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Uchylony areszt
Sąd Rejonowy w
Wałczu 30 listopada po 15 miesiącach
uchylił areszt byłemu
pracownikowi Urzędu
Gminy Wałcz Piotrowi
M., który jest podejrzany o przyjęcie
korzyści majątkowej
w zamian za wydanie
niezgodnej z przepisami decyzji podatkowej.
Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 roku funkcjonariusze szczecińskiej delegatury
Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Piotra M.,
inspektora Urzędu Gminy w
Wałczu. Jak podano w komunikacie CBA „mężczyznę ujęto w chwilę po przyjęciu od
przedsiębiorcy korzyści majątkowej w wysokości 10 tys.
zł. Łapówka miała stanowić
,,wynagrodzenie” w rewanżu
za odstąpienie od wydania
niekorzystnej decyzji podatkowej. Zgromadzone w spra-

wie materiały zostały przekazane do Prokuratury Krajowej
w Szczecinie, gdzie zatrzymany usłyszał zarzut popełnienia
przestępstwa o charakterze
korupcyjnym”.
Jak się wtedy dowiedzieliśmy
pracownik urzędu zajmujący się na co dzień sprawami
finansowymi miał kontakt z
interesantką działającą na
terenie Wałcza, która kupiła
nieruchomość na terenie gminy wiejskiej. Będąc na urlopie
spotkał się z nią w urzędzie.
Kobieta miała zostawić w jakimś kartonie w gabinecie 10
tys. zł i wyjść. W tym momencie w urzędzie pojawiło się
kilku (niektóre osoby mówią
o kilkunastu) funkcjonariuszy
CBA. Przy urzędniku i w jego
rzeczach osobistych pieniędzy nie znaleziono.
Po 15 miesiącach przebywania w areszcie 30 listopada sąd zdecydował, że Piotr
M. zostanie zwolniony, choć
sprawa będzie toczyć się dalej.
- We wrześniu ubiegłego roku
od początku do samego końca
uczestniczyłem przy przeszukaniu pokoju Piotra M. - opo-

Wałcz
wiadał w grudniu 2021 wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski. - Nie znaleziono pieniędzy
w jego ubraniu, torbie, czy też
w biurku. Piotr M. siedział przy
biurku naprzeciwko pani, która zarzuciła mu przyjęcie łapówki. Obok, przy jej nogach
stał spory karton z dokumentami z kilku lat wstecz. Kiedy
agenci nic nie znaleźli jeden z
nich zainteresował się kartonem i na jego dnie w foliowej
tzw. „koszulce” znalazł spięte gumką recepturką pieniądze. Jeden z agentów bardzo
mocno sugerował i chciał aby
znalazło się to w protokole, że
ten karton można było przepchnąć pod biurkiem na dru-
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DEWELOPERSKIM

- 3 pokojowe ( 59-62M3)
- każde z własnym
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gą stronę. A ja twierdzę – i to
powiedziałem w sądzie – że
było to niemożliwe, ponieważ
konstrukcja biurka to uniemożliwia. Pod biurkiem znajduje się płyta, która oddziela pracownika od petenta, a
szczelina pomiędzy podłogą,
a tą płytą jest niewielka i zbyt
mała aby przepchnąć przez
nią spory karton. Jest to dla
mnie niezrozumiałe, lecz od
tego aby wyrokować jest sąd.
Chcę podkreślić, że przy pracowniku pieniędzy nie znaleziono. Należy również zaznaczyć, że kontrola dokumentów
dotyczących spraw jakie Piotr
M. załatwiał z osobą go oskarżającą nie wykazała żadnych

22
środa

nieprawidłowości, a suma podatków nie była zaniżona. 30
listopada tego roku uczestniczyłem w rozprawie w wałeckim Sądzie Rejonowym.
Oprócz mnie przesłuchano
jeszcze czworo świadków i
później dowiedziałem się, że
pani sędzia zwolniła Piotr M. z
aresztu. Z tego co mi wiadomo następna rozprawa ma się
odbyć w końcu stycznia przyszłego roku, przewidziane są
też kolejne.
piotr
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Felieton

Mój stan wojenny
Każdy Amerykanin w odpowiednim wieku pamięta
dzień, w którym zginął prezydent John F. Kennedy, tak
jak Szwed dzień zabójstwa
premiera Olofa Palme. Pewnie
również każdy Polak w odpowiednim wieku dobrze pamięta 13 grudnia 1981 roku i
wydarzenia, jakie później miały miejsce z jego udziałem w
czasie stanu wojennego.

Było nas trzech. Janusz, Leszek i ja mieszkaliśmy w sąsiadujących kamienicach przy
ulicy Bohaterów Stalingradu
(dziś Dworcowa) i 13 grudnia
roku pamiętnego mieliśmy
po 25 wiosen. Jeszcze w licealnych czasach, głównie za
sprawą Janusza, zaczęliśmy
interesować się „bibułą”, słuchaliśmy radia Wolna Europa i zapoznawaliśmy się ze
szczegółami zbrodni katyńskiej. Później Janusz miał za
sobą ponad półroczny pobyt
w areszcie, kiedy niedługo po
maturze został zatrzymany
przez wojskowy patrol. Leżał
w wysokiej trawie na końcu
pasa startowego lotniska w
Nadarzycach i robił zdjęcia lądującym samolotom. Wprawdzie jego wpływowy wtedy
ojciec załagodził z władzami
sprawę i przedstawił syna
jako wyłącznie amatora fotografii, a nie szpiega, lecz co
się chłopak nacierpiał to jego.
Zresztą rykoszetem oberwaliśmy również Leszek i ja,

Nowe bloki
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Wałczu oddało
do użytku dwa nowe
bloki mieszkalne zbudowane
przy
Alei
Zdobywców Wału Pomorskiego. W sumie
swoje lokum znajdzie
tam 48 rodzin.

W uroczystym przekazaniu
kluczy nowym najemcom
uczestniczył
emerytowany
już prezes TBS-u Marek Paw-

łowski, jego następca Mariusz
Eysymontt, burmistrz Wałcza
Maciej Żebrowski oraz przedstawiciele wykonawcy i część
mieszkańców.
- Realizacja tej inwestycja
rozpoczęła się kilka lat temu
- mówił M. Pawłowski. - W poprzedniej kadencji Rady Miasta została nam przekazana
działka i w pierwotnej formule
mieliśmy to realizować wraz
z miastem. W 2019 roku ze

względu na budżetowe zawirowania, koncepcja powiązania z miastem upadła, więc
budowa została zrealizowana
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ponieważ przeprowadzający
rewizję w mieszkaniu kumpla
znaleźli zdjęcia, na których
obaj stoimy w towarzystwie
radzieckich żołnierzy przy
głównej bramie wjazdowej do
Bornego Sulinowa. Były również inne fotki z tego garnizonu oraz Kłomina. Wprawdzie
za handel z towarzyszami radzieckimi, jaki uprawialiśmy,
nie poszliśmy siedzieć, lecz w
późniejszych czasach z uzyskaniem paszportu miałem
spore kłopoty.
W dniu ogłoszenia stanu wojennego wraz z kumplami
poszedłem na miasto. Ojciec
przed wyjściem ostrzegał
mnie, abym nie rozrabiał, bo
- jak to ujął - wyp….. mnie z
roboty - byłem już nauczycielem - i wrócę na jego utrzymanie. Solennie obiecałem być
grzecznym, lecz młodzieńcza fantazja wzięła górę. Ulicą Wojska Polskiego jechały
czołgi z pobliskiej jednostki
wojskowej, a ponieważ zimowa aura już mocno dawała
w powiązaniu z bankowym
kredytem. W finansowaniu inwestycji biorą również udział
mieszkańcy w formule „od
najmu do własności”.
Koszt przedsięwzięcia to ok.
13 mln zł. Złożyła się na to
wartość działki wynosząca
ok. 1,4 mln zł; partycypacja
najemców, którzy płacili 1500
zł od metra kwadratowego
powierzchni użytkowej mieszkania (w sumie jest 2694 metrów) oraz kredyt 7,5 mln zł.
W dwóch budynkach znajduje
się 48 mieszkań o powierzchni od 42,8 do 58,7 m2. Ponadto do każdego lokalu jest
przydzielony garaż z doprowadzoną z mieszkania energią.
Pomysł budowy tych budynków był skierowany do osób,
które były lepiej sytuowane,
lecz nie miały wystarczającej
ilości środków lub nie chciały
brać kredytów i początkowo
woleli być najemcami - tłumaczy M. Pawłowski. - W perspektywie spłacą kredyt i staną się
właścicielami lokali. Obecnie
wszystkie mieszkania są już
zajęte. Podstawowym warunkiem zamieszkania jest 5-letni wynajem i po tym okresie
można nadal wynajmować lokal lub go wykupić.
- W naszym interesie było, aby
powstały nowe mieszkania w
systemie TBS-owskim - podDRUK:
Drukarnia AGORA S.A.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych
tekstów. Listy nadsyłane do redakcji są wyrazem
opinii ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych.

