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Mirosławiec

Uśmiechnięty raptus
Mieszkańców nie tylko gminy Człopa zasmuciła informacja, że zmarł były burmistrz
Zdzisław Kmieć. Sprawujący przez dwie kadencje swoją funkcję dał się wielu osobom zapamiętać być może jako raptus, lecz zawsze uśmiechnięty, dla każdego
życzliwy i zaangażowany w życie gminy i jej mieszkańców.

- Był dla mnie jak najlepszy przyjaciel - wspomina Jerzy Pogorzelski.
- Zawsze znalazł czas dla innych,
interesował się każdą sprawą i był
otwarty na rozmowę. Był dobrym
człowiekiem, pomagał ludziom i jest
to wielka strata. Człopa będzie długo
czekała na takiego burmistrza. Był
lubiany, choć przyznam, że nie przez
wszystkich. Obecnie wszyscy pisząc,
czy mówiąc o Zdzichu używają wyłącznie superlatywów i twierdzą, że
był najlepszym gospodarzem gminy.
Więc dlaczego przegrał wybory?
- Towarzyski, szczery i ciepły człowiek - mówi o Zdzisławie Kmieciu
wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski.
- Samorządowiec z krwi i kości, może
czasami zbyt bezpośredni, lecz jako

burmistrz się sprawdzał. Był otwarty
i przyjazny dla wszystkich, więc jest
to wielka strata.
- Razem zaczynaliśmy samorządową
pracę i obaj wybraliśmy swoje gminy
do realizacji pomysłów - opowiada
burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.
- Nie bał się wyzwań, twardo stawiał
czoła problemom, ponadto był po-

mocny i przyjacielski. Przełamywał
bariery, pomimo różnicy wieku zawsze się dogadywaliśmy. Będziemy
o Nim pamiętać.
- Zdzisława Kmiecia zapamiętam
jako przyjacielskiego, otwartego
i życzliwego, zawsze uśmiechniętego
człowieka - wspomina radny wałeckiej Rady Miasta Krzysztof Piotrowski. - Zawsze był duszą towarzystwa,
z każdym pogadał i niemal każdego
umiał do siebie zjednać. Był moim
nauczycielem w szkole podstawowej,
był takim pedagogiem, którego się
zapamiętuje. Zawsze chętny do rozmowy, miał czas dla każdego i każdemu starał się pomóc. Był stanowczy,
twardy i bezpośredni, lecz właśnie te
cechy sprawiały, że będzie się Go długo wspominać w przeciwieństwie do
„miękkich” i nijakich osób.
- Byłego burmistrza znałem bardzo
długo - opowiada obecny burmistrz
Człopy Jerzy Bekker. - Razem pracowaliśmy w szkole, w Domu Kultury i urzędzie, a nasze relacje były
zawsze bardzo dobre. Niestety trochę
się zmieniły, kiedy wystartowałem
w wyborach, staliśmy się rywalami
i przestaliśmy się spotykać na stopie
prywatnej. Staram się nie pamiętać
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rzeczy niedobrych, jakie zdarzały się
w naszych relacjach, a jedynie wspominam te dobre, których było bardzo
dużo. Te złe po prostu wyrzuciłem
z pamięci.
- Zapamiętałem Zdzicha, mojego
przyjaciela, jako uśmiechniętego
i życzliwego dla wszystkich człowieka - wspomina Marek Matela. - Razem zrealizowaliśmy wiele ważnych
projektów, praca z nim była dla mnie
zaszczytem i wyróżnieniem. Był czasami uparty, lecz tylko w słusznej
sprawie. Jego najważniejszym celem
było pomaganie innym. I ludzie byli
mu za to wdzięczni. Zbyt szybko odszedł bardzo dobry i uczynny człowiek.
- Zdzisław był dobrym gospodarzem
gminy, choć w wielu przypadkach
jego decyzje były kontrowersyjne - wspomina radny Rady Miasta
i Gminy Człopa Zbyszek Ślusarski.
- Wynikało to z jego charakteru. Był
twardy, stawiający na swoim i jak coś
zamierzał, realizował to za wszelką
cenę. Należy przyznać, że zrealizował
wszystkie obietnice wyborcze, a dążąc do celu był konsekwentny, czy się
to komuś podobało czy nie. Podejmując jako samorządowiec decyzje liczył

się z tym, że nie wszystkim będą się
one podobały i wiedział, że będzie
grupa niezadowolonych osób, lecz
twardo dążył do celu.
- Były burmistrz był dobrym człowiekiem i starał się pomagać ludziom
- dodaje inny radny Marian Storman.
- Choćby inicjatywa budowy dwóch
budynków komunalnych, w których
zamieszkało ponad 20 rodzin. Rada
zatwierdziła pomysł, a burmistrz go
konsekwentnie realizował. Oczywiście miał wielu przeciwników i wiele
osób się z Nim nie zgadzało, jednak
w sumie był dobrym gospodarzem.
piotr
***
Zdzicha poznałem, kiedy zaczął sprawować funkcję burmistrza. Od początku jedna rzecz rzucała się w oczy.
Zawsze był uśmiechnięty. Można
było Mu zarzucić, że przedstawiał
sprawy zbyt bezpośrednio i nie owijał w bawełnę, lecz z Jego ujmującym
uśmiechem problem wydawał się
mniejszy. Zawsze chętny do rozmowy, nawet jak odrywałem Go od ważnych zajęć, czy to urzędowych, czy
też domowych. I tych rozmów będzie
mi brakowało.
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To nie jest
dobry początek
Chyba jak wszyscy wierzyłam, że
nowy rok będzie lepszy. Niestety
bardzo szybko dotarła do nas wiadomość, że zmarł były burmistrz
Człopy Zdzisław Kmieć. Dwa dni
później podobna tragedia zdarzyła się w naszej rodzinie. Trudno
wyobrazić sobie gorszy początek
roku…
Covid zbiera śmiertelne żniwo
i już nikt chyba nie będzie pytał: „Ej, a znasz kogoś, kto na to
zachorował”? albo „To łagodna
choroba, na to się nie umiera”.
W zdecydowanej większości
przypadków na szczęście nie, ale
są grupy, dla których wirus jest
śmiertelnie niebezpieczny.
Jak słyszę sformułowanie plandemia, nóż mi się w kieszeni otwiera.
Dostaję szału, gdy słyszę o depopulacji za pomocą szczepionek,
tajnym planie Billa Gatesa, który
chce zachipować ludzi. Ten plan
jest taki tajny, że przejrzała go
Grażyna z Koziej Wólki, opowiada o tym na Facebooku i nikt nie
ma możliwości, żeby ją uciszyć.
Straszne i śmieszne. Mam drgawki, kiedy pakowacz z fabryki pro-

dukującej czekoladę rozprawia na
temat składu szczepionek przeciwko COVID-19, a kiedy ktoś mu
zwróci uwagę, że nie powinien się
na ten temat wypowiadać, bo się
na tym nie zna, oświadcza, że ma
prawo mieć swoje zdanie na ten
temat. Otóż nie. Nie można mieć
swojego zdania na temat faktów.
Cierpnie mi skóra, kiedy słyszę,
że szczepionki zostały wyprodukowane na kolanie, że nie wiadomo co w nich jest, że jesteśmy
królikami doświadczalnymi. Oczywiście żadna z osób, która te kocopoły powtarza, nie zada sobie
trudu sprawdzenia, jak przebiegały badania nad tymi szczepionkami, ile przeszły faz, ile osób wzięło w nich udział i kiedy faktycznie
rozpoczęto prace nad zastosowaniem mRNA w szczepionkach.
Uważam, że całe to idiotyczne
antyszczepionkowe towarzystwo
dawno powinno być rozpędzone
na cztery wiatry. Niestety żaden
rząd przez lata z tym nic nie robił.
Mało tego, antyszczepionkowcy
lub - jak lubię ich nazywać - zwolennicy chorób byli zapraszani
do programów publicystycznych,
w których wypowiadali się na
temat szczepionek na równi ze
specjalistami. Bez kitu, ubezpieczycielka, guru ruchu antyszczepionkowego Justyna Socha
siedziała na jednej kanapie z immunologiem - doktorem Pawłem
Grzesiowskim. Ona brała udział
w dyskusji o szczepieniach. To się
w głowie nie mieści.
A to wszystko dzięki cierpiącym
na prawopośrodkizm dziennikarzom. No i teraz zbieramy żniwo:
jest kryzys autorytetów, ludzie

