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Wałcz

Człopa

Tuczno

Mirosławiec

Pirat za kierownicą

30-latek jechał na
ul.
Nowomiejskiej
121
km/h.
Mało
tego. Mężczyzna nie
posiadał uprawnień
do
prowadzenia
pojazdów,
pojazd
nie posiadał badań
technicznych i nie
miał obowiązkowego
ubezpieczenia
OC. Policjanci wystawili mu „rachunek”: 3 tys. zł, zakaz
prowadzenia
wszelkich pojazdów
na pół roku i dodatkowa kara za brak
OC.
Mieszkaniec powiatu złotowskiego poruszał się osobowym
peugeotem. Mężczyzna został
namierzony, gdy poruszał się
REKLAMA

z prędkością 121 km, gdzie
znak drogowy wskazuje
ograniczenie do 70 km/ h.
Po zatrzymaniu do kontroli drogowej okazało się, że
mężczyzna nie posiada w
ogóle uprawnień do prowadzenia pojazdów. Po sprawdzeniu wymaganych dokumentów wyszło też na jaw,
że pojazd nie posiada badań
technicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Mężczyzna w rozmowie z
policjantami wyznał, że zdawał sobie sprawę z tego, że
siada za kierownicę nie posiadając stosownych uprawnień.
Teraz takie zachowanie będzie kosztowało go grzywnę
wysokości 3 tys. złotych, zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów na okres 6 miesięcy oraz wysoką karę za brak
ubezpieczenia OC. Każdy
dzień zwłoki niewywiązania
się z opłaty to wyższa kara.
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Felieton

Ostatni
seans filmowy
Akcja tytułowego dramatu
obyczajowego z 1971 roku w
reżyserii Petera Bogdanovicha rozgrywa się 20 lat wcześniej w małym teksańskim
miasteczku. Nikt z absolwentów miejscowej szkoły, kto
poważnie myśli o przyszłości,
tu nie zostanie. Miasteczko
obumiera, a symbolem tego
procesu jest zamknięcie kina,
wokół którego toczyło się życie mieszkańców.
Coraz bardziej zaczynam myśleć, że Wałcz zaczyna przypominać to teksańskie Anarene i choć o zgonie nie ma
oczywiście mowy, nasze mia-

„Madonna
z wielkim cycem”
Mam tę przyjemność, że
obracam się często wśród
osób, które prowadzą swoje
biznesy. Jeszcze prowadzą
... bo nie wiem, co będzie w
niedługim czasie. Patrzę na
to z przerażeniem i mocno
współczuję tym, co są prawie pod ścianą. Jeśli za gaz
muszą płacić raptem 400%
więcej, a dopiero co zainwestowali w urządzenia,
które bazują na nim. Skoro
za prąd będą wkrótce płacić
100% więcej, a ich produkcja jest energochłonna.

Epitafium

Niektórzy machną ręką, inni
odetchną z ulgą, jeszcze inni
posmutnieją. Ta niewielka lokalna papierowa „gówniana
gazetka” miała swoje miejsce
w naszej „małej lokalnej ojczyźnie”. Można było ją przejrzeć, pośmiać się, a czasem
wściec i obrazić na redaktorów. Napisać sprostowanie,

sto wyraźnie karleje. Już nie
będę wspominał o likwidacji
lata temu punktów obsługi klienta Enea S.A. czy też
PGNiG. Obecnie aby załatwić
sprawę energii elektrycznej
czy gazu, należy udać się
do większych miejscowości.
Z powodu braku personelu
został zlikwidowany oddział
neurologiczny z pododdziałem udarowym 107 Szpitala
Wojskowego i raczej nie zostanie reaktywowany. Kiedy jedyna okulistka jest na
urlopie, w nagłym przypadku pomocy należy szukać w
Pile. Zresztą wałecka służba
zdrowia opiera się na starszych wiekiem lekarzach i
pielęgniarkach. Oczywiście
medycy są bardzo doświadczeni, lecz ponad 70-letni
lekarz to chyba przesada.
Władze miasta i radni raczej
niewiele robią, aby ten stan
rzeczy zmienić i stworzyć
warunki do zatrudnienia za
przykładem Człopy i Tuczna
jak np. młodego małżeństwa
z Ukrainy, którzy są lekarzami rodzinnymi.
Społeczeństwo Wałcza mocno się starzeje (sam jestem
65+). Niestety niewiele się
dzieje, aby tę sytuację odwrócić. Rada Miasta w sumie
również jest wiekowa. Średnia wieku to prawe 56 lat.
Najmłodszy radny ma 39, a
najstarszy 73 lata. Radni też
skupili się raczej na zaspokajaniu potrzeb starszych wał-

czan. Ważniejsze są chodniki, nawierzchnie - nawet
tych peryferyjnych - ulic, ławeczki, krzewy i kwiatki niż
potrzeby młodszych mieszkańców. Z drugiej strony to
zapewnia głosy poparcia w
kolejnych wyborach i można
przez długie lata pobierać
diety. Parafrazując tytuł kolejnego amerykańskiego klasyka filmowego: to nie jest
miasto dla młodych ludzi.
Wałcz się wyludnia. W 2006 r.
miasto liczyło 26140 mieszkańców, 30 czerwca ub.r.
24802, a na dzień 31 stycznia 2022 było nas 23049.
Zresztą inna statystyka jest
równie niepokojąca. W 2021
r. zawarto w Wałczu i na terenie gminy wiejskiej 166 małżeństw, urodziło się 410 dzieci i sporządzono 658 aktów
zgonu. Wprawdzie te ostatnie dane obejmują również
zgony covidowe w 107 Sz.W.
mieszkańców innych miast,
lecz podobnie należy patrzeć na urodzenia. Przecież
wychowanie dziecka w małym mieście ma swoje plusy.
Dziecko w Warszawie, czy
Wrocławiu – znam to z autopsji – nie może sobie pozwolić
aby samo wybiegło na pobliski plac zabaw, czy pobawić
się z rówieśnikami na ulicy
przed osiedlowym bokiem.
Pociecha w dużym mieście
musi być pod ciągłym nadzorem i dopiero jak osiągnie
status nastolatka rodzicielski

Najbardziej absurdalne w tym
jest to, że stawka za 1kwh
gazu lub prądu dla przedsiębiorcy jest wyższa, niż dla indywidualnego
konsumenta,
mimo, że to jest ten sam gaz
czy ten sam prąd. Mimo że
jak coś się kupuje hurtowo, to
powinno być tańsze, a tak nie
jest. Jeśli ktoś potrafi to wytłumaczyć logicznie, to stawiam
dobre piwo. Lecz czuję, że się
nie napijemy.
Dziś zastanawiają się, dlaczego coś, nad czym pracowali
kilkanaście lat ma być zakończone i to nie z ich winy, że
zaniedbali klientów lub nie
zaczęli inwestować na czas i
dopasowywać się do trendów.
Bo jest taka gra, gdzie przegrywa się tylko dlatego, że
nie zna się zasad gry? To nie
dotyczy pojedynczych przypadków, ale większości firm,
których nie zabiła pandemia i
lockdowny. Fala nabiera tępa,
bo firmy przerzucą koszty na
klienta, jeśli chcą jeszcze istnieć i utrzymać się tylko tak
długo jak ludzi będzie stać na
jego produkty. Czy to zakoń-

czy się ekonomicznym ‚Tsunami”? Biedą? Pewnie będą
jeszcze mogli Ci przetrwać, co
poznają zasady tej gry, lub zaczną grać nie fair i oszukiwać.

długi list, skargę, anonim…
Bywało, że pogrozić sądem.
Extra Wałcz nie tylko się czytało, ale też się w nim występowało, kłóciło, oskarżało,
dyskutowało i polemizowało.
Każdy, kto przynajmniej raz tu
był, może powiedzieć: „byłem
w gazecie”. To przecież nawet
nieźle brzmi.
Z powodu galopującej inflacji,

ogromnej podwyżki cen paliw,
mediów i innych czynników,
jesteśmy zmuszeni zawiesić
wydawanie papierowej wersji gazety, ale nadal (choć w
ograniczonym zakresie) chcemy działać w Internecie.
Do zobaczenia w lepszych
czasach.

