastolatkowie
i doradzają, jak odkrywać swoją
seksualność. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie, czy też
każde inne omawiające podobne
tematy powinny być prowadzone
przez profesjonalistów. Seksuologów, psychologów, a nie przez
katechetki i księży, dla których
jedyną metodą antykoncepcji jest
kalendarzyk małżeński zwany
rosyjską ruletką. Na takich zajęciach młodzież powinna dowiadywać się o anatomii, dojrzewaniu,
co to jest homoseksualizm i jak
dbać o higienę. Erekcja, antykoncepcja, pocałunki czy masturbacja nie powinna być tematem
tabu. Rządzący muszą zdać sobie sprawę, że tygla z młodzieńczą burzą hormonów nie da się
ostudzić nakazami, zakazami,
czy nawet modlitwą. Każdy kto

w licealnych czasach myślał wyłącznie głową, a nie inną częścią
ciała, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dlatego uważam, że
w każdej szkole średniej obok automatu z napojami, powinien stać
drugi z prezerwatywami, środkami antykoncepcyjnymi, czy nawet
z tabletką „dzień po”. Edukacja,
edukacja i jeszcze raz edukacja.
Wtedy będziemy mieli mniej nastoletnich matek i dzieci nie będą
rodzić dzieci.
Kiedy te warunki zostaną spełnione, całym sercem będę za zaostrzeniem prawa do aborcji.
Natomiast w temacie zwiększenia obostrzeń związanych z pandemią również jestem za, lecz
wszystkie podmioty powinny być
traktowane jednakowo. Dlaczego
zamknięto restauracje, baseny,
klubu fitness, czy też siłownie,
a do kościoła może przyjść 1
osoba na 7 metrów kwadratowych? Dlaczego w największej
wałeckiej świątyni może jednocześnie uczestniczyć we mszy
około 100 wiernych, a w siłowni,
która wprawdzie ma o połowę
mniejszą powierzchnię nikt nie
może ćwiczyć? Jak nie wiadomo
o co chodzi, to na pewno chodzi
o pieniądze.
Według danych Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego
odsetek osób zobowiązanych do
uczestnictwa we mszy wyniósł
w 2018 roku 38 proc., czyli w każdym niedzielnym nabożeństwie
uczestniczyło 12,2 miliona wiernych. Po wprowadzeniu ograni-

czeń spadł do 4,4 proc., a liczba
wiernych osiągnęła 1,4 miliona.
Katolicka Agencja Informacyjna
podaje, że przeciętna, niedzielna ofiara rzucana na tacę to 2
złote. Łato więc policzyć, że
przed pandemią co niedziela
parafie zbierały na tacę prawie
24,5 miliona złotych, a w czasie
obowiązywania ograniczeń tylko 2,8 miliona.
Rozumiecie teraz dlaczego zamknięto siłownie, a kościołów
już nie?
Żeby nie było nieporozumień.
Nie jestem przeciwnikiem Kościoła. Uważam, że każdy może
wierzyć w co chce i postępować
według swojego systemu etycznego, który nie koliduje z kodeksem karnym. Wszyscy jednak
powinni być równo traktowani.
Jarosław Kaczyński w sprawie
zaostrzenia prawa do aborcji
popełnił kardynalny błąd, lecz
jako staremu kawalerowi można mu go wybaczyć. Każdy
mężczyzna posiadający żonę,
czy też partnerkę wie co oznacza wkur... nie „baby”. Lepiej
wtedy być w innych wszechświecie.
W drugiej sprawie wręcz nachalny sojusz tronu z ołtarzem
mocno odbije się na autorytecie
Kościoła. Hierarchowie jawnie
wspierający rządzących też nie
pomagają i choć powolny, ale
jednak coraz bardziej widoczny
odpływ wiernych, staje się faktem.
piotr

Bije i grozi nieletnim
Znany w Wałczu z bicia i straszenia nieletnich 28-letni Piotr Ż. swój kolejny atak
„tłumaczy” tym, że był pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

REKLAMA

Przypomnijmy, to już trzecie zdarzenie tego rodzaju z udziałem Piotra Ż.
w ostatnim czasie. W sierpniu wyzywał
i pobił dwóch nieletnich, bo nie podobało mu się, że mają pofarbowane włosy. Tym razem napastnik „tłumaczył”,
że był pijany i pod wpływem środków
odurzających.
Zdarzenie miało miejsce 16 października około godz. 17.00 na ulicy Kościuszki. Ofiarą padła 12-letnia dziewczynka, której Piotr Ż. groził pobiciem,
używał wulgarnych słów i szczuł na nią
psa. Został zatrzymany, prokurator zdecydował się zastosować wobec niego
dozór policyjny (ma się stawiać w komendzie dwa razy w tygodniu) i zakaz
kontaktowania się z pokrzywdzoną.
Opinia publiczna jest zbulwersowana
zastosowaniem środka zapobiegawczego, który był zastosowany poprzednio
i - jak widać - nie spowodował, że Piotr
Ż. przestał był zagrożeniem dla nieletnich.
- Te sprawy są prowadzone z należytą starannością i zapewniam, że nic

nie jest bagatelizowane - podkreśla
prokurator rejonowy Piotr Łosiewski.
- Najpierw musi być przeprowadzone
postępowanie, uwzględniające wszystkie okoliczności zdarzenia, o których
niestety nie mogę szczegółowo mówić. Czyny tego mężczyzny mogą być
oceniane jako zagrożenie, ale w tym

postępowaniu nie ma konieczności
stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego. Wg kpk można je stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Nie można
tego mylić z surową karą, jaką może
ewentualnie wymierzyć sąd po rozpoznaniu sprawy.
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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
• Praca dla fryzjerki w Kyritz (miasto partnerskie Wałcz)
Tel. 608 413 695
• Przyjmę do pracy w barze
Tel. 505 010 339

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - -

• Sprzedam dom blisko jeziora w Wałczu.
Tel. 604 927 771
• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966
• Do wynajęcia mieszkanie na 1-go Maja 54m2, czynsz wynajmu
1000 zł oraz dodatkowe opłaty(czynsz za lokal 170 zł plus
media)
Tel. 692 354 427
• Do wynajęcia mieszkanie na os. 1000-lecia 2D, 34m2, czynsz
najmu 800 zł oraz dodatkowe opłaty
(czynsz lokalu wraz z CO 190 zł plus media)
tel. 692 354 427
• Pokój do wynajęcia.
Tel. 601 259 606

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na ul.1-go
Maja, pow. 57m2, I piętro, ogrzewanie gazowe.
Tel. 609 185 124

• Sprzedam mieszkanie w Wałczu na osiedlu Kościuszki,
47 m2, 3 pokoje, 4 piętro.
Tel. 500 866 933

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

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na 1go Maja o
pow. 57m2, I piętro, ogrzewanie gazowe.
Tel. 609 185 124

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

• Do wynajęcia garaż os. Chopina.
Tel. 601 478 279

• 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
• 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
• 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 działkę budowlaną 1585m. z warunkami do zabudowy, wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie gmina Wałcz.
Tel. +44 786 424 74 19
• Sprzedam dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż
blaszany w Wałczu.
Tel. 603 576 812
• MAZURY. Domek nad jeziorem Tajty, k. Giżycka. Posesja
ogrodzona. Wypoczynek dla rodziny.
Tel. 517 116 217
• Do wynajęcia garaż na Dolnym Mieście.
Tel. 662 717 466
• Kupię mieszkanie w bloku. Może być do remontu.
Gotówka.
Tel. 609 002 462
• Do wynajęcia mieszkanie w Wałczu dwupokojowe
w dobrym stanie od zaraz.
Tel. 695 576 198

• Sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną 1,5ha przy ul.
Bydgoskiej.
Na działce słup z przyłączem 15kv, woda, wjazd.
Tel. 692 013 832

