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Wałcz

Człopa

Tuczno

Mirosławiec

Neurologia
zostaje
zamknięta
Oddział neurologiczny
wraz z pododdziałem
udarowym 107 Szpitala
Wojskowego w Wałczu
został zamknięty na trzy
miesiące. Główną przyczyną są braki kadrowe.
Komendant zapewnia,
że toczą się rozmowy z
lekarzami i kiedy tylko
zostaną zakończone oddział wznowi swoją działalność.
Kłopoty zaczęły się już 29 listopada br., kiedy wszyscy
specjaliści zatrudnieni na tym
oddziale złożyli wypowiedzenia. Pojawiły się pogłoski, że
oddział ma ulec likwidacji. W
wydanym 1 grudnia oświadREKLAMA

czeniu
komendant
szpitala płk Michał
Wawreszuk zapewniał: „Dementuję plotki dotyczące zawieszenia dalszego
funkcjonowania oddziału neurologii wraz z pododdziałem
udarowym i oświadczam, że
107 Szpital Wojskowy wraz
z przychodnią SPZOZ w Wałczu dokona wszelkich starań
w celu zapewnienia ciągłości
udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie”. Jak
się wtedy dowiedzieliśmy,
prowadzone były rozmowy z
lekarzami z innych ośrodków,
aby zdecydowali się na pracę
w Wałczu. Jednak - jak widać
- niewiele z tego wyszło i oddział został zamknięty na trzy
miesiące.
- Niestety jesteśmy zmuszeni
czasowo zamknąć oddział

neurologiczny - potwierdza
komendant szpitala płk Michał Wawreszuk. - Formalnie
REKLAMA

SPRZEDAM NOWE
MIESZKANIA W STANIE
DEWELOPERSKIM
- 3 pokojowe ( 59-62M3)
- każde z własnym
ogródkiem ( 113-165m2)
Ostrowiec koło Wałcza

Kontakt:
Karolina +48665392007

na trzy miesiące, choć ten
okres może się skrócić. Nie
ma pełnej obsady pięciu spe-
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cjalistów i dlatego
oddział nie może
funkcjonować. Musieliśmy zawiesić
działalność oddziału ze względu
na stany udarowe,
które muszą być
kierowane do
oddziałów, gdzie
jest pełne zabezpieczenie. Jest
decyzja wojewody,
aby...

dokończenie na str 2
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Felieton

Chleba
i
igrzysk
Noworoczny felieton powinien być optymistyczny, wesoły i napawający radością.
Jednak jak być wesołym, radosnym i z nadzieją patrzeć
w przyszłość, kiedy w Polsce
tak źle się dzieje. Wieszcz
Słowacki w swoim hymnie

dokończenie ze strony 1

wszystkie neurologiczne przypadki kierować nie do nas,
lecz do innych placówek.
Jestem po rozmowach z lekarzami i na razie nie chcę
zapeszyć, lecz liczę, że wrócą. Liczyłem na zespół z Piły,
lecz chyba zostali przekonani
i zostają na miejscu. Na razie
mamy dwie chętne osoby do
pracy, lecz jest to jeszcze za
mało. Oddziału w pełnym zakresie tym personelem jaki
obecnie posiadamy nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć,
stąd decyzja o czasowym zawieszeniu. Na szczęście blisko jest ośrodek w Pile, więc
wszystko się domyka. Niestety wszystkie ośrodki borykają
się z kłopotami kadrowymi i
choć prowadzę rozmowy, są
one bardzo trudne.
Przy okazji zapytaliśmy komendanta jak wygląda sprawa leczenia chorych na covid,
ile jest łóżek i czy personel
szpitala daje sobie radę z

„Smutno mi, Boże” tęsknił za
ojczyzną, której już nigdy nie
miał ujrzeć. Wielu Polaków tęskni za normalnością, bez fałszowania historii, za życiem
bez strachu o przyszłość swoją i swoich dzieci, za życiem
bez pandemii i czasami w innych rytmach, a nie tylko w
disco polo.
Sylwestrową noc spędziłem z
rodziną w domu - co w dobie
pandemii jest często przez Polaków wybierane - i siłą rzeczy
przez jakiś czas oglądaliśmy
telewizję. To co zobaczyłem
podczas transmisji Sylwestra
Marzeń w rządowej TVP oraz
Sylwestra Szczęścia w Polsacie można określić jako stratę czasu. Jacek Kurski twierdził, że TVP potrafi zaspokoić
wszystkie gusta, lecz disco
polo odstraszyło pewnie od
oglądania sporą liczbę widzów. Zresztą oglądając przez
jakiś czas naprzemiennie obie
transmisje miałem wrażenie,
że cofam się do młodych lat.
Niektórych wykonawców czwartą falą pandemii?
- Obecnie w szpitalu na bazie oddziału zakaźnego, ginekologi i laryngologii jest
70 łóżek covidowych - informuje M. Wawreszuk. - Covidowy pion jest również dodatkowym obciążeniem dla
szpitala, ponieważ potrzebujemy zwiększonego personelu lekarzy i pielęgniarek, aby
opiekować się często ciężkimi
przypadkami. Niestety z tego
powodu nie ma planowych
zabiegów laryngologicznych,
ortopedycznych, ograniczone są zabiegi ginekologiczne
i chirurgiczne. Wykonujemy
wyłącznie zabiegi ratujące
życie. Z tych 70 łóżek niemal
100% jest zajętych. Osoby
które chorują w prawie 60%
są zaszczepione i przechodzą
zakażenie znacznie łagodniej
i zdecydowanie rzadziej zdarzają się powikłania. Dlatego
apeluję, aby się szczepić.
piotr
Fot. 107. Szp.W.

którzy są ode mnie starsi - pamiętam sprzed lat i słuchając
ich trochę już zakurzonych
przebojów miałem wrażenie jedzenia odgrzewanego
kotleta. Tłumy pod scenami
i to wszystko w czasie, gdy
codziennie na covid umierało ponad pół tysiąca Polaków
kazało zadać pytanie: czy dla
rządzących dobra zabawa i
poparcie swojego elektoratu
liczy się bardziej niż ludzkie
życie? Nikt podczas tych koncertów nie dbał o dystans ani
o noszenie maseczek, wszyscy zachowywali się tak jakby
pandemia się już skończyła, a
kiedy ze sceny w Zakopanem
prowadzący zachęcał do założenia maseczek, został wygwizdany. Liczyła się wyłącznie dobra zabawa. Disco polo
to nie moja bajka i nie mam
nic przeciwko ludziom słuchających tego typu muzyki. Lecz
jak mawiał polski prawnik i
filozof, profesor uniwersytetu
w Sydney Wojciech Sadurski:
„Oczywiście, że nie ma nic

Pięć zarzutów
dla pasera
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zakończyli postępowanie
dotyczące przestępstwa
paserstwa.
Pokrzywdzoną była
m.in.
mieszkanka
powiatu wałeckiego. Sprawca usłyszał 5 zarzutów za
pomoc
oszustowi
internetowemu.
- Paserstwa dopuszcza się
każdy, kto rzecz uzyskaną za
pomocą przestępstwa nabywa lub pomaga w jej zbyciu,
albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tę rzecz przyj-

REKLAMA

ADRES REDAKCJI
ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
REDAKTOR NACZELNY
Piotr K.
I ZESPÓŁ REDAGUJĄCY
Piotr, Wiesław, Marcin, Tomek, Julia
KONTAKT:
e-mail: extrawalcz@gmail.com
strona internetowa: www.extrawalcz.pl,
Telefon: 67 387 42 43
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