się we znaki, droga była bardzo śliska. Pancerne pojazdy
jechały dość szybko, lecz my
niepomni tego w pewnym momencie przebiegliśmy przez
jezdnię. Kierujący czołgiem
żołnierz widząc nas zareagował zbyt gwałtownie i pojazd
wpadł w poślizg, uderzając w
stojącą na skraju jezdni latarnię, która złożyła się jak scyzoryk i padła na ziemię. Natomiast z czołgu oderwał się
jakiś niewielki kawałek blachy
i to był jedyny uszczerbek na
jaki naraziliśmy Ludowe Wojsko Polskie. Oczywiście nie
czekaliśmy na dalszy rozwój
wypadków i szybko znikliśmy
ze sceny. Udaliśmy się do
domu Leszka, którego ojciec
był oficerem w „cyrku” i to nie
byle jakim, bo do spraw politycznych. Jego blok na Zatorzu
stał tuż obok płotu ogradzającego jednostkę wojskową i
z okien mieszkania mieliśmy
znakomity widok na plac manewrowy i krzątających się
tam żołnierzy. Ponieważ ojciec

Leszka był ponadto myśliwym, w domu miał broń, którą dopiero później oddał do
milicyjnego depozytu. Więc
przez lunetę sztucera przyglądaliśmy się żołnierzom i
dziś jak myślę jakie konsekwencje mogliśmy wtedy
ponieść, gdyby ktoś nas zobaczył - ciarki przechodzą
po plecach. Pewnie areszt
i oskarżenie o usiłowanie
obalenia ustroju to byłaby
najłagodniejsza kara. Wtedy
nie pomyśleliśmy jak mógł
zareagować jakiś „Szwej” widzący celującego w niego z
karabinu człowieka. Mógłby
przecież „wygarnąć” z „kałacha” w naszą stronę. Później, ponieważ w szkołach
wprowadzono przyspieszone
ferie, miałem sporo wolnego
czasu, zająłem się przedświątecznym handlem mięsem z nielegalnego uboju.
Ale to już inna historia.

kreślał burmistrz. - Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja. Nie
do końca podobał mi się system promowany przez moją
poprzedniczkę, czyli mieszkań
komunalnych i dlatego zmieniliśmy formę współpracy. To
w jakim tempie „rozeszły”
się lokale, zanim powstały
fundamenty, świadczy jakie
było zapotrzebowanie na tego
typu formę.

byłoby stać na zaciągnięcie
kredytu. Oczywiście dla lepiej
sytuowanych, lecz oni opuścili lokale, które mieliśmy w
swoich zasobach i osoby będące na liście oczekujących
miały możliwość pozyskania
mieszkania. Kolejnym naszym
przedsięwzięciem jest budowa w podobnej formie następnych dwóch bloków przy ulicy
Nowomiejskiej. Zgoda RM już
jest i myślę, że już niedługo
przystąpimy do prac projektowych i budowlanych. Właśnie
tam część mieszkań planujemy przeznaczyć na lokale komunalne.
Uroczystość przekazania kluczy odbyła się w piątek 10
bm.
piotr

„Kolejnym naszym
przedsięwzięciem jest
budowa w podobnej formie następnych dwóch
bloków przy ulicy Nowomiejskiej”
Tym
samym
wspieramy
mieszkańców, których nie

piotr

Czwartek, 16 grudnia 2021r

Tadeusz Wenio nowym
przewodniczącym
Podczas dokończonych
obrad
XXXI
nadzwyczajnej sesji Rady
Powiatu wybrano nowego przewodniczącego
tego
gremium.
Został nim kandydat ORS–u Tadeusz Wenio.
Radni spotkali się 14 grudnia
w sali sesyjnej starostwa z zachowaniem reżimu sanitarnego. W obradach wzięli udział
wszyscy radni. Jedynym punktem nad jakim się pochylono
był wybór przewodniczącego
rady. Ponieważ wybór przewodniczącego RP odbywał się
w głosowaniu tajnym wybrano
trzyosobową komisję skrutacyjną. Starosta B. Wankiewicz

zgłosił Tadeusza Wenio jako
kandydata na przewodniczącego RP, a R. Wiśniewski Cezarego Skrzypczaka. Kiedy
jednak ten pierwszy wyraził
zgodę na kandydowanie, ten
drugi się na to nie zdecydował.
Później długo dywagowano
czy kandydat powinien najpierw zrezygnować z funkcji
wiceprzewodniczącego – którą
dotychczas pełnił – czy też powinien zrobić to po wyborze.
Wreszcie zarządzono głosowanie. Za wyborem Tadeusza
Wenio na przewodniczącego
Rady Powiatu zagłosowało 14
radnych, przeciw było 2, je-

den głos był nieważny.
Nowy przewodniczący złożył
rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady i podziękował za wybór. Ponadto zadeklarował pełną współpracę
ze wszystkimi radnymi.
Kolejna sesja Rady Powiatu
odbędzie się w czwartek 16
grudnia, a głównym tematem
jaki zajmą się radni będzie
uchwalenie budżetu powiatu
na przyszły rok.
Piotr
Fot. Archiwum Extra Wałcz.
Na zdjęciu T. Wenio
(z prawej).

MOŚCI

miasta
120.000 tys.
Na wynajem
lokal usługowo/biuroNa
wynajem
4 95m2,
wy
lokal 1.500
usłutylko
gowo/biuromiesięcznie
wy 95m2,
MOTORYZACJA
tylko 1.500
Na wynajem
miesięcznie
lokal usługoKupię
dostawczaka na LPG. Paka na przeUzbrojowo/biurowy
syłki
o wielkości co najmniej 2 metry.
ne działki
po remoncie
+48608631285
budowLOKAL
36m2, tylko NIERUCHOMOŚCI
Uzbrojolane
pod
mie1)1.500
Mieszkanie
umeblowane do wynajęcia 44
ne
działki
miastem,
USŁUGI:
sięcznie
m2,dobra
budowspokojna
Lokal
usłu- lokalizacja, piętro 3 ul. Poniatowlane
pod
gowy
na wyokolica,
Remonty
i wykończenia
wnętrz.) Tel. 504skiego
tel.
603190175 (453-456
sprzedaż
miastem,
dane
WZ (446-53)
160-153
Lokal
usłuw
centrum
Działki
spokojna
gowy
na
miasta
PRACA
budowlane,
okolica,
wysprzedażtys.
120.000
spokojna
1)Remonty
mieszkań, malowanie, tapetodane
WZ
w centrum

EXTRAWAŁCZ nr 448
EXTRAWAŁCZ nr 447

szenia
drobne
zecie pięszenia
drobne
03190175
szenia drobne

amienicy
1,99ha
08 631 w
285

dwuzmiawa1,99ha
okolicy
w

)

ajęcie dla
.a Tel.
798
dwuzmia,
łazienka,
TBS
50m2
w okolicy
produkcję/
el.
601
705
50)
9)
35078036

zlecenia
. Tel. 798lub

ządzeń już
TBS
50m2
powierzchel. 601 705

sobą
starzlecenia
lub
2-152-118.

-46)
rządzeń
już
--

z,ny.
533Praca
626
meblowane

, najlepiej
0-46)
pomiarów
-1zamonto292 850.

kże w

dentów w
meblowane
z,362
533731
626

. W cen8 631 285
2-328-958
MOŚCI
do

2
dentów
w
mienicy
447,
448)
6446,
362
731

nne jest
mienicy pięecie
mrowskiego
,99ha
w
446,
447,
448)w
8piętrze
631
285
bezpłat03190175
mniejsze
dowlanych
nne
jest
eokolicy
dla
445-47)
ześniej,99ha w
rowskiego

bezpłat-dla
ajęcie
693-770(442-448)
dowlanych
łazienka,
BS
50m2
okolicy
l.ześniej601 705
50)
)

1 054 934

693-770BS 50m2
owierzchel. 601 705

-152-118.

