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Strzały na Raduniu
Policjanci oddali strzały w kierunku samochodu, którego kierowca nie chciał zatrzymać się do kontroli.
Do zdarzenia doszło we wtorek (23 bm.) tuż przed godziną
20.00 na ul. Kołobrzeskiej w Wałczu.
Policjanci ruchu drogowego próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę
samochodu osobowego
marki Subaru, który je-

chał 107 km/h w miejscu,
gdzie prędkość jest ograniczona do 50 km/h.
- Mimo wysyłanych sygnałów do zatrzymania,

mężczyzna kontynuował
jazdę i zaczął uciekać, w
związku z czym policjanci
podjęli pościg – relacjonuje asp. Beata Budzyń z
Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. – Do pościgu dołączył drugi patrol
ruchu drogowego, który
wykorzystując broń służbową, skutecznie zatrzymał pojazd.
Kierowcę udało się zatrzymać na jednej z uliczek na Raduniu.
- Mężczyzna przebywa w
jednostce policji i w żaden sposób nie tłumaczy swojego zachowania
- dodaje B. Budzyń. -. W
chwili obecnej prowadzi-

my czynności wstępnie z
artykułu 178 b Kodeksu
Karnego, tj. niewykonanie
polecenia
zatrzymania
pojazdu mechanicznego.
Kierującym okazał się
27-letni
mieszkaniec
Wałcza doskonale znany
miejscowym policjantom
(był wcześniej karany).

Mężczyzna był trzeźwy.
W jego organizmie nie
wykryto także substancji
psychoaktywnych.
mk, fot. Czytelnik
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Piłkarski lockdown
Od soboty 20 marca nastąpiła - z nielicznymi wyjątkami - blokada całego kraju. Z
najnowszego rozporządzenia
Rady Ministrów wynika, że w
związku z wystąpieniem stanu epidemii wiele obiektów
zostanie zamkniętych i ograniczenia dotkną przeważająca liczbę Polaków. Nie będę
przytaczał
szczegółowych
obostrzeń, (wszystkie media
o nich „trąbią”), więc skupię
się wyłącznie na jednym. Zamknięte zostały obiekty infra-

struktury sportowej, stadiony, boiska… Możliwe są tylko
rozgrywki w profesjonalnym
sporcie bez udziału kibiców.
Tak więc występujący w IV lidze - ponieważ nie są to zawodowe rozgrywki - piłkarze
wałeckiego Orła mają przymusową przerwę. Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
poinformował, że wszystkie
rozgrywki seniorów od IV ligi
do klasy B zostają zawieszone. Wszystkie, oprócz rozgrywek młodzieżowych. Tak więc
mogą grać dorośli jeżeli występują w profesjonalnej lidze
i młodzież. Natomiast amatorom zabroniono wybiegać na
murawę. W tym momencie
rodzi się jednak pytanie: dlaczego? Dlaczego chodzący
na co dzień do pracy dorośli
nie mogą grać, a siedzące w
domach i nauczane zdalnie
dzieci mogą ganiać za piłką?
Te ostanie rozgrywki pewnie
będą się toczyć w sanitarnym
reżimie, więc dlaczego w podobnych warunkach nie mogą
grać seniorzy? Podobnych
nonsensów rządzący fundują

nam więcej. Zaszczepionych
jest coraz więcej Polaków,
wszędzie należy chodzić w
maseczkach, a chorych nadal przybywa. Zaszczepiono
nauczycieli, aby uczniowie
mogli wrócić do szkół, więc
rząd zamyka szkoły. Gdzie
tu logika? Wielkopowierzchniowe sklepy pracują niemal
pełną parą, klienci tłoczą się
przy kasach, natomiast personel tych sklepów to chyba
najbardziej odporna na wirusa grupa ludzi. Mocno zirytowany przymusową przerwą
w rozgrywkach internauta
zaproponował, by mecze toczyć w kościołach, składach
budowlanych albo w salonach
meblowych. Świątynie oraz te
ostatnie placówki handlowe
nie zostały zamknięte ponieważ tam wirus (podobno) - w
przeciwieństwie np. do siłowni
- się nie rozprzestrzenia, dlatego należy tam grać. Jednak
Polak potrafi i przedstawiciele
klubów IV ligi spotkali się w
piątek 19 marca, aby spróbować obejść nieżyciowe przepisy. Prezesi zadeklarowali, że

Brawo krwiodawcy!
Na parkingu przed Klubem Brygadowym przy ul. Mazowieckiej zorganizowano akcję honorowego poboru
krwi. Pomimo pandemii i panujących obostrzeń, krwiodawcy nie zawiedli.
Na parkingu przed Klubem
Brygadowym przy ul. Mazowieckiej
zorganizowano
akcję
honorowego
poboru krwi. Pomimo pandemii
i
panujących
obostrzeń,
krwiodawcy
nie
zawiedli.
We wtorek (23 bm.) 34 osoby oddały łącznie 15,3 litrów
krwi. Wśród nich było aż 16
żołnierzy, którzy wsparli akcję
ph. „SpoKREWnieni Służbą”.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez 104. batalion logistyczny w Wałczu.
Jeżeli ktoś przegapił lub nie
mógł w tym dniu oddać krwi,
to nic straconego. Akcja jest
cykliczna (co dwa miesiące)
i organizuje ją także wałec-

kie starostwo. Krew można
oddać już w najbliższy czwartek (25 marca) na parkingu
przy ul. Dąbrowskiego 17.
Ci, którzy wybierają się oddać
krew pierwszy raz, powinni
być pełnoletni i spełniać wymagania zdrowotne pozwalające na ustalenie, że każdorazowe pobranie krwi nie
spowoduje ujemnych skutków
dla stanu zdrowia ich i biorców. Przed oddaniem krwi
należy zjeść lekki posiłek (unikać pokarmów zawierających
dużą ilość tłuszczu), wypić
dużo soków owocowych lub
wody, unikać nadmiernego
fizycznego wysiłku, zabrać
dowód osobisty lub paszport.
Przed donacją na miejscu

należy wypełnić ankietę dla
krwiodawców i poddać się
krótkiemu badaniu lekarskiemu. Pobór krwi będzie się odbywać od g. 10.00 do 14.00.
mk, fot. Mateusz Janicki, Wojskowy Klub HDK PCK „Logistyk” Wałcz
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w IV lidze piłkarze otrzymują
stypendia, więc jest to również profesjonalna liga. Jeżeli
pod tym względem zapanuje
jednomyślność - choć dochodzą głosy, że nie będzie to łatwe - być może czwartoligowe
rozgrywki zostaną wznowione
wcześniej niż 10 kwietnia. W
takim przypadku może zaistnieć problem. Ponieważ nie
wszyscy zawodnicy otrzymują
stypendialne wsparcie i grają
za darmo, może dojść do poświadczenia nieprawdy, na
co istnieje paragraf. W rządowym rozporządzeniu jest
wyraźnie mowa o sporcie zawodowym, więc czy stypendia
wypełniają kryteria profesjonalizmu? Ponadto z drugiej
strony niektóre kluby - w tym
Orzeł - korzystają z miejskich
stadionów, czy boisk więc jeżeli władze zamkną obiekty,
kibice obejdą się smakiem.
Problemów do rozwiązania
jest co niemiara i aby legalnie
kontynuować rozgrywki należy mocno się nagłowić. Może
jednak warto poczekać do 10
kwietnia? Działacze zapew-

Felieton

niają, że na etapie planowania
rozgrywek w tym sezonie została uwzględniona możliwość
wprowadzenia obostrzeń w
postaci czasowego zawieszenia gier. Przerwa podobno nie
będzie stanowiła zagrożenia
do dokończenia rozgrywek w
pełnym wymiarze.
Burmistrz zapewnia, że jeżeli Orzeł spełni wszystkie warunki, aby móc kontynuować
grę, to nie będzie stwarzał
problemów z korzystaniem ze
stadionu, oczywiście w obowiązującym reżimie sanitarnym. Wydział Gier i Ewidencji
ZZPN wyznaczył już nowe terminy przełożonych kolejek w
Klasie Okręgowej oraz w Klasach A i B. Natomiast decyzja
czy czwartoligowcy wybiegną
wcześniej na murawę ma zapaść w godzinach popołudniowych w środę 24 marca. Do
tego czasu kluby muszą zadeklarować, że wypłacają stypendia, a brak choćby jednej
deklaracji spowoduje, że kibice będą zmuszeni czekać do
10 kwietnia.
piotr

Czwartek, 25 marca 2021r

Pierzyński chce zostać burmistrzem

W kwietniu i najprawdopodobniej w maju w Tucznie
zostaną przeprowadzone podwójne wybory. Najpierw
w wyborach uzupełniających zostanie wybrany radny, a następnie odbędzie się elekcja nowego burmistrza. Pełniący obowiązki komisarza w Tucznie
Piotr Pierzyński zapowiedział, że stanie w wyborcze szranki.

