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Znaki z przeszłości

W ostatnim czasie na
terenie gminy Wałcz
znaleziono szczątki poległego w 1945
niemieckiego żołnierza oraz odkryto domniemany cmentarz
ewangelicki. Możemy się przekonać,
jak uboga jest jeszcze nasza wiedza na
temat historii ziemi,
na której mieszkamy.

W Kłębowcu 3 kwietnia ekshumowano szczątki żołnierza niemieckiego,

który służył w garnizonie Deutsch
Krone i poległ najprawdopodobniej
w lutym 1945 roku. Poszukiwaniem
szczątków żołnierzy wszystkich nacji biorących udział w walkach na
Pomorzu zajmuje się organizacja
Pomorze1945, która współpracuje
z warszawską fundacją „Pamięć”.
- Fakt istnienia w tym miejscu grobu zgłosiła nam lokalna społeczność
- mówi dr Andrzej Ossowski z Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie. - Ktoś znalazł część
oporządzenia i guziki i wywnioskował, że może tu istnieć mogiła. Po
otwarciu grobu można stwierdzić, że
są to ewidentnie szczątki pochodzące z II wojny światowej i należące do
żołnierza niemieckiego. Wskazują
na to pozostałe części umundurowania czy guziki. Niestety zwłoki po-

ległych żołnierzy niemieckich były
najczęściej rabowane przez nacierających czerwonoarmistów. Zabierano nie tylko wartościowe rzeczy,
jak zegarki czy obrączki, lecz również dokumenty oraz rzeczy osobiste. W tym grobie resztki butów
znajdowały się obok czaszki. Można wywnioskować, że ktoś ściągnął
z trupa dobre buty, a swoje, gorszej
jakości, po prostu wrzucił do mogiły.
Grób znajdował się w szczerym polu,
obok nie było innych mogił i dlatego
można wnosić, że stoczyła się tu jakaś potyczka, a jedynego poległego
pochowano tam, gdzie padł. Uszkodzenia kości wskazują, że śmierć
musiała nastąpić natychmiast. Jak
stwierdził A. Ossowski, odłamek
trafił żołnierza w głowę, wybijając spory otwór, a wyszedł niszcząc
praktycznie całą twarz. Również
kości przedramienia były złamane.
- Po zmierzeniu kości udowych

www.extrawalcz.pl Nakład 7 000egz.

można stwierdzić, że ten mężczyzna
liczył około 175 cm wzrostu - wywodził antropolog. - Natomiast stan
zachowanego w żuchwie uzębienia
wskazuje, że zginął w wieku około
40-45 lat. Dlatego można założyć,
że służył w garnizonie Deutsch Krone, ponieważ służyli tam żołnierze
w średnim wieku. Płytki grób znajdował się w środku pola, poległego
wciągnięto do dołu twarzą do ziemi,
prawdopodobnie przykryto peleryną i zasypano. Nie zachowały się,
oprócz guzików, kilku sprzączek i kawałka grzebienia, inne rzeczy. Same
kości również są mocno skorodowane, a na ich stan miało wpływ nie tylko długie leżenie w ziemi, lecz również fakt uprawiania pola, ponieważ
nawozy sztuczne potrafią dokonać
dużych zniszczeń. Nie znaleźliśmy
żeber oraz kości palców, a miednica i kręgi są mocno zniszczone.
Jak twierdzi A. Ossowski, rocznie

na terenie obecnego województwa
zachodniopomorskiego odnajdywane są szczątki około 200 osób, które
zginęły podczas II wojny światowej.
Natomiast jeszcze około 20 tysięcy
grobów poległych żołnierzy niemieckich czeka na odkrycie. Na tych
terenach toczyły się ciężkie walki nie
tylko w rejonie Wału Pomorskiego.
Szczecinianin uważa również, że
na Cmentarzu Wojennym na wałeckiej Bukowinie co najmniej 1/3
pochowanych to właśnie Niemcy.
Dokończenie na str. 2
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FELIETON NACZELNEGO
(W ZASTĘPSTWIE)

Szkoła życia
Już na wstępie z żalem
chciałbym poinformować, że tekst o budowie
bazy NATO w Wałczu
był żartem primaaprilisowym. Cieszymy się,
że i tym razem udało
nam się wkręcić Czytelników. Nazwisk wkręconych nie będę wymieniał, bo mi nie wypada,
ale były wśród nich takie
osoby, po których nigdy
bym się nie spodziewał,
że się na to nabiorą. Niestety wygląda na to, że
na bazę NATO nie tylko
w Polsce przyjdzie nam
jeszcze poczekać.
Ostatnia ekshumacja zwłok niemiec-

kiego żołnierza w Kłębowcu potwierdziła tezę, że na wałeckim Cmentarzu
Wojennym, jednej z większych nekropolii, leżą nie tylko Polacy i obywatele
dawnego Związku Radzickiego, ale
- jak się okazuje - także Niemcy. Ich
zwłoki przywożono w momencie tworzenia cmentarza z różnych zakątków
powiatu i nie tylko. W dużej mierze
były to zwłoki Niemców, Francuzów,
ale także Polaków i Rosjan z okolic
Nadarzyc oraz najbliższych okolic,
gdzie toczyły się walki o przełamanie
Wału Pomorskiego. Co ciekawe, nie
zawsze byli to nawet żołnierze. Zwłoki
przywożono dla zysku i nie zwracano uwagi na to czy sowiecki żołnierz
i niemiecki oficer powinni spoczywać
w jednej mogile. Dla zysku robili to...
Polacy.
Czy dziś powinno nam być wstyd za
takich rodaków? Myślę, że tak samo,
jak za tych, którzy wykazali się agresją w stosunku do studentów z Turcji.
Koniecznie trzeba to podkreślić, że
chodzi o studentów, którzy przyjechali
tutaj na chwilę! Studiować! Jak to stu-

denci. To nie emigranci zarobkowi,
terroryści czy ortodoksyjni wyznawcy
Allacha w samolocie amerykańskich
linii lotniczych. To tylko młodzież,
która przyjechała na zaproszenie
PWSZ dzięki programowi Erasmus.
Dziś jest mi za naszych mieszkańców
wstyd. Kilka osób załatwiło nam taką
promocję miasta i kraju, że nie sposób
przejść obok tego obojętnie. Cieszę się,
że pod listem, który został zamieszczony na łamach naszego tygodnika, podpisały się solidarnie władze uczelni,
poseł, starosta i pani burmistrz. Może
ich apel przemówi do tych, którzy
zachowali się w stosunku do naszych
gości w sposób tak haniebny. Ostatnie
wydarzenia z turecką młodzieżą to nie
była lekcja tolerancji, ale lekcja myślenia i niestety braku rozumienia problemu. A skoro są problemy ze zrozumieniem, to warto pomyśleć o dobrej
szkole. Dlatego w tym wydaniu tygodnika Extra Wałcz znalazło się także
kilka stron poświęconych szkołom.
Najlepsze wiedzą, że muszą zabiegać o
tych najzdolniejszych uczniów.PK

Dokończenie ze str. 1

Znaki z przeszłości
- W pierwszych powojennych latach
poległych żołnierzy Armii Czerwonej
i Wojska Polskiego ekshumowano i
przenoszono na zbiorowe cmentarze,
taki jak w Wałczu. - Część ekshumacji dokonywali jednak przypadkowi
ludzie, dla których był to dodatkowy
zarobek. I właśnie oni znajdując grób
żołnierzy niemieckich, zdejmowali z
nich oporządzenie i mundury, a ciało
czy kości wieziono na cmentarz. Już
kilka razy odnajdywałem groby, w
których było wszystko. Mundur, buty
i oporządzenie armii niemieckiej, lecz
nie było żadnej kości. Wniosek więc
nasuwa się sam.
Odnalezione szczątki zostały dokładnie zmierzone i sfotografowane, a
dalsze badania będą przeprowadzone
w Szczecinie. Później, po stwierdzeniu, że na pewno był to żołnierz Wermachtu, zostaną przekazane stronie
niemieckiej. W Glinnej koło Starego
Czarnowa, w powiecie gryfińskim
znajduje się Niemiecki Cmentarz Wojenny, na który trafią znalezione w
Kłębowcu szczątki.
Natomiast podczas prac przy budowie

wałeckiej obwodnicy w Witankowie
natrafiono na domniemany cmentarz.
W dokumentach budowy jest zapis, że
właśnie w tym miejscu istnieje możliwość lokalizacji cmentarza, a otoczony
drzewami spory pagórek kazał się tego
domyślać.
- W wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków decyzji to
miejsce jest określone jako domniemany cmentarz ewangelicki z XIX wieku - mówił przedstawiciel wykonawcy
Jacek Zięba. - W takich przypadkach
zalecana jest ostrożność przy prowadzeniu wszelkich prac, a z odkrytymi
szczątkami należy postąpić zgodnie z
ustawą z 31 I 1959 roku. Nad pracami
czuwa archeolog, zostały znalezione
przypuszczalnie ludzkie szczątki i dlatego dopóki nie otrzymamy decyzji
od nadzoru archeologicznego oraz z
policji, prace w tym miejscu zostały wstrzymane. Musimy postępować
zgodnie z przepisami, jednak ta przerwa nie ma wpływu na terminowość
wykonywanych prac.
Piotr Szypura

Płonące zarośla koło kościoła
W minioną niedzielę przez ok. 1,5 godziny strażacy gasili płonące nieużytki
niedaleko kościoła na
Dolnym Mieście w Wałczu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 13.15.
- Ta sytuacja powtarza się każdego roku, na szczęście zawsze ktoś
reaguje i zawiadamia straż zanim
pożar się rozprzestrzeni. Tym razem byłem to ja - poinformował na
naszym FB radny z Wałcza Tadeusz Gnojewski. - Główną przyczyną
tych pożarów są chaszcze i trawy, a
wystarczyłoby, gdyby Spółdzielnia
Mieszkaniowa
wykaszała
teren.

Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej podpalenie. Sprawcy(ów)
nie udało się ustalić. W akcji uczestniczyło po 4 strażaków z Wojskowej
Straży Pożarnej i Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z Wałcza.
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Wodni maszyniści
Czwarte miejsce w
finale V Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych zajęli
uczniowie Gimnazjum
nr 2 w Wałczu.
Zmagania odbyły się 2 kwietnia
w Piasecznie. Gimnazjum nr 2 reprezentowała
drużyna
WATER
TEAM, czyli: Maciej Szczęsny i Karol Wiciak, uczniowie klasy III D.
Turniej Maszyn Wodnych polegał na
zbudowaniu
modelu turbiny wodnej przetwarzającej energię wodną na
energię mechaniczną. Uczestnicy swoje konstrukcje wykonali z dowolnych
materiałów, przestrzegając wymiarów
podanych na rysunku technicznym
organizatora. Maszyny zgłoszone na
konkurs zostały przetestowane na profesjonalnym stanowisku pomiarowym
w dwóch kategoriach: „moc”, czyli
podniesienie masy 5 kg na wysokość
4 metrów w jak najkrótszym czasie i
„wydajność”, polegającej na podniesieniu masy 5 kg na wysokość 4 metrów
przy jak najmniejszym zużyciu wody.
Drużyna
WATER
TEAM
startowała
w
kategorii
„moc”.
Zmagania dla młodych wynalazców
z Gimnazjum nr 2 rozpoczęły się eliminacjami rejonowymi w Gdańsku,

gdzie w kategorii „moc” startowało 28
drużyn z województw: pomorskiego,
zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
- Na eliminacjach nasi fizycy - konstruktorzy razem ze swoją maszyną
osiągnęli trzecie miejsce z wynikiem
11,553 s. „Dobrym duchem” naszej
drużyny w Gdańsku była I. Wojtecka
-Owczarek, która pełniła funkcję opiekuna - opowiada opiekunka drużyny
Anna Woch-Migalska. - W eliminacjach rejonowych trzy najlepsze drużyny dostawały przepustkę na finał. WATER TEAM była jedną z tych drużyn.
2 kwietnia w Piasecznie spotkało
się 26 drużyn gimnazjalnych, które wygrały eliminacje rejonowe.
- Nasi młodzi fizycy systematycznie
śledzili wyniki eliminacji, aby być na
bieżąco z wynikami, jakie uzyskiwali
konkurenci. Było nieźle, ale należało
trochę „podkręcić” czas, aby zwiększyć
swoje szanse na zwycięstwo. Po konsultacjach i sporach z nauczycielami fizyki
i techniki poprawili „małe co nieco” i
wyruszyli na finał - dodaje opiekunka. - Nie da się opisać emocji, nerwów
jakie przeżywali. Pierwsza próba wypadła bardzo dobrze, gdyż dała drugi
wynik (10,60 s). Dopiero w kolejnej
próbie ostatnia ze startujących drużyn
zepchnęła nas na czwarte, premiowane nagrodami rzeczowymi, miejsce.
Oprac. AK

Darowizna,
pierwszaki i nowe sołectwo
31 marca odbyła się sesja Rady Gminy Wałcz.
Na początku obrad radny Witold
Zalewski wnioskował o zdjęcie z
porządku obrad głosowania nad
uchwałą w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Ekomechu sp. z
o.o. działek w drodze darowizny,
argumentując to tym, że darczyńca nie wywiązał się z umowy.
- Nie zostały wycięte drzewa, a
od marca trwa okres lęgowy ptaków i nie można prowadzić wycinki. Będziemy musieli czekać
kilka miesięcy, a później wyciąć
drzewa na własny koszt - argumentował. - Niech właściciel
doprowadzi działkę do porządku i wtedy przekaże gminie.
Radca prawny Adam Raczyński
powiedział, że w projekcie uchwały
zawarty jest zapis, że wszelkie koszty związane z zawarciem umowy
pokrywa darczyńca, a dodatkowy
wpis o przeprowadzeniu wycinki
drzew na koszt darczyńcy zostanie

zawarty w akcie notarialnym. Ostatecznie dwoje radnych głosowało
za zdjęciem punktu z porządku
obrad, dziewięcioro było przeciw,
a czworo wstrzymało się od głosu.
Radni bez uwag przyjęli sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
ubiegły rok. Jedenastoma głosami za i przy czterech wstrzymujących przegłosowano projekt
uchwały w sprawie nieodpłatnego
przejęcia od Ekomechu działek
w drodze darowizny; jednogłośnie przeszły uchwały m.in. w
sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w rejonie miejscowości Górnica,
Świętosław, Lubno oraz Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno, w sprawie
wyznaczenia GOPS do realizacji
zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czy
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Wałcz. Przy
jednym głosie wstrzymującym

przegłosowano projekt uchwały
w sprawie podziału sołectwa Ługi
Wałeckie i utworzenie sołectwa
Brzezinki oraz nadania statutu
sołectwu. Tym samym na terenie
gminy Wałcz będą 33 sołectwa.
W informacji z pracy pomiędzy sesjami wójt Jan Matuszewski mówił m.in. o zakończonym
naborze wniosków na utylizację
azbestu. Złożono 28 wniosków
na ściągnięcie 70 ton eternitu. Do
chwili obecnej na terenie gminy
zutylizowano około 650 t. pokrycia eternitowego. Wójt przedstawił też informację o naborze do
klas pierwszych. W Karsiborze do
klasy pierwszej zapisano 18 dzieci, w Różewie 11, Gostomi 16 i w
Strącznie 12. Są to dzieci 6 i 7-letnie, jest także dwoje ośmiolatków.
ks

Młodzież zapobiega pożarom

1 kwietnia w Zespole Szkół nr 4 RCKU
w Wałczu odbyły się powiatowe
eliminacje
XXXIX
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.

Celem turnieju jest m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz sprzętu i
wyposażenia straży pożarnej.
W turnieju wzięło udział 36 uczniów
w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. Turniej składał
się z dwóch części. W części pierwszej, pisemnej uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań.
Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z testu zakwalifikowali
się do drugiego etapu, ustnego, w

którym odpowiadali na przygotowane zestawy pytań. Wiedzę uczniów
oceniała komisja konkursowa składzie st. kpt. Dariusz Lubianiec, mł.
asp. Marcin Kulczyk z Komendy
Powiatowej PSP i sekretarz Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Wojciech Pastuszak.
W grupie szkół podstawowych zwyciężył Dominik Cholewa ze Szkoły
Podstawowej w Gostomi, w grupie
gimnazjów pierwsze miejsce zajął
Michał Miedzianko z Publicznego
Gimnazjum w Człopie, a zwyciężczynią w kategorii szkół ponadgim-

nazjalnych została Justyna Kowalczewska z LO im. Marii Magdaleny
w Poznaniu. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych będą
23 kwietnia reprezentować powiat
na eliminacjach wojewódzkich w
Połczynie Zdroju.

Organizatorami konkursu był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy
współudziale Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
ks
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OGŁOSZENIA DROBNE
99 gr za słowo

Sprzedam/wynajmę mieszkanie. Poniatowskiego, 45m2, Tel. 509-977-405

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:

[87/4/300] Sprzedam dużą działkę
3500m2 w tym 500m2 działka budowlana. Cena 150 tyś. Morzyce Nowe.
Tel. 693-424-150
F

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

[71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków. Tel. 67-258-26-84
[83/4/50] Sprzedam lub zamienię na parter mieszkanie 4-pokojowe.
Tel. 692-748-176
[80/5/140] Wynajmę dwupokojowe mieszkanie, Tel. 500-078-185, po 16:00
[80/5/139] Pokój do wynajęcia w Wałczu.
Tel. 888-108-966
[80/4/139] Sprzedam mieszkanie w Nakielnie. 44m2 + piwnica, podwójny garaż.
Tel. 661-725-374
[70/12/66] Sprzedam dwa mieszkania.Jedno bezczynszowe,własnościowe.Drugie
bezczynszowe, po częściowym remoncie.
Tel. 67-387-32-17, kom. 608-79-72-24
[81/4/141] Kwatery dla pracowników, łazienka, kuchnia, RTV. Szwecja/k Wałcza.
Tel. 790-386-813
[77/12/39] Sprzedam działki budowlane.
Różewo.Tel. 507-136-469
[68/4/57] Mieszkanie do wynajęcia, Wałcz,
Zatorze II, 2 pok., IIp. po kapitalnym
remoncie. Tel. 609-157-715
[85/2/212] Sprzedam samochód Zafira.
Rocznik 2005, 1.9 Tel. 503-538-478
[85/4/210] Sprzedam mieszkanie 58,77
m2, wieżowiec, II p. Tel. 570-55-96-56
[85/4/212] Sprzedam mieszkanie 47 m2,
IIp. Dolne Miasto. Tel. 724-552-015
[75/8/92] OKAZJA! Sprzedam tanio
mieszkanie na ul. Aleji Tysiąclecia,
2 pokoje ,44 m2. Tel.724-837-911
[80/4/131] Sprzedam garaż na osiedlu
moje marzenie. Tel. 501-286-423
[80/8/139] Sprzedam 2 działki bud.
o pow. 1000m2 każda. Stara część
Ostrowca. Graniczą z lasem, w sąsiedztwie Jeziora Klubowego.
Tel. 609-919-211
www.tbswalcz.pl-proszę wypełnić
ankietę mieszkaniową.
[82/4/152] Sprzedam kawalerkę. 40,05 m2
w Wałczu. Tel. 693-028-179
[89/8/205] Kupię ziemię rolną na obrzeżach Wałcza, może być z zabudowaniami
604 27 55 22
[84/4/203] Sprzedam dom na Raduniu
Tel. 662798199

RÓŻNE:
[82/14/15] Prace remontowe, malowanie,szpachlowanie, regipsy, płytki,
panele i inne. Tel. 668-151-945
[78/4/115] FRANCUSKI - korepetycje i tłumaczenia. Tel. 503-842-429
[80/6/75] Remonty, wykańczanie mieszkań. Tel. 739-531-694
[62/12/35] Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku. Zadzwoń
Tel. 725-186-854
[84/4/202] Sprzedam kiosk na działalność
gospodarczą (Lotto, prasa itp.) dobry
punkt Tel. 662798199
[85/2/213] Usługi ogólnobudowlane,
remonty mieszkań. Tel. 662-332-515
Sprzedam tłuczeń 40 zł tona.
Tel. 883-946-054
[85/3/211] Kupię wiejskie jajka, mleko
itp. z dostawą do Wałcza. Raz w tyg.
Tel. 604-27-55-22
[79/4/121] DJ JAG na wesele i imprezy
okolicznościowe!
Paweł Jagusiak Tel. 606-983-695
[72/20/77] Szybkie i wygodne pożyczki.
Przejrzyste zasady, raty łatwe do spłaty Tel. 500-600-370. Optima Sp. z o.o.
KRS0000355315
[80/4/137] Sprzedam świerk kopalniak,
żerdzie. Tel 663-621-300
[78/4/116] Usługi księgowe,kadry,zus.Tanio, bezpłatny odbiór dokumentów.
Tel. 600-787-477
Sprzedam ziemię ogrodową 30 zł/tona.
Tel. 883-946-054
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
[79/10/12]
BIURO MATRYMONIALNE
„Dana”.Tel. 695-06-20-20

[85/2/220] Wynajmę mieszkanie najlepiej
kawalerkę. Tel. 500-188-007
[87/2/301] Sprzedam ładny, duży dom
ul. 3-go Maja 8B. Tel. 602-515-258

[79/12/11] NIEMIECKI Z SUKCESEM.
Nauka, korepetycje, niemiecki dla opiekunek, tłumaczenia zwykłe, matura.
Tel. 726-173-057

[85/4/221] Sprzedam dom we wsi Górnica, 160m2, ogródek, garaż, działka 20 a,
duże podwórko, budynki gospodarcze.
Tel. 881-454-709.

