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Pijana za
kierownicą

Zatrzymano nietrzeźwą, która jechała osobówką krajową dziesiątką.
Kierująca o „mały włos” nie wjechała wprost pod pojazd ciężarowy.
Ostatecznie podróż zakończyła na
chodniku biegnącym wzdłuż drogi.
Ilość spożytego przez nią alkoholu
uniemożliwiała kontakt.
Do zatrzymania doprowadził
doświadczony policjant z wałeckiej jednostki. Wracał w
ubiegłą sobotę po służbie do
domu.
- Policjant zauważył pojazd
osobowy, którego kierowca
wykonuje niebezpieczne manewry na krajowej dziesiątce
- relacjonuje asp. Beata Budzyń z Komendy Powiatowej

Policji w Wałczu. - Kierująca
osobówką o „mały włos” nie
wjechała wprost pod pojazd
ciężarowy, a w konsekwencji
podróż zakończyła na chodniku biegnącym wzdłuż drogi. Funkcjonariusz wybiegł ze
swojego auta, aby sprawdzić
co się stało.
Okazało się, że za kierownicą seata siedzi nietrzeźwa

kobieta. Ilość spożytego alkoholu uniemożliwiała z nią
kontakt. Policjant poinformował o zdarzeniu dyżurnego
jednostki policji w Wałczu,
który wysłał na miejsce patrol. Kobieta została zatrzymana. Urządzenie do pomiaru stanu trzeźwości pokazało
u niej wynik ponad dwa promile alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Za prowadzenie pojazdu w
stanie nietrzeźwości mieszkance powiatu wałeckiego
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet do 10 lat.
- Spostrzegawczość i szybka
reakcja policjanta przyczyniła się do wyeliminowania z
ruchu nietrzeźwej kierującej,
która swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mogła doprowadzić do tragedii na drodze - dodaje asp. B. Budzyń.
- Policjanci każdego dnia w
swojej służbie spotykają się z
przykładami postaw godnych
naśladowania, gdzie inni kierowcy poprzez reagowanie i
czujność, udowodniają swój
społeczny sprzeciw i walkę z
nietrzeźwymi kierowcami.
Oprac. mk

Człopa

Tuczno

Mirosławiec

Laboratorium

SARS-CoV-2 w szpitalu
Wojewoda zachodniopomorski wydał pozytywną
opinię dotyczącą utworzenia laboratorium w
107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu.
Informację o kolejnym kroku
do uruchomienia laboratorium przekazał w ub. piątek
wicewojewoda Marek Subocz
podczas konferencji prasowej,
z udziałem posła na Sejm RP
Czesława Hoca i komendanta
107 Szpitala Wojskowego z
Przychodnią SPZOZ w Wałczu
płk lek. Artura Bobruka.

Laboratorium
pozwoli
sprawnie diagnozować osoby zakażone koronawirusem
i przyspieszy proces podjęcia odpowiedniego leczenia.
Mieszkańcy powiatu wałeckiego mogą czuć się bezpieczniej
- powiedział wicewojewoda
Marek Subocz.
Dokończenie na str.2
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Dzieci rodzą
dzieci
W ostatnim czasie sporo
mówi się o całkowitym zakazie aborcji. Demonstracje przeciwko wyrokowi
Trybunału Konstytucyjnego
Julii Przyłębskiej odbywają
się w wielu miastach, a tematem kościelnej pedofilii
jesteśmy wręcz bombardowani. Wprawdzie nie bagatelizuję problemów pedofilii w Kościele, jednak sporo
takich zakazanych czynów
odbywa się w zaciszu do-

Dokończenie ze str.1

Do rozpoczęcia testowania
w kierunku SARS-CoV-2 w
laboratorium potrzebna jest
już tylko zgoda Ministerstwa
Zdrowia. Niezbędne do tego
celu wyposażenie kupione ze
środków z Ministerstwa Obrony Narodowej i Unii Europejskiej.
Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć działającą

mowym. Praktycznie nikt nie
zajmuje się tematem młodych
dziewczynek,
które
bardzo
wcześnie przechodzą inicjację
seksualną i zachodzą w ciążę,
ponieważ nigdy nie słyszały o
środkach antykoncepcyjnych.
W Polsce na szczęście nie występują tak drastyczne przypadki, jak np. w Peru, gdzie matką
została dziewczynka w wieku 5
lat 7 miesięcy i 21 dni (co oznacza, że w ciążę zaszła mając 4
lata i 10 miesięcy). Zjawisko
to nazywane z łaciny pubertas
praecox i oznacza przedwczesne pokwitanie.
Jako rodzice stajemy się coraz
starsi, a średnia wieku kiedy
decydujemy się na dziecko z
roku na rok wzrasta. Dziesięć
lat temu statystyczna Polka zostawała matką w wieku 24 lat.
Obecnie to ponad 27 lat. Na zachodzie ten wskaźnik przekroczył już 30 lat i ma tendencje
wzrostową. Co nie znaczy, że
tam i u nas matkami nie zostają
również nastolatki.
Prawnicy Magdalena Budyn-Kulig i Marek Mozgawa zbadali
prawie 160 akt spraw, z których
aż 149 zakończyło się skaza-

od roku pracownię diagnostyczną, która została utworzona dzięki staraniom posła
Czesława Hoca, wiceministra
obrony narodowej Wojciecha
Skurkiewicza,
ówczesnego
wiceministra zdrowia Janusza
Cieszyńskiego i wicewojewody Marka Subocza. Szpital
otrzymał dofinansowanie w
wysokości ponad 2 mln 550
tys. zł na kupno rezonansu
magnetycznego i urządzenie

niem pedofila. W swojej pracy
„Prawnokarne aspekty pedofilii”
wykazali, że sprawcą jest mężczyzna - raz tylko była to kobieta - w wieku 31 - 50 lat (53%)
o wykształceniu podstawowym
lub zawodowym (82%) i wcześniej niekarany. Pokrzywdzone
to dziewczynki w wieku od 10
do 14 lat bez wcześniejszych
doświadczeń seksualnych. Na
ogół znały sprawcę, bo to albo
ojciec (39 przypadków), albo ojczym, czy też konkubent matki.
Co ciekawe, sądy różnie orzekają w podobnych sprawach. Najwyższy wyrok w przywołanych
sprawach to 5 lat więzienia, a
najniższy to 1000 zł grzywny.
Ponad połowa pedofilów otrzymała kary w zawieszeniu.
Socjolog Piotr Szukalski zbadał
przypadki ciąży u nieletnich na
przestrzeni minionego niemal
półwiecza. Liczba małoletnich
matek wyraźnie spadła z 50 do
12 tysięcy rocznie. Czyli o 76%.
Ten optymistyczny wniosek trochę traci, gdy uświadomimy
sobie fakt, że liczba nastolatek
w latach 70. była znacznie wyższa niż teraz. Ponadto należy
przyznać, że wzrosła wiedza o

pomieszczeń. Całkowity koszt
realizacji projektu wyniósł
prawie 5 mln zł.
Poseł Czesław Hoc, który został przewodniczącym Rady
Społecznej 107. Szpitala Wojskowego w Wałczu, podkreślił, że ta funkcja jest dla niego zaszczytem i wyzwaniem.
Centrum Prasowe Wojewody
Fot. 107. Szpital Wojskowy w
Wałczu

