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Lokalne Centrum Nauki:
potrzeba czy fanaberia?

Powstające na wiosek powiatu wałeckiego Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” dla większości to wyczekiwana
i znakomita inwestycja. Jednak niektórzy twierdzą, że niewiele osób będzie z Centrum korzystać i są to niepotrzebnie
wydane pieniądze.
Wartość projektu powstającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Centrum to około 4,5
miliona złotych. 3,8 miliona pochodzi
ze środków Unii Europejskiej, natomiast pozostałe to środki własne powiatu. Należy nadmienić, że powiat
wałecki otrzymał 2,7 miliona złotych
w ramach wsparcia samorządów na
wkłady własne do projektów. W Centrum ma zostać zatrudnionych 5 - 6
osób na cały etat, a kolejne osoby będą
pracować na umowę zlecenie. Głównymi celami projektu jest między innymi: zwiększenie zainteresowania
dzieci i młodzieży naukami ścisłymi,
podwyższenie umiejętności uczniów
na różnych poziomach edukacji, czy
wzmocnienie bazy dydaktycznej
w powiecie wałeckim.
W Centrum będą znajdować się pracownie symulatorów (śmigłowca,
samochodu, wózka widłowego i koREKLAMA

parki), pracownia klocków edukacyjnych, pracownia informatyczna, fizyko-chemiczna, odnawialnych źródeł
energii, a przed budynkiem powstanie
naukowy plac zabaw. Otwarcie obiektu zaplanowano na kwiecień.
- Powstanie cykl edukacyjny, od pracowni klocków lego, gdzie uczestnicy będą uczyć się programowania
i kodowania - przybliża zadania Centrum koordynator unijnego projektu
Arkadiusz Niefiedowicz. - Następnie
dzieci i młodzież przejdą do pracowni
informatycznej i tam będą doskonalić
swoje umiejętności. Kolejny etap to
prace przy programowaniu symulatorów. Będziemy mocno współpracować z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową oraz z nauczycielami wałeckich szkół. Być może znajdą się
inni entuzjaści nauki z innych miejscowości, którzy wyrażą chęć współpracy z nami.
Dokończenie na str.2
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Felieton

Złoty środek
Tytułowa definicja mówi o rozwiązaniu pośrednim, które polega na
unikaniu skrajności. W mediach
społecznościowych aż roi się
od relacji jak to ludzie pomagają nie tylko innym osobom, lecz
również zwierzętom. Te ostatnie

stworzenia w okresie srogiej zimy
są szczególnie narażone na niedogodności i wielu ludzi stara się
ulżyć ich doli. Jednak czy w takich przypadkach nie należy postępować z rozwagą i umiarem?
Cytując klasyka, w zimie musi
być zimno, lecz flora oraz fauna
od powstania świata potrafi sobie
poradzić z tym problemem.
Rozumiem, kiedy sarna wpadnie
do studzienki, czy innego rowu
wykopanego przez człowieka.
Wtedy pomoc ludzi jest niezbędna. Jednak czy w imię pomagania ptakom musimy bezkrytycznie wrzucać do jeziora wręcz
tony różnego rodzaju pieczywa?
Pomijam już fakt, że jest to szkodliwe nie tylko dla ptactwa, lecz
również dla innych mieszkańców wód. Wykładanie słomy na
lód - aby ptaki miały komfortowy

nocleg - tylko w mieście też jest
jakby pomaganiem na pół gwizdka. Idąc takim tokiem rozumowania, należałoby wykładać słomę
na wszystkich, znajdujących się
w obrębie administracyjnym Wałcza akwenach. A co z leśnymi
zbiornikami wodnymi na terenie
powiatu? Przecież tam również
przebywają ptaki, choć nie tak
mocno rzucają się w oczy jak te
w mieście. Natomiast przerzucanie się kto przywiózł więcej słomy
i kto zrobił wcześniej, zakrawa na
protekcjonalizm i stwierdzenie,
że moje pomaganie jest lepsze
niż twoje.
Ingerencja człowieka w świat
zwierząt
zawsze
przynosiła
i przynosi dla tego świata więcej szkód niż korzyści. Dlaczego
rasowe psy, czy konie szlachetnej krwi żyją krócej od zwykłego

kundla, czy poczciwej szkapy?
Ponieważ poprzez stosowanie
wyrafinowanych metod hodowlanych stały się zbyt delikatne,
a działania ludzi powodują, że
słabsze geny są również przekazywane kolejnym pokoleniom.
Podobnie jest z ptakami, które
w czasie zimy wielu ludzi chroni
i dokarmia. Przecież po katastrofie w Czarnobylu powstała strefa,
w której człowiek nie prowadzi
praktycznie żadnej działalności
i przyroda powoli zaczyna się
odradzać. Nawet dotychczas
udomowione zwierzęta ponownie zdziczały, żyją na wolności
i się rozmnażają, lecz przeżywają tylko najmocniejsze osobniki,
ich geny są przekazywane dalej,
a dobór naturalny eliminuje słabsze.
Wspieranie leży w naturze czło-

powiatu to tylko 170 tysięcy. Reszta
jest wypracowywana. Powołaliśmy
jednostkę kultury, która może prowadzić działalność gospodarczą, a więc
biletować wejście do Centrum. Obecnie czekamy czy nadzór wojewody nie

zakwestionuje uchwały o powstaniu
jednostki kultury i jeżeli tak się stanie
- na co liczymy - będzie można sprzedawać bilety. W najbliższych dniach
zostanie powołany dyrektor Centrum,
który rozpocznie urzędowanie 1 mar-

ca. Chcemy, aby to stanowiska objęła
jak najbardziej kompetentna osoba,
która nie tylko umie pozyskiwać
środki unijne, lecz także zapewni, że
w Centrum zostaną zatrudnieni najlepsi fachowcy.

wieka i należy pomagać innym.
Ludziom i w razie potrzeby
zwierzętom. Wymaga to niemałego wysiłku, poświęcenia
swojego prywatnego czasu
oraz samozaparcia i jest godne
największych pochwał. Czasami jednak widać, że w pomaganiu potrafimy się zatracić
i choć wprawdzie zauważamy
innych wspierających, myślimy, że nasze działania są najlepsze. Konkurencja powinna
napędzać kreatywność, lecz
w pomaganiu wszyscy powinniśmy znaleźć złoty środek i iść
w jedną stronę. Pomoc, jakiej
udzielamy, winna dawać nam
wyłącznie satysfakcję i nie powinniśmy z niej robić narzędzia
do promocji własnej osoby
i walki z innymi.
piotr

