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Piękny jubileusz
Obchody 70-lecia Klubu
Sportowego Orzeł były okazją do spotkania się byłych
piłkarzy i działaczy oraz do
przypomnienia największych sukcesów wałeckiego klubu. Chociaż obecnie
piłkarzom Orła nie wiedzie
się najlepiej, wszyscy goście życzyli zawodnikom
powrotu jeżeli nie do III ligi,
to przynajmniej do wyższej
niż obecnie klasy rozgrywkowej.
Trudu organizacji uczczenia
70-lecia istnienia piłki nożnej
w Wałczu podjął się obecny

zarząd klubu wraz z jego prezesem Dariuszem Baranem.
18 czerwca na placu Wolności spotkali się byli piłkarze
oraz działacze Orła. Przybył
również poseł na Sejm RP
Paweł Suski, starosta wałecki Bogdan Wankiewicz oraz
burmistrz Wałcza Bogusława
Towalewska. Piłkarskie władze reprezentował prezes
KOZPN Grzegorz Maciejasz.
Goście gratulowali sukcesów
i życzyli ich powtórzenia, wręczyli ozdobne grawertony, a
burmistrz Wałcza przekazała
talon o wartości 8200 złotych
na kupno nowych bramek i

Poszukuję
osoby do pracy
w kuchni
w “Gospodzie”
siatek. Klub otrzymał również
srebrną odznakę ZZPN.
Wśród byłych zawodników
nie zabrakło weteranów, z
najstarszymi graczami: 78-letnim Zdzisławem Halickim i
młodszym od niego o 7 lat
Zenonem Ogrodnikiem na
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KASACJA POJAZDÓW
TRANSPORT GRATIS
PŁACIMY ZA POJAZDY
Dobino 66, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 73 79
kom. 500 170 290

czele. Można było zauważyć
członków zespołu z późnych
lat 80., tego który święcił
triumfy w III lidze. Nie zabrakło również zawodników z
młodszego pokolenia.
Dokończenie na str. 6

tel. 507 526 220
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Na ławce

To wspaniała chwila, kiedy mogę być świadkiem
tworzącej się historii polskiej piłki nożnej. Choć niestety trzeba przyznać, że
Polska reprezentacja miała
wiele szczęścia, bo w piłce
jak w polityce. Nie zawsze
jest takie pewne, kto w
końcu wygra i nie zawsze
wygrywa lepszy. Najciekawsze jest to, że ten, co na
ławce, może wiele zmienić.
Czy taka sytuacja będzie
miała miejsce w lokalnej
społeczności, a dokładniej
w polityce? Oczywiście nie
chodzi tutaj o ławkę rezerwowych piłkarzy, ale o ław-

kę w sądzie, na której zasiadła osoba sprawująca władzę
wykonawczą w mieście Wałcz.
Skoro burmistrz wraz ze swoimi współpracownikami po
raz kolejny zwalniają osobę z
kierowniczego stanowiska (o
czym piszemy w dzisiejszym
wydaniu) i sprawa trafia do
sądu, a co gorsze zasądzane
jest po raz kolejny odszkodowanie, wiedz, że coś się dzieje.
Oczywiście od wyroku można
się odwołać, ale odszkodowania za błędy urzędników
pochodzą z pieniędzy podatników i o tym należy pamiętać. Nie będę oceniał pracy
byłego dyrektora WCK pod
względem merytorycznym,
bo się na tym nie znam. Jeśli
obecnie WCK faktycznie działa lepiej - chwała nowej dyrektorce Krystynie Kalwasińskiej.
Nieumiejętność prowadzenia
polityki personalnej przez ratusz to już inna para kaloszy.
Dobrym menedżerom takie
błędy się nie zdarzają. Skąd
więc takie potknięcia? Zapewne wynika to z nieznajomości
prawa przez najważniejszego

Zabawa w porwanie

„Zostałam porwana.
Niech mi pan pomoże” - tak
brzmiała informacja o porwaniu dziewczynki o imieniu Laura. Później był jeszcze SMS o treści: „pomocy”
i kontakt z dzieckiem został
przerwany. Mieszkanka gminy Wałcz postawiła na nogi
policjantów z trzech województw.
Dla zabawy 13-latka, korzystając z telefonu komórkowego znajomej swojej mamy pod
jej nieobecność, zatelefonowała na losowo wybrany numer.
Nieznanemu mężczyźnie przerażonym głosem przekazała
informację, z której wynikało,
że kiedy szła do babci, została

siłą wciągnięta do samochodu
przez dwóch mężczyzn i uprowadzona. Cyt: „Ratunku! Niech
pan mi pomoże. Szłam do babci i panowie wciągnęli mnie
do auta”. Mężczyzna odebrał
telefon około godziny 20.00.
Jak wynikało z dalszej rozmowy, dziewczynka korzystając z chwilowej nieobecności
mężczyzn, wzywała pomocy z
pozostawionego w aucie telefonu komórkowego jednego z
nich. Z głosu wynikało, że przerażoną rozmówczynią jest około 10-letnia dziewczynka, która
przekazała, że jest w samochodzie, który stoi przed sklepem
w Mirosławcu. Mężczyzna
odebrał jeszcze od dziewczynki SMS o treści: „pomocy”.

urzędnika w mieście, co jest
dowodem słabości władzy
wykonawczej. Nie chcę tutaj atakować pani burmistrz
personalnie, bo uważam ją
za miłą osobę, która ma kilka sukcesów na koncie, ale
znajomość Kodeksu pracy
to na tym stanowisku wręcz
obowiązek. Pani burmistrz,
proszę pamiętać też, że zarządza pani publicznymi
pieniędzmi, a nie prywatnym folwarkiem. Jeśli chce
pani dokładniej dowiedzieć
się, co to znaczy odpowiedzialność za swoje działania,
proponuję założyć własną
działalność gospodarczą ,
tak jak ja i wielu moich rozmówców, wówczas nikt takich próśb jak powyższa do
pani kierować nie będzie, o
co apeluję w imieniu swoim,
jak i kilku innych zatrwożonych przedsiębiorców.
Piotr Kurzyna
PS Trzymam kciuki i wierzę, że teraz będzie już tylko
lepiej.
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Felieton naczelnego (w zastępstwie)

Odbiorcą tych informacji był
mieszkaniec województwa
śląskiego. Mężczyzna natychmiast zadzwonił na policję.
- Rozpoczęły się ustalenia
miejsca pobytu dziecka. Lokalizacja numeru telefonu. Ważna była każda chwila. Chodziło
o dziecko - zdarzenie o dużym
ciężarze gatunkowym, kategorii i zaangażowaniu - relacjonuje rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wałczu sierż.
sztab. Beata Budzyń. - W ustalenia miejsca pobytu „porwanego” dziecka zaangażowani
byli policjanci z województwa
śląskiego, wielkopolskiego i
zachodniopomorskiego. Policjanci docierali do rodzin, w
których dzieci miały na imię
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Laura.
Gdy mundurowi ustalili właściciela telefonu, wszystko się
wyjaśniło. Autorką bezmyślnej
zabawy z telefonem i wymyślonym imieniem okazała się
13-letnia mieszkanka gminy
Wałcz.
- To karygodne zachowanie nieletniej postawiło na
nogi wielu policjantów, którzy wykonali szereg niezbędnych czynności w związku z
fałszywym uprowadzeniem.
Policjanci przestrzegają przed
tego typu podobnymi zachowaniami, które mogą mieć
bardzo poważne następstwa
- mówi sierż. sztab. B. Budzyń.
- Sprawcy takich czynów nie
będą bezkarni. Dzisiejsze