Osobiście
odczułem
wraz
ze współpracownikami dosyć boleśnie „dobrą zmianę”, ale jestem jeszcze pełen
optymizmu i nadziei, dzięki
wcześniejszej dywersyfikacji.
Oprócz wydawnictwa i agencji
marketingowej, bardzo mocno angażuję się w ekologię i
odnawialne źródła energii do
tego stopnia, że współtworzę
spółkę, która specjalizuje się
w instalacjach fotowoltaicznych. Staram się być na maxa
ECO. Do tego stopnia, że sortujemy z całą rodziną śmieci w
taki sposób, że czasami nawet
nie ma co wystawiać śmietnika na zewnątrz, bo jest w połowie pusty. Puszki metalowe
i aluminiowe wożę do skupu,
tak samo jak papier (mimo,
że od jakiegoś czasu nikt za
niego nie płaci). Te wszystkie
działania powodują, że zaczynam ... płacić więcej za śmieci

Marcin Koniecko

nadzór przybiera inną formę.
Małe miasto daje inne niż
jego większe odpowiedniki
możliwości i atrakcje, lecz te
możliwości i atrakcje należy młodym stworzyć. Złotów
ma swoją miejską pływalnię,
a my musimy prosić się łaski
pana dyrektora COS OPO i
płacić horrendalne ceny za
bilety. W Wałczu za godzinę
pływania należy uiścić 17 –
18 zł w zależności od dnia, a
w Złotowie za tą samą cenę
można się pławić 130 minut.
Ofertę edukacyjną Wałcza
na poziomie średnim można
ocenić na podstawie rankingu
szkół ponadpodstawowych.
Jesteśmy - w najlepszym wypadku - wśród średniaków, a
jedna jaskółka - Technikum
Zawodowego nr 3 - wiosny
nie czyni. Zarząd powiatu co
roku zastanawia się dlaczego
młodzież z Wałcza i innych
miejscowości powiatu wybiera oświatowe placówki w
ościennych miastach. Jeżeli
jednak ogólniak w Trzciance
jest wyżej w rankingu niż wałecki Kazik, ponadto z Człopy jest tam korzystniejszy
dojazd, a szkoły tego typu w
Pile mają znacznie wyższą renomę, to wiadomo jaką placówkę wybierze absolwent
szkoły podstawowej.
Hasło Wałcz miastem sportu
jest może chwytliwe, lecz nie
każdy młody człowiek chce
być sportowcem. Niektórzy
chcą zostać lekarzami, inżyco jest paradoksem. Może dlatego, że nie poznałem dobrze
zasad gry, które ktoś przecież
wymyśla.
Jak miało być eko, to w naszej
skromnej agencji marketingowej zaczęliśmy produkować
gadżety ekologiczne i biodegradowalne, ale podwyżka
ceny papieru i drewna mocno
podnosi ceny produktu końcowego, a uda się coś produkować jeszcze pod warunkiem,
że surowiec dojedzie. Mimo
wszytko nie poddajemy się,
bo targetujemy w indywidualne opakowania. Wydawana
przez nas gazeta w wersji papierowej nie będzie ukazywać
się cyklicznie, bo tniemy koszty i mocniej opierać chcemy
się na Internecie, bo tak chce
demokratyczna
większość.
Wkrótce pewnie większość
rzeczy będzie i tak w sieci, i
zaczniemy zastanawiać się co
jest fikcją, a co materialnym
bytem. Może dlatego, że ktoś
tak wymyślił tę grę.
Podobnie było przecież z
dziełem fikcyjnego malarza
holenderskiego van Klompa
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nierami czy historykami. Czy
są tworzone nowe miejsca
pracy i czy wałeckie szkoły
kształcą nowych pracowników potrzebnych na wałeckim rynku? Czy chociaż co
jakiś czas władze miasta i
powiatu spotykają się z wałeckim przedsiębiorcami, aby
wspólnie zastanowić się na
ofertą edukacyjną, tak aby
nie „produkować” zbyt wielu
sprzedawców, czy fryzjerów,
lecz potrzebnych dla Wałcza
innych fachowców?
Młodzież coraz częściej zauważa, że w Wałczu nie ma
dla niej perspektyw. Stąd
spora liczba młodych wałczan wyjechała na emigrację
zarobkową, czy też pracuje w
innych miastach. Władz jakoś
nie przeraża liczba 1753, a o
tyle w ciągu ostatnich 7 miesięcy zmniejszyła się liczba
mieszkańców Wałcza. Znakomicie ujął to jeden z kolegów
mojego młodszego - zdającego w tym roku egzamin
dojrzałości - syna, również
maturzysta: „Szlifuję język
angielski i jak tylko zdam
maturę, porzucę ten grajdoł
i wyjadę na studia do dużego miasta. A potem Anglia.
Do Wałcza nigdy nie wrócę i
będę przyjeżdżał tylko raz w
roku. 1 listopada odwiedzić
grób ojca”.
piotr
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„Madonna z wielkim cycem”
,który stanowił wątek, wokół
którego budowano intrygi w
serialu „Allo, Allo”. Później
na licytacji sprzedano go za
pokaźną kwotę. A przecież to
była tylko fikcja.
Wielu z nas pamięta, jak
okrzyknięto
bohaterami,
tych ludzi, co w grudniu 1970
roku wyszli na ulicę po podwyżkach cen żywności, aby
później przypłacić za to życiem. Po pierwsze, to nie byli
bohaterowie, tylko ludzie,
którzy nie chcieli głodować
i nie zgadzali się na takie
podwyżki (skromne w porównaniu z tym co mamy dziś),
a po drugie to były zaplanowane odgórnie działania.
Tak miało si wydarzyć. Dziś
nie jest inaczej. Robotnicy
mieli tę przewagę, że wiedzieli kogo można obwiniać.
Dziś nikt nie będzie protestował, bo ta fikcja trwa, a brak
świadomości i niechęć do samokształcenia, zwiększania
świadomości - prowadzi nas
do prawdziwego Matrixa.
Piotr Kurzyna

czwartek, 3 lutego 2022r

Pod skrzydłami Albatrosa
Powiatowe Centrum
Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
podpisało
umowę
patronacką z zakładem produkcyjnym
Albatros Aluminium
Sp. z oo., firmą o
nowoczesnych możliwościach technologicznych.
Umowę parafował dyrektor
PCKZiU Piotr Filipiak i prezes
zarządu Albatros Aluminium
Arkadiusz Bruski. Podniosla
chwila odbyła się w obecności starosty wałeckiego Bogdana Wankiewicza.

Patron obejmuje swoim patronatem uczniów klas w zawodach: technik mechatronik,
operator
obrabiarek
skrawających , mechatronik,
elektryk i technik logistyk.
Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego,
nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz
przygotowanie absolwentów
do podjęcia zatrudnienia.
Współpraca z Firmą Albatros
da uczniom możliwość odbywania zajęć w rzeczywistych
warunkach,
poszerzania
wiedzy i umiejętności. Pracodawca będzie miał możliwość wykształcenia pracowników zgodnie ze swoimi
oczekiwaniami.
Działania
mają na celu stworzenie systemu jak najwcześniejszego
kontaktu ucznia z pracodaw-

cą przy współudziale szkoły.
Podczas uroczystości uczniowie technikum
mechatronicznego i szkoły branżowej
pod opieką Beaty BarejiCierpickiej oraz Marka Machalskiego przygotowali pokaz umiejętności.
Podpisanie umowy patronackiej było kolejnym działaniem związanym z realizacją
zadań reformy edukacji mającej na celu rozwój szkolnictwa zawodowego. W myśl
zasady : szkoła dla biznesubiznes dla szkoły.
Władze szkoły serdecznie
zapraszają kolejnych pracodawców do owocnej współpracy.

Okrojone
obchody
Ze względu na panującą
sytuację epidemiologiczną, tegoroczne obchody
77. rocznicy przełamania
Wału Pomorskiego 12 lutego 2022 r. (sobota), będą
ograniczały się do złożenia
wiązanek pod pamiątkowym obeliskiem na Cmentarzu
Wojennym
przez
mieszkańców, instytucje,
zakłady pracy, szkoły i
przedszkola w godzinach
od 13:00 do 15:00.

Dzięki uprzejmości Dowódcy
Garnizonu Wałcz w tych godzinach zostanie wystawiona
asysta wojskowa. Dobrze widziane będzie oflagowanie w
tym dniu budynków.
Autobus do przewozu mieszkańców, delegacji szkolnych,
zainteresowanych obchodami 77. rocznicy Przełamania
Wału Pomorskiego: godz.
13:00 – przystanek ZKM
przy Al. Tysiąclecia (naprzeciw Szkoły Podstawowej nr
4 w Wałczu); godz. 13:05 –
przystanek na parkingu przy
Wałeckim Centrum Kultury –
WCK; godz. 13:10 – przystanek, Pl. Wolności.

Oprac. mk

Drodzy Nasi Przyjaciele,
Muzeum Ziemi Wałeckiej we współpracy z Klubem Współpracy Międzynarodowej przygotowują wystawę o historii
miasta Korzec i Ziemi Koreckiej.
Kolejny raz „covid” pokrzyżował nam plany, nowy termin
udostępnienia ekspozycji, to 19 czerwca.
W szczególny sposób chcemy się skupić na losach osób
które z tego regionu trafiły na Ziemię Wałecką.
Prosimy więc o podzielenie się z nami wspomnieniami,
zdjęciami, dokumentami, przedmiotami, wszystkim co
może poszerzyć wiedzę i wzbogacić wystawę.
Materiały można przekazywać w depozyt bezpośrednio w
Muzeum Ziemi Wałeckiej od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00 oraz niedzielę w godz. 11.00 – 15.00
w terminie do 29.04.2022r.
Telefony do kontaktu:
Tel. 67 258 2591
Tel. kom. 795 405 463
Wiemy, że możemy na Was liczyć 😊

zeskanuj kod
i zapisz się na kurs
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Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie
dwupokojowe (44,40
m2) w bloku (2 piętro)
w centrum Wałcza.
Kuchnia z zabudową
i łazienka po generalnym remoncie. Ciekawa aranżacja, meble
pod wymiar.
Cena 249 000. Tel.
501 051 506

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

“ TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje, że w dniu
28.02.2022r. o godz. 1000 odbędzie się przetarg na
najem garaży usytuowanych na działce 747 i 748
przy ul. Wroniej 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 Tuczna informuje, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Tucznie został wywieszony na okres
21 dni /od dnia 26.01.2022 r. do dnia
15.02.2022r. wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy.”