Wybory uzupełniające do RM zostały zarządzone po tym, jak jedna
z radnych zrezygnowała z mandatu.
11 kwietnia w okręgu wyborczym
nr 7 do walki o mandat staną
Katarzyna Sałachub i odwołany w
referendum burmistrz Krzysztof
Hara. Natomiast 15 marca w Rządowym Centrum Legislacji ukazał
się projekt rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów ws. przedterminowych wyborów burmistrza Tuczna.
Czytamy w nim, że wybory w tej
miejscowości stały się koniecznością po tym, jak w połowie
października 2020 r. ze stanowiska
odwołany został w referendum
dotychczasowy burmistrz Krzysztof
Hara.
Należy przypomnieć, że wyniki
referendum zostały oprotestowane,
lecz najpierw Sąd Okręgowy w
Koszalinie 13 listopada, a następnie Sąd Apelacyjny w Szczeci-

Paweł Suski

p.o. dyrektora Leśnej Ustroni
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
wyznaczył Pawła Suskiego na pełniącego
obowiązki dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie.
ZWT decyzję podjął 17 bm.
Teraz P. Suski - dotychczasowy zastępca dyrektora
ds.
technicznych - będzie pełnić obowiązki dyrektora
ZOL w Tucznie przez pół
roku. Powodem
wyznaczenia osoby p.o.
dyrektora jest przejście na
emeryturę
dotychczasowego dyrektora
placówki Edwarda Ząbka.
W komunikacie Biura Prasowego Urzędu Wojewódzkiego czytamy, że w myśl
przepisów
ustawy
„covidowej”
w
przypadku nieobsadzenia

stanowiska szefa podmiotu leczniczego,
wyznacza się do obowiązków pełnienia kierownika
placówki jednego z jego
zastępców na
okres nie dłuższy, niż
6 miesięcy. Zgodnie ze
znowelizowanymi przepisami, decyzja o
terminie ogłoszenia konkursu
zapadnie
przy
uwzględnieniu dynamiki
zachorowań na COVID.
p, fot. archiwum Extra
Wałcza

nie 17 lutego oddaliły protest o
stwierdzeniu nieważności wyniku
referendum, co zakończyło prawne
możliwości kwestionowania decyzji
mieszkańców. Datę przedterminowych wyborów na stanowisko burmistrza wyznaczono na niedzielę
16 maja 2021 i choć jest to na razie
projekt, wszystko wskazuje na to,
że zostanie przyjęty. Jeżeli przepisy
wejdą w życie do 4 maja, nastąpi
podanie do publicznej wiadomości
w drodze rozplakatowania obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej
o zarejestrowanych kandydatach na
burmistrza.
- Wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej zostały zaplanowane
na 11 kwietnia, lecz nie wiem czy
sytuacja covidowa nie spowoduje,
że zostaną one przesunięte - ocenia
pełniący funkcję burmistrza Tuczna Piotr Pierzyński. - Nie posiadam

potwierdzonych informacji, lecz
nieoficjalnie docierają do mnie
takie sygnały, że mogą zostać
przełożone. Osobiście chciałbym,
aby się odbyły, ponieważ będzie to
porządkowało sytuację w gminie
i kolejne zdarzenia wyborcze. Natomiast wybory nowego burmistrza
16 maja znajdują się na razie w
fazie projektu. Po tak długim okresie mojej pracy w Tucznie, gdzie
poczyniłem wiele kroków związanych z inwestycjami na terenie
gminy, czy też z pozyskiwaniem
funduszy i planami na przyszłość,
potwierdzam na 100 procent, że w
wyborach będę ubiegał się o stanowisko burmistrza.
piotr, fot. archiwum Extra Wałcza
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Ogłoszenia drobne
- - PRACA - * Zaopiekuje się osobą starszą 513 286 112 (435363738)
• Poszukuję pracy jako sprzątaczka pomieszczeń mieszkalnych oraz
biurowych lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 884 342 644 (43334)
• Zatrudnię emeryta budowlańca.
Tel. 508 493 588 lub 501 122 557 (43334)
• Praca dla fryzjerki w Kyritz (miasto partnerskie Wałcz)
Tel. 608 413 695 (43334)

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na ul.1-go Maja, pow. 57m2,
I piętro, ogrzewanie gazowe.
Tel. 609 185 124 (43334)
* Mieszkanie 80m2 w Chwiramie - parter - do remontu sprzedam. Tel. kontaktowy 67 250 01 95 lub tel komórkowy 609 617 005 w godzinach 8-10 lub
14-18 (43536373839404142)

- - RÓŻNE - • Przewóz osób busem. Kraj, zagranica.
Mówię biegle po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303 (43334)
• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie,
wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741 (43334)
• 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 (43334)
• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153 (43334)

(433343536)

• 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

• Sprzedam działkę budowlaną 521m2
+ działkę ogrodniczą 2900m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150 (43334)

• Przyjmę gruz.
tel. 693 045 713 (43334)

*Zamienię mieszkanie 2 pokojowe,bezczynszowe o pow.50,9m ,parter w Kołatniku,na mniejsze 2 pokojowe w Wałczu,parter lub 1 piętro.Tel.692327236

• 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 (43334)

• Wymiana kranów, węży itp.
Tel. 722 170 686 (43334)
• Naprawa sprzętu AGD u klienta.
Tel. 731 455 707 (43334)

• 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 (43334)
• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294 (43334)
• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze,
najchętniej na Dolnym Mieście.
Tel. 603 849 249 (43334)
• MAZURY. Domek nad jeziorem Tajty, k. Giżycka.
Posesja ogrodzona. Wypoczynek dla rodziny. (43334)
Tel. 517 116 217
• 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 (43334)
• Sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną 1,5ha
przy ul. Bydgoskiej.
Na działce słup z przyłączem 15kv, woda, wjazd.
Tel. 692 013 832 (43334)
• Sprzedam dom do remontu na ul. Chełmińskiej. Pilne.
Tel. 661 602 192 (43334)
• Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe-120m2.
Zainteresowanych proszę aby dzwonili pod nr tel. 570 988 804 (43334)
• Kupię mieszkanie bezczynszowe w Wałczu - kawalerkę około 30m2. Stare
Budownictwo do remontu. (43334)
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 (43334)
• Na sprzedaż dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, gmina Tuczno.
Dom 91,64 m², Działka 1 225 m².
tel. 510-929-209 (43334)

• Rusinowo. Sprzedam działki z warunkami zabudowy 1691 m2,
1869 m2
Tel. 609 701 835 (43334)