[72/8/9] REMONTY,
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Tel. 504-160-153

Sprzedam mieszkanie, 70m2, parter z
ogródkiem, umeblowane do uzgodnienia,nieopomiarowane. Zatorze II. Tel. 518360-663

DAM PRACĘ
59 gr za słowo

(zgłoszenia osobiście
w redakcji)!
Zapraszamy do redakcji
Extra Wałcz,
ul. Bankowa 2, Wałcz
[89/8/17]
Pracuj jako opiekunka- przyjdź na
DZIEŃ NIEMIECKI w Promedica24 i
sprawdź dlaczego warto być opiekunem seniorów! Poczęstunek, lekcje
niemieckiego, konsultacje-Bezpłatnie!
15 kwietnia, godz. 12.00. Śródmiejska
4, Piła, tel. 514781838
[60\12\28] Poszukuję pracownika do
gospodarstwa rolnego. Czas pracy nielimitowany. CZŁOPA. Tel. 509-683-470
Optima Sp. z o.o.- finanse dla domuzatrudni PRZEDSTAWICIELI w Wałczu. Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, również dla emerytów!
58-554-80-80 lub 801-800-200
[74/4/89]
Zatrudnię
sprzedawcę w stacji paliw MOYA. Podania proszę składać - MOYA
przy ul.12 Lutego 9a w Wałczu.
[78/8/114]Praca dla programisty w
firmie HERMER.
Wymagania:Bardzo dobra znajomość
html, css. Mile widziana znajomość
php i innych języków przydatnych przy
tworzeniu stron www. Gwarantujemy:
Pracę w przyjemnej atmosferze.Możliwość rozwoju.I wiele innych atrakcji :)
Kontakt: biuro@e-hermer.pl
[84/4/201] Przyjmę do pracy w sklepie
obuwniczym sprzedawczynię.Kontakt i
CV na adres:firma.walcz@vp.pl

Oferta Pracy

[87/3/303] Zatrudnię fryzjerkę
el. 697 968 611
Zatrudnię panią do gotowania i sprzątania w pensjonacie- Człopa.
Tel. 502-120-123
Przyjmę rzeźnika do pracy w Intermarche. Tel. 519-502-110
[88/4/320] Przyjmiemy do pracy mgr
farmacji i technika farmacji. Atrakcyjne
warunki.Oferty prosimy kierować:
Tel. 721-651-980 lub
mail: apteka_cv@interia.pl
„VICTORIA CYMES” Wałcz zatrudni
pracownika do prac ogodowych.
Tel. 67 250 1024
[89/4/352]Przyjmę do pracy w gastronomii (sprzedaż lodów z maszyny,
sprzedaż małej gastronomii) Cv wraz
ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
autogrill@vp.pl
Zatrudnię kierowcę kat. C. Praca na
miejscu, 8h. Tel. 507-466-071
Firma „Profit” przyjmie do pracy osobę
do prac gospodarczych oraz sprzątania
terenów zew. Wymagane prawojazdy
kat. B. Tel. 506-676-674, ul. Kilińszczaków 40b

Poszukujemy wykwalifikowanych
kandydatów na stanowisko:

Tapicer

Wymgania:
- doświadczenie zawodowe
Zadania
- wykonywanie prac według
wyuczonego zawodu
Oferujemy:
- zatrudnienie umowa o pracę
- wysokie zarobki

Pracowników produkcyjnych

Zadania:
- wykonywanie określonych czynności pomocniczych
przy produkcji mebli tapicerowanych
Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe
- chęć podjęcia pracy
Oferujemy:
- zatrudnienie umowa o pracę
- dojazd do miejsca pracy

Kontakt:
Tel. 67 2580368/698629602
piotr@iliko.com.pl
78-630 Człopa
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Maszerowali nocą
Nocny marsz na 32
km, tzw. „marsz dla
twardzieli”
pokazał,
że niewielu uczniów
jest w stanie zrealizować swoje marzenia i zostać żołnierzami
zawodowymi.
Motywacja to siła, która w nas
drzemie, to skrzydła, które możemy rozwinąć, to tzw. „coś”,
co nas wyróżnia. Dlatego tak
niewielu osiąga cel, na który
wielu spogląda z zazdrością.
My, nauczyciele, stawiamy sobie pytania: jak wysoko podnieść poprzeczkę, jak motywować i zachęcać do sprawdzania
swoich możliwości? W dobie
rozwoju techniki i medycyny
można osiągać znaczące sukcesy. Młodzież na co dzień
ogląda supermenów, ale gdy
przychodzi im samym posta-

wić przed sobą wymagania,
nawet te niewiele większe od
minimum, znajdą szybko 100
powodów, żeby tego nie zrobić. Zadawala ich dopuszczający i tylko tyle… przecież jest
to ocena pozytywna - wysiłek
niewielki i daje spokój. Liczy
się dzień dzisiejszy, a później jakoś to będzie… spoko!
Pozwoliłem sobie na pewnego
rodzaju wstęp, żeby podkreślić
wysiłek tych, którzy poszli na
marsz, sprawdzili siebie, włożyli ogromny wysiłek i poznali
smak zwycięstwa - doszli do
mety. A oto lista „twardzieli”:
Kl. I LO
1. Piotr Cywiński
KL. II LO
2. Dominika Fraszczyk
1. Daniel Matusik
3. Kamila Góraj
2. Bartosz Oleksów
4. Dominika Jaźwicka

3. Aleksander Pielech
5. Kaja Kosnowicz
4. Natan Rafał
6. Adrian Mączka
5. Adrian Sadzik
7. Filip Orłowski
8. Aleksandra Pogocka
9. Patrycja Rafałowicz
Marsz rozpoczęliśmy o 20.00,
a dotarliśmy na metę o 2.00
pokonując dystans 32 km tempo i orientacja w nocy w
lesie imponujące. Pozostali
uczniowie klas wojskowych,
którzy nie wzięli udziału w
marszu, przed w/w „czapki z
głów”! Marsz zabezpieczali:
Jolanta Bacławska, Małgorzata Kuśnierczak, Jarosław Rachubiński i Mirosław Dulęba.
Wiktor Marcinkowski

Medale siatkarzy
Bardzo dobrze podczas pierwszego turnieju eliminacyjnego
w minipiłce siatkowej
zaprezentowali
się zawodnicy UKS
Volley SP 4 Wałcz.
W Szczecinku 3 kwietnia rozegrano pierwszy turniej „Kinder
+ SPORT” w kategorii trójek, w
którym wzięli udział uczniowie
5 klasy. W stawce 20 zespołów z Koszalina, Kołobrzegu,
Szczecinka, Darłowa, Drawska
Pomorskiego, Łękna i Wałcza
drugie miejsce zajął zespół w

składzie: Jakub Wójcicki, Oliwier Książek i Igor Tęcza, którzy ulegli w finale gospodarzom. Natomiast Oskar Brożek,
Hubert Drewka i Przemysław
Gradzik zdobyli brązowy medal. Miłą niespodzianką było
również 7 miejsce Mikołaja
Wichra, Jakuba Wyrwińskiego
i Michała Marcinkowskiego.
Trenerem młodych siatkarzy
jest Adam Czaszyński. Kolejne
turnieje odbędą się w Koszalinie i Darłowie, a 4 najlepsze
ekipy awansują do finału wojewódzkiego.
Oprac. p
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Zapal się na niebiesko dla autyzmu
Pod takim hasłem 2 „Drużyna
Ananakwietnia obchodzo- sów i Przyjaciele”.
ny był Dzień Świadnia w Wałczu w połudomości Autyzmu. Tego
dnie było niebiesko za sprawą
W światową akcję baloników, niebieskich ubrań i
włączyło się wałec- ... niebieskiej warty cukrowej.
kie Stowarzyszenie - Naszym głównym celem jest
akcja informacyjna. Chcemy
Wspierania i Rozwo- pokazać mieszkańcom, że dzieju Dzieci, Młodzieży ci autystyczne są wśród nas, że
oraz Osób Dorosłych to zjawisko, które się natęża.
z Autyzmem i Zabu- Najnowsze badania pokazują,
że nawet 1 na 50 dzieci rodzi
rzeniami
Pokrew- się z zaburzeniami neuroroznymi oraz ADHD wojowymi. A dzieci przy od-

powiedniej terapii i wsparciu
rodziny, szkoły i otoczenia są
w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Chcemy także pokazać ludziom, że
autyzm to nie jest choroba zaraźliwa - mówi prezes Stowarzyszenia „Drużyna Ananasów
i Przyjaciele” Jerzy Karczewski.
Uczestnicy obchodów Dnia
Świadomości Autyzmu, z których każdy miał ze sobą niebieski element ubioru, spotkali się na placu Wolności,
skąd przeszli pod mural o
autyzmie na ul. Kilińszczaków. Tam rozdawano ulotki

informacyjne, niebieskie balony i niebieską watę cukrową.
Stowarzyszenie
istnieje od 7 kwietnia ubr. i swo-

