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Przewaga nie musi być miażdżąca
Z nowo wybraną „głową miasta” Bogusławą Towalewską
rozmawia Zuzanna Błaszczyk.
Na początek proszę przyjąć nasze
gratulacje…
- Sposób w jaki Extra Wałcz relacjonował wydarzenia w mieście, komentarze, fakt włączenia gazety w
burmistrzowską kampanię wyborczą,
wypowiedź dla TV Asta redaktora
Szypury - to wszystko, mówiąc oględnie, nie było szczególnie życzliwe dla
urzędu, a także wobec mnie. Trudno
zatem uwierzyć w szczerość składanych gratulacji. Proponuję jednak
zresetować nasze stosunki i w nowej
kadencji je poprawić. Licząc na to,
przyjmuję gratulacje.
REKLAMA
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Pozwolę sobie mieć inne zdanie na
temat włączenia się gazety w kampanię, ale skoro mówi Pani o zresetowaniu stosunków na linii ratusz
- redakcja Extra Wałcza, nie będę
polemizować. Wróćmy do rozmowy,
przewaga nie była miażdżąca. Spodziewała się Pani tak małej różnicy?
- Przewaga nie musi być miażdżąca. Ważne, że jest. Tym bardziej, że
osiągnięta w tak trudnych okolicznościach. Po pierwsze, burmistrzem
byłam tylko dwa lata, a sytuacja finansowa i inwestycyjna, jaką zastałam w urzędzie, jest wszystkim znana.
Trudno więc było o spektakularne
działania i widoczne zmiany. Po drugie, w sposób brutalny i niczym nieuprawniony rozpowszechniano hasło,
że trzeba z miasta wypędzić komunę,
której rzekomo jestem przedstawicie-

lem. Dziwię się temu, ponieważ przeszłość osób takie hasła głoszących
do tego nie uprawnia. Oczywiście nie
było to rozpowszechniane w sposób
jawny, tylko szeptany. Po trzecie, stworzono złudzenie, że w mieście można
zrealizować dużo rzeczy, a na przeszkodzie stoi burmistrz Towalewska.
Zupełnie nie brano pod uwagę okoliczności finansowych. Dużo mówiło
się o zmianach, tylko nikt nie powiedział na czym mają one polegać. Nikt
tego nie zdefiniował. Nie wiadomo co
miało ulec zmianie: organizacja pracy,
a może ludzie? Jeśli ma to dotyczyć
wymiany „starych” na „nowych” - należy pamiętać, że tych „starych” obowiązuje Kodeks pracy i wszelkie inne
ustawy, szczególnie o pracownikach
samorządowych, że podniesiono wiek
emerytalny. Chociaż przyznaję, że potrzeba zmian jest chwytliwym hasłem,
dlatego trudno mi było walczyć z taką
propagandą. Postanowiłam prowadzić
kampanię od A do Z racjonalną i realną.
Którego kandydata obawiała się Pani
najbardziej?
- Nie obawiałam się żadnego, ale każdego traktowałam jednakowo poważnie. Przecież kandydatami byli: poseł
dwóch kadencji oraz wicestarosta z
dużym doświadczeniem samorządowym. Nie należało też zapomnieć o
Jolancie Wegner, która zrobiła z kampanii bardzo duże przedsięwzięcie. O
Marku Mateli mogę powiedzieć tyle,
że nie przypuszczałam, iż osiągnie tak
dobry wynik. Jego kampania była naprawdę skuteczna.
dokończenie na str.11
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Mikołajkowa paczka dla dzieciaczka
Pod takim hasłem 6 grudnia w
miejscowości Chude (gm. Wałcz)
odbyło się spotkanie z Mikołajem.
Podczas wizyty tego wyczekiwanego gościa dzieci otrzymały paczki
ze słodyczami i drobnymi upominkami. Nie zabrakło wspólnych
zdjęć i chóralnego „Sto lat” dla Mikołaja. Hojny gość obiecał, że odwiedzi Chude za rok.
Spotkanie zostało zorganizowane z
inicjatywy Justyny Krzyżanowskiej z
pomocą społeczności lokalnej oraz
sponsorów: J. Kruka - „U Kruka cytrusy - warzywa - owoce”, Alior Bank
Express S.A Piła - pasaż Tesco i sołtysa Krzysztofa Kaczora. Organizatorzy
składają podziękowania za pomoc
przy organizacji paczek Adriannie
Chorzewskiej i Ludmile Romek.
Oprac. z

Areszt za narkotyki
Policjanci zatrzymali 26-letniego wałczanina, który trzymał w mieszkaniu znaczną
ilość narkotyków. Prokurator
zastosował wobec sprawcy
areszt. Może mu grozić kara
pozbawienia wolności nawet
do 10 lat.
Policjanci Wydziału DochodzeniowoŚledczego Komendy Powiatowej Policji
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w Wałczu od pewnego czasu mieli podejrzenia, że w mieszkaniu u 26-letniego mieszkańca Wałcza mogą znajdować
się narkotyki. Przeszukanie mieszkania
potwierdziło przypuszczenia. W szufladzie komody znajdowała się amfetamina i marihuana, w sumie blisko 70
gramów, czyli 60 „działek” narkotyków.
Prokurator zadecydował o aresztowaniu
mężczyzny na trzy miesiące.
Oprac. PK
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Polityczne bojówki

Zaskoczyło i rozbawiło mnie ostatnio
spostrzeżenie jednego
z Czytelników, który
stwierdził, że rzekomo
nasz tygodnik stał się
ofiarą
politycznych,
zorganizowanych grup bojowych. Bojówki
te podobno stoją na straży słusznej sprawy
i natychmiast działają, gdy ukaże się jakiś
artykuł niepoprawny politycznie. Zatem
drodzy Czytelnicy, jeśli namierzycie osoby,
które zachłannie pobierają nasz periodyk
w dziwnych ilościach, prosimy o sygnał.
Mimo że wiemy już kto za tym stoi, dodatkowe fakty będą dla nas bardzo przydatne. Osoby działające na naszą szkodę nie
wykazują się znaczącą inteligencją i nie
zdają sobie sprawy, że w wielu punktach
kolportażu znajdują się kamery. Drogi bojowniku uważaj - oko wielkiego brata Cię
obserwuje.
O ile powyższą sytuację mogę jeszcze zrozumieć, to nie mogę niestety powiedzieć
tego samego na temat odmowy udzielenia
naszemu tygodnikowi informacji publicznej przez jeden z urzędów. O co chodzi,
pomyślałem. Czyżby pismo, o które prosiłem, było czymś dla kogoś niewygodnym?
To spowodowało jeszcze większą moją ciekawość, tym bardziej, że o istnieniu tego
pisma dowiedziałem się przypadkowo. Jest
ono skrzętnie chronione od ponad dwóch
lat! Na pisemnie wysłaną prośbę nie otrzymałem informacji w ustawowym terminie.
Poszedłem więc do jednego z urzędników,
delikatnie podkreślając, że czas minął, a
odpowiedzi nie ma. W końcu jesteśmy
ludźmi, a nie chciałem robić z tego poworeklama

du afery, bo uważam, że musimy wszyscy
współpracować na zdrowych, logicznych
zasadach. Uzyskałem zapewnienie, że
wkrótce otrzymam odpowiedź (poczułem
się usatysfakcjonowany) i faktycznie otrzymałem odpowiedź, ale... odmowną. Jak
więc można być rzetelnym dziennikarzem,
gdy urzędnicy nie chcą udostępnić jawnej
informacji publicznej? Ta sytuacja sprawiła, że dokopanie się do tego dokumentu
postawiłem sobie za punkt honoru. Dbać
o transparentność władzy - to dziennikarski obowiązek. Opinia publiczna ma prawo
dowiedzieć się w jaki sposób wydatkowane
są ich pieniądze pobierane w formie podatków. A o co prosiłem urząd? O audyt
jednego z zakładów budżetowych, który
jest finansowany z publicznych pieniędzy
i realizuje zadanie publiczne. Skoro ktoś
skontrolował pracę urzędników tam zatrudnionych, to dlaczego zataja się wyniki?
Czyżby pracownicy tego zakładu także podróżowali do Madrytu samolotami tanich
linii lotniczych i teraz nie chcą się do tego
przyznać? Niestety na to pytanie nie możemy dziś odpowiedzieć. Zatem spróbuję
jeszcze raz, lecz przy okazji zastanawiam
się czy z pismem, które otrzymałem, nie
wstąpić po drodze do prokuratury. Jakoś
trudno mi uwierzyć w to, że urzędnicy
nie zdają sobie sprawy, że zgodnie z artykułem 23 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej występek ten podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności lub nawet
pozbawienia wolności do roku. Jak to jest,
że oficjalnie mówi się o współpracy, a nieoficjalnie robi się coś innego? Dziś z tego
powodu jest mi przykro, lecz za kilka dni
(może tygodni) może się okazać, że przykro będzie komuś innemu…
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OGŁOSZENIA
DROBNE

DAM
PRACĘ
• „Optima Sp. z o.o. - finanse dla
domu- zatrudni PRZEDSTAWICIELI
w Wałczu i okolicach. Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, również dla
emerytów!
Tel. 58-554-80-80 lub 801-800-400.”
• Atrakcyjne zarobki , legalna praca
- Opiekunki osób starszych w Niemczech. Wyjazdy świąteczne- premia do
1000 zł! Promedica24 –zadzwoń: 514781-838.
• Zatrudnię magistra farmacji z uprawnieniami kierownika lub bez do apteki
w Człopie.
Tel. 609 139 519

90gr za słowo (zgłoszenia osobiście
w redakcji)! Zapraszamy do redakcji
Extra Wałcz, ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE, NIERUCHOMOŚCI:

• Pokój do wynajęcia dla jednej
lub dwóch osób tel. 501826078
• Sprzedam umeblowane mieszkanie 2-pokojowe 48,25m2,
piętro I, tel. 607858131

