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JEST NAS MNIEJ

W powiecie wałeckim ubywa mieszkańców. Wg rankingu przygotowanego przez pismo samorządowe „Wspólnota”, przez ostatnich 16 lat z Mirosławca ubyło niemal 12 procent ludności. Wałcz znalazł się wśród stu
najbardziej wyludnionych miast powiatowych w kraju.
Podobna sytuacja jest w Człopie i Tucznie. Za to wójt
Jan Matuszewski ma powody do radości.

Wałcz
Poprosiliśmy burmistrzów i
wójta o komentarz do zaistniałej sytuacji.
W rankingu miast powiatowych uwzględniono 267
miejscowości. Wałcz znalazł
się w pierwszej setce w tych
najbardziej wyludnionych (95
miejsce).
Zapewne nowe miejsca
pracy, które powstają i powstawać będą oraz nowe lokale mieszkaniowe przyczynią się do jeszcze większego
zahamowania tego procesu
- prognozuje burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. - Jasnym jest dla nas, że ludzie
wyprowadzający się do du-

SPRZEDAM NOWE
MIESZKANIA W STANIE
DEWELOPERSKIM
- 3 pokojowe ( 59-62M3)

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking samorządowy
odnośnie do zmian demograficznych w latach 2004-2020.
Wg tabel w powiecie wałeckim najwięcej mieszkańców
stracił Mirosławiec, bo aż

11,97 procent. Za nim uplasował się Wałcz, który utracił
5,18 procent. Człopa wyludniła się w 4,99 procentach.
Tuczno straciło 3,85 procent
mieszkańców. Natomiast w
Gminie Wiejskiej Wałcz przybyło ludności o 2,44 procent.

- każde z własnym
ogródkiem ( 113-165m2)
Ostrowiec koło Wałcza

Kontakt:
Karolina +48665392007

Człopa

Tuczno

Mirosławiec

żych aglomeracji za lepszym
życiem, lepszą jakością, za
większą dostępnością do różnych dóbr, już nie wracają.
Nasze działania skierowane
są właśnie w tę stronę, aby
zachęcić tych, którzy wyemigrowali kiedyś za granicę a
obecnie planują powroty. Do
tego potrzebna jest dobra jakość usług medycznych, dobra jakość oświaty, dobre warunki bytowe oraz dostęp do
kultury i innych nadrzędnych
dóbr.
Najwięcej mieszkańców w
powiecie wałeckim stracił
Mirosławiec. Prawie 12-procentowy spadek ludności ma

związek - wg burmistrza Piotra Pawlika - z tutejszą jednostką wojskową.
- Z całą pewnością wpływ na
zmniejszenie ilości mieszkańców ma sytuacja związana z
jednostką wojskową. To są
„naczynia połączone” - wyjaśnia długoletni burmistrz Mirosławca. - Jednostka rośnie
w siłę, to przybywa mieszkańców, jednostka traci na znaczeniu - zmniejsza się liczba
mieszkańców gminy Mirosławiec.
dokończenie na str 2
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Felieton

Świąteczne
dwa światy
Już jutro Wigilia Świąt Bożego
Narodzenia, najpiękniejszych
i najbardziej rodzinnych świąt
w naszej polskiej tradycji.
Przedświąteczny tydzień to
zakupowy - pomimo drożyzny
- szał. Wałcz był jak zawsze o
tej porze „zakorkowany”. Tak
jakby niemal wszyscy mieszkańcy i pół powiatu zjechało
do miasta po zakupy. Od jakiegoś czasu obserwuję, że
większość Polaków obchodzi
święta w tradycyjny sposób,
dokończenie ze strony 1

Rok 2022 to rok dostawy bezzałogowych samolotów z Turcji, a więc rozwój. Sądzę, że
sytuacja ulegnie odwróceniu
w latach 2022-23 i zamiast
zmniejszającej
się
liczby
mieszkańców będziemy mieli
wzrost.
Miasto i gmina Człopa wyludniła się prawie w pięciu procentach. Tutejszy burmistrz
zapowiada prowadzenie takiej
polityki, żeby ten trend odwrócić.
- Problem zmian demograficznych na terenie gminy
Człopa jest częstym tematem
rozmów - opowiada Jerzy Bekker, burmistrz Człopy. - Mamy
pełną świadomość spadku
liczby mieszkańców. Dużo
osób z terenu gminy pracuje
poza granicami kraju, często decydując się na zmianę
miejsca zamieszkania. Każdy
włodarz chciałby zapewnić jak
najlepszy rozwój swojej gminie, również po to, aby młodzi mieszkańcy chcieli w niej
pozostać. Małemu samorządowi o ograniczonych możliwościach finansowych trudno
jest czasami wychodzić na-

lecz inni - najczęściej mieszkańcy większych miast - preferują „plastikowe”, lub - jak
to mówi moja mama - „tackowe” święta.
Mówiąc tradycyjne mam na
myśli, że niemal wszystko co
jest związane z Bożym Narodzeniem jest wykonywane
- tak jak u mnie - wspólnymi
siłami całej rodziny. Pieczone
pierożki z nadzieniem pieczarkowo-cebulowym to specjalność mojej nieocenionej
rodzicielki, a barszcz, czy też
pierogi z grzybami i kapustą
teściowej. Do tego kompot
z suszonych owoców, którego ja wprawdzie nie jestem
fanem, lecz inni go uwielbiają. Moja specjalność to ryby
i mięsa. Wraz ze starszym
synem przygotowania rozpoczynamy znacznie wcześniej.
Należy odpowiednio zapeklować boczki, szynki, karkówkę
i schab, aby dwa dni przed
Wigilią przystąpić do samodzielnego wędzenia. Więc sól,
przyprawy - w szczególności
kminek - oraz mnóstwo czosnku idzie w ruch, wszystko się
„przegryza” przez kilka dni i

wyjeżdżamy na działkę, gdzie
stoi wędzarnia. Oczywiście,
aby wędzenie się powiodło
cały cykl musi się rozpocząć
od kieliszka dobrze zmrożonej wódeczki, a później to już
z górki. Bukowe lub dębowe
drewno daje ciepło, sezonowana i okorowana olcha
odpowiedni dym, na koniec
dla koloru trochę wiśni, a dla
zapachu jałowca i obowiązkowo próbowanie na ciepło
co z tego wyszło. Podobnie
jest z rybami, a samodzielnie
wędzony pstrąg, czy też poćwiartowany w dzwonka duży
leszcz i karp to prawdziwy
cymes. Wędzenie kończymy,
wkładając do „szafy” posolone i przyprawione kminkiem,
czosnkiem, papryką, prowansalskimi ziołami i co kto tam
jeszcze lubi serki. Oczywiście
na wigilijnym stole nie może
zabraknąć śledzi, więc rolmopsy, oraz w oleju, ponadto
w śmietanie i z jabłuszkiem na
pewno się pojawiają. Ponadto
karp w galarecie oraz nadziewany postnym farszem, pieczony w piekarniku i przed
podaniem polany śmietaną.

przeciw oczekiwaniom młodych. Niemniej będziemy się
starć prowadzić taką politykę,
aby mieszkańcy nie musieli
szukać swojego miejsca poza
granicami gminy.
Z Tuczna w ostatnich 16 latach ubyło niemal 4 procent
ludności. Niestety burmistrz
Krzysztof Mikołajczyk nie znalazł czasu, żeby się wypowiedzieć w tej kwestii. Za to wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski
ma powody do radości. „Jego
teren” jako jedyny w powiecie
wałeckim ma przyrost mieszkańców. Wg rankingu „Wspólnoty” przybyło ich prawie 2,5
procent.
- I jesteśmy z tego powodu
zadowoleni - nie kryje J. Matuszewski. - Gmina Wałcz ma
swoje tereny pod zabudowę
jednorodzinną, jak i mieszkańcy przekształcają swoje grunty pod działki budowlane. Nie
bez znaczenia jest także to, że
gmina wydaje rocznie około
245 decyzji o warunkach zabudowy. Żaden inny samorząd
nie wydaje tak dużej liczby
decyzji. Ważnym elementem
są także piękne tereny otaczające tereny budów. Lasy,
zakrzaczenia, jeziora, rzeki.