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

Ogłoszenia drobne: 1.00 zł za słowo
REKLAMA

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

Czwartek, 25 marca 2021r

27 śmierci Toby’ego Obeda
Joanna Gierak- Onoszko
Odkładałam tę książkę i odkładałam, nie mogłam
się zdecydować czy przeczytać. To był błąd. Trudna emocjonalnie lektura, ale zdecydowanie warta
przeczytania. Mówi się dziś, że Kanada jest dumna
ze swojej wieloetniczności i wielokulturowości. Ale
kraj ten nie zapomina tego co zrobiono jej rdzennym
mieszkańcom. Autorka próbuje zrozumieć co się w
Kanadzie wydarzyło, ale również to, jak ten kraj próbuje sobie poradzić z traumą Ocaleńców obecnie.
J. Gierak -Onoszko pokazuje, jak działają mechanizmy, które pozwalały krzywdzić jednych, a rozgrzeszać drugich. Kto i z jakiej przyczyny czynił zło, a kto
się na nie milcząco godził. Kanada, państwo rządzone przez przybyszów z zewnątrz, którzy zadecydowali za Indian i Inuitów, jak ma wyglądać ich życie.
Rząd uruchomił instytucje społeczne, by wychować
całe pokolenia farmerów, drwali i posłusznych żon.
Odebrano dzieci rdzennym mieszkańcom, rodzicom
- zamykano ich w szkołach z internatami prowadzonych głównie przez duchownych i.… wyrywano
z nich ,,duszę”. Obcinano im włosy, co napawało
ich lękiem, bo wedle ich wierzeń jaźń człowieka
mieszkała we włosach. Splot warkocza symbolizował
połączenie ciała i umysłu. Włosy były odzwierciedleniem siły, obcinano je tylko wtedy, gdy wydarzyła
się jakaś tragedia w rodzinie. Do roku 2015 zgłosiło
się 37 tys. poszkodowanych, w tym było prawie 10
tys. przypadków uszkodzeń ciała na skutek fizycznego i seksualnego wykorzystywania dzieci w szkołach
z internatem. Dziesiątki tysięcy dzieci Pierwszych
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Narodów były w tych szkołach nie tylko odrywane
od swojej tradycji kulturowej i siłą akulturowane do
społeczeństwa ludzi białych. Toby Obeda, główny
bohater tego reportażu mówił: biali sączyli w nas jad
całymi latami, próbowali narzucać nam swoje myślenie, swoją kulturę i swój język…Dzieci były również
maltretowane i poddawane wszelkim rodzajom przemocy, która łamała ich osobowości na resztę życia
– o ile zdołały przeżyć... Opiekunka zmuszała nas
(...) żebyśmy wchodzili w siebie nawzajem, żebyśmy
robili sobie krzywdę, jedni drugim. Starsze młodszym, chłopcy dziewczynkom, chłopcy chłopcom.
Płakali ci, którzy leżeli pod spodem, a ci którzy to
robili także płakali. Dzieci uciekały i ginęły od mrozu
i głodu. To jest potworne już jak się czyta. Autorka
nie oszczędza czytelnika, nie ubiera emocji i krzywdy w gładkie słowa, epatuje przerażeniem dzieci,
Pokazuje realność przeżyć. Tymczasem w Kanadzie
żyje następne pokolenie, które chociaż nie zamknięte w internacie jest również ofiarą. Ich rodzice już na
zawsze noszą w sobie wstyd, poczucie winy, gniew
i cierpienie, którego doświadczenie nie pozwala im
dalej żyć normalnie...lub każe im krzywdzić swoje
dzieci. Bo trauma jest tak wielka, że inaczej nie
potrafią. Czytając tę książkę, pomyślałam, że tyle
jeszcze nie wiem o świecie, w którym żyję... Tyle nie
wiem.
Aldona Piasowska
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Nowe domy dla rybołowów

Wałeckie Centrum Kultury
Nowa akcja MBP - Książka na telefon

Konkurs „Już jest jutro” z okazji Roku
Stanisława Lema 2021 Wałeckie
Centrum Kultury i Miejska Biblioteka
Publiczna ogłaszają:
Konkurs literacki w dwóch kategoriach
wiekowych 13-15 lat i 16+
Konkurs na komiks dla dzieci w wieku
7-12 lat
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody finansowe i rzeczowe !
Termin odsyłania prac upływa 31
sierpnia 2021.
23-25.04.2021 r.
Warsztaty piosenki musicalowej i
filmowej
(Koszt: uczestnik czynny - 450 zł
uczestnik bierny- 50 zł
POZOSTAŁE INFORMACJE I ZAPISY na
www.ulicamuzyczna.pl)
13.05.2021 r. godz. 19:00
Spektakl Teatralny „Cudowna Terapia”
Bilety-90 zł
Dostępne na www.biletyna.pl lub w
kasie WCK
25.09.2021 r. godz. 20:00
Kabaret Pod Wyrwigroszem - Nowy
program: Yes
Bilety-60 zł
Dostępne na www.biletyna.pl lub w
kasie 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

Nowe domy dla rybołowów
W
Nadleśnictwie
Wałcz zamontowano 4 platformy na
słupach
wysokiego napięcia. Są to
ostatnie z 20 zamontowanych tego
typu platform w
ramach
realizacji
projektu „Ochrona
rybołowa na wybranych obszarach Natura 2000”.
Miłośnicy ptaków z pewnością doskonale pamiętają
pierwszą w Polsce transmisję online ze znajdującego
się na słupie energetycznym gniazda rybołowów z
Nadleśnictwa Lipka. Także
doświadczenia z Niemiec
pokazują, że rybołowy chętnie wybierają takie stanowiska. Obecnie niemal jednej
trzecia
populacji rybołowów w Niemczech (ok. 250
par) gniazduje na słupach
wysokiego napięcia. Zdarza
się, że na kolejnych słupach
oddalonych od siebie o 500
REKLAMA

metrów znajduje się kilkanaście gniazd.
Montaż platform na słupach
nie jest prosty, wymaga odpowiedniego sprzętu, doświadczonych
monterów,
a przede wszystkim wyłączenia napięcia w liniach o
znaczeniu strategicznym dla
kraju.
W ramach realizacji projektu LIFE montowane były
też platformy na drzewach.
W sześciu nadleśnictwach
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych zainstalowano

je w 25 miejscach, starannie wybranych przez ornitologów z Komitetu Ochrony
Orłów i leśników. Niektóre z
nich są już zasiedlone i to
nie tylko przez rybołowy. Na
jednej z platform, w Nadleśnictwie Wałcz, zadomowił
się inny bardzo rzadki ptak
drapieżny - sokół wędrowny
(Falco peregrinus) co pokazuje, że działania ochronne
na rzecz jednego gatunku
przynoszą korzyści wielu innym, równie cennym przyrodniczo.

Projekt „Ochrona rybołowa
na wybranych obszarach
SPA Natura 2000 w Polsce”
to wspólne działanie DGLP
(koordynator przedsięwzięcia), 20 nadleśnictw położonych na północy Polski oraz
KOO, który od lat podejmuje
próby ocalenia gatunku
RDLP Magdalena Marchwiak, Krzysztof Dymek
Fot. Grzegorz Paluch
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TLENOTERAPIA WSPOMAGA LECZENIE CHORÓB

Tlenoterapia, to metoda
wspomagająca
leczenie,
znana nie od dziś. Już w
XVII wieku próbowano leczyć podwyższonym ciśnieniem. Obecnie na świecie
gabinety
tlenoterapii
hiperbarycznej wspomagają
leczenie wielu chorób. W Polsce tlenoterapia hiperbaryczna znana była jedynie osobom
leczących się w szpitalach.
Dziś dostępna jest dla coraz
większej ilości osób chorych,
sportowców, osób dbających
o swoje zdrowie i kondycje fizyczną. W jakich schorzeniach
możemy wspomagać się tlenoterapią?
C U K R Z YC A - Po w s z e c h n i e
znanym efektem tlenoterapii
hiperbarycznej jest spadek
poziomu glukozy we krwi.
Tlenoterapia
hiperbaryczna
łagodzi ból i likwiduje stany
zapalne. Tlen uniemożliwia
bakteriom beztlenowym rozwój i działanie przez co przyśpiesza gojenie ran, zmniejsza ryzyko infekcji i poprawia
jakość życia diabetyka.
CHOROBA WIEŃCOWA-Terapia w komorze hiperbarycznej
redukuje ryzyko wystąpienia
powikłań w obszarze układu
sercowo-naczyniowego.Pacjent zauważy u siebie popraREKLAMA