techniki policyjne są tak daleko posunięte, że ustalenie ich
dla funkcjonariuszy jest tylko
kwestią czasu. Oprócz odpowiedzialności karnej sprawcy
takich czynów mogą zostać
obciążeni sporymi kosztami
akcji wszystkich służb.
Teraz nieletnią zajmie się sąd
rodzinny. Według Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, osoba po ukończeniu 13
lat odpowiada za popełniony
czyn, zaś rodzice mogą ponieść konsekwencje finansowe. Według Kodeksu karnego
zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie zagrożone
jest karą pozbawienia wolności
do 2 lat.
Oprac. mk
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- Chciałbym podziękować
za zaufanie i jednomyślną
decyzję w sprawie absolutorium - zwrócił się do radnych
Z. Kmieć. - Chciałbym pod-

kreślić, że wykonanie budżetu to również sukces radnych,
ponieważ o większości spraw
decydujemy wspólnie. Mam
nadzieję, że wszystkie nieporozumienia z początku kadencji mamy już za sobą i teraz
będziemy realizować kolejne
ambitne przedsięwzięcia dla
dobra naszych mieszkańców.
mk
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22 czerwca podczas sesji
Rady Miejskiej w Człopie
radni jednogłośnie udzielili
absolutorium z wykonania
budżetu za 2015 rok burmistrzowi Zdzisławowi Kmieciowi.
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Jednogłośne absolutorium
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99 gr za słowo

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:
Wynajmę lokal
tel. 725 929 462
[71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków.
tel. 67 258 26 84
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w
Wałczu 55m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40

Sprzedam mieszkanie w Bornem Sulinowie tel.
669 829 990
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe dla pracowników
tel. 792 244 037
Do wynajęcia dom o pow. 140m2, magazyny około
1000m2, teren utwardzony i ogrodzony przy trasie
E22 przed Człopą
tel. 789 237 689
Sprzedam działkę budowlaną położoną pod
lasem w Kołatniku tel. 602 474 496
Sprzedam duży ładny dom o pow. 180m2
ul.3go Maja
tel. 602 515 258
Sprzedam działki z warunkami zabudowy
1691 m2 i 1868 m2 po 30zł za m2, Rusinowo
tel. 609 701 835
Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie,
40 m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40

[83/4/50] Sprzedam lub zamienię na parter
Sprzedam dom w wsi Górnica 160 m2, ogródek,
mieszkanie 4-pokojowe.
garaż,działka 20a , duże podwórko, budynek
tel. 692 748 176
gospodarczy
tel. 881 454 709
[80/5/139] Pokój do wynajęcia w Wałczu.
tel. 888 108 966
Sprzedam bezczynszowe 2 pokoje 140tys.
tel. 663846956

RÓŻNE:

[81/4/141] Kwatery dla pracowników, łazienka, kuchnia, RTV. Szwecja/k Wałcza.
tel. 790 386 813
[78/4/115] FRANCUSKI - korepetycje i tłumaczenia.
tel. 503 842 429
[77/12/39] Sprzedam działki budowlane.
Różewo.
[80/6/75] Remonty, wykańczanie mieszkań. tel.
739 531 694
tel. 507 136 469
[85/2/212] Sprzedam samochód Zafira. Rocz- [84/4/202] Sprzedam kiosk na działalność gospodarczą (Lotto, prasa itp.) dobry punkt
nik 2005, 1.9
tel. 662 798 199
tel. 503 538 478
[85/4/210] Sprzedam mieszkanie 58,77 m2, [85/2/213] Usługi ogólnobudowlane,
remonty mieszkań.
wieżowiec, II p.
tel. 662 332 515
tel. 570 559 656
Sprzedam tłuczeń 40 zł tona.
[85/4/212] Sprzedam mieszkanie 47 m2, IIp. tel. 883-946-054
Dolne Miasto.
tel. 724 552 015
[72/20/77] Szybkie i wygodne pożyczki. Przejrzyste
[75/8/92] OKAZJA! Sprzedam tanio mieszka- zasady, raty łatwe do spłaty
Optima Sp. z o.o. KRS0000355315
nie na ul. Aleji Tysiąclecia,
tel. 500 600 370
2 pokoje ,44 m2.
tel. 724 837 911
Ocieplanie budynków,
Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie, tel. 881 507 760
64 m2, 3150zł/m2
[79/10/12] BIURO MATRYMONIALNE „Dana”.
tel. 882 09 36 40
tel. 695 06 20 20
[80/4/131] Sprzedam garaż na osiedlu moje
[79/12/11] NIEMIECKI Z SUKCESEM. Nauka,
marzenie.
korepetycje, niemiecki dla opiekunek, tłumaczenia
tel. 501 286 423
zwykłe, matura.
tel. 726 173 057
[80/8/139] Sprzedam 2 działki bud. o pow.
1000m2 każda. Stara część Ostrowca. Gra- KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZADZWOŃ
niczą z lasem, w sąsiedztwie Jeziora Klubo- tel. 882 069 266
wego.
Atrakcyjna pożyczka minimum formalności
tel. 609 919 211
tel. 882 069 266
[89/8/205] Kupię ziemię rolną na obrzeżach
GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZADZWOŃ
Wałcza, może być z zabudowaniami
tel. 882 069 266
tel. 604 27 55 22
[84/4/203] Sprzedam dom na Raduniu
tel. 662 798 199

Pożyczka z dojazdem do klienta.
tel. 882 069 266

Sprzedam mieszkanie, 70m2, parter z ogródSprzedam inwalidzki wózek elektryczny
kiem, umeblowane do uzgodnienia,nieopotel. 661 116 521
miarowane. Zatorze II.
tel. 518 360 663

Do 25.000 zł na dowolny cel

Sprzedam dużą działkę 3500m2 w tym tel. 882 069 266
500m2 działka budowlana. Cena 150 tyś.
Morzyce Nowe.
Pokoje do wynajęcia
tel. 693 424 150
tel. 790 386 813
Sprzedam dom w Gostomii
tel. 607 472 000

Remonty, wykończenia wnętrz
tel. 504 160 153

Szukam 3 pokojowego mieszkania do wynajęcia w Wałczu, od początku lipca. tel. +47 KASA Potrzebujesz pieniędzy?
465 722 66 , kontakt sms +48 504 333 344 ZADZWOŃ 882 069 266

POŻYCZKA
ZA DARMO
tel.

508 593 834
508 593 833

PRACA
59 gr za słowo

High-tech Company

zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do
redakcji
Extra Wałcz,

ul. Bankowa 2, Wałcz

Zatrudnię panią do gotowania i sprzątania w pensjonacie - Człopa.
tel. 502-120-123
[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
Zatrudnie murarza, malarza-szpachlarza,
termoizolera, dekarza
tel. 504 408 763

„VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. w Wałczu
przyjmie do pracy brygadzistę ds.
budowlanych
i mechanika maszyn spożywczych
tel. 67 250 10 24
Zatrudnię pracownika na stanowisku
elektromechanik - kierowca do naprawy
urządzeń w siłowni (diagnostyka,
wymiana części, konserwacja).Pełny etet
i umowa o pracę. Proszę o przesłanie
swojego CV na adres e-mail:
biuroeurosport@wp.pl
tel. 692 698 386
Technik budownictwa, emeryt podejmie
prace.
tel. 691 588 828
Opiekunka seniorów- legalna praca w
Niemczech – sprawdzone kontrakty,
umowa, organizacja wyjazdu, bez opłatPromedica24 zaprasza!
tel. 514 781 838.
Nie znasz niemieckiego?- zapisz się na
kurs w Wałczu!