Syreny zawyją w rocznicę
Wojewoda
zachodniopomorski
Piotr
Jania (Prawo i Sprawiedliwość) prosi o
uruchomienie syren
alarmowych w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Trening ma
się rozpocząć punktualnie o 8.41, czyli w
momencie zderzenia
z ziemią prezydenckiego
tupolewa.
Na

wstępie

swojego

wniosku

wojewoda podpiera się rozporządzeniem Rady Ministrów, a
później przechodzi do meritum.
P. Jania pisze, że „trening ma na
celu uczczenie ofiar”. Ponadto
wojewoda prosi o wywieszenie
na budynkach administracji publicznej flag państwowych, sugeruje wstrzymanie ruchu ulicznego i wprowadzenie minuty ciszy.
Pomysł uruchomienia syren budzi mieszane uczucia wśród samorządowców. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik umieszczając
informację w serwisie społecznościowym
poprosił
mieszkańców o… wyrozumiałość.
- Wojewoda miałby choć trochę

cywilnej odwagi i wręcz nakazać
włączenia syren, wywieszenia flag
i zatrzymania ruchu - mówi P.
Pawlik. - Tylko prosi i sugeruje takie rozwiązania, a na końcu cytuje
ustawy, które nakładają sankcje za
niezastosowanie się do polecenia.
Obchody szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej, pierwszej
z Prawem i Sprawiedliwością u
władzy, będą wyjątkowo uroczyste. W Warszawie planowane są
liczne msze, apele pamięci, wystąpienie prezydenta Andrzeja
Dudy i oczywiście prezesa PiS
Jarosława Kaczyńskiego, a także
odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
- Powinniśmy razem w całym po-

wiecie wypracować jednolity schemat działania w temacie 10 kwietnia - twierdzi burmistrz Wałcza
Bogusława Towalewska. - Oczywiście flagi i syreny jako uczczenie
pamięci tych co zginęli w katastrofie w Smoleńsku, lecz raczej nie
ma mowy o wstrzymaniu ruchu.
- Zgadzam się, że wywieszenie flag i włączenie syren powinniśmy nakazać – wtóruje burmistrz Człopy Zdzisław
Kmieć. - Co do wstrzymania ruchu jestem również sceptyczny.
mk, ps

Reklama

im
zasięgiem
obejmuje powiaty wałecki i pilski.
ks
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Budowa domu socjalnego
w Człopie zagrożona?
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Człopie radni wprowadzili do porządku kilka
uchwał, które nie były
przedmiotem prac żadnej z komisji. W stosunku do dwóch projektów
swojego zdziwienia nie
krył burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć.
- Oczywiście radni mają prawo
wprowadzać swoje uchwały i tego
nie neguję, natomiast sposób, w
jaki zostało to zrobione jest delikatnie mówiąc nieelegancki - pod-

kreśla Z. Kmieć. - Dzień wcześniej
mieliśmy komisje, na których
słowem nie wspomniano o planowanych uchwałach, a kilka minut przed sesją nagle się pojawiły.
Dwie uchwały, które w ocenie burmistrza nie zostały do końca przemyślane dotyczą obniżenia progu
wartości nieruchomości ze 100
do 20 tys. zł, co w praktyce oznacza, że na każdą sprzedaż mienia
komunalnego swoją zgodę w formie uchwały musi wyrazić rada.
- Na pewno będzie to paraliżujące - zauważa Z. Kmieć.
Kolejny projekt dotyczy zawarcia
porozumienia z powiatem wałeckim na budowę chodników w
trzech miejscowościach w gminie

Człopa. Radni przeznaczyli na ten
cel 45 tys. zł. Kwota została przeniesiona z budowy domu socjalnego.
- Jestem zdziwiony, ponieważ prowadzimy rozmowy ze starostą i
na dziś nie są znane ani wartości
kosztorysowe robót, ani przewidywany zakres prac. Ponadto starosta wyraził wolę wspólnej inwestycji w ciągu dróg powiatowych
w systemie dofinansowania 50 na
50. Czy te kwoty wystarczą chyba
nikt nie potrafi teraz odpowiedzieć. Zabranie 45 tys. zł z domu
socjalnego pewnie nie wstrzyma
prac związanych z tą inwestycją, lecz ograniczy pewne nasze
ruchy - podsumowuje Z. Kmieć.
m

Młodziczki w półfinale

Zawodniczki UKS Orzeł
2010 Women PZZ po zwycięstwie w drugim turnieju
eliminacyjnym zapewniły
sobie awans do półfinałów
mistrzostw Polski młodziczek w piłce nożnej.

3 kwietnia w Sianowie rozegrano drugi z trzech turniejów eliminacyjnych.
Wałczanki miały za rywalki zespoły ze
Szczecina, Stargardu i Sianowa. Występujące w składzie: Natalia Rohn, Martyna
Odolczyk, Julia Szpecht, Kamila Zaleska,
Natalia Jóźwiak, Natalia Szewczyk, Paula Guzowska, Sandra Zimoch, Wiktoria
Berestecka, Wiktoria Włodarczyk, Martyna Cieślak, Natalia Kmetyk podopieczne
Anny Łukaszewicz wygrały dwa mecze
po 5:0 oraz jeden bezbramkowo zremisowały i zajęły w turnieju pierwsze miejsce.
Najlepszą bramkarką wybrano Natalię

Rohn, a nagrodą dla najskuteczniejszych
zawodniczek podzieliły się Martyna Odolczyk oraz Natalia Kmetyk. Już po dwóch
turniejach zawodniczki UKS Orzeł 2010
zapewniły sobie awans do półfinałów MP
U-13, które odbędą się 16 i 17 kwietnia.
Zawodniczki
i
trenerka
składają podziękowania Kamilowi Leśnemu z PHU „KELC” Leśny&Olszew-

ski SJ za pomoc w organizacji wyjazdu.
Dodajmy, że seniorki klubu w minioną

sobotę zdeklasowały drużynę z Kołobrzegu, wygrywając 25:0 i utrzymały pozycję lidera III ligi kobiet.
Oprac. p

Medal był blisko
Po indywidualnych
mistrzostwach Polski juniorów w boksie pięściarzom i
trenerom KS Korona pozostał spory
niedosyt.
Dwóch
zawodników
było
bliskich
zdobycia
medalu, lecz zakończyło się na
piątych miejscach.
Pięściarze wałeckiego klubu zdążyli przyzwyczaić już kibiców, że z
każdej imprezy wracają z medalami. Przez eliminacje do mistrzostw
wałczanie przebrnęli bez większych
problemów, zdobywając niejako
po drodze cztery tytuły mistrzów
okręgu, jednak na najważniejszej
imprezie nie stanęli na podium.

W Krakowie najbliżej szczęścia
był Kevin Kokoszka, który w półfinale stoczył wyrównany i ciężki pojedynek z zawodnikiem ze
Śląska. Wałczanin był - zdaniem
trenerów - lepszy w pierwszej i
trzeciej rundzie, jednak sędziowie
ogłosili - również zdaniem szkoleniowców - krzywdzący dla niego
werdykt. W ćwierćfinale znalazł
się także Łukasz Ławysz, który został pokonany przez późniejszego
zwycięzcę w tej kategorii wagowej.
- Otrzymaliśmy surową lekcję i
musimy z niej wyciągnąć wnioski
- powiedział prezes KS Korona Łukasz Butryński. - Spodziewaliśmy
się, że nie będzie łatwo, a na usprawiedliwienie można tylko powiedzieć, że nasi zawodnicy walczyli
najczęściej ze starszymi rywalami.
Oprac. p
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Dominika w półfinale

Już w najbliższą sobotę w półfinale programu „Mali Giganci”
zobaczymy wałczankę
Dominikę Ptak. Kibicujemy jej wszyscy,
bo dziewczyna idzie
jak burza. A gdy śpiewa, nie można pozostać obojętnym. Ballady w jej wykonaniu
wzruszają odbiorców
w każdym wieku...

Patrząc z perspektywy kilku miesięcy przygoda z programem jest pełna
humoru.- Oglądałam pierwszą edycję
„Małych Gigantów” i gdy wspomniałam tacie, że chciałabym wystąpić w
takim programie, usłyszałam, że tam
dostają się solidnie przygotowane
dzieci. A ja nie chodziłam do żadnej
szkoły muzycznej, śpiewać lubiłam
sama dla siebie w domu, a od brata
wciąż słyszałam, że nie potrafię śpiewać po angielsku - opowiada Dominika. - Tuż przed castingiem dwa dni
chodziłam za bratem i prosiłam, żeby
nagrał jak śpiewam. Wreszcie mama
powiedziała, żeby to zrobił, bo chodzę
i marudzę, że już tego nie można słuchać - dodaje ze śmiechem.Nagranie
sprawiło, że Dominika dostała się do
programu „Mali Giganci” i od kilku
tygodni możemy ją oglądać w sobotnie wieczory. Nagranie każdego odcinka programu to przygoda nie tylko dla
Dominiki, ale całej rodziny.
- Niesamowite emocje, bardzo przeżywamy każde nagranie, ale jednocześnie to wielka przygoda - opowiada

mama Dominiki, Dorota. - Poznajemy
„od kuchni” jak powstaje program i
jesteśmy mile zaskoczeni. To wielka
produkcja, przy której pracuje kilkudziesięcioosobowa ekipa młodych,
fantastycznych ludzi, mających doskonały kontakt z dziećmi.
- Najważniejsze, że w programie panuje świetna atmosfera. Czujemy się jak
w grupie przyjaciół i w czasie nagrania
dobrze się razem bawimy - opowiada
młoda wokalistka. - Na początku miałam wielką tremę, ale z każdym odcinkiem stres jest coraz mniejszy, a znika
całkowicie, gdy wychodzę na scenę.
Stresujące były pierwsze lekcje śpiewu, gdy okazało się, że nie rozumiem
podstawowych pojęć muzycznych,
nie potrafię się rozśpiewać. Niektórzy
nie wierzyli, że nie chodzę do szkoły
muzycznej, jak większość uczestników
programu.Oprócz śpiewania Dominika lubi malować, gotować, trenuje też
piłkę siatkową, a przez trzy lata trenowała piłkę nożną. Swoją przyszłość
wiąże jednak z muzyką.- Chciałabym
robić coś, co da mi satysfakcję. A tak
jest ze śpiewaniem - zapewnia. - Program jest szansą, aby rozwinąć swoje
umiejętności, to przygoda i jednocześnie zdobywanie doświadczenia.
Bardzo chciałabym rozwijać się muzycznie i nie poprzestanę na tym programie. Dzięki „Małym Gigantom”
Dominika stała się rozpoznawalna.
- Niektórzy zaczepiają i gratulują, cieszą się z mojego sukcesu i życzą powodzenia, mówią, że moje piosenki
budzą wielkie emocje i ludzie się przy
nich wzruszają. To dla mnie bardzo
miłe - mówi.- Cieszę się, że ludzie podchodzą do córki z życzliwością - mówi
mama Dominiki. - To bardzo ważne,
że ludzie chcą ją oglądać, że wspierają, mówią, że podoba się jak śpiewa i
cenią za to, że jest naturalna. - Warto

spełniać swoje marzenia, trzeba wierzyć w siebie. Uważam, że jeżeli bardzo
chce się coś osiągnąć, trzeba próbować
i się nie poddawać. Walczyć ze stresem
i swoimi słabościami - mówi Dominika. - Bałam się porażki, ale nie myślałam o tym. Mogło być przecież tak, że