Ważnym elementem jest także przychylność pracowników urzędu, którzy obsługują
interesantów. Wałcz miasto,
położone jest w pobliżu naszych urokliwych wsi. Mamy
rozwiniętą sieć kanalizacyjną, wodociągową, corocznie
inwestujemy duże środki w
poprawę jakości życia mieszkańców. Te wymienione czynniki sprawiają, że mieszkańcy
spoza gminy chętnie osiedlają się na terenie przyjaznej
gminy Wałcz. Dodam jeszcze,
że jest pozytywna integracja
społeczna, sołectwa bardzo
aktywne, przyjaźni wobec siebie ludzie. Dziesiątki festynów
na wsiach, które również integrują mieszkańców. Mamy
również na bardzo wysokim
poziomie nauczania i usprzętowienia szkoły podstawowe,
kadra nauczycielska jest bardzo związana ze swoim zakładem pracy.
mk
Fot. Pamiątkowe zdjęcie
mieszkańców Wałcza wykonane w 2003 roku z okazji
700-lecia Wałcza. Autor: Piotr
Kozłowski, Artpress s.c.
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Choinka też musi zostać osobiście wycięta, oczywiście po
uiszczeniu opłaty i uzyskaniu
pozwolenia. W Wigilię zasiadamy do stołu w domu mojej
siostry, stojącemu niemal na
odludziu w otoczeniu wiekowego lasu, który gdy pokryty jest śniegiem nadaje tym
świętom jeszcze większej
metafizyczności. Natomiast w
drugi dzień świąt spotykamy
się u mnie i wtedy jemy dużo,
tłusto i niezdrowo.
Ponieważ takie przygotowania wymagają sporo czasu i
angażują wiele osób, niektórzy decydują się na inny sposób. Tak naprawdę obecnie,
aby przygotować wigilijną
kolacje, a później przystroić i
zastawić świąteczny stół, wystarczy dzień wcześniej udać
się do większego marketu.
Tam można wszystko kupić.
Na tackach, nawet do tego
hermetycznie
zapakowane,
znajdują się pierogi, krokiety czy też mięso i filetowane
ryby. Ponadto sprzedawane
są również gotowe potrawy.
Przyrządzone śledzie, ryba po
grecku, różne sałatki, barszcz

w słoikach i w proszku,
wszelkiego rodzaju wędliny, do tego ciasta i napoje. Jak to smakuje - kwestia
gustu. Wychodząc możemy
dokupić choinkę, która tuż
przed świętami będzie na
pewno tańsza. W ten sposób
oszczędzamy sporo czasu,
którego mamy coraz mniej.
Nieważne jednak jak każdy
z nas przygotowuje się do
tych jedynych dni w roku.
Najważniejsze, aby był to
czas spokojnych, rodzinnych
spotkań, relaksu i zabawy,
a czy spędzony przy samodzielnie sporządzonej wędzonce, czy też zakupionej
w markecie, to nieistotne.
Naszym wiernym Czytelnikom i reklamodawcom,
przyjaciołom i znajomym,
redakcyjnym koleżankom i
kolegom oraz ich rodzinom
życzę wesołych i spokojnych
świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Również tym z
którymi się czasem nie zgadzaliśmy i którzy uważają
nas za przeciwników. Wesołych świąt.
piotr

9-letnia Lena
laureatką konkursu
„Ekologicznie się opłaca”
„Ekologicznie się opłaca” to
nazwa konkursu, którego organizatorem była Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jego celem
było wyłonienie najlepszych
prac promujących ekologiczne, innowacyjne zachowania

oraz podnoszących świadomość i wiedzę z zakresu ekologii. Jedną z uczestniczek
była 9-letnia Lena Marcinkowska z powiatu wałeckiego, która wykonała komiks.
Jej praca została wyróżniona
przez komisję. Młoda artystka
otrzymała ponadto nagrodę
od komendanta wałeckiej jednostki.
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Wesołych i przede wszytskim zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech nie zabraknie wzajemnego szacunku
i uśmiechu, a Mikołaj niech pokaże
swoją szczodrość.
Nowy Rok 2022, niech będzie spokojny i szczęśliwy
życzą właściciele i pracownicy

Znajdź coś
dla siebie

4

EXTRAWAŁCZ nr 458

Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkanie do odświeżenia lub remontu, płatność
gotówką tel.: 661 602 192
(457-461)
Garaż do wynajęcia osiedle
Chopina tel.: 601 478 279
(458-459)

PRACA

Zatrudnię specjalistę od pozyskiwania funduszu unijnych
i dotacji z nowego ładu
666 254 452
Ogłoszenia drobne: 1.00 zł za słowo
Sprzedaż lokalna (sprzedaj skutecznie samochód, mieszkanie
lub dom). Otrzymasz od nas reklamę w lokalnej gazecie, na największym portalu w powiecie wałeckim, zdjęcie sprzedawanego
produktu, wystawienie produktu na OLX lub Allegro.
- kto szybciej sprzeda jak nie MY, mając wszystkie media lokalne
w ręku?
Tel. 67 387 42 43, extrawalcz@gmail.com
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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

Zastęp
świętego
Mikołaja

Do gminy Mirosławiec zawitał św. Mikołaj. Wszystkie dzieci, które zjawiły się
pod świetlicami w poszczególnych sołectwach zostały obdarowane paczkami.
Święty nie zapomniał odwiedzić żubrów zamieszkujących Dziką Zagrodę w Jabłonowie. Mikołaj zjawił się w Mirosławcu na placu przy żubrach, aby wspólnie
z mieszkańcami rozświetlić miejską choinkę. Obiecał, że w przyszłym roku również przybędzie do mirosławieckich dzieci.

środa, 22 grudnia 2021r

OGŁOSZENIE
Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w
Wałczu ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie klatek
schodowych i innych pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych usytuowanych w Wałczu na:
Oś. Dolne Miasto 16
Ul. Królowej Jadwigi 12
Ul. Kościuszki 23
Warunki techniczne realizacji zamówienia są do odbioru w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Wojska Polskiego 2-6, pok. 109 w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 10.01.2022r. do
godz. 10⁰⁰.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022r. o godzinie 10¹⁵ w pok. nr 204.
Szczegółowych informacji o warunkach przetargu udziela Dział Techniczny
Spółdzielni
pok. 110 tel.: 67-258-01-67 wew. 10 w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub
całości
bez podania przyczyny.
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Nie zaszczepisz dziecka w Wałczu

Wałeckie
Centrum Kultury

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

Szczepienia
przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat.
Szczepienia rozpoczęły się 16 grudnia, lecz w Wałczu
jest to raczej niemożliwe.
Szumnie zapowiadana przez
rząd możliwość szczepień
młodszych dzieci ma następujący scenariusz: od 12-13
grudnia wystawianie automatycznych skierowań na
szczepienia; od 14 grudnia
rejestracja; dwa dni później
szczepienia. Jednak w Wałczu
wszystko będzie mocno opóźnione i najprawdopodobniej
dopiero w styczniu, albo i w
lutym będzie można zaszczepić dzieci.
W Wałczu funkcjonują trzy
punkty szczepień. W 107 Szpitalu Wojskowym, COS OPO
na Bukowinie i w przychodni
PULS. Na stronie szpitala od
7 grudnia wisi następujący
komunikat: „Z przykrością
zawiadamiamy, że w związku
z przeciążonymi terminami
szczepień do końca stycznia
2022 roku, jesteśmy zmuszeni wstrzymać rejestrację na
szczepienia przeciw COVID