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

Wesolego "Alleluja"!
życzą
Maciej Żebrowski
Burmistrz Miasta Wałcz
oraz Radni Miasta Wałcz
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antykoncepcji. Liczba najmłodszych matek sukcesywnie spada, lecz nadal co roku ponad
1000 dziewczynek rodzi dziecko przed ukończeniem 16. roku
życia. Około 250 ma mniej niż
15 lat, a ponad 60 jest jeszcze
młodszych. W 2014 r. dzieci
urodziło 56 13-latek. Dostępne
dane mówią, że najwięcej najmłodszych matek mieszka na
zachodniopomorskich
wsiach
(22 ciąże na 1000 kobiet), a
najmniej płodne nastolatki żyją
w podkarpackich miastach (7
ciąż na 1000 urodzeń). Jak widać dziewczynki przed ukończeniem 15. roku życia raczej
nie słyszały o antykoncepcji, a
reakcja matki na ciążę młodej
córki „myślałam, że się boczku
najadła” nie są rzadkością. Ciąże wśród najmłodszych się zdarzały i nadal będą się zdarzać,
lecz rodzi się pytanie: co dalej?
Przecież 500+ nie rozwiązuje
sprawy, a czasami rodzi nawet
rodzinne konflikty. Pamiętamy
przypadek, gdy małoletnia matka podała do sądu swoją matkę, aby ta oddała przysługujące
na nią świadczenie. W innych
krajach podchodzi się do tego

WESOŁYCH
ŚWIĄT BABCIU
Niestety nie możemy
być razem na święta,
bo organiczyli możłiwość przemieszczania
się. Ale bardzo Ciebie
kocham.

systemowo i najważniejsze
jest, aby nie dopuścić do izolacji młodych rodziców, bo to
pogłębi ich poczucie bezradności. Należy pomóc w kontynuowaniu edukacji, pomóc
zdobyć mieszkanie, pokazać,
że rola ojca w wychowaniu
dziecka jest znacząca i przede
wszystkim nadrobić zaległości
w edukacji seksualnej. Tak, aby
młodzi rodzice nie dorobili się
kolejnych pociech.
W wielu polskich rodzinach
seks jest nadal tematem tabu
i skrzętnie pomijany w rozmowach. Temat prawdziwej
– nie tylko kalendarzyk, czy
też wstrzemięźliwość - antykoncepcji kłóci się z katolickim punktem widzenia. Na
pewno rzetelnie prowadzona
w szkołach edukacja seksualna znacznie przyczyni się do
zmniejszenia
niechcianych
ciąż u nastolatek. Dzieci i młodzież - czy tego chcemy, czy
nie - nadal będzie próbować zakazanego przez wielu - owocu.
piotr

Czwartek, 01 kwietnia 2021r

Oskarowa sesja
Podczas XXXIV sesji Rady Miasta niezadowolenie części radnych sięgnęło zenitu, a dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza z pracy w
okresie międzysesyjnym zamieniła się niemal w kłótnię. Mocno skrytykowano wyprodukowany przez UM film promujący Wałcz, a jedna z
radnych stwierdziła, że dzieło warte jest Oskara.
30 marca sesja odbywała się w zdalnym trybie
obradowania, obecnych było 20 z 21 radnych,
(zabrakło Magdaleny Świątkowskiej). W obradach
wzięli również udział burmistrz Maciej Żebrowski i
jego zastępca Adam Biernacki.
Na początku przewodniczący wprowadził do porządku obrad trzy dodatkowe projekty uchwał,
w tym projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 i sprawozdania finansowego gminy miejskiej Wałcz na
dzień 31 grudnia 2019 zgodnie z pismem wojewody. Porządek obrad przyjęto większością głosów,
przy sprzeciwie B. Towalewskiej i Z. Rydera. W
kolejnym punkcie przyjęto protokoły z dwóch poprzednich sesji i radni zajęli się informacją przewodniczącego RM o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdaniem burmistrza w
tym samym okresie.
Radni pytali M. Żebrowskiego o wymianę elementów małej architektury na promenadzie nad jeziorem Raduń, o umarzanie opłat za koncesję na
alkohol, wałecką Radę Seniorów i efekty spotkań
burmistrza z innymi samorządowcami.
Radny Kzysztof Piotrowski zarzucił burmistrzowi
autopromocję w postaci filmu promocyjnego miasta i listów wysyłanych do mieszkańców. Natomiast radna Anna Ogonowska porównała film do
propagandy z czasów E. Gierka i zarzuciła burmistrzowi, że wystąpił w filmie w otoczeniu tylko popierających go radnych. Na koniec radna stwierdziła, że dzieło jest warte Oskara. Kiedy P. Łakomy
zauważył, że większość pytań powinna paść na
komisjach, M. Goszczyński zarzucił przewodniczącemu stronnicze prowadzenie obrad. Burmistrz
podziękował za merytoryczne pytania, a oceny
uznał za indywidualne poglądy. Prosił również,
aby większość tak szczegółowych pytań zadawać
na komisjach, choćby dlatego, aby skrócić sesje
ze względu na koszty transmisji. Część radnych
była postawą burmistrza oburzona i choć deklarowała chęć przyspieszenia obrad, domagała się
odpowiedzi natychmiast. Jednak M. Żebrowski
obiecał dostarczyć odpowiedzi na piśmie.
Sprawozdanie burmistrza zostało przyjęte większością głosów, przy 8 głosach za, 5 przeciw i 7
wstrzymujących.
Później radni zapoznali się z informacją nt. wykonania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz z informacją w zakresie zaawansowania
i realizacji inwestycji miejskich. W czasie omawiania tej drugiej informacji padło dużo szczegółowych pytań.
Później przystąpiono do procedowania projektów
uchwał. Przyjęto: Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy miejskiej Wałcz, ws.
utworzenia mieszkania chronionego, program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ws. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Natomiast ws. określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i
zasad korzystania z nich przez przewoźników, ponad godzinę spierano się o usytuowanie jednego
z przystanków i o podstawę prawną potrzebną do
podjęcia tej uchwały. Ostatecznie radni zdecydowali o zdjęciu tego punktu z porządku obrad, wyjaśnieniu sprawy i podjęciu ewentualnej decyzji
na sesji nadzwyczajnej. W kolejnym punkcie do-