- - RÓŻNE - • Przewóz osób busem. Kraj, zagranica.
Mówię biegle po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303
• 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
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
• Sprzedam mleko, śmietanę, ser i jajka z własnej hodowli.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam Opel Insignia Sports Tourer. 2015 r.
Poj. Silnika 1956, Diesel, moc silnika-143.
przebieg 110 tys., Automat, biały kolor.
Tel. 691 793 005
• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153
• Ekonomiczne elektryczne ogrzewanie dla nowo budowanych
lub remontowanych lokali. Każde pomieszczenie ze sterownikami, produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych. Usługa
kompleksowa wraz z pełna dokumentacją.
Tel. 533 626 165
• Oddam, trzymiesięczne kotki w dobre ręce.
Tel. 602 187 624
• Mercedes 124, 1990r. Sprzedam.
Tel. 604 927 771

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

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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Sprawne obrady
Obrady XXVIII sesji Rady Miasta przebiegały szybko i sprawnie. Radni skupili się w szczególności na kwestiach dotyczących oświaty i inwestycji miejskich.
W sesji 27 października prowadzonej
w zdalnym trybie obradowania uczestniczyło 18 z 21 radnych, zabrakło Alfreda Mikłaszewicza, Piotra Wojtanka
i Magdaleny Świątkowskiej. W obradach brali również udział burmistrz
Maciej Żebrowski i jego zastępca
Adam Biernacki. Rajcy ustalili porządek obrad, przyjęli protokół z poprzedniej sesji i informacje przewodniczącego o podejmowanych działaniach
w okresie międzysesyjnym. Dłużej
zatrzymali się nad podobnym sprawozdaniem burmistrza.
- Od września proszę o wycięcie
chaszczy przy ulicy Zdobywców Wału
Pomorskiego - mówił Tadeusz Gnojewski. - Nie chciałem tego tematu
poruszać na sesji, aby później jeden
z redaktorów nie pisał, że podczas sesji zajmujemy się błahymi sprawami.

Lecz od września się nie doczekałem,
więc muszę dzisiaj dopytywać się co
dalej z tą sprawą.
Zastępca burmistrza A. Biernacki poinformował, że obecnie pracownicy
ZGK są zajęci porządkowaniem cmentarzy.
Dalej pytano dlaczego firma wywożąca śmieci często czyni to w godzinach
nocnych. A. Biernacki stwierdził, że
firma w czasie pandemii boryka się
z kłopotami i już poinformowała, że
nie będzie mogła zrealizować wszystkich zadań i część prac wykonuje
w późnych godzinach.
Padła nawet propozycja, aby zrezygnować z usług tej konkretnej firmy. Radni
pytali o malowanie ławek i huśtawek
na placach zabaw, remonty dróg, jakie środki zostały wydane w ramach
programu „Czyste powietrze”, a także

o audyt w MOSiR-ze, którego wyniki
ma za kilka dni przedstawić burmistrz.
Radni dopytywali o wnioski inwestycyjne skierowane do wojewody (w tym
o projekt mostu dla pieszych przez
Jezioro Zamkowe). Realizacja tego
pakietu to koszt około 50 milionów.
Dofinansowanie miałoby wynieść nawet do 100 proc., lecz na ten moment
z powodu pandemii wiele rzeczy się
zmieniło i tak naprawdę nie wiadomo
czy jakikolwiek wniosek z Wałcza doczeka się realizacji. Radni pytali także
o stypendia szkolne i jakie były kryteria ich przyznawania, jak również o to
z jakich środków zostanie wypłacone
odszkodowanie dla byłej pracownicy
jednego z przedszkoli za jej zwolnienie
z pracy. Padły również pytania o odłów
dzików. Do tej pory złapano 26 osobników, a władze starają się o pozwolenie
na odstrzał na terenie miasta i wszystko wskazuje na to, że takie pozwolenie
zostanie udzielone.
Sprawozdanie burmistrza przyjęto jednogłośnie.
Podczas dyskusji nad informacją
o stanie realizacji zadań oświatowych
mowa była o ewentualnym nowym po-

dziale na szkolne obwody, radni pytali,
ile dzieci z Wałcza uczy się w szkołach
gmin ościennych? Radnych interesowało również to, jak dzieci radzą sobie
ze zdalnym nauczaniem i czy miasto
pomaga uczniom z rodzin wielodzietnych w dostępie do sprzętu, a także czy
zdarzają się z kłopoty z dostępem do
internetu?
- W naszych szkołach poziom nauczania jest żenująco niski i niewiele w tym
temacie się zmienia - krytykował wałeckie szkoły Zdzisław Ryder. - Ponadto w szkołach dochodzi do przejawów
nietolerancji wobec osób prezentujących patriotyczne postawy.
Inni radni nie zgadzali się ze zdaniem
radnego, bronili nauczycieli i dziękowali za profesjonalne przygotowanie
raportu.
Radna Anna Ogonowska sugerowała,
że burmistrz w kampanii wyborczej
oszukał mieszkańców, ponieważ nie
spełnił wielu obietnic i nie zrealizował
przedstawianych wtedy projektów.
- Mówienie o oszukiwaniu po dwóch
latachjest zbyt daleko idące - bronił się
Maciej Żebrowski. - Jesteśmy w trakcie realizacji projektów, nasz program

REKLAMA

REKLAMA

ADRES REDAKCJI
ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
REDAKTOR NACZELNY
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
I ZESPÓŁ REDAGUJĄCY
KONTAKT:
e-mail: extrawalcz@gmail.com
strona internetowa: www.extrawalcz.pl,
Telefon: 67 387 42 43
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

WYDAWCA:
Agencja 3 Głowy Prodakszyn
KIEROWNIK REDAKCJI
Aleksandra Kisielewska-Walukiewicz
SZEF ZESPOŁU GRAFICZNEGO
Herman Aligator
ZESPÓŁ GRAFICZNY
Grosza daj Wiedźminowi!,
Aleksandra Kisielewska-Walukiewicz
MÓZG CAŁEJ OPERACJI
Piotr Kurzyna

DRUK:
Drukarnia AGORA S.A.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych
tekstów. Listy nadsyłane do redakcji są wyrazem
opinii ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych.

jest rozpisany na 5 lat i w tym czasie
będziemy starać się go zrealizować.
Część programów w niektórych szkołach jest już wdrażana, choć zdajemy
sobie sprawę, że nie wszystko się uda
zrealizować.
Później radni pochylili się nad sprawozdaniem o stanie zaawansowania
i realizacji inwestycji miejskich. Przy
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok dyskutowano
czy Rada Miasta ma obowiązek podjęcia tej uchwały. Radca stwierdził,
że Regionalna Izba Obrachunkowa
uważa, że w przypadku nieprzyjęcia
sprawozdania, RIO może zwrócić się
do premiera o wszczęcie procedury
o naruszenie prawa i może zaproponować rozwiązanie Rady Miasta. Radni
większością głosów odrzucili projekt
uchwały.
Następnie rajcy przystąpili do uchwalania projektów uchwał. Przyjęli sześć
projektów i dokonali zmian w budżecie na rok 2020. Później przyszedł czas
na interpelacje i pytania radnych oraz
wolne głosy i po ponad 5 godzinach
zakończono obrady.
piotr
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Dokończenie ze str.1