nie wierzą specjalistom, wierzą
ludziom, którzy najczęściej nie
rozumieją o czym mówią, wtrącą
kilka brzmiących poważnie sformułowań, a przede wszystkim ich
tezy są zbieżne z tym, co słuchacze chcą usłyszeć, co jest proste,
łatwo przyswajalne, w czym tkwi
spisek.
Polacy nie chcą się szczepić nowoczesną, przebadaną (!) szczepionką, ale za to łykają na potęgę
suplementy diety, jedzą marnej
jakości wędlinopodobne wyroby
z marketów, popijają je hektolitrami słodzonych napojów lub
napojów energetycznych, nie zastanawiając się nad ich składem
i wpływem na organizm. Palą
śmieciami, potem zjadają warzywa z przydomowego ogródka.
Bez mrugnięcia okiem zajadają
się jajkami od „swojskich” kur, które z wraz z trawą, na którą opadł
syf z komina, zjadają dioksyny.
Palą papierosy i piją alkohol, ale
się nie zaszczepią, bo to może
być niezdrowe. Ręce opadają.
Mieliśmy zderzenie z tymi wszystkimi teoriami, ale w wydaniu lokalnym, kiedy wrzuciliśmy na
naszą stronę www i Facebooka
teksty o szczepieniach. Oczywiście o wypowiedź poprosiliśmy
wyłącznie specjalistów (prawopośrodkizm w redakcji Extra
Wałcza wypalam gorącym żelazem) i się zaczęło: że lekarze są
opłaceni, że się nie znają (Krysia
z mięsnego się zna), że skandal,
że spisek itp., itd. I tu przyznam,
że mam problem, bo nie wiem,
co powinniśmy z tym robić. Wyłączyć możliwość komentowania?
Usuwać komentarze? Te, które

Defibrylator
na ścianie ratusza

Do grudnia defibrylatory - urządzenia AED służące do przywracania krążenia były dostępne
w Nadleśnictwie Mirosławiec i zakładzie Żywiec Zdrój. Teraz takie urządzenie ma również
na wyposażeniu miejscowa jednostka OSP oraz ratusz.
Pod koniec grudnia na zewnętrznej
ścianie budynku Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu pojawiło się pierwsze
ogólnodostępne AED. Jest umieszczone w podgrzewanej szafce, po lewej stronie od wejścia głównego (za
skrzynką pocztową). Przy nim znajduje
się ulotka wraz z krótką instrukcją do
natychmiastowego użycia, jeśli będzie
potrzebna pomoc. Urządzenie intuicyj-

ne i krok po kroku głośno wymawia
polecenia, jakie należy wykonać. Przeszkolenie z użycia AED przeszli też
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
Defibrylator wraz z zewnętrzną podgrzewaną szafką kupiony został w ramach projektu „Partnerstwo w obliczu
epidemii”, który jest dofinansowany
przez Unię Europejską ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz
Małych Projektów w ramach Programu
Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/
Polska w Euroregionie Pomerania).
Na stronie www.miroslawiec.pl znajduję się również krótka informacja
„Podstawowe czynności ratujące życie
- użycie defibrylatora AED”.
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ewidentnie naruszają dobra osobiste usuwamy, ale to tylko woda
na młyn: że opłacają nas Gates
z Sorosem, że bierzemy udział
w spisku i depopulacji, że skoro
usuwamy te komentarze, to znaczy, że są prawdziwe. Co z tym
robić?
Hejt wylał się także na aktorów
i inne znane osoby ze świata artystycznego, bo przyjęły szczepienia w terminie zarezerwowanym
dla medyków. Wyjaśniali, że zostali zaproszeni, że personel zapewniał, że nikomu nie zabierają
jego dawki. Powiedziano im, że
zdarzyła się sytuacja podbramkowa, bo partia została już odmrożona i jeśli nie zostanie zużyta
w ciągu kilku godzin, trzeba ją
będzie zutylizować. Zaszczepieni
poza kolejnością tłumaczyli, że
nie mieli świadomości, że robią
coś złego, że mieli dobre intencje
- chcieli promować ideę szczepień. To z czym się potem spotkali przekroczyło wszelkie granice,
Krystynie Jandzie na przykład
grożono śmiercią.
W kraju, w którym ponad 50 procent populacji nie chce się szczepić, żałujemy innym kilkudziesięciu dawek szczepionki, która
mogła się zmarnować ze względu
na trudne warunki przechowywania. Polacy żałują tych szczepionek i są gotowi mordować ludzi
nimi zaszczepionych, ale nie żałują 70 milionów na wybory, które się nie odbyły i setki milionów
na respiratory, które do Polski
albo nie dotarły, albo są w Agencji Rezerw Materiałowych, bo do
niczego się nie nadają. Wszystko
dzieje się w kraju, który przewalił

kosmiczne pieniądze na transport największym samolotem
świata maseczek bez atestów.
Nawet nie wiem jak to skomentować. Zostawię to po prostu
tak, jak jest. To już jest gotowy
absurd, tu się nie trzeba silić na
porównania i metafory.
***
Na koniec chciałabym wrócić
do początku, czyli osoby Zdzisława Kmiecia. Poprosiliśmy
ludzi, którzy Go znali, żeby podzielili się z naszymi Czytelnikami wspomnieniami. Ponad 300
osób na naszym fanpejdżu na
Facebooku napisało o Nim kilka
ciepłych słów, wyraziło swój żal
z powodu Jego śmierci, skierowało słowa otuchy w stronę
rodziny. Wyłonił nam się obraz
sympatycznego,
uśmiechniętego, życzliwego, serdecznego
samorządowca i pedagoga.
My w redakcji podobnie Go
wspominamy. Ja na przykład
najbardziej zapamiętałam, że
cieszył się z inwestycji gminnych tak, jakby były jego prywatnymi. Kiedy rozdawał klucze
do mieszkań komunalnych, zachowywał się, jakby to on miał
się tam za chwilę urządzać.
Jego entuzjazm był zaraźliwy.
I uśmiech. Ciągle się uśmiechał.
Lubił żartować, był pozytywnie
nastawiony do ludzi, nie budował dystansu, nie wywyższał
się. Pamiętam, że zależało Mu
na Człopie. Teraz mieszkańcy
Człopy pokazali, że dla nich też
był ważny i że będzie im Go brakowało…
Zuzanna
Błaszczyk-Koniecko
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Wjechała w budynek

Pijana kobieta uderzyła w dom w Lubnie tak solidnie, że został wyłączony z użytkowania.

Do zdarzenia doszło 31 grudnia około godz. 4.20. 38-letnia mieszkanka
gminy Mirosławiec jadąca od strony
Szczecina w stronę Wałcza uderzyła
w ścianę budynku, dokonując poważnych uszkodzeń. Inspektor nadzoru
wyłączył go użytkowania, na szczęście nikomu nic się nie stało. W jednej
części domu przebywał mężczyzna,
w drugiej rodzina z dwójką dzieci.
Kierująca została odwieziona do szpitala na badania. Okazało się, że ma
ponad 2 promile alkoholu we krwi.
Policjantom powiedziała, że wypiła
butelkę szampana i wsiadła do samochodu.
- Wstępnie mogę powiedzieć, że
38-latka odpowie za spowodowanie
niebezpieczeństwa
powszechnego,
tj. zawalenia się budowli, za co grozi
kara pozbawienia wolności do 10 lat.
Jeśli działanie sprawcy było nieumyślne jest to kara do 5 lat pozbawienia
wolności. Kobieta odpowie także za
prowadzenie pojazdu będąc w stanie
nietrzeźwości - informuje rzecznik

prasowy KPP w Wałczu asp. Beata
Budzyń.
Strażacy z KP PSP w Wałczu i ochotnicy z Dębołeki podstemplowali strop,
żeby nie doszło do dalszych uszkodzeń. Później na miejscu zjawili się
także pracownicy Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej gminy Walcz
w Kołatniku, którzy przeprowadzili
dalsze prace zabezpieczające.
Na miejscu pojawił się także wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski.
- Właścicielowi budynku zaproponowałem wyremontowane mieszkanie
zastępcze w Szwecji, ale odmówił. Powiedział, że znajdzie schronienie u rodziny - informuje. - Tego samego dnia
odwiedzili go pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy
przeprowadzili wywiad, określili potrzeby i przekazali bony na zakupy
w miejscowym sklepie.
J. Matuszewski zapewnia, że nie zostawi mężczyzny bez pomocy i pomoże w remoncie domu.
z, fot. KP PSP Wałcz i KPP Wałcz
OGŁOSZENIE PŁATNE
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Ogłoszenia drobne
- - PRACA - • Poszukuję pracy jako sprzątaczka pomieszczeń mieszkalnych
oraz
biurowych lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 884 342 644