• Fryzjerkę – przyjmę do pracy
607422596

• Sprzedam 0,55 ha ziemi wraz

• Zatrudnię kucharza. Praca w Mirosławcu tel. 606 274 545

gminie Tarnówka, powiat złotow-

• Praca dla opiekunek osób starszych tel.
67 345 09 60

• Sprzedam dwie działki budow-

• Przyjmę do pracy do sprzedaży art.
małej gastronomii w Wałczu. CV wraz
ze zdjęciem na adres: autogrill@vp.pl

• Sprzedam mieszkanie 39 m2, III

• Zatrudnię pracownika na stałe w gospodarstwie rolnym Załom,
gm. Człopa tel. 509 683 470
• Firma Transportowa z Wielkopolski
(62-060 Stęszew ok. Poznania). Zatrudni Kierowcę KAT C , C+E w ruchu
Międzynarodowym. Głównie Niemcy,
Belgia, Holandia. Więcej info pod nr tel
601 610 787
• Przyjmę Panią do opieki nad osobą
starszą- chodzącą.
W dzień lub na noc. Tel. 67-258-35-45
• Zakład Stolarski w Glinkach zatrudni
stolarza na umowę o pracę tel. kontaktowy
67 258 17 25 lub 604 963 122
• Poszukuję do pracy osoby po szkole z
prawem jazdy kat. B. Zgłoszenia przez
sronę www.artur-prezydent.pl
• InterKadra Sp. z o.o. (nr cert. 3372)
oferuje atrakcyjne i sprawdzone oferty
pracy w Niemczech dla Opiekunek osób
starszych.
• gwarantowane legalne zatrudnienie
oraz zarobki do 1300 Euro netto/mc.
• pokrywamy koszty podróży w obie
strony
• oferujemy pracę dostosowaną do predyspozycji i oczekiwań kandydatki
• Wymagamy komunikatywnej znajomości j. niemieckiego oraz doświadczenia w opiece nad osobami starszymi.
Kontakt: 503-102-635 lub a.wlodarczyk@interkadra.pl
Zapraszamy również do odwiedzenia
naszej strony:
www.opiekunki.interkadra.plw zgłoszeniu podaj nazwę miejscowości!

z krzakami porzeczki czarnej w

Mikołaj mundurowy
Policyjny Mikołaj odwiedził
najmłodszych
pacjentów wałeckiego
szpitala.
Zanim dzieci otrzymały prezenty,
policjanci przeprowadzili krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa na
drodze. Były między innymi zagadki i
krótki test. Nie zabrakło także opowieści o św. Mikołaju, którą przedstawił

ski tel. 608631285
lane Różewo tel. 507 136 469
p. Po remoncie, na Zatorzu,niski
czynsz. Tel. 509-239-926
• Mieszkanie o wynajęcia, centrum, trzy pokoje, 48 m2. Tel.
509-691-134
• Sprzedam działki budowlane
Różewo. Tel. 507-136-469
• Sprzedam działkę budowlaną na
Morzycach, blisko jeziora, lasu.
Tel. 693-424-150
RÓŻNE:

•„Optima Sp. z o.o. - finanse dla
domu- zatrudni PRZEDSTAWICIELI w Wałczu i okolicach.
Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, również dla emerytów!
Tel. 58-554-80-80 lub 801-800-

brat Piotr Borys z parafii św. Antoniego w Wałczu, współpracujący z mundurowymi. W paczkach dla małych
pacjentów znalazły się między innymi
słodycze, kolorowanki, puzzle, książeczki, gry planszowe, a wszystko po
to, aby umilić pobyt w szpitalu. Natomiast opiekunom dzieci policyjny Mikołaj wręczył odblaskowe kamizelki.

400.”
•Szybka pożyczka również dla
osób z zajęciami komorniczymi
, dochodami z mops, zasiłkami i
alimentami 666 000 555 lub 600
348 6431
• Remonty, wykończenia wnętrz,
tel. 516-442-805
• Sprzedam cegłę. Tel. 513-183535

Rajd mikołajkowy potrwa do 19 grudnia. Odbędzie się jeszcze akcja dla
kierowców i niespodzianka dla seniorów. Działania wspomagają funkcjonariusze Straży Gminnej, wójt gminy
Wałcz, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
po raz pierwszy Niemiecki Czerwony
Krzyż z Werne w Niemczech w ramach współpracy międzynarodowej.
Oprac. PK
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matras_swieta_2014_prasa_walcz_260x320_v1.indd 1

www.matras.pl
12/8/14 9:52 AM

CZWARTEK, 11 GRUDNIA 2014

6

Udane zakończenie sezonu

Patryk Wysocki został brązowym
medalistą mistrzostw Polski młodzików w boksie, które odbywały się
w Poznaniu. Zawodnik, który na co
dzień trenuje pod okiem Adama Kality i Sławomira Ciepielaka w Boxing
Team Wałcz stanął na wysokości zadania - do złota było bardzo blisko.

- Należy zacząć od tego, że Patryk miał
bardzo trudną drogę, aby w ogóle w
Poznaniu się znaleźć. Najpierw wewnętrzne eliminacje i ciężka walka w
Szczecinie, później dwa ciężkie boje w
Gorzowie i dopiero wyjazd na mistrzostwa - tłumaczy trener Adam Kalita.
Swój pojedynek z zawodnikiem Gwarka
Łęczna Patryk rozpoczął dobrze i wydawało się, że z rundy na rundę będzie
się rozkręcał. Przeciwnik jednak także
stawiał wszystko na jedną kartę, dlatego
walka była bardzo wyrównana.
- Patryk był trochę spięty, ale realizował
nasze założenia. Wiedzieliśmy, że solidnie przepracowany okres przygotowawczy przyniesie efekty - dodaje Sławomir

Ciepielak, drugi sekundant Patryka.
Niestety sędziowie w tej walce nie byli
jednomyślni i stosunkiem głosów 2:1
zwyciężył zawodnik z Gwarka Łęczna.
- Na pewno pozostaje niedosyt zwłaszcza, że pojedynek finałowy dla naszego
rywala był jak spacerek i gdyby Patryk
był zwycięzcą swojego półfinału, to
pewnie cieszylibyśmy się ze złota. Taki
jest jednak sport, ktoś musi przegrać,
żeby wygrać mógł ktoś. Najważniejsze,
że Patryk jest zmotywowany do dalszej
pracy i wiemy, co musimy poprawić
przed kolejnym sezonem - mówi zadowolony z wyniku swojego podopiecznego prezes KS Boxing Team Wojciech
Kaczmarek.
Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania sponsorom wyjazdu do
Poznania: Leszkowi Cieślakowi - mechanika i wulkanizacja, Czesławowi
Kacprzakowi, Andrzejowi Bodnarowi,
właścicielom firmy Klekot oraz osobom
prywatnym.
Oprac. PK

Burmistrz po ślubowaniu

Podczas drugiej w tej kadencji
sesji Rady Miasta i Gminy Człopa burmistrz Zdzisław Kmieć
złożył ślubowanie, wybrano
również dwóch wiceprzewodniczących oraz zatwierdzono
skład osobowy stałych komisji i
wybrano przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9 grudnia w obecności wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz delegacji
dzieci i nauczycieli burmistrz złożył ślubowanie i przyjął gratulacje. Gospodarz
Człopy otrzymał również sporo kwiatów.
Później przystąpiono do wyborów
dwóch wiceprzewodniczących rady.
Funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego będzie pełnił Lech Zaskórski, który
otrzymał 10 głosów poparcia, a drugiego Lech Mądry, również z takim samym
poparciem. W 15-osobowej radzie wyraźnie widać podział na 10-osobową

koalicję i 5-osobową „drużynę” burmistrza Kmiecia. Wszystkie ważniejsze
głosowania kończyły się w większości
wynikiem 10:5. Rada przegłosowała
również uchwałę dotyczącą ilościowego
składu trzech stałych komisji. Ustalono,
że zasiadać w nich będzie po 5 osób.
Zgłoszono i zatwierdzono kandydatów
do Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury
Społecznej. Ponieważ statut przewidywał wybór przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, podczas sesji został nim
wybrany Cezary Pluta, oczywiście stosunkiem głosów 10:5.
Skarbnik Zofia Wach przestawiła drobne korekty budżetu na mijający rok i
radni przychylili się do tego wniosku.
Na koniec Zdzisław Kmieć przedstawił
sprawozdanie o stanie gminy w minionej kadencji. Burmistrz przypomniał,
że zaraz na początku poprzedniej ka-

Wczoraj i dziś

Drodzy czytelnicy. Jeśli macie ciekawe zdjęcia, które ukazują nam jak było kiedyś, to zachęcamy Was
do wysyłania ich na adres extrawalcz@gmail.com.
Najciekawsze z nich mogą pojawić się na łamach naszego tygodnika. Szukajcie w szufladach oraz albumach.

dencji Człopą wstrząsnęła tragedia, jaką
był wybuch gazy w jednym z domów.
45 rodzin zostało pozbawionych dachu
nad głową, lecz znaleziono dla nich
zakwaterowanie, a sam budynek został
wyremontowany. Zdzisław Kmieć mówił również o innych, realizowanych w
poprzednich latach inwestycjach, a na
koniec przedstawił w kilku słowach zamierzenia na przyszłe lata.
Piotr Szypura
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Najprawdopodobniej najcudowniejszy
upominek na święta pod Twoją choinką

Jesteśmy z Wami już ponad 3 lata
(Agnieszka i Krzysztof). Tak, jak ten
czas leci ...
Miejsce, w którym możecie nas spotkać to Studio masażu „MAITRI”
znajdujące się w Centralnym Ośrodku
Sportu (Bukowina) tuż nad basenem.
Korzystając z tej okazji, chcielibyśmy
podziękować wszystkim, którzy dopingowali nas przez ten czas oraz przyczyniali się do tworzenia i rozwijania
studia. Tak jak Wam obiecaliśmy, nie
ustajemy w rozwoju, starając się sprostać Waszym wymaganiom. Podnosimy swoje umiejętności i rozwijamy się
w tym, co kochamy najbardziej, czyli
technikach masażu dających maksymalną z możliwych dawek odprężenia - takie opinie słyszymy od Was
samych.