-19 do końca bieżącego roku”.
- W naszym szpitalu jeszcze
nie wykonujemy szczepień
dzieci w wieku 5 -11 lat - informuje specjalista ds. marketingu 107 Szpitala Wojskowego
Olga Krogulewska. - Być może
rozpoczną się w styczniu. Jest
to złożona procedura. Musimy
zrobić rozeznanie ilu rodziców będzie chciało zaszczepić
swoje dzieci, więc to trochę
potrwa. Ponadto musimy mieć
lekarza, a sporo medyków zostało od nas delegowanych
do Warszawy i pracuje w oddziałach covidowych, mamy
więc problemy aby ułożyć
grafiki lekarskie. Spięcie tego
wszystkiego będzie wymagało czasu. Nasza przychodnia
będzie się orientować ile dzieci objętych jest naszą opieką i
oni będą wiedzieć ilu rodziców
zadeklaruje chęć zaszczepienia swoich pociech.
Podobnie w punkcie szczepień
na Bukowinie nie mają jeszcze
planów co do szczepień małych dzieci, a jeżeli szczepienia się rozpoczną to na pewno
po nowym roku.
- Na chwilę obecną jeszcze
nie wykonujemy szczepień
małych dzieci - mówi koordynator punktu szczepień w
COS OPO Robert Kuropatwa.
- Dopiero wczoraj (15 grudnia) miały przyjść pierwsze

dawki szczepionek dla tych
roczników, lecz my nie rozpoczynamy szczepień, ponieważ
jesteśmy zablokowani do końca roku. Chodzi o liczbę osób
i wydolność punktu. Nie składaliśmy zamówienia na dawki pediatryczne, ponieważ są
pakowane w dużych ilościach
nawet po 100 dawek, a nie
wiemy ile osób będzie chciało
się zaszczepić. Jeżeli będziemy wiedzieć kto będzie kwalifikował do szczepień i jak to

wszystko będzie miało wyglądać, to w styczniu planujemy
rozpocząć szczepienia tej grupy wiekowej.
W Pulsie również znajduje się
punkt szczepień, lecz łatwiej
dodzwonić się do prezydenta
Stanów Zjednocznonych niż

do tego punktu. Telefon koordynatorki punktu szczepień
pani Edyty nie odpowiada, a
skrzynka głosowa jest pełna.
Jak udało się nam dowiedzieć
w rejestracji można telefonicznie zgłaszać dzieci - które
są objęte opieką w Pulsie - do
punktu szczepień, lecz telefon milczy i koło się zamyka.
Podobno szczepienia mają się
rozpocząć tutaj w styczniu.
Podobno.
Również w przychodni przy
ulicy Kościuszkowców znajduje się punkt szczepień, lecz
tam iniekcji przeciwko COVID-19 się nie wykonuje i wykonywać raczej nie będzie.
- Nasz punkt nie ma akredytacji na szczepienia przeciwko
COVID-19 - wyjaśniła lekarka z Przychodni Rejonowej
Grażyna Pawłowska. - Rząd
wyznaczył punkty gdzie wykonuje się szczepienia i my
wystąpiliśmy z ofertą. Niestety nie spełniamy warunków, ponieważ nie możemy
zamknąć przychodni i szczepić tylko przeciw covid. Punkt
szczepień działa i będzie działał, wykonujemy szczepienia
przeciw innym chorobom, lecz
nie przeciw covidowi.
piotr

REKLAMA

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

2022
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Zapraszamy mieszkańców Gminy Wałcz

Wolne media

Kilkadziesiąt osób zebrało się na placu Wolności w Wałczu w obronie
wolnych mediów. Spotkanie zwołali w mediach społecznościowych
były parlamentarzysta Paweł Suski oraz radny powiatowy Roman Wiśniewski.
Wśród mieszkańców pojawił
się także burmistrz Wałcza
Maciej Żebrowski, starosta
Bogdan Wankiewicz i radny
miejski Paweł Łakomy.
Protest rozpoczął R. Wiśniewski, który powiedział zebranym, że spotkanie to zostało
zgłoszone policji i jest na nie
zgoda, ale też prośba od mundurowych, żeby pikietujący
zachowali między sobą dystans ze względu na panującą pandemię oraz nie używali
wulgaryzmów. Drugi warunek
spełniono. Pierwszy niekoniecznie.
- Tu nie chodzi o TVN, tu chodzi o nas, o wolne wybory, o
wolny dostęp do informacji mówił zebranym R. Wiśniewski. - Nie wiem, czy wzięli
państwo pilota do telewizora,
ale to jest nasza władza. Nie
płacę za TVP1 i TVP2. Opłatę
ściąga mi z konta komornik
przez urząd Skarbowy co roku.
Nie płacę i nie będę płacił dlatego, bo nie przełączam na
te programy. Tam nie ma nic
wartościowego w sensie edukacyjnym i informacyjnym.

Przychodząc tutaj, chcę wyrazić, że sam chcę decydować o
tym co chcę oglądać i w jakiej
stacji. Tu chodzi o fundamentalną rzecz. O naszą wolność.
Chcemy być ludźmi wolnymi.
- Przyszedłem tutaj, bo sprze-

ciwiam się zabieraniu wolności słowa i zabieraniu wolności

jakiejkolwiek w ogóle - mówi
burmistrz M. Żebrowski. - Kolejny raz władza próbuje nam
odebrać możliwości wypowiadania się i swobodnego wyboru, który chcemy mieć. Tu
nie chodzi o konkretną stację
telewizyjną. Jeżeli pozwolimy
na to co się dzieje, to sukcesywnie będzie nam odbierane
prawo wolności. Nie możemy
stać biernie i bezczynnie przyglądać się temu, co się dzieje.
- Dokładnie w taki sam sposób społeczeństwo białoruskie
przyzwyczajało się do działań
Łukaszenki - porównywał P.
Suski. - Zobaczcie po ilu latach
dotarło do Białorusinów, że
żyją w totalitarnym państwie.
Musieli czekać prawie 30 lat,
żeby wyjść na ulice. Tylko już
jest za późno. Łukaszenka ma
w ręku cały aparat ucisku i represji. Czy Kaczyński jest do
niego podobny? Oczywiście!
To jest człowiek, który realizuje
swoje marzenia o byciu zbawcą narodu, czyli autokratą.
Dyktatorem w czystej postaci.
Marzeniem Kaczyńskiego jest
także zlikwidowanie wolnych

mediów i niezawisłych sądów,
bo tylko te dwa wolne obszary
mu jeszcze pozostały (…) Zauważcie państwo, że Kaczyński dokładnie podąża drogą
Orbana. A Orban stworzył grupę milionerów, składających
się z jego posłów i przyjaciół.
(...) Przewiduję, że za dwa lata
PiS weźmie się za Internet,
który jest oknem na świat. Początkowo wejdą pokazowo o 6
rano i zabiorą komputery paru
osobom, które piszą nieprzychylne komentarze w mediach
społecznościowych. Tak to będzie wyglądało.
Były poseł podziękował jeszcze zebranym za przybycie i
że mają odwagę w tak małym
mieście, jakim jest Wałcz, zaprotestować. Podkreślał też,
że organizacja protestów z
czasem będzie w Polsce coraz
trudniejsza. Zebrani zapew-

niali go jednak, że „dadzą
radę” i że się nie boją. Później burmistrz Wałcza odczytał apel związany z Wolnymi
Mediami, który „krąży” w sieci i podpisało się pod nim w
tym czasie ponad 900 tysięcy
osób. Zachęcano zebranych,
którzy jeszcze tego nie zrobili, żeby także się pod apelem
podpisali.
Po kilku wystąpieniach mieszkańców,
którzy
wygłosili
swoje refleksje związane z
aktualną sytuacją w kraju, pikieta się zakończyła. Wszystko trwało około 30 minut.
Protest zabezpieczało kilku
policjantów, którzy nie musieli w żaden sposób interweniować.
mk
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Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć najlepsze życzenia zdrowia, radości i wewnętrznego spokoju.
W tym trudnym okresie związanym z pandemią, życzę, by urok wigilijnego
wieczoru pozwolił zapomnieć o codziennych troskach i odzyskać nadzieję
na lepsze jutro, a niezwykła świąteczna atmosfera pomogła przetrwać
nawet najcięższe chwile.
Życzę również, by nadchodzący Nowy Rok 2022 spełnił pokładane w nim
nadzieje, przynosząc wyłącznie dobre i szczęśliwe chwile,
a także pozwolił przezwyciężyć przeciwności losu
i pomóc w urzeczywistnianiu zaplanowanych przedsięwzięć
prywatnych i zawodowych.
Pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i spokojniejszego Nowego Roku 2022!