„VICTORIA CYMES” Spółka z o.o. w Wałczu
zatrudni studentkę/a/ do Działu
Księgowości. Wymagania:
Kierunek : finanse , rachunkowość
O fer ty pisemne prz yjmujemy do
15.06.2016r.
wanda.lament@cymes.pl
tel. 67 250 1024
Przyjmę kierowcę kat C, rencistę
tel. 507 466 071
Technik budownictwa-emeryt podejmie
pracę tel. 691 588 828
Pilnie! Praca dla kucharza
tel. 606 730 788
Zatrudnię pracowników w branży budowlanej tel. 667 758 463
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Piękny jubileusz
Dokończenie ze str. 1

Z byłych prezesów stawił
się Lesław Ryźlak i Mieczysław Lenart, a byłych trenerów reprezentowali Adam
Paleń, Jerzy Goszczyński i Jan
Koziej. Ten ostatni przyniósł
zdjęcie zespołu Orła z 1967
roku, na którym można było
rozpoznać kilku obecnych,
choć znacznie młodszych
mężczyzn. Znakomitą szczupłą sylwetkę do dziś zachował
wtedy 15 letni - obecnie znany piłkarski arbiter - Zbigniew
Marynka. Wspomnieniom nie
było końca.
- Kiedyś na piłce znał się
tylko trener i wszyscy go słuchali - mówił A. Paleń. - Dziś
wszyscy są ekspertami. Pa-

miętam, że najważniejsza dla
zawodników była sama gra,
a wszystko inne stało na dalszym miejscu.
- Dawniej znaczną pomoc
oferowały klubowi wałeckie
zakłady pracy - wspominał
Eugeniusz Michorek. - Zawsze można było liczyć na ich
wsparcie. A jak dyrektor nie
chciał mnie zwolnić na mecz,
otrzymywał telefoniczne polecenie z Komitetu Powiatowego PZPR i mogłem jechać.
Długo rozmawiano o największym sukcesie Orła, czyli
występach na boiskach III ligi.
Wspominano poszczególne
spotkania, pamiętano najdrobniejsze szczegóły ważnych akcji, a wspomniano

również o wizytach słynnego
„Fryzjera”. Ten bohater największej afery korupcyjnej w
polskiej piłce przyjeżdżał do
Wałcza kilkakrotnie i podobno ustalał wyniki spotkań.
- Pamiętam jak w 1986 lub 87
roku „Fryzjer” przyjechał przed
naszym meczem w III lidze z
Amicą Wronki - wspominał jeden z byłych piłkarzy. - Amica
wygrywała wtedy praktycznie wszystkie mecze, a teraz
wiem dlaczego tak się działo.
Krążyły plotki o różnych sumach. W Wałczu goście oczywiście również wygrali.
Po uroczystym obiedzie
wszyscy udali się na stadion,
gdzie ostatni mecz w kończącym się sezonie 5. ligi rozgry-

wał wałecki Orzeł. Na stadionie władze klubu wręczyły
wszystkim drobne upominki,
a zwieńczeniem obchodów
było zwycięstwo piłkarzy 2:0
nad Gryfem Polanów, które pozwoliło wałczanom na
utrzymanie się na tym pozio-

Ulice do remontu
Dnia 10 czerwca wojewoda Piotr Jania i burmistrz
Człopy Zdzisław Kmieć podpisali umowę na przebudowę ulic Polnej i Rybackiej.
Wsparcie finansowe pochodzi ze środków z budżetu
państwa w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 - 2019 i wyniesie
50 proc. kosztów inwestycji,
czyli ok. 340 tys. zł.
Prace budowlane na ul.
Rybackiej trwają już od początku maja, prowadzi je firma Asta Bud. Powstanie tam
nowa nawierzchnia z kostki
betonowej o dł. ok. 650 m
oraz chodniki o łącznej dł.
ok. 390 m. Ponadto powstaną zjazdy na posesje miesz-

kańców, a także system do
retencji/magazynowania i
rozsączania wód opadowych
i roztopowych.
- Nowy okres programowania daje możliwości pozyskania środków finansowych na
inwestycje, które wcześniej
musiały być finansowane w
całości z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego.

Tak właśnie było z drogami
gminnymi. Tworzenie przyjaznej i bezpiecznej sieci komunikacyjnej na terenie miasta i
gminy Człopa jest dla mnie
jednym z priorytetów, dlatego jestem zadowolony, że
udało nam się uzyskać wsparcie na kolejną inwestycję drogową - mówi Z. Kmieć.
Oprac. AK

Olczak Małgorzata Katarzyna
Tyluś Filip Tomasz
Wiśniewski Marcel
Pośpiech Julia Teresa
Presler Szymon

Plich Maria, Bielas Jarosław
Dąbrowska z d. Rutkowska Barbara Halina
Łuczak Wanda, Kmiecik Leon
Guzowska Anna, Piątek Jan

mie rozgrywek.
Jeszcze długo po meczu
niektórzy nadal wspominali
dawne lata, a część w niewielkich grupkach przeniosła się
do wałeckich lokali.
piotr

REKLAMA
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PRAWNIK RADZI

Od złej umowy odstępuj z głową
Dodatkowy termin

Co zrobić z umową, której
druga strona nie wykonuje
w terminie? Jak się zachować, gdy malarz opóźnia się
z zakończeniem malowania
domu, robotnik z remontem
łazienki bądź mechanik z
naprawieniem samochodu.
Warto w takim przypadku
zastanowić się nad możliwością odstąpienia od umowy jednak by zrobić to skutecznie, należy to zrobić z głową.

Ustawodawca dość szczegółowo wskazał uprawnienia
strony w przypadku zwłoki
kontrahenta. Jeżeli jedna ze
stron opóźnia się w wykonaniu umowy wówczas druga
strona powinna wyznaczyć
jej dodatkowy, odpowiedni
termin do wykonania umowy.
W takim oświadczeniu powinniśmy również wskazać, że po
upływie tego terminu zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy. Dopiero w
takim przypadku (tzn. wyznaczenia dodatkowego termin i
jego upływie) możemy od
umowy odstąpić.
Dodatkowo strona zamiast
odstąpienia od umowy może
żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Bez terminu
W Kodeksie cywilnym przewidziano również sytuacje,
gdy takiego dodatkowego
terminu nie trzeba wyznaczać. Będzie to miało zastosowanie w przypadku, gdy
uprawnienie do odstąpienia
od umowy zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie
ściśle określonym. Podobnie
będzie w sytuacji, gdy wykonanie zobowiązania przez
jedną ze stron po terminie
nie miałoby dla drugiej strony
znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze
względu na zamierzony przez
nią cel umowy.
Dodatkowo ustawodawca
przewidział, że jeżeli strona
obowiązana do spełnienia
świadczenia oświadczy, że

świadczenia tego nie spełni,
druga strona może odstąpić
od umowy bez wyznaczenia
terminu dodatkowego i to
również przed nadejściem
oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
Niew ykonanie części
umowy
Musimy również pamiętać, że w Kodeksie cywilnym określone zostały warunki odstąpienia od części
umowy (gdy świadczenie
jest podzielne- np. pomalowanie 5 pokojów można
podzielić na co najmniej 5
świadczeń polegających na
obowiązku pomalowania każdego z pokojów). Jeżeli więc
świadczenia obu stron są
podzielne, a jedna ze stron
dopuszcza się zwłoki tylko

co do części świadczenia,
uprawnienie do odstąpienia
od umowy przysługujące
drugiej stronie ogranicza
się, według jej wyboru,
albo do tej części, albo do
całej reszty niespełnionego
świadczenia. Dodatkowo
również strona uprawniona
może odstąpić od umowy w
całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej
znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze
względu na zamierzony przez
nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Za tydzień nadal o odstąpieniu od umowy.
radca prawny
Marcin Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com
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A nie mówiłem...