Zadajemy sobie często pytanie czy
nasza oferta masaży i zabiegów z najróżniejszych stron świata zadowoliłaby wszystkich potencjalnych klientów. W naszych oczach odzwierciedla
ona to, za czym w obecnych czasach
najbardziej tęsknisz i w żaden sposób
nie znajdujesz na to czasu. Marzysz
o tym, aby oderwać się na chwilę od
codzienności, poczuć się jak na egzotycznej wyspie bądź odległym krańcu
świata bez czternastodniowego urlopu

i drogiego biletu. Studio, do którego
zapraszamy Cię najserdeczniej, spełni
właśnie to Twoje marzenie.
Nie na wakacjach, nie na urlopie… Tutaj i teraz! Bez pakowania, podróżowania, bez planowania. Takie całoroczne
„last minute” dostępne w Twoim mieście, znajdź tylko godzinę czasu lub
dwie. To w zupełności wystarczy, aby
zakochać się w masażu i poczuć błogi stan odprężenia, tak jak to zrobili
inni…
Ich opinie możesz poznać na naszej
stronie www.maitri-masaze.pl w dziale
„napisali o nas”.
Teraz zapewne zastanawiasz się dlaczego właśnie takie opinie krążą o
masażu i o naszym studio. Przeczytaj
je jeszcze raz, one naprowadzą Cię na
odpowiedź… Po prostu robimy to z

pasją. To ona pozwala nam każdego
dnia przychodzić do pracy i spotykać
się z Tobą na indywidualnej sesji masażu.
Nam też przeszkadzała pogoń ramię
w ramię z problemami dnia codziennego. Dlatego jako naszą specjalizację
wybraliśmy hawajską sztukę pracy z
ciałem oraz filozofią życia (Lomi Lomi
Nui), a w niedalekiej przyszłości chcemy także zostać jego nauczycielami.
Tutaj też z myślą o Tobie, aby dać naj-

wyższą jakość masażu i osiągnąć upragnione odprężenie.
Masaże, które udostępniamy Tobie
w Wałczu, są formą czystego dotyku.
Dotyku pomagającemu stwarzać przestrzeń do aktywacji sił samouzdrawiania.
Aby móc przekazać najczystszą formę
masażu, poświęciliśmy część naszego
życia na naukę. Naszymi nauczycielami i przewodnikami są Danusia i Jerzy
Adamczykowie z Warszawy (pierwsi
nauczyciele w Polsce) oraz hawajska
nauczycielka Susan Pa’iniu Floyd. Myślisz zapewne, że nauka była trudna i
czasochłonna. Tak, ale dawała nam
tyle samo przyjemności, ile teraz przekazujemy w każdym masażu.
To, co płynie z tej formy dotyku to
bezwarunkowa miłość, ciepło a także
opiekuńczość jaką pragniemy Ciebie obdarować podczas masowania.
Prowadząc stresujące życie, gromadzisz jak wszyscy wiele napięć w ciele. Wszystkie uczucia, myśli, a także
stresy i niepokoje zbierają się w Twoim
ciele. Czujesz napięte mięśnie, niejednokrotnie aż do granic - zaczynają
sprawiać Ci ból…
Tak właśnie opisują to też inni odwiedzający studio, szukający odprężenia.
Nasz dotyk pełen uwagi, współodczuwania, uszanowania dla piękna i doskonałości ciała ludzkiego pomoże Ci
usunąć skutki stresu, odzyskać kontakt
z własnym ciałem i spokój wewnętrzny. Masaż to nie tylko cudowny relaks.
Znajdziesz tu wiele zabiegów dla ciała,
jego pielęgnacji poprzez masaże modelujące, antycellulitowe i odmładzające takie jak np.peeling (udvartana),
sesje masaży przeciwzmarszczkowych
czy masaż bambusami. Jednym zdaniem - dla duszy i dla ciała.
Uzupełnieniem zabiegów są oryginalne indyjskie oleje i ich indywidualny
dobór do każdego z dostępnych masaży ajurwedyjskich. Cudownie wpływają na kondycję skóry i ciała. Oczyszczą
Cię z toksyn a także w sposób leczniczy wpłyną rewitalizująco na ciało.

Masaż to cudowny rytuał.

Jeżeli szukasz raczej szybkiej pomocy, masz również możliwość skorzystania z terapii manualnej. To rodzaj
chiropraktyki czy potocznie mówiąc
nastawiania kręgosłupa, tak aby przywrócić pełny zakres ruchu. Pozwala to
w bardzo szybki sposób usunąć przyczynę Twojego bólu. Jeszcze do niedawna najlepszym rozwiązaniem była

tabletka. Obecna świadomość alternatywnych rozwiązań każe wybierać te
metody, które są najkorzystniejsze dla
Twojego ciała. Nie usuwaj bólu! Usuń
powód jego istnienia. Cieszy nas fakt,
że coraz więcej osób wybiera tak świadomy sposób pomocy. Dzięki szybkim efektom oraz natychmiastowej
uldze w przypadku bólu kręgosłupa,
barków, kolan itp. nikogo nie trzeba
przekonywać, że wybór terapii manualnej był bardzo trafiony. Jeżeli znasz
kogoś, kto walczy z haluksami, ostrogami czy skoliozami, które można
skorygować w zadowalający sposób,
pokaż mu miejsce, gdzie może szukać
pomocy. Będzie Ci bardzo wdzięczny.
Wszyscy lubią piękne zapachy. Ty
też, prawda? Dlatego z myślą o tym,
wprowadzamy właśnie całą gamę olejków na bazie naturalnych składników,
dzięki którym skóra będzie dobrze zabezpieczona w zimowe dni. To kolejny

ts

ukłon w Twoim kierunku.
Przez cały rok zaskakujemy wszystkich, którzy przesłali nam kontakt
do siebie lub odwiedzili nas w studio.
Oferty specjalne i promocje to u nas
codzienność. Atrakcyjne karnety i
wręcz doskonałe karty upominkowe, które biją rekordy popularności w
kategorii „prezent na każdą okazję”
czekają na Ciebie. Wszystkiego nie
sposób tutaj opisać, dlatego szczegóły

odnajdziesz na naszej stronie internetowej.
Idą święta - rozdajemy prezenty! Zapewne wiesz już co trzeba zrobić?
Zaskocz najbliższych wyszukanym
upominkiem.
Spraw prezent swoim bliskim - teraz ze
świątecznym rabatem!
PS Możesz do nas napisać na adres:
agnieszka@maitri-masaze.pl
W mailu możesz podać nam propozycje namiaru na kogoś, kto takiego
masażu bardzo potrzebuje. Dodaj też
dobre uzasadnienie. Najciekawszy list
nagrodzimy najwspanialszym masażem z naszej oferty. Wybierz masaż
na: www.maitri-masaze.pl.
Jaki wybrałeś/aś? Czekamy na wiadomość!
Agnieszka i Krzysztof
Studio Masażu „MAITRI” w Wałczu

8

Skok o dwie klasy

Z twórcą aeratora pulweryzacyjnego, prof. dr. hab.
Stanisławem Podsiadłowskim z Instytutu Inżynierii
Rolniczej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
rozmawia Marcin Koniecko.
Pamiętam Pana profesora sprzed
jedenastu lat, jak rozmawialiśmy
przy brzegu Jeziora Zamkowego w
Wałczu, gdy był wodowany aerator.
Dzisiaj znów się spotykamy. Co Pan
tutaj robi?
- Robimy remont aeratora, który przyzwoicie pracował przez szereg lat. Wymieniamy segmenty, które się zużyły i
robimy regulacje.
Na początku aerator był przez Pana

serwisowany. Jak to wyglądało później? Wiele osób twierdziło, że to
urządzenie zostało pozostawione na
pastwę losu…
- Robiliśmy przeglądy. Czasami nam
za te przeglądy płacono, czasami nie.
Różnie to wyglądało. Zależy ile było
pieniędzy w kasie miasta. Jednak zależało nam, żeby to urządzenie funkcjonowało dobrze i często szliśmy miastu
na rękę. Aerator znakomicie się tutaj
spisywał. Na koniec jego pracy w najgłębszej fazie jeziora (hypolimnionie)
odnotowaliśmy siedmiokrotnie niższe stężenie siarkowodoru w stosunku do 2003 roku. Rezultat był bardzo
widoczny. Teraz nie ma rady. Trzeba
ten aerator „troszeczkę” reanimować.
Chociaż ogólnie jest on w dobrym
stanie i mówiłem już wiceburmistrzowi (Waldemarowi Lechnikowi - dop.
aut.), że nie należy go złomować, bo
może popracować jeszcze kilka ładnych lat.
Ile kosztuje nowy aerator?
- Ponad dwieście tysięcy złotych.
A ta naprawa?
- Nie powinna przekroczyć 25 tysięcy złotych, czyli prawie dziesięć razy
mniej niż zakup nowego. To ma sens.
Wróćmy do efektywności „naszego”
aeratora. Może profesor wytłuma-
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czyć naszym czytelnikom jaki ma
wpływ niższe stężenie siarkowodoru
na roślinność, ryby, czystość wody…
W jeziorach, do których spłynęło sporo zanieczyszczeń - a takim jest Jezioro
Zamkowe w Wałczu - dzieje się tak, że
osadzają się te zanieczyszczenie w najgłębszym miejscu, tzw. głęboczku kulminacyjnym. Z reguły tam już nie ma
tlenu, zachodzą przemiany beztlenowe
i wytwarza się siarkowodór. Problem
polega na tym, że ten siarkowodór
trzeba stamtąd wydostać, ponieważ on
- gdy zachodzi np. stratyfikacja letnia
lub wiosenna - siarkowodór bardzo
negatywnie wpływa na cały ekosystem
jeziora. Podstawą rekultywacji jezior
zawsze jest natlenianie głęboczka kulminacyjnego. Od tego się zaczyna.
Później można robić np. biomanipulacje.
Na czym to polega?
- W okresie „leczenia” jeziora ogranicza się ilość ryb zooplanktonożernych,
takich jak płotka, karaś, czy leszcz.
Zwiększa się natomiast populację ryb
drapieżnych, przede wszystkim szczupaka. Z tej przyczyny, że jego narybek
pojawia się bardzo szybko i „urzęduje”
w strefie trzcin i czeka na narybek ryb,
które zjadają zooplankton. Najcenniejszym zooplanktonem są dafnie, bo
potrafią zjadać nawet duże sinice. Tak
więc im więcej szczupaków w jeziorze,
reklama

tym lepiej.