46)
kowa2

ie miasta
wielkości
co
, 533 626

,-46)najlepiej
pl
292 850.

, 533 626
wielkości
co

. W cen2-328-958

2
46,
447, 448)
(446-53)

(445, 446,

ne jest
owskiego
piętrze
46,
447, 448)w
3 (446-53)
bezpłatmniejsze
owlanych
nne jest
445-47)
eśniejrowskiego

zu
czynne
bezpłat-

93-770442-448)
dowlanych
przy ul.
ześniej-

054 934

siedzibie
693-770-

kresie

okolicaszpachlowanie,
na
wanie,
glazura 603091755
miasta
wymarzony
120.000
tys.
( 455-456)
Na
wynajem
dom, wydane
lokal usłuWZ
gowo/biuro-

okolica na
większym portalu w powiecie wałeckim, zdjęcie sprzedawanego
wymarzony
produktu,
wystawienie produktu na OLX lub Allegro.
wydane
- dom,
kto szybciej
sprzeda jak nie MY, mając wszystkie media lokalne
WZ
w ręku?
Tel. 67 387 42 43, extrawalcz@gmail.com
Dom dwupokoleniowy
na obrzeżach
miasta, dom:
433m2, działka: 1732m2

Praca
w Niderlandach
Praca
w HOLANDII
Praca w różnych gałęziach gospodarki sortownie, pakownie,
produkcja, ogrodnictwo i inne. Zatrudnienie w ciągu całego
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1) Sprzedam
dom Chopina 38 124m cena
Rekrutacja: Biuro w Wałczu, ul. Kościuszki 12A,
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1.500
od
14.10.2021
do 4.11.2021 r. Mieszkanie
Naobrzeżach
wynajem
na
miesięcznie
Zaskocz swoich przyjaciół, znajomych i rodzinę!
lokal usługoumeblowane
miasta,
dom: do wynajęcia 44 m2, dobra loUzbrojowo/biurowy
2
ne
działki
433m , dział-piętro 3, ul. Poniatowskiego. Tel.
kalizacja,
po remoncie2
budowka: 1732m
2
603190175
36m
, tylko (452-454)
Uzbrojolane
pod
miene 1.500
działki
miastem,
sięcznie
budowspokojna
lane podwyokolica,
Ogłoszenia
drobne: 1.00 zł za słowo
miastem,
dane
WZ
Działki
spokojna
Przestronne mieszkanie w kamienicy 100.9m2
Wygodne domy na obrzeżach Wałcza
budowlane,
okolica,
wy147.59m2 i 149.13m2
Dziękujemy naszym klienSprzedaż
lokalna (sprzedaj skutecznie samochód, mieszkanie
spokojna
dane WZ
lub dom). Otrzymasz od nas reklamę w lokalnej gazecie, na naj-

, mieszkanie lub

słowo
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Ogłoszenia drobne

e
miasta
ych
mogą
ielkości
co pornajwiększym

WE
u czynne
diów
spoprzy ul.
ficzne
siedzibie
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TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wałcz,
TBS sp. z o.o. w Wałczu oraz na stronie internetowej
www.tbswalcz.pl wywieszony został na okres 21 dni
(od 29.11.2021 - 20.12.2021r.) wykazy garaży
oznaczonych nr 287 i 288 usytuowanych
na dz. 747 i 748
przy ul. Wroniej, przeznaczonych do wynajmu.

ZAMÓW REKLAMĘ

POsłowo
JĄ PROe-mail: marketing@studioextra.pl
tel. 67 387 42 43

l

asa

Bogdana Białanymi sprawami
ana Przewodnityczącą byłych

Wielofunkcyjny dom z lokalem usługowym
195.74m2

100

Nakład
szt. teraz tylko 990 zł
tel. 67 387 42 43 | e-mail: marketing@studioextra.pl
tel. 67 387 42 43 | e-mail: marketing@studioextra.pl
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Praca w Niderlandach

Praca w różnych gałęziach gospodarki sortownie, pakownie,
produkcja, ogrodnictwo i inne. Zatrudnienie w ciągu całego
roku, godne stawki wynagrodzenia.
Rekrutacja: Biuro w Wałczu, ul. Kościuszki 12A,

tel. 603122111

Licencja: 4933

MICHALSKI
REMONTY DOMÓW MIESZKAŃ
DEMONTAŻ AZBESTU - ETERNITU

661 601 522
„ TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wałcz, TBS sp. z o.o. w
Wałczu oraz na stronie internetowej www.tbswalcz.pl
wywieszony został na okres 21 dni
( od 15.12.2021 - 05.0l.2022r. ) wykaz garażu usytuowanego na dz. 1309/6 przy ul. Kościuszki,
przeznaczonego do wynajmu.”

teraz tylko

ROLLUP za199zł studioextra.pl

udentów w
amienicy
6 362 731
08 631 285

Burmistrz Miasta Wałcz informuje

Dla małych
i średnich
firm
o naborach
na stanowiska:
REKLAMA

• Naczelnik Wydziału Edukacji

Dla
małychds.
i średnich
• Inspektor
Inwestycji firm

www.studioeco.pl
Z ogłoszeniami
o naborach można zapoznać się:
www.studioeco.pl
• na stronie internetowej: www.bip.walcz.pl
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz
oraz uzyskać informacje pod nr telefonu:
(67) 258 44 71.
Termin składania ofert do dnia:
13 grudnia 2021r.

“ Informujemy, że w dniu 03.01.2022r. o godz. 900
odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego
usytuowanego, przy ulicy Kilińszczaków 37a/l.u. nr
2 w Wałczu, szczegóły na tablicy ogłoszeń TBS sp.
z o.o. Wałczu, Urząd Miasta Wałcz oraz na stronie
www.tbswalcz.pl“.

„Burmistrz Mirosławca informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu na okres
21 dni tj. od 29.11.2021 do 20.12.2021.
został opublikowany wykaz nieruchomości lokalowych
przeznaczonych do najmu”.

„Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w dniach
6, 7, 8, 9 i 10 grudnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta Wałcz przy Placu Wolności nr 1 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wałcz, wywieszono wykazy
nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i
użyczenia”

Czwartek, 16 grudnia 2021r

w sumie warto jeść ryby...

SUM NA ŚWIĘTA
www.hodowlasuma.pl
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kartka z kalendarza PRL

Wałeckie
Centrum Kultury
19 grudnia 2021 r.
godz. 15:00
Spektakl dla dzieci
„Jarzyna”
19 grudnia 2021 r.
godz. 17:00
Warsztaty tworzenia
ozdób choinkowych

Kino Tęcza
w Wałeckim
Centrum Kultury
Dziewczyny z Dubaju
10-16.12.2021 r.
godz. 17:30
To musi być miłość
10-16.12 godz. 20
i 17-21.12.2021 r.
godz. 17:30
Dom Gucci
17-21.12.2021 r.
godz. 16:00