konano zmian w budżecie miasta na 2021
rok. Ostro spierano się o zwiększenie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych
pracowników w związku z korektą projektu
uchwały budżetowej. Doszło do spięcia na linii M. Goszczyński (chciał obniżenia kwoty),
a A. Korzeniewską, która zarzuciła radnemu
wyłącznie destrukcyjne działania i chciała,
aby przewodniczący ukarał jej adwersarza
za obrazę. W przeciwnym przypadku A Korzeniewska zagroziła radnemu sądowym
pozwem. Przyjęto zmiany w budżecie wraz
z zaproponowanym „obcięciem” 200 tys. zł.
środków przez M. Goszczyńskiego. Później
rozpatrzono trzy petycje.
Po raz trzeci powróciła sprawa zatwierdze-

nia sprawozdania z wykonania budżetu za
rok 2019 i sprawozdania finansowego gminy miejskiej Wałcz na dzień 31 grudnia 2019
zgodnie z pismem wojewody. M. Goszczyński w nieco przydługim, naszpikowanym
prawniczym żargonem monologu wniósł
wiele uwag, zrzucając winę za zaistniałą sytuację na przewodniczącego Rady, aż padło
zza kadru „kończ człowieku”. Opozycyjni
radni również zabierali głos i „mielili” temat
po raz kolejny, zarzucając nawet wojewodzie podawanie nieprawdy. Proszono panią
skarbnik o ponowne przybliżenie sprawozdania, a radny Zdzisław Ryder kwestionował
kompetencje Regionalnej Izby Obrachunkowej. Inni twierdzili, że wojewoda wytknął
radnym bezczynność i sprawozdanie winno
zostać zatwierdzone, a taka sytuacja w naszym województwie jeszcze się nie zdarzyła.

Oczywiście nie obyło się bez osobistych wycieczek. Niektórzy
nawet zarzucali sobie stosowanie języka nienawiści.
Wreszcie po ponad 9-miesięcznej batalii radni – przymuszeni
wręcz przez wojewodę – przyjęli uchwałę większością głosów
przy sprzeciwie Z. Rydera i wstrzymujących się od głosowania: M. Giłki, T. Gnojewskiego, A. Ogonowskiej, K. Piotrowskiego, P. Romanowskiego, B. Towalewskiej i K. Wilczyńskiej.
Na koniec burmistrz i radni przekazali mieszkańcom świąteczne życzenia, po których… jeszcze się trochę pospierali.
piotr
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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)

• Rusinowo. Sprzedam działki z warunkami zabudowy 1691 m2,
1869 m2
Tel. 609 701 835 (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 działkę 3 ary, ROD Raduń. Wszytskie informacje pod numerem tel.

516192956 (436373839)

• 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)
*Zamienię mieszkanie 2 pokojowe,bezczynszowe o pow.50,9m ,parter w Kołatniku,na mniejsze 2 pokojowe w Wałczu,parter lub 1 piętro.Tel.692327236
(433343536)

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

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

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 Mirosławca informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Urzędu na okres 21
dni tj. od 26.03.2021 r. do 16.04.2021 r.
został opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

Czwartek, 01 kwietnia 2021r

OGŁOSZENIE
Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wałczu ogłasza
przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz
z demontażem gazowych podgrzewaczy w zasobach Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w
Wałczu. W niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:
1)
2)
3)
4)
5)

Ul. Tysiąclecia 9-15
Ul. Wojska Polskiego 13-25
Ul. Kościuszki 13
Ul. Kościuszki 15
Ul. Kościuszki 17

Warunki techniczne realizacji zamówienia są do odbioru w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Wojska Polskiego 2-6, pok. 110 w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 23.04.2021r. do godz. 11⁰⁰.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021r. o godzinie 11¹⁵ w pok. nr 204.
Szczegółowych informacji o warunkach przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni
pok. 110 tel.: 67-258-0167 wew. 10 w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości
bez podania przyczyny.

REKLAMA

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
położonej na terenie Gminy Człopa

Aalberts Surface Treatment Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
zatrudni
pracownika na stanowisko

MAGAZYNIER
*mile widziane doświadczenie na
takim bądź podobnym stanowisku
*znajomość obsługi komputera

Osoby
zainteresowane
prosimy
o wysyłanie CV
na adres:
pk@impreglon-walcz.pl

Działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 44/1 o powierzchni 0,0227 ha (w tym
następujące użytki: Bi – 0,0227 ha – inne tereny zabudowane) położona w obrębie Trzebin,
gmina Człopa, zabudowana budynkiem po byłej świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej
97,80 m2. Budynek wymaga remontu, posiada działającą instalację elektryczną, brak jest
instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 62,20 m2,
powierzchnia użytkowa poddasza 35,60 m2 (łącznie 97,80 m2).
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Tn.RM6 - teren zwartej
zabudowy zagrodowej wsi dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa i usług towarzyszących
zabudowie mieszkaniowej oraz usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. Na teren
niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się
postępowanie w tej sprawie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej nr 2320Z
poprzez drogę gminną położoną na działce o nr geodezyjnym 38. Nieruchomość zapisana
jest w księdze wieczystej KO1W/00028047/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu.
Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza – 49 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. (środa)
o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej do dnia 30 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa

nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń a także na stronie internetowej: www.
czlopa.pl
oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.
Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.
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PECHOWE SKRZYŻOWANIE

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.

W poniedziałek (29 marca) kolejny raz doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulic Kościuszkowców i Kilińszczaków w Wałczu. Nasi komentujący Czytelnicy na Facebooku
nie zawiedli. Poniżej przytaczamy niektóre cytaty.
„Warunki atmosferyczne nie dostosowały się do prędkości”.
„E tam- od razu widać ,że doniczka wymusiła”.
„Jednego klombu mniej”.
„Legenda głosi ze pędził do instrybutora”.
„Nie pechowe, tylko ludzie jeżdżą jakby prawo jazdy znaleźli w
chipsach”.
„Pomiędzy chodnikiem a ulicą powinna być fosa z palami a nie doni-

ce” „…i rów przeciwczołgowy”.
„Nie pechowe, tylko jak się nie umie jeździć, to się chodzi pieszo”.
„Nie skrzyżowanie pechowe, tylko kierowca nie dostosował prędkości
do warunków panujących na drodze, po prostu za szybko na śliskim”.
„Skrzyżowanie normalne... Tylko po weekendzie trzeba dzień odczekać na wszelki wypadek właśnie”.

23-25.04.2021 r.

Myjnia samochodowa

13.05.2021 r. godz. 19:00

zapraszają na bepłatne
mycie felg specjalistycznym preparatem.

na Dolnym Mieście,
ul. Andersa 12
oraz w Mirosławcu
przy ul. Dworcowej 6

Warsztaty piosenki musicalowej i
filmowej
(Koszt: uczestnik czynny - 450 zł
uczestnik bierny- 50 zł
POZOSTAŁE INFORMACJE I ZAPISY na
www.ulicamuzyczna.pl)

Spektakl Teatralny „Cudowna Terapia”
Bilety-90 zł
Dostępne na www.biletyna.pl lub w
kasie WCK

Wielka Sobota, 3 kwietnia,
w godz. 10.00 do 14.00.

