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Wstyd i zażenowanie

Wtorkowa (27 bm.) sesja Rady Miejskiej była najdłuższą w historii Wałcza. Trwała
dziewięć godzin i jedenaście minut. Ostatnie obrady można zaliczyć też do
najbardziej wstydliwych. Poziom dyskusji narzucony wszystkim przez jednego z
radnych osiągnął poziom rynsztoku. Zaproszeni goście i radni opuszczali obrady
zawstydzeni i zażenowani…
Burmistrz Bogusława Towalewska
powtórnie zawalczyła o przekształcenie Zakładu Oświatowego w Centrum Usług Wspólnych. Jednak nie
udało się jej wprowadzić pod obrady
uchwały w sprawie „Reorganizacji
Zakładu Oświatowego w Wałczu oraz
wspólnej obsługi finansowo -księgowej, administracyjnej i organizacyjnej”. Radna Anna Ogonowska
dała do zrozumienia głowie miasta,
że radni już trzeci raz pochylają się
nad projektem tej uchwały, a upór
z jakim burmistrz dąży do realizacji
wizji opartej na przekształceniu ZO
w CUW, mógłby sugerować, że jest
to zadanie priorytetowe.
- Rozbierając powyższy projekt
na czynniki pierwsze, łatwo można
wykazać jego skrajną niedoskonałość
albo zwyczajne i niezrozumiałe niechlujstwo - przekonywała radna Ogonowska.
Następnie radna wypunktowała
mniejsze i większe niedoskonałości
projektu uchwały.
- Reasumując, projekt przedłożony
w tym kształcie nie może być poddany procedurze uchwałodawczej,
skoro wykazane zostało, że nie ostałby
się on badaniu zgodności z prawem
w ramach kontroli nadzorczej sprawowanej przez wojewodę zachodniopomorskiego - zakończyła radna.
Dokończenie na str. 12

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW ŁAWECCY
Godziny otwarcia:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
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tel. 673 070 446
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78-600 WAŁCZ, ul. NOWOMIEJSKA 24 A

RABATY

NA OTWARCIE! -20% od cen konkurencji
Badanie samochód:
• osobowy ciężarowy do 3,5t. - 80 zł
• samochód zasilany gazem - 130 zł
www.laweccy.pl
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Ukraiński dżob
Jeden z najbardziej gorących
tematów w ostatnim czasie dotyczy ustawy aborcyjnej. Troszkę jestem zniesmaczony całym
tym zamieszaniem, bo politycy
depczą po sprawach związanych
z sumieniem, dlatego dla bezpieczeństwa ominę ten temat
w dzisiejszych rozważaniach.
Choć po cichu mam nadzieję,
że nie powstanie ustawa określająca częstotliwość chodzenia
do kościołów.
Zajrzałem zatem na rynek
pracy, który wskazuje, że w ciągu 10 lat to Polska będzie jednym z najszybciej starzejących
się krajów, z pomniejszoną siłą
produkcyjną. Jaka jest tendencja

na zachodzie? To już przecież każdy widzi, spoglądając na ogłoszenia agencji pracy, gdzie co drugie
dotyczy opieki nad ludźmi starszymi. Ten problem dziś jest odwlekany, ale zaraz wróci z natężoną siłą,
uderzając głównie w samorządy,
bo centralna władza znad Wisły
zawsze przerzuca najtrudniejsze
sprawy na szczebel niższy. Jak
więc oceniać pracujących już u nas
ludzi zza wschodniej granicy? Czy
są zbawieniem dla gospodarki,
czy zagrożeniem dla pracowników, którym wówczas trudniej
negocjować lepsze warunki pracy? Zapominamy niestety, że to
my Polacy rozkręciliśmy w dużej
mierze gospodarki w krajach takich jak Anglia i Irlandia. Teraz
obywatele Ukrainy pomagają robić
to w Polsce, lecz niestety najczęściej pracując na czarno, co jest
bardzo nieuczciwe, a w państwie
nie ma pomysłu na zlikwidowanie
tej patologii. Trudno zgodzić mi
się ze stwierdzeniami niektórych
ortodoksyjnych konserwatystów
niepodległościowych, którzy
wypisują na forach zdania typu
„Każdy Polak , który zatrudnia
banderowca jest zdrajcą swoich
rodaków bestialsko pomordowanych na Wołyniu”. Nienawiść do