W 1988 roku Piła
otrzymała
organizację
Ogólnopolskiej
Spartakiady Młodzieży. Duża impreza we
wszystkich dyscyplinach, kilka tysięcy
uczestników. Na tę
okazję
organizator
otrzymywał pieniądze
z budżetu na budowę
i rozbudowę obiektów
sportowych.
Pile przyznano na dokończenie stadionu i położenie
tartanu do rozgrywania konkurencji
lekkoatletycznych.
Wpadliśmy na pomysł, aby
stadion lekkoatletyczny wybudować w wałeckim COS-ie.
Wszystkie racje przemawiały
za tym. Doskonałe położenie,
mikroklimat, dobre warunki
zakwaterowania. Po spartakiadzie służyłby przez lata na
obozy sportowe, gdzie najlepsi lekkoatleci powróciliby
śladem Wunderteamu. Z niezastąpionym trenerem Mirkiem Czajkowskim udaliśmy
się do dyrektora COS Bukowina Pana Krzana. Przyjął
nas mile kawą. Wysłuchał i ze
zrozumieniem pokiwał głową.
Przyznał nawet rację. Byliśmy

pewni, że znaleźliśmy sprzymierzeńca. Oczami wyobraźni
widzieliśmy już tartan w Wałczu i trenujących wałeckich
lekkoatletów. Po chwili pan
Krzan uśmiechnął się i odpowiedział, że… przecież Niedźwiedź go zje… Tu przerwał
jak Wojski z Pana Tadeusza.
Dyrektor był na poziomie i nie
sądzę, aby chciał powiedzieć
językiem
protestujących
obecnie kobiet.
- Stadion w Pile to sprawa
polityczna – tłumaczył nam. Miał być oddany na Centralne
Dożynki z bieżnią tartanową.
Wtedy nie było pieniędzy.
Nie ma szans na załatwienie
tego. Jak postawię się Niedźwiedziowi to nie dostanę
przydziału na cement, papę,
cegłę, a COS trzeba remontować. Wszystko się sypie.
Informacja dla późno urodzonych:
1.Niedźwiedź,
to
Michał
Niedźwiedź I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej /KW PZPR/. Przez prawie
dziesięć lat rządził województwem pilskim.
2. I Sekretarz PZPR to ogromna władza lokalna. Miał władzę większą jak dzisiaj prezydent miasta i przewodniczący

Zdjecie u góry - sędziowie na mecie 100m.Zdjęcie niżęj ... przebywający na obozie przygotowują bieznię do zawodów

Niedźwiedź mnie zje…

Rady razem wzięci. Nawet
cegłę, cement i papę mógł
załatwić!
3. Załatwić w PRL nie znaczyło dać pieniądze na kupno.

Pieniądze trzeba było mieć,
a I Sekretarz KW PZPR tylko
dawał zgodę.
Józef Frydryk

REKLAMA

Gwiazdka Klary MUU
17-21.12.2021 r.
godz. 20:15
Moje wspaniały życie

• Uwagaw poniedziałki kino
nieczynne
• Tanie czwartki!
Bilety 14 zł

2022

Czwartek, 16 grudnia 2021r

Rocznica stanu
wojennego
8
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Fundacja Regiment - Strefa Historii, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Elegia’’ oraz Stowarzyszenie
Wał Pomorski 1945 zorganizowało rocznicowe obchody ogłoszenia stanu wojennego. Jednocześnie odbył
się przełajowy wyścig kolarski zorganizowany przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
12 grudnia na placu Wolności zebrali się miłośnicy historii, aby uczcić przypadającą dzień później 40 rocznicę
ogłoszenia stanu wojennego.

Licznie zgromadzeni widzowie mogli zobaczyć transporter opancerzony, milicyjnego
Fiata, a także wojskowe i cywilne pojazdy z tamtej epoki.
Młodzi ludzie z grup rekonstrukcyjnych byli przebrani w
wojskowe i milicyjne mundury i uzbrojeni w repliki broni
sprzed 40 lat. Chociaż żołnierz
z gęstą, rudą brodą, czy też
oszałamiająca blondynka w

wojskowym umundurowaniu
nie bardzo pasowali do tamtej
epoki. Oczywiście nie mogło
zabraknąć jednego z charakterystycznych
przedmiotów

tamtego okresu, czyli koksowników, choć palono w nich wyłącznie drewnem. Najchętniej,
oprócz pojazdów wojskowych,
byli fotografowani mężczyźni
przebrani w siermiężne ubrania z tamtych lat, stojących na
tle poloneza, na którego masce stała tekturowa walizka i
stacjonarny telefon. Co chwila
rozlegał się dźwięk syren, a z
głośników zainstalowanych na

milicyjnym radiowozie płynęło
przemówienie generała Jaruzelskiego ogłaszającego stan
wojenny. Wśród widzów było
widać sporo młodych osób,
przybyło również sporo rodzin
z małymi dziećmi, ale również
można było zauważyć starszych ludzi, dobrze pamiętające tamte dni. Jedna z pań
oparta o radiowóz, kiedy jej
mąż robił zdjęcia stwierdziła,
że teraz może sobie na to pozwolić, bo 40 lat temu było to
niemożliwe. Dwaj dyskutujący
panowie, których wiek wskazywał, że doskonale pamiętają tamte czasy uważali, że takie inscenizacje są potrzebne,
ponieważ pozwalają młodym
ludziom zrozumieć historię.
Choć nie bardzo im się podobało, że wszystko ma charakter pikniku. Serwowanie grochówki i zupy pomidorowej,
sprzedaż gadżetów i mobilna
sauna, z której można było
skorzystać były - ich zdaniem
- raczej nie na miejscu.

w kolarstwie przełajowym w
północno - zachodniej Polsce.
Start i meta były usytuowane
obok Urzędu Miasta. W rywalizacji brało udział 46 zawodniczek i zawodników, a ścigano się na dystansie ponad
32 kilometrów. Zwyciężył Bar-

tłomiej Oleszczuk z Białogardu. Najlepszy wałczanin Piotr
Hertel był 33. Organizatorzy
dziękują za wsparcie licznym
sponsorom, których liczba wyniosła ponad 12 pozycji.

„takie inscenizacje
są potrzebne, ponieważ pozwalają
młodym ludziom
zrozumieć
historię”
Równocześnie z rocznicowymi obchodami odbywał się
zorganizowany przez MOSiR
Stevens Cyclocross Cup, czyli największy cykl wyścigów

...chesz by było extra?
wybierz abonament na www.studioextra.pl

piotr

Czwartek, 16 grudnia 2021r

Jubileusz

złotych
g o d ó w

W wałeckim ratuszu odbył się jubileusz 50-lecia
pożycia
małżeńskiego
Jadwigi i Andrzeja Grabców.

Jubilaci zostali odznaczeni przez prezydenta RP Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania
pod adresem dostojnych Jubilatów,
podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład
dla młodych małżeństw oraz aktu dekoracji dokonał burmistrza Maciej Żebrowski. Sami Jubilaci podkreślali, że

Lekarzom oddziału neurologii,
pielęgniarkom, oraz obsłudze
Dziękuję za profesjonalną opiekę,
mimo braków personalnych
na oddziale. Za to że potraficie
zawsze stanąć na wysokości zadania.
Szcególne podziękowania
dla Pana doktora Bogdana Bruzika,
który od rana do późnych godzin
wieczornych był dostępny
i zaangażowany, co mogłem odczuć
jako pacjent.

Bardzo dziękuję za opiekę
Zdzisław R.

Takie uroczystości jak ta nie zdarzają się zbyt często, jednak za każdym
razem wzbudzają w nas podziw i szacunek. Niewiele jest par, które w zgodzie i szczęściu przeżywają tak długi
czas.
Za zgodność pożycia małżeńskiego,
za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra
swych rodzin złożonych w przysiędze małżeńskiej przed pół wiekiem

źródłem powodzenia ich małżeństwa
jest przede wszystkim głęboka wiara, miłość, a także towarzyszące im
przez wszystkie lata wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.
Źródło informacji:
E. Spychalska,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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LIST D REDAKCJI

Duchy na zamku
w Tucznie
Od kilku tygodni nieczynny jest zamek w Tucznie.
Budynek odcięto od energii
elektrycznej i pozostawiono
go bez opieki. Jednak nie to
jest głównym problemem.
Obsługa zamku od wielu
miesięcy nie otrzymywała
należnych wynagrodzeń i
niestety nie są to pojedyncze
przypadki. Wobec niektórych pracowników zaległości
wynoszą kilkanaście tysięcy
złotych! Być może nie jest to
sensacyjny materiał, lecz dla
tych ludzi można by zrobić

LIST D REDAKCJI
coś dobrego i zainteresować się sprawą. Dodam, że
kilka miesięcy temu została
tam powołana nowa spółka zarządzająca obiektem.
Pracownicy tak naprawdę
zostali pozostawieni sami
sobie, ponieważ zarządca zamknął obiekt, nie informując
ich, że tak naprawdę zostali
bez pracy i pieniędzy. Może
ktoś z Czytelników wie co się
dzieje, może nagłośnienie
sprawy pozwoli tym ludziom
odzyskać choćby część
należności, a sam zamek nie
zostanie bez opieki na trudny okres zimowy.