Naczk za lekcje śpiewu, wychowawczyni Annie Jarczewskiej, dyrekcji i
nauczycielom „Kornelówki” za wyrozumiałość i pomoc w nadrabianiu
zaległości w szkole, Wałeckiemu Centrum Kultury za udostępnianie głównej sceny do nauki przed kolejnymi

w ogóle nie przyjęliby mnie do programu, później mogli wybrać kogoś
innego. Zdaję sobie z tego sprawę, ale
myślę, że najważniejsza jest przygoda i
zdobywanie doświadczenia. - Chcemy
podziękować wszystkim, którzy nam
pomagają i nas wspierają. Pani Esterze

etapami programu oraz panu Januszowi Marciniakowi z WCK za poświęcony czas za sterami konsoli i wszystkim
wałczanom, którzy nas wspierają ciepłym słowem i szczerym uśmiechem
- mówi pani Dorota.
ks
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List otwarty do Społeczności Wałeckiej
Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest uczelnią otwartą, wolną od wszelkich
form dyskryminacji, dlatego już
od kilku lat nie tylko wysyła, ale
również przyjmuje zagranicznych
studentów i pracowników uczelni.
W ostatnim czasie Wałcz cieszy
się coraz większym zainteresowaniem ze strony Partnerów zagranicznych, o czym świadczy coraz
większa liczba zainteresowanych
przyjazdem do Wałcza studentów
oraz pracowników uczelni i instytucji zagranicznych.
Dzięki temu Uczelnia i Miasto
Wałcz na arenie międzynarodowej stają się miejscem, do którego warto przyjechać. Stajemy się
miejscem rozpoznawalnym i światowym, co jest korzystne zarówno
społecznie, akademicko jak i ekonomicznie.
Istotny jest również fakt, że go-

ście zagraniczni nie są osobami
przypadkowymi. Udział wałeckiej
uczelni w Międzynarodowym Programie Erasmus+, podobnie jak i
w innych polskich uczelniach akademickich, umożliwia kontrolowaną i bezpieczną wymianę zagraniczną studentów i pracowników
uczelni. Status studenta Erasmusa
uzyskują tylko ci studenci, którzy
spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez Uczelnię zarówno
macierzystą jak i przyjmującą.
Tym bardziej, zatrważa sytuacja,
do której doszło w Wielką Niedzielę, na jednym z wałeckich
osiedli, gdzie doszło do chuligańskiej napaści na tureckie studentki
Erasmusa goszczone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Wałczu. Uczelnia jest głęboko
zaniepokojona zaistniałą sytuacją
napaści na zagranicznych studentów studiujących w Wałczu w ramach Projektu Erasmus i potępia

takie zachowania z nadzieją, że
przejawy jakiejkolwiek dyskryminacji nie będą miały więcej miejsca.
Społeczność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu,
działającej na rzecz społeczeństwa
otwartego, wolnego od wszelkich
form dyskryminacji, m.in. ze
względu na pochodzenie etniczne
i narodowe, płeć, wyznawaną religię, niepełnosprawność czy też
orientację seksualną, wyraża oburzenie i stanowczy protest wobec
wszelkich incydentów przeciwko
studentom, którzy od marca bieżącego roku przebywają w Wałczu w
ramach wymiany międzynarodowej programu Erasmus+.
Apelujemy do wszystkich ludzi
dobrej woli o reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji i nienawiści, o czynne przeciwstawianie się wszelkim słowom i czynom,
które godzą w godność drugiego
człowieka i zagrażają jego bezpie-

czeństwu, jednocześnie wyrażając
naszą solidarność z tymi, którzy
stali się ostatnio obiektami nietolerancji.
Dziękujemy, że instytucje państwowe współpracują i będą
współpracować z Uczelnią na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
oraz zniwelowania przejawów rasizmu i dyskryminacji w naszym
mieście, a jednocześnie zwracamy
się z prośbą do Społeczności Wałeckiej o zrozumienie miejsca i roli
tych osób, które są w naszym społeczeństwie i które powinniśmy
chronić i traktować z należytym
szacunkiem.
Wyjazd w ramach Projektu Erasmus zarówno dla studentów
polskich wyjeżdżających za granice do partnerskich uczelni jak i
przyjazd studentów zagranicznych
do Polski jest ogromną szansą studiowania w nowych warunkach,
doskonalenia znajomości języków
obcych, uczenia się współpracy w

międzynarodowej i wielokulturowej grupie, rozwiązywania nietypowych problemów i radzenia
sobie w niestandardowych sytuacjach, a przede wszystkim zdobywania wielu nowych doświadczeń,
rozwijających kompetencje interpersonalne i społeczne. Będzie to
wielką stratą dla wszystkich jeśli,
jako społeczeństwo, pozwolimy
zdemoralizowanym jednostkom
zmarnować taką szansę rozwoju.
Rektor PWSZ w Wałczu
prof. zw. dr hab. Jolanta Witek
Poseł na Sejm RP Paweł Suski
Burmistrz Wałcza
Bogusława Towalewska
Starosta wałecki
Bogdan Wankiewicz

To tylko studenci
W ciągu ostatniego
miesiąca w Wałczu doszło przynajmniej do
trzech incydentów na
tle rasowym. Ofiarami
niechęci padali studenci z Turcji, którzy przebywają na wymianie w
tutejszej
Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej. Na szczęście nikomu nic poważnego
się nie stało, ale… niesmak i wstyd dla Wałcza i wałczan pozostanie jeszcze na długo.
Na naszych łamach opisywaliśmy
już jeden wstydliwy incydent, którego ofiarami padli tureccy studenci („Tolerancyjni inaczej” - Extra
Wałcz, nr 186, str. 1-2 z 17 marca
2016 r.). Przypomnijmy: gdy goście zza granicy poszli do jednego
z wałeckich lokali, tam zaczepiali
ich „prawdziwi Polacy” i wyprosili

studentów z lokalu. Po opublikowaniu tamtego tekstu w Internecie
(na naszym FB oraz stronie www.
extrawalcz.pl) wylała się nie tylko
lawina oburzenia. Ze strony (także)
wałczan nie zabrakło rasistowskich,
nacjonalistycznych i wulgarnych
komentarzy.
Na prośbę władz PWSZ w Wałczu
nie opisujemy dwóch pozostałych
incydentów.
- Wszyscy, z którymi rozmawiam w
Wałczu o tym zdarzeniu, są oburzeni i to potępiają, co jest pocieszające
- podkreśla Marek Kokot, prorektor
PWSZ w Wałczu. - Takie sytuacje
nie będą tolerowane ani przez władze uczelni, ani tym bardziej przez
organy ścigania. Jeżeli potwierdzą
się zeznania dziewczyn, mamy
zapewnienie od komendanta, że
sprawcy zostaną ukarani. Dziękuję
policji za naprawdę profesjonalne
podejście do całej sytuacji.
Policja nie została zawiadomiona o
pierwszym przypadku i sprawa w
zasadzie ucichła. Podczas drugiego
stroną nie mieli być tureccy studenci. W sprawie trzeciego zdarzenia
prowadzone jest już dochodzenie.

- Dotarliśmy do świadka, który podał nam pewne informacje, które
będziemy konfrontować z tym, co
powiedziały kobiety - mówi sierż.
sztab. Beata Budzyń, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu. - Informacje są weryfikowane. Sprawdzamy, co tam się
zdarzyło i czy w ogóle taka sytuacja
miała miejsce. Świadkowie nieco
inaczej to przedstawiają. Prowadzimy czynności w niezbędnym zakresie na podstawie art. 119 (przestępstwo z nienawiści). Wszystkie
informacje zostały przekazane prokuratorowi.
Wałeccy mundurowi są chyba trochę zdziwieni sytuacją. Przypadek,
który badają, jest prawdopodobnie
pierwszym od 25 lat. Oczywiście
funkcjonariusze prowadzą szeroko
zakrojoną profilaktykę w szkołach
(a nawet w przedszkolach) odnośnie dyskryminacji i nienawiści
(m.in. poprzez programy „Powiedz
NIE rasizmowi”, czy „Alfred radzi rasizm jest zły”).
- Zwracamy uwagę na wszelkie
czyny, u podłoża których leży dyskryminacja i nienawiść - dodaje

B. Budzyń. - Jesteśmy zobowiązani podjąć przewidziane prawem
czynności, przede wszystkim przez
wstępne rozpoznanie znamion
przestępstw. Odpowiednie działania przyczyniają się nie tylko do
zwalczania, ale też do przeciwdziałania wszelkim formom nietolerancji i dyskryminacji.
Dwunastoosobowa grupa (czterech
chłopaków i osiem dziewczyn) od 1
marca studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Słuchacze
przyjechali do Wałcza w ramach
programu Erasmus. Są to studenci
dwóch uniwersytetów w Turcji kierunków psychologia, pedagogika,
praca socjalna i filologia angielska.
Mają indywidualny tok nauczania,
a oprócz uczestnictwa w wykładach
mają zajęcia m.in. w Domu Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii
Zajęciowej; będą się również spotykać z uczniami wałeckich szkół i
przedszkoli.
Oczywiście nie brakuje w Wałczu
przejawów sympatii do tureckich
studentów - mieliśmy szczęście poznać dwóch z nich. To mili, skromni i po prostu fajni młodzi ludzie.