WYDAWCA:
Agencja 3 Głowy Prodakszyn

SKŁAD
www.studioextra.pl
MÓZG CAŁEJ OPERACJI
Piotr Kurzyna

złego w disco polo. Tak samo
jak nie ma nic złego w krasnalach ogrodowych, jeleniach
na rykowisku czy komediach
romantycznych. Źle jest, gdy
to zaczyna wypierać kulturę wyższą i jest promowane
przez państwo jako dla niej
alternatywa, dla ogłupiania
ludzi”.
Od 4 marca 2020 roku, kiedy
to wykryto w Polsce pierwszy
przypadek zakażenia SARS-COV -2 na dzień 3 stycznia
2022 potwierdzono 4 127 428
zakażeń, a z powodu COVID
-19 zmarło 97592 Polek i Polaków. Pewnie niedługo zostanie przekroczona magiczna
granica 100 tysięcy. K...a, kiedy w Polsce było 300 zakażeń
dziennie, zakazano wstępu do
lasu, a obecnie kiedy umieralność jest najwyższa po II wojnie światowej, kraj się bawi.
Przez ponad 10 lat nie dano
nam zapomnieć o śmierci 96
osób które zginęły w katastrofie smoleńskiej, zbijając na
tej tragedii polityczny kapitał
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muje lub pomaga w jej ukryciu
- tłumaczy asp. Beata Budzyń
z Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu. - Za pasera uważa
się np. osobę, która kupuje
kradzioną rzecz lub rzecz taką
przyjmuje w prezencie.
Zatrzymany 19-latek tłumaczył policjantom, że nie miał
świadomości konsekwencji jakie poniesie za swoje postępowanie. Poznany w internecie
oszust zapewniał go o swojej
wiarygodności i za namową
oszusta chłopak udostępniał
swój numer rachunku bankowego. Oszust sprzedawał
przez internet rzeczy, które
nigdy nie trafiały do klientów,
a wyłudzone od pokrzywdzonych pieniądze miały trafiać
na konto 19-latka. Za każdą
transakcję mężczyzna miał

i dzieląc naród. Rządząca
ekipa po trupach doszła do
władzy i po trupach stara
się ją utrzymać. Już w starożytnym Rzymie rozumiano,
że aby otumanić lud, należy
zorganizować igrzyska rozdając przy tym chleb. Plebejusze mieli rozrywkę, choć
na krótko napełnione brzuchy i się nie buntowali.
Całą sytuację znakomicie
skomentował jeden z internautów. Kiedy prezes TVP
Jacek Kurski zaćwierkał na
Twitterze - mając na myśli
oglądalność Sylwestra Marzeń - że „zbliżamy się do
8 milionów” internauta zapytał: do ilości zgonów? Dopiero za 10 dni przekonamy
się czy Sylwester Marzeń
zamieni się w Sylwestra
zakażeń. Jeżeli tak będzie,
wtedy rządzący zapewne i
tak znajdą winnych gdzie
indziej.
piotr

otrzymywać zapłatę i młody
mężczyzna przystał na oferowaną propozycję. Kiedy
jednak zaczął otrzymywać
niepokojące telefony od pokrzywdzonych… sam zgłosił
się na policję.
- Konsekwencje postępu technologicznego nie zawsze mają
pozytywny wymiar - przestrzega B. Budzyń. - Jeśli pojawi się jakiś ciekawy wynalazek, wiadomo, że za chwilę
będą korzystać z niego nie
tylko ludzie prawi, ale też i
osoby, które nie mają poczucia uczciwości.
Dochodzeniowcy zebrali materiał dowodowy, który pozwolił
na
przedstawienie
19-latkowi 5 zarzutów paserstwa. Młody sprawca powinien i mógł przewidywać, że
przekazywane mu pieniądze
zostały uzyskane za pomocą
czynu zabronionego. Za popełnione czyny grozi mu kara
pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat.
M

piątek, 07 stycznia 2022r
Czwartek,
2021r
Czwartek, 42 listopada
grudnia 2021r

Nie bądźmy obojętni

WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne”,współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.4 „Zrównoważona multimodalna mobilnośćmiejska i działania adaptacyjne
łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych”

przedmiotów.
Beata Budzyń z Komendy Po- znalezionych
Jednym
z zadań
Zmodernizowane
dotychczas w ramach ww. projektu oświetlenie miejskie oświetla zarówno ulice jak i chodniki, place, skwery, a także budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne.
Funkcjonariusze
wskazują
imsię do zmniejszenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną, a także
wiatowej
Policji
w
Wałczu.
Dokonana wymiana punktów świetlnych w mieście na energooszczędne - oświetlenie typu LED
przyczyni
policjantów
w
czaogrzewalnie
funkcjonującą
na miejskiego, co stanowi wpływ na awaryjność oraz przerwy techniczne,
Pomaganie
osobom
bezdomprzyczyni się do ochrony środowiska. Poprzez realizację projektu ulegnie poprawie stan techniczny oświetlenia
terenie
miasta,
czy
innebezpieczeństwa
miejnym rozpoczyna
się dla ma
służb
a
także
koszty
eksploatacji
lamp
ulicznych.
Realizacja
projektu
na
celu
przede
wszystkim
wzrost
kołowego i pieszego mieszkańców. Dzięki wymianie opraw oświesie zimy jest opieka mundurowych już jesienią, a sca, gdzie można się ogrzać i
tleniowych, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie około 281,03 MWhe/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 219,48 tony równoważnika CO2.
otrzymać posiłek, ale…
nasila zimą.
nad osobami bezW ramach realizowanego projektu Policjanci,
wymieniono strażnicy
oprawy oświetleniowe
wymienionych
lokalizacjach:
- Niestety
te osoby
często
miejscy i w poniżej
domnymi.
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego
oświetlenie socjalni
przy budynku
nr 72b (łącznik
do ul. Andersa),
ul. Parkowa,
Skwer koło Szkoły Podstawowej nr 5 DM, ul. 1-go Maja, ul. Pomorska, ul. 3-go
odmawiają
pomocy
- wyznapracownicy
pomagają

Maja, ul. Kolejowa, ul. Strefowa, ul.bezdomnym
Wojska Polskiego
przy skrzyżowaniu
ul. Budowlanych,
B. Budzyń. ul.
- Budowlanych,
Dlatego teżul. Morzyce, ul. Kołobrzeska, ul. Wojska Polskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Podprzetrwać
trud- z je
górna, zimy,
ul. Sądowa,
Szarych Szeregów, Batalionów Chłopskich, Obrońców Westerplatte, ul. Paderewskiego, ul. Partyzantów, ul. Rataja, ul. Witosa, ul. Poniatowskiego, ul. Szkolna, ul.
- Okres
gdy ul.
temperany czas. Służby sprawdzają zwłaszcza do tych osób paul. poniżej
Sportowa,zera,
ul. Spokojna,
ul. Dąbrowskiego, ul. Robotnicza, ul. Dworcowa, ul. Chopina, ul. Kilińszczaków główna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego (główturyChłodna,
spadają
to najczęściej
pustostany i alta- trole i współpracujące służby
na ulica), ul. Piłsudskiego, ul. Bankowa, ul. Okulickiego + Kościuszkowców, ul. Andersa główna (12 lutego), ul. Kołobrzeska, ul. Bydgoska, ul. Nowomiejska, ul. Chrząstkowo, ul. Wileńska,
najtrudniejszy czas dla osób ny działkowe. Zdarza się, że zaglądają regularnie, nawet
ul. Tysiąclecia, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego, ul. E. Plater, ul. Podmiejska, ul. Mazowiecka. Powyżej wymienione lokalizacje wyznaczone zostały w oparciu o inwentaryzację stanu
bezdomnych, samotnych i bezdomni budują sobie „dom- kilka razy w ciągu doby licząc,
istniejącego, oraz ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
nieporadnych - mówi asp. ki” z desek, koców i innych że może jednak dadzą się na-

mówić na zmianę miejsca na
ciepłe i bezpieczne. Dlatego
nie bądźmy obojętni na los
bezdomnych, samotnych seniorów, czy osób w trudnej sytuacji materialnej.
Korzystając z Krajowej Mapy
Zagrożeń
Bezpieczeństwa
możemy
zaznaczyć
miejsce, gdzie wg naszej wiedzy
przebywają osoby bezdomne. Taka informacja zostanie
sprawdzona, a przebywającym we wskazanym miejscu
bezdomnym zostanie zaoferowana pomoc.
M