Dokończenie ze str.1

Jednak są osoby, dla których Centrum
to niepotrzebnie wydane pieniądze.
Twierdzą, że w tych trudnych czasach
będzie stało puste.
- Kiedy w grudniu ubiegłego roku
uchwalaliśmy budżet powiatu na 2021
rok, zapytałem dlaczego nie uwzględniamy w nim wydatków na Centrum
- mówił radny RP Janusz Różański.
- Starosta Bogdan Wankiewicz wtedy
zapewnił - podkreślam zapewnił - że
przez najbliższe trzy lata środki na
utrzymanie Centrum będą pochodziły
z unijnych dotacji. A miesiąc później
Rada przyznała 200 tysięcy złotych.
Więc pytam, po co takie deklaracje
starosty? Ponadto zmieniono statut
i obecnie placówka stała się jednostką
kultury i dzięki tej zmianie korzystanie z Centrum będzie płatne. Nie wiem
czy w związku z tym nie będzie trzeba
zwracać unijnej dotacji. Uważam, że
jesteśmy za małym ośrodkiem, aby
funkcjonowało u nas taka placówka.
Myślę, że nie będzie to rentowne i powiat będzie musiał ciągle dopłacać.
Życzę tej inicjatywie jak najlepiej,
lecz jestem sceptyczny i uważam, że
jest to fanaberia. Będę się temu projektowi uważnie przyglądał.
- Środki, jakie przeznaczyliśmy na
Centrum podczas ostatniej sesji, posłużą na rozruch placówki - uzasadniał przyznanie pieniędzy Bogdan
Wankiewicz. - Później rola dyrektora,
której będę mocno pilnował, powinna
sprowadzać się do tego, aby Centrum
na siebie zarabiało. Podobnie jest
z Zakładem Aktywizacji Zawodowej,
którego budżet to 4 miliony, a dotacja
REKLAMA
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Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
dyrektorem Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” zostanie
Arkadiusz Niefiedowicz.
piotr,
fot. Lokalne Centrum Nauki
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Jak mądrze
dokarmiać ptaki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu wraz z pracownikami Urzędu Miasta zadbali o to, by łabędziom i kaczkom było cieplej. Lód został odśnieżony, wysypano
i ułożono grubą warstwę słomy. Teraz doradzają, jak karmić ptaki, żeby nie wyrządzić im więcej szkód niż korzyści.

Ptaki najlepiej zacząć dokarmiać po
pierwszych opadach śniegu, gdy zdobywanie pożywienia staje się utrudnione. Zbyt wczesne dokarmianie
zaburza ich wędrówkę, powodując
pozostawanie w Polsce i późniejsze problemy w przetrwaniu zimy.
Jeśli zdecydujemy się na dokarmianie
ptaków, powinniśmy robić to systematycznie. Dokarmianie najlepiej zakończyć wczesną wiosną, gdy ptaki będą
już w stanie samodzielnie zdobyć pożywienie.
Starajmy się wybierać odpowiedni pokarm:
- dla drobnych gatunków wróblowatych, np. mieszanki nasion, ziaren (łu-

skany słonecznik, dynia, siekane orzechy, proso, drobne kasze, owies lub
płatki owsiane),
- dla większych gatunków, jak gołębie,
kawki, gawrony - większe nasiona:
pszenica, gruba kasza,
- dla sikor i dzięciołów - można powiesić kawałki niesolonej, surowej słoniny
(nie może ona wisieć dłużej niż dwa
tygodnie), siekane orzechy,
- dla kosów i kwiczołów - np. pokrojone jabłka, morele, owoce jarzębiny,
czarnego bzu, głogu, dzikiej róży,
- dla ptaków wodnych - kaczek, łabędzi, np. ziarna zbóż, płatki owsiane,
drobno pokrojone warzywa, kukurydza.

Pamiętajmy, pokarm musi być naturalny, świeży, bez dodatku soli i przypraw,
zepsute jedzenie czy pleśń mogą zaszkodzić, karmienie pieczywem przez
kilka miesięcy prowadzi do chorób
układu pokarmowego, w sklepach zoologicznych możemy kupić gotowe mieszanki dla ptaków, dokarmiajmy w odpowiednim miejscu, czyli tam, gdzie
ptaki będą miały łatwy i bezpieczny dostęp do pożywienia, a resztki pokarmu
nie będą zalegały i wabiły np. gryzoni.
Mądre dokarmianie ptaków pomoże
przetrwać im zimę, nieprzemyślane
może przynieść więcej szkód niż korzyści.
Oprac. mk
REKLAMA
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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
• Kierownik ekipy montażowej
(Odnawialne Źródła Energii). Wymagane uprawnienia elekt. Stałe
zlecenia. Zgłoszenia proszę wysyłać na biuro@powerbell.pl
• 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
• 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

• 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
• Sprzedam dom do remontu na ul. Chełmińskiej. Pilne.
Tel. 661 602 192
• Kupię garaż na Dolnym Mieście, najlepiej w okolicy bloku 10, 15.
Tel. 501 292 850
• Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe-120m2.
Zainteresowanych proszę aby dzwonili pod nr tel. 570 988 804
• Kupię mieszkanie bezczynszowe w Wałczu - kawalerkę około 30m2. Stare
Budownictwo do remontu.
Tel. 609 185 124
• Chętnie kupię mieszkanie, najlepiej do końca marca. Może być do remontu/
odświeżenia. Proszę zgłaszać się z każdym pomysłem, będę wdzięczny za
wszystkie propozycje.
Tel. 511 064 139 Bartek
• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe.
Tel. 609 833 120
• Na sprzedaż dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, gmina Tuczno.
Dom 91,64 m², Działka 1 225 m².
tel. 510-929-209
• Zamienię mieszkanie własnościowe, bezczynszowe 42m2
(2 pokoje, kuchnia, łazienka) na większe.
Tel. 663 228 531
- - 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 dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771

• Sprzedam mleko, śmietanę, ser i jajka z własnej hodowli.
Tel. 693 424 150

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

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

• 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

• 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
• Mercedes 124, 1990r. Sprzedam.
Tel. 604 927 771
• Przyjmę gruz.
tel. 693045713

• Sprzedam dom blisko jeziora w Wałczu.
Tel. 604 927 771

• Wymiana kranów, węży itp.
Tel. 722 170 686

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966

• Naprawa sprzętu AGD u klienta.
Tel. 731 455 707

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 601 259 606
• 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

Ogłoszenia drobne: 1.00 zł za słowo
REKLAMA

Sprzedaż lokalna (sprzedaj skutecznie samochód, mieszkanie lub
dom). Otrzymasz od nas reklamę w lokalnej gazecie, na największym portalu w powiecie wałeckim, zdjęcie sprzedawanego produktu, wystawienie produktu na OLX lub Allegro.
- kto szybciej sprzeda jak nie MY, mając wszystkie media lokalne
w ręku?
Tel. 67 387 42 43, extrawalcz@gmail.com
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Nadleśnictwo Mirosławiec
OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Mirosławiec, ul. Wolności 30, 78-650 Mirosławiec,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącą działkę oznaczoną nr 968/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Miasto Mirosławiec,
gmina Mirosławiec, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie
Tryb sprzedaży
Sprzedaż odbędzie się na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (tj. Dz.U. 2020 poz. 1463), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego
oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów,
gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U.
2007 nr 78, poz. 532), Zarządzenia nr 5 z dnia 9 lutego 2021 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa
Mirosławiec oraz Regulaminu przetargu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, danych z ewidencji gruntów
i budynków, powierzchnia:
Numer
ewidencyjny
działki