25.09.2021 r. godz. 20:00

Łukasz Rybarski YES:) i artyści z Kabaretu pod Wyrwigroszem
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

REKLAMA
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ZDROWY PREZENT DLA NAJBLIŻSZYCH

Zbliżają się Święta Wielkanocne
i wiele osób zastanwia się nad dobrym upominkiem dla rodziców, przyjaciół, partnerów życiowych. Dobrze jakby wszystkie prezenty
były i przyjemne i praktyczne.
Przez kilka ostatnich wydań informowaliśmy Was w
jaki sposób można wzmocnić swój organizm dzięki zastosowaniu tlenu.
Teraz warto tę wiedzę zrewidować.

Wykup voucher na zabieg tlenoterapii ze świąteczną zniżką!!!
Z okazji Świąt Wielkanocnych voucher taniej o 10%
Kup już dzisiaj, zadbaj o zdrowie najbliższych

Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej OXYVITA
78-600 Wałcz ,Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 3/4

Tel. 536 422 606

wesołego alleluja

REKLAMA

Z okazji zbliżających się świąt,
życzymy Państwu przede wszytkim
zdrowia i wiele sił witalnych, aby móc czerpać jak najwięcej
przyjemności z życia. Aby była siła na miłość do drugiego
człowieka, a wzajemna pomoc nie byłą przymusem,
ale przyjemnością. Do zobaczenia w

Centrum Terapii Hiperbarycznej OXYVITA

Zawsze

bezpiecznie

Wałeccy policjanci przeprowadzili działania informacyjno-edukacyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Odbiorcami byli mieszkańcy Mielęcina,
Tuczna, Lubieszy i Marcinkowic.

Mundurowi
apelowali
do
uczestników ruchu drogowego, aby na przejściach dla
pieszych i w ich pobliżu zwiększyli uwagę i zachowali szczególną ostrożność. Natomiast
podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamiętali
o obserwacji pojazdów. Policjanci zwracali uwagę kierującym pojazdami, by ci widząc
znak o przejściu dla pieszych,
zmniejszyli prędkość i zwiększyli uwagę.
- Głównym celem działań
jest troska o bezpieczeństwo
pieszych, rowerzystów, tych
użytkowników dróg, którzy w
żaden sposób nie są chronieni
nadwoziem pojazdu a wręcz
są zagrożeni kontaktem z nim
- podkreśla asp. Beata Budzyń
z KPP w Wałczu.
Podczas akcji mundurowi wręczali uczestnikom elementy odblaskowe. Rowerzyści
otrzymywali kamizelki odblaskowe, a piesi samozaciskowe
opaski. Najmłodsi miłośnicy
jednośladów również wyposażenie zostali w kamizelki
odblaskowe. Cykliści otrzymywali broszury na temat bezpiecznego poruszania się na
dwóch kółkach.
Oprac. mk
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Połykanie

własnego języka
Po 9-miesięcznej batalii radni - przywołani do porządku przez
wojewodę i zagrożeni odwołaniem Rady – musieli przyjąć uchwałę, do czego obligowało ich prawo. Czy w najbliższym czasie również połkną własny język i nie odwołają burmistrza okaże się
podczas sesji absolutoryjnej, która została zaplanowana
na 29 czerwca 2021 roku?

REKLAMA

Pozujące żubry
Otrzymaliśmy od naszej Czytelniczki zdjęcie
pozujących żubrów na polu między Kłębowcem
i Karsiborem. Okazuje się, że wolnościowe stado

można ostatnio zaobserwować także w okolicach Nowych Lasek niedaleko wojskowego lotniska w Mirosławcu. Nasi internauci twierdzą,
że królowie puszczy wychodzą z lasu w tamtych
rejonach codziennie rano między g. 6.00 a 7.00.

Od ponad roku trwa spór pomiędzy
większością wałeckiej Rady Miasta i burmistrzem Maciejem Żebrowskim. Większość radnych jest wyraźnie niezadowolonych z wielu działań kierownictwa
ratusza i podczas każdej sesji daje temu
wyraz. Krytykowanie jest na porządku
dziennym, a wiele zamierzeń burmistrza
jest zmienianych. Wiele razy to powtarzałem, więc powtórzę to po raz kolejny:
nie podoba wam się burmistrz, to go odwołajcie. Mieliście już okazję, a kolejna
nadarzy się za chwilę.
Większość radnych tak się zapętliła
w piętnowaniu kierownictwa ratusza,
że sprzeciwili się projektowi uchwały,
która winna zostać przyjęta. Chodzi o
głosowanie w sprawie zatwierdzenia
wykonania budżetu za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego gminy miejskiej
sporządzonego na 31 grudnia 2019
roku. Sprawa stawała na sesji dwukrotnie. Po raz pierwszy podczas obrad XXIII
sesji, która rozegrała się w trzech aktach 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca 2020
roku i w sumie trwała prawie 15 godzin.
Dwie pierwsze odsłony były poświęcone
w dużej mierze ocenie pracy burmistrza.
Podczas dyskusji oceniano legalność,
celowość, rzetelność, jak również gospodarność wydatkowania środków publicznych. Zarzucano burmistrzowi brak
nadzoru i brak monitorowania zadań,
niegospodarność i brak dbałości o finanse gminy. Większość radnych była rozczarowana postawą i pracą burmistrza,
sposobem zarządzania miastem, nieodpowiedzialnością i lekkością podejścia
do ważnych dla wałczan spraw. Mający
większość w Radzie opozycyjni radni byli
zdziwieni pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej, jak również Komisji Rewizyjnej RM i stwierdzili, że taka
sytuacja nie powinna zaistnieć. Przywołano nawet sytuację z innych województw, gdzie tak lekko nie traktuje się
tych problemów, a często burmistrzowie z innych miast mają postępowanie
dyscyplinarne. Każdy opozycyjny radny
wypowiadał swoje, czasami bardzo krytyczne uwagi, co wywoływało wyraźne
poczucie schadenfreude u ich kolegów.
Oczywiście projekt uchwały nie został
przyjęty, a przeciwni byli: T. Gnojewski,
K. Piotrowski, A. Ogonowska, M. Giłka, Z.
Ryder, M. Goszczyński, P. Wojtanek, A.
Mikłaszewicz, B. Towalewska, H. Kuch i
K. Wilczyńska. Wstrzymał się P. Romanowski, a M. Minkowska była nieobecna.
Sytuacja powtórzyła się podczas XXVIII
sesji w dniu 27 października 2020 roku.
Projekt uchwały został odrzucony, tym
razem bez dyskusji. Co ciekawe, nieobecna podczas sesji 30 czerwca, a
więc nie biorąca udziału w dyskusji M.
Minkowska 27 października również była
przeciw. Ciekawe jakie argumenty prze-