Wolności, gdzie zakończył się protest.
Manifestacja trwała ponad godzinę.
Miasto na trasie przemarszu było zablokowane, zdecydowana większość
kierowców sygnalizowała poparcie
dla protestujących, włączając klaksony i przybijając „żółwiki” z protestującymi.
Uczestnicy przynieśli z sobą znicze,
wieszaki i transparenty, na których pisali m.in.: „No woman no kraj”, „Piekło kobiet”, „Walczcie z wirusem,
nie z kobietami”, „To jest wojna”,
„Nawet mefedron ma lepszy skład”,
„Grzeczne już byłyśmy” oraz takie,
których nie da się zacytować z uwagi na wulgaryzmy. Podobnie zresztą
było ze skandowanymi hasłami. Złość
uczestników zwróciła się przeciwko
partii rządzącej. Krzyczeli, że PiS
podporządkował sobie TK i rękami
jego sędziów zgotował kobietom piekło.
Protest - choć okrzyki i transparenty bywały wulgarne - miał spokojny
przebieg, nie doszło do żadnych aktów wandalizmu, policja nie musiała
interweniować.
Na manifestacji zauważyliśmy m.in.
burmistrza Macieja Żebrowskiego
wraz z zastępcą Adamem Biernackim
oraz wójta gminy Wałcz Jana Matuszewskiego.
Organizatorem wydarzenia był ponownie aktywista Młodej Lewicy
Maciej Markowski, który za swoją działalność na rzecz praw kobiet
otrzymywał pogróżki od ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością
i obrońców życia.
We wtorek w protest włączyło się
Tuczno, demonstrował także Wałcz,
jednak ta manifestacja zgromadziła
o połowę mniej uczestników. Organizator M. Markowski apelował o to, by
skandować mniej wulgarne hasła albo
przynajmniej przeplatać je tymi, które
da się zacytować w obecności dzieci.
I rzeczywiście, protestujący byli bardziej powściągliwi. Być może złość
wykrzyczeli dzień wcześniej. We wtorek apelowali głównie o wolny wybór.
Podobnie jak w poniedziałek uczestnicy zebrali się o 19.00 na placu
Wolności. Oprócz M. Markowskiego głos zabrał wójt gminy Wałcz Jan
Matuszewski, który pogratulował kobietom determinacji i obiecał, że jako
mężczyzna będzie je wspierał w walce o wolny wybór.
- Przychodzę tutaj jako kobieta i matka. Jestem rozczarowana orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że jest nieludzki, sadystycz-

ny i haniebny. Na pewno nie przyczyni się do tego, że wzrośnie nam
dzietność. Spowoduje tylko wzrost
ludzkich dramatów i zabiegów przeprowadzanych w tzw. podziemiu
aborcyjnym - mówiła Katarzyna Milc-Żebrowska. - Mówię stanowcze
nie całemu rządowi i polityce PiS-u,
który złamał kompromis społeczny
w sprawie aborcji, który wyciąga nas
na ulice w momencie, w którym powinniśmy się jednoczyć i który nas
dzieli. Uważam to za straszne draństwo. Nie pozwolimy odebrać nam
naszych praw, prawa wyboru. To i tak
są bardzo trudne decyzje i powinniśmy podejmować je sami, w zgodzie
z sobą i swoim sumieniem, bo to my
będziemy ponosić za to odpowiedzialność. To jest takie symboliczne, że jesteśmy na placu Wolności i walczymy
tu o wolność.
Z kolei Maciej Łukaszewicz mówił
o tym, że kobiety są ostatnim bastionem wolności w Polsce. Zadeklarował męskie wsparcie w proteście
o wolność wyboru i przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego, który mówił
o konieczności utrzymania złamanego
właśnie kompromisu aborcyjnego.
Nawiązał także do wtorkowego (27
października) wystąpienia Jarosława
Kaczyńskiego.
- Nie pozwolimy na to, żeby Jarosław
Kaczyński szczuł nas na siebie. Jesteśmy jedną Polską, w której każdy ma
prawo powiedzieć to, co myśli - mówił. - Idziemy pokazać, że się nie zgadzamy na taką politykę, dzielenie społeczeństwa i szczucie na siebie ludzi.
Po tych słowach uczestnicy protestu
w eskorcie policjantów przemaszerowali w kierunku Dolnego Miasta,
stamtąd ulicą Obrońców Westerplatte
doszli do Zdobywców Wału Pomorskiego i z powrotem na plac Wolności, gdzie protest się zakończył. Tym
razem również nie doszło do aktów
wandalizmu, policja nie musiała interweniować.
Około 150 - 200 osób wzięło udział
w proteście w Tucznie. Protestujący
zebrali się przed Urzędem Miasta na
ulicy Wolności, w eskorcie policji
przeszli pod Dino, skąd bocznymi
uliczkami wrócili na miejsce rozpoczęcia demonstracji. Protest przebiegał spokojnie, nie odnotowano żadnych interwencji policji.
Na środę protest przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej zaplanowano także
w Mirosławcu.
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
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Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu
to szkoła, która wychodzi naprzeciw dzisiejszej rzeczywistości i wyzwaniom stawianym współczesnemu człowiekowi. Kształci młodzież
w zawodach przyszłości, które dają
uczniom możliwość samorozwoju,
a przede wszystkim są atrakcyjne
na rynku pracy. Atutem szkoły jest
niewątpliwie szeroki wachlarz kierunków zawodowych, które cieszą
się popularnością wśród uczniów.
Każdego roku szkoła może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami rekrutacyjnymi. Podobnie było
w tym roku, czego dowodem jest
liczny nabór uczniów do klas pierwszych. W tym roku szkolnym przyjęto do społeczności uczniowskiej
łącznie 140 uczniów. Szkoła otworzyła wszystkie planowane kierunki
kształcenia w technikum, tj. technik
informatyk, technik ekonomista,
technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik
urządzeń i systemów energetyki od-

nawialnej oraz technik weterynarii.
Ponadto, jak każdego roku, dużym
zainteresowaniem cieszył się również nabór do klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego o profilu humanistycznym. W klasie tej uczniowie
mają szanse rozwijać swoje zainteresowania na płaszczyźnie szeroko
rozumianej humanistyki.

Dzięki środkom unijnym pozyskanym w ramach kontraktu samorządowego, szkoła doposażyła klasopracownie w najnowocześniejszy
sprzęt multimedialny, niezbędne
pomoce naukowe, a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas zajęć m.in. na kierunkach technik urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej, technik weterynarii oraz
technik informatyk. Pieniądze unijne
przeznaczono także na dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne wycieczki dydaktyczne, kursy i szkolenia, które
przyczyniają się do uatrakcyjnienia
procesu dydaktycznego i czynią
z uczniów konkurencyjnych, doskonale wykształconych przyszłych

pracowników. Ponadto uczniowie
wyróżniający się wysokimi wynikami
w nauce, zwłaszcza z przedmiotów
zawodowych, corocznie otrzymują
stypendium ze środków unijnych.
Za wyniki w nauce w ubiegłym roku
szkolnym przyznano stypendium
aż 12 uczniom Zespołu Szkół nr 4
RCKU. Serdecznie gratulujemy!

INFORMACJA
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że w dniu 31 października
oraz 1 listopada 2020 roku uruchamia dodatkowe linie specjalne oznaczone literami: „S” oraz „S - 3B”, które będą kursować jak poniżej.
W dniu 31 października br. oprócz kursów zgodnych z sobotnim rozkładem jazdy uruchomiona zostanie dodatkowa linia specjalna ,,S-3B”, która będzie realizowała kursy
zgodnie z poniższym rozkładem:
Zatorze → Chrząstkowo - godz. odjazdu: 10:15, 11:45, 13:35, 15:30, 16:50
Chrząstkowo → Zatorze - godz. odjazdu: 10:55, 12:25, 14:45, 16:10, 17:30
Czas przejazdu ok. 30 minut.
Szczegółowy rozkład jazdy umieszczony na przystankach i w autobusach komunikacji
miejskiej.
W dniu 1 listopada br. w godzinach 9.00 – 17.00, jak poniżej:
Linia „S”:
Kursuje z częstotliwością co 30 minut we wszystkich kierunkach na trasach:
Dolne Miasto → Zatorze → Dolne Miasto - trasą linii Nr 0
Zatorze → Chrząstkowo → Zatorze - trasą linii Nr 3
Dolne Miasto → Chrząstkowo → Dolne Miasto - trasą linii Nr 0 i 3
Linia „S - 3B”:
Kursuje z częstotliwością co 45 minut, trasą linii 3B z pominięciem odcinka:
Pl. Wolności – Dolne Miasto – Pl. Wolności, tj.:
Zatorze → 1000-lecia → Orion → Okulickiego → Chrząstkowo
Chrząstkowo → Okulickiego → Rzemiosło → 1000-lecia → Zatorze
Jednocześnie informujemy, że w dniach 31 października oraz 1 listopada 2020 r.
przejazdy wszystkimi liniami komunikacji miejskiej są bezpłatne!
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Sztuka bez granic

Podopieczna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu Natalia Reut zdobyła drugie miejsce w województwie zachodniopomorskim w XVIII edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” w kategorii rzeźba kameralna
i płaskorzeźba.