Tak jak pozostali studenci z Turcji,
którzy chcieli poznać Wałcz i jego
mieszkańców. Część z nich poznali
niestety z najgorszej strony…
Marcin Koniecko
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Konkretnie i rzeczowo

Głównym tematem
obrad
Konwentu
Władz Samorządowych Powiatu Wałeckiego było omówienie
działań
związanych z realizacją
zatwierdzonego
Kontraktu
Samorządowego.
Rozmawiano
również o współpracy
w tworzeniu sieci
tras rowerowych Pomorza Zachodniego
Bałtyk - Wałcz, a także o zmianach, jakie
należy wprowadzić
w oświetleniu placówek oświatowych.
W pałacu we Wrzosach (gmina Tuczno) 5 kwietnia spotkali się przedstawiciele samorządów z całego powiatu. Honory
domu pełnił starosta wałecki
Bogdan Wankiewicz w towarzystwie wicestarosty Jolanty
Wegner oraz skarbnika powiatu. Przybyli burmistrzowie
Wałcza, Mirosławca, Tuczna
i Człopy: Bogusława Towalewska, Piotr Pawlik, Krzysztof Hara i Zdzisław Kmieć, a
także wójt gminy Wałcz Jan
Matuszewski oraz wójt gminy
Wierzchowo Jan Szewczyk,
który był zainteresowany tematem powstającej ścieżki
rowerowej Bałtyk - Wałcz.
Właśnie współpraca gmin
w powstawaniu ścieżki była
omawiana jako pierwsza. Inwestycja nie wchodzi w zakres
Kontraktu Samorządowego
i będzie realizowana przez
Wojewódzką Dyrekcję Dróg
Krajowych. Przebiegać będzie od Kołobrzegu poprzez
Mielno, Białogard, Złocieniec,
Wierzchowo i Wałcz, a dalej
jest planowana przez Dobino

i Skrzatusz do Piły. Jej długość będzie wynosić prawie
250 kilometrów. W przeważającej części ma zostać zbudowana na starych nasypach
kolejowych. Na konwencie
swoją obecność zapowiedział
przedstawiciel PKP, nie dotarł,
jednak prosił o przekazanie
wypracowanych wniosków.
- Ścieżka w naszym powiecie
przebiegać będzie przez tereny gminy wiejskiej oraz miejskiej Wałcz - mówił starosta.
- Szeroka na 2,5 metra wyłożona asfaltem droga będzie
służyć nie tylko turystom, lecz
także pozwoli mieszkańcom
miejscowości, przez które będzie przebiegała na dojazd
do pracy. Będzie to wspólny
produkt turystyczny powiatu. Musimy zadbać przede
wszystkim o to, aby z nasypów
kolejowych nie usunięto kruszywa, ponieważ wtedy koszt
budowy jednego kilometra
zamknie się kwotą około 250
tysięcy złotych. W innym
przypadku koszty mogą się
zwiększyć nawet dwukrotnie.
Niejako przy tej okazji burmistrz Mirosławca Piotr
Pawlik poruszył temat ponownego uruchomienia linii
kolejowej z Mirosławca do
Złocieńca, co może znacznie
usprawnić dojazd mieszkańców do innych miejscowości.
- W wielu miejscach brakuje szyn i liczymy, że wojsko
przywróci stan techniczny
torów - mówił P. Pawlik. - Jeżeli tory zostaną naprawione, zamierzamy zwrócić się
do Urzędu Marszałkowskiego i poprosić PKP o puszczenie próbnego pociągu.
Ustalono, że właśnie takie
stanowisko zostanie przedstawione
w
Szczecinie.
Później zaczęto omawiać
działania związane z realizacją
Kontraktu Samorządowego.
Krótki rys o pracach podczas
jego tworzenia przedstawił
Arkadiusz Niefiedowiecz oraz

Robert Łapacz, przedstawiciel
firmy Faber Consulting Polska
sp. z o.o., która również współpracowała przy kontrakcie.
- Prace trwały od stycznia
2014 roku do końca października 2015 - mówił A.
Niefiedowicz. - Odbyło się

dzi nam o osiągnięcie sukcesu.
Wszyscy zgodzili się z wnioskiem starosty, aby dalsze prace były koordynowane przez
Arkadiusza
Niefiedowicza.
W tym miejscu należy przekazać Czytelnikom kilka
podstawowych
informacji

rowerowej w ciągu drogi nr
177 w Tucznie. Realizacja ma
się zakończyć w 2022 roku.
Później zebrami zostali poinformowani o zmianach,
jakie zostaną wprowadzone w oświetleniu placówek
oświatowych, a które należy

kilkadziesiąt spotkań i konsultacji z przedsiębiorcami i
organizacjami pozarządowymi. Wszystkie zgłoszone projekty zostały dobrze przygotowane i zaakceptowane przez
Urząd Marszałkowski. Jednak to nie koniec i czeka nas
kolejne pół roku wytężonej
pracy. Wszystkie 22 projekty
muszą wejść do realizacji, a z
żadnego nie można się wycofać. Mamy pół roku na złożenie wniosków właściwych, a
szczegóły będą omawiane na
kolejnych spotkaniach i szkoleniach. Cały kontrakt wejdzie
do realizacji kiedy wszystkie
22 projekty zostaną złożone i
wtedy zostaną ogłoszone konkursy na poszczególne prace.
- Apeluję, aby państwo zwrócili
uwagę nie tylko na swoje projekty, lecz również na całość
kontraktu apelował R. Łapacz.
- Klęska jednego może być
klęską całości, a przecież cho-

na temat Kontraktu Samorządowego. Jako jedyny został przyjęty bez poprawek i
wszystkie zawarte w nim projekty zostały zaakceptowane
przez Urząd Marszałkowski.
Na wszystkie projekty planuje
się wydać prawie 43,5 miliona złotych, a dofinansowanie
ma wynieść niespełna 37 milionów. Beneficjentami będą
wszystkie gminy oraz powiat.
W gminie miejskiej Wałcz
przewidziano do realizacji 9
projektów. Powiat będzie beneficjentem 4, gmina wiejska
Wałcz, Człopa i Mirosławiec
po 2, a Tuczno 3. Zadania
będą realizowane głównie w
oświacie (17 projektów), a
zakłada się również uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
wymianę taboru miejskiego
na niskoemisyjny oraz rozbudowę infrastruktury technicznej strefy ekonomicznej
w Wałczu czy budowy ścieżki

wprowadzić aby spełniać normy unijne. Od 2020 roku we
wszystkich budynkach użyteczności publicznej będą musiały być zastosowane energooszczędne źródła światła.
- Zadania zawarte w kontrakcie są ciekawe i ważne - mówił na zakończenie konwentu starosta B. Wankiewicz.
- Oprócz projektów oświatowych są również inne, nie
mniej ambitne i nie mniej
łatwe. Ich realizacja pozwoli na dalszy rozwój naszego
regionu. Gdyby podczas dalszych prac pojawiły się jakiekolwiek problemy, proszę się
do nas zwracać. Oferujemy
daleką idącą i wszechstronną
pomoc. Jak tylko pojawią się
trudności, proszę o kontakt.
Starosta zaprosił również
przedstawicieli samorządów
na zwiedzanie pilskiego Centrum Zarządzania Światłem,
które odbędzie się 15 kwietnia.

Słabe występy Orła i Korony
Leśnik II Manowo - Orzeł Wałcz 2:0
(0:0)
Mecz w pierwszej połowie był wyrównany, a żaden zespół nie stworzył klarownej sytuacji strzeleckiej. Dopiero
w drugiej partii, kiedy gospodarze
objęli prowadzenie wałczanie zaczęli
grać odważniej. Bramka dla Leśnika
padła w wydawało się niegroźnej sytuacji, a napastnik Manowa w 60. minucie przecisnął się pomiędzy obrońcami i z ostrego kąta „zmieścił” piłkę
w krótkim rogu. Dwadzieścia minut
później Krzyżaniak - według piłkarzy
i trenera gości - był ewidentnie faulowany w polu karnym, jednak arbiter
nie użył gwizdka. W już doliczonym
czasie gry gospodarze wyprowadzili
kontrę i ustalili wynik spotkania.
Korona Człopa - Sława Sławno 0:3
(0:2)
Początkowo zapowiadało się, że spotkanie zakończy się remisem, a nikt z
gospodarzy nie zakładał aż tak wysokiej porażki. Jednak chwile nieuwagi
w szeregach miejscowych skutkowały stratami, a w ciągu sześciu minut
Korona straciła dwa gole. Najpierw
w 15. minucie nieporozumienie
bramkarza i obrońców gospodarzy
wykorzystał napastnik Sławy, a kilka
minut później w podobnej sytuacji
zawodnik gości wybiegł zza pleców
defensorów i spokojnie podwyższył
wynik. Po zmianie stron człopianie
próbowali coś zmienić, lecz 10 minut
po przerwie arbiter - pomimo protestów miejscowych - podyktował rzut

karny, który przyjezdni wykorzystali
i było po meczu. Gospodarze jeszcze
dążyli do zmniejszenia rozmiarów
porażki, lecz bramkarz gości obronił
kilka groźnych uderzeń, a cofnięci do
defensywy gracze Sławy kontrolowali
grę.
6. liga
Jedność Tuczno - Redłovia Redło
1:0 (0:0)
Bramka: Dzikowicz.
Aspirujący do wysokiego miejsca w
tabeli goście rozpoczęli ostrożnie i
skupili się bardziej na defensywie niż
ataku. Gospodarze przeważali, lecz
brakowało wykończenia i ostatniego,
skutecznego uderzenia. Bliski szczęścia był Wyrwiński, lecz piłka po jego
strzale tylko musnęła poprzeczkę. W
drugich 45 minutach miejscowi grając szeroko skrzydłami łatwo zdobywali pole, a prym w rozgrywaniu piłki
wiódł weteran Szapowicz. „Szlapek”
wprowadzał spokój w szeregi swojego zespołu, potrafił w odpowiednim
momencie przytrzymać piłkę, a kiedy
należało zagrywał do przodu. W 65.
minucie jeden z zawodników gości
zatrzymał piłkę ręką w polu karnym
i Dzikowicz wykorzystał „jedenastkę”. Później gospodarze mieli jeszcze
okazje do podwyższenia wyniku, lecz
widać było, że muszą popracować
nad skutecznością.
Unia Człopa - Grom Szwecja 0:2
(0:0)
Bramki: Rutka, Szymański.
Goście byli wyraźnie lepsi i już w

pierwszych pięciu minutach mogli
zdobyć dwie bramki, lecz Rutka dwukrotnie obił poprzeczkę. W kolejnych
akcjach przyjezdni ponownie groźnie
atakowali, lecz bramkarz gospodarzy spisywał się bez zarzutu. Golkiper Unii kilka minut po zmianie
stron nie ustrzegł się jednak błędu i
po strzale Rutki z linii pola karnego
przepuścił piłkę pod brzuchem. Przyjezdni nadal atakowali i w 70. minucie Szymański trafił w zamieszaniu
do pustej siatki. Kolejne okazje zostały jednak zmarnowane, a Przyłoga
nie potrafił trafić w światło bramki z
pięciu metrów.
Pionier Borne Sulinowo - Sad
Chwiram 0:7 (0:5)
Bramki: Steciak, Góralski po 3, b. samobójcza.
Spora przewaga gości zarysowała się
od pierwszego gwizdka, a Góralski
otworzył wynik już w 5. minucie.
Kwadrans później Steciak po podaniu Gosławskiego trafił z bliska, ten
sam zawodnik potrzebował 120 sekund, aby pokazać się ponownie, a
napastnik Sadu ustrzelił hat tricka
w 30. minucie. Wynik pierwszej połowy ustalił Góralski pokonując samotnego brakarza rywali. W drugiej
odsłonie przyjezdni zaczęli się bawić
i zmarnowali kilka doskonałych okazji. Pomimo tego zdołali jeszcze raz
trafić do siatki, a ostatniego gola gospodarze strzelili sobie sami.
Mirstal Mirosławiec - Pogoń Połczyn 3:3 (2:1)
Bramki: Mirstal - A. Muzyka 2, Skonieczka.
Połczynianie zwyciężali w 15 rozegranych dotychczas meczach, lecz w
Mirosławcu stracili pierwsze punkty,
a byli bliscy porażki. Początkowo to
goście groźnie atakowali, jednak w
10. minucie po prostopadłym podaniu Skonieczka uderzył z 14 metra i
piłka po rykoszecie wpadła do siatki.
Kilkanaście minut później po wyrzucie z autu A. Muzyka zdecydował się
na strzał i z ostrego kąta podwyższył
wynik. Ten sam zawodnik jeszcze
przed przerwą dwukrotnie wychodził
na samotnego bramkarza gości, lecz
golkiper Pogoni okazywał się lepszy.
Tuż przed przerwą przyjezdni zdobyli kontaktowego gola, a kilkanaście
sekund później jeden z połczynian
zobaczył czerwoną kartkę i musiał
opuścić boisko. Zaraz po wznowieniu
gry w drugiej partii goście ruszyli do
przodu i w 65. minucie wyrównali z
rzutu wolnego. Jednak mirosławiacy
się poderwali i A. Muzyka strzałem
głową ponownie dał prowadzenie
Mirstalowi. Kiedy wydawało się, że
gospodarze „dowiozą” korzystny
wynik do końca meczu kontra gości
zakończył się faulem w polu karnym
Wesołowskiego i Pogoń wyrównała z
„karnego”.
piotr
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PRAWNIK RADZI