- Na początku mój mąż był
przeciwny rejestracji w bazie
dawców szpiku, dzisiaj sam
się w tej bazie znajduje. Gdy
się zarejestrowałam, powiedział: na pewno do ciebie
zadzwonią. Pół roku później
odebrałam telefon z fundacji
DKMS. Mój mąż to skwitował
jednym zdaniem: a nie mówiłem - śmieje się Agnieszka
Brosz z Wałcza, która na początku czerwca została dawcą
szpiku.
- Zarejestrowałam się w lipcu
ubiegłego roku, chociaż miałam chęć zarejestrować się już
wcześniej. Ale wtedy mój mąż
był bardzo przeciwny, bo bał
się o moje zdrowie - opowiada Agnieszka. - Po kilku latach
dojrzałam do tej decyzji i zarejestrowałam się. Wróciłam do
domu, powiedziałam mężowi,
że świadomie podjęłam decyzję i zarejestrowałam się, na co
on odpowiedział, że na pewno
do mnie zadzwonią. Nie pomylił się.

W marcu Agnieszka odebrała telefon z fundacji DKMS z
informacją, że potrzebne są jej
komórki macierzyste dla osoby
chorej na nowotwór krwi. Dostała czas na podjęcie decyzji,
ale zgodziła się bez wahania.
- Gdy odebrałam telefon, byłam bardzo wzruszona i szczęśliwa. Nie miałam żadnych wątpliwości, że chcę to zrobić. Mój
mąż, mimo początkowo sceptycznego podejścia, bardzo
wspierał mnie we wszystkim
- opowiada.
Pierwsze badania potwierdziły zgodność genetyczną, kolejne badania lekarskie odbywały
się w Warszawie. Potwierdziły,
że Agnieszka jest zdrowa i
może zostać dawcą. Zadecydowano, że szpik zostanie pobrany z krwi.
- To metoda małoinwazyjna,
ale trzeba się do niej przygotować. Przez pięć dni dostawałam w zastrzykach niewielką
dawkę hormonu wzrostu, aby
szpik wyprodukował więcej komórek macierzystych i uwolnił
je do krwi - opowiada nasza
bohaterka. - W tym czasie były
krótkotrwałe skutki uboczne:
stan podgorączkowy, ból kości, człowiek czuje się jakby był
przeziębiony. Ale nie urosłam dodaje ze śmiechem.
Dawcą została na początku
czerwca. Przez pięć godzin
krew z ręki Agnieszki trafiała
do maszyny, która oddzielała

komórki macierzyste, po czym
wracała z powrotem do krwiobiegu. Biorcą okazał się dorosły
mężczyzna z Austrii.
- Wszelkie koszty związane z
badaniami, a następnie samym
pobraniem szpiku: dojazdy, zakwaterowanie pokrywa fundacja - opowiada Agnieszka. - Na
oddanie szpiku pojechałam z
mężem i najstarszym synem.
Chciałam, żeby zobaczył, jak
to wygląda i żeby uczył się, że
warto pomagać innym.
***
Do redakcji przysłał maila
jeszcze jeden wałczanin, który
także jest dawcą szpiku, ale nie
chce, żeby o nim pisać. Napisał,

że miło jest czytać, że w Wałczu
i okolicach jest coraz więcej
osób zarejestrowanych w bazie dawców szpiku i, co ważne,
coraz więcej osób zostaje dawcami.
***

Oblicza Afryki i florystyki

- Udział w konkursie to szansa na rozwijanie swoich pasji,
poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego
fryzjerstwa, wizażu i stylizacji.
Ale przede wszystkim chodzi
nam o zdrową rywalizację i integrację młodzieży, żeby młodzi ludzie zobaczyli, jak wygląda pokaz od strony kulis - mówi
organizatorka, nauczycielka Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Anna Andrukajtis.

REKLAMA

Dziki kontynent i orientalne bukiety były motywem
przewodnim VI Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego
„Oblicza Afryki i florystyki”.
W tym roku konkurs miał jednak nieco inną formułę.

- Jestem wielką szczęściarą,
że mogłam pomóc. To jest dla
mnie przygoda, a jednocześnie
poczucie takiej siły, że można
przeciwstawić się chorobie.
Jestem wielką wygraną dla tej
osoby, bo nie każdy ma taką
szansę. Zaledwie pięć procent

osób chorych znajduje swojego niespokrewnionego dawcę - mówi Agnieszka - Dlatego
warto się zarejestrować, nam
to zajmuje kilka minut, a dla
innych to szansa na całe życie.
ks

- Każdego roku obserwujemy
coraz większe zainteresowanie
konkursem, a co za tym idzie
liczbą uczestników. W tym roku
w konkursie startują uczennice z Wałcza, Piły, Choszczna
i Szczecinka. Oprócz tego, ze
względu na połączenie szkół,
postanowiliśmy zmienić formułę konkursu i zorganizowaliśmy
konkurs fryzjerski połączony z
konkursem dla uczniów technikum architektury krajobrazu.
Jak zawsze stylizacje przygotowane przez uczestniczki
przyprawiały o zawrót głowy,
a jedynym ograniczeniem

była własna wyobraźnia. Jury
oceniało całą stylizację, czyli
fryzurę, makijaż i strój modelek. Zwyciężyła para Maria Wydrych i Klaudia Nowakowska,
drugie miejsce zajęły Martyna
Młodawska i Adrianna Semrau,
a trzecie Monika Korpal i Wiktoria Jarząb. Wśród florystek
zwyciężyła Marta Kukułka, kolejne miejsca zajęły Magdalena
Jarzyńska i Marlena Świechowska.
Pokaz konkursowy uświetnił
program artystyczny.
ks
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Czas dla rodziny

„Trzy godziny dla rodziny”.
Taką nazwę nosiła impreza
zorganizowana z okazji Dnia
Dziecka przez wałecki oddział
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zabawa dla najmłodszych
i rodziców odbyła się na placu
przed Wałeckim Centrum Kultury w minioną sobotę.
Imprezę zorganizowano w
ramach projektu „Kawiarenka
dla rodziców” realizowanego od
kwietnia przez zarząd powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
i stowarzyszenie plastyczno-terapeutyczne „Asylum”.
- To kolejne działanie zorganizowane w ramach projektu. Dotychczas, oprócz spotkań z rodzicami, odbyły się m.in. warsztaty
fotograficzne i artystyczne, których efekty możemy oglądać dzi-

siaj na specjalnie zorganizowanej
wystawie - mówi prezes TPD Ewa
Bączkowska.
- Dzisiaj przygotowaliśmy zajęcia zarówno dla najmłodszych,
jak i rodziców. Chcemy, żeby to
był czas spędzony wspólnie - dodaje prezes stowarzyszenia „Asylum” Marcin Paprota. - W wakacje
nie odpoczywamy i będziemy
organizować kolejne zajęcia dla
rodziców z dziećmi. Cieszymy się,
że jest coraz większe zainteresowanie tymi warsztatami.
W ciągu trzech godzin uczestnicy zabawy mogli m.in. wziąć
udział w warsztatach z psem,
warsztatach artystycznych czy
pobawić się z klaunami. Przygotowano również loterię fantową i
kawiarenkę ze smakołykami.
ks

Dyrektorka kontra burmistrz

W Sądzie Rejonowym - Wydział Pracy w Szczecinku w
miniony piątek (17 bm.) zapadł
wyrok ws. zwolnienia ze stanowiska dyrektorki Wałeckiego
Centrum Kultury Małgorzaty
Laskowskiej-Iwanowcz. Emocje rozpaliły się na nowo.