Poseł na Sejm RP
Jerzy Hardie-Douglas

Opakowania ekologiczne
znakowane i wycinane laserowo
realizujemy także małe nakłady

kontakt: produkcja@studioeco.pl +48 608 631 285

Nasi na granicy
z Białorusią
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z
Wałcza wrócili z Białegostoku, gdzie od
kilku tygodni pełnią służbę. Za chwilę
trzecia zmiana policjantów wałeckiej

drogówki będzie strzec granic
naszego państwa z Białorusią.
Policjanci wymieniają się rotacyjnie, by tam kontrolować ruch i
przemieszczające się pojazdy pod
kątem nielegalnego przewozu
osób.

...chesz by było extra?
wybierz abonament na www.studioextra.pl
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy wszytkim przede wszystkim
zdrowia i wszelkiej pomyślności
w codziennym życiu.
Niech rodzinne spotkania
będą pełne miłości
i wzajemnego zrozumienia
oraz szacunku.
Niech uśmiech gości na twarzy
zarówno w świąteczne dni,
jak i w całym nadchodzcym roku 2022.
Burmistrz Gminy
i Miasta Tuczno
Krzysztof Mikołajczyk
wraz z pracownikami

Zderzenie
autobusu
z ciężarówką
W Strącznie (gm.
Wałcz) zderzył się
autobus
wiozący
dzieci z ciężarówką.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tucznie
Zbigniew Kurkiewicz
wraz z Radnymi

Do zdarzenia doszło 15
grudnia.
- W autobusie było sześcioro dzieci – mówi asp.
Beata Budzyń z Komendy
Powiatowej Policji w Wałczu. – Autobus wyjeżdżając
z zatoczki zahaczyło ciężarówkę. Na szczęście nic
się nie stało. Kierowcy byli
trzeźwi.
KPP

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem przepełnionym spokojem
i radością w gronie Najbliższych,
a zbliżający się 2022 rok
niech obdarza Państwa zdrowiem
oraz pomyślnością,
dającą wiele satysfakcji z podejmowanych działań,
tak w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Wszystkiego najlepszego życzą
Maciej Żebrowski
Burmistrz Miasta Wałcz
z Pracownikami Urzędu Miasta

Maciej Goszczyński
Przewodniczący Rady Miasta
z Radnymi Miasta
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List otwarty do dyrektora
COS-OPO w Wałczu
Piszę, ponieważ od kilku tygodni
okolicznym dzieciom (w tym mojemu) odbierana jest możliwość
trenowania pływania w lokalnych
szkółkach pływackich pod okiem
profesjonalnych trenerów. Problem dotyczy około pół tysiąca
dzieci z Wałcza i okolicy, w tym
dzieci ze schorzeniami i zaleceniami od lekarzy specjalistów,
że powinni uczęszczać na basen
pod okiem trenerów.
Początkowo myślałem, że to sytuacja
akcydentalna, natomiast powtórzyła
się ona po raz kolejny. Tłumaczycie
to Państwo tym, że przyjeżdżają kolejne grupy pływackie, żeby trenować. Co ciekawe jednak byłem dwa
razy na basenie w czasie gdy mogły
odbywać się zajęcia szkółki pływackiej mojego syna i okazało się:
- były 2 wolne tory na basenie sportowym,
- brodzik gdzie odbywają się treningi grupy wiekowej mojego syna był
praktycznie pusty (dosłownie 4 osoby go zajmowały).
Natomiast ten weekend zszokował
mnie już zupełnie. W momencie gdy
Państwo odwołujecie wszystkie zajęcia dla szkółek bo wszystko ponoć
jest zarezerwowane, w praktyce widzę w sobotę (11.12) o godz. 10.00,
że basen opustoszał: na brodziku
pusto, a na torach 3 pływaków (zdjęcia wysyłam w załączniku).
Pytam więc gdzie tu sens i logika?
Dlatego też zdecydowałem się poruszyć ten temat. Moim zdaniem jest
to absurdalne, a wręcz głupie. Może
to po prostu kwestia braku optymalnego planowania wykorzystania
torów i brodzika lub (o zgrozo) brak
chęci? Ja rozumiem, że Pan ma bardzo dużo obowiązków, z racji piastowanych stanowisk: dyrektora COS
oraz z tego co wiem radnego. Natomiast pytanie brzmi czy w takiej
sytuacji nie należałoby się przyjrzeć
w jaki sposób planowane są rezerwacje w przypadku basenu. Bądź
co bądź, upraszczając „są to pieniądze podatników”, więc tym bardziej
warto pochylić by planowanie było
optymalne. Co więcej moim zdaniem patrząc na to co się dzieje w
gospodarce i chociażby rosnącą inflację, tym bardziej uważam za nieroztropne jest pozbywanie się przychodu od dzieci czy mieszkańców, w
momencie gdy teoretycznie mogliby
korzystać z basenu.
Dodam tylko, że mam świadomość
tego, jaki jest cel istnienia ośrodka: „Podstawowym zadaniem COS
jest zapewnienie warunków dla
szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i
inne podmioty zajmujące się kulturą
fizyczną”. Jednak fakt jest taki, że na
treningi mogą przyjeżdżać aktualnie wszyscy poza dziećmi z Wałcza,
które chcą trenować. Może część z
nich w przyszłości też mogłoby być
zawodowymi sportowcami – jednak
nie dowiemy się tego, gdyż nie mają

możliwości treningów w szkółkach. Poza tym jak
już pisałem na wstępie problem dotyka dzieci z
różnymi schorzeniami. Być może przy odrobinie
optymalizacji znajdzie się miejsce dla mieszkańców i osiągniecie kompromisu.
Dodam również, że przy okazji uroczystego podpisania umowy na wielofunkcyjną halę za nota
bene 72 mln widzimy deklaracje wicewojewody
województwa zachodniopomorskiego Tomasza
Wójcika: – „Ten tydzień jest bardzo dobrym tygodniem dla ziemi wałeckiej. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie
pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie
w ramach Polskiego Ładu - powiedział Tomasz
Wójcik, wicewojewoda zachodniopomorski. Region zyska tym samym aż 35,3 mln zł, co jego
zdaniem przyczyni się do poprawy infrastruktury i komfortu życia społeczności lokalnej. Okolica
ma również zyskać dzięki hali”
Dalej czytamy: – Ta inwestycja, opiewająca na
kwotę 72,5 mln zł, jest niezwykle ważna dla całego regionu. Nie tylko dla sportowców, ale dla
wszystkich mieszkańców ziemi wałeckiej.
Oraz przede wszystkim: „W sierpniu COS w Wałczu odwiedził minister Piotr Gliński, który obiecał, że ta inwestycja będzie zrealizowana. Po
niespełna trzech miesiącach nastąpiło podpisanie umowy. To przełoży się na to, że młodzież
nie tylko z Wałcza, ale też z okolic, będzie mogła spełniać swoje marzenia i realizować talenty
sportowe – uważa Wójcik.”
Źródło:https://walcz.cos.pl/5752/uroczyste-podpisanie-umowy-na-wielofunkcyjna-treningowa-hale-sportowa-w-cos-opo-walcz
Dodatkowo w wywiadzie udzielonym przez Pana
Polskiemu Radiu Koszalin, który został opublikowany 28.10.2021 pada pytanie odnośnie tego,
czy z nowej hali będą mogli korzystać mieszkańcy Wałcza lub lokalne kluby odpowiada Pan,
cytuję: „Jesteśmy otwarci na współpracę z miastem […] Jeżeli, mamy wolne moce przerobowe
to mieszkańcy mogą z tego korzystać […]”. Natomiast odnośnie samego basenu podkreśla Pan:

polepszyć
deklarowany
komfort życia mieszkańców? Zakładam, że to był
jeden z czynników przyznania pieniędzy na budowę hali, na tyle ważny, że
wicewojewoda wspomina
o nim.
4.
Czy zakładacie Państwo zwolnienie z opłat za
parking na terenie ośrodka dla osób, które mają
karnety? Zapewne jest
to lokalna społeczność i
szczerze mówiąc pobieranie opłat w tym przypadku
nie wydaje się być działaniem prolokalnym.
5.
Zgodnie z Państwa
cennikiem dzieci w wieku
do 7 lat mają wejście bezpłatne na basen. Dlaczego
pobieracie Państwo opłaty
za wejście tych dzieci w
momencie gdy wchodzą
(wchodziły) na zajęcia ze
szkółkami? To wynika z jakiegoś dodatkowego regulaminu?
Z wyrazami szacunku
Radosław Groński
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„Dopasowaliśmy tak terminarz jeśli chodzi o basen, że na dzień dzisiejszy większych problemów
nie ma”. Wydaje mi się, że jednak są większe
problemy bo około tydzień później zamknęliście
Państwo basen dla szkółek na miesiąc.
Źródło:https://prk24.pl/56628259/studio-baltyk-walcz-min-o-budowie-nowoczesnej-hali-treningowej-na-terenie-centralnego-osrodka-sportu

CHCESZ ABY BYŁO EXTRA? POOgłoszenia
drobne:
za słowo
ZWÓL NAM
ZAJĄĆ1.00
SIĘ zł
TWOJĄ
PROMOCJĄ.

Oświadczenie wspólników ZM Metaltech
w odpowiedzi na oświadczenie
Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa

e-m
tel.

e-mail: marketing@studioextra.pl
tel. 67 387 42 43

Panie Zdzisławie, podsumowując będę wdzięczny za ustosunkowanie się do moich pytań:
1.
Czy jest możliwe faktyczne dopasowanie
terminarza tak by osiągnąć kompromis i również
lokalne dzieci mogły korzystać z zajęć szkółek?
2.
W jaki sposób widzi Pan realizację danych obietnic by młodzież „nie tylko z Wałcza ale
również okolic faktycznie mogła spełniać swoje
marzenia i realizować talenty sportowe”? Macie
Państwo jakiś plan przygotowany pod te deklaracje?
3.
W jaki sposób dzięki budowie hali ma się

ąc o dobre imię spółki i pracowników ZM Metaltech, oświadczenie Pana Bogdana
tórym przywołał wspólników Metaltechu o zajmowanie się jego prywatnymi spr
my jako bezpodstawne pomówienie. W konsekwencji skierowaliśmy do Pana Prze
o pismo z żądaniem publicznych przeprosin za treść oświadczenia dotyczącą
ików . Brak dobrowolnego odwołania pomówień i przeprosin ze strony Pana Białas
skierowanie sprawy na drogę sądową w tym zakresie.
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Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia,
a w nowym 2022 r.
zdrowia, satysfakcji zawodowej
i rodzinnej całej kadrze
inżynieryjno – technicznej
wszystkich branż zawodowych
powiatu wałeckiego
życzy
Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego
PZITB w Warszawie
oraz

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
a także pomyślności,
pełnego optymizmu oraz
sukcesów zawodowych i sportowych
Nowego Roku 2022 wszystkim sportowcom,
działaczom i sponsorom
Ludowych Zespołów Sportowych
powiatu wałeckiego
życzy w imieniu

Prezes Rady Regionalnej
Naczelnej Organizacji Technicznej w Pile

Rady Powiatowej Zrzeszenia
LZS w Wałczu Przewodniczący

Bernard Bartosik

Bernard Bartosik

Kącik Zwierzoluba
Czy można
zaakceptować
odejście
przyjaciela?
Józef mieszka w Różewie
8 lat. Znalazł się tu znikąd.
Porzucony? Zagubiony? Nie
wiemy. W każdym razie zaopiekowała się nim rodzina, która postanowiła dać
mu dom, ciepły kąt i pełną
miskę. Co z tego, skoro w
Józefie tkwiła dusza podróżnika, imprezowicza, wolnego ptaka. Na nic zdały się
coraz wyższe ogrodzenia,
coraz lepsze kąski w misce.
Józef po prostu lubił włóczyć
się po swojej wiosce. Stał
się najlepszym kompanem
chłopaków, rozpoznawalnym
,,elementem” wioski, częścią
krajobrazu. Znali, i znają go
wszyscy. I lubią, do tego stopnia, że Józef ma swój profil na
Facebooku (Józek Różewo).
Wiele osób ma go w znajomych, bo to jakby nasz ,,ziomek”. O tym, że jest jednym
z pełnoprawnych mieszkań-

ców Różewa może choćby
świadczyć fakt, że gdy zgłoszono Józefa do odłowienia
przez strażników gminnych
jako bezdomnego, błąkające-

go się psa, wstawili się za nim
,,koledzy spod sklepu”, i nie
pozwolili zabrać, przy czym
doszło niemalże do rękoczynów. Józef jest nasz, i już! Piesek najbardziej przyzwyczaił
się do Janka. Może ze względu na podobny charakter?

Janek był pracowity, pomocny, rozpoznawalny, zawsze
uśmiechnięty, sympatyczny,
lubiany przez wszystkich, i
wolny. Często zabierał Józefa do domu, na spacer, ryby,
na imprezy. Niestety, Janek
niespodziewanie odszedł. O
wielkości przyjaźni między
nimi może świadczyć fakt,
że Józef brał udział w ostatnim pożegnaniu Janka, kilka
dni pilnował jego grobu, nie

chciał od niego odejść. Wtedy pojawiło się pytanie - co
dalej z pieskiem? Kto się nim
zajmie? Gdzie będzie mieszkał? Z kim? O wywózce do
schroniska nie było nawet
mowy! Z pomocą przyszli
ludzie dobrej woli. Pan Daniel podarował budę, pani
Małgosia miejsce w pobliżu
swojego sklepu, miski, inni
koce, karmę. Tylko czy Józef
zechce zaakceptować swój
nowy dom? Zaakceptował.
Wszyscy klienci sklepu, obok
którego bytuje pies, traktują go przyjaźnie. Bywa, że
wstępują tu tylko po to, by
kupić mu przysmak, kiełbasę, podzielić się kanapką
zrobioną przez mamę do
szkoły.
Po co opisuję tę historię?
My tęsknimy i przeżywamy
odejście naszych czworonożnych przyjaciół. Okazuje się,
że działa to również w drugą
stronę. Czasem to pies, który wybiera sobie tego jedynego człowieka, tego, którego będzie kochał, z którym
będzie spędzał czas, za którym będzie tęsknił, gdy ten
odejdzie, potrzebuje naszego wsparcia w żałobie. Jak
to zrobić? Wystarczy dobra
wola, współpraca, empatia.
Najważniejsze jest, byśmy

wspólnie pomogli sobie w
tych trudnych chwilach. I to
właśnie zrobili mieszkańcy
Różewa.
Dziękuję Wam, w imieniu Janka, Józefa, i swoim.
Halina Spieczyńska
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Wszystkim mieszkańcom Gminy Wałcz,
życzymy spełnienia marzeń
w nowym roku 2022.
Aby te święta były pełne radości i szczęścia
w gronie najbliższej rodziny.
Aby zdrowie dopisywało, a także szczęście
i zamożność.
Aby miłość do drugiego człowieka była
prawdziwa i szczera.