Zadatek i zaliczka cz.2

Dzisiaj nadal o zadatku i zaliczce –
czyli świadczeniach dawanych przy
zawieraniu umowy (przedwstępnej) a przede wszystkim o problemie przedawnienia roszczeń z tytułu płaty tych kwot.
Opatrznie rozumiana uchwała
Zgodnie z art. 390 par. 3 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy
przedwstępnej przedawniają się z
upływem roku od dnia, w którym
umowa przyrzeczona miała być
zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie
zawarcia umowy przyrzeczonej,
roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem
roku od dnia, w którym orzeczenie
stało się prawomocne. W doktrynie pojawił się problem, czy kwota danego przy zawarciu umowy
przedwstępnej zadatku również
ulega przedawnieniu w tym okresie.
W uchwale z dnia 8 marca 2007
r., sygn. akt III CZP 3/07 Sąd
Najwyższy uznał, że roszczenie o
zwrot kwoty zapłaconej na poczet
świadczenia z umowy przyrzeczonej, która nie została zawarta, nie
przedawnia się z upływem terminu
rocznego określonego w art. 390 §
3 k.c., lecz w terminie ogólnym z
art. 118 k.c.
W czym problem
Nie można jednak uznać,
że termin o zwrot zadatku z umowy przedwstępnej wynosi 10 lat
- dlaczego? Wątpliwości, w mojej
ocenie prawidłowo, wyjaśnił Sąd
Apelacyjny w Szczecinie w wyroku
z dnia 28 maja 2015 r, sygn. akt I

ACa 167/15. Sąd wskazał, że co
prawda Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 8 marca 2007 r. III CZP 3/07
uznał, że roszczenie o zwrot kwoty
zapłaconej na poczet świadczenia
z umowy przyrzeczonej, która nie
została zawarta, nie przedawnia
się z upływem terminu rocznego
określonego w art. 390 § 3 k.c. to
jednak trzeba mieć na względzie
stan faktyczny, w jakim była wydana uchwała. W sprawie tej mowa
była nie o zwrocie kwoty zadatku
lecz kwoty zapłaconej na poczet
świadczenia z umowy przyrzeczonej, która nie została zawarta, a
konkretnie ceny sprzedaży z umowy przedwstępnej ,która w całości
została zapłacona w dniu zawarcia
umowy przedwstępnej.
Nie ulega wątpliwości, że roszczenie o zwrot, mającej charakter
nienależnego świadczenia, kwoty
zapłaconej na poczet świadczenia z
niezawartej umowy przyrzeczonej
nie wchodzi w zakres stosunku wynikającego z umowy przedwstępnej, lecz jest elementem stosunku
zobowiązaniowego, u podstaw którego leży zdarzenie przewidziane
w przepisach o bezpodstawnym
wzbogaceniu (art. 405 i nast. k.c.).
Umowa przedwstępna pozostaje w
związku z tym zdarzeniem tylko
o tyle, o ile niedojście do skutku
umowy przyrzeczonej przesądza
nienależny charakter świadczenia
spełnionego na poczet wykonania
umowy przyrzeczonej.
Jednak zawsze powinniśmy pamiętać, że jeżeli w umowie przedwstępnej określimy daną kwotę jako zadatek (a nie zaliczkę) to powinna
ona traktowana jako takie świadczenie- a więc przedawniać się będzie w terminie roku, od okresu, w
którym umowa przyrzeczona miała być zawarte. Pamiętać o tym należy tym bardziej, że najczęściej w
tekście samej umowy przedwstępnej notariusze potwierdzają, że
poinformowali strony o wszelkich
konsekwencjach prawnych umowy, w tym o konsekwencjach danego zadatku.
radca prawny Marcin Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com
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Powrót bokserów do Bukowiny
Po 10 latach klub bokserski z ponad czterdziestoletnią
tradycją
wraca z treningami do
Centralnego
Ośrodka
Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

Dzieci wybierają zawody: aktorek, piosenkarzy, strażaków,
policjantów itp. Tylko Jaś mówi,
że chciałby zostać Świętym
Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosiłbyś prezenty, sprawiał radość
innym dzieciom, czynił dobro?
- pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracowałbym
raz w roku
Student zdaje egzamin z elektrotechniki, lecz odpowiedzi
studenta są poniżej krytyki. W
końcu wkurzony już profesor
mówi:
- Dam panu trójkę, jeżeli powie
pan, ile jest żarówek w tej sali.
Student zaskoczony szybko
policzył i odpowiada:
- Trzydzieści.
- Nieprawda - mówi profesor,
po czym wyciąga z kieszeni
jeszcze jedną żarówkę.
Za rok ten sam student podszedł do egzaminu i sytuacja
się powtórzyła. Na pytanie
profesora o ilość żarówek odpowiedział:
- Trzydzieści jeden.
Na co profesor z uśmiechem:
- Nieprawda. Nie mam w kieszeni żarówki.
- Ale ja mam!

- Panie doktorze, zjadłem
pizzę razem z opakowaniem.
Czy teraz umrę?
- No cóż, wszyscy umrzemy.
- Wszyscy umrzemy?! O
Boże, co ja zrobiłem!
.

- Baco, a umiecie powiedzieć
„Chrząszcz brzmi w trzcinie”?
- A co mom ni umić?
- No to powiedzcie.
- Chrobok burcy w trowie

W 2006 roku ówczesny dyrektor COS-OPO w Wałczu Wojciech Abramczyk zaproponował
bokserom treningi w Ośrodku.
- Wspólnie zaadaptowaliśmy salkę nad
basenem. To tam właśnie do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie
przygotowywał się Krzysztof Głowacki
nasz mistrz świata - wspominają bokserzy. - W roku 2010 zostaliśmy z tej
sali usunięci decyzją poprzedniego dyrektora (Piotra Marszałka - dop. aut.).
Podpisaliśmy nową umowę i wracamy na stare śmieci. Zdzisław Ryder,
dyrektor wałeckiego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich wyraził wolę
wspólnej pracy dla dobra młodzieży.
Bokserzy przypominają, że na Bukowinie pierwsze kroki na ringu stawiał
jeden z najlepszych po Krzysztofie
Głowackim zawodników Adrian
Plichta, tam trenowała pierwsza w
historii wałeckiego pięściarstwa medalistka mistrzostw Polski Natasza
Pisarska i pierwsza srebrna medaREKLAMA

listka Dagmara Kania. Tam trenowali też Patryk Ptak, Dawid Sondej,
Adam Kalita, Łukasz Kalbarczyk,
Emil Zychiewicz i wielu innych.
Otwarty trening w nowej sali odbył
się 1 kwietnia. Bezpłatne zajęcia dla
dzieci i młodzieży prowadzą Adam
Kalita, Sławek Ciepielak, Zbigniew
Kaczmarczyk oraz Jacek Głowacki
(brat Krzysztofa). Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w poniedziałki środy i piątki od godziny 17:00 i są całkowicie bezpłatne.
- Warto skorzystać z tej oferty, bo dla
niektórych może to być początek wielkiej przygody sportowej i to u boku
mistrza świata, który już zapowiedział,
że zaraz po walce na pewno pojawi
się w salce i będzie przekazywał swoją
wiedzę młodym zawodnikom - zachęca Marek Matela, który wraz z Wojciechem Kaczmarkiem przekonali Z. Rydera do powrotu klubu na Bukowinę.
- Boks to moje życie, więc na pewno po zakończeniu kariery będziemy prowadzić zajęcia dla wszystkich
- mówi Krzysztof Głowacki, który
przygotowuje się do pierwszej obrony w Stanach Zjednoczonych. - Mówię „będziemy”, bo sam na pewno
nie dam rady, a muszę też być bardziej cierpliwy. Na szczęście jest mój
brat Jacek i jeszcze kilku chłopaków,
z którymi zrobimy dobrą robotę.
- Nasza młodzież poza wyjazdami
ma możliwość walk przed swoimi ro-

dzicami, przyjaciółmi i znajomymi
tutaj, na naszej, wałeckiej ziemi - dodaje M. Matela. - Dzięki współpracy
z Professional Events Group nasi zawodnicy i zawodniczki będę regularnie boksować na galach tej grupy i
pierwsza okazja jest już 16 kwietnia.
Dodatkowo cieszy fakt, że zarówno
Krzysiek, jak i Jacek otrzymali już
uprawnienia trenerskie i tak naprawdę
jesteśmy chyba jedynym w tej części
kraju ośrodkiem z taką liczbą szkoleniowców posiadających uprawnienia
(oprócz braci Głowackich uprawnie-

nia Ministra Sportu posiadają także Zbigniew Kaczmarczyk, Marek
Matela, Tomasz Matela, Mirosław
Kurowski i Adam Kalita - dop. red.).
mk