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Cierpiszowi za udostępnienie fotografii.
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Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI

PRACA

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 2 piêtrowe Dolne Miasto
tel.664 416 836 (459-462)

Zatrudnię specjalistę od pozyskiwania funduszu unijnych i dotacji
z nowego ładu
666 254 452

Wynajmę pokój w mieszkaniu dwu pokojowym ,
na niskim I piętrze w Wałczu od 01.02.22r. Kontakt:
500029417 (459-463)
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)

RÓŻNE
Sprzedam ładowarkę czołową
JCB 3CX w cenie 45 000zł tel:
500 454 474
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ń
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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,

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

tel. 603122111

Licencja: 4933

MICHALSKI
REMONTY DOMÓW MIESZKAŃ
DEMONTAŻ AZBESTU - ETERNITU

661 601 522
“ Informujemy, że w dniu 31.01.2022r.
o godz. 9 00 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 “.

- oryginalność

- zadowolenie
- kreatywność
- oszczędność
- ciekawość
- przyjemność
- uczciwość
nasze ekologiczne
opakowania mają
tylko dobre cechy
www.studioeco.pl

“ TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje,
że w dniu 31.01.2021r. o godz. 11 00
odbędzie sięprzetarg na najem garażu
usytuowanego na działce 1309/6 przy ul.
Kościuszki w Wałczu,szczegóły na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wałcz, w
siedzibie spółki przy ulicy
Budowlanych 9/2 w Wałczu i na stronie
internetowej 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
21.12.2021 do 11.01.2022r. został
opublikowany wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia”.

piątek, 07 stycznia 2022r

OPERATOR
WÓZKA WIDŁOWEGO

PRACOWNIK DO OBSŁUGI
LINI TECHNOLOGI
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Wałeckie
Centrum Kultury
14 stycznia
godz. 17:00 /sala
widowiskowa wck/
Koncert
koled Chabry
Centrum Informacji
Turystycznej
Tel.+48 512 207 877
Kino Tęcza
w Wałeckim Centrum
Kultury
7-13 stycznia
godz. 17:00
Nasze Magiczne
Encanto
7-13 stycznia
godz. 19:30
West side story

Mała rzecz a cieszy
Starosta wałecki
Bogdan Wankiewicz
osobiście sprawdził
jak przebiegł remont
kładki nad rzeczką
Piławką między Nakielnem a Drzewoszewem. Zrobił to w oryginalny i sympatyczny
sposób.

Mała rzecz a cieszy

W remont niewielkiego
mostku zaangażowały się
aż trzy samorządy: Mirosławiec, gmina wiejska
Wałcz i powiat wałecki
oraz dwa nadleśnictwa:
Mirosławiec i Wałcz.
- W przepięknej zimowej
scenerii w drugim dniu
świąt przemknęliśmy po
nim na nartach biegowych - zachwala na swoim facebookowym profilu
starosta.
Na razie wykonano
pierwszy etap. Teraz kolej
na zorganizowanie tutaj
miejsca do wypoczynku
oraz ustawienie tablic
informacyjnych.
Fot. facebook.com/bogdan.wankiewicz

REKLAMA

15-20 stycznia
godz. 18:00
Hiszpański romans
15-20 stycznia
godz. 20:00
Powrót do
tamtych dni
• Uwaga - w poniedziałki kino
nieczynne
• Tanie czwartki!
Bilety 14 zł
Kino Tęcza
Tel.+48 517 486 010
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POSZUKUJEMY
- ELEKTRYKA Z UPRAWNIENIAMI
DO MONTAŻU FALOWNIKÓW
ORAZ ZABEZPIECZEŃ
PRZY INSTALACJACH FOTOWLTAICZNYCH
- SPECJALISTY DO MONTAŻU
KLIMATYZACJI
- SPECJALISTY DO MONTAŻU
POMP CIEPŁA
POWIETRZE-POWIETRZE

KONTAKT: biuro@powerbell.pl, tel. 533 626 165

PRWANIK RADZI

Nowy rok
nowe
mandaty

wykroczenia. Chętnych do zapoznania
się ze szczegółowym wykazem mandatów zapraszam więc do zapoznania
się z tym aktem prawnym.

Przekroczenie prędkości

Zacznijmy od istotnej kwestii kar za

Telefon dla kierowcy
i pieszego

Wraz z początkiem 2022
roku zmianie uległy przepisy dotyczące mandatów
za wykroczenia drogowe.
Kary uległy znacznym podwyżkom warto więc zapoznać się z najważniejszymi
zmianami.
Gdzie szukać?

Samych zmian należy szukać w
Rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2021
r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych
za wybrane rodzaje wykroczeń, a
dokładnie w załączniku do tego rozporządzenia, który w formie długiej
tabeli określa kary za poszczególne

prędkości: od 31 do 40 km/h - 800 zł
(recydywa 1600 zł), od 41 do 50 km/h
- 1000 zł (recydywa 2000 zł), od 51 do
60 km/h - 1500 zł (recydywa 3000zł),
od 61 do 70 km/h - 2000 zł (recydywa 4000zł) i wreszcie ponad 71 km/h
- 2500 zł (recydywa 5000zł).

przekroczenie prędkości. Przyjrzyjmy
się tym większym wartościom, bowiem w takim przypadku przy dwukrotnym przekroczeniu prędkości w
ciągu dwóch lat zapłacimy mandat w
podwójnej wysokości. Obecnie stawki te wynoszą przy przekroczeniach

Zgodnie z nowym taryfikatorem mandat za korzystanie podczas jazdy z
telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez
kierującego pojazdem wyniesie 500
zł. Pamiętajmy jednak, że i pieszy
może zostać ukarany za korzystanie
z telefonu, bowiem mandat w wysokości 300 zł grozi za korzystanie
przez pieszego z telefonu lub innego
urządzenia elektronicznego podczas
wchodzenia lub przechodzenia przez
jezdnię lub torowisko, w tym również
podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w
sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na
jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Odstępy i przejazdy

Nowe przepisy odnoszą się również

do przypadków niezachowania wymaganego odstępu i tak od 300 zł
do 500 zł grozi kierowcy poruszającemu się po autostradzie albo drodze ekspresowej za niezachowanie
wymaganego minimalnego odstępu
między pojazdem, którym kieruje, a
pojazdem jadącym przed nim na tym
samym pasie ruchu.
Na karę w wysokości od 500 aż do
2500 zł narazi się kierowca, który będzie korzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej
przez kierujących innymi pojazdami
w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny
przejazd pojazdu uprzywilejowanego.
Na wysoką karę, bo aż 2000
zł, mogą liczyć kierowcy, którzy naruszą zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie
ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.
W następnym artykule dalszy ciąg
zmian w mandatach.
radca prawny
Piotr Machyński
biuro@radcapm.pl