• Kupię mieszkanie w bloku. Może być do remontu.
Gotówka.
Tel. 609 002 462

• Zatrudnię emeryta budowlańca.
Tel. 508 493 588 lub 501 122 557

• Do wynajęcia mieszkanie w Wałczu dwupokojowe
w dobrym stanie od zaraz.
Tel. 695 576 198
• Sprzedam dom blisko jeziora w Wałczu.
Tel. 604 927 771

• Praca dla fryzjerki w Kyritz (miasto partnerskie Wałcz)
Tel. 608 413 695

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966

• Kierownik ekipy montażowej
(Odnawialne Źródła Energii). Wymagane uprawnienia
elekt. Stałe zlecenia. Zgłoszenia proszę wysyłać na
biuro@powerbell.pl

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 601 259 606

• Praca. Monter instalacji fotowoltaicznych.
Zgłoszenia proszę wysyłać na biuro@powerbell.pl

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

• Sprzedam mieszkanie w Wałczu na osiedlu Kościuszki,
47 m2, 3 pokoje, 4 piętro.
Tel. 500 866 933
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na
1go Maja o pow. 57m2, I piętro, ogrzewanie gazowe.
Tel. 609 185 124
• Do wynajęcia garaż os. Chopina.
Tel. 601 478 279
• Sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną 1,5ha
przy ul. Bydgoskiej.
Na działce słup z przyłączem 15kv, woda, wjazd.
Tel. 692 013 832
• Chętnie kupię mieszkanie, najlepiej do końca roku. Może być
do remontu/ odświeżenia. Proszę zgłaszać się z każdym pomysłem, będę wdzięczny za wszystkie propozycje.
tel. 511 064 139 Bartek

• 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 do remontu na ul. Chełmińskiej. Pilne.
Tel. 661 602 192

• 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

• 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

- - RÓŻNE - • Przewóz osób busem. Kraj, zagranica.
Mówię biegle po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303

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

• Sprzedam Opel Insignia Sports Tourer. 2015 r.
Poj. Silnika 1956, Diesel, moc silnika-143.
przebieg 110 tys., Automat, biały kolor.
Tel. 691 793 005

• Sprzedam dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż
blaszany w Wałczu.
Tel. 603 576 812

• 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

• MAZURY. Domek nad jeziorem Tajty, k. Giżycka.
Posesja ogrodzona. Wypoczynek dla rodziny.
Tel. 517 116 217

• Mercedes 124, 1990r. Sprzedam.
Tel. 604 927 771

• Do wynajęcia garaż na Dolnym Mieście.
Tel. 662 717 466

• Przyjmę gruz
tel. 693045713

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA

TELEFON ZAUFANIA

KORONA AA
al. Tysiąclecia
731 205 310
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Medycy
się szczepią

Jako pierwsi w województwie zachodniopomorskim 27 grudnia
zaszczepili się lekarze ze szpitala na Arkońskiej w Szczecinie, dwa
dni później szczepienia ruszyły w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu, który jest szpitalem węzłowym.
Dwa dni później, 29 grudnia, o godzinie 7:45
pierwsza partia szczepionek przeciwko COVID-19 Comirnaty trafiła do 107 Szpitala
Wojskowego.
Pierwszą osobą, która została zaszczepiona,
był komendant 107 Szpitala Wojskowego płk
lek. Artur Bobruk, zaraz po nim była przełożona pielęgniarek Dorota Ryder.
- „Biały personel”, który jest na pierwszej linii
frontu walki z epidemią szturmem ruszył do
szczepień. Pozostały personel medyczny regionu wałeckiego, zakwalifikowany do etapu
„0”, będzie szczepiony w ciągu najbliższych
dni - informuje rzecznik prasowy placówki
Olga Krogulewska. - Mając na uwadze, że
każdy z nas z niecierpliwością czeka na koniec
epidemii, tym bardziej jest nam niezmiernie
miło ogłosić, że powrót do normalności staje
się coraz bardziej realny. Nazwa szczepionki
Comirnaty nawiązuje między innymi do angielskiego community, co oznacza wspólnotę
- bądźmy więc jedną wielką wspólnotą i zaszczepmy się wszyscy.
Początkowo zainteresowanie szczepieniem
przeciwko COVID-19 wyraziło 50 procent
załogi szpitala, ale kolejne osoby cały czas się
dopisują.
z,
fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

REKLAMA

- Solidarność jest naszym polskim znakiem firmowym. Solidarnie powinniśmy się zaszczepić wszyscy - mówił 27 grudnia wojewoda
zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - Dziś
rozpoczynamy szczepienia w etapie „O”, czyli personelu medycznego i niemedycznego
placówek służby zdrowia, osób które mają
codzienny kontakt z osobami chorymi na
COVID-19. Niebawem rozpoczną się szczepienia dostępne dla wszystkich obywateli. Jak
najwięcej osób powinno się zaszczepić, byśmy przerwali pandemię i wrócili do normalnego życia - do pracy, do szkoły. Pomyślmy
o wszystkich osobach starszych, przewlekle
chorych, dla których koronawirus jest niezwykle groźny. Zadbanie o nich i przerwanie
łańcucha zakażeń to nasza odpowiedzialność,
więc apeluję: zaszczepmy się wszyscy.
Pierwsze dawki szczepionki w szpitalu przy
ul Arkońskiej przyjęli m.in. lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji. Pierwszą
zaszczepioną osobą była prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, specjalistka ds. chorób
zakaźnych i transplantologii klinicznej.
- Jestem szczęśliwa - powiedziała prof. Marta
Wawrzynowicz-Syczewska po szczepieniu Czekałam na to wiele tygodni. To wspaniały
triumf nauki nad wirusem. To nadzieja na pokonanie pandemii.
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Rusza remont kina

30 września 2022 roku powinien się zakończyć remont kina Tęcza i rewitalizacja okolicznych ulic. W tym miesiącu wykonawca ma przedstawić harmonogram prac.

Wałeckie
Centrum Kultury

Burmistrz Maciej Żebrowski w grudniu podpisał umowę na realizację
tego zadania z właścicielem firmy
TOM-BUD Tomaszem Nagórnym.
Wartość umowy to aż 6,1 mln zł, zadanie dofinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Szukasz prezentu na święta?
Wspieraj Wałeckich Artystów
Kup wyjątkowy niepowtarzalny
prezent w Galerii
Sztuki i Rękodzieła
Wszystko Co Kocham
w Wałeckim Centrum Kultury
21.01.2021 r.
godz. 19:00
Spektakl Teatralny
„Cudowna Terapia”
bilety 90 zł
(bilety dostępne na
www.biletyna.pl)
lub w kasie CIT WCK)
10.04.2021 r.
godz. 20:00
Kabaret Pod Wyrwigroszem
- Dwie wieże,
czyli jaja na boczku
bilety 60 zł
(bilety dostępne na
www.biletyna.pl)
lub w kasie CIT WCK)

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

REKLAMA

kwotą ponad 3,8 mln zł.
- Projekt zakłada wprowadzenie nowych funkcji do budynku kina „Tęcza” oraz zagospodarowanie jego
otoczenia, które umożliwi wykorzystywanie tej przestrzeni w celach
społecznych - informuje naczelnik
Wydziału Rozwoju Gospodarczego

i Promocji Urzędu Miasta Małgorzata Ejma. - W przypadku budynku
kina planowane działania obejmować
będą przede wszystkim modernizację
sali kinowej wraz z zapleczem sanitarno-bytowym, w tym zmniejszenie rozmiarów sali do 150 miejsc na
widowni, utworzenie świetlicy dla

dzieci i młodzieży z salą zabaw i sali
do ćwiczeń wraz z zapleczem, utworzenie na piętrze przestrzeni biurowej
dla organizacji pozarządowych, termomodernizację budynku, dostosowanie go do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych oraz oczywiście
kupno wyposażenia kina, w tym m.in.
foteli.
W przestrzeni sąsiedzkiej, znajdującej się za budynkiem kina „Tęcza”,
zostaną wydzielone dwie strefy - komunikacji wewnątrzosiedlowej i rekreacyjnej.
- Strefy zostaną od siebie oddzielone
nasadzeniami zieleni niskiej, średniej
i wysokiej - mówi M. Ejma. - Strefa rekreacyjna składać będzie się
z dwóch placów zabaw osobno dla
najmłodszych i dla starszych dzieci
oraz siłowni zewnętrznej. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury parkowej. Ostatnim
elementem projektu jest zamontowanie dźwigu zewnętrznego w budynku
Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, co ma poprawić dostępność pomieszczeń, w których odbywają się
wydarzenia o charakterze społecznym.
W styczniu wykonawca ma przedstawić harmonogram prac. Inwestycja
zostanie podzielona na etapy i zostanie zrealizowana w trybie zaprojektuj
i wybuduj.
z