LIST D REDAKCJI

Nieczynna
pływalnia
Droga redakcjo,
Od ponad dwóch miesięcy
basen jest niedostępny dla
wszystkich szkółek pływackich. Zajęcia są zawieszane
z tygodnia na tydzień. Dyrekcja COS-u tłumaczy się, że
w ośrodku trenują sportowcy. Tylko że osoby postronne
chodzące na basen, twierdzą
że jest on pusty i żadnych trenujących tam nie ma! Szkółki
korzystały z basenu w tygodniu w godzinach od 16.00
do 19.00. Rodzice zaczynają
się denerwować, ponieważ
nauka pływania wymaga
regularności i systematycz-

LIST D REDAKCJI

List do
redakcji
zwyczajnego
urzędnika
Tak usilnie bronicie byłego
już przewodniczącego Rady
Powiatu w Wałczu. A czy zastanowiliście się jak sprawa wygląda z perspektywy
zwyczajnego urzędnika? Od
każdego z nas wymagana
jest nieposzlakowana opinia,
mamy godnie reprezentować
urząd nawet w życiu prywatnym, mamy być wiarygodni
dla petentów. Tymczasem ze
zdziwieniem dowiadujemy się
że radnym jest się tylko na sesji i życie osobiste nie ma nic
do pełnienia mandatu radne-

ności. W obecnej sytuacji,
zwłaszcza dla pierwszorocznych pływaków, wszystko
trzeba będzie zaczynać od
początku i dotychczas wydane na treningi pieniądze są
wyrzucone w błoto. Wydaje
się niezrozumiałe postępowanie dyrekcji, zwłaszcza
że ośrodek zarabiał na uczących się i w obecnej sytuacji pokrzywdzone są tylko
i wyłącznie dzieci. Wszystko
można potwierdzić u właścicieli szkółek pływackich.
To w jaki sposób COS nas
traktuje nasze dzieci, rodziców i wałeckich trenerów zostawię bez komentarza.
Imię i nazwisko
do wiadomości redakcji

go. Po prostu żenujące tłumaczenia,
wprowadzające
podwójne standardy.
My rozumiemy że nie ma
jeszcze wyroku, ale jest poważny zarzut, który stanowi
rysę na wizerunku. I to rzuca
cień też na naszą pracę i nas
samych. Ale oczywiście my,
szaraki -urzędnicy, mamy
tylko robić swoje i siedzieć
cicho - nikt się z nami nie
liczy, nawet nasi włodarze.
Smutne, ale prawdziwe. A
tak jeszcze na marginesie.
Gdyby nie pieniądze na poręczenie, pan były przewodniczący przebywałby teraz w
areszcie. I jaka by wówczas
była linia obrony?

Imię i nazwisko
do wiadomości redakcji

Nie tak kolorowo
Chcielibyśmy, jako studenci
kierunku Administracji (nie
administracji i bezpieczeństwa) na PWSZ w Wałczu,
dokonać wyjaśnień, co do
przekazanych informacji w
artykule pt.: „Na naukę nigdy
nie jest za późno”.
Mieliśmy „wątpliwą przyjemność” studiowania z obiema
Paniami, co nie było dla nas
łatwym i miłym doświadczeniem. Początkowo obie Panie były miłe i przyjaźnie do
wszystkich nastawione. Prosiły nas o równe traktowanie
– bez żadnych taryf ulgowych.
Jak zostało ich życzenie spełnione, nagle okazało się, że
nie wygląda to tak, jakby obie
Panie chciały i sobie to wyobrażały. Zaczęły się kłótnie,
głupie wyrzuty i obrażanie
kolejno na wszystkich studentów.
Na egzaminach wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż to
obie Panie przedstawiły – potrafiły nawet zabrać kartkę z
egzaminem młodszym stu-

dentom i wszystko spisać. Zasługi oczywiście przypisywały
sobie. Dlatego też jeden z wykładowców przesadził obie Panie do pierwszej ławki – właśnie po to, by uniemożliwić im
ściąganie, by było sprawiedliwie dla wszystkich.
Nieprawdą jest również to, że
owe Panie były traktowane na
równi z innymi studentami.
Były specjalnie traktowane ze
względu na swój wiek i wszelkie usprawiedliwienia były z
nim związane. Tak samo było
z owym wypracowaniem –
taka sytuacja nie miała miejsca. Był jedynie podziw za to,
że dały radę.
My, jako grupa, dogadywaliśmy się całkiem nieźle. Pomagaliśmy sobie wzajemnie
i wspieraliśmy się w trudnych
chwilach zwątpienia. Co również przypisały sobie obie Panie. Jak można tak bezczelnie
kłamać wiedząc, że my wszyscy to przeczytamy i wiemy
jak było w rzeczywistości? To
po prostu przechodzi wszelkie
pojęcie. Jak można być aż tak
obłudnym?
Przez
okres
tych

trzech lat bardzo dobrze poznałyśmy obie Panie i wcale
nie były one naszą „lokomotywą” – do niczego nas nie motywowały a tym bardziej NIE
PRZEZ TE PANIE ZDOŁALIŚMY
SIĘ OBRONIĆ! Nasza grupa
liczyła 29 osób i 28 podeszło
do obrony – oczywiście z pozytywnym wynikiem.
Tym Paniom nie mamy za co
dziękować – chyba jedynie za
to, że poprzednie studia już
się skończyły i nie mamy z
nimi do czynienia.
Studenci, którzy studiowali razem z tymi Paniami
potwierdzą, że to wcale nie
była miła i owocna współpraca – jak to opisały te Panie.
Czytając artykuł pt. „Na naukę nigdy nie jest za późno”
studenci nie wierzyli własnym
oczom czytając wszystkie te
nieprawdziwe informacje.
Starosta Grupy
w imieniu Studentów
grupy Administracja

Fałszywie ranny
Mieszkaniec Wałcza
został ukarany mandatem za bezpodstawne
wezwanie
służb.
Mężczyzna
dzwoniąc na telefon
alarmowy
zgłosił,
że posiada na szyi
rany od noża. Jak
się później okazało… chciał zrobić na
złość swojej partnerce.
Podczas libacji alkoholowej w
jednym z mieszkań doszło do
kłótni między zgłaszającym i
jego partnerką.
- Policjanci w tym mieszkaniu
już interweniowali dwukrotnie
w krótkich odstępach czasu
- mówi asp. Beata Budzyń z
Komendy Powiatowej Policji w
Wałczu. - Podczas pierwszej
interwencji domowej, jeszcze przed przybyciem patrolu, domownicy się uspokoili.
Za drugim razem policjanci
otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że zgłaszający

posiada rany od noża.
Kiedy policjanci przybyli na
miejsce, zauważyli, że mężczyzna nie posiada żadnych
ran na ciele. Okazało się, że
„żartowniś” wymyślił zgłosze-

do tego, że ktoś, kto naprawdę takiej pomocy potrzebuje,
jej nie otrzyma, bo patrol policji lub zespół pogotowia nie
dotrze na czas - podkreśla B.
Budzyń. - Za bezpodstawne

nie, aby przestraszyć swoją
partnerkę i zrobić jej na złość.
Bezpodstawny przyjazd patrolu kosztował zgłaszającego
grzywnę w wysokości 500 zł.
- Takie nieodpowiedzialne zachowanie może przyczynić się

wezwanie służb zgodnie z art.
66 kodeksu wykroczeń sprawca podlega karze aresztu, karze ograniczenia wolności lub
karze grzywny.
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Tekst sponsorowany

ogłoszenie płatne

„Burmistrz Mirosławca ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37
– I piętro, sala nr 107 (sala sesyjna) w następujących godzinach:

lp

Godz.
przetargu

Nr
działki

Nr ksiegi wieczystej

Powierzchnia

Powierzchnia
dzierżawy

1

10;00

271

KO1W/00013862/8

0,1100 ha

0,1100 ha

2

10;15

272

KO1W/00013862/8

0,0800 ha

0,0800 ha

3

10;30

275

0,0900 ha

0,0900 ha

4

10;45

276

0,1500 ha

0,1500 ha

5

11;00

42/6

Położenie/obręb
ewidencyjny

Użytek i klasa
bonitacyjna

M.P.Z.P

Okres
dzierżawy

Wysokość
czynszu
dzierżawy w
dt żyta

ŁIII

brak

9 lat

0,4400

ŁIII

brak

9 lat

0,3200

ŁIII

brak

9 lat

0,3600

ŁIII

brak

9 lat

0,6000

RIVb - 0,3426
ha
Br-RIVb 0,1021 ha

brak

9 lat

1,3341

Jabłonowo 0027

Jabłonowo 0027

KO1W/00013862/8

Jabłonowo 0027

KO1W/00013862/8

KO1W/00037403/7

Jabłonowo 0027

0,4447 ha

0,4447 ha

Toporzyk 0003

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 2, tel. (67) 259 62 65.
Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Obsługa marketingowa małych i średnich firm.
Bądź obecny w sieci, korzystaj z jednolitej wizualizacji. Pałna
opieka i konsultacje w ramach atrakcyjnego abonamentu.
Zadzwoń i umów się na bezpłatne spotkanie bezposrednie lub
online.
StudioExtra ul.Bankowa 2 78-600 Wałcz, marketing@studioextra.pl +67 387 42 43
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Wstrzymana
rejestracja

Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 w 107 Szpitalu
Wojskowym w Wałczu
została wstrzymana
do końca bieżącego
roku.
W związku z przeciążonymi
terminami szczepień do końca stycznia 2022 roku, administracja szpitala jest zmuszona wstrzymać rejestracje
na
szczepienia
przeciwko
COVID-19 do końca bieżącego roku. Grafiki szczepień do
końca stycznia 2022 r. już teraz są ponad limitem. Ponadto
w związku z przekształceniem
107 Szpitala Wojskowego w
szpital II poziomu zabezpie-

czenia COVID-19, nie można
wykluczyć, że część personelu
zostanie skierowana do pracy
w oddziałach covidowych.
Niemniej jednak pracownicy
szpitala uspokajają, że wraz z
nadejściem nowego roku zostanie wznowiona możliwość
rejestracji na szczepienia.
- Korzystając z okazji chcemy
podziękować państwu za tak
duże zainteresowanie szczepieniami. To nasza wspólna
odpowiedzialność, a tylko
dzięki szczepieniom jesteśmy
w stanie zahamować pandemię - poinformowała na stronie internetowej Olga Krogulewska, spec. ds. marketingu
w 107 Szpitalu Wojskowym.

Bo nawigacja
kazała skręcić
EXTRAWAŁCZ nr 457

23-latce nawigacja samochodowa „kazała” skręcić
w lewo. Skończyło się na
drzewie.
Do zdarzenia doszło w
miniony poniedziałek (13
bm.). Na skrzyżowaniu drogi
Witankowo – Dobino.

Nowy punkt wymazów
SARS-CoV-2 w Wałczu
Od poniedziałku (13
bm.) decyzją Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia na terenie Wałcza zostanie uruchomiony dodatkowy punkt
badań (wymazów) na
obecność wirusa SARS-CoV-2.
Dzięki współpracy z burmistrzem Wałcza i dyrektorem
Wałeckiego Centrum Kultury,
punkt będzie zlokalizowany
na parkingu WCK (Plac Zesłańców Sybiru 3, wjazd od ul.
Królowej Jadwigi). Organizatorem punktu badań jest „COR”
Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Resku.
W punkcie będzie możliwość
wykonania badania zarówno
w ramach zlecenia otrzymanego od lekarza rodzinnego
czy wygenerowanego poprzez
portal pacjent.gov.pl (bezpłatnie), jak i dla potrzeb własnych np. w celach podróży
(wymaz komercyjny - płatny).
W pierwszym tygodniu funkcjonowania punktu badania
będą przeprowadzane w godzinach:
Poniedziałek: 15:30 - 20:30
Wtorek: 15:30 - 20:30
Środa: 15:30 - 20:30
Czwartek: 15:30 - 20:30

Piątek: 15:30 - 20:30
Sobota: 10:30 - 15:30
Niedziela: 15:30 - 20:30
W zależności od zapotrzebowania, godziny te w późniejszym czasie mogą ulec zmianie.
Osoby, którym zlecono badanie w ramach NFZ, otrzymają
wiadomość SMS z adresem,
terminem i godziną stawienia
się w punkcie badań (uwaga godzina z wiadomości SMS nie
jest godziną planowego wykonania badania - jest to czas
zalecanego pojawienia się w
punkcie).
Punkt prowadzony będzie w
formie stacjonarnej. Należy
zaparkować pojazd w pobliżu
kontenera punktu wymazowego i wypełnić pobrany od
personelu kwestionariusz zlecenia. W celu pobrania wymazu niezbędne będzie okazanie
dokumentu tożsamości ze
zdjęciem (w przypadku obcokrajowców paszport).
Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badanie wyłącznie w
obecności opiekuna prawnego.
Telefon infolinii: 883 105 205
(czynny w godzinach pracy
punktu).
Źródło informacji:
M. Krawczyk,
sekretarz Miasta Wałcza

Oszustwo na córkę
Na ternie powiatu
wałeckiego oszustka próbowała wyłudzić
pieniądze
od dwóch kobiet w
trakcie rozmowy telefonicznej, podszywając się za córkę
niedoszłych swoich
ofiar.
Schemat działania oszustki w
obu przypadkach był taki sam.
Wykorzystała ona metodę „na
córkę”- telefonując do swoich
ofiar na telefon stacjonarny,
sugerowała szlochającym głosem, że jest ich córką. Zrozpaczona poinformowała swoje
rozmówczynie, zwracając się
zwrotem: „mama” o tym, że
potrąciła pieszą na przejściu
dla pieszych i musi jak najszybciej zapłacić kaucję. Od

80-letniej mieszkanki gminy
Wałcz próbowała wyłudzić 120
tys. zł. Na szczęście do niedoszłej ofiary zatelefonował telefon komórkowy, który również

odebrała, mówiąc członkowi
rodziny o nieszczęśliwym wypadku swojej córki. Po czym
zakończyła rozmowę, jednak
przypadkowo nie rozłączając
się. Dzięki temu członek ro-

dziny słyszał całą rozmowę ze
sprawcą. To zapobiegło wyłudzeniu pieniędzy. Szybko o telefonie od oszustki została powiadomiona prawdziwa córka
niedoszłej ofiary, która pojawiła się w mieszkaniu. Natomiast w drugim przypadku
47-letnia mieszkanka Wałcza
zorientowała się, że ma do
czynienia z przestępstwem,
kiedy oszustka płaczącym
głosem „córki oszustki” poprosiła ją o kwotę 85 tys. zł,
pytając także o obcą walutę,
której ta nigdy nie posiadała.
Tym razem oszuści nie osiągnęli swojego celu.

Czy wiesz jak blisko masz
hodowlę suma?
Zamów na święta.

tel. 510 282 350
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- - PRACA - -

Bogdan Białas zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu. Radni na sesji
podjęli stosowną uchwałę. Po jej przyjęciu
zdecydowali o przerwaniu obrad. Nowy przewodniczący zostanie wybrany w innym terminie, którego jeszcze nie określono.

Podczas XXXI nadzwyczajnej
sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 grudnia, wzięli udział
wszyscy radni. Obradowano
w sali Starostwa z zachowaniem dystansu, wszyscy nosili
maseczki. Najważniejsze były
dwa projekty uchwał - o odwołaniu B. Białasa z funkcji przewodniczącego i o powołaniu
jego zastępcy. Jednak przed
obradami
przewodniczący
złożył rezygnację z pełnionej
funkcji i radni większością głosów (przy wstrzymującym się
B. Białasie) przyjęli uchwałę o
jej przyjęciu.
Następnie radny Jerzy Goszczyński złożył wniosek o prze-

Ogłoszenia drob
Ogłoszenia drob
Ogłoszenia drob

rwaniu obrad i przeniesienie
wyboru nowego przewodniczącego na inny termin. Radni
prawie godzinę dyskutowali o
tym czy ogłosić przerwę, czy
też zakończyć sesję. Wielokrotnie pytali o zdanie radcę
prawnego, powtarzali się i tak
długo „mielili” ten temat, że
prowadzący obrady Cezary
Skrzypczak zaczął mylić imiona radnych i zwracać się do
nich... „wysoki sądzie”.
Wreszcie radni przeszli do
głosowania nad wnioskiem o
przerwanie sesji i większością
głosów wniosek przeszedł.
Dokończenie obrad nadzwyczajnej sesji odbędzie się w