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

PRACA

Poszukujemy kobiety
do sprzątanie i prac
porządkowych. Zatrudnienie umowa
zlecenie, niepełny
wymiar godzin. Możliwość pracy w weekendy i popołudniu.
Wynagrodzenie płatne
godzinowo lub za wykonaną pracę. Praca
dodatkowa dorywcza
tel: 796 930 103

Poszukujemy osoby z uprawnieniami do
współpracy przy instalacjach
elektrycznych.
kontakt +48 533 626 165
Шукаем графічнага
дызайнера. Праца можа
быць выдаленая па пэўных
заказах. Дашліце нам сваё
партфоліо.
biuro@3glowy.com
Мы шукаем людзей з
кваліфікацыяй і ведамі ў
галіне электратэхнікі. Мы
дапамагаем у стварэнні
вашага бізнесу ў Польшчы
з поўным юрыдычнымі
паслугамі. biuro@powerbell.pl
+48 533 626 165

RÓŻNE

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

Ogłoszenia drobne: 1.00 zł za słowo
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
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oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. Listy
nadsyłane do redakcji są wyrazem opinii ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
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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

czwartek, 3 lutego 2022r

OPERATOR
WÓZKA WIDŁOWEGO

PRACOWNIK DO OBSŁUGI
LINI TECHNOLOGI
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Młodzi Wałcza
podsumowali rok

Wałeckie
Centrum Kultury
4 lutego
godz. 18:00/
bilety 40 zł
Spektakl
„Kora - falowanie i
spadanie”
9 lutego
godz. 19:00/
bilety do nabycia na
www.kupbilecik.pl
Abelard Giza - najnowszy program
„Zaodrze”
11 lutego
godz. 16:00 i 18:00/
wstęp wolny
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego
14 lutego
godz. 17:00/
bilety 10 zł
Koncert Czesław Mozil
& Grajkowie Przyszłości „Kiedyś to były
święta”
9 marca
godz. 19:00/
bilety 40 zł
Spektakl- Akompaniator

W 3. rocznicę utworzenia
stowarzyszenia członkowie
Młodych Wałcza
podsumowali
działania w 2021
roku.
Zorganizowali kilka akcji
promujących trend zero waste podczas m.in. Festiwalu
Dwóch Jezior, Aromatycznego Festiwalu Natury i Etnofestiwalu w Tucznie. Młodzi
Wałcza serwowali darmową
kawę do własnych kubków,
prowadzili warsztaty robienia naturalnych kosmetyków
i analogowych zabawek dla
dzieci.
Wraz ze Stowarzyszeniem
Idea Wałcz oraz Stowarzyszeniem Klub Otwartej Twórczości powołali do życia
Spółdzielnię Socjalną Ważka,
która będzie świadczyć m.in.
usługi opiekuńcze dla mieszkańców Wałcza.
REKLAMA

Członkowie uczestniczyli w
projekcie rewitalizacji społecznej Skweru Kaszewskiego.
Dzięki uporządkowaniu zieleni skwer zyskał sporo miejsca i odsłonięty widok na
jezior, powstała mała architektura do rodzinnego relaksu na świeżym powietrzu
- w większości z naturalnych
materiałów.
- Jestem dumny, że mogę
być
członkiem
zespołu,
któremu dobro miasta naprawdę leży na sercu. Stowarzyszenie Młodzi Wałcza
to nie martwy twór, a żywy
organizm, w którym działają
ludzie pełni pasji i zaangażowania - winszował burmistrz
Maciej Żebrowski. - Dziękuję
Wam zarówno za miniony
rok, jak i za całe 3 lata wytężonej pracy na rzecz naszych mieszkańców. Przed
nami kolejne plany i zadania do wykonania wiem, że
wspólnie uda nam się je zrealizować

Złapani

poszukiwani
Wałeccy policjanci
trochę „poganiali”
ostatnio poszukiwanych listem gończym.

Pierwszy wpadł podczas legitymowania. Drugi, kiedy
zorientował się, że w jego
domu pojawili się policjanci, ukrył się na dachu, później uciekał po spadzistym
dachu, w końcu zjechał na
podwórze po (przygotowanym uprzednio) wężu strażackim i... trafił prosto w
ręce funkcjonariuszy. Trzeci

poszukiwany bezskutecznie
ukrył się w hotelu. Czwarty
z poszukiwanych zatelefonował na numer alarmowy
112 zgłaszając interwencję.
Gdy policjanci przybyli na
miejsce, stwierdzili, że zgłaszającym jest osoba poszukiwana. Oczywiście
mężczyzna został zatrzymany.
Ostatni poszukiwany listem
gończym został złapany w
miejscu zamieszkania. Zatrzymani to m.in. sprawcy
rozbojów, przestępstw narkotykowych i niestosujący
się do poleceń sądu.

Шукаем
графічнага
дызайнера.
Звязацца з
рэдакцыяй газеты.

Centrum Informacji
Turystycznej
Tel.+48 512 207 877
Kino Tęcza w Wałeckim
Centrum Kultury
28-3 lutego
godz. 13:00
Wilk na 100%
28-03 marca
godz. 16:00
Pszczółka Maja. Mały
Wielki Skarb
28-03 marca
godz. 18:00
Koniec świata, czyli
Kogel Mogel 4
28-03 marca
godz. 20:00
355
• Uwaga
w poniedziałki kino
nieczynne
• Tanie czwartki! Bilety 14 zł
Kino Tęcza
Tel. +48 517 486 010

2022

czwartek, 3 lutego 2022r

Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

OGŁASZA NABÓR
UZUPEŁNIAJĄCY
do klasy VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
na II semestr rok szkolny 2021/ 2022
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW / KANDYDATÓW

Do Szkoły Podstawowej dla dorosłych klasy VII przyjmowane są osoby które mają ukończone
minimum 15 lat (lub ukończą w najbliższym okresie), a nie ukończone 18.

1. System tygodniowy organizacji zajęć dydaktycznych i praktycznych :
a. 3 dni lekcji (zajęcia odbywają się w PCKZiU w Wałczu w godzinach 7.45 – 14.50)
b. 2 dni praktyki (u wybranych pracodawców w godz. 8.00-15.00)
2. Czas trwania nauki i praktyki – 3 semestry
3. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy w następujących zawodach (umowa o
pracę jako pracownik młodociany z wynagrodzeniem). W obecnym okresie liczba wolnych
miejsc ograniczona.

MECHANIK SAMOCHODOWY
KUCHARZ

STOLARZ

LAKIERNIK

MURARZ-TYNKARZ

SPRZEDAWCA

MONTER SIECI, INSTALACJ I I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

4. Hufiec Pracy 16-6 w Wałczu w ramach swoich działań oferuje: wycieczki, udział w kołach
zainteresowań, udział w konkursach lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Oferuje staże
zagraniczne, szkolenia podnoszące kwalifikacje w ramach projektów, programów współfinansowanych ze środków unijnych.
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę zawodu w szkole
branżowej
I stopnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Kontakt:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, ul Bankowa 13, 78-600 Wałcz
biuro OHP pokój 109 lub 213
tel. : 67 349 41 02 wew.22
w godz. 07:45 – 15.45

www.studioextra.pl

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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ZŁOTA SZKOŁA
Technikum Zawodowe nr 3 w ZS nr 4
RCKU w ogólnopolskim rankingu techników
uplasowało
się w pierwszej setce i otrzymało tytuł „Złotej Tarczy”.
Niestety wśród liceów wałecki Kazik od
kilku lat coraz bardziej „dołuje”.

Ranking już po raz 23 został
przygotowany przez miesięcznik edukacyjny dla młodzieży
„Perspektywy”. Głównymi adresatami rankingu są rodzice
i uczniowie, którzy muszą po
skończeniu edukacji na poziomie podstawowym podjąć
decyzję dotyczącą dalszej
ścieżki kształcenia. W tegorocznym zestawieniu wzięto
pod uwagę dane 2186 liceów
ogólnokształcących i 1734
techników. Według kryteriów
w tych szkołach maturę musiało zdawać co najmniej 12
uczniów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki
zdawanych obowiązkowo były
nie niższe niż 0,75 średniej

krajowej. Ponadto w przypadku liceów brano pod uwagę
wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych (30%), matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy na
olimpiadach przedmiotowych
(25%). W tej ostatniej kategorii uwzględniono również sukcesy w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria oceny
w przypadku techników były
nieco inne. Sukcesy w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych
(30%) oraz wyniki egzaminu
zawodowego (30%). Zwycięzcami okazali się uczniowie XIV
LO im. Stanisława Staszica
z Warszawy oraz Technikum
Mechatronicznego nr 1 w ZSLiT również w Warszawie.
Wśród szkół średnich notowane są również wałeckie
– prowadzone przez powiat
– placówki. Technikum Zawodowe nr 3 (ZS RCKU) zostało
sklasyfikowane na 86 miejscu
- przypomnijmy wśród 1734
placówek w całej Polsce - tym
samym otrzymując tytuł „Złotej Tarczy”. Należy podkreślić
ogromny progres jaki odnotowała wałecka placówka. W
2020 roku plasowała się na