obcokrajowców w naszym kraju
jest tak samo duża jak do Polaków
w Anglii, a te złe wydarzenia i lincze na Polakach nas oburzają. Dlaczego tam, a tutaj nie? Czy boimy
się, że obcy też skorzystają z akcji
500+ ? Czy też ich dzieci zajmą
miejsca w żłobkach i przedszkolach? Na lokalnym rynku już widać pracowników zza wschodniej
granicy, którzy pracują na liniach
produkcyjnych głównie dlatego,
że w Polsce brakuje ludzi do prac
fizycznych, a bezrobocie jest tak
niskie, że urzędy pracy wojewódzkie i powiatowe mogłyby być już
zlikwidowane.
Pomyśleć powinniśmy nad tym,
jak wykorzystać bliskość kulturową
z Ukrainaą by dziś pracujący u nas
ludzie z tego kraju wykorzystali
swe znajomości, gdy ich gospodarka będzie odbudowywana i przedsiębiorczy ukraińscy wracać będą
tam, aby zakładać firmy. Pomyśleć
powinniśmy też nad tym, kto będzie pracował na polskiego dziadka
i polską babcię, gdy osiągną wiek
emerytalny, skoro Polaków już dziś
brakuje? Z tego tortu można coś
wykroić dla lokalnej przedsiębiorczości, tak jak zrobiły to samorządy
w Irlandii
Piotr Kurzyna
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Felieton naczelnego

Zatruty „Żywioł”
Pecha miał mieszkaniec Bolesławca, który
po wypiciu - jak mu się wydawało - wody
„Żywioł” produkowanej przez mirosławiecki
„Żywiec Zdrój” trafił do szpitala z poparzeniami przełyku. W jednej butelce nie wiadomo
dlaczego znajdowała się niebezpieczna substancja chemiczna. Sprawę wyjaśnia prokuratura.
O tym w czwartek 23 września mówiła cała Polska. Pierwsze doniesienia z Bolesławca wskazywały,
że mężczyzna został poparzony kwasem, następnie
pojawiały się informacje, że w wodzie mogła znajdować się pochodna chloru, później mówiono o jakimś
rodzaju rozpuszczalnika.
- Butelkę i jej zawartość bada prokuratura. Nasza firma nie może na tę chwilę powiedzieć, co się
w niej znajdowało, ponieważ nie mamy jeszcze takiej
informacji. W mediach pojawiają się różne spekulacje, trudno nam to komentować - mówi rzecznik
prasowy firmy „Żywiec Zdrój” Martyna Węgrzyn. ADRES REDAKCJI
ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
REDAKTOR NACZELNY Piotr Kurzyna
I ZESPÓŁ REDAGUJĄCY
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KONTAKT:
e-mail: extrawalcz@gmail.com
www.extrawalcz.pl,
tel.: 67 387 42 43
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

Jedno jest pewne, w zgrzewce znajdowały się butelki
z dwóch dni produkcji 20 kwietnia i 8 sierpnia, co
jest technicznie niemożliwe. Butelki z jednego dnia
produkcji trafiają zawsze do jednej zgrzewki. Jeśli
woda wytwarzana jest około północy mogą to być
ewentualnie sąsiednie daty. Nie chcemy spekulować,
jak mogło do tego dojść. Czekamy na ustalenia służb.
M. Węgrzyn podkreśla, że do tej pory nigdy taka
sytuacja nie miała miejsca. Zaznacza, że po szczegółowych kontrolach linii technologicznych i próbek
wody przeprowadzonych przez służby sanitarne
można stwierdzić, że woda „Żywiec Zdrój” jest
bezpieczna.
- Ustalenia i komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego potwierdzają, że woda „Żywioł” od Żywiec
Zdrój jest bezpieczna, a obcą substancję stwierdzono
w jednej butelce w Bolesławcu o numerze serii: S:
20/04/11:04/3/1, pochodzącej ze zgrzewki, która nie
była oryginalnie zapakowana przez „Żywiec Zdrój”
- czytamy w komunikacie producenta.
mk
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nie zwraca materiałów niezamówionych.
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Czwartek,