konały radną? Radny P. Romanowski
konsekwentnie wstrzymał się od głosu,
argumentując – znacznie później – że
zrobił to zgodnie z własnym sumieniem.
Kiedy do Rady Miasta wpłynęło pismo
wojewody, a w naszym tygodniku ukazał się artykuł na ten temat, w mediach
społecznościowych rozgorzała dyskusja.
Zastępca burmistrza A. Biernacki argumentował, że jeżeli sprawozdania są
sporządzone prawidłowo, to należy je
przyjąć i zdaniem wojewody głosowanie
inne niż „za” jest łamaniem prawa i sumienie nie ma tu nic do rzeczy. Największy wałecki „znawca” prawa i spraw
wszelakich stwierdził, że radni nie są
księgowymi i matematykami, więc - w
domyśle – nie muszą się na tym znać.
Lecz wałecki „omnibus” nie dopowiedział, że radni nie są również prawnikami i prawa nie powinni interpretować na
swój sposób – a tak było – i raczej oprzeć
się na opinii radcy, który zalecał przyjęcie uchwały. Tak się nie stało i dopiero
wojewoda musiał dyscyplinować radnych i opozycja podczas ostatniej sesji
połknęła własny język.
Konflikt na linii opozycja – burmistrz narasta, więc czas najwyższy skupić się
nad odwołaniem Macieja Żebrowskiego
ze stanowiska. Przecież podczas niemal
każdej sesji wyraźnie widać, że tego
chce nie tylko większość w Radzie, lecz
– obserwując media społecznościowe również część mieszkańców Wałcza.
Podczas XXIII sesji 1 lipca ubiegłego
roku radca prawny stwierdził, że nieudzielenie absolutorium daje możliwość
zainicjowania przez Radę Miasta procedury referendalnej w zakresie odwołania
burmistrza. Odmienne zdanie miał M.
Goszczyński twierdząc, że nieprzyjęcie
uchwały o absolutorium nie jest równoznaczne z nieudzieleniem tegoż absolutorium. Jeżeli taka możliwość jest – zdaniem opozycji – niemożliwa, to otwiera
się inna opcja. 30 czerwca 2020 roku
Rada Miasta przegłosowała również
uchwałę o nieudzieleniu M. Żebrowskiemu wotum zaufania. W myśl ustawy o
samorządzie gminnym „nieudzielenie
burmistrzowi wotum zaufania w dwóch
kolejnych latach może wiązać się z odwołaniem burmistrza z pełnionej funkcji”. Tak więc 29 czerwca tego roku radni
staną przed szansą odwołania niekompetentnego – zdaniem większości – burmistrza. Drugie weto w sprawie wotum
zaufania daje taką możliwość. Czy radni
się na to zdecydują, czy też po raz drugi
– już z własnej inicjatywy – połkną własny język przekonamy się za niespełna
trzy miesiące.
Piotr
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LISTY DO REDAKCJI
Extra Wałcz
List do Redakcji.
Jesteśmy stowarzyszeniem reprezentującym Mieszkańców Człopy w sprawie planowanej obwodnicy .
Pierwsze informacje o schematach przebiegu obwodnicy powzięliśmy w lutym 2020 r. Natychmiast zareagowaliśmy, ponieważ jeden z wariantów wyrysowano po linii dawnej kolei z zabytkowymi mostami, po obszarach cennych przyrodniczo, po terenie, który od lat jest wizytówką Człopy.
Obwodnicę wyrysowano przy zabudowaniach jednorodzinnych kilku ulic po zachodnio-północnej
stronie miasta. Wówczas zebraliśmy ok. 300 podpisów mieszkańców i wnioskowaliśmy o zmianę
przebiegu wariantu obwodnicy po zachodniej stronie. Pandemia przerwała odwiedzanie mieszkańców, ale prowadziliśmy dialog z instytucjami odpowiedzialnymi za inwestycję, czyli GDDKiA w Szczecinie, Wicewojewodą Zachodniopomorskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Człopa, informowaliśmy
Nadleśnictwo Człopa, Drawieński Park Narodowy itd.
W wyniku naszych starań odbyło się spotkanie on-line z GDDKiA w Szczecinie, z Burmistrzem Człopy, Zastępcą Burmistrza Człopa, na którym wypracowano CZTERY warianty i usunięto
wariant z nasypu dawnej kolei na rzecz przesuniętego przebiegu obwodnicy w odległości 600 m od
zabudowań. Przyjęliśmy ten wariant z ciężkim sercem, ale mieszkańcy byli zadowoleni.
W tym miejscu GDDKIA w Szczecinie poprzez Biuro Projektowe TRASA poprosiło o akceptację wypracowanych CZTERECH wariantów i Burmistrz Człopy pismem z dnia 16.11.2020 r. zaakceptował
wspólnie wypracowane cztery warianty przyszłej obwodnicy.
Poseł Krzysztof Czarnecki dnia 01.12.2020 r., składa interwencję w imieniu mieszkańców
gminy ( ??? ), która naszym zdaniem miała kluczowe znaczenie w stworzeniu wariantu obwodnicy w
okolicy nasypu dawnej kolei jako tzw. wariant V.
Poseł składając interwencję do GDDKiA w Warszawie, kierował się naszym zdaniem, wyłącznie interesem swojej rodziny mieszkającej w Trzebinie, której to nie odpowiadał wariant z żadnej
strony Człopy, ponieważ dzielił dzierżawione przez nią grunty rolne. Rodzina poinformowała nas o
tym fakcie osobiście. Przebieg obwodnicy spowodowałby podział gruntów, nadanie nowych numerów
działek i konieczność wzięcia udziału w ponownym przetargu na dzierżawę. To wywołało strach przed
utratą części gruntów w uczciwym, ponownym postępowaniu przetargowym.
Mieszkańcy Człopy w ogromnej ilości prawie 800 osób ( tylu mieszkańców złożyło podpis pod petycją
za zniesieniem, wykreśleniem z planów inwestycyjnych WARIANTU V ) poparli nasze działania w
sprawie ochrony tych terenów przed zniszczeniem.
Są to tereny istotne kulturowo, krajoznawczo, przyrodniczo dla miasta. Zabytki czyli zabytkowe mosty i grodzisko średniowieczne, ostoje gatunków chronionych ( wilk, wędrówka rysia
), cenna przyrodniczo Rynna Grodzisko i inwestycja Nadleśnictwa Człopa mająca na celu odnowę
przyrodniczą tego terenu, dolina rzeki Cieszynki, jednolita połać terenów leśnych to argumenty bezwzględnie przemawiające za jego ochroną. Jest to obszar, historyczny dotyczący początków miasta.
To tu powstawała Człopa.
Pismo posła Krzysztofa Czarneckiego zawiera tendencyjne informacje, które poseł nadal
podtrzymuje.
W rozmowie z nami powołał się również na wieloletnią znajomość z sołtysem Trzebina,
któremu chciał pomóc. Ale w czym? Trzebin nie leży z tej strony Człopy. Naszym zdaniem pisząc