Wałeckie
Centrum Kultury
30.10.2020 r.
godz. 20:00
Kino Tęcza Wałcz
Bilety 10 zł
DKF „Biały, biały dzień”

22 października w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, gdzie pojechała z kierowniczką WTZ Anną Wyrwą i opiekunem Karolem Walczakiem, odebrała
nagrodę z rąk dyrektorki oddziału zachodniopomorskiego PFRON Anny Rą-

bel. Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła wystawa prac uczestników.
W tym roku nadesłano ich 97 z całego
województwa zachodniopomorskiego.
Komisja konkursowa na etapie wojewódzkim nagrodziła 15 prac, 5 otrzy-

mało wyróżnienie. Prace nagrodzone,
w tym także Natalii, powalczą w Warszawie o nagrody na etapie ogólnopolskim.
Z racji obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS CoV-2 nie odbyła się
uroczysta gala konkursu. W trakcie

wernisażu zaprezentowano przedstawienie „Powroty” grupy teatralnej RECEPTA z Kowalek, która każdego roku
uczestniczy w galach konkursu „Sztuka
Osób Niepełnosprawnych”.
Oprac. z

04.11.2020 r.
godz.18:00
czytelnia wck
wstęp wolny
Dyskusyjny Klub
Książki - Słowotok
07.11.2020 r.
godz. 17:00
sala klubowa wck
wstęp wolny
Wystawa Klubu
Miłośników Fotografii

Kino Tęcza Wałcz
23-29.10.2020 r.
godz. 16:30
Trolle
26-29.10.2020 r.
godz. 18:00
Jak najdalej stąd
26-29.10.2020 r.
godz. 20:00
Greenland
30.10.2020 r.
godz.17:45
Raz, jeszcze raz
30.10.2020 r.
godz.20:00
DKF „Biały, biały dzień”
31.10.2020 r.
godz.19:00-00:00
Maraton Stachu

Centrum Informacji
Turystycznej
czynne:

pon. 13:00-17:00
wt.-pt. 10:00-14:00
15:00-17:00
sob. 10:00-14:00
Szczegółowe informacje odnośnie
wszystkich imprez, zajęć, warsztatów
oraz kółek zainteresowań
będzie można uzyskać
w Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej (hol WCK) pod
nr tel. 512-207-877
lub na stronie internetowej

www.wck.info.pl

Mirosławiec pomaga słabszym
Gmina Mirosławiec szuka wolontariuszy, którzy włączą się w pomoc seniorom. Z kolei na potrzeby osób niepełnosprawnych kupi specjalny samochód.
Gmina otrzymała 90 tys. zł dofinansowania ze środków PFRON na
kupno busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd będzie służył do przewozu dzieci i młodzieży
na zajęcia realizowane poza terenem
gminy Mirosławiec. Przetarg ma być
REKLAMA

ogłoszony jeszcze w tym roku, ale samochód zostanie kupiony już w przyszłym.
Gmina poszukuje wolontariuszy,
którzy zechcą włączyć się w akcję
pomocy seniorom. Chętni są proszeni o zgłaszanie się drogą mailową na

adres: promocja@miroslawiec.pl, telefonicznie: 67/2590 261 (od 700 do
15.00), po godz. 15.00 wolontariusze
mogą zgłaszać się za pomocą wiadomości wysłanej na gminny numer
alarmowy, tj.: 723 970 198. Pisemne
zgłoszenie powinno zawierać nr tel.

do kontaktu oraz adres wolontariusza.
- Pomożemy seniorom przejść ten
trudny czas - zapowiadają organizatorzy akcji. - Zorganizujemy zakupy,
wyprowadzimy psa, wykupimy receptę, udzielimy wsparcia duchowego.
Oprac. z
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TEKST PŁATNY

Zawsze liczył się „fach w ręku”. Nie od
dziś wiadomo, że absolwenci szkół zawodowych mają większą szansę na zdobycie
pracy - na rynku pracy brakuje fachowców.
Szkoła branżowa pierwszego stopnia
jest kierowana do osób chcących szybko
zdobyć zawód i niezależność finansową.
Do branżowej szkoły I stopnia przyjmujemy uczniów w zawodach: mechatronik,
kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik
pojazdów samochodowych, elektryk, murarz-tynkarz, ślusarz, operator obrabiarek
skrawających, elektromechanik, monter
zabudowy i robót wykończeniowych i innych.
Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka
drogi kształcenia - można kontynuować
naukę w branżowej szkole II stopnia
i otrzymać tytuł technika oraz zdać maturę.
PCKZiU to nie tylko dobre szkoły branżowe, to również technika o interesujących
kierunkach kształcenia, związanych z aktualnymi potrzebami rynku. Proponujemy
następujące zawody: technik mechatronik, technik budownictwa, technik pojazREKLAMA

dów samochodowych, technik pojazdów
samochodowych - klasa policyjna, technik
architektury krajobrazu, technik logistyk,
technik logistyk - klasa wojskowa. W tym
roku uruchamiamy nowy kierunek - technik spawalnictwa. W tej branży stale rośnie zapotrzebowanie na fachowców,

zarobki są bardzo wysokie, nowoczesna
pracownia spawalnictwa, która właśnie
powstaje to kolejny nasz atut.
Cały czas śledzimy potrzeby rynku, współpracujemy z pracodawcami, proponujemy
naukę z gwarancją zatrudnienia (w PCKZ
iU powstała klasa patronacka w zawodzie

technik mechatronik; w niedalekiej przyszłości otwieramy nowe takie klasy o innej
specjalizacji np. technik pojazdów samochodowych).
Dzięki udziałowi w projekcie realizowanym przez Powiat Wałecki „Wiedza oparta
na praktyce -modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”
uczniowie uczestniczą w płatnych stażach
lub praktykach, biorą udział w darmowych
kursach i szkoleniach, otrzymują wysokie
stypendia (w tym roku przyznano 18 stypendiów).
Dzięki projektowi możemy doposażyć
pracownie tak, by stworzyć nowoczesne
laboratoria i pracownie do potrzeb kształcenia praktycznego.
Cały czas podwyższamy jakość kształcenia. W przyszłym roku na ulicy Bankowej