Z szacunkiem
dla historii i ludzi
W tym roku jubileusz 70-lecia istnienia obchodzi Nadleśnictwo Wałcz. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 23 września. Jak powiedzieli
prowadzący obecnie użytkowane lasy sadzone
były przez poprzedników wiele lat temu i dlatego w tym zawodzie, jak nigdzie, sprawdza się
powiedzenie o pracy dla przyszłych pokoleń.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą w kościele pw. św. Antoniego, skąd uczestnicy przeszli
do Wałeckiego Centrum Kultury.
Wśród zaproszonych gości byli
m.in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Pile, sąsiednich nadleśnictw,
Polskiego Związku Łowieckiego,
służb mundurowych oraz organizacji, zakładów pracy i instytucji
współpracujących z nadleśnictwem. Witając gości nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz Tomasz
Partyka pozwolił sobie na małą
prywatę i w szczególny sposób
powitał założyciela i pierwszego
dyrektora okręgowego zarządu
lasów państwowych w Pile, prywatnie - swojego tatę.
- Jubileusz jest dla nas dużą
satysfakcją, ale przed nami staje wiele nowych zadań - mówił
nadleśniczy. - To społeczeństwo
REKLAMA

powierzyło nam, leśnikom, dbałość o nasze wspólne dziedzictwo
narodowe jakim są lasy. Naszym
obowiązkiem jest przekazanie ich
następnym pokoleniom w lepszej
kondycji niż je zastaliśmy.
W trakcie uroczystości wyświetlono film „Nadleśnictwo Wałcz.
Las dobre sąsiedztwo” ukazujący
dorobek i osiągnięcia nadleśnictwa
oraz przybliżający pracę leśnika.
Jubileusz to też okazja do podziękowań dla osób i instytucji współpracujących, wręczenia awansów
zawodowych i wyróżnień osób
zasłużonych dla nadleśnictwa.
Ozdobną „Cechówką leśnika”
wyróżniono Kazimierza Bocheńskiego i Mieczysława Matuszaka,
a „Kordelas Leśnika Polskiego”
otrzymali Dariusz Szałowiński
i Janusz Łaziński. Wyróżnienia
burmistrza Wałcza otrzymali Tomasz Partyka, Krzysztof Czub,

Piotr Oleszczyński i Magdalena Marchwiak.
- Zawierucha wojenna, która
przeszła przez powiat wałecki,
zostawiła swoje piętno także w lasach. Siedemdziesiąt lat to historia
ludzi, którzy tworzyli nową rzeczywistość w naszym kraju - mówił starosta Bogdan Wankiewicz.
- Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że
mamy tak dużo lasów, że perfekcyjnie jest prowadzona gospodarka
leśna, że mamy takie dobro, które
służy wszystkim ludziom. A dzięki
wam czujemy się w lasach bezpiecznie. Cieszę się też, że potrafimy współpracować i realizować
razem inwestycje zawsze z myślą,
że jest to dla dobra obywateli.
- Ta uroczystość ma szczególny
walor, bo z takim szacunkiem dla
historii i osób, którzy ją tworzyli,
rzadko się spotyka. Dziękuję za
ten szacunek dla ludzi - mówiła
burmistrz Bogusława Towalewska.
- Siedemdziesiąt lat to piękny okres
i dzisiaj wiemy, że mamy doskonale zorganizowane nadleśnictwo
i możemy żyć w pięknym otoczeniu przyrody. Dziękujemy za lata
opieki nad lasami, za współpracę,
która zawsze układa się wyśmienicie.
Część oficjalna obchodów zakończyła się koncertem Orkiestry
Reprezentacyjnej Lasów Państwowych.
***
Historia Nadleśnictwa Wałcz
rozpoczęła się w roku 1945, gdy
powstało Nadleśnictwo Nakielno
z siedzibą w Strącznie, które później zostało przeniesione do Wałcza