Wesołych Świąt
Zdrowia i wytrwałości
Niech kieruje nami wszytkimi dobro,
a w Nowym Roku 2022 niech każdy
wybierze najlepszą drogę,
która prowadzi do szczęścia.
życzy prezes ZKM
Cezary Balewski wraz
z pracownikami

życzy Wójt Gminy Wałcz
wraz z pracownikami urzędu

Rakiety zakończyły sezon
W Jastrowiu odbył
się ostatni turniej
badmintona, w którym brali udział zawodnicy i zawodniczki
z
Wałcza.
Duża ilość zgłoszeń
była spowodowana
Finałem
Jastrowskiej Ligi Badmintona oraz Finałem
Grand Prix Powiatu
Złotowskiego.
Rakietowy
Klub
Sportowy z Wałcza
reprezentowały rekordowe 22 osoby,
a do rozegrania w
całym turnieju było
129 meczów.
Wyniki są zadowalające, a
głód na medale ciągle rośnie.
W kategorii Żaczki zwycięży-

ła Ania Kinczel, zdobywając
pierwsze miejsce w turnieju,
całym cyklu Jastrowskiej Ligi
Badmintona oraz Grand Prix
Powiatu Złotowskiego, tym
samym przywożąc do Wałcza trzy złota. Jednocześnie
jej kolega Kamil Geppert na
swoim pierwszym turnieju w
kategorii Żaczków stanął na
najniższym stopniu podium.
W kategorii Debel Rodzinny
po długiej przerwie i nieobec-

ności na turniejach trzecie
miejsce zajęli Kuba Marszewski/Krzysztof Marszewski. W
kategorii Radosny Amator na
trzecim stopniu podium uplasowała się Karolina Kinczel,
zdobywając w całym roku
2021 swoje dziesiąte podium.
Mocno obstawiona kategoria
Debla Open po meczu godnym finału zakończyła się
zwycięstwem Ireneusza Gaworka/Dariusza Bezlera nad

Kajetanem Sakowskim i Błażejem Redzimskim. Jednocześnie w całej Jastrowskiej Lidze
Ireneusz
Gaworek/Dariusz
Bezler uplasowali się zaraz
za rywalami z finału zajmując
drugie miejsce. Na trzecim
stopniu podium uplasowali
się ex aequo Konrad Gaworek/Marcin Grzywacz, Natalia
Klupś/Zofia Redzimska. W pozostałym kategoriach Żaków
oraz Singla Open zawodnicy
,,Badminton ZWA’’ zajmowali
miejsca 5-8.
Podsumowując rok 2021 zawodniczki i zawodnicy z Rakietowego Klubu Sportowego

,,Badminton ZWA” od najmłodszych żaczków do seniorów
łącznie w 14 turniejach, ligach
oraz grand prix stawali na podium 74 razy. Najbardziej cieszą medale oraz uczestnictwo
w tak wymagającym sporcie
dzieci i młodzieży. Zarząd Klubu oraz Instruktorzy dziękują
za odwagę i wytrwałość Ani
Kinczel, Natanowi Grzywaczowi, Klaudii Ksepko, Kacprowi
Hanzel, Marcelowi Hanzel,
Kamilowi Geppertowi, Szymonowi Geppertowi, Kubie Marszewskiemu oraz Gosi Radkiewicz.
Najważniejszymi nagrodami
mijającego roku były: złoty
medal w XXII Mistrzostwach
Polski Pracowników Oświaty
w Badmintonie w Choszcznie
zdobyty w Deblu Open przez
Ireneusza Gaworka oraz Marcina Grzywacza, oraz złoty
medal w kategorii Mikst Regionalny na Otwartych Indywidualnych
Mistrzostwach
Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu dla
Karoliny Kinczel i Marcina
Grzywacza.
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Czy powiat
zapłaci?

Sąd Okręgowy w Koszalinie nakazał powiatowi wałeckiemu
zapłatę rolnikowi z
Załomu prawie 400
tys. zł tytułem odszkodowania za utratę dochodów. Obie
strony mają zamiar
odwołać się od wyroku, choć rolnik zamierza żądać jeszcze więcej pieniędzy. Powiat
będzie wnosił o uniewinnienie.
Leżąca w gminie Człopa wieś
Załom to pięknie położona
wśród lasów i nad czystym
jeziorem miejscowość praktycznie już nie rolnicza, lecz
letniskowa. Większość mieszkańców nastawiła się tutaj na
agroturystykę i raczej krzywo patrzą na działalność rolniczą, zwłaszcza taką, która
według nich jest uciążliwa.
Konflikt Jacka Bródki, prowadzącego produkcję rolniczą
i gospodarującego od 2006
roku na ponad 300 hektarach
z mieszkańcami rozpoczął się
praktycznie po jego sprowadzeniu się do Załomu. Mimo
że rolnik za swoją pracę otrzymywał nagrody m.in. prezydenta RP, w oczach pozostałych mieszkańców nie uzyskał
aprobaty. Przede wszystkim
chodziło o użytkowanie 4-kilometrowej drogi powiatowej łączącej Załom z Człopą.
Zdaniem mieszkańców zakład
Jacka Bródki stanowi uciążliwe sąsiedztwo, ponadto droga jest przez przedsiębiorcę
nadmiernie
eksploatowana,
a przejeżdżające przez wieś
ciężkie samochody przewożące produkty wytworzone w
gospodarstwie rolnika doprowadzają do jej dewastacji. To
wszystko sprawia, że działki
innych mieszkańców tracą
wartość. Droga istotnie jest
w złym stanie, lecz jej remont
nie jest obowiązkiem rolnika,
lecz Powiatowego Zarządu
Dróg. Ponieważ pieniędzy na
remont nie było, powiatowi
drogowcy postawili na drodze
znak zakazujący poruszania
się na niej pojazdów cięższych
niż 16 ton.
Starosta
wałecki
Bogdan
Wankiewicz w oświadczeniu
z 18 października 2018 roku

stwierdził: „Zmiana stałej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 2305Z Człopa-Załom poprzez ograniczenie
korzystania z niej pojazdów o
rzeczywistej masie całkowitej
(obejmującej ciężar pojazdu i
ładunek) powyżej 16 ton była
w pełni uzasadniona, wydana
została w oparciu o obowiązujące przepisy prawa o ruchu
drogowym, opatrzona została pozytywną opinią komisji
bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanowiła odpowiedź
na konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, a także
miała na celu ochronę tej drogi jako mienia powiatu przed
jego dalszą degradacją”.
Takie podejście do sprawy
zdenerwowało Jacka Bródkę,
któremu de facto zakazano
w ten sposób działalności, na
którą ma potrzebne pozwolenia. Przedsiębiorca wystąpił
więc do sądu o odszkodowanie i Sąd Okręgowy w Koszalinie przyznał mu rację. W
pozwie przedsiębiorca żądał
680 tys. zł, lecz sąd przyznał
odszkodowanie w wysokości
prawie 400 tys. zł.
- Wyrok zapadł 1 grudnia powiedział nam w krótkiej
rozmowie telefonicznej Jacek
Bródka. - Sąd przyznał mi odszkodowanie, lecz mam zamiar się odwołać od tego wyroku i żądać więcej. Ponadto
przygotowuję kolejne pozwy.
Innego zdania jest starosta,
który uważa, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
Czeka na uzasadnienie wyroku i wtedy prawnicy napiszą
odwołanie. Podobnie uważa
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
- Prawnicy Starostwa już nad
tym pracują, wysłano pismo
do sądu z prośbą o uzasadnienie, a my poczekajmy i wtedy
na pewno podejmiemy odpowiednie kroki - mówi Bogdan
Wankiewicz. - Mamy zamiar
nie tylko się odwołać, lecz
sprawę wygrać, a dodatkowo
udowodnić, że zostało popełnione przestępstwo, choć na
ten temat nie chcę szerzej się
wypowiadać. Znak został postawiony na wniosek mieszkańców, a sąd nie wziął pod
uwagę ich dobra. Pozytywnie
zaopiniowała to komisja ds.