8

EXTRAWAŁCZ nr 459

Wiejska metropolia

Na odcinku Piecnik-Próchnowo uroczyście
otwarto przebudowaną drogę powiatową.
Wartość inwestycji wyniosła 3,8 mln zł mln
zł. Długość przebudowywanego odcinka to
3,3 km i jest to kontynuacja przebudowy drogi z Próchnowa do Bronikowa ukończonej w
2019 roku.
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego inwestycję dofinansowano kwotą 3 mln zł
(działanie: 5.4. Budowa i przebudowa dróg powiatowych).
Dofinansowanie z Nadleśnictwa Mirosławiec: 0,8 mln zł
(Fundusz Leśny). Dzięki temu
droga została poszerzona
do 5,5 metra i nałożono trzy
warstwy z masy bitumicznej o
grubości 14 cm.
W uroczystości wzięli udział
m.in.: senator Janusz Gromek; poseł Czesław Hoc; radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego Henryk
Carewicz oraz prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Subocz.
Zarząd powiatu w Wałczu reprezentował starosta dr Bogdan Wankiewicz. Nie zabrakło
przedstawiciela duchowieństwa; burmistrza i radnych
Mirosławca;
przedstawicie-

li lokalnej firmy z prezesem
Marianem Płóciennikiem na
czele oraz przedstawicieli wykonawcy, podwykonawcy, inspektora nadzoru, wałeckiej
policji, nadleśnictwa w Mirosławcu i mieszkańców Próchnowa.
- Przy tak dużym zaangażowaniu posła Czesława Hoca
i samorządu województwa
oraz wsparciu senatora Janusza Gromka, świadczy tylko
jedno, że powiat wałecki nie
jest im obojętny i realizuje się tu wiele wspaniałych
zadań – podkreślał starosta
Bogdan Wankiewicz – Muszę
też zaznaczyć, że były wicewojewoda, a dzisiejszy prezes
WFOŚiGW Marek Subocz jest
bardzo zainteresowany, aby w
powiecie wałeckim powstawało jak najwięcej zadań inwestycyjnych i to nie tylko tych
drogowych.
Podziękowania
należą się także burmistrzowi
Mirosławca Piotrowi Pawliko-

wi oraz firmie, która jest tutaj
ulokowana.
Starosta podczas otwarcia podziękował także mieszkańcom
Próchnowa za wytrwałość.
- Pamiętam jak na zebraniu
w tutejszej świetlicy naskoczyło na mnie dwóch panów i
krzyczeli na mnie, że nie ma
szans, żeby ta droga powstała - wspominał B. Wankiewicz.
- I co? Dzisiaj mamy cały odcinek z Bronikowa do Piecnika.
To ponad 7,5 km. Super! Teraz
to powstała tutaj taka mała
wiejska… metropolia! To piękny prezent na święta.
Słowa starosty o wiejskiej metropolii potwierdził w przemówieniu chwilę później poseł
Czesław Hoc.
- Jadąc tutaj dzisiaj z radnym
sejmiku województwa zachodniopomorskiego
Henrykiem
Carewiczem, mieliśmy wrażenie jakbyśmy jechali do jakiejś metropolii. Piękna droga
- zachwycał się Cz. Hoc. - To
pokonywanie kolejnego wykluczenia komunikacyjnego,
bo dotąd pewne gminy i wsie
funkcjonowały daleko od szosy.
Podziękowania padały także
z ust przedstawicieli mirosławieckiego Nadleśnictwa.
- Cała współpraca, dzięki której powstała ta droga, układała się bardzo dobrze - chwalił

Paweł Olszacki, nadleśniczy
Nadleśnictwa Mirosławiec. Dziękuję za to, że wszystkie
nasze pobożne życzenia zostały spełnione już w trakcie
realizacji. Chodzi o drogi pożarowe i drogę dojazdową nr
14. Ze względu na prowadzenie gospodarki leśnej jest to

dla turystów i dla bezpieczeństwa.
W imieniu senatora Henryka
Stokłosy głos zabrał Marian
Płóciennik, prezes zarządu
PZZ w Wałczu, który zwracał
uwagę jak istotna jest to inwestycja dla firmy. M. Płóciennik
mówił także o tym, że Próch-

dla nas bardzo istotne.

nowo staje się coraz ładniejszą miejscowością, co jest nie
tylko m.in. zasługą samorządów, ale przede wszystkim tutejszych mieszkańców.
Po przemówieniach pozostałych gości i poświęceniu drogi
przez prob. Czesława Łąckiego z parafii pw. św. Katarzyny
w Marcinkowicach nastąpiło
symboliczne przecięcie wstęgi.

„To pokonywanie
kolejnego wykluczenia komunikacyjnego, bo dotąd pewne
gminy i wsie funkcjonowały daleko od
szosy”

M. Subocz gratulował staroście i burmistrzowi Mirosławca
skuteczności w działaniu oraz
podkreślał, jak ważna jest ta
inwestycja nie tylko dla tutejszych mieszkańców, ale także

...chesz by było extra?
wybierz abonament na www.studioextra.pl
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Nowy radiowóz w Człopie
Kia sportage 4x4
to nowy oznakowany radiowóz, który
otrzymali policjanci z
posterunku Policji w
Człopie. Pojazd został
kupiony w systemie
„pół na pół”. Jednostkowy koszt pojazdu
wraz z wyposażeniem
to ponad 126 tys. zł.
Kupno było możliwe
dzięki wsparciu tamtejszej gminy i samorządowców.

Gmina na ten cel przeznaczyła 62,5 tys. zł.. Druga
połowa pochodzi z budżetu
modernizacji Policji. Burmistrz Jerzy Bekker symbolicznie przekazał kluczyki
do radiowozu kierownikowi
posterunku Policji w Człopie podkom. Sławomirowi
Klonowskiemu.
„Kijanka” z 2021 ma poj.
silnika 1,6 l. Uroczyste
przekazanie
kluczyków
oraz poświęcenie radiowozu odbyło się na placu
przed posterunkiem. Kia

będzie
wykorzystywana
głównie przez policjantów
dzielnicowych podczas codziennej służby. Obecny na
miejscu komendant powiatowy Policji w Wałczu podinsp. Arkadiusz Górecki w
imieniu swoim i policjantów
podziękował władzom miasta i gminy za zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa i podjęcie decyzji
o przyznaniu dofinansowania na nowy radiowóz.