(związek inaktywujący fosfor).

Aerator działa zimą, gdy jest lód?
- Nie. Pasek się zużywa, bo hamuje
rota. Na wiosnę te paski się wymienia.
Apelujemy do władz miasta, żeby jakiś
konserwator się tym zajmował.

Pytanie zasadnicze. Jak była sklasyfikowana woda Jeziora Zamkowego 11
lat temu i jaką klasę posiada dzisiaj?
- Wtedy była pozaklasowa (w dużym
stopniu zanieczyszczona - dop. aut.).
Teraz spełnia warunki II klasy czystości.

Dużo jest Pana aeratorów w Polsce?
- Dwadzieścia (w Wałczu był trzeci
- dop. aut.). Wiosną robimy ich przeglądy. Najczęściej nam za nie płacą. Te
aeratory dobrze się spisują. To mądra
rzecz.
Czy wprowadzał Pan ostatnio jakieś
innowacje co do funkcjonowania
tych aeratorów?
- Zastosowaliśmy dozownik, który
do powracającej wody na dno mającej dużo tlenu już bez siarkowodoru,
dodaje takimi kropelkami koagulant

Stan wody poprawił się dzięki aeratorowi?
- Tylko i wyłącznie.
Dziękuję za rozmowę.
PS Profesorowi i jego ekipie nie udało
się wszystkiego z aeratorem zrobić tej
jesieni (za niski stan wody i za zimno),
dlatego urządzenie ciągle znajduje się
przy brzegu w trzcinach. Naprawa będzie kontynuowana wiosną.
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UWAGA!
Od 25 grudnia nowe
przepisy konsumenckie
Szanowni Konsumenci, od 25 grudnia br. będą obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o prawach
konsumenta, jednakże dotyczą one
wszelkiego rodzaju umów zawieranych od tegoż dnia. Zatem oczywiste
jest, że jeszcze przez dwa lata aktualne będą jednocześnie dotychczas
obowiązujące przepisy, a dotyczyć
będą wszelkiego typu umów (towary i usługi) zawartych do 24 grudnia
2014 r. włącznie.
Jakie to będą zmiany? Szczegółowo zacznę pisać
o wszystkich już w pierwszym numerze styczniowym. Dzisiaj chcę zasygnalizować obszary,
które zostały zmodyfikowane;
- umowy zawierane w sposób tradycyjny, w
tym obowiązki informacyjne, zasady płatności,
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, odpowiedzialność z tytułu gwarancji (tu

głównie następuje zmiana przepisów Kodeksu
cywilnego),
- umowy zawierane na odległość (poszerzenie
obowiązków informacyjnych, zmiana terminu
na odstąpienie od umowy),
- umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa.
W niektórych przypadkach są to zmiany dość
istotne (zawieranie umów na odległość - zarówno usługi jak i towar) albo też wprowadzające
klarowność przepisów.
Niektóre sklepy stacjonarne i internetowe informują swoich klientów, że już stosują nowe
przepisy w ramach swoich usług. Warto zatem
uważnie wczytywać się w regulaminy sklepów
internetowych czy też pytać sprzedawców o
wcześniejsze wprowadzanie nowych przepisów.
Mam dla Państwa jeszcze jedną radę. Proszę się
zastanowić czy koniecznie musimy już teraz dokonać jakiegoś zakupu - szczególnie jeżeli jest
to sprzęt AGD, RTV czy też meble. Być może
warto wstrzymać się z takim zakupem przez
dwa tygodnie w imię lepszej ochrony interesów
konsumenckich.
Szanowni Konsumenci, w biurze naszego oddziału są dostępne bezpłatnie broszury zawierające nowe przepisy ustawy konsumenckiej.
Zapraszam w każdą środę w godzinach od 14.00
do 17.30 ul. Okulickiego 22
Zapraszam również wszystkich przedsiębiorców sprzedających towary i usługi dla ludności.
Mam dla Państwa „Zbiór przepisów konsumenckich dla przedsiębiorców”.
Mieczysława Łukaszewicz, prezes wałeckiego
oddziału Federacji Konsumentów
Mieczysława Łukaszewicz, prezes wałeckiego
oddziału Federacji Konsumentów
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doprowadził tylko główne przyłącze
lewizyjnym, który rozpoczyna się w

z nieruchomością. Organ podatkowy w przedmiotowej sprawie uznał,
że na korzyść właściciela przemawia:
nabycie nieruchomości dla celów prywatnych- bez zamiaru odsprzedaży,
przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży
na zaspokojenie potrzeb najbliższej
rodziny, brak profesjonalnej reklamy
sprzedaży działek, niewykorzystywanie nieruchomości w prowadzonej
działalności gospodarczej, niedokonywanie jakiegokolwiek uatrakcyjnienia działek, niedziałanie w przeszłości
jako deweloper lub pośrednik nieruchomości, wystąpienie o warunki zabudowy jedynie w związku z planami
rodzinnymi i zdrowotnymi.
Organ podatkowy uznając, że podatnik nie jest obowiązany do zapłaty
podatku VAT powołał się również na
orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (C-180/10 i C-181/10) z którego wynika, że za podatnika należy
uznać osobę, która w celu dokonania
sprzedaży gruntów angażuje środki
podobne do wykorzystywanych przez
handlowca, tj. wykazuje aktywność
w przedmiocie zbycia nieruchomości
porównywalną do działań podmiotów
zajmujących się profesjonalnie tego
rodzaju obrotem.

wody. Możliwe, że pozostałe przyłącza
będą w przyszłości doprowadzone do
działek. Dodatkowo planowana sprzedaż poszczególnych części posiadanej
nieruchomości będzie się odbywała w
różnych odstępach czasowych w zależności na przykład od potrzeb finansowych, będzie procesem długotrwałym
z uwagi m.in. na to, że jest to sprzedaż
majątku osobistego i nie będzie prowadzona w żadnej zorganizowanej
formie.
W takim przypadku organ podatkowy uznał, że sprzedaż działek będzie
zwykłym wykonywaniem prawa własności- korzystaniem z przysługującego prawa do rozporządzania własnym
majątkiem, która to czynność oznacza
działanie w sferze prywatnej, do której
unormowania ustawy o podatku od
towarów i usług nie mają zastosowania.

drugiej połowie sierpnia 2014 roku.
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Z Wałcza do Dubaju

Czas kompromisów

O nowej, rozpoczynającej
się właśnie kadencji, planach na kolejne cztery lata
i współpracy z Radą Miasta i Gminy z burmistrzem
Człopy Zdzisławem Kmieciem rozmawia Piotr Szypura.

Różnica 22 głosów, z jaką zwyciężył Pan w drugiej turze wyborów,
każe sądzić, że miasto i gmina są
równo podzielone na zwolenników i przeciwników burmistrza.
Jak Pan zamierza przekonać do
siebie tych drugich?
- Tuż przed drugą turą zostałem w
niewybredny sposób zaatakowany
i napisano oraz powiedziano sporo nieprawdy. To zadecydowało, że
wiele osób przestało mnie popierać.
Mój kontrkandydat obiecał jednak,
że pewne fakty sprostuje. Zdaję so-

bie sprawę, że istnieją podziały, lecz
to, co chcę robić w kolejnej kadencji jest zawarte w moim programie
wyborczym i pracą oraz realizacją
obietnic przedwyborczych zamierzam przekonać moich oponentów.

Jakie zadania Pan wraz z radnymi
ma zamiar zrealizować w kolejnych czterech latach?
- W dużym stopniu będzie to kontynuacja inwestycji, które zostały
rozpoczęte w minionej kadencji.
Priorytetem będzie również budowa drugiego budynku komunalnego, zakończenie budowy plaży nad
Jeziorem Trzebińskim oraz kupno
samochodu strażackiego dla OSP
Człopa. Musimy skupić się nad
rozbudową ulic Polnej i Rybackiej,
a także dokonać kompleksowej modernizacji hydroforni w Człopie.
Należy zmodernizować sieć kanalizacyjną na terenie gminy, a także

wdrożyć projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Oczywiście będą kontynuowane
remonty wiejskich świetlic. Czeka
nas również termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej
oraz wdrożenie systemu pomocy
dla osób starszych. Mamy zamiar
pozyskiwać środki zewnętrzne tak
z Unii Europejskiej, jak i z programów krajowych. Nasz skromny,
wynoszący około 17 milionów roczny budżet wymaga oszczędnego gospodarowania.