PUDEŁKA Z KARTONU
POD INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA

193 miejscu, rok później spadła aż na 328 lokatę, aby w
tym roku znaleźć się w pierwszej setce. Natomiast w województwie TZ nr 3 wśród 52
takich placówek znalazło się
na wysokim 5 miejscu. Niestety Technikum Zawodowe nr 1
(PCKZiU) im. prof. W. Zina wypadło poza pierwszą 500.
- Główną przyczyną tak dużego awansu stanowiły bardzo
dobre wyniki egzaminów zawodowych – ocenił dyrektor
ZS nr 4 RCKU Leszek Molka.
- Kolejnym sporym osiągnięciem było zajęcie przez naszego ucznia Damiana Prendeckiego drugiego miejsca
na szczeblu centralnym w
olimpiadzie Wiedzy o Turystyce. Jednak o tak wysokiej
lokacie zdecydowały przede
wszystkim egzaminy zawodowe. Progres wynika również
stąd, że mamy coraz lepszych
uczniów. Młodzi ludzie wiedzą
czego chcą i nieprzypadkowo
wybierają kierunek kształcenia.
Na tym tle w rankingu znacznie gorzej wypadło Liceum
Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego. Od 2019
roku, kiedy to „Kazik” zajął
596 lokatę notuje coraz większe spadki, plasując się w
2021 roku na 838 miejscu. W
tym roku nastąpiła niewielka
poprawa, lecz 805 miejsce nie
napawa optymizmem. Wyżej
lokują się szkoły z okolicznych
miejscowości, jak choćby z
Trzcianki, nie mówiąc już o pilskich placówkach, z których II

Społeczne LO zajęło w Polsce
64 lokatę.
Zapytaliśmy – odpowiedzialną za oświatę na ponadpodstawowym szczeblu - wicestarostę powiatu wałeckiego
Jolantę Wegner o przyczyny
takiej sytuacji. Pani starosta
w długim mailu na wstępnie
pisze, że „… autorzy rankingu korzystają wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych,
które nie obejmują specyfiki
szkoły, środowiska, w której
funkcjonuje oraz potencjału
intelektualnego uczniów...”.
Następnie cieszy się z sukcesu uczniów i nauczycieli TZ nr
3.
Dalej pani starosta pisze:
- Jeżeli chodzi o pozycję I LO
w Rankingu Perspektyw, to
tegoroczny wynik szkoły jest
lepszy od roku ubiegłego o 33
pozycje, pomimo połączenia I
LO im. Kazimierza Wielkiego
z Liceum Mistrzostwa Sportowego. Wyniki matur rokrocznie są wysokie, a ich zdawalność prawie stuprocentowa.
Jako organ prowadzący nie
uważamy, że nasze liceum
wypada słabo, jak Pan to ujął
w Rankingu Perspektyw i nie
odnotowujemy tzw. trudnej
sytuacji w tej szkole. Wydaje
się, że jest to Pana subiektywna ocena jej pracy”.
Następnie Jolanta Wegner
przytacza zdawalność egzaminów maturalnych w I LO,
sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, choć należy przyznać, że większość z nich
startowała w pierwszym i
drugim etapie. Możemy również przeczytać jakie sportowe osiągnięcia zanotowali na
swoim koncie uczniowie I LO.
Zapytałem również J. Wegner:

Dlaczego, pomimo tak słabego wyniku w rankingu, dyrekcja I LO co roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej otrzymuje nagrody starosty? Na co
pani starosta stwierdziła, że: „
… praca dyrektora szkoły nie
jest oceniana na podstawie
zajętego miejsca w Rankingu
Perspektyw”., by następnie
przytoczyć 11 kryteriów oceny dyrekcji.
Jak widać nadzór nie ma sobie
nic do zarzucenia i Starostwo
uważa, że - pomimo złych notowań - wszystko w I LO jest
raczej w porządku. Inaczej
sytuację widzi radny Rady Powiatu Janusz Różański.
- Temat powiatowej oświaty
poruszałem wielokrotnie mówi radny Różański - Uważam, że Starostwo prowadzi
złą politykę oświatową, nadzór nad dyrektorami szkół jest
nieodpowiedni i stąd takie
złe notowania. W wałeckich
szkołach decyduje się kontynuować naukę coraz mniej
młodych ludzi. Wolą placówki
w Pile czy innych miastach.
Jeżeli chodzi o „ogólniaki” to
została jedna szkoła tego typu
i nie ma rywalizacji. Zachłystujemy się sukcesami Szkoły
Mistrzostwa Sportowego, lecz
kto wie, czy ta placówka nie
ciąży nad naszym Kazikiem?
Może za dużo uwagi przykłada się do sukcesów sportowych, a nauka jest jakby na
drugim planie. Przecież są
zdolni uczniowie, którzy nie
chcą być wyłącznie kajakarzami, lecz również zdobywać
inne zawody. Dumni jesteśmy
z nazwy Ateny Wałeckie, lecz
uważam, że ta nazwa chyba
się nieco zdeprecjonowała.
piotr

Z przykrością informuję,
że z dniem 01 stycznia 2022 roku
wałecki oddział Federacji Konsumentów
zakończył swoją działalność.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM instytucjom,
firmom, organizacjom, wolontariuszom
i mediom lokalnym za 40 lat współpracy
na rzecz ochrony praw konsumentów.
W imieniu Rady Oddziału
Prezes Mieczysława Łukaszewicz
Zapytaj się nas o wycenę indywidualną,
realizujemy także mniejsze nakłady
kontakt: biuro@studioextra.pl,
telefon: +48 608 631 285

czwartek, 3 lutego 2022r

OGŁOSZENIE

Tuczno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Tuczno ul. Klasztorna 36, 78-640 Tuczno

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września
1991r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275), Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania
przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w
przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532)
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuczno
Opis nieruchomości
Nieruchomość Nr 1
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z dwóch działek rolnych 190/2
i 8168/12, położona na terenie miasta Tuczno przy ul. Kwiatowej. Działki tworzą razem
wąski pas gruntu w kształcie zbliżonym do litery L. Działka 190/2 od strony południowej
ogrodzona płotem z siatki, wzdłuż płotu żywopłot z tui. Działka 8168/12 od strony północno zachodniej formalnie posiada dostęp do drogi gminnej publicznej tj. ul. Kwiatowej, fizycznie nie realizowany, gdyż działka odgrodzona jest od ulicy płotem. Na działce
umieszczona studzienka rewizyjna. Teren obu działek jest płaski i tworzy jednolitą całość
użytkową z sąsiadującą działką stanowiąc przydomowy trawnik. Najbliższym otoczeniem są działki zabudowane budynkami domów jednorodzinnych.
Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania. Nieruchomość nie jest wpisana
do rejestru zabytków.
Przeznaczenie : teren mieszkaniowo-usługowy.
Działki 190/2, 8168/12 nie są objęte ustaleniami obowiązującego planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego. Określenia przeznaczenia nieruchomości dokonano
na podstawie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Tuczno” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Tuczno NR II/13/96 z dnia
04-03/1996 roku.
Nieruchomość położona jest w granicach administracyjnych Miasta Tuczno, Gminie Tuczno służy prawo pierwokupu zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o lasach.
Dane ewidencyjne granic działki 190/2 nie spełniają pod względem dokładności kryteriów obowiązujących obecnie standardów technicznych. Nadleśnictwo Tuczno nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Oznaczenie nieruchomości

Nr

1.

2.

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat : wałecki
Nr działki
Gmina
ewidencyjn
obręb
Nr księgi wieczystej
ej
ewidencyjny

KO1W/00000224/0

KO1W/00018624/3

190/2
8168/12

8090/4

Tuczno
Miasto
321704_4
Tuczno
0109
Tuczno
obszar
wiejski
321704_5
Rzeczyca
0037

Pow. w
ha

Opis
nieruchomości

Cena
wywoławcza
nieruchomości
bez VAT

Minimaln
e
postąpien
ie

13 300,00 zł

200 zł

Wadium

Nieruchomość
rolna
0,03
0,0092

RV-0,03ha
RV-0,0092ha

0,5354

Nieruchomość
rolna i
zadrzewiona
PSVI-0,4732ha
Lz -0,0622ha

51 500,00 zł

600 zł

1 000,00 zł

3 500,00 zł

Nieruchomość Nr 2
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na skraju wsi Rzeczyca przy ul.
Mickiewicza. Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery L, porośnięta w około
30% drzewami pozostała część trawami i krzakami. Dojazd do nieruchomości z drogi
gminnej publicznej. Działka nie jest uzbrojona. Na działce znajduje się podziemny zbiornik (szambo) na nieczystości płynne obsługujący sąsiednią działkę.
Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania. Nieruchomość nie jest wpisana
do rejestru zabytków.
Przeznaczenie : tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami oznaczone symbolem:

8Mj+U
Określenia przeznaczenia nieruchomości dokonano na podstawie obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr
III/10/2002 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 28 czerwca 2002 r.
Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Tuczno ul. Klasztorna 36, 78-640
Tuczno, w dniu 16 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w Sali Narad.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne po wniesieniu wadium.
Wadium – forma, termin i miejsce wniesienia, zwrot wadium
Wadium może być wnoszone w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej.
Termin wniesienia wadium do dnia 15 marca 2022 r.
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto PKO BP S.A. o/Wałcz , Nr rachunku :
58 1020 2847 0000 1102 0039 0948 zapisując w tytule wpłaty „Wadium – przetarg
na sprzedaż nieruchomości nr …” wraz z imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby
wpłacającej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy Nadleśnictwa Tuczno. Wadium w formie gwarancji bankowej
należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa Tuczno.
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w formie
gwarancji przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi
niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości
Dodatkowe informacje o zbywanych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie
Nadleśnictwa Tuczno ul. Klasztorna 36, 78-640 Tuczno od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00 u Pani Beaty Kostrzewskiej w pokoju nr 5 lub telefonicznie pod numerem (67)2593147 wew. 106.
Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości
Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji
o wyniku przetargu, zawiadomi pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.
Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT, jeżeli
w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy tak stanowić będą.
Cenę nabycia nieruchomości, ustaloną w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, nabywca zobowiązany jest zapłacić jednorazowo w pieniądzu przelewem
na konto PKO BP S.A. o/Wałcz, Nr rachunku: 58 1020 2847 0000 1102 0039 0948,
nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu podpisania umowy notarialnej.
Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Nadleśnictwa Tuczno.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży.
Informacja o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez
usprawiedliwionej przyczyny
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej
przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione
wadium nie podlega zwrotowi.
Nadleśnictwo Tuczno zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu
jedynie z ważnych powodów, podając informację niezwłocznie do publicznej wiadomości w formach właściwych dla ogłoszenia.
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zatrzymał nietrzeźOkoło 40-letni pasażer osową kierującą i ode- bówki zauważył na krajowej
brał jej kluczyki. Ko- drodze nr 22 opla corsę, któbieta miała ponad rego kierujący miał problemy

z utrzymaniem prostego toru
jazdy. Kierująca oplem zjeżdżała na przeciwległy pas
ruchu i ignorowała czerwone
światło w sygnalizacji świetl-

Nadleśniczy
Marcin Majchrzak

nej.
Kiedy pojazd się zatrzymał,
mężczyzna wykorzystał moment i odebrał kierującej kluczyki i powiadomił policjantów.
Kierującą okazała się 44-letnia
mieszkanka
powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego,
która jechała do wałeckiego
szpitala odebrać swojego brata. Kobieta prowadziła pojazd
mając ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Została zatrzymana.
- Postawa mężczyzny godna
jest podziwu i podziękowania
- podkreśla asp. Beata Budzyń

z Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu. - Jego zachowanie
na pewno miało wpływ na
bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego.
Kobieta stanie przed sądem.
Za prowadzenie samochodu w
stanie nietrzeźwości grozi kierowcy kara do 2 lat więzienia
i grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Warto mieć na uwadze,
że od 1 stycznia 2022 roku aż
sześciokrotnie wzrosła maksymalna wysokość grzywny
nakładanej przez sąd. Obecnie to aż 30 tys. zł.
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Kraszczuk o fibule
Własnie ukazała się pozycja
regionalna
pt.
,,Znaleziska i informacje
o zapinkach na Ziemi Wałeckiej i w jej okolicach”.
Do Państwa dyspozycji oddaję najnowszy zbiór informacji o skromnej
bohaterce, jaką jest zapinka, zwana
także fibulą. Używając współczesnego
określenia, możemy powiedzieć, że to
zwykła agrafka. Ludzkość korzysta z
niej od tysięcy lat. Przez wieki zmieniał się jej wygląd, kształt i zdobienia,
ale zastosowanie było niezmienne.
Służyła przede wszystkim do spina-

nia ubrania i była wręcz niezbędnym
elementem garderoby. Zebrane dane
o zapinkach spisane są w formie katalogu ułożonego alfabetycznie według
miejscowości, w których zostały one
znalezione. Obecne dzieło nie jest
pracą naukową, lecz zebranym spisem wszystkich potwierdzonych informacji dotyczących zapinek z naszego
regionu, do których dotarłem. Korekty
archeologiczne przeprowadzili prof.
dr hab. Andrzej Kokowski i mgr Andrzej Kasprzak. Posiada 130 str. Zdjęcia zapinek w większości kolorowe
na 91 kartach przestawiające około
110 zapinek z 34 miejscowości. Biała, Brzeźnica, Byszki, Chwiram, Cze-
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67 387 42
43
formalną.

Uzupełniające
wybo
ry
Oświadczenie wspólników
ZM
Metaltech

ZA

e-m
tel.

w odpowiedzi na oświadczenie
Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa
W Człopie odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Miasta i Gminy.
O mandat ubiegało się
trzech kandydatów, a
największe poparcie uzyskał Zbigniew Kanigowski.

Dotychczas pełniący obowiązki rad-

nego w okręgu nr 1 Lech Mądry, w
październiku ubiegłego roku zrezygnował z mandatu. Stąd przyspieszona elekcja. W szranki 23 stycznia
stanęło 3 kandydatów. W okręgu do
głosowana było uprawnione 334 osoby, a do urn poszło 115 wyborców.
Frekwencja wyniosła więc 34,43%. W
sumie oddano 115 głosów. Najwięcej
„kresek” (51) otrzymał Zbigniew Kanigowski, 38 osób oddało swój głos na
Marka Ostromeckiego, a 25 poparło

Bartosza Nowickiego. Jeden głos był
nieważny.
Jak nas poinformowała zastępczyni
burmistrza Człopy Joanna Jastrzębowska zaprzysiężenie nowego radnego
odbędzie się na najbliższej sesji Rady
Miasta i Gminy. Jej termin nie został
jeszcze ustalony, lecz najprawdopodobniej sesja odbędzie się w połowie
lutego.
piotr

Zadanie obejmuje zakup oraz dostawę
ośmiu fabrycznie nowych, kompletnych i pełnowartościowych, niskopodłogowych elektrycznych autobusów
miejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli czterema punktami ładowania pojazdów elektrycznych.
Planowany koszt przedsięwzięcia to
blisko 19,5 mln zł. Maksymalny poziom
dofinansowania do uzyskania to : 15,3
mln zł.

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.

czwartek, 3 lutego 2022r

Bezimienna płomykówka
Szeregi Bractwa Rycerzy Bezimiennych - Drużynę Wojów Grodu Wałcz
zasiliła ta piękna płomykówka.
Ma zaledwie 7 miesięcy i nie ma jeszcze imienia.

Burmistrz Miasta Wałcz
informuje o naborach
na stanowiska:

Naczelnik Wydziału Edukacji
Inspektor ds. Inwestycji
Z ogłoszeniami o naborach można zapoznać się:
- na stronie internetowej: www.bip.walcz.pl; oraz www.bip.mops.walcz.
pl
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz oraz na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy w Wałczu
oraz uzyskać informacje pod nr telefonu: (67) 258 44 71.
Termin składania ofert do dnia: do 10 lutego 2022 r.

Śmieciarki przyjazne środowisku
Coraz ciszej, ekologiczniej i bezpieczniej. Wszystko za
sprawą Altvater
Piła, który stale unowocześnia
swoją flotę. W tym
roku aż osiem nowych pojazdów o
najwyższej normie
spalin Euro6 wyjedzie także na ulice
gminy Wałcz i Wałcza.
W taborze Altvatera w sumie
już 28 samochodów charakteryzuje się najwyższą normą
emisji spalin. Starsze pojazdy
są systematycznie zastępowane nowymi. W ubiegłym
roku wycofano ich siedem.
- Chcemy świadczyć usługi
na jak najwyższym poziomie. Ciągła wymiana floty
zwiększa naszą wydajność
i efektywność, a zmniejsza

awaryjność, dzięki czemu
odpady możemy odbierać
jeszcze sprawniej - informuje
dyrektor Altvater Piła Tomasz
Bielański.
- To bardzo nowoczesne pojazdy, które dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej sprawności technicznej
poprawiają styl jazdy kierowców, wpływając m.in. na
zmniejszenie emisji spalin
przy jednoczesnym skróceniu
czasu dotarcia do celu - podkreśla kierownik logistyki w
Altvater Piła Paweł Bardziński.
Poza obniżeniem kosztów
eksploatacji i względami środowiskowymi, spółka bierze
także pod uwagę komfort i
bezpieczeństwo pracy ekip.
Z kolei mieszkańcy z pewnością docenią mniejszy hałas
podczas odbierania odpadów.
Altvater dba także o wygląd
zewnętrzny swoich pojazdów.
Dwa najnowsze zostały oklejone grafiką inspirowaną muralem przy al. Niepodległości
1, inne zachęcają do wstąpienia do drużyny Altvatera.
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EXTRA ROZRYWKA
z kapelusza Janusza...

Jak się nazywa najnowszy gaz szlachetny?
- Dwupierdzian kapusty.

***
Elektryk do pomocnika:
- Franek, potrzymaj
przez chwile te druty!
- Już trzymam.
- Czujesz coś?
- Nie..
- W porządku. To znaczy,
ze pod wysokim napięciem są tamte druty.

żołnierzy.
- W porządku. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby co
wieczór o dziesiątej światło w sali było zgaszone.