powstaną warsztaty na miarę XXI wieku.
Jakość kształcenia zawodowego znacząco się podniesie. W nowoczesnym
budynku , wyposażonym w najnowszy
sprzęt, znajdą się dział budownictwa,
obróbki ręcznej, obróbki metalu (maszyny konwencjonalne i numeryczne), dział
spawalnictwa, dział diagnostyki pojazdów
samochodowych. W sześciu nowych,
przestronnych pomieszczeniach będą
szkolić się uczniowie w 15-osobowych
grupach. Nabędą umiejętności zawodowe
przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii, dzięki czemu będą mieć lepsze
perspektywy zatrudnienia.
Warto zastanowić się nad wyborem zawodu, który zadowoli finansowo i stanie
się drogą do rozwoju kariery. Szkolnictwo
zawodowe to przyszłość!
PCKZiU - dobry wybór!
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UWAGA NA FAŁSZYWYCH KOMORNIKÓW
Ostatnio na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej pojawiło się bardzo istotne ostrzeżenie przed fałszywymi komornikami. W każdym więc przypadku dokonywania czynności egzekucyjnych należy dochować szczególnej ostrożności, by nie
dać się oszukać.
Informacja
Krajowa Rada Komornicza wskazała, że
pojawiły się osoby przeprowadzające
eksmisje, podające się za komorników
sądowych. Przypomniano, że przed rozpoczęciem czynności komornik ma obowiązek okazać identyfikator ze zdjęciem
zaś wszystkie czynności są rejestrowane, co także ułatwia ocenę czy jest on
funkcjonariuszem publicznym. Podczas
takich czynności komornikowi zawsze towarzyszy policja.
Trzeba przyznać, że działania takie są
wyjątkowo bezczelne i przeprowadzane
przez osoby sprawiające wrażenie w pełni profesjonalnych. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można na stronie www.komornik.pl ustalić
osoby będące komornikami. Należy też
w przypadku wątpliwości sprawdzić legitymację służbową komornika.
Identyfikator komornika
Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018
r. o komornikach sądowych przy wykonywaniu czynności poza kancelarią komornik jest obowiązany okazać identyfikator.
Identyfikator zawiera imię i nazwisko komornika, jego zdjęcie, określenie pełnio-

nej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa. Identyfikator taki
wydaje Krajowa Rada Komornicza.
Szczegółowo
Szczegółowy wzór identyfikatora komornika sądowego określa Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. Wzór identyfikatora dla
komorników stosuje się odpowiednio do
asesorów komorniczych i aplikantów komorniczych.
Identyfikator wykonany jest techniką
komputerową w formie karty plastikowej o wymiarach 55 mm x 85 mm, na tle
w kolorze zielonym, z efektem gradientu
po przekątnej w dół.
Na awersie identyfikatora znajduje się:
I. Tło w kolorze zielonym. II. Napisy
w kolorze białym: 1) „KRAJOWA RADA
KOMORNICZA W WARSZAWIE”; 2) „pełniona funkcja”; 3) „Nazwisko”; 4) „Imię”;
5) „przy Sądzie Rejonowym w”; 6) „Kancelaria Komornicza nr”; 7) „nr”. III. W prawym dolnym rogu naklejka holograficzna
w postaci stylizowanej litery „K” i stylizowanego znaku „§” wpisanych w kontur
Polski. IV. Z lewej strony miejsce na zdjęcie (30 mm x 39 mm). V. Pokryty w całości

Dla dobrych śmierć jest zaproszeniem do odpoczynku.
św. Ambroży

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o niespodziewanej śmierci

śp. Brata
Sebastiana Majchera.
Zakonnika, duszpasterza, wychowawcy,
nauczyciela, przyjaciela i dobrego Człowieka.
Rodzinie i Bliskim
śp. Brata Sebastiana
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Pracownicy i uczniowie
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wałczu

folią zabezpieczającą, zawierającą zmienny optycznie stylizowany napis „KRK”.
Na rewersie znajdziemy: tło w kolorze
zielonym z efektem wypełnienia gradientu po przekątnej w dół, z napisami w kolorze białym „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

„IDENTYFIKATOR” i „pełniona funkcja”
oraz naklejką holograficzną zawierającą
godło Rzeczypospolitej Polskiej.
radca prawny Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com

Raport koronawirusowy
Podajemy informacje na temat zakażeń koronawirusem w powiecie wałeckim. W chwili
zamknięcia tego numeru Extra Wałcza (środa, godz. 13.30) mamy 103 aktywne przypadki.
Informacje podajemy na podstawie
danych opublikowanych na facebookowym profilu Starostwa, pochodzą
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu i nadal różnią
się o kilka przypadków z tymi, które
podaje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.
Od początku epidemii wykryto w powiecie wałeckim 174 przypadki, 69
osób wyzdrowiało, 3 zmarły. 7 osób
jest hospitalizowanych w 107 Szpitalu
Wojskowym w Wałczu. Na kwarantannie przebywa aktualnie 500 osób,
pod nadzorem 109.
W województwie zachodniopomorskim w środę 28 października testy

potwierdziły zakażenie u 360 osób. Od
początku epidemii tych przypadków
jest już 8824, 2499 osób wyzdrowiało,
73 zmarły, jest 6252 aktywnych zakażeń. W Polsce w środę testy potwierdziły obecność wirusa u 18820 osób,
to już 299049 od początku epidemii,

zmarło prawie 5 tys. osób.
Niestety do chwili zamknięcia tego
wydania gazety nie udało nam się
otrzymać z PSSE w Wałczu informacji
na temat ognisk zakażeń w powiecie
wałeckim.
z

Śmiertelny wypadek
na pasach
W niedzielę (25 października) wieczorem na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki doszło do tragicznego wypadku.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 64-letni kierowca skody, mieszkaniec Piły, nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, przez które przechodził 84-letni wałczanin i uderzył w niego samochodem. Starszy mężczyzna
odwieziony został do szpitala, gdzie niestety zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
z
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Twoje światła, nasze bezpieczeństwo
Prawidłowe oświetlenie pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze. Policjanci z jednostki w Wałczu kolejny raz włączyli się w kampanię „Twoje światła, nasze bezpieczeństwo”, której celem jest
zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane
z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza
jesienią, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu
nabierają szczególnego znaczenia.
We wtorek 27 października po raz kolejny policjanci z wałeckiej drogówki
podjęli inicjatywę, która ma ogromne
znaczenie w bezpieczeństwie na drogach. Właściwe oświetlenie pojazdu
ma kluczowe znaczenie i wpływa
zarówno na bezpieczeństwo kierującego, pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Kampania
„Twoje światła, nasze bezpieczeństwo” została zainicjowana przez
Biuro Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego.
Celem przeprowadzonej kolejny
raz akcji przez policjantów wałeckiej drogówki jest zwrócenie uwagi
kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem
pojazdów. Policjanci przypominali
przede wszystkim, jak ważne jest:
właściwe ustawienie wysokości
świateł, prawidłowy rozkład granicy
światła i cienia i natężenie emitowanego światła.
REKLAMA

- Warto wiedzieć, że nawet czystość
kloszy w pojeździe ma wpływ na
emitowane światło, zwłaszcza jesienią czy zimą. W dzień światła pełnią
rolę oznaczenia pozycji pojazdu na
drodze, ale po zapadnięciu zmroku
ich rolą jest również oświetlenie drogi przed pojazdem i - co istotne - innych nieoświetlonych przeszkód czy
osób pieszych poruszających się drogą - informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wałczu
asp. Beata Budzyń. - Nieprawidłowo
ustawione oświetlenie może skutkować niedostatecznym oświetleniem
drogi albo prowadzić do oślepienia
innych kierowców czy pieszych.
Aplikacja Yanosik doprowadzi zainteresowanych sprawdzeniem świateł
do najbliższej stacji biorącej udział
w kampanii. Ponadto na stronie: https://yanosik.pl/dobre-swiatla/ znajduje się wykaz punktów umożliwiających bezpłatne badania.
Oprac. z
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej:
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem geodezyjnym 5248/2 o powierzchni 1.2136 ha,
położonej w atrakcyjnym miejscu na półwyspie Strączno
w Wałczu w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Dybrzno,
obr. 0001 miasto Wałcz, powiat Wałcz, woj. zachodniopomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr KO1W/00008437/2 Sądu Rejonowego w Wałczu. Dział
III księgi wieczystej KO1W/00008437/2 – zawiera wpis odnośnie rejestru zabytków dla działki nr 5248/4, dział IV bez
wpisów.
Możliwość oraz sposób zagospodarowania nieruchomości
ustala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Wałcz w rejonie półwyspu Strączno podjęty uchwałą Rady Miasta Wałcz nr VII/SVIII/42/15 z dnia 28 kwietnia
2015r. Zgodnie z ustaleniami planu działka usytuowana jest
na terenie oznaczonym symbolem 1.ZN-U - zieleń krajobrazowa, zabudowa usługowa z zakresu turystyki. Ustala się
zasadny ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wynikające z położenia nieruchomości na obszarze
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałecki i Dolina Gwdy”,
obszarze Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków „Puszcza
nad Gwdą”, siedlisko przyrodnicze o nazwie starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (kod siedliska 3150).
Teren planu miejscowego usytuowany jest również na obszarze krajobrazowo-kulturowym – OKK 27 „Wał Pomorski”.
Niewielka część działki objęta jest strefą pełnej ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego (grodzisko) – teren
ten jest wyłączony z zabudowy.
Działka miejscami porośnięta jest drzewami, a także lasem
– konieczność uzyskania zgody na wyłączenie działki z produkcji leśnej oraz zgody na wycinkę drzew.
Dojazd do nieruchomości istniejącą drogą gminną działki nr