Czy przewiduje Pan zmiany personalne w urzędzie?
- Nie jest tajemnicą, że sekretarz Jerzy Bekker złożył wypowiedzenie.
Obecnie przebywa na urlopie, lecz
po jego zakończeniu powróci do
pracy w urzędzie. Nie przeprowadzę
żadnej personalnej rewolucji, wszyscy pozostaną na stanowiskach, a

sekretarz podejmie swoje dotychczasowe obowiązki po urlopie.
W Radzie Miejskiej widać wyraźny podział na silną opozycję i
znajdujący się w mniejszości obóz
burmistrza. Jak zamierza Pan
współpracować z radnymi?
- Wojenki się skończyły i czas zabrać się do pracy na rzecz miasta i
gminy. Będziemy musieli wspólnie
wypracowywać pewne kompromisy, a w ważnych sprawach należy się dogadać. Musimy po prostu
rozmawiać. Przecież radni mają
również jakieś plany związane z
przebiegiem ich kadencji i należy
tak postępować, aby ich założenia
w sporej części pokrywały się z moimi. Na pewno nie będziemy stać po
dwóch stronach barykady. Stawiam
na zgodę i wspólną pracę. Dobre
pomysły, nieważne z której padną
strony, powinny zostać zrealizowa-

ne. Potrzeby mieszkańców gminy
powinny nas zmusić do szukania
porozumienia.
Dziękuję za rozmowę.

wania w sprawie sto
ograniczających kon
ra ponadto szereg ro
celem jest wzmocn
systemu ochrony kon
mentów. Ustawa z 10
zmianie ustawy o och
cji i konsumentów o
deks postępowania c
w życie po upływie
od ogłoszenia.
4. Są zmiany w praw
Ustawa z 30 maja 2
życie na przełomie
W ogólnym ujęciu m
nowe przepisy mody
ry:
- umowy zawierane
cyjny, w tym obowią
zasady
płatności, odpowied
dawcy z tytułu rękojm
ność z tytułu gwara
następuje zmiana pr
cywilnego),
- umowy zawierane n
szerzenie obowiązk
nych, zmiana termin
od umowy),
- umowy zawieran
przedsiębiorstwa.
O wszystkich tych zm
szczegółowo, będę in
naszym kąciku tuż
wejścia przepisów w
okresie świąteczno-n

Mieczysława Łukasz
prezes wałeckiego od
Federacji Konsumen

- Arabowie to wspa
otwarci ludzie, a mój
narodowego festiwalu
go spotyka się z og
liwym przyjęciem ogromna szansa stwo
nego i nie spocznę, do
sukcesu w Dubaju cz
Nasze kultury muszą
może nam w tym Wil
Oprac. zb
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Na 4 łapy...

CZWARTEK, 11 GRUDNIA 2014

CZWARTEK, 21 SIERPNIA 2014

cztery łapy...
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eniu rozkach (gestów).
zekazujemy
resie nauki
się on poza
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sytuacjach,
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onią którejdto w czasie
odze (kiedy
zym lewym
i, lecz tylko
.
ujemy podposłuszeńowym oraz

Ciąg dalszy - pies
najczęściej zadawane pytania

innych elementach istnieje jeszcze
szereg rozkazów, które będą tu sukcesywnie opisywane.
Rozkazy słowne wydajemy zawsze
normalnym głosem, który stopniowo
wyciszamy, aż dojdziemy do samych
rozkazów
3 ślimakioptycznych.
miały butelkęNatomiast
wódki. te
drugie
(gesty) wydajemy
No i postanowiły
że ktośenergicznie
musi iść
i czytelnie,
do sklepu,bynopies
bo nie
jak miał
to takwątpliwobeż zaści,
o coi nam
chodzi.
kąski
popitki.
Żaden nie chciał
iść, więc urządzili głosowanie.
Wypadło na jednego, który chcąc
Czy
można zmieniać roznie chcąc poszedł.

kazy w trakcie szkolenia?

Czekaliale
nazniego
dwa, cztery.
Można,
wielurok,
powodów
nie powinno się tego robić. Rozpoczynając
W pewnym
momencie
jeden z jakie
szkolenie,
musimy
wiedzieć,
nich
mówi:
rozkazy będziemy wydawać nasze- Słuchaj
może jednak
wypijemy je
mu
wychowankowi
i wprowadzać
bez niego,
co?
zgodnie
z planem.
Jeśli uczymy psa
Na to z krzaków
wychodzi
trzeci
siadania,
od samego
początku
użyślimak
i
mówi
:
wamy rozkazu „siad” i tak powinno
- Bo
pójdę...
być
donie
końca.
Oczywiście nic się nie
stanie, gdy po pewnym czasie zmienimy ten rozkaz na wygodniejszy
dla nas „usiądź”. Psa można w każdej
- Mariola, płakałaś?
chwili przyzwyczaić do dźwięku, któ- Tak. A po czym poznałeś, miły?
ry- będzie
wiązał się z wykonywaniem
Wąsy masz mokre.
konkretnej czynności, lecz brzmiał
inaczej niż rozkaz używany w takiej
sytuacji poprzednio. Należy jednak
pamiętać
o tym,
że zmiana
rozkazów
Było około
jedenastej
w nocy,
wprowadza
w umyśle
czworonoga
kiedy dr Harting,
miejscowy
pewne
zamieszanie,
dlatego Wokreweterynarz,
odebrał telefon.
ślonej
czynności
należy
uczyć jakby
słuchawce usłyszał spanikowany
głos starszej pani:
- Panie doktorze, nie mogę
rozdzielić moich kotów. Chyba
powariowały. Jeden wspina się
na drugiego i kopulują! Co mam
zrobić?
- Niech pani spróbuje uderzyć je
laską, - zasugerował lekarz.
- Już to zrobiłam, ale nie zwróciły na to uwagi - wykrzyknęła
kobieta.
- To może proszę polać je zimną
wodą, to powinno nieco ostudzić ich temperament - poradził
weterynarz.
- Tego też próbowałam, ale one
tylko wlazły pod łóżko i robią to
nadal! Co mam począc?!
- W takim razie - westchnął weterynarz - proszę podejść do kotów
z telefonem i powiedzieć, że ktoś
dzwoni do jednego z nich.
- Naprawdę pan myśli, że to
zadziała?! - zapytała zdziwiona
kobieta.
- W moim przypadku podziałało
idealnie.
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takiej i
chwytamy
za obrożę,
sami natobędzie
reagował
na wymawiane
słowa
miast gdy
pośladkami
naciskamy
na
wtedy,
pokażemy mu,
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REKLAMA

go głaskaniem, po czym powoli

wo oznacza. Dla przykładu podamy,
schodzimy
z niego,
powtarzając
że
aby nauczyć
psa siadania,
można
w
dalszym
ciągu
rozkaz
używać dowolnego słowa, np. „siad”.
„drzeNastępnie
ustawiamy
się obok
wo”.
Kiedy pies
usłyszy wspomniane
słowo,
zajmie
pozycję siedzącą.
w pozycji
zasadniczej.
Kolejnym

razem próbujemy zmusić wychowanka do zajęcia pozycji siedząArtur Wach, praca zbiorowa A. Wach,
cej naciskiem ręką na jego zad, a
L. Wach, Wydawnictwo Novaeres,
gdy będzie
Gdynia
2008 r.się dalej opierał, powtarzamy
poprzednie
Kontakt do autora
w celu ćwiczenie
indywiduaż do skutku.
alnych
porad pod numerem 604 328
544.

Jak nauczyć psa warowania?

REKLAMA

reklama

Jeśli pies zaczął rozumieć rozkaz
„siad” i wykonuje go bez oporu,
przystępujemy do nauki warowania. Najpierw pies musi usiąść
przy naszej nodze, następnie kucamy koło niego, lewą ręką trzymamy smycz tuż przy obroży,
prawą chwytamy przednie łapy
i wydając rozkaz słowny „waruj”,
ciągniemy smyczą ku dołowi, natomiast prawą ręką wyciągamy
przednie łapy do przodu, aż pies
się położy. Leżącego czworonoga
chwalimy i głaszczemy, po czym
staramy się bardzo powoli podnieść się do postawy zasadniczej.
Jeśli nam się to uda i pies się nie
podniesie, stajemy obok niego
i w tej pozycji przetrzymujemy

go przez kilkanaście sekund.
Następnie wydajemy mu rozkaz
„siad” i ruszamy z miejsca w obranym kierunku. Po przećwiczeniu elementów chodzenia przy
nodze zatrzymujemy się i przystępujemy do powtarzania siadania, a potem warowania. Robimy
tak aż do skutku.

Artur Wach, praca zbiorowa A.
Wach, L. Wach, Wydawnictwo
Novaeres, Gdynia 2008 r.
Kontakt do autora w celu indywidualnych porad pod numerem 604 328 544.
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Przewaga nie musi być miażdżąca

Nie zapominajmy o Piotrze Gembickim…
- To bardzo sympatyczny, ciepły i
uśmiechnięty człowiek, ale nie będę
ukrywać, że nie czułam z jego strony zagrożenia. Od razu było wiadomo, że nie wejdzie do drugiej tury,
bo że druga tura będzie, było przesądzone od początku kampanii.
Proszę porównać kampanię przed
pierwszą i drugą turą
- Kampania była bardzo długa. Niektórzy kandydaci „wywiesili” się już
pierwszego dnia, co pozostałych
wprowadziło w stan konsternacji.
Ja to wytrzymałam, moje banery ukazały się na końcu. Dobrze
myślałam, że w niedużym mieście

informacje rozchodzą wyjątkowo
szybko. Kampania przed pierwszą
turą była czysta. Myślę, że pierwszą
część przespałam i zbyt mało zbliżyłam się do ludzi. Myślałam, że to,
co napiszę w gazetach - wystarczy.
Pomyliłam się. W drugiej turze wyszłam do ludzi i usłyszałam rzeczy,
które mnie zszokowały. Na przykład
informacja jakobym miała przenosić ryneczek na stadion. Szeptana
nieprawda była bardzo niesympatyczna.
Ma Pani sobie coś do zarzucenia?
Myślę o kampanii przed drugą
turą…
- Nie.

Brąz w trójboju

Wałczanin Tomasz Kowalski
wywalczył brązowy medal
podczas mistrzostw Polski w
trójboju siłowym.