Obręb
ewidencyjny
/Gmina

Powierzchnia
ha

Opis
nieruchomości

Numer
księgi
wieczystej

968/2

Miasto
Mirosławiec
(0001)
/ Mirosławiec

0,0493

Grunty / użytek
i klasa

KO1W/00027995/0

Grunty orne / R V

2. Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie centralnej miasta Mirosławiec.
Dostęp do nieruchomości możliwy jest poprzez działkę nr 968/1, która ma dostęp do drogi publicznej (ul. Nowa – działka 541) na podstawie bezpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przejścia i przejazdu, co zostało zapisane w dziale III Księgi Wieczystej KO1W/00040949/0.
Działka częściowo zakrzewiona i zadrzewiona, wykorzystywana jest jako ogródek przydomowy.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Gmina Mirosławiec nie posiada planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla
tych terenów. Na podstawie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec” działka nr 968/2 figuruje jako ogrody, co wynika z zaświadczenia nr IGN.6727.151.2020.AP z dnia 04.11.2020 r. wydanego przez Burmistrza Mirosławca.
4. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Na dzień ogłoszenia o przetargu nieruchomość jest użytkowana przez pracownika LP, który
posiada zawartą umowę korzystania z gruntu rolnego w ramach deputatu dla pracowników
PGL Lasy Państwowe.
5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
Na w/w nieruchomości nie ciążą zobowiązania.
6. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków:
Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
7. Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 200,00 zł
słownie złotych: osiem tysięcy dwieście 00/100.
Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie obowiązujący w chwili sprzedaży podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak
stanowić.
8. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości:
1) Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w biurze
Nadleśnictwa Mirosławiec lub pod numerem telefonu 67 259 50 94 od godziny 800 do godziny
1400 w dni robocze do dnia przetargu.
2) Regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia można otrzymać
w sekretariacie Nadleśnictwa Mirosławiec lub pobrać ze strony internetowej Nadleśnictwa Mirosławiec https:// bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp _pila/nadl_ miroslawiec/ komunikaty_ i_ogloszenia.
9. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie w dniu 23.03.2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (pokój nr 20 – II

piętro) w siedzibie Nadleśnictwa Mirosławiec ul. Wolności 30, 78-650 Mirosławiec.
10. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia:
1) Wadium wynosi 800,00 zł (słownie złotych: osiemset złotych 00/100) i może być wniesione
w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Nadleśnictwa Mirosławiec na
konto PKO BP S.A. O/Wałcz 58 1020 2847 0000 1102 0039 1821 do dnia 23.03.2021 r. do
godz. 900 z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Mirosławcu oznaczonej numerem działki 968/2”.
3) Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w oryginale nie później niż do terminu wyznaczonego przetargu do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5) tj. do dnia
23.03.2021r. do godz. 900.
4) Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu
z zastrzeżeniem:
a) wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości,
b) wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał,
podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
11. Ogólne warunki udziału w przetargu:
1. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji przetargowej Zgłoszenie udziału w przetargu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu na
sprzedaż nieruchomości gruntowej.
2. Nieruchomość nie może być sprzedana, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia w wysokości minimum 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do stu złotych, tj.: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
3. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden
uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
12. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości:
Wygrywający zobowiązany jest zapłacić cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu jednorazowo, nie później niż przed terminem podpisania umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości (liczy się data wpływu na konto Nadleśnictwa) w pieniądzu przelewem na
konto PKO BP o/Wałcz nr rachunek 58 1020 2847 0000 1102 0039 1821.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Kupujący.
13. Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny:
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega
zwrotowi.
14. Informacja o prawie do zamknięcia lub odwołania przetargu:
Nadleśnictwo Mirosławiec zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert bez konieczności podania przyczyny, informując o tym
w sposób właściwy dla ogłoszenia o przetargu.
15. Nadleśnictwo Mirosławiec w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości
informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca przedmiotu przetargu
o miejscu i terminie zawarcia (warunkowej) umowy sprzedaży. 				
W/w nieruchomość położona jest w granicach administracyjnych miasta Mirosławiec,
dlatego też Gminie Mirosławiec przysługuje prawo pierwokupu.
16. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016,
str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1990) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Mirosławiec można
uzyskać na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_miroslawiec w zakładce Komunikaty i ogłoszenia. Sprzedający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Mirosławiec z siedzibą w 78-650 Mirosławiec ul. Wolności 30. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych – iodmiroslawiec@pila.lasy.gov.pl, tel. 602643729.
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Zaproszenie na wystawę
Jeszcze w maseczkach, jeszcze w reżimie covidowym, ale już można pójść do Muzeum Ziemi Wałeckiej obejrzeć wystawę o wałeckich olimpijczykach.

Wałeckie
Centrum Kultury
Nowa akcja MBP
- Książka na telefon
23.02.2021 r. godz. 20:00
( bilety dostępne na
www.kupbilecik.pl)
Kacper Ruciński ze swoim
najnowszym programie
pt. MOJITO VIRGIN!
13.05.2021 r. godz. 19:00
Spektakl Teatralny
„Cudowna Terapia”
Bilety 90 zł
(bilety dostępne na
www.biletyna.pl)
lub w kasie WCK
25.09.2020 r. godz. 20:00
Kabaret Pod Wyrwigroszem Nowy program: Yes
Bilety - 60 zł
(bilety dostępne na
www.biletyna.pl)
lub w kasie WCK

Kino Tęcza
w Wałeckim
Centrum Kultury
15.02-18.02.2021 r.
godz. 16:00
Tajemniczy Ogród
15.02-21.02.2021 r.
godz. 18:00
Skłodowska
15.02-18.02.2021 r.
godz. 20:00
Szarlatan

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

Przypomnijmy, w ramach 56. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka
w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbył się
wernisaż wystawy „Wałeccy olimpijczycy 1948 - 2016”. Tuż po otwarciu
wystawy, ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju, ekspozycja
została zamknięta dla zwiedzających.
Chcąc zaprezentować historię wałeckich olimpijczyków jak najszerszemu
gronu widzów, Muzeum Ziemi Wałeckiej przedłuża termin ekspozycji
do 16 maja 2021 r.
Kto kryje się pod mianem wałeckich
olimpijczyków? Są to sportowcy urodzeni w Wałcz, reprezentujący wałeckie kluby sportowe, absolwenci
wałeckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Honorowy Obywatel Miasta. Aktualnie Wałcz może pochwalić
się związkami z 36 olimpijczykami.
Chronologiczny układ wystawy prowadzi widzów od początków ośrodka
na Bukowinie (okres międzywojenny), poprzez Londyn 1948 r.(pierwsze powojenne Igrzyska, w których
brał udział Marian Matłoka), Melbourne (1956), Rzym (1960), Montreal
(1976), Moskwę (1980), Seul (1988),
Barcelonę (1992), Atlantę (1996),
Sydney (2000), Ateny (2004), Pekin