5249 i 5248/5, od strony miejscowości Strączno (oznaczoną
w planie miejscowym symbolem 5KD).
Klasyfikacja gruntu to LsIV – 0.1549 ha, LsV – 0.0806 ha,
Bz – 0.9781 ha.
Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, Skarbowi
Państwa reprezentowanym przez Lasy Państwowe przysługiwać będzie z mocy prawa prawo pierwokupu nieruchomości.
Do czasu realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez Gminę Miejską Wałcz dopuszcza się czerpanie
wody ze źródeł indywidualnych, a odprowadzenie ścieków do
szczelnego zbiornika bezodpływowego.
Nabywca nieruchomości - działki nr 5248/2 w umowie notarialnej przy nabywaniu tej nieruchomości, ustanowi na rzecz
Gminy Miejskiej Wałcz nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność gruntową – przechodu i przejazdu na działce
nr 5248/2 w celu realizacji - wybudowania dwóch ogólnodostępnych ścieżek pieszo-rowerowych - jedna wzdłuż brzegu
jeziora Dybrzno, druga przy południowej granicy z działką
gminną nr 5248/1. Pasy służebności łącznie o pow. 1200 m2
(przy jeziorze pas służebności o pow. 700 m2, przy granicy
z działką nr 5248/1 pas służebności o pow. 500 m2) zgodnie z załącznikiem graficznym określającym dwa pasy służebności na nieruchomości. Ustanowienie w/w służebności
gruntowej polegać będzie również na prawie nieodpłatnego
wstępu na nieruchomość obciążoną w celu: wybudowania
w/w ścieżek, swobodnego dostępu do wybudowanych ścieżek, a także w sytuacji konieczności dokonywania wszelkich
napraw, remontów, konserwacji, wymiany. Z lokalizacją pasów służebności można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz (pokój nr 115 tel.
37 258 44 71 w. 30). Pasy służebności nie będą kolidować
z planowaną zabudową na terenie działki nr 5248/2.

• cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550.000,00
zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł) netto,
• wadium wynosi 55.000,00 zł i płatne jest gotówką,
ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub
na koncie Gminy Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633
PKO S.A. I O/Wałcz najpóźniej dnia 8 stycznia 2021 r.
• postąpienie nie może być niższe niż 5.500,00 zł (nie
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia
decydują uczestnicy przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów
i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 14 stycznia 2021 r.
w Urzędzie Miasta Wałcz,
Pl. Wolności 1 w sali Nr 109
o godzinie: 11:00.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu
zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.
bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości.
Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój
Nr 115 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30.

Zapraszamy do udziału w przetargu

REKLAMA

Rolniku! Trwa Powszechny Spis Rolny.
Spisz się - to Twój obowiązek!
Spis rolny jest prowadzony we
wszystkich gospodarstwach rolnych w kraju. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest
OBOWIĄZKOWY.
Od 1 września do 30 listopada
2020 r. użytkownicy gospodarstw
rolnych powinni udzielić informacji o gospodarstwach rolnych
przez:
• samospis na stronie internetowej:
spisrolny.gov.pl,
• telefon, dzwoniąc na numer
infolinii spisowej
22 279 99 99.
Dodatkowo w każdym urzędzie
gminy dostępne jest miejsce
spisowe, gdzie można wypełnić
formularz internetowy.
Z użytkownikami gospodarstw
rolnych, którzy nie spiszą się
samodzielnie, skontaktują się
rachmistrzowie – telefonicznie
(nr tel. 22 666 66 62) lub bezpośrednio.
W formularzu spisowym znajdują się pytania dotyczące
m.in.: osób kierujących gospodarstwem, wkładu pracy członków rodziny i pracowników

najemnych, struktury dochodów gospodarstwa domowego,
działalności innej niż rolnicza
prowadzonej w gospodarstwie
rolnym, typu własności użytków
rolnych, rodzaju użytkowanych
gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzajów budynków
gospodarskich, ciągników i maszyn rolniczych, a także nawożenia.
Wyniki spisu rolnego pozwolą
dowiedzieć się, jak rozwinęło
się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą
polskim rolnikom i rządowi
w podejmowaniu trafnych decyzji, popartych analizą wiarygodnych danych, dostarczanych
przez statystykę publiczną. Wyniki spisu rolnego będą również
wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości
dotacji dla obszarów wiejskich
w krajach członkowskich.
Wszystkich zainteresowanych
rolnictwem Urząd Statystyczny
w Szczecinie zachęca do odwiedzania strony: szczecin.stat.
gov.pl (zakładka: Konkursy PSR
2020), śledzenia strony Urzędu na FB i do wzięcia udziału
w konkursach spisowych. Do
wygrania atrakcyjne nagrody.

Rolniku! Spisałeś
się przez formularz
internetowy!
Weź udział w loterii.
Szczegółowe informacje:
loteria.spisrolny.gov.pl
lub tel. 22 122 18 11
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Nadwaga
nie pomaga
TEKST PŁATNY

To projekt skierowany dla osób
z nadwagą w każdym wieku. Jego
celem jest pozbycie się nadmiaru kilogramów, a przede wszystkim zmiana stylu życia. Wszyscy
uczestnicy są pod opieką takich
specjalistów, jak trenerzy, dietetyk,
lekarz, psychoterapeuta i fizjoterapeuta. Główną częścią projektu
są treningi fitness, które prowadzą
wykwalifikowane i doświadczone
instruktorki z klubu Athletic Gym&Fitness Milena Janas-Hanzel i Dorota Huzar. Dzięki temu uczestnicy
mają możliwość udziału w różnego
rodzaju treningach, jak spinning,
trampoliny fitness czy zajęcia
z użyciem hantli, gum, sztang i stepów. Nie wszystkim uczestnikom
udaje się osiągnąć wyznaczony
cel w zrzucaniu kilogramów. Nie
oznacza to jednak, że zmarnowali
czas. Wszyscy zyskali lepsze samopoczucie, poprawili kondycję

i wzmocnili mięśnie. Przekonali się,
ze ćwiczenia fitness są przyjemne
i doskonale poprawiają nastrój.
Większość uczestników mówi, że
zamierza kontynuować treningi.
Po blisko 5 miesiącach ciężkiej
pracy z instruktorami Mileną Janas-Hanzel oraz Dorotą Huzar,
po wielu kilometrach przepłyniętych na basenie w obecności instruktorki Klaudii Michielus, dzięki
sprężystości mięśni, o których istnieniu można się było dowiedzieć
podczas zajęć jogi, którą prowadzili Krzysztof Usarek i Dobrochna
Stróżyńska ze studia Kręgosłup
OdNowa. Dzięki zdobytej wiedzy od fizjoterapeutki Magdaleny
Szulc oraz psychoterapeutki i psycholożki Joanny Ejmy oraz Alicji
Kożuchowskiej, pod opieką lekarza Pawła Jażdżewskiego, dzięki
diecie ustalonej przez Partycję
Sankowską ze studia Balans już