***
Egzamin wstępny na studia:
- Proszę powiedzieć, dlaczego silnik elektryczny
się obraca? - pyta egzaminator.
- Bo jest elektryczność.
- I to ma być odpowiedź?
***
Dlaczego, w takim razie,
Jedyne media, które nie żelazko się nie obraca? Tez
kłamią: woda, prąd i
jest elektryczne!
gaz...
- A bo ono nie jest okrągłe.
- No, a kuchenka elek***
tryczna? Okrągła przecież,
Sygnale nasz, któryś jest czemu się nie obraca?
w obwodzie
- To z powodu tarcia - nóżświeć się żarówki Twoje, ki przeszkadzają.
Przyjdź cewki Twoje,
- Dobrze... A żarówka?
Bądź moc Twoja,
Okrągła! Gładka! Bez
Jako prąd stały tak i prąd nóżek! Czemu żarówka się
zmienny,
nie obraca?
źródła naszego zastęp- Obraca się, jak najbarczego daj nam dzisiaj,
dziej!
i odpuść nam nasze
- ?!
wskazy,
- Przecież jak pan profesor
Jako i my odpuszczamy
ją chce wymienić, to co
naszym impedancjom,
pan robi? Obraca ją pan!
I nie wódź nas na ma- Hm, no tak, w samej rzegnetyczne sprzężenie,
czy. Ale to przecież ja nią
Ale nas zbaw ode zwar- obracam, nie ona sama!
cia.
- Widzi pan... Samo z
Amper.
siebie nic się nie obraca!
Taki silnik elektryczny, na
***
przykład, potrzebuje do
Kapral wchodzi wieczotego elektryczności.
rem do sypialni rekrutów
i pyta:
- Który z was był w cywilu elektrykiem?
- Ja! - zgłasza się jeden z

z kalendarza
4 lutego - Międzynarodowe – Światowy Dzień Walki z
Rakiem
5 lutego - Sejm Ustawodawczy wybrał Bolesława
Bieruta na urząd prezydenta
Rzeczypospolitej.
6 lutego - od 2003 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich
Narządów Płciowych
7 lutego 1971 roku, Szwajcarzy opowiedzieli się w
referendum za przyznaniem
kobietom prawa głosu w
wyborach federalnych.
8 lutego - Dekretem
Tymczasowego Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego
została utworzona Pocztowa
Kasa Oszczędności (obecnie
PKO BP SA).
9 lutego - Międzynarodowy
Dzień Pizzy
10 lutego 2017roku - Wprowadzono do obiegu banknot
o nominale 500 zł.
11 lutego - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
12 lutego - Dzień Darwina
oraz walki o Wałcz

ciekawostki i porady
Czy wiesz, że…
W Polsce blisko pięć milionów domów jest ogrzewanych
mieszaniną propanu i butanu.
Czy wiesz, że…
Butan zamarza w temperaturze minus 138 stopni Celsjusza. Z kolei propan aby przejść ze stanu ciekłego w stały
potrzebuje temperatury wynoszącej minus 187,6 stopni
Celsjusza. Zatem nawet w przypadku zimy stulecia nie
grozi nam zamarznięcie gazu w przydomowym zbiorniku
czy w butli.
Czy wiesz, że...
Prąd elektryczny biegnie z prędkością około 300 tysięcy
kilometrów na sekundę w próżni, natomiast w przewodach
prędkość ta jest około połowę mniejsza. Impuls elektryczny może więc w ciągu jednej sekundy obiec kulę ziemską
dokoła cztery razy. Oznacza to, że „zabawa” z prądem
jest zawsze niebezpieczna; tzw. bezpieczne napięcie dla
człowieka wynosi 24 volt! W gniazdku jest prąd o napięciu
prawie dziesięciokrotnie wyższym!
czy wiesz, że...
do Etiopii elektryczność dotarła dość późno - dopiero w
1896 roku - i jak to często bywa, w odpowiedzi na bieżące problemy. Skądinąd pięknie się zwący władca Etiopii,
Menelik II, sprowadził do kraju dwa niewiele wcześniej
wynalezione krzesła elektryczne, by nimi pieścić skazanych
na śmierć opryszków. Dopiero kiedy towar był na miejscu,
zdał sobie sprawę, że bez prądu z elektrycznych krzeseł
niewiele będzie miał pożytku, co dało nomen omen impuls
do elektryfikacji kraju.

Krzysztof Kowalewicz

13 lutego - Międzynarodowe – Światowy Dzień Radia
14lutego - Walentynki

Krzysztof Kowalewicz

Prezes dał
antyszczepionkowcom
wolną ręke,
co do wyboru ręki

KK 2022
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Nowa Lewica - starzy członkowie
O strukturach nowej partii w powiecie, błędach rządzących Wałczem
i powiatem z przewodniczącym powiatowych struktur
Nowej Lewicy Januszem Różańskim
rozmawia Piotr
Szypura
Jak powstała Nowa Lewica?
- Po przegranych przez SLD
wyborach w 2015 roku, kiedy to partie lewicowe były
rozdrobnione, a przed elekcją cztery lata później liderzy
Wiosny Robert Biedroń, Razem Adrian Zandberg i SLD
Włodzimierz Czarzasty ustalili, że te partie idą wspólnie do wyborów. Okazało
się to sukcesem, ponieważ
w obecnym Sejmie zasiada
49 posłów lewicy. Kilka lat głównie z powodu pandemii trwały starania o zarejestrowanie nowej partii. Wreszcie
partia została zarejestrowana pod nazwą Nowa Lewica,
a znalazły się w niej dwie
frakcje. SLD i Wiosna. Natomiast Razem nie wstąpiło do
Nowej Lewicy. W październiku ubiegłego roku odbył się
kongres zjednoczeniowy, w
którym uczestniczyło ponad
1200 osób, w tym delegacja
z Wałcza. W listopadzie odbył
się kongres wojewódzki, a 12
stycznia nasz, powiatowy.
Ilu członków w powiecie
liczy nowa partia i jaki
jest ich przekrój wiekowy?
- W powiecie partia liczy 29
członków, z czego 28 jest we
frakcji SLD, a jeden we frakcji Wiosna. W każdej gminie
powiatu działa kilka osób.
Niestety średnia wieku jest
dość spora, lecz liczymy, że
dzięki pracy Macieja Markowskiego z frakcji Wiosna, który
jest młodym człowiekiem,
przystąpi do nas więcej jego
rówieśników. Na naszym powiatowym podwórku jesteśmy po PiS drugą znaczącą
partią. W powiecie praktycznie nie działa Platforma Obywatelska, a PSL nie istnieje.
Czy do wyborów samorządowych pójdziecie już
pod nowym szyldem?

- W ostatnich latach startowaliśmy jako Wspólny Wałcz
i Wspólny Powiat, za każdym
razem uzyskując zgodę Zarządu Wojewódzkiego SLD.
To są sprawdzone szyldy i
raczej pójdziemy pod tymi,
które są znane mieszkańcom Wałcza i
powiatu. Chyba, że zarząd
zadecyduje
inaczej, choć
na razie na to
się nie zanosi.
Czy w takim
razie wystawicie
swojego
kandydata
na
burmistrza i
starostę?
Wspólny
Wałcz na pewno
wystawi
swojego kandydata
na
burmistrza,
lecz ze starostą to inna
bajka. Starostę
wybiera
Rada Powiatu
i o obsadzeniu
tego
stanowiska należy
poczekać do
wyborów. Kiedy poznamy
wyniki
elekcji i strukturę
Rady, będzie
można mówić o kandydacie
na starostę.
Co zaoferujecie wyborcom?
- Zwrócimy uwagę na brak
praworządności w Polsce,
kolesiostwo i nepotyzm przy
obsadzaniu stanowisk. Zwracamy się do mieszkańców o
poparcie naszych działań,
myślimy o pracownikach,
młodych ludziach i opowiadamy się za tolerancją. Walczymy o szacunek dla pracy,
na sercu leżą nam programy
socjalne i zdrowotne oraz dostrzegamy potrzebę zmian w
oświacie.
W powiecie z partią władzy raczej nie współpracujecie, lecz w Radzie
Miasta wygląda to inaczej. Skąd takie rozdwojenie?
- Nasi członkowie w Radzie

Miasta stawiają sprawę jasno. Po wyborach Wspólny
Wałcz złożył burmistrzowi
Żebrowskiemu i jego ugrupowaniu ofertę współpracy.
Jednak Maciej Żebrowski nie

chciał współpracować i ofertę
odrzucił. Po latach obecnych
rządów burmistrza widać jaki
w mieście panuje marazm,
burmistrz sobie nie radzi i
otacza się wyłącznie swoimi
ludźmi. Takiego nepotyzmu
nigdy nie było, a wybór nowego prezesa ZWiK-u, to
szczyt wszystkiego. Dlatego
wszystkie pozostałe ugrupowania w Radzie doszły do
wniosku, że należy zmienić
konfigurację w prezydium
Rady i w poszczególnych komisjach. Należy zaznaczyć,
że Wspólny Wałcz nie prowadzi oficjalnej współpracy programowej z PiS, lecz jest to
potrzeba chwili, aby ratować
miasto.
Krytykując od 2 lat poczynania burmistrza i dysponując narzędziami do jego
odwołania tego raczej nie
robią. Czy obawiają się,

że zwołane na podstawie
uchwały, a przegrane referendum automatycznie
rozwiązuje RM?
- Uważam, że ze względu na
pandemię radni nie chcą, aby
mieszkańcy
uczestniczyli w referendum.
Myślę,
że
radni
nie
mają obaw
co do odw o ł a n i a
Rady. Jakby
tak bardzo
chcieli referendum, to
by na ulice
Wałcza
i spokojnie
zebrali podpisy niezadowolonych
mieszkańców
pod
wnioskiem o referendum.
A
wtedy
nawet przegrana
nie
skutkuje
odwołaniem
Rady. Jeżeli tego nie
zrobiono
po
pierwszym roku
rządów burmistrza, to
wydaje się,
że do referendum już
nie dojdzie.
Współpracy na linii burmistrz
- Rada nie widać, lecz wina
nie leży po jednej stronie.
Czasami widać brak dobrej
woli z obu stron.
W Radzie Powiatu jest
Was tylko dwóch (oprócz
J. Różańskiego radnym
Lewicy jest M. Wiercioch),
więc głosowania są zdominowane przez rządzącą
koalicję. Jak wygląda Wasza współpraca z innymi
radnymi?
- Dobrze nam się współpracuje z Romanem Wiśniewskim, który posiada dużą, samorządową wiedzę. Ma duże
chęci do pracy, dużo zapału,
ponadto zdobył najwięcej
głosów w wyborach, lecz
zabroniono mu pracować w
komisji budżetu i oświaty. To
powoduje, że jest taki, jaki
jest. Nie jest do końca destrukcyjny, czasami głosuje

tak jak wszyscy, lecz czasami
ma inne zdanie. Chcieliśmy
zgłosić projekt uchwały, aby
został przyjęty w skład tych
komisji, lecz Roman uważa,
że to powinna być inicjatywa
przewodniczącego Rady i tu
ma rację. Myślę, że obecnie
z nowym przewodniczącym
można wrócić do tego tematu.