wę rytmu serca i ograniczenie
bólu.
MIAŻDŻYCA-duża dawka tlenu ułatwia transport krwi w
ciele, a to pomaga w powrocie do zdrowia i przywróceniu
funkcji neurologicznych
CHOROBY SKÓRY - wysypki ,atopowe zapalenie skóry,łuszczyca trądzik alergia,
zabieg zwiększa dopływ tlenu
co pozwala na regenerację
skóry , zabija bakterię beztlenowe
URAZY KOSTNO- STAWOWE,ŚCIĘGNA- tlen stymuluje
wytwarzanie nowych naczyn
k r w i o n o ś n y c h . Fi b ro b l a s t y
mogą sprawnie syntezować
kolagen i elastynę ,a osteoklasty tworzyć tkankę kostną odbudowuje uszkodzenia
w mięśniach szkieletowych
chrząstki stawowej i tkanki
kostnej
MIGRENA-poprawa przepływu krwi i rozkurczenie naczyń
krwionośnych, co powoduje
lepsze dokrwienie mózgu i
ulgę w dolegliwościach
DEPRESJA.AUTYZM-lepszy
dopływ krwi pozwala na uspokojenie i lepszą koncentracja
ODMROŻENIA I OPARZENIA -tlen ratuje przed amputacją i ogranicza amputacje
odroczone oraz wspomaga

regenerację tkanki
UKŁAD ODDECHOWY- tlen
pomaga w regeneracji płuc,
a także w lepszym komforcie
oddychania
BOLERIOZA-tlen w wysokim
ciśnieniu pomaga regenerować organizm i pomaga w
usunięciu krętek z komórek
TARCZYCA- kontrola produkcji hormonów tarczycy
REGENERACJA - Regeneracja
po zabiegach chirurgicznych,
stomatologicznych.

Coraz więcej badań na świecie
dowodzi ,że tlenoterapia jest
pomocna w leczeniu powikłań
po Covid -19 Ma też wpływ
na wiele dziedzin życia:

SPORT -tlen wpływa na
zwiększenie liczby molekuł
ATP nośnika energii w komórkach zanika dzięki temu zakwaszenie
mięśni,zwiększa
się wydolność organizmu i
wzmocnienie układu odpornościowego,jest skuteczna w
w terapii uszkodzeń wiązadeł
i ścięgien.
PRACA-tlenoterapia zmniejsza chroniczne zmęczenie,pomoga osobom z dużym obciązeniem pracą i stresem w
odzykaniu równowagi organizmu,otwartości umysłu i poprawia ogólną kondycję

URODA -stumuluje proces
produkcji komórek macierzystych i przyspiesza wytwarzanie kolagenu i elastyny, przez
co skóra staje się odżywiona i
pełna blasku. Opóżnia procesy starzenia poprawiając
krążenie krwii
ODCHUDZANIE-poziom tlenu w organizmie oddziałowuje
na pracę wszystkich tkanek i
narządów, wpływa na produkcję hormonów w tym leptyny
która odpowiada za poczucie
sytości,obniża poziom kortyzolu

Rajd powitania
wiosny

Rajd powitania wiosnyStudenci
Wałeckiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku są
zmęczeni przymusową izolacją oraz stęsknieni swojego towarzystwa skutkiem
obostrzeń
covidowych i braku wykładów i innych zajęć.

Udało im się zorganizować
jedyne możliwe jeszcze spotkanie - zajęcia sportowe w
terenie w formie rajdu pieszo-rowerowego wokół jez. Raduń (przy zachowaniu reżimu
sanitarnego). Okazją było tzw.
święto powitania wiosny i topienie Marzanny, kukły symbolizującej zimę.
19 marca grupa wytrawnych
piechurów, miłośników nordic
walking oraz kilku rowerzystów wyruszyła od pomostu

przy dawnej mleczarni w stronę Widoku i wiszącego mostu. Po drodze złapała ich tak
paskudna zawieja, że prawie
mieli ochotę zawrócić i zrezygnować z dalszego marszu.
Jednak nikt się ostatecznie nie
wycofał, a wkrótce pogoda
zdecydowanie się poprawiła.
Kiedy wszyscy dotarli do MOSiR-u, już świeciło słońce. Na
miejscu czekało na wszystkich
ognisko, w którym upieczono
kiełbaski i raczono się pyszną grochówką dostarczoną
przez firmę „Gastronomik”.
Na zakończenie imprezy do
ogniska została wrzucona Marzanna, a prezes J. Grzonkowska życzyła swoim studentom
zdrowia, radości i powrotu do
normalności, ale apelowała
także o dalsze przestrzeganie
zasad epidemicznych, mimo
że wielu seniorów zostało już
zaszczepionych lub przechorowało COVID.
JG

Podsumowując
Telnoterapia
Hiperbaryczna pomoże nam
odzyskać
zdrowie,poprawi komfort życia
i wpłynie na nasze samopoczucie.
BĄDŻMY ZDROWI!!!
OXYVITA Centrum

Tlenoterapii Hiperbarycznej
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego
3/49(za Placem Wolności)
78-600 Wałcz

Konsultacje

536422606

i

zabiegi:

Tel

Uwaga, korzyści przy wykupieniu pakietów:
„Przyjaciółki do spółki”
„Pakiet rodzinny”
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Nadzwyczajnie szybko
REKLAMA

Porządek obrad
ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta Wałcza obejmował tylko dwa
punkty. Tradycyjnie
były tarcia.
Na wniosek burmistrza Macieja Żebrowskiego sesja
odbyła się 19 marca w zdalnym trybie obradowania i
wzięli w niej udział wszyscy
radni. Ratusz reprezentował
zastępca burmistrza Adam
Biernacki
oraz
architekt
miejski Marcin Radeberg.
Porządek obrad obejmował
procedowanie dwóch projektów uchwał. Pierwszy w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta na niektórych terenach stanowiących przestrzeń rolniczą i
kompleksy zieleni. Chodziło
o plan zagospodarowania
Morzyc oraz ulic Szmaragdowej, Generała Andersa, Półwiejskiej, Wiejskiej, Zamiejskiej i Nadjeziornej, który
obejmuje około 9 ha. Drugi
projekt to skarga mieszkańców
na
Radę
Miasta.
Dyskusja nad pierwszym
projektem nie była burzliwa, jednak wśród niektórych
radnych widać było emocje.
- Chciałbym poznać skutki ekonomiczne podjęcia

tej uchwały - rozpoczął
radny Zdzisław Ryder. Proszę pana burmistrza,
aby te skutki przedstawił.
- Skutki ekonomiczne są
szerokie i nie dające się na
tą chwilę wyliczyć - odpowiedział A. Biernacki. - Natomiast ramowe założenia
przedstawi architekt miejski.
- Po stronie kosztów mamy
to, co należy do obowiązku gmin - tłumaczył M. Radeberg. - Chodzi o kwestie
uzbrojenia terenu. W rozstrzygnięciu jest podane może nie w złotówkach - co
na tych terenach powinno
być zrobione, a nie ile ma
kosztować. To jest kwestia
prognozy. Powinno tam powstać 7 km sieci kanalizacyjnej, 5 km wodociągowej i
2 km dróg. Na dziś nie mogę
podać przybliżonej kwoty.
Jeżeli ktoś faktycznie zacznie coś użytkować nie jako
rolę, lecz działkę budowlaną, to będzie płacił podatek od nieruchomości, a nie
rolny. Jeżeli tego planu nie
uchwalimy, w wielu z tych
miejsc może powstać zabudowa na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy. Takie
niekontrolowane „rozlewanie” się zabudowy, szczególnie w rejonie ulicy Andersa,
czy na Nadjeziornej spowoduje, że wtedy nie będziemy mówili o 5,7, czy 2 kilometrach, lecz o 10, czy 20.
Z. Ryder - stosując przydłu-