7

Czwartek, 7 stycznia 2021

Karygodna uchwała
Szanowno redakcjo, jedynie za waszym pośrednictwem mogę wyrazić
swoje oburzenie na decyzję rady Miasta Wałcz. Rado Miejska w Wałczu,
to karygodne, aby siebie promować

w TV za pieniądze podatników.
Stanisław Mordas
***
Szanowny Panie Stanisławie, pozwo-

limy sobie przypomnieć, że radni nie
byli w tej sprawie jednomyślni. Za
uchwałą, w której zapisano m.in. opłatę w wysokości 50 tys. zł (choć bliższa
prawdy będzie cena 75 tys.) za trans-

misję (transmitowanej w Internecie za
darmo) sesji w lokalnej telewizji głosowała większość radnych. Przypomnijmy, że byli to: A. Ogonowska, K.
Piotrowski, M. Giłka, T. Gnojewski,

M. Goszczyński, A. Ksepko, H. Kuch,
M. Minkowska, P. Romanowski, Z.
Ryder, B. Terefenko, B. Towalewska,
K. Trojanowska i K. Wilczyńska.
Redakcja

Komunikacyjny rozwód

Po prawie 45 latach współpracy z nowym 2021 rokiem nastąpiło zakończenie współpracy pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej, a gminą wiejską Wałcz na świadczenie usług przewozowych świadczonych przez pierwszy podmiot na rzecz mieszkańców tego drugiego.
W końcu ubiegłego roku na stronie
ZKM ukazał się - podpisany przez
prezesa Cezarego Balewskiego - lakoniczny komunikat informujący
o braku porozumienia i niepodpisaniu umowy na dalsze świadczenia
usług. Prezes z przykrością zawiadamia, że „...iż wójt Gminy Wałcz,
mimo wielu przeprowadzonych
rozmów i starań z naszej strony, nie
podpisał z Zakładem Komunikacji
Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu
umowy…”
Przedstawiciele obu samorządów,
gminy i miasta może nie obarczają się winą za zaistniałą sytuację,
lecz widać wyraźnie, że zwyciężyła
ekonomia i nikt nie chce dopłacać
do nierentownych kursów. Ponadto
gmina otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości
900 tysięcy złotych i dzięki tym
środkom stworzyła, debiutującą 4
stycznia 2021 roku komunikację
gminną.
- Tak na dobrą sprawę, aby starać
się o dotację przeważył fakt, że od
15 marca do 30 czerwca ubiegłego
roku, w okresie pandemii ZKM bez
konsultacji z nami zawiesił kursy
autobusów do miejscowości na terenie gminy - mówił wójt gminy
wiejskiej Wałcz Jan Matuszewski.
- A przecież obowiązywała obie
strony umowa. Przez 2,5 miesiąca
mieszkańcy gminy nie mieli możliwości przemieszczania się do
Wałcza do pracy, lekarza, rodziny,
po zakupy i nikt nie przejmował
się ich losem. W 2019 roku dopłaciliśmy ZKM 180 tysięcy złotych,
a ta kwota w kolejnych latach miała
wzrastać. Należy tu podkreślić, że
dopłata dotyczyła tylko kilku kursów do 12 miejscowości na terenie gminy. Obecnie po uzyskaniu
dotacji i nawiązaniu współpracy
z jedną z wałeckich firm mieszkańcy 27 miejscowości będą mogli
skorzystać z usług przewozowych.
I to tych miejscowości do których
autobus nie dojeżdżał w ogóle lub
tylko dwa razy dziennie. Oczywi-

ście toczyliśmy rozmowy w ZKM,
lecz były to spóźnione z ich strony
ruchy, więc zdecydowaliśmy się nie
przedłużać umowy. Komunikacja
gminna zaczęła funkcjonować od
4 stycznia i myślę, że przez około miesiąca będzie się „docierać”.
Czekamy w tym czasie na uwagi
mieszkańców i jeżeli będą dotyczyły poprawy funkcjonowania przewozów, zostaną uwzględnione.
Wójt nie chciał już więcej dopłacać
do nierentownych kursów z których
- według J. Matuszewskiego - ko-

rzystało niewiele osób. Po otrzymaniu dotacji do większej liczby miejscowości będzie obecnie docierał
autobus, firma zapewni wysoką
jakość usług, a gminna komunikacja się ustabilizuje i przyjmie na
lata. Oczywiście gospodarz gminy
nie może zabronić pojazdom ZKM
również wozić mieszkańców gminy
i jeżeli będzie się to firmie opłacać,
skorzystają na tym obie strony.
Trochę inne zdanie ma na ten temat
burmistrz Wałcza, choć względy
ekonomiczne również odgrywają

dużą rolę.
- Zawieszenie kursów w okresie
pandemii od połowy marca do końca czerwca było trudną, choć jedyną możliwą decyzją - uważa Maciej
Żebrowski. - Myślę, że dzięki temu
zmniejszyła się liczba zakażeń
koronawirusem. - Ubolewam, że
rozmowy z gminą zakończyły się
fiaskiem, lecz bez ich partycypacji
w kosztach przewozów tych kursów
nie można było utrzymać. Otrzymujemy sygnały, że - przynajmniej
do tych bliższych miejscowości na

terenie gminy - przewozy są potrzebne więc zastanawiamy się nad
ich przywróceniem. Obecnie trwają
ferie i zanim się zakończą, przeanalizujemy sytuację i być może część
kursów obsługiwanych przez ZKM
zostanie przywrócona.
Na to jak komunikacja gminna się
rozwinie i czy będzie cieszyła się
zainteresowaniem, trzeba będzie
poczekać. Na ten moment rozkłady
jazdy są już publikowane w lokalnej prasie i mediach społecznościowych, a także są rozwieszane na
wiatach przystankowych.
Mieszkańcy odległych miejscowości cieszą się, że wreszcie autobusy
zaczną do nich dojeżdżać, są też
tacy, którzy narzekają, że kursy są
źle zorganizowane, dotyczy to na
przykład Ostrowca. Mieszkańcy
zwracają uwagę, że aby dojechać
do Wałcza, będą musieli zrobić
wycieczkę niemal po całej gminie,
bo autobus jedzie… przez Golce,
przy czym nie dotyczy to wszystkich kursów, są także bezpośrednie.
Szacują, że potrwa to 50 minut.
Tak samo wyglądać ma powrót. Ze
Szwecji część kursów również będzie realizowana przez Golce.
- To nie jest komunikacja gminna,
tylko kabaret - irytuje się jedna
z mieszkanek.
Swoje niezadowolenie wyrażali
także mieszkańcy Kołatnika, z którym nie ma połączeń autobusowych
i Witankowa, skąd autobus odjeżdża o 8.43, powrót do tej miejscowości jest możliwy o 11.39, później nie jedzie już nic. Mieszkańcy
Chudego zwracają uwagę, że z tej
miejscowości bus odjeżdża o 8.15
i jedzie do Wałcza przez Czechyń,
czyli znowu okrężną drogą.
- Nie wiem po co w ogóle uruchamiać takie kursy i komu one mają
służyć, skoro młodzież nie dojedzie
do szkoły czy na praktyki a dorośli
do pracy - zastanawiają się. - Ani
wyjechać, ani wrócić, bez sensu.
piotr,
fot. ZKM Wałcz
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Przewozy Gminne od 04.01.2021 przy współfinansowaniu przez
Urząd Gminy Wałcz oraz Urząd Wojewódzki w Szczecinie z programu:
„Fundusz rozwoju przewozów autokarowych 2021”
CHUDE - WAŁCZ

GOLCE - WAŁCZ

ODJAZD *
Chude - Wałcz,

08:15 D, 09:27 D

Wałcz - Chude

09:05 D, 11:39 D

przez Czechyń

ODJAZD *
Golce - Wałcz

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców Przychodnia
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Wałcz Drugi-Dobino-Wałcz Drugi

Wałcz - Golce

CZECHYŃ - WAŁCZ
ODJAZD *
Czechyń - Wałcz
Wałcz - Czechyń

08:28 D, 09:40 D
09:05 D, 11:39 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców Przychodnia

ODJAZD *
Dobino - Wałcz

Wałcz - Dobino

07:02 D, 08:27 D,
08:51 D, 10:03 D,
10:12 D, 12:42 D,
14:40 D, 16:10 D
05:50 D, 07:20 D,
09:00 D, 11:30 D,
14:25 D, 15:55 D
Dobino skrzyżowanie:
09:05 D, 11:39 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia / Rynek

Wałcz - Dzikowo

06:33 D, 08:03 D,
09:43 D, 12:13 D,
15:10 D, 16:39 D
05:50 D, 07:20 D,
09:00 D, 11:30 D,
14:25 D, 15:55 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia / Rynek
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Chwiram-Dzikowo-Wałcz Drugi