W rozgrywanej w Pieńsku koło Zgorzelcu imprezie w 8 kategoriach wagowych rywalizowało 95 zawodniczek i
zawodników.
Na trójbój siłowy składa się przysiad ze
sztangą, wyciskanie sztangi na ławeczce i tzw. „martwy ciąg”. Zawodnik ma
trzy próby w każdym boju, sam wybiera ciężar jaki ma zamiar dźwigać, a
suma najlepszych wyników składa się
na końcowy rezultat. Wałczanin reprezentujący barwy KS Społem Tęcza
Kielce w kategorii do 120 kilogramów
osiągnął wynik 792,5 kg i zajął trzecie
miejsce.
- Do zawodów przygotowuję się sam,
a ostry trening rozpoczyna się 13 tygodni przed zawodami - opowiadał
32-letni zawodowy żołnierz. - Trenuję
trzy razy w tygodniu po 2 godziny. Jest
to spory wysiłek i dlatego należy stosować odpowiednią, wysokokalorycz-

ną dietę. Startuje w barwach klubu z
Kielc, ponieważ w pobliżu Wałcza nie
ma podobnego klubu, a żeby wystartować w mistrzostwach, należy być
zrzeszonym.
Obecnie Tomasz Kowalski zamierza

Moim zdaniem to Pani wyciągnęła
najcięższe działa…
Jakie? Przekazałam jedynie, to czego oczekiwała ode mnie społeczność i to, o co dopytywali się dziennikarze.

Zostawmy kampanię. To już było.
Pomówmy o przyszłości. Realizacja których punktów programu
wyborczego jest dla Pani priorytetem?
- W dalszym ciągu trzeba oddłużać
miasto. Moim najważniejszym celem będzie pozyskiwanie środków
zewnętrznych, oczywiście w porozumieniu z powiatem. Taki jest
wymóg. Musimy zrobić wszystko,
żeby zrealizować zadania zapisane w kontrakcie samorządowym.
O to bardzo będziemy zabiegać.
Wielkim problemem są drogi. Stan
ulic w takich miejscach, jak chociażby: Raduń, Zaułek Chełmiński,
Chrząstkowo, Półwiejska, Batorego
tylko ten fakt potwierdza. Spróbujemy zrobić ile się da w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. Kolejną sprawą jest uzbrojenie
działek mieszkaniowych i Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Obecnie przeznaczamy na to milion
złotych, by przygotować grunty do
sprzedaży. W końcu musimy zacząć
skutecznie myśleć o budownictwie
mieszkaniowym dla tych osób, które nie mogą zaspokoić tych potrzeb
we własnym zakresie. Model wprowadzony w Stargardzie Szczecińzrobić sobie dłuższą przerwę w startach, ponieważ chce w pełni wyleczyć
kontuzję barku. Będzie pomagał swojej siostrze w przygotowaniach do mistrzostw Polski juniorów w trójboju,
które odbędą się w marcu przyszłego
roku. Karolina Kowalska w tegorocznych mistrzostwach zajęła czwarte
miejsce.
piotr

skim jest imponujący. Na własne
oczy widziałam mieszkania dla
seniorów, dla osób niepełnosprawnych i tych, które dopiero zaczynają
życie na własną rękę - po opuszczeniu domów dziecka. W opiekę nad
mieszkańcami włączyły się organizacje pozarządowe, a przy pozyskiwaniu środków na realizację tego
pomysłu pozyskano pieniądze ze
wszystkich rządowych programów.
To coś wspaniałego. Wałcz zgłosił akces do podobnego programu.
Wydzieliliśmy kilka mieszkań pod
potrzeby lokalami chronionych.
Jest szansa na współpracę z Caritas,
który ma niesamowite doświadczenie w przystosowaniu zagubionych
do samodzielnego funkcjonowania.

Mieszkańców bardzo interesuje
kiedy będą mogli jeździć autobusami bez biletów?
- Zgłoszone plany obejmują cztery
lata. Proszę zrozumieć, że drugiego
dnia po złożeniu ślubowania nie
można ich spełnić. W przypadku
komunikacji musimy poczekać na
nowelizację ustawy, która pozwali
na takie rozwiązanie. W tym czasie z gminą wiejską będziemy prowadzić analizę finansową przedsięwzięcia. Musimy dopracować
wszelkie szczegóły i warianty, i
dopiero wówczas złożę obietnicę w
postaci konkretnej daty.

nymi?
- Ciężko na razie wyrokować, na
to jest zbyt wcześnie. Nie wiem,
czy koalicja zawiązana na potrzeby
wyborów do prezydium Rady, do
komisji, będzie trwała. Uchwały,
szczególnie budżetowa, pokażą czy
nasi radni będą radnymi swoich
pięciu ulic, czy całego miasta. Jeśli
będą myśleli wyłącznie o miejscu
z którego startowali, zbudowanie
spójnej polityki finansowej i inwestycyjnej będzie trudne. Zakładam,
że wszyscy wykazują dobrą wolę.
Powinniśmy wspólnie myśleć o
przyszłości miasta. Jestem gotowa
do współpracy z każdym radnym.
Miasto jest dobrze przygotowane
do pozyskiwania środków z UE w
nowej perspektywie finansowej?
- Udowodniliśmy, że potrafimy.
Warto przypomnieć, że razem z
dyrektorami jednostek organizacyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat,
czyli w trudnym okresie, pozyskaliśmy ponad 7 mln zł.
Takiego bałaganu w inwestycjach
już chyba nie będzie?
- Jesteśmy po audycie, który zbadał inwestycje przeprowadzone w
ostatnich dwóch latach w wydziale
inwestycji. Wydział otrzymał 3 na 4
możliwe punkty. Prawda, że nieźle?
Dziękuję za rozmowę.

Już po pierwszych sesjach. Jak będzie wyglądała współpraca z radREKLAMA
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Strażacy dla Kubusia

Podczas mikołajkowej imprezy charytatywnej dla Kubusia Narela udało się zebrać
ponad 13 tysięcy złotych, co
znacznie przybliżyło rodziców chłopca do kupna niezbędnego sprzętu - przenośnego koncentratora tlenu.

Głównymi organizatorami imprezy
byli koledzy taty bohatera imprezy,
Wojciecha Narela - druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznie.
Strażaków wspomogli m.in. koledzy
z okolicznych jednostek, właściciele
tuczyńskiej „Dobrawy”, członkowie
Klubu Otwartej Twórczości w Tucznie,

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Jeziorki „Dalia” oraz wielu mieszkańców, którzy po raz kolejny udowodnili,
że serce mają po właściwej stronie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się licytacja. Wśród najciekawszych
i najcenniejszych przedmiotów można
wymienić m.in. prace lokalnych artystów - Rafała Rubaka i Randolfa Bytnerowicza, domki z piernika, które wylicytowano za 700 i tysiąc złotych, torty
(500 i 600 zł), choinkę (800 zł) oraz
kupon na wykonanie… murala, który
„poszedł” za tysiąc złotych. Wśród innych atrakcji imprezy, która odbyła się
6 grudnia w Dobrawie, można wymienić loterię fantową, malowanie twarzy,
skręcanie balonów, ognisko, konkursy

z nagrodami, kiermasz książek i ozdób
świątecznych, pokaz zumby, występ
Anny Stachowiak i koncert grupy
„Imago”. Imprezę zakończyła zabawa
taneczna przy muzyce zespołu AM.
- Wojtek jest naczelnikiem naszej
jednostki. Bardzo go szanujemy, ponieważ mimo tej trudnej sytuacji
wynikającej ze stanu zdrowia synka,
niezwykle angażuje się w nasze działania - mówi Dariusz Michałowski z
OSP w Tucznie. - Nie jesteśmy liczną
jednostką, dlatego jesteśmy z sobą bardzo zżyci i zgrani. Nie mogliśmy nie
pomóc naszemu koledze w tak trudnej
sytuacji.
Kubuś Narel niedługo skończy dwa
lata. Urodził się w 24 tygodniu ciąży,
ważył niecały kilogram. Otrzymał zaledwie punkt w skali Apgar. Tuż po
narodzinach przeszedł bardzo ciężkie
niedotlenienie, które spowodowało
zatrzymanie akcji serca. Większość
swojego krótkiego życia spędził w
szpitalu. Mimo intensywnego leczenia
i rehabilitacji nie widzi, nie siedzi, nie
mówi. Ponieważ każda infekcja jest dla
niego ogromnym zagrożeniem, rodzice bardzo rzadko wychodzą z nim z
domu.
- Kubuś przeszedł ostatnio zapalenie
płuc. Na szczęście jest na tyle silny,
że pokonaliśmy chorobę w domu, nie
było konieczności leczenia w szpita-

lu - mówi Alicja Narel. - Syn ciągle
jest w ciężkim stanie. Raz w tygodniu
przyjeżdża do niego rehabilitantka z
hospicjum, sami też stale go rehabilitujemy. Opiekują się nim lekarze neurochirurgii, neurologii, kardiologii,
ortopedii. Można tak wymieniać bez
końca. Kuba jest podłączony do koncentratora tlenu. Zbieramy na przenośny sprzęt, ponieważ na każdy wyjazd
do lekarza, rehabilitację lub zwykły
spacer musimy taki koncentrator wypożyczać.
Przenośny koncentrator tlenu kosztuje

około 17 tys. złotych, podczas imprezy charytatywnej udało się zebrać 13.
Brakuje jeszcze czterech tysięcy.
Kubusiowi można pomóc za pośrednictwem Fundacji Złotowianka.
Wpłaty indywidualne należy kierować
na adres: Fundacja Złotowianka, ul.
Widokowa 1, 77-400 Złotów, numer
konta 25 8944 0003 0002 7430 2000
0010 (SBL Zakrzewo) z dopiskiem: Jakub Narel N/15.
zb

Podziel się świętami

11 osób, czyli rodzice - Natalia i Przemysław oraz ich
dzieci: ośmioletni Jaś, dwa
lata młodszy Andrzej, czteroletni
Kacper,
dwuletni
Piotruś,
pięciomiesięczny
Kuba, a także ich babcia, jej
dwie córki i syn jednej z nich
mieszkają w dwóch pokojach. Ciężko uwierzyć?