13

U mistrza Hołubowskiego

Uczniowie PCKZiU kolejny raz byli z wizytą w hotelu Hołubowski w Pile

Właściciel i szef kuchni Zenon Hołubowski opowiadał uczniom o swojej
drodze do kariery, skończonych kursach, sukcesach w branży kulinarnej,
uczestniczeniu w międzynarodowych
zawodach kulinarnych, w których
także sędziował. Wypowiedzi były
poszerzone o prezentacje multimedialne w oparciu o zdjęcia z konkur-

sów kulinarnych, w tym z Olimpiady
Kulinarnej IKA Erfurt, do której przygotowywał kulinarną reprezentację
seniorów profesjonalistów OSSKiC
i z którą zdobył brązowy medal na
ponad 60 drużyn z całego świata.
Po słodkim poczęstunku i wykładzie
młodzież uczestniczyła w procesie
przygotowywania potraw na bazie
owoców morza. W profesjonalnej
kuchni uczniowie wzięli udział w
pokazowej lekcji przygotowywania
dań z wykorzystaniem małż, krewetek, muli, kalmarów i szyjek raków.
Szef przygotowywał owoce morza na

różne sposoby: z sałatką, na oliwie,
z sosem śmietanowym oraz pomidorowym. Młodzież mogła nie tylko obserwować samego mistrza, ale także brać
udział w procesie przygotowywania
potraw oraz ich późniejszego degustowania. Sporządzone dania były nie
tylko smaczne, ale także estetycznie
podane, na co zwracał uwagę Mistrz.
Organizacją
wyjazdu
i
sprawowaniem opieki nad uczniami zajęły się Barbara Rosochacka i Joanna Włodarczyk-Załęska.
Oprac. AK

Czwórka na pudle
Młodzi
zawodnicy
UKS Czwórka zajęli podczas turnieju
piłkarskiego drugie
miejsce. Do zwycięstwa zabrakło zaledwie jednego trafienia.
W Trzciance 2 bm. rywalizowali chłopcy z rocznika
2006 i młodsi. W zawodach
wzięło udział 7 zespołów.
Wałczanie pewnie zwyciężali w fazie grupowej i dotarli
do finału. Tam spotkali się z
zespołem Polonii Jastrowie i
po wyrównanym spotkaniu
ulegli 0:1, a bramkę stracili w

ostatnich sekundach meczu.
Podopieczni Piotra Dziekańskiego wystąpili w składzie:
Mikołaj Dobrowolski, Bartosz Rorbach, Igor Armuła, Bartosz Skoczek, Kewin
Czubek, Aleksander Kuzia,
Maciej Dziekański, Oskar
Biesiada i Karol Krawczyk.
Trenerzy UKS Czwórka
zapraszają na swoje zajęcia chłopców z rocznika
2005 i młodszych. Treningi odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 17.30
na boisku „rolnika” przy
ul. Południowej w Wałczu.
Oprac. p
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EXTRA Szkolnictwo

Sprawdziany szóstoklasistów bez nieprawidłowości

We wtorek zakończył Centralnej Komisji Egsię ogólnopolski spraw- zaminacyjnej nie dotardzian dla szóstoklasi- ły jakiekolwiek sygnały
stów. Nie tylko w po- o nieprawidłowościach.
wiecie wałeckim, ale
także w całej Polsce do Sprawdzian podzielony został
na dwie części. Pierwsza rozpo-

częła się o godzinie 9 i trwała 80
minut. Cześć uczniów z zaburzeniami (np. dyslektycy) mogła
pisać test przez 120 minut. W tej
części sprawdzane było opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka

polskiego oraz z matematyki. Po czenia roku szkolnego, czyli 24
godzinie 11.45 rozpoczęła się czerwca otrzymają zaświadczedruga część sprawdzianu - test nia o wynikach wraz ze świadecz języka obcego. Trwała ona 45 twem ukończenia szkoły podstaminut, w przypadku dyslekty- wowej.
ków - 70 minut. Jeśli ktoś z po- Przystąpienie do sprawdziawodu choroby nie pisał egzami- nu jest warunkiem ukończenia
nu, będzie miał okazję uczynić szkoły podstawowej. Zgodnie z
to 2 czerwca.
zapowiedziami MEN to ostatni
Szóstoklasiści, którzy podeszli egzamin sześcioklasistów, gdyż
do egzaminu w pierwszym ter- trwają prace nad zniesieniem go
minie poznają swoje wyniki 27 w przyszłym roku.
produkt jest dopuszczony do maja. Natomiast w dniu zakońsprzedaży na terenie placówek
oświatowych - pomysłem na
rozwiązanie tego problemu jest
opracowanie oznaczenia: „dozwolone w szkołach”. Uwaga,
nowa receptura drożdżówki bęDyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
dzie musiała być zatwierdzona
im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu
przez Główny Inspektorat SaniPrzypomina i zaprasza
tarny.

Drożdżówki wrócą

Drożdżówka wkrót- na, skoro większość
ce trafi do szkolnych szkolnych
sklepisklepików.
Rada ków już nie istnieje.
Promocji Żywności
Właściciele sklepików i produProzdrowotnej opracenci żywności od dawna krytycowała przepis na kują zbyt restrykcyjne przepisy
zdrową drożdżówkę. dotyczące zdrowej żywności w
Pytanie tylko, gdzie szkołach. Największym problema być sprzedawa- mem jest sprawdzenie czy dany

Czas podjąć decyzję…

do zapisu dzieci 5 - letnie i 6 – letnie
do oddziałów przedszkolnych
oraz dzieci 6 – letnie i 7 – letnie do klas I

Oferujemy:
• Oddzielny budynek,
• Profesjonalną kadrę,
• Możliwość wykupienia obiadów
Wnioski do zapisu można pobrać w sekretariacie
szkoły w godz. 7.30 – 15.30
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Studium Pracowników
Medycznych i Społecznych
Szkoła nowych możliwości
Studium Pracowników Me
dycznych i Społecznych
to zupełnie nowa jakość
na rynku szkół policeal
nych, zbudowana na pod
walinach, prowadzonych
od dwudziestu pięciu lat
przez „ O ś w i a t a - L i
n g w i s t a ” Nadbałtyckie Centrum Edukacji w
Gdańsku, szkół policealnych.
Oferta Studium wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy - obecnie deficyt
pracowników w zawodach medycznych
wynosi około 25 %, dzięki czemu osoby
reprezentujące te zawody mogą spodziewać się wzrostu zarobków i atrakcyjnych
pakietów socjalnych.Funkcjonująca drugi
rok filia gdańskiego Studium w Wałczu w
sposób elastyczny dostosowuje swoją ofertę
do wciąż zmieniającego się rynku pracy. W
lutym 2016 roku uruchomiono w Wałczu
nowy kierunek – terapeuta zajęciowy , od
września 2016 roku można będzie zdobyć
w tutejszej placówce zawód technika elektroradiologa – określany mianem zawodu
przyszłości. Dzięki doskonale wyszkolonej
kadrze, jak również dużej ilości zajęć
praktycz
nych, Studium kształci specjalistów z branży medycznej oraz obszaru
pomocy społecznej. Zajęcia praktyczne
realizowane w Centrum Medyczno-Reha
bilitacyjnym „Puls” oraz 107 Szpitalu

Wojskowym z Przychodnią w Wałczu dają
absol
wentom Studium możliwość zdobycia doświadczenie zawodowego, które
stanowi obecnie najistotniejszy czynnik w
procesie rekrutacji pracowników. Wykłady
i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowa
nych wykładowców,
lekarzy i pro
fesjonalistów w dziedzinie
stomatologii, kosmetyki, masażu i opieki
społecznej sprawiają, że absolwenci szkoły
osiągają wysokie wyniki na egzaminach
państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada również
własną Agencję Pracy, która pozwala absolwentom na podjęcie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami. Realizacja rozszerzonego programu nauczania
języ
ka obcego zawodowego, sprawia, że
słuchacze Studium gotowi są do podjęcia
pracy poza granicami kraju. W trakcie nauki słuchacze Studium mają możliwość odbywania praktyk i staży zagranicznych finansowanych z środków Unii Europejskiej.
Obecnie słuchacze kierunków higienistka
stomatologiczna, technik dentystyczny i
technik masażysta realizują praktyczną
naukę zawodu w Asturii w Hiszpanii w
Centrum Rehabilitacyjnym OVIDA. Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość na propozycje i potrzeby Słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw
aktualnym potrzebom rynku europejskiego
sprawiają, że przed absolwentami Studium
wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki
którym mogą szybko znaleźć „pomysł na
siebie” oraz prawidłowo pokierować swoją
zawodową karierą.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W STARYCH MURACH
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w
Wałczu należy do najlepszych szkół województwa zachodniopomorskiego. Według
rankingu Perspektyw
z 2016 roku zajmuje 19 miejsce na liście najlepszych liceów województwa.
Jest szkołą z tradycjami i długą historią, sięgająca 1665 roku,
dlatego znalazła się w gronie najstarszych szkół w Polsce. Przez
wieki była ośrodkiem oświaty i
kultury, wywierającym ogromny wpływ na lokalne społeczeństwo, dlatego zyskała zaszczytne miano Aten Wałeckich.
Placówka kładzie nacisk nie tylko
na podnoszenie poziomu wiedzy
swoich wychowanków, ale również
kształtuje kulturę i wychowuje.

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, jest
monitorowana i bezpieczna.
Dobre
wyniki
egzaminów
maturalnych
potwierdzają wysoki poziom nauczania.
Absolwenci I LO dostają się na najlepsze państwowe uczelnie wyższe,
studiują na uniwersytetach i politechnikach Poznania, Szczecina,
Wrocławia, Gdańska, Warszawy.
Szkoła organizuje przedsięwzięcia
o charakterze naukowym i kulturalnym, bierze udział w imprezach
artystycznych i edukacyjnych.
Jako jedyna w regionie prowadzi naukę języka łacińskiego.
Uczniowie działają w różnych
kołach zainteresowań, a po lekcjach uczestniczą w wyjazdach
edukacyjnych: do teatru, do
muzeów i na wystawy, na spotkania z ciekawymi ludźmi.
Od wielu lat szkoła prowadzi
współpracę z Europeische Gymnasium z Bad Essen, a w ramach e
-Twinning z francuskim liceum -

Lycėe Joliot Curie w miejscowości
Romilly sur Seine. Młodzież bierze
również udział w obozach edukacyjnym programu EuroWeek.
I LO jest jedną z niewielu szkół w
województwie zachodniopomorskim, która prowadzi zajęcia Deutsches Sprachdiplom (DSD II) i
przygotowuje do egzaminu. Certyfikat językowy DSD II jest uznawany w całej Europie i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.
Na rok szk. 2016/17 planujemy
nabór do czterech klas, w tym
do jednej klasy sportowej w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie sportowej
kajakarstwo i wioślarstwo kobiet
Klasa A - planowane rozszerzenie:
j. polski i historia
Klasa B - planowane rozszerzenie:
matematyka, fizyka
Klasa C - planowane rozszerzenie:
biologia i chemia
Klasa S - klasa mistrzostwa sportowego
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