Rezygnacja Białasa
PRACA
- Poszukuję pracowników na produkcję/ Praca dwuzmianowa. Tel. 735078036-(444-47)
- PRACA - -

innym - jeszcze nieustalonym
- terminie.
Widzowie oglądający transmisję obrad Rady Powiatu w
internecie muszą wykazać się
cierpliwością i domyślnością.
Tak było i tym razem. Zdarzało
się, że nie działały mikrofony i
głos niektórych osób docierał
jak ze studni lub był w ogóle
niesłyszalny. W najbardziej
newralgicznym
momencie
głos zupełnie zanikł i można
było poczuć się jak w niemym
kinie. Najzabawniejsze jest
jednak to, że transmisja z tej
sesji znajdzie się w archiwum
Starostwa dopiero za prawie 2
tygodnie, ponieważ do obrazu
muszą zostać dodane napisy. I
wtedy głos będzie zbędny, bo
to, co powie każdy uczestnik
obrad, można będzie sobie
przeczytać.
piotr
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LOKAL NIERUCHOMOŚCI

(445490)

Komisja Budżetu Rady Miasta przygotowała mikołajkowy „prezent”
dla mieszkańców Wałcza. Między innymi rekomendowała Radzie odrzucenie budżetu obywatelskiego. Jeżeli tak się stanie, już po raz
trzeci wałczanie nie będą mogli sami decydować na co wydać 400
tys. zł.
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Obradująca 6 grudnia komisja opiniowała Radzie Miasta
projekt budżetu Wałcza na
rok 2022. Dochody mają się
kształtować na poziomie około 116 mln zł, a wydatki 115
mln zł. Najwięcej będzie kosz-

Zdzisław Ryder. Tak więc jeżeli Rada Miasta 17 grudnia
podczas sesji podzieli zdanie
Komisji (co jest bardzo prawdopodobne), wałczanie trzeci
rok z rzędu nie będą mieli budżetu obywatelskiego.

szczytne cele, jak remonty i
inwestycje oraz bardziej przyziemne sprawy. Na przykład
120 tys. zł na Radę Miasta, w
tym 50 tys. zł na transmisje
sesji w lokalnej telewizji, gdy
można je za darmo oglądać
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Radni przygotowali jeszcze
„prezent” mieszkańcom ul.
Kwiatowej, zdejmując 60 tys.
zł z zadania inwestycyjnego
wykonywanego w tym rejonie miasta. Dodatkowo odebrano Zakładowi Komunikacji
Miejskiej 200 tys. zł oraz 400
tys. zł przeznaczone na Urząd
Miasta na podwyżki dla pracowników (w ratuszu jest już
14 wakatów). Oczywiście te
środki przeznaczono na inne

w internecie. Pozostała kwota
zostanie najprawdopodobniej
przeznaczona na podwyżkę diet, jaką niedawno sobie
ustalili radni.
Projekt budżetu wraz ze zmianami przyjęto przez komisję
większością głosów i wszystko
na to wskazuje, że podczas
sesji 17 grudnia br. zostanie
zaakceptowany przez opozycyjną większość.
piotr
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tować oświata (35 mln zł) oraz
opieka społeczna (8,3 mln zł).
Radni egzotycznej koalicji dokonali kilku znaczących zmian
w przedstawionym projekcie
budżetu. Przede wszystkim
przepadł budżet obywatelski, a za jego odrzuceniem
byli radni: Bogusława Towalewska, Maria Minkowska,
Tadeusz Gnojewski, Maciej
Goszczyński, Alfred Mikłaszewicz, Krzysztof Piotrowski i
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)
Przypływ gotówki wprawi cię w doskonały humor. Wybierzesz się na wędrówkę po sklepach i kupisz
sobie coś, co bardzo chciałeś mieć. W weekend czas na miłość, sztukę i rozrywkę. Uda się wyciągnąć partnera w ciekawe miejsce. Sprzyjające ci znaki to Rak i Byk, uważaj na Wagę - emocjonalnego szantażystę.
Byk (20.04-22.05)
Przyda ci się trochę wytchnienia i odpoczynku. Leniwy weekend, z filmem i w piżamie, okaże się
bardzo udany. W miłości powodzenie. Twój dobry humor poprawi samopoczucie rodzinie i przyjaciołom, można będzie na ciebie liczyć w każdej ważnej sprawie. Jeśli zdecydujesz się na szybki wyjazd
lub wycieczkę, to będziesz się dobrze bawić.
Bliźnięta (23.05-21.06)
W czerwcu zapragniesz chwili świętego spokoju. Warto odpocząć, zająć się kondycją i urodą. Na
poważne decyzje przyjdzie jeszcze czas. Zadbaj o siebie i nie myśl o sprawach, na które teraz i tak
nie możesz nic poradzić. Zaczyna się dobra finansowa passa. W tym miesiącu warto upominać się
o pieniądze lub inne zyski.
Rak (22.06-22.07)
W czerwcu różne wyjazdy i rozrywki mogą cię kosztować trochę więcej niż zwykle, ale nie będziesz
sobie niczego żałować. Stresy z poprzednich miesięcy trzeba odreagować. Spotkania z przyjaciółmi
okażą się wesołe, ale szykuj się na niespodzianki, bo w miłości sporo się będzie działo.
Lew (23.07-23.08)
Czas przestać żartować i odkładać na później ważne sprawy. Czerwiec sprzyja trudnym przedsięwzięciom. Sprawy zawodowe ostro przyspieszą i pojawi się szansa na większe pieniądze.
Na wszystkie partnerskie kłopoty popatrzysz z innej niż dotychczas strony. Jest to dobry czas na
porządki czy remont domu.
Panna (24.08-22.09)
Nie obiecuj rodzinie, że zajmiesz się porządkami lub remontem, bo i tak w ostatniej chwili zmienisz
swoje plany. Szybki pomysł na spotkanie lub wyjazd okaże się strzałem w dziesiątkę. W karierze
nie czas na ryzykowne decyzje, a więc zajmuj się zwyczajnymi obowiązkami. Atmosfera w związku
będzie bardzo dobra, a Wenus podgrzeje namiętności.
Waga (23.09-22.10)
Sprawy miłości będą dla ciebie na pierwszym miejscu. Jeśli planujesz wspólny wyjazd lub myślisz o
zamieszkaniu we dwoje, to będzie to dobry czas na poważne decyzje. Na wszystkie swoje i cudze
problemy znajdziesz receptę, a dzięki optymizmowi możesz zrealizować każdy, nawet najbardziej
trudny plan. Wykorzystaj tę dobrą passę także w pracy.
Skorpion (23.10-21.11)
Słońce sprawi, że wszyscy będą czegoś od ciebie chcieli i nie poradzą sobie z ważnymi zadaniami bez twojej rady. Nie bądź tylko za dobry, bo zanim się obejrzysz, wejdą ci na głowę. W miłości
spokojnie, a partner chętnie z tobą odpocznie. Jeśli jesteś samotny, to jednak szykuj się na więcej
ciekawych znajomości.
Strzelec (22.11-21.12)
Szczęście ci sprzyja, tylko nie leniuchuj. Wenus pozwoli ci zdobyć tyle miłości, ile w głębi serca
pragniesz. Czerwiec zapowiada się pracowicie. Będziesz miał więcej energii i dzięki dużej dawce
optymizmu wreszcie pokonasz przeszkody, jakie ostatnio się piętrzyły. Uważaj na Wodnika, który
dba tylko o siebie.
Koziorożec (22.12-19.01)
Postanowisz trzymać się z daleka od skrajnych emocji. Po dniach pełnych przygód i rywalizacji,
zaczniesz poszukiwać czułości, uznania i bezpieczeństwa. Będziesz reprezentować interesy swojej
firmy i błyszczeć na oficjalnych spotkaniach. Merkury pomoże Ci dostrzec ciekawą propozycję,
której do tej pory nie brałeś pod uwagę.
Wodnik (20.01-18.02)
Praca czy hobby? To będzie twój główny dylemat w tym miesiącu. Postaraj się zrównoważyć
wszystkie sfery życia. Przez niespodziewany zbieg okoliczności uda ci się odkryć rozwiązanie problemu, który dręczył bliską Ci osobę. Zaproponuj ukochanemu szalony weekend tylko we dwoje, a
uczucia rozkwitną ze zdwojoną siłą.
Ryby (19.02-20.03)
Będzie o tobie głośno, nie schowasz się przed znajomymi. Wpadniesz na zachwycający pomysł,
zaskoczysz otoczenie nową fryzurą lub strojem. Uczucia, emocje i wspomnienia będą wpływać na
twoje decyzje. Nie dasz się namówić na ryzykowne interesy, a w pracy postarasz się unikać konfliktów i nieprzyjemnych osób.