(2008), Londyn (2012), aż po Igrzyska w Rio de Janeiro (2016). Głównym celem wystawy jest szerzenie
idei olimpizmu wśród najmłodszych
gości muzeum, stąd komiksowa aranżacja. Każdy z naszych olimpijczyków przedstawiony został jako superbohater, a poznając jego historię,
poznajemy również jego supermoce
- w końcu, czy nie trzeba być superbohaterem i posiadać supermocy, aby
wystąpić 4-krotnie na igrzyskach?
Równolegle z historią startów naszych
olimpijczyków poznajemy historię
wałeckiego sportu - powstanie ośrodka na Bukowinie, początki Szkoły Mistrzostwa Sportowego, pobicie rekordu świata na wałeckim stadionie przez
Zdzisława Krzyszkowiaka czy historię Jelonka Jacka - towarzysza sportowców, który stał się pierwowzorem
wałeckiej rzeźby Hasiora.
Wystawa daje możliwość obcowania
z unikatowymi przedmiotami - medalami naszych utalentowanych olimpijek - Karoliny Naji i Natalii Madaj-Smolińskiej, strojami sportowymi
oraz reprezentacyjnymi naszej kadry
oraz sprzętem sportowym (tyczka
Joanny Piwowarskiej, wiosło z Seulu
Jolanty Łukaszewicz-Stańczyk itd.).

Na uwagę zasługuje kolekcja kajaków
pochodząca z firmy Plastex, obrazująca zmiany jakie zachodziły w tak
dobrze znanym w Wałczu sprzęcie
sportowym na przestrzeni lat.
Wystawa ma też swoją pluszową odsłonę. Pod zagadkowym tytułem „Od
Monachium do Tokio” kryje się jedyna w Polsce pełna kolekcja oficjalnych maskotek olimpijskich ze zbiorów red. Henryka Grzonki. W salach
naszego muzeum zamieszkało 58 pluszaków pochodzących z różnych stron
świata - od jamnika Waldiego (Monachium 1972) do maskotek mających
stać się symbolem nadchodzących
Igrzysk Olimpijskich w Tokio, noszących wdzięczne imiona Miraitowa
i Someity. Nie zabrakło oczywiście
Miszy (Moskwa 1980) i Vucka (Sa-

rajewo 1984) – chyba najbardziej rozpoznawalnych i lubianych maskotek
olimpijskich.
Wystawa powstała ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, kolekcji prywatnych oraz pamiątek wałeckich olimpijczyków.
Muzealnicy dziękują za użyczenie
swoich skarbów.
Ogromne podziękowania składają
również Alfredowi Mikłaszewiczowi
(za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie prywatnych zbiorów) oraz
Pawłowi Łakomemu (za wsparcie
merytoryczne oraz techniczne). Bez
zaangażowania obu panów wystawa
nie miałaby takiej bogatej formy.
- Zapraszamy i przypominamy, że
w niedzielę wstęp do muzeum jest
bezpłatny - zachęcają muzealnicy.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta i Gminy w Człopie, w dniu 5 lutego
2021 r. na okres 21 dni zostały wywieszone
wykazy nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia i sprzedaży.

REKLAMA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi 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, 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,
uchwała Rady Miasta Wałcz nr VII/SVIII/42/15 z dnia
28.04.2015r. 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. 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. Szczegóły – zgodnie z pełną informacją o treści ogłoszenia o przetargu

dostępną na stronie www.bip.walcz.pl.
• 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 na koncie Gminy Nr 38 1240 3712 1111 0000
4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz najpóźniej dnia 30
kwietnia 2021r.
• postąpienie nie może być niższe niż 5.500,00 zł.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 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 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

Czwartek, 18 lutego 2021
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W rocznicę przełamania

Ze względu na sytuację epidemiologiczną obchody 76. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego były ograniczone do złożenia wiązanek pod pamiątkowym obeliskiem na Cmentarzu Wojennym. Dzięki uprzejmości komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu w tych godzinach została wystawiona warta honorowa.
- Dziękuję wszystkim za obecność, za pamięć, za szacunek. 12 lutego - czytamy na stronie facebookowej wałeckiego ratusza. - To data niezwykle ważna dla tego miasta. To radość, że tak
wiele osób zechciało przyjść i oddać hołd poległym w walkach żołnierzom.
Fot. Miasto Wałcz (fb)
REKLAMA
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Czwartek, 18 lutego 2021

Pamięci poległych na Wale Pomorskim
Szwecja 2 lutego 1945 r. stała się zapleczem działań wojennych 1 Armii Wojska Polskiego. Dzięki żołnierzom 12 Pułku Piechoty wywodzącej
się z 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego wieś została zdobyta i następnie zgodnie z postanowieniami Konferencji Pokojowej w Poczdamie przyłączona do Polski.
Również między jeziorami Smolno i Zdbiczno na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami zwanym
„Przesmykiem Śmierci” rozegrała
się pierwsza krwawa bitwa polskich
i radzieckich żołnierzy na Wale
Pomorskim - systemu umocnień
wschodniej granicy III Rzeszy.
Po 76 latach od tamtych wydarzeń
jedynym miejscem mówiącym
o tych wydarzeniach są bunkry
między jeziorami oraz pamiątkowe
pomniki z tablicami opisującymi
tamte dni. O tamtych wydarzeniach
pamiętają pasjonaci historii zrzeszeni w Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Elegia”, którzy ubrani
w historyczne mundury 4 Dywizji
Piechoty opowiadają i co roku zapraszają do wspólnego upamiętnienia
tamtych wydarzeń maszerując śladami walk oraz odwiedzenia z nimi
kluczowych miejsc pól bitewnych
„Pommernstellung”- niemiecka nazwa umocnień.
Przy udziale przedstawicieli lokalnych władz oraz pasjonatów historii
wszyscy spotkali się przy pomniku
poświęconym żołnierzom 12. Pułku
Piechoty w Szwecji.
- To tu w Szkole Podstawowej
w Szwecji w 1945 roku mieścił się
sztab 1 Armii Wojska Polskiego
i stąd wychodziły rozkazy dotyczące działań wojennych, dlatego dziś
nie mogło zabraknąć was, przedstawicieli lokalnej historii, bo to na
was spoczywa pamięć historyczna
- mówił plut. Marcin Kamiński, reprezentujący byłych żołnierzy 12