WYREMONTOWANY
KILOMETR
Do użytku został oddany odcinek drogi powiatowej 2321Z Przelewice - Pieczyska do
drogi wojewódzkiej nr
177.
I etap to 1 km. Wartość inwestycji wyniosła blisko 942 tys. zł.
Powiat wałecki uzyskał
dofinansowanie z Funduszu Leśnego i gminy
Człopa. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem

Człopa i gminą Człopa
poruszanie się pojazdami po tej drodze będzie
bezpieczniejsze. II etap
realizacji inwestycji na
drodze Przelewice –Pieczyska zostanie zrealizowany w 2022 roku.
Fot. powiatwalecki.pl
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Nowe auta w PSP

Do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu trafiły
dwa nowe samochody.
Pierwszy to lekki samochód kwatermistrzowski (SLKw) fiat doblo, którego
wartość wyniosła 121 tys. zł, drugi to
średni samochód ratowniczo gaśniczy
volvo FL (GBA 3/16) o wartości blisko
884 tys. zł. Łączny koszt zakupu to ponad milion złotych.
- Wprowadzenie tych pojazdów pozwoli na sprawniejsze prowadzenie
działań ratowniczo-gaśniczych oraz
ich profesjonalną obsługę logistyczną
- informuje kpt. Marcin Kulczyk z PPSP
w Wałczu. Dofinansowanie w kwocie
689 878 zł zostało zrealizowane ze
środków Funduszu przeciwdziałania
COVID-19 na rok 2021, nowelizacji budżetu państwa oraz funduszu wsparcia zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Pozostałą
kwotę, tj. 315 tys. zł przekazały w formie dofinansowania samorządy powiatu wałeckiego, w tym: 100 tys. zł
gmina i miasto Mirosławiec; 80 tys. zł
gmina wiejska Wałcz; 55 tys. zł - gmina miejska Wałcz; 30 tys. zł miasto i
gmina Człopa; 25 tys. zł - powiat wałecki; 25 tys. zł miasto i gmina Tuczno.
Za wyasygnowane dotacje oraz za-

Rynek mieszkaniowy
rozgrzany do
czerwoności.
Jak zapowiada się 2022 r.?
Colliers podsumowuje najważniejsze
wydarzenia 2021 r. i dzieli się prognozami na 2022 r. dla rynku mieszkaniowego
2021 r. upłynął pod znakiem dynamicznie rosnących cen, podaży wciąż nienadążającej za galopującym popytem oraz nowych regulacji na rynku mieszkaniowym. Stanowi on w dalszym ciągu
łakomy kąsek dla deweloperów, którzy aktywnie
angażują się w nowe projekty, również w zyskującym na znaczeniu sektorze najmu instytucjonalnego. Eksperci Colliers dokonali analizy sytuacji
na rynku mieszkaniowym, czego efektem jest
zestawienie najważniejszych wydarzeń w mijającym roku, a także prognozy na 2022 r.

angażowanie w podnoszenie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
strażacy dziękują wszystkim samorządom powiatu wałeckiego.
- Szczególne podziękowania za
przekazane środki finansowe oraz
umożliwienie zrealizowania zakupu kierujemy do Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji;
Zbigniewa Boguckiego, wojewody

zachodniopomorskiego; st. bryg. Jarosława Tomczyka, zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego
PSP; Marka Subocza, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dodaje kpt. M. Kulczyk.
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PRS-y rosną w siłę

Inwestorzy odkręcili kurki z pieniędzmi, a Polacy dostrzegli zalety wynajmowania mieszkań od
profesjonalnych podmiotów. W ramach realizowanych projektów PRS (Private Rented Sector)
znajduje się obecnie 6200 gotowych mieszkań,
kolejnych 25 tys. lokali jest zakontraktowanych
bądź w budowie. To jednak wciąż niewielki odsetek wszystkich mieszkań przeznaczonych na wynajem w Polsce, których łączna liczba szacowana
jest na ok. 1,2 mln lokali. Eksperci przewidują, że
do końca 2025 r. na inwestycje w PRS w naszym
kraju przeznaczone zostać może ok. 2 mld zł.
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Spektakularne transakcje w sektorze najmu
instytucjonalnego
W maju 2021 r. Heimstaden Bostad AB, trzeci co
do wielkości właściciel i operator nieruchomości
mieszkaniowych na wynajem w Europie, zakupił
trzynaście projektów, z blisko 2500 apartamentami o łącznej powierzchni ponad 131 tys. mkw.,
od spółki Budimex Nieruchomości. Wcześniej ten
sam inwestor kupił ok. 1300 mieszkań od spółek
Marvipol oraz Eiffage Immobilier. Jedną z najbardziej spektakularnych transakcji 2021 r. w tym
sektorze jest podpisanie umowy przez dewelopera YIT z funduszem NREP (Nordic Real Estate Partners), na mocy której wybuduje i sprzeda inwestorowi ponad 1000 lokali. Wszystkie mieszkania
przeznaczone będą pod wynajem - to pierwsza
tego typu inwestycja mieszkaniowa NREP w Polsce. Fundusz posiada już portfel 10 tys. mieszkań
na wynajem w krajach skandynawskich. Liczbę tę
zamierza podwoić dzięki inwestycjom w Polsce,
m.in. w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu.
Istotne przejęcia
W maju 2021 r. Budimex sprzedał spółkę zależną
Budimex Nieruchomości funduszowi Cornerstone
Partners i czeskiemu deweloperowi Crestyl za
blisko 1,51 mld zł. Przejęcie to stanowi pierwszy
krok do stworzenia jednego z główych graczy
na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej, w lutym 2021 r. Echo
Investment zawarło przedwstępną umowę kupna
66,01 proc. akcji spółki Archicom od trzech osób
fizycznych, założycieli firmy, a cena za większościowy pakiet wyniosła 425,1 mln zł. Od 2019 r.
głównym akcjonariuszem Echo Investment jest
Wing, jedna z największych firm nieruchomościowych na Węgrzech.
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PROceny określonej w prospekcie informacyjnym. Co
wane głównie przez coraz wyższe ceny gruntów
więcej opłata rezerwacyjna powinna zostać zwró- MOCJĄ.
i wykonawstwa.
cona klientowi, jeśli nie otrzyma on pozytywnej
decyzji kredytowej. Dodatkowo gotowe lokale,
Konsolidacja sektora
kupowane od dewelopera już po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, również będą objęte
W Polsce działa ponad 600 spółek prowadząustawą.
cych działalność
deweloperską. Największe fire-mail:
marketing@studioextra.pl
my sprzedają po kilka tysięcy mieszkań w skali
tel. 67 387 42 43
Prognozy na 2022 r. dla rynku mieszkaniowego
roku, jednak utrzymanie takiego wolumenu, przy
ograniczonej podaży gruntów, staje się coraz
Polski Ład - mieszkanie bez wkładu własnewiększym wyzwaniem. Stąd w 2022 r. możemy
go
spodziewać się kolejnych przejęć w branży. Konsolidacja będzie następowała również na poziomie CEE. Jeden ze spektakularnych przykładów
Nowa ustawa w ramach Polskiego Ładu już wiotakich działań jest już w toku - w Q4 2021 r. Goldsną 2022 r. ma wprowadzić możliwość objęcia
man Sachs wystawił na sprzedaż 100% akcji degwarancją części kredytu hipotecznego zaciąwelopera Robyg. Istotną pozycję w aktywach dewelopera stanowił bank ziemi – według informacji
ganego na zakup mieszkania. Gwarancja ta zastąpi wymóg wniesienia wkładu własnego przez
spółki umożliwia on wybudowanie ok. 23,3 tys.
kupującego. Objęta nią część kredytu będzie
lokali. Szacuje się, że wartość transakcji może
osiągnąć poziom nawet 3 mld zł, a zainteresomogła stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej
niż 20% wydatków, na które zaciągany będzie
wanie kupnem akcji zgłosi wielu zagranicznych
kredyt. Ustawa zawiera również mechanizmy,
inwestorów
które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu
cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny w przeźródło: wybudujemy.com.pl
liczeniu na 1 mkw. powierzchni mieszkania. Nowe

Oświadczenie wspólników ZM Metaltech
w odpowiedzi na oświadczenie
Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa
Najważniejsze wydarzenia 2021 r. na rynku
mieszkaniowym
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Pomimo rosnących cen
mieszkań szybko znika

oferta

nowych

Rok 2021 nabywcy nowych mieszkań zapamiętają jako czas największego w historii deficytu dostępnych lokali. Pandemia w istotny sposób wydłużyła proces wprowadzania nowych inwestycji
mieszkaniowych, co przy niesłabnącym popycie
ograniczyło wybór. Nie zniechęciło to jednak po-

ZA

e-m
tel.