gą argumentację - chciał
jednak usłyszeć, jakie korzyści i jakie koszty niesie
przyjęcie tej uchwały. Radny
chciał poznać konkretne liczby i konkretne kwoty. Wspierało go kilku innych rajców.
- Nie są znane ramy czasowe zrealizowania zapisów
planu - argumentował wiceburmistrz. - Nie są doprecyzowane technologie o jakich
mówimy i nie można mówić
o szczegółowych kosztach,
jak również o przychodach.
Celem takiego planu jest
uporządkowanie
rozwoju
miasta na przyszłe lata. Liczenie tego w tej chwili nie
ma sensu z uwagi fakt szalonego wzrostu cen, nie tylko
materiałów
budowlanych.
- Na jakiej podstawie pan
burmistrz twierdzi, że mamy
do czynienia z szaleństwem
cenowym? - dziwił się radny
Maciej Goszczyński. - Wydaje się, że ceny na rynku
się ustabilizowały. Dwa lata
temu było małe wahnięcie,
lecz dzisiaj mamy powrót do
cen, które były wcześniej.
Pan architekt twierdzi, że
takie szacunki istnieją, lecz
dzisiaj nimi nie dysponuje.
Porządek obrad dzisiejszej
sesji jest skromny, więc w
takiej sytuacji można było
się dobrze przygotować i
przedstawić szacunki. Radny zadaje konkretne pytanie
i otrzymuje odpowiedź, że są
takie wyliczenia, lecz dzisiaj

ich nie mamy. Ręce opadają.
- Ceny stali i innych artykułów
podskoczyły o kilka procent ripostował A. Biernacki. - O
tym wiedzą wszyscy, którzy
prowadzą jakieś inwestycje.
Projekt powyższej uchwały
przy
jednym
głosie
wstrzymującym (P. Romanowski) i jednym sprzeciwu (Z. Ryder) został przyjęty większością głosów.
Później radni zajęli się projektem uchwały o przekazaniu

wg właściwości przekazania
skargi na Radę Miasta Wałcz.
Skargę wnieśli mieszkańcy
ulicy Pomorskiej i chodziło
im o kolejność remontów
ulic. Rada po krótkiej dyskusji stwierdziła, że nie może
być sędzią we własnej sprawie i zdecydowała o przekazaniu skargi do wojewody.
Sesja zakończyła się po
około godzinie.
piotr

Będą mieli samochód
W poniedziałek (22 bm.)
podpisano umowę na dofinansowanie przez gminę Wałcz kupna
nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wałczu.
Dokument po akceptacji
przez zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP

pozwoli
na
przekazanie
przez gminę 80 tys. zł na zakup auta poprzez Wojewódzki Fundusz
Wsparcia.
W spotkaniu wziął udział
wójt Jan Matuszewski oraz
komendant KP PSP w Wałczu
mł. bryg.
Dariusz Lubianiec wraz ze
swoim zastępcą mł. kpt.
Marcinem Kulczykiem.
Oprac. mk,
fot. Gmina Wałcz
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Wojewoda dyscyplinuje radnych

Jeżeli wałeccy rajcy nie
podejmą uchwał, przeciw którymi zagłosowali, to Sejm na wniosek
Prezesa Rady Ministrów
może rozwiązać Radę
Miasta.
Wojewoda
zachodniopomorski wezwał radnych do
niezwłocznego
podjęcia
działań, by doprowadzić do
stanu zgodnego z prawem.
Do Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego 5
lutego br. wpłynęło pismo
prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej
dotyczące zaniechania przez Radę
Miasta w Wałczu obowiązku
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 r. Prezes
RIO w piśmie podnosi, że
sprawozdanie „winno zostać
zatwierdzone przez organ
stanowiący jednostki samorządowej”.
- Od początku tej sprawy
przedstawiałem, iż nie ma
jakichkolwiek
przesłanek
dla niezatwierdzania spraREKLAMA

wozdań za rok 2019 oraz
że działanie Rady w sposób
rażący łamie przepisy prawa - mówi burmistrz Wałcza
Maciej Żebrowski. - Podobne
stanowisko
prezentowała
również Regionalna Izba Obrachunkowa.
Dla większości radnych pozostawało to jednak bez znaczenia. Można wręcz odnieść
wrażenie, że wśród części
Rady chęć dokuczenia burmistrzowi jest tak duża, że
stoi ponad normami i przepisami prawa. Taka sytuacja
dziwi, bo przecież w gronie
radnych jest wielu doświadczonych
samorządowców,
którzy ulegają politycznym
gierkom, powtarzając schemat bezproduktywnego sporu.
- Mam nadzieję, że tym razem, pod wpływem wezwania wojewody, Rada wypełni swój obowiązek - dodaje
burmistrz. - Chciałbym, aby
nauka wyciągnięta z tego
zdarzenia otworzyła nowy
rozdział współpracy burmistrza z Radą Miasta. Drzwi
mojego gabinetu zawsze są

otwarte, a sprawy mieszkańców najlepiej możemy
rozwiązać wspólnie.
Przypomnijmy,
że
Rada
Miasta 1 lipca i następnie
27 października 2020 r. nie
podjęła uchwały o zatwierdzeniu obu sprawozdań co
skutkuje tym, że księgi rachunkowe za 2019 r. nie
zostały zamknięte. Podczas
głosowania 27 października
2020 r. spośród 18 radnych
przeciwko uchwale głosowali: M. Giłka, T. Gnojewski,
M. Goszczyński, H. Kuch, M.
Minkowska, A. Ogonowska,
K. Piotrowski, Z. Ryder i B.
Towalewska. Postanowiliśmy
zapytać ich, jak zareagowali
na pismo wojewody.
- Na pierwszy rzut oka w
tym piśmie jest trochę nieścisłości - powiedział Maciej
Goszczyński. - Wcześniej
otrzymaliśmy pismo z RIO w
którym napisano, że nie jest
kompetencją tego urzędu,
aby wymuszać określone
działania Rady. Stwierdzono również, że nawet jeżeli
sprawozdanie nie zostało
zatwierdzone, można śmia-

ło zamykać księgi. RIO wysłało inne pismo do Rady, a
inne do wojewody. W obecnej sytuacji po piśmie od
wojewody nie ma żadnych
wątpliwości, że należy podjąć pozytywną decyzję i zatwierdzić sprawozdania.
- Jeżeli tak stanowią przepisy, to myślę, że nie będziemy ich łamać i zatwierdzimy
sprawozdania - stwierdza
Maria Minkowska. - Nie zapoznałam się jeszcze z tym
pismem,
lecz
wcześniej
uważaliśmy, że zatwierdzenie sprawozdań jest oczywiste i nie musi być przez
Radę przyjmowane.
- Nie czytałam dokładnie
tego pisma, muszę więc zapoznać się z nim linijka po
linijce i wtedy wydam opinię - mówi Bogusława Towalewska. - Naszym celem nie
jest kopanie się z wojewodą
i myślę, że będziemy musieli sprawozdania przyjąć. Należy na najbliższej sesji (30
marca przyp. autora) sprawę przedyskutować i zająć
stanowisko, choć czasu pozostało niewiele, bo tylko

tydzień.
- Nie znam treści pisma, lecz
głosowałam przeciwko ze
względu na błędy, jakie pojawiały się w sprawozdaniach
- dodaje Anna Ogonowska.
- Zgłosiłam swoje uwagi i
poprawki i pani skarbnik o
nich wiedziała.
Tadeusz Gnojewski, Marek
Giłka oraz Krzysztof Piotrowski nie zapoznali się z tym
pismem i nie chcieli wyrazić swojej opinii, natomiast,
Halina Kuch oraz Zdzisław
Ryder nie odbierali od nas
telefonów.
W końcowych fragmentach
swojego pisma wojewoda
przypomina, że „zgodnie z
art. 96 ustawy o samorządzie gminnym w przypadku
- jak w omawianym stanie
faktycznym - rada gminy dopuszcza się powtarzającego
się naruszania Konstytucji
Rzeczypospolitej
Polskiej,
lub ustaw Sejmu, na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
może w drodze uchwały rozwiązać radę gminy”.
piotr, mk
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List do redakcji
Niebezpieczna
Kołobrzeska
Chciałabym
poruszyć
sprawę przejścia dla pieszych oraz tego jak kierowcy poruszają się po
ulicy Kołobrzeskiej w kierunku obwodnicy. Kilka miesięcy temu doszło do kolizji na
wysokości wjazdu na os.
Moje
Marzenie.
Została
uszkodzona
lampa,
która oświetlała połowę

przejścia dla pieszych. Na
miejscu pojawiła się policja,
więc sprawa musiała zostać
zgłoszona.
Niestety
do
dzisiaj nie ma nowej lampy, przez co oświetlona jest połowa przejścia.
Nie tylko ja i nie jeden
raz musiałam się cofnąć z przejścia na chodnik, żeby samochód mnie
nie potrącił lub wręcz
uciekać
przed
pędzącym autem. W ciągu dnia
wszyscy
poruszają
się
przepisowo,
ale
kiedy