O sprawie było głośno w listopadzie ubiegłego roku, gdy
niespodziewanie zastępczyni burmistrza Wałcza Joanna
Rychlik-Łukasiewicz wręczyła
zwolnienie z pracy M. Laskowskiej-Iwanowicz, która była zatrudniona na podstawie umowy
mającej obowiązywać do lipca
2017 r. Była dyrektorka WCK nie
zgadzając się z tą decyzją, skierowała sprawę do sądu. W miniony piątek, w Sądzie Rejonowym
w Szczecinku, zapadł korzystny
wyrok dla M. Laskowskiej-Iwanowcz, której przyznano odszkodowanie 18 tys. zł (brutto) plus
tzw. koszty adwokackie i procesu. Wyrok nie jest prawomocny.
- Bardzo się cieszę z tego wyroku - nie kryje M. Laskowska-Iwanowicz, była dyrektor WCK. Burmistrz nie stoi ponad prawem
i musi je też respektować. To nie
jedyna zła decyzja pani Towalewskiej. Wygrałam i jestem szczęśliwa! Znając panią burmistrz,
będzie atakować, w myśl zasady; najlepszą obroną jest atak...
Ale nie odbierze mi szacunku do
siebie i sympatii ludzi. Serdecznie dziękuję za wsparcie, ciepłe
słowa i gratulacje. Mam szczęście
żyć wśród fantastycznych ludzi.

Na cztery łapy...

Ciąg dalszy - pies najczęściej zadawane pytania
Opieka i wychowanie cz. 4
W następnej kolejności
możemy spróbować prowadzić psiaka z trzymaną
w ręku smyczą. Jednak przy
takich próbach zachowujemy delikatność w postępowaniu. Wszelkie ciąganie i
szarpanie smyczą nie może
mieć miejsca. Tak przygoto-

wanego psa, będącego po
szczepieniach ochronnych,
można zacząć wyprowadzać
na dwór. Czynność ta będzie
dalszym ciągiem wychowywania poprzez oswajanie z
otoczeniem. Najpierw wyprowadzamy go w celu poznania
najbliższego otoczenia w sąsiedztwie domu. Stopniowo
teren zaznajamiania rozszerzamy na skwerki i parki, a
dopiero później przyzwyczajamy psa do ruchu ulicznego.
W pierwszym etapie chodzimy z naszym wychowankiem po ulicach spokojnych,
przechodząc stopniowo na
ruchliwsze. Każdy pies w
wieku pięciu miesięcy powinien być oswojony z całym
otoczeniem i wszystkimi zjawiskami tam występującymi;

w tym przedział wiekowym
najintensywniej kształtuje
się jego psychika, a wszelkie
zaniedbania mogą doprowadzić do nieodwracalnych
jej zmian. Podczas spacerów
pozwólmy na poznanie innych psów i zwierząt. Niech
w przyszłości pojawienie się
ptaka czy kota nie działa na
niego jak przysłowiowa czerwona płachta na byka. Musi
on też przebywać między
ludźmi, ale nie dopuszczamy
do bezpośrednich kontaktów
z osobami obcymi, ponieważ
mogą one doprowadzić do
tego, że stanie się on przyjacielem całego świata, co
będzie niekorzystne, gdy zechcemy mieć z psa obrońcę i
stróża. Nie może być również
mowy o podawaniu pokar-

- Wałeckie Centrum Kultury i
ja także czekamy na uzasadnienie wyroku. Osobiście uważam,
że sąd nie uwzględnił terminów
odwołania, jak również faktu
pomylenia stron pozwu - mówi
burmistrz Wałcza Bogusława
Towalewska. - Absolutnie nie
żałuję decyzji o zwolnieniu pani
Laskowskiej-Iwanowicz. Wałeckie Centrum Kultury jest teraz
w znakomitej kondycji. Lepszej
niż było. Zlikwidowaliśmy chaos
organizacyjny i finansowy, uporządkowaliśmy zasady działania
WCK i odpowiedzialności. Są już
pierwsze efekty tych działań w
postaci wzrostu wpływów do
budżetu WCK. Sprawniej pracuje
Centrum Informacji Turystycznej
i oferta kulturalna WCK jest lepsza. Moja decyzja o odwołaniu
p. Iwanowicz, wbrew temu, co
twierdzi, nigdy nie miała podłoża politycznego, którego usilnie poszukuje, aby stworzyć zły
klimat wokół mojej osoby. Była
to jedynie merytoryczna ocena
jej pracy, gdyż p. Iwanowicz już
dawno spoczęła na laurach i było
to dla wszystkich zauważalne.
Samo kierowanie firmą budziło
poważne zastrzeżenia, gdyż traktowała WCK jak przysłowiowy
własny folwark, np. dysponując
sprzętem WCK jak prywatnym
mieniem, umowy nie były podpisywane przez główną księgową
lub w ogóle ich nie było, mieliśmy wiele innych zastrzeżeń.
Wygrana w pierwszej instancji,
która p. Iwanowicz tak się chlubi po pierwsze nie jest prawo-

mu i głaskania naszego psa
przez obcych ludzi. Nie wolno
wprowadzać też psa w miejsca o dużym natężeniu hałasu. Oczywiście, że musimy go
z tym zjawiskiem oswoić, ale
robimy to stopniowo i z dużą
ostrożnością. Oswajamy też
psiaka z publicznymi środkami transportu. Początkowo
podprowadzamy go do przystanków autobusowych czy
tramwajowych oraz na perony dworca kolejowego. Kiedy
go oswoimy z tymi przecież

mocna, a po drugie nie stanowi
oceny jej pracy, a jedynie sąd
pierwszej instancji uznał, że nie
było konsultacji jej zwolnienia z
związkami twórczymi. Nie przeszkadzało to p. Iwanowicz przy
powoływaniu jej na dyrektora
i zamianie umowy z czasu nieokreślonego na kontrakt (na jej
wniosek), co było bezpieczniejszą formą stosunku pracy. Wtedy
konsultacje ze związkami twórczymi nie były potrzebne. Pani
Iwanowicz będąc zatrudnioną na
kontrakcie uznawała się za osobę
nieusuwalną bez względu na wyniki pracy.
- Sąd Rejonowy w Szczecinku zasądził od WCK w Wałczu
na rzecz zwolnionej dyrektorki
odszkodowanie tytułem naruszenia przepisów prawa pracy
przez burmistrza Wałcza przy
zwalnianiu powódki - mówi radca prawny Tomasz Maria Iżyk.
- Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej, iż
nie przeprowadzono wymaganych przez prawo konsultacji ze
stowarzyszeniami twórczymi.
Ponadto wojewoda zachodniopomorski w piśmie kierowanym
do powódki wskazał, iż burmistrz Wałcza poinformowała
wojewodę, iż takich organizacji
na terenie Wałcza nie ma, co jak
wskazał Sąd Rejonowy, nie jest
prawdą. Powyższe oznacza, iż w
sprawie mogło dojść do popełnienia przez burmistrza Wałcza
przestępstwa urzędniczego poświadczenia nieprawdy, co będzie miało swój dalszy bieg.
Marcin Koniecko

dla niego obcymi zjawiskami, próbujemy przejażdżek
tymi pojazdami. Początkowo
będą to przejażdżki bardzo
krótkie, a następnie w miarę
upływu czasu coraz dłuższe.
Na początek wybieramy takie
pojazdy, gdzie pasażerów jest
niewielu.
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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Poezję pisze i lubi