interwencję nie zapoznał się ze zdaniem mieszkańców i władz samorządowych, zignorował walory i
historię tego terenu.
Myślimy, że GDDKiA w Warszawie i Szczecinie zmieniając wcześniejsze ustalenia i podejmując decyzję o stworzeniu wariantu V nie miała początkowo wiedzy na temat rodzinnych i przyjacielskich powiązań posła .
To Kraina Dzierżykraja uświadomiła w.w. instytucjom powiązania rodzinne posła na terenie
naszej gminy.
Wiemy, że pismo pieczętowane Godłem Państwa miało wpływ na działania wbrew woli
ogromnej liczby mieszkańców Człopy, a instytucje mające służyć mieszkańcom zignorowały ten głos i
stanęły po stronie zwykłej nieuczciwości wobec mieszkańców. Nawet nie poinformowano samorządu,
mieszkańców, stowarzyszenia o wprowadzonych zmianach. Informację o ponownie wrysowanym
Wariancie V pozyskaliśmy zupełnie przypadkowo.
Gasząc tlący się ogon i chcąc zachować powagę instytucji i urzędów organizuje się spotkania i kreuje nową rzeczywistość. Opowiada się nieprawdę o pięciu wariantach, które cytuję: „zawsze
były”. To nie jest prawda. Mieszkańcy Człopy zostali zwyczajnie zmanipulowani.
Kraina Dzierżykraja, w imieniu popierających nas mieszkańców Człopy, nie akceptuje Wariantu V obwodnicy Człopy, który jest szkodliwy dla miasta. Nie podpieramy
się posłami i znajomościami. Wierzymy w siłę głosu Mieszkańców Człopy.

REKLAMA

Z okazji Świąt Wielkanocnych
niosących nadzieję i odrodzenie życia,
składamy Państwu najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech świąteczny czas będzie źródłem
spokoju, siły oraz wiary w lepsze jutro.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Jerzy Bekker
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„Kolorowych świąt,
pełnych wiosennych przyjemności
Rodzinnego i przyjacielskiego
wsparcia,
a także
zdrowia
życzenia
poseł
JHD
w tym trudnym
dla wszystkich okresie
Mieszkańcom Ziemi Wałeckiej

życzy
Poseł na Sejm RP
Jerzy Hardie-Douglas”.

europoseł
Wesołych świąt Wielkanocnych,

pełnych pojednania i wzajemnego
szacunku do bliźniego,
Aby niedzielne śniadanie było
czasem refleksji,
gdzie nie zabraknie najbliższych.
Poniedziałek zaś niech będzie
mokry jako znak zwiastującej
obfitości.

Poseł do Parlamentu
Europejskiego
Bogusław Liberadzki

Asystent poselski

Jerzy Roch Hamulski

I stała się jasność...
Nie da się nie zauważyć, że na
wałeckich ulicach z wieczora
na wieczór jest coraz jaśniej.
Wszystko za sprawą wymiany
opraw na ledowe.
Do tej pory (30 marca) wykonawca
(Enea) zamontował już około pół tysiąca
opraw na 27 ulicach Wałcza. Koniec wymiany przewidziany jest na 30 kwietnia
br.
- Wymiana opraw przebiega wzorcowo i
w niesamowitym tempie - chwali Hanna
Szynkaruk-Szpynda, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Realizacji Projektów Urzędu
Miasta w Wałczu. Otrzymujemy od miesz-

kańców wiele pozytywnych sygnałów, że
tam, gdzie oprawy są już wymienione,
widać ogromną różnicę.
Na nowe oprawy czeka jeszcze 16 ulic.
Łącznie na terenie miasta zostanie wymienionych 1100 opraw.
Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 20142020, działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania
adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w
ramach Kontraktu Samorządowego. Tytuł
projektu: „Wymiana lamp oświetlenia
ulicznego na energooszczędne”.
mk

Odpady na posesjach
- odpowiedź na
odpowiedź

W ocenie urzędu kwestia sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnym powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych zlokalizowanych w zabudowie
mieszanej została wyjaśniona w odpowiedzi zamieszczonej w numerze
434 z 18 marca br. tygodnika Extra
Wałcz i stanowisko urzędu w tej kwestii nie uległo zmianie. Powszechnie
wiadomo jest, że tak przepisy ustaw,
jak i aktów prawa miejscowego często
są niezbyt precyzyjne w swej treści.
Nie zawsze literalne brzmienie danego przepisu przesądza o treści wynikającej z niego normy prawnej. Luki i
niedopowiedzenia w przepisach prawa wypełniane są w drodze wykładni prawa. Urząd mając świadomość
tego, że przepisy prawa, również te
przytaczane przez czytelnika, są nieprecyzyjne zwrócił się do sprawującej
nadzór nad gospodarką finansową
gminy Regionalnej Izby Obrachunkowej o interpretację przepisów. RIO
w swoim wystąpieniu, jak również w
wystąpieniach kierowanych do in-

nych gmin, stanęła na stanowisku,
że w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednym z czynników determinujących wysokość opłaty jest
częstotliwość wywozu odpadów z danej nieruchomości. Urząd nie może
ignorować takiego stanowiska RIO,
gdyż sposób prowadzenia gospodarki
odpadami podlega okresowej kontroli przez tą instytucję. Dopóki, zatem
w praktyce orzeczniczej RIO bądź
Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie pojawi się inny sposób
interpretacji obowiązujących przepisów urząd będzie stosował wykładnię
przepisów przedstawioną przez RIO.
Na marginesie, aktualnie procedowana jest zmiana przepisów ustawy
otrzymaniu czystości i porządku w
gminach, która w przypadku nieruchomości niezamieszkałych wprost
przesądzi, że częstotliwość odbioru odpadów ma wpływ na wysokość
opłaty. Zmiana ta w sposób dosłowny
przenosi na grunt ustawy wykładnie
przepisów ustawy, jaką aktualnie stosuje RIO i w ślad za nią urząd.
UM Wałcz
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Wałecki „Kopernik” gotowy
Lokalne Centrum Nauki „Metalowe inspiracje”, zwane wałeckim „Kopernikiem”, to sposób na ekscytującą naukę przedmiotów ścisłych. Po wielu miesiącach przygotowań jest już przygotowane na przyjęcie przyszłych pasjonatów nauki.
Centrum mieści się na dwóch
piętrach budynku dawnego II
Liceum Ogólnokształącego na
ulicy Bydgoskiej. Pomysł na
jego utworzenie narodził się 5
lat temu, Urząd Marszałkowski
zaproponował wtedy utworzenie lokalnych centrów nauki
w ramach kontraktów samorządowych. Starosta wałecki

najpierw bardzo się podobają,
ale szybko nudzą, bo ile razy
można oglądać studnię z luster albo ścianę akwariów?
Jedną z najważniejszych atrakcji jest symulator śmigłowca drugie urządzenie tego typu
w Polsce, pierwsze znajduje
się w Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie. Sy-