Czyj rower?
Wałeccy policjanci poszukują właściciela czerwonego roweru
marki Delta Trend MTB (na zdjęciu). Jednoślad został znaleziony 17 lutego br. ok. godz. 9.00 na ul. Budowlanych w pobliżu
marketu. Właściciel potrafiący udokumentować własność
mienia, proszony jest o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej
Policji w Wałczu. Kontakt 47 78 49 511 lub 571 323 982.

tylko zacznie robić się
ciemno , zaczyna się autostrada. Policja zawsze
patroluje te rejony w godzinach
popołudniowych, kiedy ruch jest
wzmożony przez to, że
wszyscy wracają z pracy lub do niej jadą. Wieczorami
jeszcze
nigdy nie spotkałam się z
sytuacją, żeby upomniano
wybryki
kierowców
w tej okolicy. Wyprzedzanie na pasach, jazda
powyżej dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym,
pospieszanie przechodniów
klaksonem, kiedy przechodzą
po
pasach.
Sama
będąc
kierowcą
nie raz spotkałam się z
pieszymi przechodzącymi
tym przejściem i ledwo można było ich dostrzec w tych
ciemnościach.
Dodając
do tego nadmierną prędkość i nieostrożność zarówno kierowców jak i
pieszych, może się to źle
skończyć.
Jestem
przekonana,
że
„powrót”
lampy
byłby
korzystny
dla wszystkich użytkowników drogi, zanim dojdzie do kolejnego potrącenia na przejściu dla
pieszych
w
Wałczu.
Dane autorki listu tylko do
wiadomości redakcji

Nie zgadniesz co
znajduje się na
stronie
www.3glowy.pl

„Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę
nieruchomości gminnych gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnymi 3951, 3952, 3954/2 położonych przy
ul. Bydgoskiej w Wałczu, o łącznej powierzchni 1840 m2, opisanych
w Księdze wieczystej
Nr KO1W/000022643/3 z przeznaczeniem pod działalność usługowo-gastronomiczno-rekreacyjną. Umowa dzierżawy będzie zawarta na
okres od 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2023r.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego:
za okres od 1.04. do 30.09. w stosunku miesięcznym wynosi 1187 zł
netto.
za okres od 1.10. do 31.03. w stosunku miesięcznym wynosi 839 zł
netto.
Wadium w wysokości 1850 zł płatne na konto Gminy Miejskiej Wałcz
Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz najpóźniej dnia 16 kwietnia 2021 r.
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2021r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2021r. o godz. 11:00 w sali nr
109 w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz. Otwarcie ofert jest jawne.
Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu
Wolności 1 oraz na stronie internetowej 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 114
tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 55 lub 30.

Zapraszamy do udziału w przetargu”

Policyjny konkurs rozstrzygnięty
Mundurowi z Komendy
Powiatowej Policji w
Wałczu zorganizowali
konkurs
plastyczny „Każdy człowiek jest ważny”.
Nauka okazywania miłoś
ci i szacunku do wszystkich
ludzi na całym świecie
niezależnie od ich wyglądu,
pochodzenia, statusu materialnego, wyznawanej religii,
stanu intelektualnego itp. to cele policyjnego konkursu.
- Chodziło o to, aby dzieci
zrozumiały, że gorsze traktowanie ludzi jest złe - mówi
asp. Beata Budzyń.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (gry
planszowe, workoplecaki,

maskotki Gustawa Pancernika). Nagrodą dla wyróżnionej pracy był porcelanowy
kubek z zawartością niespodzianek. Każdy uczestnik
otrzymał przypinkę z policyjną
maskotką sierż. Bródki i nagrody pocieszenia.
Zwycięzcami konkursu zostali: Anna Kinczel (I), Mikołaj Szumski (II), Franciszek
Spychała (III), Maciej Kawalec (I), Mateusz Kamiński (II)
Gracjan Banasik (III).
Wyróżnienie trafiło do Roksany Dębskiej.
Współorganizatorem
konkursu było „Stowarzyszenie
Bezpieczeństwo i Pomoc” w
Wałczu.
Oprac. mk

Czwartek, 25 marca 2021r

Nie zgadniesz co kryje się pod adresem www.3glowy.pl

Nieudany remont

Od naszego Czytelnika otrzymaliśmy zdjęcie z komentarzem: „Tak wygląda dzisiaj droga na
osiedlu Batorego cztery dni po jej „remoncie”. Rozgarnięcie równiarką wystarczyło do
pierwszego deszczu i będzie coraz gorzej. To wywalanie w błoto pieniędzy podatników”.

Cierpisz najlepszy!

Wałczanin Krzysztof Cierpisz zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Pantaenius Jacht Foto 2020.
Znani żeglarscy fotografowie,
dziennikarze i sportowcy obejrzeli
ponad czterystaprac, z których
wyłonili i nagrodzili najciekawsze z
nich. Wydaje się, że większe szanse
na zwycięstwo miały nietypowe

i oryginalne ujęcia niż piękne,
nastrojowe zdjęcia jachtów we mgle
czy o zachodzie słońca. Nagrodę
główną, zegarek Garmin Quatix 6 o
wartości ok. 3 tys. zł. ufundowany
przez organizatora konkursu firmę

Pantaenius Ubezpieczenia Jachtów,
otrzymał Krzysztof Cierpisz i jego
hipnotyzujące zdjęcie „Pada jeszcze?’”. Zdjęcie zostało wykonane
podczas deszczowej pogody i żeglowania po jeziorze Bytyń Wielki.

- Bardzo się zdziwiłem, gdy
dowiedziałem się o wygranej –
śmieje się K. Ciepisz. – Dookoła
jest wiele bardzo fajnych kadrów,
a aparat prawie zawsze mam przy
sobie. Cóż powiedzieć, zobaczyłem ten kadr, pstryknąłem i…
zapomniałem o nim. Wróciłem do
tego zdjęcia dopiero wtedy, gdy dowiedziałem się o konkursie. Na nic
nie liczyłem, podszedłem do tego
bardzo na luzie, bo w życiu bym się
nie spodziewał, że kawałek liny i

bulaja oraz twarz dziecka zachwyci tak zacnych jurorów. Radość z
wygranej była tym większa.
Co ciekawe, tematyka żeglarska
nie jest najbardziej ulubioną przez
fotografa z Wałcza. K. Cierpisz najlepiej „czuje” portret, pejzaż oraz
fotografię kulinarną. Jego zdjęcia
można zobaczyć na facebook.com/
Krzysztof-Cierpisz-Fotografia.
Polecamy.
mk, fot. K. Cierpisz
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Wkrótce święta, a jak to było kiedyś?

Święta wielkanocne to wyjątkowy
czas, w którym symboliczne obrzędy
religijne, tradycja ludowa i świat
przyrody splatają się w jedno.
Chrześcijanie świętują zwycięstwo
Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi
się do życia po zimie, zaś tradycje
ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i
podkreślają naturalne przemiany w
przyrodzie – wiosna rozpoczyna nowy
cykl życia, obsiewania, zbierania
plonów i cieszenia się nimi.