Zdrowych i pogodnych świąt
Bożego Narodzenia,
radości z każdego nadchodzącego
dnia i wymarzonych prezentów.
Życzymy Państwu także Szczęśliwego
Nowego roku 2022. Pełnego nadzieji
na lepsze zmiany.
    


bezpieczeństwa i uważam, że
skoro samochody pana Bródki
i tak jeździły, jego interesy w
ogóle nie zostały naruszone.
Ten wyrok to dopiero początek sporu, a na ostateczne
rozstrzygnięcie
poczekamy
pewnie z 5 lat.
- Uważam, że wniosek pana
Bródki o odszkodowanie jest
niesłuszny, ponieważ on cały
czas prowadził działalność uważa dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg Tomasz Rzemykowski. - Do tego w pełnym
zakresie, a zakaz nic dla niego
nie znaczył. Produkcja się od-

 
    

bywała, a ciężkie samochody
cały czas się po tej drodze poruszały. Ruch pojazdów wcale
nie zmalał, lecz odbywał się
od osłoną nocy lub wieczorem. Nigdy nie było w planach,
aby tę drogę poszerzać, czy
przeprowadzać generalny remont. To nie jest jakaś główna
droga, lecz prowadząca tylko
do Załomu. Błąd popełniono
na etapie przyznawania pozwolenia na taką działalność.
Nikt nas, czyli drogowców,
nie zapytał czy ta droga jest
odpowiednia do wzmożonego
ruchu i to ciężkich pojazdów.

Dowiedzieliśmy się po fakcie
i po fakcie stwierdziliśmy, że
droga nie nadaje się do wzmożonego ruchu, który nie tylko
ją niszczy, lecz także zagraża
bezpieczeństwu.
Mieszkańcom chodzi głównie o to, aby
ciężkie samochody nie jeździły przez wieś. Padła propozycja, aby skręcały przed posiadłością pana Brodki na drogę
gruntową i dojeżdżały do zakładu od tyłu. Jednak panu
Bródce to nie odpowiadało.
piotr
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Budżet u(ch)walony
Wałecka Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2022.
Do przedstawionego przez burmistrza projektu radni
egzotycznej koalicji wprowadzili szereg zmian, pozbawiając mieszkańców między innymi budżetu obywatelskiego. Sama dyskusja nad projektem i zmianami była
burzliwa i przebiegała w nerwowej atmosferze.
Radni zebrali się 17 grudnia
i obradowali z wykorzystaniem środków obradowania
na odległość. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad oraz protokołów z poprzednich dwóch
sesji, przyjęto sprawozdanie
przewodniczącego rady oraz
burmistrza z działalności w
okresie międzysesyjnym. Przy
tym ostatnim zatrzymano się
nieco dłużej. Radni zapoznali
się również z informacją w zakresie zaawansowania i realizacji miejskich inwestycji. Po
przerwie przystąpiono do procedowania projektu uchwały
budżetowej.
- Przy projektowaniu budżetu nie można uciec od okoliczności, które wpływają na
jego kształt, lecz na które
nie mamy wpływu - mówił
burmistrz Maciej Żebrowski. - Myślę tu o zmniejszeniu
wpływów z podatków od osób
fizycznych oraz prawnych o
blisko 2 miliony złotych. Jest
to rezultatem epidemii, lecz
także polityki państwa. Budżet musi mieć realny wymiar i tak został zaplanowany.
Dochody to nieco ponad 116
milionów złotych, a wydatki
niewiele ponad 115 milionów,
co gwarantuje równowagę po
stronie dochodów i wydatków.
Najwięcej będzie kosztować
oświata (35 milionów) i pomoc społeczna (18 milionów).
Wszystkim nam: radnym, kierownictwu urzędu, pracownikom i mieszkańcom zależy na
rozwoju miasta. Zaplanowane
inwestycje są wynikiem rzetelnej oceny możliwości ich
wykonania. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt inwestycji
znajdujących się na różnym
etapie, a polegających głównie na modernizacji dróg. W
nadchodzącym roku planujemy szereg kolejnych, w tym
ożywiających życie kulturalne
miasta i ze szczególnym niepokojem odbieram wnioski
radnych opozycji o zmniejszenie wydatków na działalność
instytucji kultury. Podobnie
jest z budżetem obywatelskim, jak i z płacami dla pra-

cowników urzędu, a państwa
strategia szatkowania wydatków na wynagrodzenia nie
sprawdza się. Skąd w radnych
opozycji takie traktowanie
pracowników po macoszemu?
Dlatego proszę radnych B.
Towalewską, A. Mikłaszewicza, H. Kuch, K. Wilczyńską,
M. Goszczyńskiego, M. Giłkę,
Z. Rydera, M. Minkowską, A.
Ogonowską, T. Gnojewskiego i
K. Piotrowskiego, aby na sytuację pracowników spojrzeli takim samym łaskawym okiem,
którym dokonywali oceny
podniesienia diet radnych.
Proszę również pozostałych
radnych, aby na możliwości
wykonania budżetu spojrzeli
realnie.
Następnie skarbnik Aneta Rybak przedstawiła szczegóły
projektu uchwały budżetowej,
a po niej głos zabrała przewodnicząca Komisji Budżetu
Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej. B. Towalewska
przedstawiała zmiany jakie
jej Komisja chce dokonać w
projekcie budżetu i które zdaniem komisji - sprawią, że
budżet będzie bardziej zbilansowany.

tys.), pomoc społeczną (145
tys.) i kulturę (100 tys.). Zrezygnowana także z 400 tys.
na budżet obywatelski, za to
zaplanowano wydatki w kwocie 50 tys. na transmisje RM
w telewizji, kiedy w Internecie
można je oglądać za darmo.
Burmistrz odniósł się do proponowanych zmian, w większości przypadków z nimi się

nie zgadzając. Gospodarz
ratusza przedstawił również
autopoprawki do projektu
uchwały. Później rozpoczęła
się dyskusja nad projektem
uchwały budżetowej.

„Najwięcej będzie
kosztować oświata
(35 milionów)
„zaplanowano wyi pomoc społeczna
datki w kwocie 50
(18 milionów)”
tys. na transmisje RM w telewizji,
- Stoimy przed ważną i odpowiedzialną decyzją. Ta odpo- kiedy w Internecie
wiedzialność ciąży nie tylko
można je oglądać
na panu, panie burmistrzu,
ale również na wszystkich
za darmo”
radnych - stwierdziła radna.
Pisaliśmy już o zmianach jakie
zaproponowała Komisja Budżetu, lecz dla przypomnienia
należy wspomnieć o zmniejszeniu wydatków na bieżące
zadania własne na kwotę prawie 2 milionów złotych. W tym
na gospodarkę komunalną
(milion), ZKM (200 tysięcy),
administrację publiczną (460

Generalnie można stwierdzić,
że ta dyskusja nic nie wniosła,
a każdy radny i radna wiedzieli już wcześniej jak zagłosują.
Opozycja głównie za sprawą
A. Ogonowskiej i T. Gnojewskiego mówiła o nawoływaniu
do podziałów, a nawet wojny
i dzieleniu społeczeństwa.