widać potężne efekty uczestników
programu.
W projekcie należało założyć wysoką frekwencję uczestników i tak
też się stało. Znaczna większość
seniorów, dorosłych i dzieci angażuje się bardzo mocno. Okazuje
się, że największą popularnością
cieszyły się jak do tej pory zajęcia z psychoterapii, co pokazuje,
że w obecnych czasach szeroko
rozpatrywany aspekt problemów
z nadwagą ma także podłoże w naszej głowie. Pewnie to nie będzie
zaskakujące, ale jeśli chodzi o fre-

kwencję, górują tu seniorzy. Warto
jest skierować takie projekty do tej
grupy w naszym mieście, gdyż oni
zawsze są chętni do działania.
- Co ciekawe z przeprowadzonych ankiet wynika że u prawie
100 proc. uczestników wzrósł poziom aktywności fizycznej. Przed
projektem uczestnicy angażowali
się raz w tygodniu do aktywności,
natomiast teraz jest to nawet 4
czy 5 razy na tydzień, co jest niesamowitą liczbą, bo to wymaga
od uczestników dużej organizacji
czasu prywatnego. Ja jestem pod
ogromnym wrażeniem ich zapału - cieszy się dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Szczepanek. - Były
takie miesiące, kiedy uczestnicy
mieli 3-4 razy w tygodniu zajęcia fizyczne, dodatkowo wykłady z dietetykiem, psychologiem i jeszcze
konsultacje na dokładkę. Pomimo
to odbierałam telefony od pewnej

seniorki, która pytała czy u nas
w MOSiR-ze prowadzimy jeszcze
jakieś zajęcia poza projektem, bo
dla niej to za mało.
Organizator projektu, MOSiR,
współpracuje z kilkoma klubami,
instruktorami i szkołami sportowymi. Wszystkie informacje można
otrzymać pod zmienionym nr telefonu 884 281 114.
- Podczas trwania programu natrafiliśmy na wiele problemów organizacyjnych. Jednak nie poddajemy
się, wiemy że aktywność fizyczna
służy nie tylko przyjemności. Jest
także niezbędna w budowaniu
odporności, pomaga w walce ze
stresem. Dlatego szczególnie teraz sport powinien być dla nas tak
ważny - dodaje A. Szczepanek.
- Wszystkim pewnie ciśnie się na
usta pytanie ile kilogramów uczestnicy zrzucili. To już ponad 90 kg.
Rekordzista zrzucił prawie 40 kg,
serdecznie gratuluję.
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Oliwia ze złotem

EXTRAWAŁCZ nr 415

Zawodniczka KS Korona Oliwia Jakubczak została zwyciężczynią finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie i zdobyła tytuł mistrzyni Polski kadetek. Podczas tej samej imprezy Daniel Jesiotr stanął na najniższym stopniu podium.
W minionym tygodniu w Kraśniku
odbywały się mistrzostwa Polski kadetek i kadetów, podczas których na
ringu zaprezentowała się dwójka zawodników wałeckiej Korony. Oliwia
Jakubczyk, która by móc wystąpić
w finałach mistrzostw, wcześniej musiała walczyć w dwóch eliminacjach,
najpierw w Ciechocinku, a później
w Grudziądzu. W Kraśniku wałczanka
w półfinale po wyrównanym pojedynku pokonała ubiegłoroczną medalistkę z Kętrzyna, a w finale okazała się
lepsza od reprezentantki gospodarzy.
Złoty medal Oliwii jest już 14. tytułem
mistrza Polski wywalczonym przez
zawodników i zawodniczki wałeckiej
Korony. Podczas tej samej imprezy
brązowy medal wywalczył Daniel Jesiotr, który w walce półfinałowej musiał uznać wyższość rywala.
- Cieszy nas ten sukces, szczególnie
osiągnięty w tym trudnym dla wszystkich okresie, kiedy trudno było normalnie trenować - komentują trenerzy
Korony Łukasz i Zbigniew Butryńscy.
- Jednak jest to efekt ciężkiej pracy
i uporu, z jakim dążyła do sukcesu nasza młoda podopieczna. Oliwia miała
bardzo trudne początki, lecz pomimo
tego nie załamywała się, nie poddawała i została mistrzynią kraju.
Oprac. p
REKLAMA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej:
Niezabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr ewidencyjny:
2369/14 o pow. 1099 m2 i 2370/8 o pow. 255 m2 Księga wieczysta nr KO1W/00008868/9,
położonych w Wałczu na os. Nowe Morzyce, o łącznej powierzchni 1354 m2. Nieruchomość wolna od obciążeń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
wolno stojącą i znajduje się na terenie oznaczonym jako MNj. Klasyfikacja gruntu działek
nr 2369/14 i 2370/8 – RIVa.
• Cena wywoławcza wynosi 120.000,00 zł netto,
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 12.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Miejskiej
Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota
wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 30 listopada 2020 r.
Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
• Postąpienie nie może być niższe niż 1.200,00 zł.
UWAGA!
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
Dla nieruchomości brak jest badań geologicznych – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na
własny koszt (za zgodą właściciela).
Przetarg odbędzie się dnia 04 grudnia 2020r. w Urzędzie Miasta Wałcz
Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie 10:00.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można
uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój
Nr 114 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 55.
Zapraszamy do udziału w przetargu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka o numerze geodezyjnym - 253/1, zlokalizowana w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej o powierzchni 2038 m2. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Wałcz”- nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej jako U – teren zabudowy usługowej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta:
Nr KO1W/00029417/9 w Sądzie Rejonowym w Wałczu. W dziale III Księgi wieczystej urządzonej dla
działki wpisane zostały prawa osób trzecich, które nie dotyczą tej działki, dział IV bez wpisów. Klasyfikacja gruntu RIVb. Dla działki wydana jest decyzja o warunkach zabudowy.
• cena wywoławcza działki wynosi 96.000,00 zł. (obniżona o 40%). Do wylicytowanej ceny
uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%),
• osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości
10.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Nr 38124037121111000043636633
PKO SA o/Wałcz. Wadium winno znaleźć się na koncie Urzędu najpóźniej dnia 4 grudnia 2020r.
• postąpienie nie może być niższe niż 960,00 zł.
2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 32/5 o pow. 1132 m2 i 5654/4 o pow. 2752 m2, o łącznej powierzchni
3884 m2, położona w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej i ul. Podleśnej w pobliżu drogi krajowej nr
10. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie planem miejscowym nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 5Um - teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej, w tym rzemieślniczej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej (mieszkanie dla właściciela). Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta: KO1W/00033842/8 w Sądzie Rejonowym w Wałczu – nieruchomość wolna
od obciążeń. Klasyfikacja gruntu: działka 32/5 - RVI, działka 5654/4 - RV, RVI, dr.
• cena wywoławcza działki wynosi 292.000,00 zł. (obniżona o 20%). Do wylicytowanej ceny
uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%),
• osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości
29.000,00 zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na konto Gminy Nr 38124037121111000043636633
PKO SA o/Wałcz. Wadium winno znaleźć się na koncie Urzędu najpóźniej dnia 4 grudnia 2020r.
• postąpienie nie może być niższe niż 2920,00 zł.
Przetargi odbędą się dnia 10 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Wałcz
Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie: poz. 1 – 9:30, poz. 2 - 10:00.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.
pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30.