Bogdan Wankiewicz wiedział,
że musi stworzyć coś takiego
w Wałczu.
- Obejrzeliśmy wiele podobnych miejsc w Polsce i stwierdziliśmy, że nasze Centrum
opierać się będzie na innowacyjności, eksperymentach,
doświadczeniach tak, by można je było wykorzystywać na
nieskończenie wiele sposobów
- informuje kierownik obiektu
Arkadiusz Niefiedowicz. - Okazało się bowiem, że podobne
miejsca w Polsce rzeczywiście

mulator nie ma służyć jedynie
zabawie, jego głównym zadaniem będzie rozbudzenie w
dzieciach i młodzieży pasji do
nauki, przedmiotów ścisłych i
być może lotnictwa. Przed lotem symulator będzie można
zaprogramować w pracowni
informatycznej.
Programowania i kodowania
z kolei dzieci i młodzież będą
się uczyć w pracowni Lego. Do
dyspozycji gości będzie także
pracownia odnawialnych źródeł energii z samolotem solar-

nym, który wprawia się w ruch
za pomocą latarek, elektrownią wiatrową oraz elektrownię
szczytowo pompową. Lokalne
Centrum Nauki będzie wyposażone także w symulatory
samochodu, wózka widłowego i koparki w jednym. Każdy
z symulatorów (podobnie jak
symulator śmigłowca) będzie
można wcześniej zaprogramować w pracowni informatycznej. „Metalowe inspiracje
to także laboratorium fizyko-chemiczne z prawdziwego
zdarzenia. Koszt wyposażenia
każdego z laboratoriów wynosi kilkaset tysięcy złotych.
Przed budynkiem powstał naukowy plac zabaw.
- Nowoczesna technologia pozwala uczniom na rozumienie
praw natury oraz wsparcie
tych, którzy przejawiają wyjątkowe zdolności. Poprzez
kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia zawarte w programach uczniowie
mogą skutecznie rozwijać
m.in. umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia,
zapamiętywania, kojarzenia i
koncentracji uwagi oraz podnoszenie umiejętności manualnych, poznawczych i twórczych.

„Lokalne Centrum
Nauki będzie wyposażone także w symulatory samochodu, wózka
widłowego i koparki w
jednym. Każdy z symulatorów (podobnie jak
symulator śmigłowca)
będzie można wcześniej zaprogramować w
pracowni informatycznej. „
Kształcą spostrzegawczość i
wyobraźnię oraz pracując w
zespole kształtują poczucie
odpowiedzialności za siebie i
innych w grupie - mówi starosta Bogdan Wankiewicz.
- Podczas lekcji czy zajęć
wykorzystywane będą nowe
technologie, gry i programy
edukacyjne, które są świetnym środkiem wspomagającym, dzięki któremu uczenie
stanie się dla dzieci łatwiejsze, pobudzając go do wytężonej pracy, szczególnie w
zakresie percepcji wzrokowej,

szybkości reakcji, logicznego
myślenia, analizowania oraz
łączenia posiadanych informacji i ich wykorzystywania.
Inwestycja jest warta 4,5 mln
zł. Dofinansowanie w wysokości 85 procent pochodzi ze
środków europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego. 3,8
miliona pochodzi ze środków
Unii Europejskiej, natomiast
pozostałe to środki własne
powiatu. Powiat wałecki otrzy-

nie zainteresowania dzieci i
młodzieży naukami ścisłymi,
podwyższenie
umiejętności
uczniów na różnych poziomach edukacji, czy wzmocnienie bazy dydaktycznej w
powiecie wałeckim.
Lokalne Centrum Nauki „Metalowe inspiracje” - o ile
pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna - otwarte zostanie jeszcze w kwietniu.
Zwiedzanie będzie możliwe w
grupach w czasie wolnym od
zajęć szkolnych. Mile widzia-

mał 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
są między innymi: zwiększe-

ne są dzieci w wieku już od 3.
roku życia, starsze przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i licealnych oraz dorośli. Główny cel działań, to
przygotować przyszłe kadry
dla naszych przedsiębiorców
szczególnie tych z branż innowacyjnych
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Wesołych Świąt
Radości z tradycji,
umocnienia w wierze,
bliskości rodzinnej
i obﬁtych łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego.
A taże zdrowia i wytwałości
w tym trudnym czasie
życzy wszystkim

Piotr Pierzyński
po. Burmistrza Tuczna
wraz z mieszańcami
najbardziej urokliwej
gminy - Tuczno

Wizytacje wojewody i posła
Poseł Czesław Hoc i wicewojewoda zachodniopomorski
Marek Subocz odwiedzili w
ub. piątek Tuczno, Lubiesz,
Rusinowo, Martew oraz Mirosławiec.
- Wspaniali ludzie. Przeurocze miejscowości. Piękne nasze małe ojczyzny - rozpływał się w zachwytach Cz. Hoc.
Poseł po wizycie w gospodarstwie
Agnieszki i Mirosława Ignaszaków w Lubieszy stwierdził, że jest dumny z polskich rolników. Wrażenie na nim zrobiła
nowoczesność i serdeczna atmosfera.
Nie inaczej było w Rusinowie, gdzie odbyło się spotkanie z radną RM Tuczno Marzeną Pecio i sołtys Jolantą Wilk. Cz. Hoc
określił panie jako autentyczne animatorki życia kulturalnego i społecznego. Posła
urzekła Martew, gdzie był z krótką wizytą u sołtysa Wojciecha Remiszewskiego,
leśnika i pasjonata przyrody. Cz. Hocowi
spodobały się miejscowe plany uatrakcyjnienia waloru przyrodniczego. Tuczno
dla posła to przemiła miejscowość, w której wizytował Urząd Miasta.
- Gospodarz Piotr Pierzyński i ambitne plany na przyszłość - pisze poseł na
swoim profilu na Facebooku. - Serdeczna
atmosfera i klimat pośród pracowników
Urzędu. Panie Piotrze, odważne marzenia
się spełniają.
Pełniący obowiązki komisarza w Tucznie
Piotr Pierzyński nie był dłużny i dziękował za pośrednictwem mediów społecz-

nościowych panom za zainteresowanie
problemami gminy, licząc na owocną
współpracę.
Piątkowa wizyta posła i wicewojewody
była także okazją do podziękowań za
wsparcie w pozyskaniu środków na modernizację budynku na stadionie miejskim w Mirosławcu. Goście wizowali tutejsze przedszkole, które niedługo zostanie
zmodernizowane w ramach środków z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych. Dodatkowo poseł i wicewojewodą
mieli okazję sprawdzić wydatkowanie
środków rządowych na inwestycje w ulice Młyńską i Mickiewicza. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik rozmawiał ponadto
o potrzebach remontowych przychodni
zdrowia, wydłużenia linii kolejowej nr 410
z Drawna do Choszczna oraz gazyfikacji
terenu gminy.
Oprac. mk, fot. facebook.com/piotrpawlik2 oraz facebook.com/tucznopl
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Poetycko-muzyczna
droga krzyżowa
W kościele pw. św.
Mikołaja odbyła się
inna niż zwykle droga
krzyżowa.
Oprawę muzyczną przygotowała kadra pedagogiczna
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w składzie: Ilona i Piotr Filipiakowie,
Diana Michalczyk -Jackowska,
Dariusz Izban oraz Małgorzata
Angel.
Rok temu wszyscy musieli
zmierzyć się po raz pierwszy