„Współpracy na
linii burmistrz Rada nie widać,
lecz wina nie leży
po jednej stronie.
Czasami widać
brak dobrej woli z
obu stron”
Większość uchwał popieracie, lecz czasami jesteście przeciw. Jakie błędy
wytykacie rządzącej koalicji?
- Generalnie pozytywnie oceniam pracę Zarządu Powiatu, lecz kilka błędów należy
wytknąć. Pierwszy to brak
remontu chyba najgorszej
powiatowej drogi Chwiram Różewo. Inne, mniej uczęszczane, czy mające lepszą
nawierzchnię doczekały się
napraw. Złożyliśmy wniosek
- pod którym podpisało się
11 osób - aby w pierwszej kolejności wyremontować właśnie tę drogę. Kolejny błąd,
to zła polityka kadrowa, czy
też zarządzanie oświatą.
Największym jednak błędem
jest nierozwiązana sprawa
sporna z przedsiębiorcą z
Załomu w gminie Człopa.
To może kosztować powiat
wiele milionów złotych. Już
zapadł wyrok o odszkodowanie na kilkaset tysięcy, a
przedsiębiorca szykuje kolejne pozwy na jeszcze większe
sumy.
Powiedzieliśmy
o
błędach, a czy Zarząd Powiatu odnosi jakieś sukcesy?
- Nie krytykuję wszystkich
działań zarządu, widzę również sukcesy. Zawsze oddawałem, że na wysokim poziomie jest pomoc społeczna.
Choć wymaga sporych nakładów uważam, że na tym
nie można oszczędzać.
Dziękuję za rozmowę
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Im więcej Unii

tym więcej Polski
To był wymowny
początek, choć
niektórzy uznali,
że prowokacyjny.
Nowy rząd niemiecki, ustami nowego
socjaldemokratycznego kanclerza
Olafa Scholza ogłosił, że jego celem
jest m.in. stwarzanie warunków dla
pogłębiania procesów federalizacji
państw Unii Europejskiej.
Nie ma głośniejszego dzwonu alarmowego dla Prawa
i Sprawiedliwości od takiej
deklaracji. Niemalże natychmiast usłyszeliśmy w
odpowiedzi, że oto Niemcy
dążą do podporządkowania
sobie całej Europy poprzez
budowę IV Rzeszy, i że
oczywiście dla Polski nie będzie tam miejsca, bowiem
IV Rzesza oznaczać będzie
odarcie nas z tradycji, pozbawienie tożsamości narodowej, kultury, a na końcu
odebranie nam wolności. Ta
odpowiedź, mówiąc delikatnie dość nerwowa, dobrze
ilustruje stan umysłów władzy nad Wisłą. Tymczasem
Olaf Scholz nie powiedział
nic nowego. Idea zintegrowanej Europy pojawia się od
dawna. Po II wojnie światowej pierwszy, który ją głosił
był prezydent Francji Charles De Gaulle: Oui, c’est
l’Europe, depuis l’Atlantique
jusqu’à l’Oural, (…) c’est toute l’Europe, qui décidera
du destin du monde. Zbieg
okoliczności sprawił, że wygłosił te słowa w Strasburgu, w mieście, w którym
dziś znajduje się gmach
Parlamentu Europejskiego,
symbol europejskiej współpracy i integracji. Był 23
listopada 1959: „Tak, to Europa, od Atlantyku po Ural,
(…) to cała Europa zadecyduje o losach świata”. Idea
de Gaulla oznaczała, że jego
Europa „od Atlantyku po
Ural” byłaby przede wszystkim związkiem gospodarczym. Politycznie byłby to
„związek Europy ojczyzn”
zachowujący wyraźną tożsamość
poszczególnych
państw. W tym sensie więc
cele europejskie kreślone
przez PiS są tożsame z kon-

cepcją De Gaulla sprzed 63
lat. Owszem, łatwo w związku z tym powiedzieć, że PiS
chce cofnąć bieg historii o
63 lata, ale ta sprawa jest
jednak
bardziej
złożona.
Otóż tendencja, żeby Unia
Europejska nie przerodziła
się w „państwo europejskie”
zawsze była bardzo silna i
daleko nie tylko PiS-owska.
Znalazło to odbicie nawet
w
Traktacie
Lizbońskim,
który nie daje Brukseli żadnej władzy poza niezbędną.
Stąd osłabienie koncepcji
wspólnotowej na rzecz międzyrządowej, co widać gołym okiem na przykładzie
Rady Europejskiej. Jest ona
przecież narzędziem przekazującym
podejmowanie
decyzji w ręce reprezentujących poszczególne kraje
prezydentów, kanclerzy i
premierów. W czasie posiedzeń Rady Europejskiej
zapadają najważniejsze decyzje dotyczące całej Unii.
Muszą one być jednomyślne, żeby były obowiązujące.
Komisja Europejska je wykonuje, zaś Parlament Europejski zatwierdza. Teoretycznie
Parlament może postanowić
inaczej, ale w praktyce, jeśli Rada coś postanowi, to
znalezienie większości parlamentarnej nie stanowi na
ogół problemu. Czy to jest
droga wiodąca ku federalizacji Europy? Oczywiście
nie. Państwa mają różne interesy, poglądy i sympatie.
Znalezienie konsensusu w
najważniejszych
sprawach
nie jest łatwe, a co dopiero, w przypadku, gdy nawet
najmniejsze państwo może
zademonstrować swoją siłę
i poczuć się w danym momencie najważniejsze, choćby kosztem ewidentnych
strat dla całej wspólnoty.
Jednak to się zmienia, powiedziałbym nawet, że będzie
musiało się zmieniać, gdyż
świat nie stoi w miejscu. Sytuacja międzynarodowa, wydarzenia polityczne, postęp
naukowy, globalne interesy
wirują w zawrotnym tempie.
Coraz częściej trzeba reagować inaczej niż do tej pory,
a przede wszystkim - jak w
przypadku Unii Europejskiej wspólnie. Jeszcze dwa lata
temu nikt nie spodziewał się,
ba – nikt nawet nie pomyślał, że takim katalizatorem
zmuszającym do wspólnego
działania będzie pandemia

Covid-19. To nieszczęście,
które dotknęło wszystkich
bez wyjątku, zmusiło państwa Unii, działające na początku pandemii w sposób
rozproszony i wzajemnie
niekorzystny, do działania
wspólnego,
skoordynowanego i kierowanego z jednego ośrodka. Dopiero wtedy
można było podjąć pierwsze
skuteczne kroki obronne.
Najpierw w postaci funduszy
– dodajmy bardzo dużych –
na stymulowanie badań nad
szczepionką
antycovidową i funduszy niezbędnych
dla niwelowania gospodarczych skutków pandemii dla
państw członkowskich, dla
podtrzymania miejsc pracy. Wspólnie też, w ramach
prac nad unijnym budżetem, znaleziono sposób na
wygenerowanie potężnych
sum na najpierw odtworzenie gospodarki unijnej po
stratach zadanych jej przez
covid, a potem na gruntowną jej przebudowę – unowocześnienie, cyfryzację, przystosowanie do wymogów
klimatycznych i większej
samowystarczalności. Po raz
pierwszy zgodzono się na
europejską pożyczkę, czyli
na zaciągnięcie wspólnego
europejskiego długu. To był
pierwszy od początku istnienia UE realny krok w stronę
integracji! I przykład na to,
jak uwarunkowania współczesnego świata wymuszają na nas zacieśnianie więzów wspólnotowych. Żadne
z państw Unii w pojedynkę
nie ma szans ani na zorganizowanie tak wielkich pieniędzy, ani na samotną skuteczną walkę z covidem, o
sprostaniu konkurencyjnym
wyzwaniom ciągle globalizującej się gospodarki już nie
mówiąc. Takich czynników
niejako wymuszających zbliżanie się do siebie państw
członkowskich i powierzanie
przez nie części swoich kompetencji instytucjom wspólnotowym jest i będzie coraz
więcej. Już mamy i będziemy
mieli z tym do czynienia nie
tylko w sferze gospodarki i
finansów, ale też wojskowości i obronności, energetyki,
ochrony klimatu, w sferach
socjalnych. Jeśli dodać do
tego istniejącą już wspólną
walutę, wspólny bank i Europejski Fundusz Walutowy,
to rzeczywiście przeciwnicy
federalizmu mogą mieć po-
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wody do niepokoju.
Owszem Unia Europejska
ciągle jest w głównej mierze ideą gospodarczą - opłacalność, dotrzymanie kroku
światowej konkurencji, a najlepiej przewodzenie jej, jest
celem nadrzędnym. Jednak
pierwotne założenia i wyobrażenia podlegają olbrzymiej presji świata nowych
technologii informatycznych,
elektronicznych,
niesamowitego postępu naukowego,
rozwoju sztucznej inteligencji, słowem podlegają silnym
i nieodwracalnym procesom
globalizacyjnym. Pojedyncze
państwa nawet najsilniejsze, najhojniej wyposażone
we wszelkie surowce, ludne
i wedle tradycyjnych kryteriów bogate, w pojedynkę
skazane są na porażkę, na
trwanie zamiast rozwoju.
Nawet takie kolosy jak Rosja,
Chiny czy Indie zrozumiały,
że same nie sprostają konkurencji.
Nie bez przyczyny powołały
wraz z Brazylią i Republiką
Południowej Afryki swój własny związek polityczno-gospodarczy o nazwie BRICS.
Biorąc pod uwagę ich potencjał ludnościowy, gospodarczy i militarny można powiedzieć, że Unii Europejskiej
przybył jeszcze jeden bardzo poważny konkurent w
międzynarodowym podziale
pracy i zysków. Przy czym
nie można tracić z pola widzenia, że uczestnicy BRICS
są w stanie podejmować też
samodzielnie decyzje mogące mieć wpływ na gospodarkę światową. Ostatni wzrost
cen gazu, który wywołała
Rosja zmniejszając dostawy
do Europy, jest tego najlepszym dowodem.