Zapraszamy do udziału w przetargu
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Zabrakło
argumentów

Klasa Okręgowa
Drużyna

Piłkarze wałeckiego Orła w meczu w Trzebiatowie zanotowali słabszy występ i wyraźnie ulegli miejscowej Redze. Jedynie z dobrej strony - zresztą po raz kolejny - pokazał się Odolczyk, a bramkarz gości uratował swój zespół przed jeszcze większą
porażką.
Rega Trzebiatów - Orzeł Wałcz 3:1 (1:0)
Orzeł: Odolczyk - Dybaczewski, Dziekański (Wesołowski),Trzmiel, Riccio (Michalik) Juracki, Hermanowicz, Popiołek, Burak, Cerazy, Wegner.
Bramka: Orzeł – Juracki
IV liga
Pozostałe wyniki 15. kolejki: Lech
Czaplinek – Sokół Karlino 0:0, MKP
Szczecinek – Kluczevia Stargard 0:3,
Ina Goleniów – Olimp Gościno 2:0,
Mechanik Bobolice – Gryf Kamień
3:0, Wieża Postomino – Vineta Wolin
0:2, Polonia Płoty – Biali Sądów 1:0.
Mecze Leśnik Manowo – Rasel Dygowo, Sparta Węgorzyno – Darłovia
Darłowo, Hutnik Szczecin – Błękitni
II Stargard zostały odwołane.
Gospodarze zaatakowali od pierwszego gwizdka i już w 10. minucie objęli
prowadzenie. Dośrodkowanie z rzutu
rożnego trafiło na głowę napastnika
Regi, a piłka po uderzeniu jeszcze
odbiła się od murawy przed bramkarzem gości i wpadła do siatki. Wałczanie przed przerwą oddali tylko kilka strzałów na bramkę rywali i choć
dwa z nich były soczyste i groźne,
miejscowy golkiper sobie poradził.
Natomiast gospodarze ostro nacierali i tylko dzięki znakomitej postawie
w bramce Odolczyka, który obronił
kilka - wydawało się nie do obrony
- uderzeń, wałczanie nie stracili kolejnych goli. Po zmianie stron nadal
aktywniejsi byli trzebiatowianie i 10
minut po wznowieniu gry w drugiej
partii po bliźniaczo podobnej akcji
trafili po raz drugi. Tym razem napastnik gospodarzy strzałem głową
skierował piłkę w okienko bramki
Orła. Kiedy przyjezdni poderwali
się, aby zniwelować straty, defensywa Regi łatwo rozbijała ataki rywali,
a w 75. minucie po szybkiej kontrze
gospodarze trafili po raz trzeci. W już
doliczonym czasie gry Juracki wykorzystał gapiostwo stopera rywali,
który chcąc podać piłkę do własnego
bramkarza, skierował ją pod nogi pomocnika Orła i ten spokojnie pokonał
samotnego golkipera Regi.
- Jak spotkanie od początku źle się
ułoży, to później trudno odwrócić
jego losy - skomentował mecz prezes
Orła Dariusz Baran. - Obrona stałych
fragmentów gry była naszą mocną
stroną, jednak w tym meczu zawiodła
i straciliśmy dwa gole po rzutach rożnych. Obecnie musimy skupić się na
meczu u siebie ze Spartą Węgorzyno,

choć ten zespół nie rozegrał ostatniego meczu z powodu pandemii. Czy
to był rzeczywiście koronawirus, czy
też wybieg działaczy Sparty w związku z ich problemami, tego dowiemy
się w najbliższa sobotę.
- Bohaterem Orła był bez wątpienia bramkarz tego zespołu - ocenił
spotkanie kierownik zespołu Regi
Dariusz Pałyga. - Gdyby nie jego
znakomita postawa, nasz zespół
w pierwszej połowie powinien zdobyć jeszcze dwie, trzy bramki. Natomiast przy straconych golach nie
miał szans na obronę. Rega cały czas
kontrolowała wydarzenia na murawie. Orzeł w pierwszej połowie oddał
dwa groźne strzały, a później taktyka
gości opierała się na zagraniach długich piłek na pole karne i czekaniu na
nasz błąd.

A klasa

Drużyna
1.

WSPÓLNI Różewo

Klasa Okręgowa
Wyniki 13. kolejki: Drzewiarz Świerczyna – KP Drawsko 1:9, Ikar Krosino
– Wiarus Żółtnica 4:5, Mechanik Turowo – Pogoń Połczyn 0:7, Redłovia
Redło – Calisia Kalisz 0:6, Światowid
Łobez – Olimp Złocieniec 3:1, Zawisza Grzmiąca – Drawa Drawno 4:1,
Orzeł Łubowo – Orzeł Bierzwnik 2:4,
Spójnia Świdwin – Błonie Barwice
0:1.
A klasa
Wyniki 10. kolejki: Wspólni Różewo
– Grom Szwecja 3:2, Sokół Suliszewo – Gryf Budowo 4:2, Błękitni Pomierzyn – Grom Giżyno 9:0, Santos
Kłębowiec – KS Dzikowo 2:1, Pionie
Borne – Legion Strączno 10:1, Sad
Chwiram – Bytyń Nakielno 2:6, Mirstal Mirosławiec – Kopanik Lubno
5:1.

Mecze

Pukty

Bilans

10

25

38-9

2.

Błękitni Pomierzyn

10

24

41-18

3.

Sokół Suliszewo

10

22

31-15

4.

Pionier Borne

10

22

46-18

5.

SANTOS Kłębowiec

10

20

31-17

6.

KS Dzikowo

10

19

30-13

7.

BYTYŃ Nakielno

10

18

24-18

8.

GROM Szwecja

10

18

24-18

9.

MIRSTAL Mirosławiec

10

12

15-15

10.

Gryf Budowo

10

10

16-31

11.

LEGION Strączno

10

6

16-44

12.

Grom Giżyno

10

6

14-45

13.

SAD Chwiram

10

3

12-42

14.

KOPANIK Lubno

10

2

12-37

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Pogoń Połczyn

12

31

42-15

2.

Calisia Kalisz

13

29

36-9

3.

KP Drawsko

13

25

49-19

4.

Orzeł Bierzwnik

12

25

32-26

5.

Błonie Barwice

13

24

37-31

6.

KORONA Człopa

12

23

30-18

7.

Olimp Złocieniec

12

20

29-25

8.

Mechanik Turowo

12

19

19-16

9.

Zawisza Grzmiąca

12

19

39-34

10.

Ikar Krosino

11

15

32-24

11.

Światowid Łobez

12

13

20-29

12.

Orzeł Łubowo

12

11

24-33

13.

Wiarus Żółtnica

12

11

23-35

14.

Redłovia Redło

13

9

15-45

15.

Spójnia Świdwin

12

9

17-24

16.

Drawa Drawno

11

8

20-33

17.

Drzewiarz Świerczyna

12

1

13-61

Mecze

Pukty

Bilans

IV liga
Drużyna
1.

Hutnik Szczecin

13

29

33-16

2.

Vineta Wolin

14

28

34-14

3.

Kluczevia Stargard

14

26

35-24

4.

Ina Goleniów

14

26

33-25

5.

Olimp Gościno

14

24

31-20

6.

Biali Sądów

14

23

25-24

7.

Rega Trzebiatów

14

23

26-28

8.

Lech Czaplinek

14

21

16-16

9.

Darłovia Darłowo

14

20

23-21

10.

Sokół Karlino

13

20

26-24

11.

ORZEŁ Wałcz

15

20

17-24

12.

Mechanik Bobolice

15

19

30-29

13.

Wieża Postomino

15

18

28-31

14.

MKP Szczecinek

13

17

23-24

15.

Rasel Dygowo

13

17

25-28

16.

Gryf Kamień

14

16

22-26

17.

Iskierka Szczecin

14

16

18-21

18.

Polonia Płoty

14

15

22-41

19.

Leśnik Manowo

13

14

21-25

20.

Sparta Węgorzyno

13

10

19-34

21.

Błękitni II Stargard

12

8

19-29
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