Karnawał i ostatki – od dawna ludzie między
świętem 3 króli a Środą Popielcową bawili
się, jedli i tańczyli – później, w okresie
Wielkiego Postu, nie było o tym mowy! Post
był bardzo surowo przestrzegany.
Dlatego podczas ostatków popularny był zwyczaj wnoszenia między
bawiących się szkieletu śledzia –
miało to oznaczać zakończenie zabawy i przypomnieć o nadchodzących
dniach, kiedy jedzono dość biednie. Niektóre zabawy odwiedzał też
dziad zapustny, który o północy
wyganiał bawiących się do domu.

muzykę. Ciekawym zwyczajem było wielkie hałasowanie na polach i łąkach – dzieci z
grzechotkami, kołatkami i innymi hałasującymi instrumentami biegły budzić hałasem
przyrodę, żeby na święta i na wiosnę wszystko się zazieleniło i zaczęło kwitnąć.
Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono
z tych roślin, które rosły nad rzeką – bo
płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń
i życie, te rośliny odradzały się po zimie
najszybciej. Była to m.in. wierzba i trawy
oraz trzciny nadrzeczne.
Uplecionymi i poświęconymi palemkami po mszy
w Niedzielę Palmową lekko się okładano nawzajem, mówiąc: “Nie ja biję, palma bije,
za tydzień wielki dzień, na 6 noc – Wielkanoc”. Miało to przypomnieć o zbliżających
się wielkimi krokami świętach i przynieść

Środa

popielcowa – zaczynamy
wtedy czas pokuty, przygotowania
do świąt. Posypanie głowy popiołem
przypomina, że jesteśmy śmiertelni
i odwiedzamy ten świat tylko “na
chwilę”, dlatego powinniśmy starać się żyć jak najlepiej. Słyszymy wtedy słowa “Nawróćcie się i
wierzcie w Ewangelię”.

Wielki Post – dawniej obchodzono

go bardzo surowo. Nie było mowy o zabawach,
muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. Na Wielki
Post nawet organy w Kościele milkły – tak,
jak współcześnie w Wielki Piątek. Nie było
też dzwonków – zamiast nich słychać było
kołatki. W tym czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim i przygotowywali się
do Świąt, zarówno duchowo jak i praktycznie
– np. sprzątając obejście i przygotowując
ozdoby świąteczne. Warto wiedzieć, że Wielki
Post pokrywa się w czasie z tzw. przednówkiem – w gospodarstwach zapasy zimowe powoli się kończyły, a na polach często leżał
jeszcze śnieg, nie było nowych zbiorów. Konieczne było zatem oszczędzanie jedzenia.
Nie jedzono też jajek, ponieważ odkładano je
na święta. Post miał zatem wymiar nie tylko
religijny, ale też bardzo praktyczny!

Śródpoście – tradycyjnie jest to 4.nie-

dziela Wielkiego Postu. Wtedy na jeden dzień
powracała do kościoła i domostw radosna atmosfera. Po pierwsze ma ona przypominać, że
cały Wielki Post, który był dawniej trudny
i bardzo poważnie traktowany, służy oczekiwaniu na bardzo radosne wydarzenie – Zmartwychwstanie! Dlatego w tą niedzielę śpiewa
się pełne nadziei pieśni, słychać dzwony i

szczęście. Palemkami klepano też zwierzęta,
by były zdrowe przez cały rok. Palmy zatknięte w domu, np. za obraz, miały chronić
dom przed gromami w czasie burzy, a wszystkich domowników – przed złymi mocami, chorobami i nieszczęściem.

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wygania-

li Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony
kościelne milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy
okazji świetnie się bawiły. Do dziś księża
praktykują w ten dzień obrzęd polewania stóp
dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami.

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki
dzień w roku), natomiast gromadzą się tam
wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. W niemal każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy,
harcerze, żołnierze). Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawiały
się procesje grzeszników odzianych w worki
żałobne, którzy kładli się krzyżem na podło-

dze i przepraszali za swoje grzechy.

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się
ogień, wodę i ciernie. Ogień symbolicznie
spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej
wodą spryskiwano dom, by rok był spokojny.
Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki,
co miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś
ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia
paschału, czyli wielkiej świecy, która pali
się aż do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał
stoi tuż przy ołtarzu.
Sobota to również dzień święcenia pokarmów.
Zgodnie z tradycją święconka powinna zostać
przygotowana już w Wielki Piątek.
Według tradycji stół świąteczny powinien
być przykryty białym obrusem i udekorowany
liśćmi bukszpanu. Na środku stołu
stawiamy baranka, np. na łączce z
rzeżuchy. Rzeżucha to symbol sił
witalnych i rodzącego się życia.
W Niedzielę Wielkanocną świętujemy! Wstajemy bardzo wcześnie, by
pójść na mszę zwaną rezurekcyjną.
Niedziela to najważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane dawniej Paschą. Następnie zasiadamy
do świątecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela to czas
przeznaczony na rodzinne biesiadowanie. Dzieci bawią się w poszukiwanie prezentów podrzuconych przez
zajączka.

Wielkanocny Poniedziałek (lany
poniedziałek,
śmigus-dyngus)
to
czas radości, zabawy, psikusów, na
które wszyscy czekali przez cały
okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. Dawniej śmigus i dyngus były
osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko
w formie zabawy – chłopcy smagali dziewczęta
po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup.
Chłopcy chodzi od domu do domu i w zamian za
życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem
połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy
się wodą. Dawniej chodzono po wsi z kogutem
– symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek
był mile widzianym gościem w każdym gospodarstwie. Z czasem żywe zwierzęta zastąpiły
te gliniane, drewniane. W Wielkanocny Poniedziałek święci się pola. Gospodarze wyruszają w procesji na pola. Święcą je palmami
nasączonym wodą. Z tych pal robią krzyżyki
i wbijają w ziemię, aby zapewnić sobie dostatek. To okazja do spotkań towarzyskich
i rozmów, cieszenia się wspólnie spędzanym
czasem i budzącą się do życia przyrodą.
źródło: dziecisawazne.pl
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Zupa rybna

Wykonanie:

Składniki:
• trzy pstrągi
• ok. 200 gram dorsza (ważne, żeby kawałki
ryby były ze skórą i ośćmi, co da zupie aromat),
• dwie cebule,
• dwie marchewki,
• połówka selera,
• papryka czerwona,
• papryka słodka w proszku,
• papryka ostra,
• ząbek czosnku,
• trochę octu jabłkowego,
• olej,
• sól,
• pieprz,
• natka pietruszki.

W garnku na odrobinie oleju przesmaż
poszatkowaną cebulę oraz starte marchewki i seler, posiekany czosnek oraz
pokrojoną w drobną kostkę paprykę.
Na koniec dorzuć około dwóch łyżek
papryki słodkiej i paprykę ostrą według
smaku. Przemieszaj i zalej wodą (około
2 litrów), posól, doprowadź do wrzenia,
wrzuć kawałki ryby i gotuj około 5 min,
wyjmij, obierz z ości i skóry, a następnie ponownie wrzuć do zupy. Na koniec
dopraw świeżo mielonym pieprzem, kilkoma kroplami octu, dorzuć posiekaną
natkę pietruszki.
Smacznego!

Co wspólnego ma Wyspa Wielkanocna z nadchodzącym świętem?
Wiele osób słyszało o wyspie
Wielkanocnej. Może warto
wybrać się tam na święta?
Wyspa ta nazywana jest także RapaNui.
Wyspa Wielkanocna powstała wskutek aktywności sejsmicznej leży w
południowej części Oceanu Spokojnego. Politycznie przynależy do Chile. Od Strony Ameryki Południowej
stanowi bramę do Polinezji, która
rozciąga się z jednej strony do Hawajów, z drugiej do Aotearoy (Nowej Zelandii), tworząc geograficznie
kształt trójkąta. Swą nazwę Wyspa
Wielkanocna zawdzięcza przypadkowym pierwszym odkrywcom. 5
kwietnia 1722 roku obok wyspy
przepływał Holender Jacob Roggeveen. Załoga statku dostrzegła dziesiątki gigantycznych, kamiennych
posągów, które w zabobonnych marynarzach wywołały strach, tak, że
nie zdecydowano się na zbadanie
wyspy. A że tego dnia była Wielka-

noc, dowódca wyprawy postanowił
nazwać miejsce Wyspą Wielkanocną. Dawni mieszkańcy Wyspy zwali ją Te Pito, czyli Pępek Świata lub
Rapa Nui – Wielką Ziemią. Już pierwszy kontakt odkrywców z wyspiarzami skończył się rozlewem krwi.
Ogień otworzyli Holendrzy. Potem
było coraz gorzej. Biali przywlekli
na Rapa Nui wirusy, zarazki i choroby weneryczne. Wyspa była uboga
w surowce i żywność. Jedna z teorii
mówi, że sama się skonsumowała –
wyczerpano surowce naturalne, wycięto drzewa, itd.
Rapa Nui to drugie (po Tristan da
Cunha na Atlantyku) najbardziej
oddalone od innego ludzkiego zamieszkania miejsce na świecie. Od
najbliższej osady dzieli ją ponad
2 400 km, a od wybrzeża Chile –
3 600 km. Jej długość to 22 km, a
szerokość –11, ogólna powierzchnia
– 163,6 km². Według różnych statystyk, zamieszkuje ją 3-4 tys. ludzi.
KK
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Z kapelusza Janusza
Rozmawiają dwa lwy w ZOO:
- Podobno kiedyś udało Ci się uciec.
- To prawda, ukryłem się wtedy urzędzie. Codziennie zjadałem jednego
urzędnika, nikt nie zauważył. Dopiero
jak się pomyliłem i pożarłem sprzataczkę, zrobiła się afera i mnie złapali...
***
W jakiej walucie płacą ptaki?
.....
Wróblach!
***
Przyszła kura do wielkiego bossa mafii, Dona
Corleone i mówi:
- Chcę do mafii.
A Don jej na to:
- Nie ma żadnej mafii.
To poszła kura do doradcy Dona, Consiliera