KĄCIK

Natalia Zimnińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr
1 w Wałczu, została laureatką
II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
,,Niektórzy lubią poezję”,
nad którym honorowy patronat objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Konkurs zorganizowała
Szkoła Podstawowa nr 7 im.
Noblistów Polskich w Szczecinku.
15 czerwca Natalka wraz z
mamą uczestniczyły w uroczystości rozdaniu nagród.
Pierwsze miejsce wywalczyła
swoim wierszem pt: ,,Grosik”,
który został opublikowany w
tomiku poezji.
Natalka Zimnińska jest bardzo dobrą uczennicą, wzorową koleżanką. Pisze wiersze,
opowiadania, pięknie maluje

KAROLA S.

Przedszkolanka pomaga Jasiowi założyć buty.
Morduje się przy tym dwie
godziny.
- No już gotowe.
- Ale buciki są założone
lewy na prawą nogę.
Przedszkolanka ściąga Jasiowi buty.
Traci kolejne dwie godziny.
- Ale to nie są moje buty.
Przedszkolanka wychodzi z
siebie.
- To buty mojego brata.
Mama każe mi je nosić.
Przedszkolanka ubiera mu
buty, kurtkę i czapkę.
- Nie masz rękawiczek?
- Mam, w butach.

Żona mówi do męża:
- Ale Ty jesteś pierdoła. Jesteś taki pierdoła, że większego na świecie
nie ma. Wszystko za co byś
się nie wziął, zaraz chrzanisz. Gdybyś wystartował
w konkursie na największego pierdołę, zająłbyś drugie
miejsce.
- Dlaczego drugie?
- Bo taka jesteś pierdoła.

REKLAMA

Zakład psychiatryczny.
Pacjent chodzi po korytarzu
ze szczoteczką do zębów na
smyczy.
Podchodzi do niego lekarz
i pyta:
- Jak się czuje pański piesek?
- Jaki pies? To przecież
szczoteczka do zębów!
Lekarz biegnie do swych
kolegów powiedzieć, że
pacjent wyzdrowiał.
W tym momencie chory
zwraca się do szczoteczki
do zębów:
- Te, Azor patrz, jak go wykiwaliśmy.

Wędrowny festiwal
Jedenaście koncertów w
całym powiecie i jeszcze
dalej oraz znane i zupełnie
nowe zespoły. Tak można
podsumować XXI Spotkania
z Kulturą Ukraińską, które
odbyły się w minionym tygodniu.

i śpiewa. To także wybitna aktorka, która w tym roku wcieliła się w postać Małego Księcia
w szkolnym przedstawieniu,
który mogli obejrzeć również
mieszkańcy Wałcza.
Uczennicę inspiruje nauczycielka języka polskiego Joanna Rup-Bartosik.
Oprac. AK

- Formuła tegorocznych
Spotkań z Kulturą Ukraińską
jest trochę inna, ponieważ
myślą przewodnią ich organizacji jest to, żeby pokazać
ją jak najszerszemu gronu
odbiorcy. A ludzie z małych
miejscowości często nie dojadą na koncert do Wałcza czy
gminnych ośrodków kultury.
Dlatego my jedziemy z tą kulturą tam, gdzie nas zapraszają - mówi organizator, prezes

fundacji Prosvita Marek Syrnyk.
Koncertów można było
posłuchać w Wałczu, Mirosławcu, Jastrowiu, Hankach,
Człopie, Tucznie, Sypniewie,
Karsiborze, Chwiramie i Wołowych Lasach. Jedenaście
koncertów, w tym jeden
rockowy i niezwykle energetyczny zespołu Haydamaky.
Wśród artystów były zespoły,
które gościły po raz pierwszy,
ale także znane już wałeckiej
publiczności, jak np. „Kozackie
Zabawy” z Kijowa.
Koncert finałowy podsumowujący ten wędrowny festiwal odbył się w niedzielę 19
czerwca w Wałeckim Centrum
Kultury.
ks
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Las - dobre sąsiedztwo

Takie było hasło tegorocznego V Festiwalu Natury,
którego organizatorem jest
Nadleśnictwo Wałcz. Impreza, jak co roku, cieszyła się
zainteresowaniem mieszkańców, a organizatorzy zadbali o atrakcyjne nowości.

25.06.2016 r. godz. 15:30
XX Jarmark Stefana Batorego
plac przy WCK/wstęp wolny/

27.06 – 01.07.2016 r.
godz. 09:00 – 13:00
Półkolonie dla dzieci
Sala 011 WCK

24.06.2016 r. godz. 22:00
KINO NA TRAWIE
Wałecka Aleja Gwiazd Sportu/wstęp wolny/

KINO TĘCZA

24.06 – 30.06.2016 r.

„Kochaj”
godz. 17:45 i 20:00
/prod. POL/

Centrum Informacji
Turystycznej

czynne:
wtorek – piątek
od godz. 10:00 – 17:00
sobota od godz. 09:00 – 16:00
Szczegółowe informacje odnośnie
wszystkich imprez, zajęć, warsztatów oraz kółek zainteresowań będzie
można uzyskać w Centrum Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej (hol WCK)

pod nr tel. 67 381 95 60
lub na stronie internetowej

www.wck.info.pl

Festiwal Natury odbył się 18
czerwca na promenadzie nad
jeziorem Raduń.
- Hasło imprezy jak najbardziej trafione, bowiem las jest
dobrym sąsiedztwem zwłaszcza w naszej okolicy, gdzie
ponad 56 procent powiatu
wałeckiego stanowią lasy. A
my, leśnicy, staramy się zrobić wszystko, aby lasy były
przyjazne społeczeństwu mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz Tomasz Partyka.
- Zachęcamy do korzystania
z lasu, bo to nasze wspólne
dziedzictwo narodowe. Oczywiście las trzeba użytkować
w sposób mądry, nie bezwzględny, korzystać tak, aby
przyroda nie ucierpiała.
Wśród oferowanych atrakcji
były m.in. wystawy plastyczne i fotografii przyrodniczej,
zabawy dla dzieci o tematyce leśnej, konkursy przyrodnicze, zabawy sportowe czy
koncert Orkiestry Reprezen-

tacyjnej Lasów Państwowych
z Tucholi. Oczywiście nie mogło zabraknąć dobrej kuchni z
potrawami przygotowanymi
przez panie z kół gospodyń
wiejskich gminy Wałcz, ale
dużym zainteresowaniem
cieszyły się wyroby wędliniarskie oraz przygotowywane
na miejscu dania z dzika czy
sarny.
- Po raz pierwszy postanowiliśmy przedstawić łowiectwo, które często jest krzywdzone i niesprawiedliwie
oceniane przez społeczeństwo - mówi nadleśniczy. - Ale
to nasza, myśliwych, wina, że
nie potrafimy wyjść do społeczeństwa i powiedzieć czym
jest łowiectwo i myślistwo.
Dzisiaj, oprócz informowania,
chcemy promować dziczyznę
jako produkt, który powstaje