Kołobrzeskiego Pułku z Gorzowa
Wielkopolskiego - Żołnierze-kombatanci są dziś w sile wieku. O ich
heroicznych walkach o odzyskanie
naszych terenów, dziś wy możecie
opowiadać, a nawet musicie, bo jesteście i będziecie niebawem jedynym świadectwem po nas. Dlatego
cieszy nas fakt, że na dzisiejszej
uroczystości również jesteście wy
- uczniowie Szkoły Podstawowej
imienia 4. Dywizji Piechoty.
Spotkanie zakończyło wręczenie
wojskowego medalu „Za Wybitne
Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” dla członków GRH
„Elegia” za kultywowanie i podtrzymywanie pamięci żołnierzy wywodzących się z 4 Dywizji Piechoty.
Po uroczystościach uczestnicy przenieśli się w miejsce walk odwiedzając „Przesmyk Śmierci”, gdzie
Niemcy wybudowali dwa żelbetowe
schrony wyposażone w karabiny maszynowe, dodatkowo okalając teren
polami minowymi, drutem kolczastym i zaporami przeciwczołgowymi. W tym miejscu dla upamiętnienia
poległych przy jednym ze schronów
postawiono głaz, na którym niegdyś
wisiała tablica pamiątkowa.
- To tu co roku zatrzymujemy się
i zapalamy symboliczny znicz pamięci. Choć tablicy już nie ma,
w przyszłym roku podejmiemy próbę jej odtworzenia, aby każdy turysta przechodząc szlakiem na chwilę
zatrzymał się i oddał hołd poległym
- zaznaczył K. Łęcki, dowódca GRH
„Elegia”.

Dalszym punktem „pamięci” było
przejście zaśnieżonymi lasami na
główne pozycje przełamanie linii
obronnej Wału Pomorskiego, zatrzymując się najpierw w Zdbicach,
gdzie przed laty utworzono skansen
bojowy poświęcony 1 Armii Wojska
polskiego, dziś niestety mocno zaniedbany. Spacerując kilka kilometrów w głąb lasu mijając po drodze
kolejny wysadzony schron, wszyscy
zatrzymali się w okolicy strumienia
Zdrój na północ od jez. Dobre, gdzie
5 lutego odbyło się przełamanie
głównej linii obrony przez 11 PP, 4
DP, który we wczesnych godzinach
rannych we mgle przedarł się przez
niemieckie linie obrony i wyszedł
na rubież drogi Wałcz - Czaplinek,
gdzie przy majątku Dobrzyca dostał
się w okrążenie. Walki w okrążeniu
trwały do godzin porannych następnego dnia. Rano 6 lutego dowódca
4 DP siłami 10 i 11 PP z dwoma
bateriami 6 PAL i częścią sił 4 dywizjonu artylerii pancernej uderzył
w kierunku zachodnim celem opanowania szosy i majątku Dobrzyca.
Siły te dotarły do okrążonego 11 PP
ok. g. 5.00, tym samym rozbijając
pierścień okrążenia. W kolejnych
rzutach na rozkaz dowódcy armii
wkroczyła 1 DP i 6 DP oraz resztki
4 DP.
- To dzięki żołnierzom 11 PP, walczącego w okrążeniu udało się utworzyć wyłom w pozycji nieprzyjaciela
wprowadzając do walki kolejne dywizje. Mało osób wie, gdzie znajduje się te miejsce - pokazuje ręką na
wzniesienie „Niedźwiedziej Góry”,
ubrany w mundur piechoty 1 Armii
WP przewodnik.
Po drodze minięto dwa krzyże poległych polskich nieznanych żołnierzy
z datą 5 lutego 1945 r., ponownie zapalając znicze.
O tym, że każdy może kontynuować
tradycje Oręża Polskiego i to nie zawsze związane z II Wojną Światową
przekonuje Janusz Pochot z Pilskiego Muzeum Wojskowego, które gromadzi eksponaty związane z okresem powojennym.
- Na co dzień nasze pilskie eksponaty związane są ze współczesnym
okresem wojskowym, co związane
jest również z naszą lokalizacją, czy-

li dawnym lotniskiem wojskowym,
ale nasze początki z odtwarzaniem
historii sięga aż 2008 r., gdy podłączyliśmy się do Grupy Rekonstrukcji
Historycznej, sami ją później tworząc przy naszej placówce - podsumowuje członek PMW w Pile.
W bitwie o Wał Pomorski poległo
i zostało rannych po stronie 1. Armii
Wojska Polskiego około 10 tysięcy
żołnierzy, a po stronie niemieckiej
około 8 tysięcy. Dokładnej liczby nigdy nie ustalono.
Tekst: plut. Marcin Kamiński,
oprac. mk,
fot: M. Kamiński,
Katarzyna Paszkiewicz
REKLAMA

Burmistrz Tuczna

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Tucznie został wywieszony na
okres 21 dni /od dnia 17.02.2021 r. do dnia
09.03.2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu .
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KAS udaremniła
wwóz odpadów

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa w zeszłym roku udaremniła
wwóz do Polski 14 transportów nielegalnych odpadów.

Aż 9 z nich to wwóz samochodów,
które z różnych powodów nie mogły być uznane za środki transportu. Takie samochody najczęściej
wjeżdżają do nas z Niemiec, ale są

też sprowadzane z USA. Wśród zatrzymanych samochodów-odpadów
znalazły się m.in. ford mustang, opel
mokka, mercedes E220 i toyota tundra. Pozostałe zatrzymane transporty

to ponad 20 ton rozdrobnionej papy
z Niemiec; 16 ton odzieży używanej
z Norwegii; 14 worków odpadów
budowlanych z Niemiec; 10 ton części samochodowych z Norwegii; 24
tony odpadów komunalnych z Niemiec.
Zatrzymane uszkodzone samochody
oraz części samochodowe po weryfikacji dokumentów, ocenie biegłego oraz uwzględnieniu wytycznych
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska klasyfikowane były jako odpady, a odbiorcy tych pojazdów uznawani za odpowiedzialnych nielegalnego
międzynarodowego przemieszczania
odpadów. Decyzję o postępowaniu
z takim odpadem podejmuje GIOŚ w grę wchodzi wywóz lub zagospodarowanie w kraju. Podobny sposób
postępowania dotyczy również pozostałych odpadów.
Oprac. mk

EXTRAWAŁCZ nr 430

Szczepienia
w COS-ie
Zgodnie z zapowiedzią wicewojewody Marka Subocza wczoraj (17
lutego) o godz. 14.00 został uruchomiony punkt szczepień w Centralnym
Ośrodku Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
To efekt rozmów wicewojewody
z dyrektor ZOW NFZ w Szczecinie
a także z dyrekcją COS-OPO w Wał-

czu.
- Cieszę się, że moje starania o utworzenie dodatkowego punktu szczepień
w Wałczu zakończyły się pomyślnie. Zwiększenie dostaw szczepionek
do miasta i powiatu doprowadzi do
zaszczepienia większej liczby mieszkańców – mówi wicewojewoda M.
Subocz.