Przypomniano burmistrzowi
47 programów inwestycyjnych i społecznych jakie w
kampanii wyborczej głosił M.
Żebrowski i które - zdaniem
opozycji - nie zostały zrealizowane. Podniesiono temat płac
pracowników gminy miejskiej
i zapewniano, że zaplanowano przeznaczenie środków
na podwyżki płac, a ich uregulowanie zależy wyłącznie
od burmistrza. W rewanżu A.
Korzeniewska zaczęła wytykać - jej zdaniem - błędy, jakie
popełniali opozycyjni wobec
burmistrza radni i zaczęła
wymieniać projekty kierownictwa ratusza, które zostały
zablokowane przez opozycję.
I tak dyskusja nad projektem
budżetu na rok 2022 zamieniła się w gorące podsumowanie ubiegłych lat. I niemal
każdy akcentował, że to co
robi, robi dla dobra mieszkań-

ców. Do tego nie obeszło się
bez osobistych wycieczek,
zarzucania sobie mówienia
nieprawdy i wytykaniu przynależności partyjnej, tak, że
przewodniczący M. Goszczyński musiał studzić atmosferę.
W końcu zamknięto dyskusję
i ogłoszono przerwę, po której głosami koalicji PiS, Niezależni, Alternatywa i Wspólny Wałcz (lewica) przyjęto
poprawki sugerowane przez
Komisję Budżetu. Za odrzuceniem między innymi budżetu
obywatelskiego było 11 radnych wymienionych przez
burmistrza. Pozostała 10 miała odmienne zdanie. Projekt
uchwały budżetowej wraz z
poprawkami komisji oraz autopoprawkami
burmistrza
przyjęto większością głosów.
Później, praktycznie bez dyskusji, przyjęto projekty kolejnych uchwał i przegłosowano
przerwę w obradach do środy
29 grudnia do godz. 14.00.
piotr
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Wyraźnie widać, że konflikt
burmistrza z większością w
Radzie Miasta staje się coraz
bardziej destrukcyjny. Kto z
kim nie chce współpracować,
zależy od tego kogo się pyta.
Budżetowa sesja pokazała, że
zgoda raczej nie zapanuje i
ten węzeł gordyjski należy jak
najszybciej przeciąć. Opozycyjni wobec burmistrza radni
prześcigają się w krytykowaniu poczynań gospodarza ratusza, co pokazała dyskusja
nad projektem uchwały budżetowej. Dywagowano nad
projektem chyba tylko dlatego, aby stworzyć pozory, że
coś w Radzie się dzieje. Przygotowane wcześniej przemówienie A. Ogonowskiej, która
wyzutym z emocji głosem
prokuratora stanu wojennego
punktowała niemal wszystko
czego - jej zdaniem - nie zrobił
M. Żebrowski, czy też T. Gnojewski, który w bardziej emocjonalnej wypowiedzi skupił
się na zaniechaniach burmistrza w latach minionych pokazało, że to co ma być przegłosowane podczas tej sesji,
ustalono znacznie wcześniej.
Z drugiej strony popierający
M. Żebrowskiego niektórzy
radni również nie przebierali
w słowach, a agresywna i konfrontacyjna postawa A. Korzeniewskiej szczególnie rzucała
się w oczy.
Od jakiegoś czasu powtarzam: jeżeli większość radnym uważa, że burmistrz źle
zarządza miastem to dlaczego - tu powinno paść jakieś
wulgarne słowo - nie chcecie
go odwołać? Dlaczego skupiliście się niemal wyłącznie na
krytyce, a nie chcecie - tu kolejny wulgaryzm - zmiany na
najważniejszym fotelu w mieście? Dlaczego nie weźmiecie
spraw w swoje ręce - tu wiadomo co - i nie rozpoczniecie
procedury referendalnej? Jak
długo jeszcze mieszkańcy
będą musieli tolerować taką
postawę?
p
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Zachodniopomorska
Rada Olimpijska
podsumowała rok
W szczecińskiej Netto Arenie odbyło się
podsumowanie działalności zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w roku 2021.

Gospodarzem uroczystości był Stanisław Kopeć, szef Rady Olimpijskiej, który wraz z marszałkiem Województwa
Zachodniopomorskiego Stanisławem
Wziątkiem, wiceprezesem Polskiego
Komitetu Olimpijskiego Ryszardem
Stadniukiem oraz prezesem Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka Markiem
Kolbowiczem wręczyli podziękowania
zachodniopomorskim
samorządowcom, instytucjom oraz szkołom, które w 2021 roku aktywnie działały na
rzecz rozwoju ruchu olimpijskiego.
Szkoła Podstawowa nr 5 im Polskich
Olimpijczyków w Wałczu oraz działający przy niej Klub Olimpijczyka otrzymały wyróżnienie za wzorową organizację imprez promujących olimpijskie
wartości i olimpijczyków w 2021roku.
Klub Olimpijczyka przy SP nr 5 powstał
26 marca 2009 roku. Prezesem Klubu
obecnie jest Marek Skonieczka. W ciągu tych wszystkich lat szkołę odwiedziło ponad 20 olimpijczyków.
Imprezy zorganizowane przez Szkołę i
Klub Olimpijczyka w 2021r, to m.in. gry
i zabawy olimpijskie dla uczestników
półkolonii zimowej; spotkanie on-line
z olimpijkami Martyną Galewicz (bie-

gaczka narciarska) i Luizą Złotkowską
(łyżwiarka szybka) w ramach Szkolnej
Akademii Olimpijskiej; konkurs Wiedzy
Olimpijskiej „Od Tokyo do Tokyo” pod
honorowym patronatem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego; podsumowanie Konkursu Wiedzy Olimpijskiej połączonego
z obchodami Dnia Olimpijczyka, które
uświetnili swoją obecnością wałeccy

olimpijczycy: Maciej Freimut, Grzegorz
Kołtan i Paweł Łakomy; organizacja imprezy sportowej dla uczniów klas I-III
„Mali Olimpijczycy Cup 2021”; udział
przedstawicieli Klubu Olimpijczyka
w Nominacjach Olimpijskich Reprezentacji Polski w Wioślarstwie w COS
Wałcz; udział uczniów szkoły w powitaniu wałeckich olimpijczyków na Placu
Wolności wracających z Tokyo; organizacja Biegu Fair Play w ramach Światowego Dnia Fair Play; udział reprezentacji szkoły w powitaniu wałeckich
olimpijczyków na MOSiR-ze; udział w
I Sympozjum Szkół im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie; udział pocztu
sztandarowego w Wojewódzkich Uroczystościach Dni Olimpijczyka w Świdwinie; wystawa pamiątek olimpijskich
z Tokyo przekazanych przez Olimpijczyków; spotkanie z Olimpijczykami z
Tokyo: Karolina Naja, męska czwórka
wioślarska wraz z trenerem i członkami sztabu medycznego; mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Dyrektora Szkoły; prowadzenie gazetek ściennych o tematyce olimpijskiej
Tokyo 2020 oraz Edukacji Olimpijskiej.

Wesołych
Świąt
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy, aby radość, szczęście i spokój
zagościły w Państwa domach.
Niech ten świąteczny czas, spędzony wśród
najbliższych będzie chwilą wytchnienia
i dobrych refleksji po całym roku ciężkiej pracy.
Nadchodzący Nowy Rok niech spełni
pokładane w nim nadzieje
i przyniesie zdrowie oraz sukcesy w realizacji
planów osobistych i zawodowych.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Tymecki

Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
Jerzy Bekker

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
chcielibyśmy życzyć wszystkim
przede wszystkim ZDROWiA
i powrotu do normalności,
mnóstwa życzliwości i braku obojętności.
Na wigilię wielu gości i dużo radości.
Wszystkiego najlepszego oraz
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2022 ROKU.
Dziękujemy za wsparcie naszych działań
i liczymy na Waszą pomoc w nowym roku.
Radny Rady
Miasta Wałcz
Piotr Romanowski

Radny Rady
Powiatu Wałeckiego
Roman Wiśniewski

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