Wałcz - Karsibór

GÓRNICA - WAŁCZ
ODJAZD *
Górnica - Wałcz

Wałcz - Górnica

Górnica - Laski
Wałeckie

06:27 D, 08:18 D,
10:13 D, 12:08 D,
13:58 D, 15:48 D,
17:38 D
07:15 D, 09:15 D,
11:10 D, 13:00 D,
14:50 D, 16:40 D
08:02 D, 10:07 D,
12:02 D, 13:52 D,
15:42 D, 17:32 D

ODJAZD *
Kłębowiec Wałcz

JAROGNIEWIE - WAŁCZ
ODJAZD *
06:58 D, 08:48 D,
10:43 D, 12:38 D,
14:28 D, 16:18 D,
18:08 D

Wałcz Jarogniewie

07:15 D, 09:15 D,
11:10 D, 13:00 D,
14:50 D, 16:40 D

Jarogniewie Laski Wałeckie

07:32 D, 09:37 D,
11:32 D, 13:22 D,
15:12 D, 17:02 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców Przychodnia
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec-Laski Wałeckie

05:05 D6, 06:25 D6,
06:30 D, 07:15 D,
07:30 D, 08:30 D6,
09:15 D, 10:00 D6,
11:10 D, 11:15 D6,
12:30 D, 13:00 D,
13:30 D6, 14:30 D6,
14:50 D, 15:30 D6,
16:40 D, 17:25 D,
18:30 D6, 19:45 D6,
20:50 D

KŁĘBOWIEC - WAŁCZ

*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec-Górnica-Laski Wałeckie

Jarogniewie Wałcz

05:55 D6, 07:03 D,
07:13 D6, 08:10 D,
08:53 D, 09:10 D6,
10:55 D6, 10:48 D,
12:00 D6, 12:43 D,
13:10 D, 14:05 D6,
14:33 D, 15:12 D6,
16:15 D6, 16:23 D,
18:12 D, 19:12 D6,
20:32 D6, 21:30 D

*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec-Karsibór -Ostrowiec

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców Przychodnia

ODJAZD *
Dzikowo - Wałcz

05:29 D, 06:29 D,
08;59 D
Kursy przez Szwecję:
10:56 D, 12:26 D,
14:31 D, 15:36 D,
16:41 D, 18:41 D

Karsibór - Wałcz

*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec-Golce -Ostrowiec

*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Chwiram-Dobino-Wałcz Drugi

DZIKOWO - WAŁCZ

Kursy przez Szwecję:
05:50 D, 06:50 D,
09:20 D
Kursy ze Zdbic:
11:38 D, 13:08 D,
15:13 D, 16:18 D,
17:22 D,19:22 D

ODJAZD *

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców Przychodnia

*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Wałcz Drugi-Czechyń-Wałcz Drugi

DOBINO - WAŁCZ

KARSIBÓR - WAŁCZ

Wałcz Kłębowiec

Kursy przez Szwecję:
05:40 D, 06:40 D,
09:10 D
Kursy z Golc/Karsiboru:
06:00 D6, 07:10 D,
07:15 D6, 08:15 D,
09:00 D, 10:55 D6,
11:48 D, 12:00 D,
12:50 D, 13:00 D,
13:15 D, 13:18 D,
14:10 D6, 14:40 D,
15:15 D6, 15:23 D,
16:15 D6, 16:28 D,
16:30 D, 17:32 D,
18:20 D, 19:20 D6,
19:32 D, 20:41 D6,
21:36 D
05:05 D6, 05:29 D,
06:25 D6, 06:29 D,
07:15 D, 07:30 D,
08:30 D6, 08;59 D,
09:15 D, 10:00 D6,
11:10 D, 11:15 D6,
12:30 D, 13;00 D,
13:30 D6, 14:30 D6,
14:50 D, 15:30 D6,
16:40 D, 17:25 D,
18:30 D6, 19:45 D6,
20:50 D
Kursy przez Szwecję:
10:56 D, 12:26 D,
14:31 D, 15:36 D,
16:41 D, 18:41 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia / Rynek – Szpital Wojskowy

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6 – kursuje w soboty

LASKI WAŁECKIE WAŁCZ
ODJAZD *
Laski Wałeckie Wałcz

06:25 D, 08:15 D,
10:10 D, 12:05 D,
13:55 D, 15:45 D,
17:35 D

Wałcz - Laski
Wałeckie

07:15 D, 09:15 D,
11:10 D, 13:00 D,
14:50 D, 16:40 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec-Górnica-Laski Wałeckie

ŁĄKI - WAŁCZ
ODJAZD *
Łąki - Wałcz

06:12 D, 07:42 D,
09:22 D, 11:52 D,
15:31 D, 17:00 D

Wałcz - Łąki

05:50 D, 07:20 D,
09:00 D, 11:30 D,
14:25 D, 15:55 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia / Rynek
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Chwiram-Łąki-Wałcz Drugi

ŁUGI WAŁECKIE WAŁCZ
ODJAZD *
Ługi Wałeckie Wałcz

06:22 D, 07:52 D,
09:32 D, 12:02 D,
15:21 D, 17:00 D

Wałcz Ługi Wałeckie

05:50 D, 07:20 D,
09:00 D, 11:30 D,
14:25 D, 15:55 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia / Rynek
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Chwiram-Ługi Wałeckie-Wałcz Drugi

OSTROWIEC- WAŁCZ
ODJAZD *
Ostrowiec - Wałcz 06:20 D, 07:20 D,
09:51 D
Kursy przez Golce:
11:08 D, 12:38 D,
14:48 D, 15:48 D,
16:53 D, 18:53 D
Wałcz - Ostrowiec Kursy przez Golce:
05:29 D, 06:29 D,
08;59 D
10:56 D, 12:26 D,
14:31 D, 15:36 D,
16:41 D, 18:41 D
Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec--Ostrowiec
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POPOWO - WAŁCZ

ŚWIĘTOSŁAW - WAŁCZ

ODJAZD *
Popowo - Wałcz

06:46 D, 08:16 D,
09:56 D, 12:26 D,
14:58 D, 16:28 D

Wałcz - Popowo

05:50 D, 07:20 D,
09:00 D, 11:30 D,
14:25 D, 15:55 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia / Rynek
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Chwiram-Popowo-Wałcz Drugi

STRĄCZNO - WAŁCZ
ODJAZD *
Strączno - Wałcz

Wałcz - Strączno

06:10 D, 07:08 D,
09:18 D, 10:34 D,
12:15 D, 12:46 D,
14:56 D, 16:35 D,
16:51 D, 18:35 D,
20:18 D, 21:18 D,
22:18 D, 23:28 D
05:45 D, 07:55 D,
11:20 D, 11:58 D,
13:30 D, 15:25 D,
16:15 D,18:15 D,
19:30 D, 20:30 D,
21:30 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia / Rynek – Plac Wolności – Dolne Miasto
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Strączno

SZWECJA - WAŁCZ
ODJAZD *
Szwecja - Wałcz

Kursy przez Ostrowiec: 06:10 D,
07:10 D, 09:41 D
Kursy przez Golce:
11:18 D, 12:48 D,
14:53 D, 15:58 D,
17:03 D, 19:03 D

Wałcz - Szwecja

Kursy przez Golce:
05:29 D, 06:29 D,
08;59 D
Kursy przez
Ostrowiec: 10:56 D,
12:26 D, 14:31 D,
15:36 D,16:41 D,
18:41 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia

ODJAZD *
Świętosław Wałcz

06:32 D, 08:23 D,
10:18 D, 12:13 D,
14:03 D, 15:53 D,
17:43 D

Wałcz Świętosław

07:15 D, 09:15 D,
11:10 D, 13:00 D,
14:50 D, 16:40 D

Świętosław Laski Wałeckie

07:57 D, 10:02 D,
11:57 D, 13:47 D,
15:37 D, 17:27 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec-Świętosław-Laski Wałeckie

WAŁCZ DRUGI - WAŁCZ
ODJAZD *
Wałcz Drugi Wałcz

07:07 D, 08:32 D,
08:57 D, 10:09 D,
10:17 D, 12:47 D,
14:35 D, 16:05 D

Wałcz Wałcz Drugi

05:50 D, 07:20 D,
09:00 D, 09:05 D,
11:30 D, 11:39 D,
14:25 D, 15:55 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia / Rynek
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Chwiram-Wałcz Drugi

ZDBICE - WAŁCZ
ODJAZD *
Zdbice - Wałcz

Kursy przez Szwecję:
05:59 D, 06:59 D,
09:31 D
Kursy przez Golce:
11:29 D, 12:59 D,
15:04 D, 16:09 D,
17:13 D, 19:13 D

Wałcz - Zdbice

Kursy przez Golce:
05:29 D, 06:29 D,
08;59 D
Kursy przez Szwecję:
10:56 D, 12:26 D,
14:31 D, 15:36 D,
16:41 D, 18:41 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec-Zdbice -Ostrowiec

*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Kłębowiec-Szwecja -Ostrowiec

WITANKOWO - WAŁCZ
ODJAZD *
Witankowo Wałcz

08:43 D, 09:55 D

Wałcz Witankowo

09:05 D, 11:39 D

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia
*Kursy realizowane w ramach komunikacji gminnej na odcinku
trasy Wałcz Drugi-Witankowo-Wałcz Drugi

Wszystkie kursy w miejscowości Szwecja również będą zatrzymywać się na przystanku zlokalizowanym przy Kościele.