Lans radnych nie ma ceny

Podczas obrad ostatniej (16 lutego) sesji Rady Miasta Wałcz niektórzy radni zadawali tak wiele szczegółowych pytań – na których odpowiedź można by uzyskać po jednym telefonie do urzędu - że obrady ciągnęły się w nieskończoność. Niestety ma to znaczenie w kontekście
opłaty za transmisję sesji przez lokalną telewizję (im dłuższe nagranie, tym większa opłata). Lansowanie radnych okazało się ważniejsze niż
publiczne pieniądze.
Sesja odbywała się w zdalnym trybie.
Uczestniczyli w niej wszyscy radni,
burmistrz Maciej Żebrowski i jego
zastępca Adam Biernacki. W początkowej fazie obrad radny Marek Giłka
zgłosił wniosek o zdjęcie punktu ws.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych
terenów stanowiących przestrzeń
rolniczą i kompleksy zieleni. Tu
wywiązała się długa dyskusja. Po
tłumaczeniach burmistrza i architekta miejskiego, radny Giłka wycofał
wniosek, ale… w tym momencie
radny Zdzisław Ryder stwierdził,
że jednak pojawiły się wątpliwości,
potrzebne są kolejne konsultacje
i wniosek M. Giłki zgłosił jak swój.
Po kolejnej dyskusji wniosek został
jednak przyjęty.
W kolejnym punkcie sprawnie przyjęto informację przewodniczącego
Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym, ale dłużej zatrzymano
się nad takim samym sprawozdaniem
burmistrza. Pytano o konserwację
oświetlenia; planowanie wpływów
ze sprzedaży nieruchomości; wsparcie wałeckich sportowców w czasach pandemii i czy Festiwal Dwóch
Jezior się odbędzie. Powrócił temat
śmieci i ewentualnych kar dla nierzetelnych działań firmy wywożącej
odpady. Radni chcieli również wie-

dzieć jak jest przestrzegany reżim
sanitarny podczas nauczania stacjonarnego w szkołach; pytano o cenę
jednostkową ławek zainstalowanych
na placach zabaw; o termin rozpoczęcia prac remontowych w kinie
Tęcza; o miejsce Wałcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz
zniszczenie drzew na Dolnym Mieście (większość odpowiedzi pytający
mogliby otrzymać gdyby pokusili
się o wykonanie jednego telefonu do
urzędu i spytaniu merytorycznego
urzędnika). Sprawozdanie burmistrza
zostało przyjęte jednogłośnie. Jednogłośnie radni przyjęli też sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania

przemocy w rodzinie za ubiegły rok.
Radni skupili się później nad inwestycjami miejskimi. Padło wiele
szczegółowych pytań m.in. o ścieżkę
wokół jeziora Zamkowego; poszerzenia wjazdu na ul. Podgórną i ścieżkę
rowerową do Ostrowca.
Przyjęto projekt uchwały ws. nadana
statutu dla Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Radni nie zgodzili się na rozbiórkę
dwóch budynków przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego (nr 24 i 33)
oraz dwóch przy ul. Gen. Okulickiego (nr 8 i 26). Przy procedowaniu tego projektu dyskusja znacznie
odbiegła od tematu i słychać było,

że niektórzy rajcy nie wiedzieli
o czym dyskutują i co zawiera projekt uchwały. Jednak lansowaniu nie
było końca, co zirytowało radną Bogusławę Towalewską, która stwierdziła, że czas na takie rozmowy był
wcześniej, a mieszkańcy są zniesmaczeni tego typu dyskusją.
Podobnie było przy uchwalaniu
projektu ws. wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów gminy. W pewnym
momencie niemal wszyscy obradujący pogubili się w proponowanych
zmianach i potrzeba było sporo czasu
zanim osiągnięto consensus i przystąpiono do głosowania.
Dokonano zmian w budżecie oraz
w wieloletniej prognozie finansowej
gminy i rozpatrzono trzy petycje.
W kolejnym punkcie radni nie zgodzili się na wniosek radnego Rady
Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, aby rok 2021 był
Rokiem Młodzieży. Głosowanie
poprzedziła emocjonująca dyskusja i tu także lansowania niektórych
radnych nie było końca. Oczywiście
wszyscy uważali, że młodzież to
przyszłość, lecz przeważały głosy,
że młodzi ludzie muszą najpierw
zdobyć wykształcenie, a nie żądać
czołobitności. Lepiej – zdaniem radnych – w roku pandemii zająć się

dziadkami młodych osób, a więc
ludźmi starszymi. Reasumując wywody radnych: młodzi mają jeszcze
czas i dosyć w Polsce pajdokracji. Po
przerwie radna Anna Korzeniewska
zgłosiła jeszcze wniosek formalny
o zmianę porządku obrad i dodanie
punktu o uchwalenie roku 2021 Rokiem Młodzieży. Oczywiście wniosek został negatywnie przyjęty przez
większość.
Przegłosowano projekt o udzielaniu
pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na remonty kamienic.
Pod koniec obrad jako zasadną –
choć M. Żebrowski ze stanowiskiem
komisji się nie zgadzał - uznano skargę mieszkańców na działania burmistrza odnośnie wykonania chodnika
tylko po jednej stronie na ul. 1 Maja.
Całość nagrania powyższej sesji wynosi 8 godzin 38 minut i 45 sekund
(same obrady trwały grubo ponad 7
godzin). Materiał dostępny na www.
walcz.pl.
Przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku wałeccy Radni większością
głosów uchwalili budżet, w którym
przeznaczyli 50 tys. zł na transmisje obrad w TV Asta, pomimo tego,
że sesje są transmitowane za darmo
w Internecie. Odbyło się to kosztem
programu Nadwaga nie pomaga.
piotr

11

Czwartek, 18 lutego 2021

Oszuści nie odpuszczają
REKLAMA

W Wałczu doszło do dwóch kolejnych prób oszustwa „na policjanta”.