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.

piątek, 07 stycznia 2022r

Narasta konflikt radnych z burmistrzem
„Wstyd i niekompetencja”. Tymi słowami
podczas trzeciej części XLVI Rady Miasta radna A. Ogonowska podsumowała listę niezrealizowanych przez burmistrza i jego zastępcy
inwestycji. Podczas procedowania projektów
uchwał było ostro i burzliwie. Opozycja nie
przestaje krytykować Macieja Żebrowskiego,
lecz pomimo wielu - ich zdaniem - jego wad
nie chce zmiany na najważniejszym fotelu w
mieście.
Trzecia część Rady Miasta
odbyła się 29 grudnia z wykorzystaniem środków obradowania na odległość. W sesji
wzięli udział wszyscy radni.
Rozpoczęto od rozpatrywania
projektów uchwał i bez dyskusji przyjęto kilka z nich. Dłużej
zatrzymano się przy projekcie
dotyczącym pokrycia części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranych opłat.
Chodziło o zabezpieczenie
środków - zgodnie z ustawą
- na ewentualne dopłaty do
wywozu śmieci. Radni chcieli wiedzieć ile osób w Wałczu
nie płaci za wywóz śmieci i
czy przyjęcie tej uchwały spowoduje obniżenie kosztów dla
mieszkańców.
- Około 20 procent mieszkańców z różnych powodów nie
płaci za śmieci - mówił zastępca burmistrza Adam Biernacki. - Jest to stały procent
nie tylko u nas, lecz również
w innych gminach. Przy tak
galopującej inflacji robimy
wszystko, aby wzrosty cen za
wywóz śmieci spowolnić, lecz
o płaceniu mniej - przy polityce rządu - możemy już zapomnieć.
Spora część radnych była
przeciwna takiemu rozwiązaniu, argumentując, że taką
uchwałę można podjąć w
przyszłym roku. Większością
głosów projekt uchwały zdjęto
z porządku obrad.
Za to prawdziwa burza rozpoczęła się, gdy zaczęto procedować projekt uchwały w
sprawie ustalenia wydatków,
które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Lista zadań inwestycyjnych
niezrealizowanych przez burmistrza i jego zastępcę to lista
wstydu i niekompetencji - czytała wcześniej przygotowane
wystąpienie A. Ogonowska.
- 1/3 finansowo zaplanowanych inwestycji, czyli 28 z 45
rzeczowych na kwotę prawie
4,5 miliona złotych nie zostało wykonanych. To kolejny rok

nieporadności tej ekipy znikąd, której zamarzyło się zarządzanie naszym miastem.
Dla tego burmistrza i jego zastępcy zawsze jest brak mocy
przerobowych, a o terminowości projektantów stwierdzają,
że 5 czy 10 dni to niewielkie
opóźnienia. Jednak później zamieniają się w miesiące.

„Przy tak galopującej inflacji robimy
wszystko, aby wzrosty
cen za wywóz śmieci spowolnić, lecz o
płaceniu mniej - przy
polityce rządu - możemy już zapomnieć”
Od trzech lat przedstawiają
braki kadrowe, niskie zarobki,
brak motywacji do pracy, a
problemy wynikają - tu słowo
klucz - z pandemii. I tak kolejny rok wstrzymujecie rozwój
miasta. Mam dylemat, czy
poprzeć uchwałę wiedząc, że
ta ekipa jej nie wykona. Od
trzech lat pod okiem zastępcy
i jego ludzi rozwój miasta jest
wstrzymywany. Nie ma dróg,
nie ma chodników, a każda inwestycja kuleje i jest realizowana poza terminami.

Radna przytoczyła ponadto
charakterystykę wyborczą z
2018 roku osoby odpowiedzialnej za wałeckie inwestycje. Chodziło o A. Biernackiego. Radna kpiącym głosem
czytała wyszczególnione zalety wiceburmistrza i to co deklarował, że zrobi dla Wałcza.
Mocno to kontrastowało ze
wcześniejszym wystąpieniem
radnej i przytoczonymi przez
nią - jej zdaniem - zaniedbaniami.
- Teraz dobra informacja - powiedziała na zakończenie A.
Ogonowska. - Tej ekipie, zamustrowanej pod tymi żaglami zostało nieco ponad rok
czasu. Wałcz to jeszcze wytrzyma, lecz historia kadencji
2018 - 2023 zapisze tego burmistrza i tego zastępcę jako
amatorski klub.

- Co do tego wspaniałego
przemówienia pani Ogonowskiej mijającego się niemal w
całości z prawdą nie mamy
zamiaru zasłaniać się brakami kadrowymi ani pandemią
- ripostował A. Biernacki. - W
roku 2018 środki niewygaszające wynosiły prawie 3 miliony
złotych i nic się nie zmieniło.
Nie mam sobie nic do zarzucenia, nie mam nic do zarzucenia żadnemu z pracowników i wydziałowi inwestycji.
Co do samego przemówienia
skomentuję je w odpowiednim
czasie i w odpowiednim miejscu.
- Z lekkim rozbawieniem słuchałem wystąpienia A. Ogonowskiej, które świadczy o jej
zupełnym braku świadomości,
co się dzieje na rynku budowlanym - mówił M. Żebrowski.

„Teraz dobra informacja - powiedziała na
zakończenie
A. Ogonowska. - Tej
ekipie, zamustrowanej pod tymi żaglami
zostało nieco ponad
rok czasu. Wałcz to
jeszcze wytrzyma,
lecz historia kadencji 2018 - 2023 zapisze tego burmistrza
i tego zastępcę jako
amatorski klub”
- Na komisjach szczegółowo
omawialiśmy, które projekty
przechodzą i dlaczego na kolejny rok.
Dyskusja jaka rozgorzała była
burzliwa, opozycja wytykała
błędy kierownictwa ratusza aż
radna Bożena Terefenko za-

apelowała o mniej złośliwości
w okresie świąteczno-noworocznym.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
W dalszych obradach - po
okresie względnego spokoju ponownie zaczęło wrzeć. Tym
razem poszło o zmiany w planie remontu dróg (ulic) gminnych na terenie miasta.
- Mam uwagi do zmian dotyczących ulic Chopina, Wileńskiej, Pomorskiej i dojazdu do
MOPS-u - mówił radny Andrzej
Ksepko. - Są to mocno obciążone ulice, które nie były remontowane od wielu lat. W
tym projekcie ich remonty
zostały przesunięte na dalsze terminy. Dokumentacja
jest gotowa i jeżeli remont
zostanie przesunięty na dalszy termin, stanie się nieaktualna. Trzeba będzie odnowić
dokumentację, a to pociągnie