z przykrym zaleceniem pozostania
w domach tylko w gronie domowników. Przykrym, gdyż dla większości
Polaków święta to czas odwiedzin,
wspólnego spędzania czasu. Przygotowywana droga krzyżowa niestety
nie mogła się odbyć ze względu na
całkowity lockdown. Nie udało się
wtedy przeżyć jej z wałczanami w
kościele. W tym roku przy rzetelnym
zachowaniu obostrzeń można było
razem przejść przez poetycko-muzyczną drogę krzyżową, oddając się
głębokiej refleksji.
Małgorzata Angel
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POEZJA Z PRZYMRÓŻENIEM OKA
usiądź proszę
czytelniku
i rozsmakuj się bez
liku

prawo? lewo! bez
różnicy
nie puścimy
kierownicy

bo historia raczej
rzewna...
była sobie grupa
pewna

jakbyś chciał w
powód wniknąć
mogą tylko głośniej
krzyknąć
wnikać może woda
w gąbkę
a ty ich pocałuj w
trąbkę!
przyszło ci żyć w
takich czasach
że ta racja jest na
wczasach
pytasz gdzie jest racja, gdzie?
nie bądź śmieszny,
nie bo nie!

był tam Gostek, był
Ogonek
Piotrek, Romek, no i
Gnojek
urządzali śmieszne
boje
bo się kłócić w
dobrym tonie!
a się mylić? w
jeszcze lepszym
co tam będzie nam
kto pieprzył

Autor nieznany

Trzy blondynki zginęły w wypadku samochodowym. Po śmierci stają przed bramą niebios.
Święty Piotr wita je słowami:
- Możecie dostać się do nieba, jeśli odpowiecie na jedno proste pytanie religijne. Pytanie
brzmi: co to jest Wielkanoc?
Pierwsza blondynka odpowiada:
- Wielkanoc to takie święto, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich...
- Źle! Odpowiada Święty Piotr. Nie przestąpisz bram królestwa niebieskiego, bezbożna
ignorantko!
Odpowiada druga blondynka:
- Ja wiem! To takie święto, kiedy stroi się choinkę, śpiewa kolędy i rozdaje prezenty!
Święty Piotr załamany wali głową we wrota
do niebios, a następnie patrzy z nadzieją na
trzecią blondynkę.
Ostatnia blodnie uśmiecha się spokojnie i
nawija:
- Wielkanoc to święto zmartychwstania Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany przez
Rzymian. Po tym, jak oddał życie za wszystkich ludzi, został pochowany w pobliskiej
grocie, do której wejście zostało zamknięte
głazem. Trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał...
- Świetnie! Wykrzykuje Święty Piotr, wystarczy, widzę, że znasz Pismo Święte!
Blondynka nawija śmiało dalej:

- ... zmartwychwstał i tak historia powtarza
się co roku, Jezus w czasie Wielkanocy odsuwa głaz i wychodzi z groty, patrzy na swój
cień i jeśli go zobaczy, to zima będzie sześć
tygodni dłuższa...
***
Przychodzi baba do lekarza:
-Panie dotorze chiałam...
- Proszę się rozbrać!
Gdy bab się rozebrała lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Nic tylko chciałam spytać, czy znowu będzie
Pan doktor chciał jajek wiejskich na Wielkanoc?
***
Przed sądem oskarżony wyjaśnia, dlaczego
zabił przechodnia:
- Jadę sobie spokojnie ulicą, nagle jakiś facet
zatrzymuje mnie i mówi:
- Dawaj pieniądze!!
- Dlaczego? - pytam groźnie.
- Prima Aprilis!!
To ja mu naplułam w oko i mówię:
- Śmigus Dyngus!!
Wtedy on gasi papierosa na moim czole i
mówi:
- Popielec!!
No więc ja go przydusiłem i mówię:
- Zaduszki!!

Wesołych Świąt,
Pełnych uśmiechu i radości.
Wypełnionych wzajemnym
szacunkiem .
Wielu pomysłów na wiosenne
obcowanie z naturą i słonecznych
dni, dzięki którym wszystko
kolorowo zakwitnie.
Zdrowia, aby nie zabrakło
nikomu i wytrwałości
w oczekiwaniu na lepsze jutro

życzy kierownictwo
i pracownicy wałeckiego
Bricomarché
ul. Budowlanych 5,
78-600 Wałcz
Telefon: 67 250 60 30
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Wałczanki w kadrze

IV liga
Drużyna

Pięć zawodniczek Klubu Sportowego Korona oraz ich trener zostali
docenieni przez Polski Związek Bokserski. Pięściarki zostały powołane na zgrupowanie kadry kadetek i młodziczek, a ich trener sprawuje
opiekę nad tą drugą grupą.

go do mistrzostw Europy młodziczek. Obecnie przez blisko
dwa tygodnie będą w górach
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szlifować formę.

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

Oprac. p

Drużyna

REKLAMA

Na odbywające się w Zakopanem zgrupowanie powołano aktualne mistrzynie Polski
Oliwię Jakubczyk i Oliwię Araszewską oraz wicemistrzynię
kraju Wiktorię Piasecką. Obok
doświadczonych zawodniczek
w kadrze znalazły się rozpoczynające starty w najmłodszej kategorii Joanna Szlędak i
Wiktoria Romek. Do współpracy zaproszono trenera i jednocześnie prezesa KS Korona
Łukasza Butryńskiego sprawującego opiekę nad kadrą
narodową młodziczek. Wałczanki posiadające na swoim
koncie tytuły mistrzowskie,
jak i te mniej doświadczone,
potwierdziły swoje wysokie
aspiracje znakomitą postawą
w Ciechocinku, podczas eliminacji do mistrzostw Polski
kadetek i turnieju selekcyjne-

Mecze

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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Z okazji
Wielkanocnych Świąt,
życzę Państwu, aby niedzielne
śniadanie było pyszne jak
całe życie, w gronie
najbliższych,
a poniedziałkowy poranek
mokry i zwiastujący dobrobyt.

W atmosferze
nadchodzących świąt
Wielaknocnych, składam
Państwu życzenia
najwspanialszych
i wyrozumiałych spotkań.
Radości z każdego nadchodzącego dnia i miłości
wzajemnej oraz zdrowia.

Szczęśliwych świąt Wielkanocnych,
Chwili zadumy i spojrzenia na świat w
inny sposób niż na co dzień ,
Niech ten czas będzie momentem na
wzmocnienie wiary w to co robimy i
refleksją nad naszym życiem, aby było
szczęśliwe i pełne miłości.
życzy wszystkim, wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski
wraz z radnymi
i pracownikami urzędu