Pietro i mówi:
- Chce do mafii.
A ten jej na to:
- Nie ma żadnej mafii.
Wtedy poszła kura do kapitana mafii, Długiego
Joego i mówi:
- Chcę do mafii.
A Długi Joe na to:
- Nie ma żadnej mafii.
Wkurzyła sie kura i wróciła do kurnika. Otoczyły ją
koleżanki i pytają:
- Jak tam było? Wstąpiłaś do mafii? Wzięli cię?
Na wszystkie pytania kura odpowiadała:
- Nie ma żadnej mafii.
I wtedy kury zrozumiały.
I zaczęły się jej bać..

CIEKAWOSTKI
Pingwiny - Te eleganckie ptaki oświadczają się swojej partnerce podobnie jak ludzie. Ofiarowują ukochanej… kamyk.
Ślimaki - Te niepozorne stworzonka nie muszą się martwić, gdy przypadkiem stracą oko. Choć brzmi to zupełnie nieprawdopodobnie, to po
prostu za jakiś czas im odrośnie i będzie funkcjonować tak samo, jak poprzednie.
Żaba - Kiedy połknie coś, co może wywołać u niej podrażnienie przewodu pokarmowego, owada takiego jak mrówka czy osa, momentalnie
zwraca swój żołądek. Następnie oczyszcza go poza organizmem i połyka z powrotem
Krowa - W swoich społecznościach znajdują sobie, podobnie jak my, najlepszych przyjaciół, z którymi cały czas się trzymaja. Kiedy natomiast dwa zaprzyjaźnione osobniki zostaną rozdzielone, może to skutkować ich gorszym samopoczuciem, a nawet depresją
Furczak gołąbe - jest motylem, a jego ciało osiąga do 3-4 cm długości) wymachuje skrzydłami kilka tysięcy razy na minutę. Potrafi przy tym nieruchomo
utrzymywać się nad kwiatem, wydając przy tym furkoczący odgłos, przez co można wziąć go za kolibra. Zwierzątko przylatuje do Polski z południo-

wej Europy w okresie od maja do czerwca.
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IV liga

Głowacki przegrał

Młodszy od polskiego pięściarza o ponad sześć lat i
wyższy o 13 centymetrów
Brytyjczyk był zdecydowanym faworytem bukmacherów. Mistrzowski pojedynek zaplanowano na 12
rund.
Od początku Brytyjczyk
dominował w ringu i było
widać, że Polak nie ma na
niego pomysłu. Krzysztof
był upominany przez sę-

dziego za faule w tył głowy. 3 runda pokazała, że
dystans Okoliego dawał
mu znaczną przewagę w
ringu. W 4. rundzie wałczanin przyjął bardzo mocny cios na głowę. Ledwo
ustał. W 5. rundzie Głowackiemu zaczął krwawić
prawy łuk brwiowy. Okolie
nie czuł zagrożenia, spokojnie punktował i powiększał swoją przewagę na
kartach. Krzysztof niestety
prawie w ogóle nie atakował. W 30. sekundzie 6.
rundy Główka po przyjęciu
prawego haka na szczękę został znokautowany i
starcie się zakończyło.
Pięściarz z Wałcza między
linami zaprezentował się
po raz pierwszy od niemal
dwóch lat, kiedy w czerwcu
2019 r. w skandalicznych
okolicznościach przegrał z
Mairisem Briedisem.
Nieoficjalnie mówi się, że
34-letni wałczanin zarobił
za ten pojedynek (niezależnie od wyniku) ok. 200
tysięcy dolarów.
Kilkanaście godzin po wal-

ce K. Głowacki napisał do
swoich kibiców na Facebooku: „Kochani, zacznę
od tego, że jestem Wam
ogromnie wdzięczny za
to, że trzymaliście kciuki, za to, że choć przegrałem ten pojedynek, nadal
przy mnie jesteście i wysyłacie tak wiele ciepłych
słów. Życie jest przewrotne i nie zawsze dzieje się
tak, jak byśmy chcieli, ale
pamiętajmy nawet po najciemniejszej nocy przychodzi dzień, przynosząc
nowe możliwości. Istnieją
dwa rodzaje bólu, ten który nas osłabia i taki, który
nas zmienia na lepsze, ja
nie zamierzam się poddawać wierzę, że będę miał
jeszcze szanse stanąć na
szczycie. Teraz jednak czas
odpocząć, wrócić do domu
do mojej kochanej Ani i
dzieci. Wysyłam moc pozytywnej energii, trzymajcie
się ciepło”.

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Vineta Wolin

23

49

60-18

2.

Kluczevia Stargard

22

48

61-32

3.

Ina Goleniów

23

42

49-33

4.

Olimp Gościno

23

37

44-40

5.

MKP Szczecinek

23

37

60-41

6.

Mechanik Bobolice

23

36

56-44

7.

Biali Sądów

23

35

38-41

8.

Hutnik Szczecin

23

34

46-38

9.

Leśnik Manowo

23

34

44-45

10.

Sokół Karlino

23

33

39-39

11.

Rasel Dygowo

23

30

38-37

12.

Darłovia Darłowo

23

29

27-25

13.

Wieża Postomino

23

29

43-44

14.

Lech Czaplinek

21

29

28-27

15.

Rega Trzebiatów

23

28

39-52

16.

Orzeł Wałcz

23

28

27-41

17.

Gryf Kamień

23

27

37-49

18.

Polonia Płoty

22

22

35-65

19.

Iskierka Szczecin

23

23

31-42

20.

Błękitni II Stargard

22

22

44-48

21.

Sparta Węgorzyno

23

18

36-68

Klasa Okręgowa
Drużyna

mk

REKLAMA

W sobotę 20 marca
Krzysztof Głowacki
(33-3, 19 KO) zmierzył się z Lawrencem Okolie (16-0,
13 KO). Stawką był
mistrzowski pas federacji WBO wagi
junior ciężkiej.
Starcie rozpoczęło
się o godzinie 23.45
w Wembley Arena w
Londynie i było walką wieczoru. Transmitowała je tylko tv
internetowa DAZN.

Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Pogoń Połczyn

19

52

76-20

2.

Calisia Kalisz

19

44

50-17

3.

Orzeł Bierzwnik

19

38

48-40

4.

KP Drawsko

18

37

60-27

5.

Olimp Złocieniec

18

35

47-28

6.

Mechanik Turowo

19

35

36-24

7.

Zawisza Grzmiąca

19

34

63-46

8.

KORONA Człopa

19

33

43-36

9.

Wiarus Żółtnica

19

24

39-45

10.

Drawa Drawno

18

23

43-40

11.

Ikar Krosino

18

22

40-41

12.

Spójnia Świdwin

19

22

31-36

13.

Światowid Łobez

19

20

28-41

14.

Orzeł Łubowo

19

14

30-52

15.

Redłovia Redło

19

12

25-65

16.

Drzewiarz Świerczyna

19

5

22-82

17.

Błonie Barwice

32

27

46-87
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