za sobą koszty. Jeżeli powstał
harmonogram, to się go trzymajmy, a nie kto pierwszy
wstanie, ten harmonogram
zmienia.
- Od wielu lat toczy się dyskusja, które ciągi komunikacyjne wymagają w pierwszej
kolejności naprawy - mówił
przewodniczący RM Maciej
Goszczyński. - Ulice Chopina,
czy Wileńska mają nawierzchnie bitumiczne, a uliczki np.
na Chrząstkowie, czy osiedlu
Batorego mają nawierzchnie
gruntowe. Możemy polemizować czy kolejność jest odpowiednia czy też nie, choć to
nie czas i miejsce. Możemy
o szczegółach porozmawiać
na komisjach. Nie wypracujemy jednomyślności, wiele
rzeczy będzie podnoszonych,
jak choćby okręgi wyborcze,
czy miejsce zamieszkania
radnych i takie kontrowersje
będą. Ten harmonogram ma
porządkować tego typu rzeczy i będzie kompromisem w
tej dyskusji. Ta uchwała musi
obejmować wszystkie ulice w
mieście, a nie skupiać się na
wybranych elemencikach dotyczących jednej osoby. Powinniśmy się przekonywać na
argumenty, lecz nie w trakcie sesji. Chcę podkreślić, że
ten dokument, który został
państwu zaprezentowany w
żaden sposób nie burzy tego
harmonogramu, który do tej
pory obowiązywał. Wykreślono inwestycje już zrealizowane i to jest jedyna korekta.
Natomiast ulica Chopina była
14, a teraz jest 7.
Przewodniczący M. Goszczyński miał rację mówiąc, że ulica
Chopina awansowała w rankingu, lecz zapomniał dodać,
że realizację robót przewidziano po roku 2023. Natomiast
znajdującej się na 15 pozycji
w harmonogramie ulicy Żyznej - realizację robót przewidziano już w roku 2022.
Padł wniosek o zdjęcie tego
punktu z porządku obrad, lecz
głosami opozycji został odrzucony, a egzotyczna koalicja
przyjęła nowy harmonogram.
Za głosowali: M. Goszczyński, Bogusława Towalewska,
Zdzisław Ryder, Alfred Mikłaszewicz. Marek Giłka, Tadeusz
Gnojewski, Krzysztof Piotrowski, Maria Minkowska, Katarzyna Wilczyńska, A. Ogonowska i Halina Kuch.
Na koniec przyjęto plany prac
komisji, były też odpowiedzi
na interpelacje i zapytania
radnych.
piotr
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Średnio trudne sudoku do druku, za darmo i online

06.01.2022, 11:18

S

Polak, Egipcjanin i Eskimos jadą pociągiem. Egipcjanin wyciąga rękę przez okno i
mówi:
- to mój kraj!
Polak i Eskimos się go pytają:
- dlaczego?
- bo jest ciepło.
Chwilę potem Eskimos wyciąga rękę przez okno i mówi:
darmowelamiglowki.com/sudoku/srednio-trudne/
1/1
- to mój kraj!
darmowelamiglowki.com/sudoku/srednio-trudne/
Polak i Egipcjanin się pytają:
- dlaczego?
- bo jest zimno.
Chwilę potem Polak wyciąga rękę przez okno i mówi:
- to mój kraj!
Eskimos i Egipcjanin się pytają:
- dlaczego?

Średnio trudne sudoku do druku, za darmo i online
06.01.2022, 11:17

Średnio trudne sudoku do druku, za darmo i online

S

- bo zanim wystawiłem rękę przez okno, to miałem na niej zegarek.
***
Pewien gość kupił sobie najnowszy model Iphona.
Gada przez niego idąc w stronę zaparkowanego samochodu.
Po skończonej rozmowie wkłada telefon do tylnej kieszeni spodni, wsiada do auta i
darmowelamiglowki.com/sudoku/srednio-trudne/
grrrruch!!!!
1/1
Facet blady pomyślał:
\”Boże, spraw by to był tylko kręgosłup...
***
Dresiarz idzie do lasu a jakiś człowiek go pyta: gdzie idziesz? A dresiarz odpowiada: po ziomki.

1/1
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Wielkie serca w Kornelówce

Wygodne kapcie, ciepłe kalesony, skarpety, ulubiona kawa,
łakocie,
kosmetyki
czy… kilogram dobrych pomidorów. O
to w listach do świę-

SPOTKANIE

RADY MŁODZIEŻOWEJ
Od tego roku o interesy młodych zadba Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwsza
sesja radnych odbyła się 4 stycznia
2022 r. w Szczecinie. Uczestniczył w
niej Marszałek Województwa Olgierd
Geblewicz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina oraz Radny Województwa Marcin Przepióra.
- Rozpoczynając I kadencję Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego od dzisiaj to wy tworzycie jego historię. Pisząc tę tradycję stajecie się suk-

tego Mikołaja prosili
seniorzy. Sześćdziesiąt z tych życzeń
udało się spełnić Mikołajom, w których
zamienili się uczniowie Kornelówki.

Akcja została zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Wałczu i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży.
- Uczniowie szybko przekonali się, że warto pomagać in-

cesorami tradycji, która w formie dobrej
praktyki istniała na Pomorzu Zachodnim
od 2005 r. Nasz region był jednym z tych,
które podjęły się pionierskiego wyzwania
utworzenia Rady Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego. Jako jeden z nielicznych stworzyliśmy także specjalną komórkę aktywizacji młodzieży – Sekretariat
ds. młodzieży. Dzisiaj powołujemy nowy,
mocniejszy byt. Życzę Wam owocnych
spotkań, pełnych wspaniałych pomysłów,
które będą aktywizować młodzież w całym regionie. Zgodnie z grudniową decyzją
sejmiku rok 2022 jest Europejskim Rokiem
Młodzieży na Pomorzu Zachodnim. Liczymy także na Waszą inspirację, aktywność
oraz determinację w realizacji przedsięwzięć, które będziemy w ramach tego roku
przeprowadzać w wielu miejscach naszego

województwa. Niewątpliwie potrzeba nam
nowego dynamizmu, nowych pomysłów i
idei w związku z tym serdecznie Wam gratuluję i cieszę się na dobrą współpracę –
mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Łącząc się w bólu i żałobie,
pragniemy przekazać
wyrazy głębokiego współczucia
i otuchy w trudnych chwilach
Pani Jadwidze Michno
oraz Jej Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci
Taty
Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz
Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner
wraz z pracownikami
Starostwa Powiatowego w Wałczu.

W skład sejmiku weszło 30 radnych z różnych części Pomorza Zachodniego. Wybrani zostali na dwuletnią kadencję przez
Zarząd Województwa spośród młodzieży
zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego, na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej.

nym, by dać radość, uśmiech,
czasem przywrócić wiarę w
człowieka, napełnić nadzieją podkreślają organizatorzy.
To nie wszystko. Społeczność
Kornelówki
zorganizowała
jeszcze happening świąteczny pn. „Kornelówka Mieszkańcom Naszego Miasta”.

Uczniowie nie tylko kolędowali na ulicach, ale też rozdawali
świąteczne pierniczki i sianko
z życzeniami. Akcja spotkała się z ciepłym przyjęciem i
uśmiechem wałczan.

PUDEŁKA Z KARTONU
POD INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA

Podczas pierwszej sesji Radni odebrali z
rąk marszałka akty powołania oraz złożyli
ślubowanie.
- Jest mi niezmiernie miło, że zdobyłem
Państwa zaufanie. Obiecuje, że go nie
zawiodę – mówił Michał Wierzbicki, który został wybrany na przewodniczącego I
kadencji Młodzieżowego Sejmiku WZ. Wiceprzewodniczącymi zostali: Michał Barszczak, Karolina Białczewska, Michał Morański, a sekretarzem Alicja Sommerfeld.
Nowy organ będzie m.in. wspierał i upowszechniał ideę samorządności wśród młodzieży, reprezentował interesy młodzieży
przed organami samorządu województwa
oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promował kulturę, kształtował i
utrwalał postawy demokratyczne, a także
inspirował młodzież do troski o środowisko
naturalne, działalności charytatywnej i wolontariatu oraz współpracował z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją
siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zapytaj się nas o wycenę indywidualną,
realizujemy także mniejsze nakłady
kontakt: biuro@studioextra.pl,
telefon: +48 608 631 285