Policjanci otrzymali zgłoszenia od
dwóch kobiet o kolejnych próbach
oszustwa „na policjanta”. Za każdym razem, kiedy oszust dzwonił,
przedstawiał się i podawał wymyślony numer legitymacji służbowej.
Schemat działania był podobny.
Najpierw informował rozmówczynie o prowadzonym śledztwie ws.
włamań na konta bankowe. Przestępca podający się za funkcjonariusza pytał, czy kobiety posiadają
konta bankowe i ile mają na nich
pieniędzy, usiłując jednocześnie
uzyskać numery i hasła.
- Pamiętajmy, że funkcjonariusz Policji nigdy nie prosi nas o pieniądze,
nie będzie informował o prowadzonym śledztwie, ani o pomoc w „tajnej akcji” - apeluje asp. Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu. - Nikomu nie podajemy
stanu naszego konta bankowego, danych do konta, haseł i loginów. Jeżeli dzwoni do nas ktoś podający się
za policjanta, członka rodziny bądź
znajomego z prośbą o pożyczkę, nie
podejmujmy żadnych pochopnych
decyzji. Bądźmy czujni i ostrożni.
Skontaktujmy się z rodziną w celu
potwierdzenia prośby. Wszystkie
próby oszustwa zgłaszajmy na Po-

licję.
Na szczęście wałczanki nie uległy
namowom oszusta, a o podejrzanym
telefonie poinformowały policjantów.
W przypadku odebrania telefonu
z prośbą o przekazanie pieniędzy
lub udzielenie pożyczki nie należy
działać w pośpiechu i odłożyć termin przekazania pieniędzy po skontaktowaniu się z członkiem rodziny
(najlepiej o kilka dni); nie ulegać
presji czasu, którą wytwarzają
oszuści, aby osiągnąć swój cel; potwierdzić informację, dzwoniąc na
numer alarmowy 112; jeśli musisz
kogoś wpuścić do mieszkania, nie
zostawiaj go ani na chwilę samego.
Najlepiej, żeby towarzyszyli ci wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny; nie
przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się
za policjantów, członków rodziny
lub proszą o przekazanie pieniędzy
poprzez osoby pośredniczące; nie
udzielaj żadnych informacji przez
telefon, szczególnie swoich danych
personalnych, adresu zamieszkania,
numerów kont bankowych i haseł
do nich, nie mów o swoich planach
życiowych, czy członkach rodziny.
Oprac. mk
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„Nic co ludzkie” Piotra Głuchowskiego
Niby nie jest niespodzianką, bo inspirowana jest scenariuszem filmu ,,Kler”
W. Smarzowskiego. Autor jednak rozwija w niej filmowe wątki i ujawnia
życiorysy bohaterów tworząc nową, wstrząsającą opowieść o grzechach
Kościoła. Napisana jest zaskakująco dobrze, obrazy są wyraźne, emocje
przekonujące. Wiara i przekonania trzech księży wystawione są na straszliwą próbę. Piotr Głuchowski opowiada bardzo otwarcie i prosto. Nie boi się
dotknąć najczulszych tematów. I nie ocenia. Pozwala czytelnikowi samemu
ocenić postępowanie danej postaci literackiej.
Ta książka to nie tylko poszerzenie wątków filmu, ale również wzbogacenie
o inne, prawdziwe historie dotyczące brudów i zaniedbań Kościoła. Lektura
przesiąknięta jest skandalicznym zachowaniem księży, którzy dopuszczają
się lubieżnych czynów, notorycznie biorą udział w przekupstwach oraz szantażach. Ale jest to też doskonałe studium psychologiczne głównych bohaterów. Książka pokazuje jak traumy z dzieciństwa mogą wpłynąć na późniejszą osobowość człowieka. To lektura trudna i kontrowersyjna, ze względu
na treść, niełatwa w odbiorze - smutna i wieloznaczna. Ten, kto czyni dobro
również krzywdzi. Są w niej trudne wybory moralne. Ogromne jest nagromadzenie zła, wprost przytłaczające. Satysfakcji moralnej - niewiele. Myślę, że
warto po nią sięgnąć dla samej prawdy. Udawanie, że te rzeczy się nie dzieją, niedopuszczanie do siebie takich myśli, no cóż, uważam za nietyczne.
Jak mówi sam autor: ,,bez jego kolegów reporterów ta książka by nie powstała. Postać Ludmiły Zakrzewskiej, głównej bohaterki »Nic, co ludzkie«,
jest wzorowana na nich. Na Bożenie Aksamit z Gdańska, Małgorzacie Bujarze z Rzeszowa, Marcinie Kąckim z Poznania, Marcinie Kowalskim z Kruszwicy i Marcinie Wójciku z Warszawy. „Homo sum, humani nihil a me alienum puto” - jak powiedział Terencjusz.
Aldona Piaskowska

REKLAMA

Czwartek, 18 lutego 2021

Bezpłatna
pomoc
prawna

Plaga pożarów

13

Od początku października 2020 r. na terenie powiatu doszło aż do 29 pożarów przewodów kominowych.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem,
możesz otrzymać bezpłatną pomoc.
W 2021 r. obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem przypadają od 22
do 28 lutego. Zasadniczym celem
tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa
osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Wzorem lat ubiegłych w wyznaczonym terminie dyżury pełnić
będą policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w godzinach
od 6.00 do 14.00 i od 14.00- 22.00.
22 lutego jest Dniem Ofiar Przestępstw. Jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw
oraz podejmowanie działań na
rzecz poprawy ich położenia. Inicjatorem akcji od wielu już lat jest
Ministerstwo Sprawiedliwości.
- Każdy zainteresowany będzie
REKLAMA

mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji,
siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju
- mówi asp. Beata Budzyń z KPP
w Wałczu. - Może to być informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.
W całej Polsce działają podmioty
- przede wszystkim organizacje pozarządowe - które uzyskały dotacje
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej
pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem.
Oprac. mk

- W myśl obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej, przewody
kominowe i wentylacyjne należy
poddawać przeglądowi okresowemu
raz do roku - podkreśla komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. Dariusz
Lubianiec.

Przeglądu może dokonywać osoba
z odpowiednimi uprawnieniami lub
mistrz kominiarski, a potwierdzeniem tych czynności jest stosowny
protokół. Z kolei samo czyszczenie
powinno być przeprowadzane raz na
3 miesiące w przewodach podłączonych do palenisk opalanych paliwem
stałym (w budynkach zbiorowego

żywienia i gastronomii raz w miesiącu), natomiast paliwem płynnym lub
gazowych raz na 6 miesięcy. Przewody wentylacyjne czyści się raz do
roku. Stosowanie się do powyższych
przepisów powinno zapewnić pełne
bezpieczeństwo.
Oprac. mk,
fot. OSP Witankowo
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Strażacy

przetransportowali
niepełnoprawną
staruszkę na szczepienie
Koordynator ds. szczepień zwrócił się do miejscowych strażaków o pomoc w transporcie osoby niepełnosprawnej do punktu szczepień przeciwko COVID-19
w Wałczu.
Na miejsce został zadysponowany zastęp z JRG KP PSP, którego
zadaniem było zniesienie starszej
osoby z pierwszego piętra w wózku inwalidzkim oraz umieszczenie
w samochodzie przystosowanym do
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przewozu osób niepełnosprawnych.
Po przejeździe do punktu szczepień
i po przeprowadzonym szczepieniu,
strażacy przetransportowali kobietę
z samochodu do mieszkania.
Oprac. mk, fot. KP PSP Wałcz
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Rolnik aktywnie
i charytatywnie

Nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół nr 4 znaleźli sposób, aby wyciągnąć z domów swoich uczniów.
Wystarczyło przyłączyć się do akcji
charytatywnej
#nineczkakropeczka,
którą prowadzi znana aktorka Katarzyna
Bujakiewicz. Akcja polega na zbieraniu kilometrów w aplikacji Strava oraz
wstawieniu jej w mediach społecznościowych z hasztagiem #NineczkaKropeczka. Akcja jest prowadzona na
rzecz dziewczynki chorej na SMA, która zbiera pieniądze na operację. Nauczyciele i uczniowie „rolnika” postanowili
ją wspomóc swoją aktywnością, „zbierając” kilometry.
Zabawa polega na podjęciu aktywności
i udostępnieniu jej na grupie na fb, dodatkowo nominując kolejne osoby do
wykonania zadania. Do akcji włączył
się już dyrektor szkoły Leszek Molka,
nauczyciele i uczniowie. Razem blisko
100 osób.
- Zależy nam, aby uczniowie podjęli
jakąkolwiek aktywność na świeżym
powietrzu, bo siedzą przez wiele godzin
przed monitorami komputerów podczas
zdalnego nauczania - podkreśla nauczycielka Joanna Pawlik. - Przyłączenie się
do tej akcji na pewno wszystkim wyjdzie na zdrowie.
Akcja i zbiórka na rzecz małej Niny ma
potrwać do końca marca br.
Oprac. mk, fot. J. Pawlik

Czwartek, 18 lutego 2021

Bo wszystko zaczyna
się od marzeń
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Wałecka Akademia Żeglarska LIFE on SAILS dopiero zaczyna swoją działalność, a już zrobiło się o niej głośno. Główni działacze są przekonani, że najciekawsze dopiero przed nimi, bo oficjalny start 3 maja ma pokazać, że warto robić coś dla innych. Przygotowania do tego
wydarzenia , to droga przez mękę, ale sprawiająca wiele satysfakcji.

„Zaczęło się tak naprawdę od dzieci. Córka Przemka i mój syn mieli
spróbować tego sportu - opowiada Damian Siwiec - Dzieciom się
spodobało i to bardzo. Od maja do
października spędziłem wiele dni na
regatach z synem. Rozmawiałem,
pytałem, obserwowałem. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy
uświadomili mi, że skoro mówię tak
często, że klubów kształcących młodzież w zakresie żeglarstwa powinno być więcej, to trzeba się za to się
wziąć samemu i po prostu stworzyć
coś dobrego dla dzieciaków, aby pokochały żeglarstwo”

Oczywiście samemu nie jest łatwo
stworzyć akademię żeglarską, więc
najlepiej zrobić to z przyjaciółmi,
którzy mają takie same spojrzenie na
pomysł krzewienia wśród młodzieży
kultury żeglarskiej. Przemek Maksymowicz, który dziś pełni funkcję
wicekomandora, wiedział że to nie
będzie łatwe zadanie, dlatego tym
bardziej ochoczo wspierał kolegę
w czymś, co początkowo mogło wydawać się niewykonalne.
„Udało nam się znaleźć skrawek ziemi, który koniecznie musiał znajdować się w mieście - podkreśla Przemek Maksymowicz - Głównie z tego
powodu, że Akademia Żeglarska
ma skupiać się na zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a to
wiąże się z dobrą komunikacją, gdzie
można się dostać pieszo lub dojechać
rowerem Mieliśmy szczęście i już jesteśmy nad samym jeziorem Zamkowym, przy ul. Bydgoskiej”
Budynek remontowany jest własnymi
siłami, w którym znajdować się będzie sala szkoleniowa z biurem i sanitariatem, Dodatkowo obok znajduje się hangar na sprzęt żeglarski. Już
jest 30 łódek, a być może będzie ich
jeszcze więcej. Będą wśród nich łódki klasy Optimist dla najmłodszych
żeglarzy w wieku około 7lat, będą
także Laser Pico dla 10 latków, a dla
starszych Open Skiff. Cały zebrany
sprzęt będzie zaprezentowany podczas dni otwartych 3 maja. To bardzo
dobry czas dla rodziców, aby mogli
dokładniej poznać łodzie, na których

będą pływały ich pociechy. Podczas
otwarcia będą prowadzone zajęcia
pokazowe, będzie szansa przejechać
się po jeziorze zamkowym motorówką, czy poznać już pierwsze tajniki
żeglarstwa i zapisać się na zajęcia lub
półkolonie.

niach prederuje się rozwój sztuki
żeglarskiej. Poza tym umiejętność
zostaje na całe życie. Żeglarstwo nie
segreguje wiekowo i można przygo-

„Początkowo planujemy objąć opieką 30 osób, więc ilość miejsc będzie
ograniczona - stwierdza Przemek- ale
dzięki temu mamy pewność, że będą
zabezpieczone sprzętem profesjonalnym oraz fachowcami” - podkreśla.
Kadra, która będzie prowadziła zajęcia to głównie pedagodzy i osoby
dla których żeglarstwo to pasja co
potwierdza Damian - „Będzie do
dyspozycji młodzieży Darek Janicki,
człowiek uczestniczący z sukcesami
w regatach od 50 lat. Do tego Rafał
Trościanko, to nasz Bosman odpowiada za sprawy techniczne i organizacyjne. Zna wszystko od podstaw
i wielki znawca budowy łódek, szkutnik. Chcemy postawić na jakość,
dlatego powstanie przy klubie także
fundacja Wałecka Akademia Żeglarska Life for Sales, której zadaniem
będzie pozyskiwanie funduszy na
szkolenie dzieci i ich edukację”.
Klub planuje zorganizować dodatkowo półkolonie i już pierwsza edycja
będzie w tym roku,
Prowadzone będą przez nauczycielki
i mają sprawdzić, czy dziecko odnajdzie się w tym sporcie i załapie
„bakcyla”, bo to jest najważniejsze,
aby czerpało z tego sportu przyjemnosć, później można cały czas się
rozwijać, bo obecnie w wielu uczel-
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Sporty wodne są wizytówką Wałcza.
Tak ma być także z żaglami. Ten
sport staje się coraz bardziej popularny, bo uprawiać go można mając
7 lat jak i 97 lat, wszystko kwestia
chęci i sprawności. Jednym ze współtwórców tworzącej się Akademii jest
Damian Siwiec, który swoim dzieciom powtarza „Wychodząc w świat
z Wałcza musisz umieć zbierać grzyby, łowić ryby, żeglować i pływać
wpław”. Aby ta maksyma sprawdzała się w 100% konieczne było
stworzenie miejsc, gdzie żeglować
można się nauczyć. Damian Siwiec
i Przemek Maksymowicz początkowo nie zdawali sobie sprawy, że to
oni będą w najbliższym czasie stać
za szkoleniem młodzieży żeglarskiej
w Wałczu. Ale skoro się coś zaczęło,
to musi być realizowane jak najlepiej,
tym bardziej, że wokół nich zgromadziła się mocna grupa wspierająca
wzajemnie.

dę z nim rozpocząć w każdej chwili
swego życia, więc może jest szansa,
aby wiele osób które są z Wałcza potrafiły żeglować.
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