Przed kościołem popsuł się płot, więc ksiądz go naprawia. Przy naprawianiu tego płotu gromadka dzieci
przyglądała się temu. Ksiądz pyta:
- Co, patrzycie jak się wbija gwoździe?
Oni odpowiadają:
- Nie, słuchamy co ksiądz powie, gdy ksiądz uderzy się
w rękę.
***
- Co może zrobić ateista poproszony o odmówienie modlitwy?
- Odmówić i nie odmówić albo nie odmówić i odmówić.
***
Rozmawia dwóch mnichów, młody ze starszym na temat
zbiorów znajdujących się w tamtejszej bibliotece.
- Mistrzu, wybacz, że pytam, ale co by się stało gdyby
mnich przepisujący księgi się pomylił i jakieś zdanie
przepisał błędnie?
- Nie, to niemożliwe, nikt się nie myli.
- No, ale jakby się ktoś pomylił, to co by się stało?
- Mówię ci, że nikt się nie myli, znasz tekst biblii
na pamięć? Przyniosę ci jedna z pierwszych kopii i
zobaczysz, że nic, a nic nie odbiega od tej z której i
ty się uczyłeś...
- Mnich poszedł po ów tekst i nie ma go godzinę, dwie,
trzy... w końcu młody mnich zniecierpliwił się i poszedł szukać mistrza. Znalazl go w bibliotece siedzącego nad dwoma tekstami biblii (jeden z którego się
wszyscy uczyli, a drugi ten jeden z pierwszych kopii
najbliższych oryginałowi) i płacze...
- Mistrzu co się stało?!?
- W pierwszym tekście jest napisane „będziesz żył w
celi bracie”, a w kolejnych kopiach „będziesz żył w
celibacie”...

Czwartek, 16 grudnia 2021r

Nadeszła ERA

kobiet

Od 27 lipca 2021
r. do 31 grudnia
2021 r. realizowany jest projekt pn.
„Mam prawo wiedzieć” finansowany
ze środków Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego, który obejmuje
wsparciem
Koszalińskie
Centrum
Praw Kobiet.
Biuro Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet czynne
jest w dni powszednie w godzinach od 16 do 18. Zajmuje się ono w szczególności
działaniami na rzecz KOBIET,
w tym bezpłatnym doradztwem prawnym, pomocą psychologiczno-terapeutyczną
i wsparciem obywatelskim
w mieście Koszalin oraz powiatach: koszalińskim, kołobrzeskim,
sławieńskim,
świdwińskim, wałeckim, białogardzkim i choszczeńskim.
W tym celu powołano 8 animatorek - doradczyń lokalnych, których zadaniem jest
bezpośredni kontakt z kobietami potrzebującymi wsparcia, porady prawnej, psychologiczno-terapeutycznej, jak i
promowanie działań Centrum
oraz lokalnych punktów on-line. Dodać przy tym należy,
że chociaż priorytetem Centrum jest pomoc kobietom i
rodzinie, to udziela ono również wsparcia mężczyznom,
których spotykają restrykcje
podczas walki o prawa kobiet,
biorących udział wspólnie z
kobietami w strajkach kobiet.
Lokalne Centra Praw Kobiet
- w ramach wolontariatu prowadzą:
1) miasto Koszalin – Teresa
Tomczyk, koordynatorka koszalińskiego Biura;
2) powiat koszaliński – Dorota Wójcicka-Popowicz, radna
Rady Miejskiej w Polanowie;
3) powiat kołobrzeski – Małgorzata Niewiadomska, psycholożka;
4) powiat sławieński – Justyna
Pacuła-Woźniak, animatorka
lokalna SZOWES w regionie

koszalińskim;
5) powiat świdwiński – Beata Ociepa, wiceburmistrzyni
Świdwina;
6) powiat wałecki – Marzena
Domańska, animatorka lokalna SZOWES w regionie szczecineckim;
7) powiat białogardzki – Anna
Suszyńska, radna Rady Gminy w Białogardzie.
8) powiat choszczeński- Irmina Olejnik-Czerwonka, pomysłodawczyni i pełnomocniczka Spółdzielni Socjalnej Siria
w Drawnie.
Całodobowo czynny jest numer telefonu interwencyjnego 506 062 288, który obsługuje koordynatorka projektu
Dorota Róża Chałat.
W ramach realizacji projektu
Koszalińskie Centrum Praw
Kobiet Stowarzyszenie Era
Kobiet współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, tj.:
Stowarzyszeniem
Sędziów
Polskich Iustitia Oddział w
Szczecinie
Federacją na rzecz Kobiet i
Planowania Rodziny w Warszawie,
Fundacja Stefana Batorego w
Warszawie.
Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów w Jeżyczkach,
Stowarzyszeniem
Klub
Otwartej Twórczości w Wałczu,
Fundacją Klucz Nadziei w Rogowie (z siedzibą w Kołobrzegu),
Prowadzi działania edukacyjne w zakresie równego
traktowania, przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji,
praw pacjenckich, łamania
praw obywatelskich w różnych obszarach życia kobiet.
W ramach projektu organizuje:
1) Kawiarnie Obywatelskie,
w których poruszamy różnorodne tematy, związane z
równością, prawami kobiet,
prawami obywatelskimi.
Do tej pory odbyły się dwie
Kawiarnie Obywatelskie nt.
Rola Rad Osiedli - budżet
Rady, a inicjatywa lokalna
oraz Obywatelskie kampanie
społeczne i ich sens, a edukacja seksualna i prawa pacjenckie;
2) Kawiarenki Prawne reali-

zowane są we współpracy ze
Stowarzyszeniem
Sędziów
Polskich Iustitia Oddział w
Szczecinie o różnorodnej tematyce. Głównie na tematy
związane z demokracją, prawami człowieka, prawami
kobiet oraz popularyzacją
zapisów Konstytucji RP. Wybór tematów oraz ich zakresu
jest dość szeroki i różnorodny, opiera się jednak na poszanowaniu i przestrzeganiu
zapisów KONSTYTUCJI przez
Obywatelki i Obywateli. Do
tej pory odbyły się dwie Kawiarenki Prawne pt.: Konstytucja a prawa reprodukcyjne
praz Po co nam wolność?
3) warsztaty nt. powoływania

i funkcjonowania Rad Kobiet
w województwie zachodniopomorskim organizowane w
koszalińskim biurze.
Centrum przygotowuje broszurę nt. powoływania i
funkcjonowania Rad Kobiet
w województwie zachodniopomorskim oraz poradnik
Obywatelki/Obywatela o prawach człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na
popularyzację i poszanowanie Konstytucji RP, praw kobiet w kontekście oddolnych
ruchów, praw pacjenckich,
Strajku Kobiet, manifestacji
obywatelskich.

Wszystkie bieżące informacje można śledzić w mediach
społecznościowych na stronie
https://www.facebook.com/
EraKobietKoszalin oraz u lokalnych
animatorek-doradczyń.
Zapraszamy do siedziby
projektu: Koszalińskiego
Centrum Praw Kobiet ul.
Piłsudskiego 6/2, w dni powszednie, w godz. 16 – 18
oraz do udziału w wydarzeniach organizowanych
przez Stowarzyszenie Era
Kobiet.
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kiedy?

28.12.21 r.

gdzie?

Waleckie Centrum Kultury

godz.

16.00-17.00

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne założenia
programu oraz zasady naboru wniosków dofinansowania na wymianę
nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.
Oferujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Skorzystaj

Z CZYSTEGO
POWIETRZA

dajemy do 60%

dofinansowania
na likwidację
kopciuchów!

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
Urząd Miasta Wałcz
Pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz
tel. 67 258 44 71 wew. 42
kontakt@umwalcz.pl
Punkt czynny*
pn.-pt., g. 7.30-15.30
*Interesanci będą przyjmowani po uprzednim umówieniu telefonicznym.