Trasa przejazdu: Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców Przychodnia – Zatorze Zatoczka – Ostrowiec
– Szwecja – Zdbice – Szwecja – Ostrowiec – Wałcz,
Zatorze – ul. 1go Maja (Przedszkole) – ul. Tysiąclecia
SP4 – ul. Okulickiego ZURT – ul. Kościuszkowców
Przychodnia – Dworzec autobusowy / lub Wałcz, Dworzec autobusowy – ul. Tysiąclecia SP4 – ul. Okulickiego
ZURT – ul. Kościuszkowców Przychodnia – Plac Wolności – Dolne Miasto

D – kursuje od poniedziałku
do piątku oprócz świąt
6 – kursuje w soboty

EkoRolnik
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Przy Zespole Szkół nr 4 w Wałczu rozpoczęły się prace związane z montażem systemów energetyki odnawialnej.
To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla uczniów kierunku ,,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Instalowane elementy z pewnością posłużą wszystkim adeptom sztuki wykorzystywania sił natury w codziennym życiu, ale także będą służyły budowaniu świadomości
proekologicznej wszystkich, którzy odwiedzą ZS4 lub znajdą się w pobliżu szkoły. Na terenie
ogrodu od strony ulicy Parkowej (gdzie dawniej hodowane były warzywa) powstaje bowiem tzw.
,,szkolny ogródek technologiczny OZE”, na którego terenie będzie można zobaczyć wiele urządzeń
do pozyskiwania energii z natury.
Docelowo, prócz już zainstalowanych dwóch turbin wiatrowych, na tym terenie instalowane będą
także elementy fotowoltaiczne, kolektory solarne, a także szereg urządzeń współtworzących system
technologii proekologicznej takich jak np. gruntowy wymiennik ciepła z czerpnią, kocioł gazowy
z odzyskiem energii, pompa ciepła (powietrze - ciepła woda użytkowa). Rzecz jasna - uczniowie
będą mieli okazję nie tylko poznawać tajniki związane z instalacją urządzeń, będą zajmowali się
sterowaniem zaawansowanymi urządzeniami, jak też będą mieli możliwość… czerpania codziennych korzyści z funkcjonujących rozwiązań, ponieważ pozyskana ,,czysta” energia będzie w 100
proc. wykorzystywana w szkole.
S. Niewczas
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EXTRAWAŁCZ nr 424

Radiowóz dla
dzielnicowych

OGŁOSZENIE PŁATNE

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu otrzymali przed świętami nowy radiowóz. Kluczyki do nowego
pojazdu odebrali policjanci dzielnicowi z rąk wójta gminy Wałcz Jana Matuszewskiego. Hyundai tucson został kupiony
w systemie „50:50”, w połowie ze środków finansowych Komendy Głównej Policji, a w połowie ze środków gminy
wiejskiej Wałcz.
z
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Fiskus nie zawiesi przedawnienia

Kwestia instrumentalnego traktowania wszczęcia postępowań karnych skarbowych była dyskutowana od dawna. Wszczęcie takiej
sprawy powoduje bowiem zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co daje fiskusowi swobodę w prowadzaniu postępowań podatkowych bez obawy o przedawnienie podatków.
Dlatego jako szczególnie istotne potraktować należy stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z wyroków z dnia 30 lipca
2020 r. (sygn. I FSK 128/20 i I FSK 42/20), w których potwierdził, że sąd administracyjny jest uprawniony do zbadania, czy w danej sprawie nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego.
upłynął termin płatności podatku.

I co, że przedawnione?
Przedawnienie zobowiązania podatkowe ma bardzo istotne skutki. Zgodnie
bowiem z przepisami Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia. Wygaśnięcie zobowiązania
podatkowego likwiduje stosunek prawnopodatkowy łączący podatnika z fisku-

sem. Oznacza to, że w wyniku wygaśnięcia zobowiązania po upływie terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego organ podatkowy nie będzie mógł
dochodzić należności z tego tytułu.
Zasadniczo Ordynacja podatkowa przewiduje, że zobowiązanie podatkowe
przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym

OGŁOSZENIE PŁATNE

Co robią organy?
Dość powszechną praktyką organów
podatkowych jest wszczynanie postępowań karnych skarbowych (często przed
samym upływem biegu terminu przedawnienia), aby zawiesić bieg terminu
przedawnienia zobowiązań podatkowych. W takich postępowaniach karnych
działania organów są mocno ograniczone, a fiskus informuje podatnika wyłącznie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia jego zobowiązania. W istocie
głównym skutkiem i celem takiego działania jest niedoprowadzenie do przedawnienia zobowiązania podatkowego
i umożliwienie spokojnego przeprowadzenia postępowania przez organy podatkowe. Właśnie taką praktykę skrytykował Naczelny Sąd Administracyjny.
Co na to NSA?
Zdaniem Naczelnego Sądu Admnistracyjnego organy podatkowe nie mają
uprawnień do swobodnego i w istocie
niczym nieograniczonego wszczynania

postępowań karnych, jedynie w celu
zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dodatkowo – sąd
administracyjny powinien przeciwdziałać nadużyciu prawa, szczególnie w sytuacji, kiedy nadużycia dopuszcza się
organ władzy.
Naczelny Sąd Administracyjny stanął po
stronie podatników jasno wskazując, że
nie powinno się wszczynać postępowań
karnych skarbowych tylko dla zawieszenia terminu przedawnienia bowiem prowadzić to może do patologii- celowego
wszczynania postępowań karnych skarbowych jedynie dla uniknięcia przedawnienia zobowiązanie.
W świetle przywołanego orzeczenia
NSA możliwa jest sytuacja, że pomimo
formalnego wszczęcia postępowania
karnego skarbowego i poprawnego zawiadomienia o tym fakcie podatnika, nie
wywoła to skutku w postaci zawieszenia
biegu terminu przedawnienia.
radca prawny
Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com

12

EXTRAWAŁCZ nr 424

REKLAMA

Bezpieczny
sen jeży

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu zbudowali domki dla jeży. To nie tylko bezpieczne schronienie
dla tych sympatycznych zwierząt, które coraz częściej odwiedzają miasta, ale też sposób na zagospodarowanie liści,
których wywóz sporo kosztuje. Jeży nie należy dokarmiać i w jakikolwiek sposób niepokoić, legowisk nie wolno rozkopywać. Dwa pierwsze domki powstały w parku przy ulicy Tysiąclecia i skwerze przy Szkole Podstawowej nr 5 na
Dolnym Mieście. Pomysł na zbudowanie legowisk dla jeży narodził się w ratuszu.
z