O pomoc dla rodziny Ptaków zwrócili
się do nas ich sąsiedzi. Podkreślali, że
to niezwykle ciepli, kochający się i pracowici ludzie, których życie nie rozpieszcza i którzy mają po prostu więcej
dzieci niż przeciętne rodziny.
- Jaś jest opóźniony w rozwoju. Tuż po
urodzeniu lekarze radzili, żebyśmy oddali go do ośrodka. Mówili, że nigdy
nie będzie nawet chodził. Nie chcieliśmy go oddać, nie wyraziliśmy też
zgody na podawanie mu leków psychotropowych, walczyliśmy o niego
- wspomina Natalia Ptak. - Mówiono
nam, że Jaś lepiej będzie się rozwijał
przy rodzeństwie… Dwa lata później
urodził się Andrzej, niestety jakiś czas
temu zdiagnozowano u niego autyzm.
Obaj chłopcy są pod opieką specjalistów. Kolejne dzieci są potwierdzeniem braku skuteczności środków antykoncepcyjnych, choć skłamałabym,
gdybym powiedziała, że żałujemy…
Oboje z mężem pochodzimy z rodzin
wielodzietnych. Rodzeństwo zawsze
było dla nas ogromnym wsparciem i
cieszymy się, że nasze dzieci, szczególnie te chore, nigdy nie będą same.
11 osób, a także dwa psy i dwa koty
mieszkają w dwóch pokojach na 85

m2 w mieszkaniu będącym własnością
gminy. Na strychu jest wprawdzie jeszcze jeden pokój, ale nie można z niego korzystać w zimniejszych porach
roku, bo jest nieogrzewany. W jednym
pokoju śpi aż siedem osób, w drugim
cztery. O chwili ciszy i spokoju ciężko nawet pomarzyć, choć nie to jest
największym zmartwieniem rodziny.
Dom jest w fatalnym stanie. Podłogi
błagają o wymianę, a ściany o odgrzybianie i nowe tynki. Jedynym źródłem
ciepła jest metalowy piec stojący w
większym pokoju. W łazience nie ma
ciepłej wody, bo drugi piec się zepsuł.
Po kilku miesiącach Ptakom udało się
wreszcie odłożyć na naprawę. Brakuje tylko kilku części. Liczą, że zdążą
przed Bożym Narodzeniem. Do wymiany w domu Ptaków nie kwalifikują
się tylko okna.
- Staramy się jak możemy wykonywać
niezbędne naprawy, ale przy takiej
gromadce odłożenie pieniędzy jest
bardzo trudne. Mąż i teściowa pracują, a oprócz tego Przemek wyjeżdża
na dwa miesiące za granicę, żebyśmy
mogli jakoś związać koniec z końcem
i zadbać o dom - opowiada N. Ptak.
- Ciężko żyje się w takim skupisku.
Teściowa ma najtrudniej, bo już zdążyła się odzwyczaić od małych dzieci… Przez jakiś czas wynajmowaliśmy
mieszkanie, ale koszty nas przerosły.
Na liście oczekujących na mieszkanie
w gminie jesteśmy od czterech lat, ale
poprzedni wójt nam powtarzał, że są
ludzie w trudniejszej sytuacji, więc
czekamy dalej. Liczymy, że dzięki nowemu wójtowi uda się jednak coś dla
nas znaleźć.
Co ciekawe, dzieci (z wyjątkiem Kuby)

i ich mama nie mają meldunku, ponieważ lokal, w którym wcześniej mieszkali został sprzedany. Pani Natalia
zameldowana jest w Rutwicy tymczasowo. Jak twierdzi Przemysław Ptak,
poprzedni wójt odmówił zameldowania rodziny w lokalu, który zajmują.
Ma nadzieję na inne podejście nowego
wójta do ich wyjątkowej sytuacji.
Niestety nie udało nam się tego zweryfikować. Jan Matuszewski pozostaje
dla nas niedostępny. Mimo że umówiliśmy się z nim na spotkanie na konkretny dzień i godzinę, i zasygnalizowaliśmy temat, na jaki chcemy z nim
porozmawiać, ostatecznie… nie znalazł dla nas czasu.
Dzień Natalii Ptak wygląda następu-

Sesja ze ślubowaniem

Fiaskiem zakończyła się
próba zmniejszenia poborów burmistrz Bogusławie
Towalewskiej. Wałeccy rajcy
zadecydowali
większością
głosów, że wynagrodzenie
„matki Wałcza” pozostanie
na takim samym poziomie.

Początkowo sesja miała podniosły
charakter. B. Towalewska złożyła ślubowanie, dokonała uroczystego odczytu, były kwiaty i brawa.
- Ten dzień ma dla mnie charakter
szczególny. Przed chwilą złożyłam
ślubowanie i przyjęłam ponownie
obowiązki związane z funkcją burmistrza. To odpowiedzialna i zaszczytna rola, która jest zobowiązaniem do
ciężkiej i efektywnej pracy dla dobra
naszych mieszkańców i naszego miasta - mówiła B. Towalewska. - Mieszkańcy oczekują od nas podejmowania
mądrych decyzji, spokojnej rozmowy i
racjonalnych argumentów, wzajemnego szacunku i zrozumienia racji dru-

giej strony. Taką atmosferę musimy
stworzyć w czasie pracy w komisjach
i na sesjach.
Radna Anna Ogonowska próbowała
przeforsować wniosek o przełożenie
projektu uchwały ws. wynagrodzenia
burmistrza Wałcza na koniec sesji.
Gdy radni poparli jej pomysł (7 za, 2
przeciw, 10 wstrzymało się od głosu),
okazało się, że wniosek nie ma mocy
prawnej, bo potrzebuje bezwzględnej większości głosów. Tym samym
projekt był głosowany w początkowej
fazie obrad. Przewodniczący Zdzisław
Ryder powiedział, że jest propozycja,
aby wynagrodzenie burmistrza podtrzymać z 2012 r. i że jest to propozycja uzasadniona. Nie zgodził się z tym
radny Adrian Zalewski, który był za
obniżeniem pensji „głowy miasta”.
- Mówi się, że w Wałczu nie ma pieniędzy na różne rzeczy, np. na wystój
miasta. Nie tylko jestem za obniżką
pensji burmistrza, ale także nas, radnych. Zróbmy to - próbował przekonać zgromadzenie A. Zalewski.
Aktualne wynagrodzenia burmistrza

wynosi 11,3 tys. zł. A. Zalewski proponował, aby tę kwotę pomniejszyć do
8,5 tys. zł. Ta suma miała być obniżona
poprzez poszczególne składniki: (wynagrodzenie zasadnicze z 5,8 tys. zł do
4,8 tys. zł, dodatek funkcyjny z 2 tys. zł
do tysiąca zł, dodatek specjalny z 2340
zł do 1740 zł, dodatek za wysługę lat z
1160 zł do 960 zł). Jak wyliczył radny,
te cięcia w skali kadencji to oszczędności rzędu ponad 134 tys. zł. Niestety A.
Zalewski nie powiedział jakie oszczęd-
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jąco. Wstaje przed 6.00, przygotowuje
śniadanie Jasiowi i Andrzejowi, a potem odprowadza ich na autobus do
Strączna. Kiedy młodsze dzieci są w
drodze do przedszkola, starsze już nie
śpią. Natalia szykuje im więc śniadanie, a potem przygotowuje obiad i odbiera Jasia i Andrzeja. Po ich powrocie
wspólnie jedzą obiad, potem zaczyna
się nauka, wspólna zabawa, kolacja i
przygotowywanie ubrań dla dzieci na
następny dzień, żeby rano wszystko
szło sprawniej. Do tego trzeba dodać
ciągłe sprzątanie i pranie. Przy tak
licznej rodzinie pralkę trzeba włączać
nawet trzy razy dziennie.
Sporą część i tak mocno ograniczonego budżetu Ptaków pochłaniają leki
(Piotruś ma anemię), pampersy i mleko dla Kubusia (jest alergikiem) oraz
wyjazdy z dziećmi do specjalistów,
m.in. do Gdańska - do centrum chorób metabolicznych, czy do neurologa

w Poznaniu. O wyjazdach na terapię
w Wałczu lub w Pile nawet nie ma co
wspominać…
Pan Przemysław już latem zadbał
o opał dla rodziny, ale oprócz tego
przyda im się wszystko inne - ubrania, żywność z dłuższym terminem
przydatności do spożycia, środki czystości i zabawki, o co po raz kolejny
ośmielamy się prosić naszych Czytelników. Zbiórkę darów prowadzimy
teraz razem z członkami Fundacji na
Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w rektoracie PWSZ przy
ulicy Bydgoskiej 50, w naszej redakcji
przy ulicy Bankowej 2 oraz u rodziny
Ptaków w Rutwicy pod numerem 8/1.
Podajemy rozmiary ubrań i butów
dla dzieci: Jaś (122, buty 31), Andrzej
i Kacper (110, buty 26-27), Piotr (90,
buty 23), Kuba - ubranka w rozmiarze
68 i większe.
Z. Błaszczyk

ności miały dotyczyć radnych.
Innych propozycji w sprawie zmiany
wynagrodzenia burmistrza nie było.
Przeciw wnioskowi A. Zalewskiego
głosowało 14 radnych. Za pozostawieniem bez zmian uposażenia „głowy
miasta” głosowało 16 radnych, 2 było
przeciw (A. Zalewski i Anna Ogonowska), 1 wstrzymał się od głosu (Maciej
Żebrowski).
Radni podjęli jednogłośnie wszystkie
uchwały dotyczące powołania poszczególnych komisji, choć początkowo zabrakło dwóch chętnych radnych
do pracy w Komisji Rewizyjnej (dopiero po przerwie do składu dokooptowano Marię Minkowską i Andrzeja