Pojedyncze państwa nawet najsilniejsze, najhojniej
wyposażone we
wszelkie surowce, ludne i wedle
tradycyjnych kryteriów bogate, w
pojedynkę skazane
są na porażkę, na
trwanie zamiast
rozwoju. Nawet takie kolosy jak Rosja, Chiny czy Indie zrozumiały, że
same nie sprostają
konkurencji.
Moim zdaniem nie ma więc
odwrotu od jakiejś formy federalizacji, a dla państw pod
względem powierzchni, liczby ludności i wielkości gospodarki, takich jak Polska,
federalizacja Unii Europej-

skiej może być wręcz zbawienna. Proszę nie zapominać, że nasz udział w handlu
międzynarodowym wynosi
zaledwie ułamek procenta.
Nie nastąpi to oczywiście
z dnia na dzień, będzie to
proces. Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej integrowały się i zrastały bez mała
dwa wieki. Z Europą będzie
podobnie, tylko nie będzie to
trwało tak długo. Czas niesamowicie przyspieszył.
Nie można też zapominać,
że oprócz procesów gospodarczych i politycznych są
też procesy społeczne. Ostatecznie to społeczeństwa
będą decydowały o swoim
losie. Na razie tendencja do
podkreślania własnej odrębności kulturowej, tożsamościowej, jest bardzo silna.
Wykorzystują to środowiska
nacjonalistyczne we wszystkich właściwie krajach Unii.
Czynnikiem, który ułatwia
im trafianie z ich argumentami do ludzi są nierówności
społeczne. We wszystkich
krajach gospodarki liberalnej
wyrosła grupa ludzi pokrzywdzonych przez zmiany. Czują
się odsunięci, pomijani, lekceważeni. Takie nastroje to
podglebie dla nacjonalistów,
dla głosicieli odrębności. To
także źródło frustracji narodowych i poczucia krzywdy.
To nie są uczucia przesadzone, różnice dochodowe w
Unii między bogatymi i biednymi są duże i nie maleją.
Unijne programy socjalnej
Europy dowodzą jednak, że
problemy społeczne zostały
dostrzeżone i została uznana ich waga i znaczenie dla
wspólnoty. Godny zarobek,
pewność jutra, możliwość
kształcenia dzieci, zapewnienie mieszkania, opieka
zdrowotna na odpowiednim
poziomie, godna spokojna
starość, to niezbędne warunki, których spełnienie oddali
nacjonalistyczne zmory krążące nad Europą.
Osobiście jestem zwolennikiem zacieśniania integracji
Europy. Nowa Unia będzie
postępowa,
praworządna,
solidarna, oparta na przestrzeganiu wartości oraz tradycjach historycznych. Nie
uważam, żebyśmy w takiej
Unii byli marginalizowani, a
tym bardziej wynaradawiani
i odzierani z wolności. Przeciwnie im więcej Unii tym
większa i mocniejsza będzie
nasza wolność i suwerenność.

prof. Bogusław Liberadzki
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Korona wraca
czwartek, 3 lutego 2022r

z medalami z Serbii

Sukcesem zakończyły start w Serbii zawodniczki Korony. Oliwia Jakubczyk zdobyła brąz w juniorkach, a Oliwia Araszewska złoto w kategorii kadetek.

Zawody w Serbii są turniejem kategorii A i znajdują
się w oficjalnym kalendarzu europejskiej federacji boksu olimpijskiego
EUBC. Startują tam kadry
narodowe z całej Europy
i często z takich potęg
boksu młodzieżowego jak
Indie czy Kazachstan. Tegoroczny turniej nie był
debiutem dla wałeckiego
klubu. W latach poprzednich w tych bardzo mocnych zawodach medale
zdobywały: srebro Dominika Pogrzebska oraz brąz
Anna Góralska.
W Serbii miały wystartować 3 zawodniczki Koro-

Pozostałe wałczanki stanęły na wysokości zadania i nie przestraszyły się
bardziej doświadczonych
i utytułowanych rywalek.
Mimo debiutu w starszej
kategorii wiekowej, z bardzo dobrej strony pokazała się Oliwia Jakubczyk,
która zdobyła brązowy
medal, a po odpadnięciu
z dalszej rywalizacji toczyła bardzo cenne walki
sparingowe. Świetny występ zanotowała Oliwia
Araszewska, która wygrała swoją kategorię wagową i zdobyła złoty medal.
W walce półfinałowej pokonała, jednogłośnie na
punkty, mistrzynię Grecji.
- W walce finałowej, poprzeczka była znacznie
wyżej, bo trzeba było
boksować nie dość, że z
medalistką
mistrzostw
Europy to z sędziami, którzy pomagali miejscowej
pięściarce z Serbii. Mimo
tych przeciwności, zawodniczka Korony pokazała
klasę i odniosła zasłużone
zwycięstwo - relacjonują

trenerzy wałeckiej Korony.
Trenerzy i zawodniczki KS
Korona Wałcz pragną złożyć podziękowania wójtowi Janowi Matuszewskiemu i gminie Wałcz, którzy
przyszli z pomocą w momencie, gdy klub jeszcze
nie miał dotacji na bie-

żącą działalność. Podziękowania należą się też
sponsorom, dzięki którym
ten kosztowny wyjazd doszedł do skutku: hurtownia elektryczna ELMES,
Elektryzuj.pl, Cafe Tęcza,
Dachy
Butryńscy
oraz
wspierającym
ludziom
dobrej woli.

ny, wszystkie mające na
koncie tytułu mistrzyń
Polski i starty w ubiegłorocznych mistrzostwach
Europy kobiet. Niestety w
ostatniej chwili, ze względu na chorobę, w domu
musiała zostać aktualna wicemistrzyni Europy
młodziczek Joanna Szlędak.

„Startują tam kadry narodowe z
całej Europy i często z takich potęg
boksu młodzieżowego jak Indie,
czy Kazachstan”
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Diamentem Forbesa 2022

Diamenty Forbesa to
ranking instytucji,
przedsiębiorstw, podmiotów, które w trzech
ostatnich latach najszybciej zwiększały
swoją wartość i złożyły
do KRS sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun
& Bradstreet Poland
– międzynarodowej wywiadowni gospodarczej.
Diamentami Forbesa zostały te
firmy, które wykazały dodatni wynik
finansowy, uzyskały pozytywny rating wiarygodności, są rentowne (na
podstawie wskaźników EBIT i ROA)
i mają wysoką płynność bieżącą, a
także nie zalegają z płatnościami.
Przedsiębiorstwa, które spełniają te
warunki, muszą wykazać się jeszcze
dodatnim wynikiem finansowym
oraz wartością kapitałów własnych.

Przy wycenie przedsiębiorstwa zastosowano metodę
szwajcarską, która stanowi
średnią ważoną majątku
przedsiębiorstwa (kapitału własnego) i wartością
dochodową, czyli średnią
zysków i strat z lat 20162020.
W rankingu wyróżnione
zostały przedsiębiorstwa,
które osiągnęły przychody
na poziomie co najmniej 5
mln złotych.

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Wałczu jest
jedyną uczelnią wyższą w
Województwie Zachodniopomorskim, która została
wyróżniona w rankingu i
osiągnęła średnią ważoną wzrostu na poziomie
34,80%, dzięki czemu
plasuje się na:
1 miejscu wśród publicznych uczelni zawo-

dowych w Polsce,
2 miejscu wśród firm z terenu Wałcza,
4 miejscu wśród wszystkich uczelni
wyższych w Polsce wyróżnionych w
rankingu.

EXTRAWAŁCZ nr 461