„Listy na
wyczerpanym
papierze”
,,W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest
ważne”. To cytat z książki poniżej.
Od dwóch dni oglądam na TVP1 serial o Agnieszce Osieckiej i właśnie mnie tknęło, że czytałam jakiś czas temu
książkę zawierającą niepublikowaną wcześniej korespondencję Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory z lat 19641966 ze wstępem Magdy Umer. Dwoje poetów. Dwoje
cudownych ludzi. On - elegancki starszy pan, mistrz słowa.
Ona - piękna, młoda i szalona. Dwoje wrażliwców zakochanych w sobie i tak cudnie do siebie piszących. Dwoje
niebanalnych artystów. W książce znajdują się dzieje romansu, ukrywanego i burzliwego i wzruszającego jak ich
twórczość. Można tam zobaczyć całe piękno tego uczucia,
w miłosnych listach, kartkach, piosenkach. Polecam bardzo. Pamiętam, że jak to czytałam, to byłam wewnętrznie
ciągle uśmiechnięta i niezwykle radosna. Też wewnętrznie.
Do książki dołączona jest płyta z audiobookiem czytanym
przez Magdę Umer i Piotra Machalicę.
Aldona Piaskowska
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Prawda o obwodnicy
Kiedy osobiście podejmowałem działania w sprawie budowy obwodnicy
naszego miasta, pana wojewody Marka Subocza nie było jeszcze na świecie, a pan poseł Paweł Suski pewnie
jeszcze biegał boso.
Na początku lat 80. ubiegłego wieku,
jako przewodniczący Miejskiej Rady
Narodowej, wspólnie z ówczesnym
naczelnikiem Leszkiem Ryźlakiem
nakreśliliśmy sobie dwa strategiczne
cele dla miasta. Była to budowa nowego szpitala w dzielnicy Chrząstkowo oraz budowa obwodnicy Wałcza.
Służba zdrowia w tamtych latach była
podporządkowana rządowi, wiec nie
uzyskaliśmy należytego wsparcia
ze strony wojewody pilskiego. Nasz
szpital był przepełniony, ponieważ leczeni w nim byli również mieszkańcy gmin Jastrowie i Szydłowo, a 107
WSG pełnił funkcję szpitala okręgowego (nie było jeszcze 10 klinicznego szpitala w Bydgoszczy).
Biorąc pod uwagę powyższe skupiliśmy się na budowie obwodnicy.
Wspierał nas w tym dyrektor Okrę-

gowej Dyrekcji Dróg w Koszalinie
p.Strach, który zarządzał również
drogami w województwie pilskim.
Niestety bardzo negatywnie o tej inwestycji wypowiadało się Ministerstwo Obrony Narodowej z uwagi na
lokalizację w Wałczu pułku łączności
i pułku zmechanizowanego. Szczególnie „Cyrk” mieszczący się przy
ul. Wojska Polskiego, z uwagi na poligon, strzelnicę i „drogę czołgową”
nie akceptował naszych zamiarów
(były to czasy Układu Warszawskiego, gdzie nasz pułk stanowił jego
ważne ogniwo). Również władze województwa pilskiego niechętnie podchodziły do tego tematu. Dyrektor
Strach informował nas, że zarówno
wojewoda Bogdan Dymarek i wojewoda Zbigniew Rosiński byli przeciwni naszym planom.
W połowie lat 90. również jako przewodniczący Rady Miasta wspólnie
z burmistrzem Zdzisławem Tuderkiem powróciliśmy do tej sprawy.
Mimo wsparcia dyrektora Okręgowej
Dyrekcji Dróg w Koszalinie StaniOGŁOSZENIE PŁATNE

sława Czekały władze pilskie były
przeciwne. Nie zniechęciło to nas,
wręcz przeciwnie szukaliśmy innych
rozwiązań. W 1996 r. na nasza prośbę
skierowaną do Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej prof. Bogusława Liberadzkiego, do Wałcza
przyjechała delegacja z Ministerstwa
na czele z dyrektorem Departamentu Planowania p. Kaczmarkiem. Od
tego czasu pojawiła się nadzieja ze
obwodnica powstanie.
W roku 1998 , kiedy ważyła się sprawa przynależności powiatu wałeckiego do nowo powstających województw, budowa obwodnicy była
„kartą przetargową” w rozmowach
prowadzonych w Wałczu miedzy
innymi z wicepremierem Longinem
Komołowskim, wojewodę Władysławem Lisewskim oraz posłem Jackiem
Piechotą, późniejszym ministrem gospodarki. Uzyskaliśmy wówczas zapewnienie, iż obwodnica Wałcza jako
swoista brama do województwa zachodniopomorskiego będzie szybko
wybudowana. Osobą bardzo życzli-

wą budowie obwodnicy Wałcza był
dyrektorujący wiele lat w O/GDDKiA w Szczecinie Feliks Gilewski. To
właśnie za jego czasów, kiedy to burmistrzem Wałcza był Zdzisław Tuderek, a ja pełniłem funkcję starosty,
uzyskano decyzję lokalizacyjną na
budowę obwodnicy naszego miasta.
Miała być ona budowana równolegle
z budową obwodnicy Stargardu, którą
ukończono w 2012 roku. Niestety po
zmianach kadrowych w O/GDDKiA
w Szczecinie szanse na szybką budowę obwodnicy zmalały.
W 2013 roku wspólnie z ówczesną
burmistrz Wałcza Bogusławą Tobolewską zaprosiliśmy radnych SLD
w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na czele z dzisiejszym
posłem Dariuszem Wieczorkiem i pokazaliśmy im zakorkowany Walcz.
Po tej wizycie został przygotowany
apel Sejmiku skierowany do Rządu
Rzeczypospolitej o pilne rozpoczęcie
budowy obwodnicy Wałcza. Niestety wszyscy radni Platformy Obywatelskiej, partii Pawła Suskiego, oraz

radni PSL byli przeciw. Za głosowali tylko radni SLD oraz PiS łącznie
z Andrzejem Suboczem.
Dziękując więc posłowi Pawłowi Suskiemu, który po 7 latach posłowania
wychodził wreszcie u kolejnego ministra rozpoczęcie budowy obwodnicy Wałcza, trzeba też pamiętać o tych,
którzy przez dziesięciolecia nie załamując rak, działając w różnych warunkach politycznych i ekonomicznych mieli na względzie przyszłość
miasta i dobro jego mieszkańców.
Jako osoba, która przez ten czas aktywnie uczestniczyła w wielu działaniach na rzecz powstania obwodnicy
Wałcza w ciągu DK 10 jestem przekonany, iż będąc w strukturach województwa wielkopolskiego w dalszym ciągu nie mielibyśmy szans na
obwodnicę, tak jak nie mają i przez
długie lata nie będą miały obwodnic
takie miasta Wielkopolski, jak Piła,
Ujście, Chodzież czy Jastrowie.
Janusz Różański
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Już po raz czwarty przedstawiamy naszą zupełnie subiektywną wigilijno-noworoczną szopkę. Podobieństwo występujących na scenie zwierząt do kogokolwiek
jest niezamierzone i zupełnie przypadkowe.
W liczącym 21 osobników królestwie
zwierząt od nowego rozdania minęły już dwa lata i kiedy w pierwszym
roku niemal wszyscy - poza nielicznymi wyjątkami - przedstawiciele fauny
pili sobie z dzióbków, obecnie Żeglarz
wraz z Załogantem muszą stawić czoła
potężnemu sztormowi. Wiele wskazuje
na to, że szykuje się przewrót, a próba
zdetronizowania Żeglarza i przejęcia
władzy wydaje się tylko kwestią czasu.
Dwa lata rządów ujawniło, że nie
wszystko w realu wygląda tak słodko,
jak w czasie wyborczej kampanii. Pojawiły się problemy, żeby tylko przypomnieć sprawę śmieci, atut młodości
i świeżości nowej władzy jakby trochę
się zdewaluował, a im dalej od wyborów, tym bardziej od Żeglarza zaczęli
odwracać się jego nawet najbardziej