Bezpieczni w wakacje
15 czerwca studenci II i III
roku pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej we
współpracy z Wojskową
Strażą Pożarną i 104 Batalionem Logistycznym w
Wałczu przeprowadzili na
terenie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej warsztaty promocyjne dla dzieci.
Uczestniczyły w nich pierwsze klasy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu. Tematem
przewodnim było bezpieczeństwo podczas wakacji
oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. W pierwszej części studentki przedstawiły

program o bezpieczeństwie
podczas wakacji i quiz pt. „Jestem bezpieczny na drodze”.
W drugiej części strażacy zaprezentowali pokaz sprzętu
strażackiego, w którym dzieci
brały czynny udział. Następnie ratownicy medyczni przeprowadzili pokaz oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły
w warsztatach, na pamiątkę
otrzymały elementy odblaskowe.
Oprac. AK

w wyniku działalności myśliwych.
Festiwal Natury to także
promocja aktywnego spędzania wolnego czasu i odpoczynku na terenach leśnych.
- Lasy wałeckie są teraz
bardziej bezpieczne. Dzięki programowi rekultywacji
terenów zdegradowanych
powojskowych, popoligonowych udało nam się przywró-

cić je do bezpiecznego użytkowania. Rozminowaliśmy
trzy tysiące hektarów lasów
w bezpośrednim sąsiedztwie
Wałcza i na tym terenie udało nam się wydobyć prawie
28 tysięcy sztuk materiałów
niebezpiecznych - opowiada
Tomasz Partyka.
Współorganizatorami Festiwalu Natury byli miasto
Wałcz, gmina wiejska Wałcz,
Starostwo Powiatowe, stowarzyszenie Lider Wałecki,
Wałeckie Centrum Kultury,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa,
Polski Związek Łowiecki rada
okręgowa okręgu pilskiego,
Polskie Towarzystwo Leśne,
COS OPO Bukowina, MOSiR
Wałcz, Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
ks
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Pełen sukces
Wałeckie Starostwo wraz
z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zorganizowało udaną akcję poboru krwi w ambulansie.
- Było super - jak twierdzą
krwiodawcy, z którymi rozmawialiśmy. - Cztery stanowiska, miła obsługa, wszystko
w miarę szybko, czyli tak jak
trzeba. Dobra robota. Gratulacje dla tych, którzy stanęli na
wysokości zadania (nazwiska
są dwa: Wankiewicz i Subocz
- dop. aut.).
W akcji zarejestrowało się 51
uczestników, z czego 47 oddało krew. W ramach przedsięwzięcia starosta wałecki

Bogdan Wankiewicz wraz z
wicestarostą Jolantą Wegner
uhonorowali 10 najbardziej
zasłużonych krwiodawców z
terenu powiatu wałeckiego
oraz dwie osoby działające
na rzecz honorowego krwiodawstwa. Akcji towarzyszył
pokaz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, w
którym udział wzięły maluchy
z Przedszkola Publicznego nr
5 „Jaś i Małgosia” oraz pomiar
poziomu ciśnienia i glukozy
we krwi zorganizowany przez
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu.
Kolejny pobór krwi w ambulansie już za dwa miesiące.
Obecność obowiązkowa (kto
może).
mk

Na ryby! Jezioro Krzywe (Podkowa)
Dojazd drogą polno-leśną Szczuczarz - Żelichowo
wiodącą po stronie wschodniej. W kierunku północno-wschodnim od jeziora
leży wieś Przelewice, w
gminie Człopa. Na zachód
od akwenu (53°01’42.8”N
16°03’58.4”E) jest Rezydencja nad Jeziorem Pestkownica.
Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 20 ha. Wymiary:
długość 900 m, szerokość 250
m, głębokość maksymalna 4,3
m (średnia nie przekracza 2,5

m), długość obrzeża 2230 m.
Zbiornik położony w kierunku wschód-zachód i posiada nieregularny kształt.
Teren wokół jeziora bardzo
urozmaicony. Od północnej i
wschodniej strony rozciągają
się strome zbocza, porośnięte drzewami liściastymi. Od
strony zachodniej i południa
brzegi są łagodne, przechodzące w łąki i pastwiska. Linia
brzegowa urozmaicona, brzegi porośnięte wąskim pasem
trzcin i sitowia w 90 procentach, co stwarza dogodne wa-

runki do rozwoju młodocianych stadiów występujących
w jeziorze gatunków ryb.
Jezioro Krzywe należy do
typu linowo-szczupakowego.
Podstawowe gatunki występujących w nim ryb to: szczupak, leszcz, węgorz i płoć.
Jezioro udostępnione do
amatorskiego połowu ryb.
Połów dozwolony z brzegu i
łodzi. Użytkownikiem zbiornika jest Zakład Rybacki w
Wałczu, w którym można wykupić zezwolenie (ul. Bracka
1, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 20

Każdy z nas codziennie
robi zakupy. Każdy też chętnie korzysta z takich okazji
jak promocja, chociaż nie
zawsze jest ona prawdziwa.
Robiąc zakupy w marketach
pamiętajmy o tym, że zazwyczaj najdroższe produkty
lub te, na których sprzedaży
przedsiębiorcy zależy najbardziej, ułożone są na wysoko-

www.zakladrybackiwalcz.pl
Mapka: Atlas jezior woj.
pilskiego oprac. w WBGiTR
w Pile pod red. St. Mazurka.

KĄCIK KONSUMENTA

Wkręceni w promocję
ści naszego wzroku, a artykuły pierwszej potrzeby zwykle
znajdują się na końcu sali
sprzedażowej nie bez powodu. Idąc przez cały sklep mijamy liczne regały i dorzucamy
do kosza towary, których tak
naprawdę nie mieliśmy zamiaru kupić. Dlatego róbmy
zakupy z kartką w ręku, czytajmy etykiety i rozglądajmy
się z uwagą, a unikniemy takich okazji jak;
- cena niższa o 1 grosz 7.99, zamiast 8.00 zł. Ten jeden grosz działa na naszą
podświadomość, bo zazwyczaj rejestrujemy w pamięci
pierwszą cyfrę w cenie,

41 lub 600 354 909). Sprzedaż
zezwoleń wędkarskich od poniedziałku do piątku w godz.
11.00 -15.00. Szczegółowy regulamin połowu oraz cennik
dostępny na:

- stara cena, ale mniejsza
waga - proszek, masło czekolada…. Kupujemy je bez
patrzenia na gramaturę,
a w domu odkrywamy, że
dana rzecz, często podana
w nowym opakowaniu, kryje
mniejszą zawartość,
- karty lojalnościowe również kryją pułapkę - więcej
kupisz, więcej punktów na
karcie, tylko czy później taka
wymiana punktów na jakiś
produkt jest opłacalna? Zazwyczaj nie.
- raty 0% - jeżeli nie my zapłacimy odsetki od kredytu,
zrobi to za nas sklep, ale odbierze to sobie podwyższając

cenę towaru - warto zatem
porównać ceny w kilku sklepach przed zrobieniem zakupu,
Podobnie jest z tzw. promocją. Widzimy na półce towar
z przekreśloną ceną, a obok
nową niższą. Kupujemy więc
więcej, na zapas. Niestety,
często jest to obniżka fikcyjna, a przekreślonej ceny nigdy
nie było. Warto sprawdzić czy
w innym sklepie nie można
dostać tego towaru jeszcze
taniej, bez „promocji”.
Często też sklepy oferują jakiś produkt dodając do
niego tzw. gratis np. proszek
plus płyn do płukania. Warto

zatem porównać ile kosztuje
każdy z nich z osobna. Być
może kupując z „gratisem”
zapłacimy więcej niż bez.
A inne triki sprzedawców?
Promocje przy kasie, telefon
za złotówkę, wszystko za 5
złotych, pozorna przecena…
to również „niespodzianki”
czekające na konsumentów.
Bądźmy zatem podczas zakupów uważni i rozważni. Życzę dobrych zakupów!
Mieczysława Łukaszewicz
Prezes wałeckiego oddziału Federacji Konsumentów
tel. 608 037 423
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Puchar nie dla wałczan

Ostatni sprawdzian
Pięściarze wałeckiej Korony zaliczyli właśnie ostatni
sprawdzian przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży. Pokazali dobrą formę
podczas tczewskiego turnieju im. Józefa Króży.
W rozegranej 18 czerwca
imprezie wystąpiło ponad 60
zawodniczek i zawodników
z całego kraju, a ponadto
goście z Niemiec i Rosji. Najszybciej w wałczanek swoją
walkę zakończyła Dominika Pogrzebska, która już w

MOSiR działa

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Wałczu przygotowuje się do sezonu
turystycznego. Już 1 lipca
dostępna będzie plaża przy
ul. Chłodnej i wszystkie
tamtejsze atrakcje.
Trawniki wykoszone. Śmieci wyzbierane. W ramach
konserwacji pracownicy MOSiR-u (przy pomocy ekipy
Zakładu Gospodarki Komunalnej z Wałcza) wyczyścili
nawet zabrudzoną „wannę”
zjeżdżali wodnej. Podczas

pierwszej rundzie znokautowała rywalkę ze Szczytna.
Dawid Piasecki stoczył zaciętą
walkę z silniejszym przeciwnikiem z Starogardu Gdańskiego i boksując lepiej w półdystansie pewnie zwyciężył.
Stawiający pierwsze kroki
na ringu Bartłomiej Łazuka
również pokazał się z dobrej
strony. Natomiast rywalka
Anny Góralskiej nie stawiła
się między linami i wałczanka
nie miała z kim stoczyć pojedynku.
Oprac. p

Podczas turnieju finałowego Ligi Bałtyckiej
Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej młodzi piłkarze Pogoni Szczecin
okazali się najlepsi. Jedyny
zespół z naszego regionu UKS Czwórka Albor Wałcz
uplasował się na dalszej
pozycji.
Na znakomicie przygotowanych boiskach Bukowiny
B 18 czerwca w zorganizowanej przez KOZPN imprezie
rywalizowało 16 zespołów
chłopców z 2005 i młodszych
ze Szczecina, Bobolic, Kołobrzegu, Koszalina, Szczecinka, Polic, Rewala, Czaplinka,
Darłowa, Świdwina, Stargardu, Gryfina oraz ekipa UKS
Czwórka Albor Wałcz. Spotkania rozgrywano na czterech boiskach, a najpierw
rozstrzygnięto fazę grupową.
Do ćwierćfinałów awansowały po dwa najlepsze zespoły z
każdej z czterech grup. Pozo-

prac wanna… wypłynęła na
powierzchnię jeziora (stało
się, gdy usunięto z niej piach
oraz śmieci i stała się lekka).
Jest też smutniejsza wiadomość. Dyrektora MOSiR-u
nadal brak. Nabór na szefa
placówki nie został rozstrzygnięty. Uzasadnienie wyniku: „spośród czterech ofert
żadna nie spełniła wymagań
niezbędnych lub formalnych
zamieszczonych w ogłoszeniu
o naborze na to stanowisko”.
mk

stali walczyli o niższe lokaty.
Niestety wałczanie w grupie
zajęli czwarte miejsce i w spotkaniu o 11. lokatę spotkali się
z ekipą Pogoni III i zwyciężyli
3:1. Najlepsza w turnieju okazała się ekipa Pogoni Szczecin
I, która w finale pokonała zespół Błękitnych Stargard.
Cztery pierwsze zespoły
otrzymały z rąk burmistrz Wałcza Bogusławy Towalewskiej
oraz prezes KOZPN Grzegorza
Maciejasza okazałe puchary,

a pozostałe drużyny sprzęt
sportowy ufundowany przez
organizatorów.
UKS Czwórka Albor Wałcz
wystąpił w składzie: Damian
Stępień, Kamil Bargieł, Mikołaj Dobrowolski, Miłosz
Gąsiorowski, Szymon Górski,
Aleksander Kuzia, Filip Kwiatkowski, Kacper Lewandowski,
Bartosz Rorbach, Igor Świerad. Trener - Piotr Dziekański.
piotr

Prestiżowe wyróżnienie
Siatkarski Ośrodek Szkolny w Gimnazjum nr 1 w
Wałczu otrzymał prestiżowe wyróżnienie przyznane
przez Polski Związek Piłki
Siatkowej.
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W Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się Ogólnopolski
Turniej Talentów, w którym
startowały cztery reprezentacje wybranych zawodniczek i
zawodników S.O.S. z czterech
makroregionów kraju. Wśród
nich znalazła się również zawodniczka UKS Libero Wałcz
Karolina Stróżyk. Tradycyjnie
również odbyła się gala „Gawełki 2016”, podczas której
rozdane zostały nagrody w
różnych kategoriach.
Siatkarski Ośrodek Szkolny
w Gimnazjum nr 1 w Wałczu
otrzymał nagrodę w kategorii „Największy postęp”. Cenną
statuetkę odbierał wicedyrektor ZSM nr 1 Czesław Bacławski.

- Czujemy się bardzo wyróżnieni i docenieni - twierdzą
zgodnie dyrekcja ZSM nr 1
oraz trenerzy. - Ta nagroda stanowi wyróżnienie dla wszystkich zaangażowanych w
rozwój S.O.S., w tym również
samych trenujących dziewcząt
i ich rodziców. Wielki wkład
pracy mają również nauczyciele i dyrekcja szkoły. Dzięki
bardzo dobrym warunkom,
jakie stwarza szkoła, coraz bardziej się rozwijamy. Wsparcie
otrzymujemy również z gminy
miejskiej Wałcz. Duże wsparcie otrzymujemy ponadto od
państwa Aleksandry i Lecha
Krukowskich, właścicieli wałeckiej firmy „Victoria Cymes”.
W każdym sezonie wszystkie
drużyny młodzieżowe zdobywały medale mistrzostw województwa oraz uzyskały awans
do rozgrywek o mistrzostwo
Polski. W tym roku siatkarki
zdobyły złote medale w kategorii młodziczki i kadetki, brą-

zowe w juniorce oraz srebrny
medal w rozgrywkach szkolnych w gimnazjadzie piłki
siatkowej.
W szkole pracuje trzech
trenerów: Krystyna Filipiak,
Agata Skonieczka i Michał
Porębiak.
Oprac. p
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Leśny
Zakątek
Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego

3150 zł netto/m2
www.everest-development.pl

882 075 049