Subocza). Przewodniczącą tej komisji
została A. Ogonowska, a jej zastępcą
Maciej Goszczyński. Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki został Marek Giłka, a jego
zastępcą Jacek Jarczewski. Komisji
Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej będzie szefować Andrzej
Ksepko, a jego zastępcą została M.
Minkowska. A. Subocz został przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i
Ochrony Środowiska, a jego zastępcą
Andrzej Kwiatkowski.
MK
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Poezja Gostomi
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gostomi 3 grudnia gościli poetkę, autorkę pięciu
tomików - Małgorzatę Angel.
Autorka opowiadała o swoich tomikach poetyckich, o symbolach w nich
zawartych. Szczególną rolę poświęciła znaczeniu stołu i chleba, co związane było z nadchodzącym klimatem
świąt Bożego Narodzenia. Dzieci były
zainteresowane jak powstają utwory
poetyckie. Z chęcią oglądały pozycje
książkowe, odnajdując w nich coś dla
siebie.
Uczniowie również z zainteresowaniem słuchali jak powstają fotografie,
które zatrzymują czas i uwagę oglądającego. Autorka zdjęć podkreślała
i opowiadała jak przez obiektyw aparatu fotograficznego można zobaczyć
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więcej niż inni i jak zatrzymać chwile,
aby móc wrócić do nich w przyszłości.
Małgorzata Angel przyniosła do obejrzenia kronikę ze swoich lat szkolnych.
Była to doskonała okazja do zaprezentowania uczniom sposobów spędzania
czasu bez Internetu i telefonów komórkowych. Nawiązując do tego, że
dawniej rodzina spędzała więcej czasu
ze sobą, uświadomiła dzieciom, iż wirtualne kontakty nie zastąpią bliskich i
przyjaciół.
W następnej części spotkania uczennice - Natalia Humińska, Ewelina Czupryńska, Zuzia Pajurek i Ala Waszkiewicz zaprezentowały kilka wierszy
z tomików autorki, za co otrzymały
ogromne brawa oraz książki od autorki.
Oprac. zb
Fot. Dorota Krasnowska

Agata nagrodzona w Berlinie

Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu
Agata Buczkowska reprezentowała Polskę na Festiwalu
Euro Pop Contest w Berlinie,
gdzie - mimo ogromnej konkurencji - zajęła piąte miejsce
oraz otrzymała zaproszenie
na festiwale w Mińsku i Sofii.
Festiwal Euro Pop Contest poprzedzony jest kwalifikacjami i nominacjami
w poszczególnych państwach. Udział
w nim biorą soliści, duety i zespoły
wokalne z kilkunastu państw m.in. z
Rosji, Ukrainy, Bułgarii, Szwecji, Grecji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy
i Estonii itd., w sumie około 60 wykonawców.
Festiwal był podzielony na dwie części. Pierwszego dnia każdy uczestnik
musiał wykonać piosenkę w języku

ojczystym, a następnego hit światowy.
Agata Buczkowska zaśpiewała piosenkę Edyty Geppert „Kocham cię życie”
oraz „Modlitva” w języku serbskim.
- Jury po wysłuchaniu tych piosenek
zakwalifikowało mnie do gali finałowej, która odbyła się w trzecim dniu
festiwalu - opowiada Agata. - Jury składało się z muzyków oraz dyrektorów
innych międzynarodowych festiwali,
między innymi byli to przedstawiciele
z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Bułgarii, Niemiec i Ukrainy. Na
gali finałowej wręczono mi dyplom za
zajęcie piątego miejsca w Europie. Byłam dumna, że mogłam reprezentować
moją szkołę, miasto i kraj.
Ponadto Agata otrzymała dwie nagrody specjalne: nominację na Festiwal
„Star Flowers”, w Mińsku oraz na Festiwal „Stringendo” w Sofii.
Oprac. zb
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„Oczko” TS-u
W drugiej kolejce Wałeckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej nie było
niespodzianek. Gracze TS Kowalczyk aplikując rywalom 21
goli byli bliscy wyrównania rekordu z sezonu 2009/10, kiedy
to w jednym meczu strzelono 23
bramki.
W pierwszym, rozegranym 6 grudnia
meczu, ekipa Kruk Trans pewnie pokonała Kojoty 6:1, choć początkowo
nie było lekko, a faworyci wyraźnie się
męczyli. Kiedy jednak padła pierwsza
bramka, poszło już łatwiej, a kolejne
trzy trafienia do swojej puli dorzucił
Pisała.
Drugie spotkanie pomiędzy Bytyniem Nakielno a PKS-em rozpoczęło
się chaotycznie, a piłkarze grali bez
pomysłu. Później „transportowcy”
zaczęli rozgrywać składniejsze akcje i
odskoczyli na trzy trafienia i pilnując
wyniku wygrali 7:2. Trzy razy do siatki
trafił Klimek.
Mecz zespołów P&C i Return (3:1) w
którym grają w większości piłkarze
Gromu Szwecja był od początku twar-

dą walką o każdą piłkę. Było sporo
fauli i niecelnych podań, jednak brakowało sytuacji podbramkowych. Kiedy drużyna P&C zdobyła dwie bramki
piłkarze Returnu chcąc powrócić do
gry ruszyli do przodu, lecz nadziali się
na kontrę tracąc trzeciego gola i zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem.
W meczu Farmerów z ekipą Mateli i
Przyjaciół jedynym pytaniem była wysokość zwycięstwa zespołu z Chudego.
Faworyci szybko objęli prowadzenie,
łatwo zdobywali kolejne bramki i ostatecznie zwyciężyli 10:1. Trzy trafienia
zaliczył Dudziński.
W ostatnim meczu debiutująca w lidze
drużyna NAD - BUD-u otrzymała bolesną lekcję. Ambitnie walczący piłkarze nie mogli sprostać lepiej wyszkolonym przeciwnikom, a grając szybko
i często na jeden kontakt gracze TS.
Kowalczyk strzelili 21 goli. Najskuteczniejszy był autor 8 trafień Steciak,
a po cztery bramki zdobyli Świerszcz
i Popiołek.
piotr

Mikołaj na tatami
Ponad 110 zawodniczek i zawodników wzięło udział w Mikołajkowym Turnieju Kata zorganizowanym przez Międzyszkolny
Uczniowski Klub Karate Powiatu Wałeckiego „Gryf” w Człopie
oraz World Shotokan Institute
- Poland.
6 grudnia w Polsko-Niemieckim
Centrum Kultury i Sportu w Człopie
w 16 konkurencjach kata rywalizowali członkowie klubów z Wałcza,
Debrzna, Więcborka, Piły, Trzcianki,
Czarnkowa, Tuczna, Gostomi, Starej
Łubianki, Różewa, Śmiłowa, Zakrzewa
i Człopy.
- Naszym celem było takie zorganizowanie imprezy aby jak najwięcej dzieci
otrzymało nagrody - powiedział pre-

zes MUKK Piotr Grzechowiak. Dlatego zwielokrotniliśmy ilość rozgrywanych konkurencji, tak, że każdy ze
stopni rywalizował oddzielnie. Liczyła
się dobra zabawa, a sam wynik sportowy schodził na dalszy plan.
Zawody otworzył burmistrz Człopy
Zdzisław Kmieć, a w przerwach pomiędzy walkami odbyły się pokazy
kata drużynowego w wykonaniu zawodników KKT z Wałcza, oraz aerobiku grupy ćwiczących w Człopie osób.
Zwycięzcami poszczególnych konkurencji okazali się: Julia Wyrembek, Fabian Buczkowski, Wiktor Każak, Piotr
Ledzion (wszyscy z Człopy), Emil
Marciniszyn, Hubert Zbieralski, Bartosz Szymczak, Kinga Siedlecka, Jakub
Grygorcewicz, Krystian Sinoradzki,
Cezary Fryc (wszyscy z Wałcza), Bar-

tosz Ignaszak, Oliwia Siarnacka (oboje
z Tuczna), Daria Sylwestrzak, Kinga
Kotowicz z Piły oraz Wiktoria Pałuczak z Więcborka.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w
turnieju otrzymali dyplomy i paczki
ze słodyczami, a zwycięscy dodatkowo statuetki ufundowane przez sponsorów, których lista liczyła ponad 20
pozycji.
W czasie zawodów działał punkt małej
gastronomii, a Święty Mikołaj rozdawał słodkie upominki.
Zarząd klubu składa podziękowania
wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji
zawodów.
Oprac. piotr
foto: Katarzyna Bośka, Jacek Borowski

Doceniona praca
Sportowe władze bokserskie doceniły pracę szkoleniowców KS Korona i
powołały na zgrupowania młodzieżowej kadry
dwóch wałeckich pięściarzy.

Najskuteczniejsi:
Steciak (TS Kowalczyk ) - 9, Pisała
(Kruk Trans) - 7, Świerszcz (TS Kowalczyk) - 5.
Terminarz:
13.12.2014. (sobota): 15.00 PKS
Wałcz - Return, 15.35 Matela i Przyjaciele - Bytyń, 16.10 Kojoty - Farmerzy
Chude, 16.45 P&C - Nad - Bud, 17.20

TS. Kowalczyk - Kruk Trans.
14.12.2014. (niedziela): 15.00 Bytyń Kojoty, 15.35 Kruk Trans - Nad - Bud,
16.10 Farmerzy Chude - TS. Kowalczyk, 16.45 P&C - PKS Wałcz, 17.20
Return - Matela i Przyjaciele.

W Grudziądzu przez 10 dni na zgrupowaniu szkoleniowym przebywał
Bartłomiej Zając, a w najbliższym czasie na podobny obóz wyjedzie Kevin
Kokoszka. Ten ostatni zawodnik należy do najbardziej pracowitych pięściarzy w klubie, a jego postępy zauważyli
trenerzy młodzieżowej kadry. Zawodnik KS Korona poczynił w ostatnim
okresie ogromne postępy i w każdej
niemal walce pokonywał rywali.
op.p
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