zagorzali zwolennicy. Twardo tkwi
przy nim przewodniczący zgromadzenia zwierząt Bóbr, który usiłuje
osłabiać ostrze ataków, choć brakuje
mu argumentów i coraz słabiej mu to
wychodzi. Często rządzących wspiera
Niedźwiedzica - znana z obrony słabszych i wykluczonych - choć i ona - widząc popełniane błędy - woli milczeć.
Z załogą jachtu często identyfikuje się
Wilk. Najczęściej popiera pomysły
rządzących, ponieważ sam prowadzi
sporą firmę, więc wie, jak trudno jest
zarządzać królestwem.
Woltę o 180 stopni wykonał za to Gołąb Pocztowy - który już nie jest gołąbkiem pokoju, lecz raczej jastrzębiem
wojny - oraz Lwica. Oboje zasiadają
w zgromadzeniu nie pierwszy raz,
obecnie są zastępcami Bobra, a więc
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mają doświadczenie i wiedzą, jak prowadzić różne gierki. Polityczne ambicje tego pierwszego sięgają wyżej niż
jednego z dwóch zastępców, tak więc
można się spodziewać, że podczas
planowanego przewrotu Pocztowy
Gołąb będzie chciał odegrać jedną
z głównych - jeżeli nie główną - rolę.
Natomiast Lwica - w porównaniu z poprzednią kadencją - sprawia wrażenie
wyleniałej kotki i często podczas obrad
wydaje się być myślami zupełnie gdzie
indziej. Skupia się niemal wyłącznie
na bezpardonowych atakach na Żeglarza nie bardzo interesując się innymi
sprawami. Jak wieść gminna niesie,
w działaniach Lwicy widać ślad łapy
- przedstawiciela drugiego królestwa
zwierząt - a mianowicie Yorka. Ten
niepozorny zwierzaczek może wydawać się niegroźny, lecz to tylko pozory,
ponieważ od lat ma spore polityczne
ambicje i cały czas chce je zrealizować. Zresztą próbuje się wtrącać nie
tylko do tego królestwa, lecz wywiera naciski również na inne, w którym
niedawno głosami wszystkich zwierząt
odwołano głównego gospodarza.
Od załogi jachtu odwrócił się również
Wilczur - zwany Łącznikiem lub Trawnikiem - ponieważ zajmuje się niemal
wyłącznie odcinkiem drogi łączącym
ulice Gen. Andersa z Aleją Zdobywców Wału Pomorskiego oraz wycinaniem chaszczy i pielęgnacją trawników. O tym, co odkrywczego wnosi
do dyskusji podczas obrad zgromadzenia, niech świadczy jeden dialog, jaki
Łącznik przeprowadził z Bobrem.
- Panie przewodniczący, już od 20
minut proszę o głos - przypominał się
Trawnik.
- Proszę - Bóbr udzielił mu głosu
- Ponieważ pytanie, które chciałem
zadać już padło, rezygnuję z zabrania
głosu - podsumował Łącznik.
Natomiast swój poziom trzymają będący od zawsze w opozycji do Żeglarza Tygrys, Kobra, Wół i Ryba. Jednak gdy poziom wypowiedzi dwojga
pierwszych jest zawsze wysoki, pozostali raczej kroku im nie dotrzymują.
W poprzednim rozdaniu Tygrys był
praktycznie liderem i choć ze zmianą
warty stracił sporo władzy, po wolcie
dotychczasowych zwolenników Żeglarza, zaczyna ją powoli odzyskiwać. Do
każdego posiedzenia jest perfekcyjnie
przygotowany, lecz czasami potrafi
manipulować danymi. Tygrys zwany
także Walcem Drogowym z racji wykonywanego zawodu ciekawie zerka
na fotel zajmowany przez Żeglarza
chyba po cichu licząc, że w razie przewrotu - przy poparciu swojego obozu
- go zajmie. Wydawało się, że zdetronizowana w ostatnich wyborach Kobra będzie wręcz kąsać na oślep. Lecz
widać wyraźnie, że dobro królestwa
stawia ponad własne ambicje i potrafiła poprzeć Żeglarza nawet w tak
delikatnej sprawie, jak podniesienie
podatków. Zgromadziła wokół siebie

kilku stronników, jeżeli jednak Husky,
zwany Biegaczem - ponieważ jego zegar zatrzymał się w czasach Wunderteamu - niewiele wnosi, to dwie Żmijki
już potrafią boleśnie Żeglarza ukąsić.
Wół kiedyś zajmował miejsce Bobra
i tej zmiany nie może przeboleć. Cały
czas próbuje pouczać wodnego gryzonia, jego głos w dyskusji rzadko
jest merytoryczny - np. dlaczego nie
zdjęto jeszcze baneru WOŚP? - a jego
najważniejszym celem jest chwalenie
obecnego rządu. Zasiadająca w królestwie od zarania Ryba nigdy nikogo
wprost nie skrytykowała. Ona podczas
obrad tylko sugeruje, pokazuje i przypomina. O nieumytych pojemnikach
na śmieci, źle jej zdaniem ustawionym drogowym znaku, niezagrabionych liściach, nieskoszonym trawniku
i niedokładnie pomalowanej ławce.
A biedny Żeglarz - zamiast skierować
Rybę do odpowiedzialnego za sprawę
urzędnika - skrzętnie wszystko notuje i obiecuje, że sam się tym zajmie.
Oczywiście - mając na głowie wiele
ważniejszych problemów - zapomina
o drobiazgach, narażając się na kąśliwe
uwagi podczas kolejnych obrad.
Na szczególną uwagę zasługuje Mucha, a w jej przypadku przymiotnik
„upierdliwa” ma najczęściej pozytywny wydźwięk. Ten przedstawiciel
stawonogów jest chyba najbardziej
aktywnym stworzeniem w królestwie
zwierząt. Nie tylko organizuje Kiermasz Różności, lecz także przeprowadza kontrolę wywozu odpadów, sprawdza stan placów zabaw i angażuje się
w wiele inicjatyw. Gdyby wszyscy zasiadający w królestwie zwierząt choć
w niewielkim stopniu naśladowali
Muchę, świat byłby znacznie lepszy.
W poczynaniach Muchy wyraźnie widać wpływ Borsuka - temu krępemu
i mocnemu, zasiadającemu w drugim
królestwie zwierzęciu poświęcimy
później więcej uwagi - jednak owad
zaczyna być coraz bardziej samodzielny.
***
W istniejącym równolegle drugim
królestwie - wspierany przez Yorka rządy żelazną ręką sprawuje Koala.
W liczącym 17 osobników zgromadzeniu - któremu przewodniczy Żubr - ich
oddani stronnicy mają zdecydowaną
przewagę i najczęściej nie zastanawiając się nad niczym, przegłosują
praktycznie wszystko, czego chcą ich
szefowie. W tej masie politycznego
planktonu merytorycznymi wypowie-

dziami wyróżnia się Papuga, natomiast
w opozycji prym wiodą trzy postacie.
Tygrys senior, żywa skamielina - Latimeria i oczywiście walczący praktycznie ze wszystkimi, a szczególnie
z Koalą i Żubrem populistyczny Borsuk. Dwóch pierwszych zawsze jest
do dyskusji znakomicie przygotowanych, często krytykują rządzącą koalicję, lecz potrafią również zgodzić się
z adwersarzami i poprzeć ich pomysły,
wiedząc, że służą one dobru królestwa.
Borsuk to oddzielna bajka. Fakt, podczas wyborów zdobył największą
liczbę głosów, lecz jego populistyczne
zagrywki, manipulacje faktami, czy
skłonność do dyskusji na abstrakcyjne
tematy, których nikt nie chce poruszać,
sprawiły, że wszyscy przedstawiciele
zwierząt trzymają się od niego z daleka. Jego niemal na każdym posiedzeniu płaczliwe skomlenie o przyjęcie
do składu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego spowodowało, że
stracił resztki sympatii i nikt nie chce
podpisać się pod projektem uchwały,
która by zadośćuczyniła jego zabiegom. Borsuk zaciekle walczy z Koalą, próbując zdyskredytować niemal
wszystkie jego zabiegi, a jego niektóre słowne potyczki ze starającym
się opanować sytuację Żubrem chyba
powinny znaleźć finał w sądzie. Arytmetyka jest nieubłagana i dla swoich
populistycznych pomysłów Borsuk nie
uzyskuje poparcia. Nie mogąc spełnić
się w czasie obrad, jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych,
w których mocno atakuje również Żeglarza. Posiada lekarstwo na niemal
wszystkie dolegliwości, jakie trapią
pierwsze królestwo, a jego wpisy aż
roją się od znakomitych - według niego - rad. Ponadto na wszystkim się zna,
wyraża więc swoje opinie praktycznie
na każdy temat, a zdjęcie profilowe
zmienia - jak twierdzą złośliwi - chyba
częściej niż gacie. Wraz z Muchą stara się pomagać innym i to jest - wśród
ciemnych - jaśniejsza strona jego działalności. Wszystko to jednak robi na
pokaz, każdy akt miłosierdzia publikując na Facebooku.
Przedstawiciele obu królestw mają
jeszcze trzy lata do kolejnych wyborów. Jeżeli jednak pozycja Koali wydaje się niezagrożona i ten sympatyczny
niedźwiadek raczej spokojnie dotrwa
do końca kadencji, to dla Żeglarza rok
2021 może okazać się ostatnim rokiem
jego rządów.
Kaszalot
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Łazanki
Składniki:
• 500 g makaronu łazanki,
• 400 g boczku,
• 400 g pieczarek,
• 2 duże cebule,
• 400-500 g kapusty kiszonej,
• sól, pieprz,
• olej

Wykonanie:
Makaron ugotuj i odstaw. Kapustę pokrój, do
garnka wlej około 2 cm wody, dodaj kapustę
i gotuj pod przykryciem około 20-25 minut aż
zmięknie. W tym czasie prawie cała woda powinna odparować. Jeśli stanie się to wcześniej,
podlej odrobinę. W dużym garnku przesmaż
pokrojony w małą kostkę boczek, gdy wytopi
się trochę tłuszczu (jeśli boczek jest chudy, wlej
trochę oleju), dodaj posiekaną cebulę i pokrojone
w plasterki pieczarki, wszystko przesmaż, dodaj
ugotowaną kapustę, wymieszaj, dodaj makaron,
dopraw solą i pieprzem, delikatnie, ale dokładnie wymieszaj, garnek przykryj i odstaw na kilka
chwil, aby łazanki trochę się przegryzły, a składniki połączyły.
Źródła: www.kulinarnapolska.org
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