M
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BIURO HOCA

Poseł Czesław Hoc (PiS) otworzył w Wałczu biuro poselskie. Jego siedziba mieści
się przy ul. Wojska Polskiego 8-10.
- To dla mnie miły obowiązek
i zobowiązanie, które ma wypełniać każdy poseł - mówił
Cz. Hoc. - Chcemy być cały
czas w służbie. Blisko ludzi,
blisko ich spraw, blisko sa-

morządów, blisko spraw obywateli dla dobra przepięknej
ziemi wałeckiej. To dla mnie
etyczne zobowiązanie, że
mamy pomagać, wspierać,
wzmacniać. Wypełniać zobowiązania wobec naszych
wyborców i społeczeństwa.
Zobowiązuję się oraz deklaruję przyjazną i konkretną
w wymiarze aksjologicznym
pracę na rzecz dobra naszego
wspólnego. Cieszy mnie i jestem bardzo zaszczycony, że
przyszliście państwo w takiej
liczbie i w takim wymiarze.
W uroczystości uczestniczyli
m.in.: radny Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Carewicz,
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Marek Subocz; starosta wałecki Bogdan Wankiewicz; burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski; burmistrz Człopy Jerzy
Bekker; zastępca burmistrza
Mirosławca Dariusz Bartosik;
wójt Jan Matuszewski; przewodniczący Rady Miejskiej w
Wałczu Maciej Goszczyński;
przewodniczący Rady Gminy
Wałcz Robert Gąsiorowski;
radny powiatowy Jerzy Gosz-

czyński; radna RM w Wałczu
Maria Minkowska; proboszcz
parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu ks. prałat Antoni Badura.
Były podziękowania, upominki i gratulacje. Włodarze miast

i gmin dziękowali posłowi
za otwarcie biura, a przede
wszystkim za pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania.
Zwracali uwagę, że wielokrotnie z nim współpracowali na
różnych płaszczyznach i brak
biura nie był w tym przeszkodą.

Chcemy być cały czas
w służbie. Blisko ludzi,
blisko ich spraw, blisko
samorządów, blisko
spraw obywateli dla
dobra przepięknej ziemi
wałeckiej. To dla mnie
etyczne zobowiązanie,
że mamy pomagać,
wspierać, wzmacniać.
- Otrzymaliśmy świetne pieniądze, które pozwolą w przyszłym roku podnieść poziom
inwestycyjny na terenie gminy wiejskiej Wałcz - nie krył
radości wójt gminy Wałcz Jan
Matuszewski.
- Bycie posłem to służba, bycie jak najbliżej ludzi, tłumaczenia przepisów, czasami konieczność interweniowania i
tego sukcesu w interwencjach

życzę - zwrócił się do Cz. Hoca
burmistrz Człopy J. Bekker.
- Osoba posła Cz. Hoca wpisuje się w ziemię wałecką. To
osoba, która często tu bywa,
zawsze wysłucha i jest skuteczna - zachwalał prezes
WFOŚ M. Subocz. - Także dzięki zaangażowaniu Cz. Hoca
powiat wałecki może się rozwijać, mamy wiele inwestycji
drogowych, w 107 Szpital Wojskowy. Życzę kolejnych sukcesów, proszę się nie zmieniać.
- Ta współpraca będzie na
wysokim poziomie - nie miał
wątpliwości starosta wałecki
dr Bogdan Wankiewicz. - Ludzie są często zagubieni i
trzeba im dać możliwość odnalezienia się w rzeczywistości. Pomóc powinni Ci, którzy
tworzą prawo. Jeżeli będziemy
czuć wsparcie parlamentarzystów, to razem będziemy mogli przesuwać góry. Pan poseł
ma takie możliwości w swoim
ugrupowaniu, żeby zrobić taki
krok, aby ludzie zaczęli się na
przykład szczepić. I sprawić,
żebyśmy byli wyszczepieni w
osiemdziesięciu procentach i

wtedy będziemy czuć się naprawdę bezpiecznie.
Ponadto Cz. Hoc deklarował,
że po nowym roku będzie
m.in. odwiedzał wałeckie kluby sportowe, zapoznawał się z
ich sytuacją i w miarę potrzeb
je wspierał.
- Wałcz to miasto wojska,
sportu, nauki i ośrodków kultury. Jest tutaj bardzo dużo do
zrobienia, ale cieszy mnie aktywność i profesjonalizm samorządu - podsumowywał Cz.
Hoc. - Są jednak pewne perturbacje, róże opcje i podziały. Jednak cieszę się, że jest z
nami tutaj burmistrz Wałcza,
starosta, wójt, przedstawiciele

Mirosławca i Człopy (zabrakło
przedstawiciela miasta i gminy Tuczno - dop. aut.). To cieszy i buduje, bo tylko jedność,
integracja i dobro wspólne naszej społeczności, wspólnoty
samorządowej, może dźwigać
i rozwijać naszą piękną ziemię
wałecką.
mk
Na zakończenie spotkania ks.
prałat dr Antoni Badura, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja
w Wałczu odmówił modlitwę i
poświęcił nowo otwarte biuro
poselskie, a Cz. Hoc symbolicznie przeciął wstęgę.
mk
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ANOMALIA POGODOWE
W PRZYBKOWIE

Na polach niedaleko
Przybkowa (gm. Wałcz)
pojawiły się śnieżne
rolki zwane też śnieżnymi pączkami. To rzadkie
zjawisko występujące w
przyrodzie.

„Pączki” są bez nadzienia, czyli puste w środku i
powstają naturalnie w ściśle
określonych warunkach
atmosferycznych. Temperatura pogody musi oscylować w granicach zera, żeby
świeży śnieg się dobrze lepił
i nie przylegał do ziemi. Przy
tym wiatr musi być na tyle
mocny, żeby rolka się turlała, ale nie na tyle silny, żeby
się rozpadła.
Anomalia pogodowa wystąpiła na polach między
Wałczem i Nakielnem w
wigilię Bożego Narodzenia.
Nagranie i zdjęcia opublikowała w sieci sołtys Przybkowa Arleta Kowalska. Temat
okazał się na tyle ciekawy,
że zainteresowały się nim
m.in. ogólnopolskie portale i
Teleekspress TVP.
Fot. Arleta Kowalska, sołtys
Przybkowa

Młody recydywista

Policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego wałeckiej komendy
zatrzymali oszusta, który poprzez
posługiwanie się fałszywymi danymi logował się na znanych internetowych portalach aukcyjnych i oferował do sprzedaży rzeczy, które
nie trafiały do kupujących. 19-latek
był już karany za oszustwa i postanowieniem sądu ponownie trafił za
kratki.
19-latek był już karany za
dokonywanie wyłudzeń
pieniędzy u kilkudziesięciu
osób z terenu całej Polski.
W czerwcu br. po opusz-

czeniu jednostki penitencjarnej ponownie wrócił do
procederu.
- Tym razem do współpra-

<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/komputer'>Komputer zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com</a>

cy nakłonił nieletniego,
któremu udzielał środka
odurzającego - mówi asp.
Beata Budzyń z KPP w

Wałczu. - W wyniku intensywnej pracy policjanta
śledczego i prokuratora,
sprawca wpadł. Został

zatrzymany w miejscu
zamieszkania i nie krył
zaskoczenia wizytą funkcjonariuszy. Sędzia Sądu
Rejonowego w Wałczu
zastosował wobec 19-latka środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego
aresztowania na 3 miesiące.
Podejrzany odpowie także
za popełnione przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi
mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast
nieletnim zajmie się Sąd
Rodzinny i Nieletnich.

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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