na ul. Kaszubską. Nadleśnictwo
Wałcz, z pierwotną nazwą Rudki, powstało w roku 1946 i miało
swoją siedzibę przy ul. Kwiatowej. Pierwszy nadleśniczy miał
do dyspozycji czterech leśniczych
i ośmiu gajowych i gospodarował
na 7.338 hektarach. Powierzchnia
ta nie uległa zmianie do roku 1954.
Początki pracy były bardzo trudne. Znaczna część terenów leśnych
była zaminowana, w czasie działań
wojennych spłonęły osady leśne,
Niemcy wywieźli lub zniszczyli
plany i mapy gospodarcze, dużym
zagrożeniem były też niewybuchy
i niewypały. Najważniejszym zadaniem było zorganizowanie administracji leśnej, urządzenie sieci
nadleśnictw i leśnictw, przejecie
i zabezpieczenie obiektów leśnych
i związanych z nimi zakładów
przemysłu drzewnego.

W roku 1948 siedzibę nadleśnictwa przeniesiono na ul. Okulickiego, gdzie mieściła się do roku
1996. Do roku 2015 Nadleśnictwo
Wałcz było nadleśnictwem z obrębami leśnymi Nakielno i Wałcz,
od roku 2015 jest nadleśnictwem
z jednym obrębem leśnym Wałcz.
Powierzchni ogólna wynosi obecnie 17.150 hektarów, w tym leśna
15.934. W roku 2004 utworzono
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Morzycówka”. W ostatnich latach do
jednego z największych przedsięwzięć należało trwające trzy
lata oczyszczanie terenów leśnych
z niewypałów i niewybuchów,
dzięki czemu 3.000 hektarów lasu
jest bezpieczne dla użytkowników.
ks
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OGŁOSZENIA DROBNE
zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do redakcji
Extra Wałcz,
ul. Bankowa 2, Wałcz

LOKALE,
NIERUCHOMOŚCI:
71/6/72] Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków.
tel. 67 258 26 84
Sprzedam dużą działkę 3500m2
w tym 500m2 działka budowlana.
Cena 150 tys. - do negocjacji.
Morzyce Nowe.
tel. 693 424 150
Sprzedam nowe bezczynszowe
mieszkanie, 40 m2, 3150zł/m2
tel. 882 09 36 40
Zamienię kawalerkę 42m2 TBS po
kapitalnym remoncie na większe(do remontu lub zadłużone)
tel. 579 329 603
Sprzedam mieszkanie 2 pok., 4
piętro, centrum.
tel. 721 081 228

Sprzedam mieszkanie 72 m2 w
spokojnej dzielnicy, blisko centrum tel. 502 105 083
Sprzedam mieszkanie 44,4 m2
tel. 782 225 131
Sprzedam dom w Wałczu 100m2
z działką 600m2 166.000zł cena
do negocjacji
507-982-149
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 38 m2, 3 piętro + garaż na os.
Tysiąclecia Tel: 601 589 236

RÓŻNE:
[80/6/75] Remonty, wykańczanie
mieszkań. tel. 739 531 694
[84/4/202] Sprzedam kiosk na
działalność gospodarczą (Lotto,
prasa itp.) dobry punkt
tel. 662 798 199
[85/2/213] Usługi ogólnobudowlane,
remonty mieszkań.
tel. 662 332 515
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na IVpietrze w centrum Wałcz
cena 132tys.
tel. 784 478 886

[79/10/12] BIURO MATRYMONIALNE „Dana”.
tel. 695 06 20 20

Sprzedam dwa mieszkania. Jedno bezczynszowe, własnościowe.
Drugie bezczynszowe po częściowym remoncie. Tel. 67 387 32 17
kom. 608 79 72 24

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

Wynajmę lokal
tel. 725 929 462

Sprzedam inwalidzki wózek elektrycznytel.i kupie łóżko rehabilitacyjne tel. 661 116 521

Do wynajęcia pokój z kuchnią i
łazienką tel. 796 930 103
Wynajmę lokal użytkowy o pow.
60m2 lub dwa po 30m2 przy ul.
Al.Zdobywców Wału Pomorskiego
tel. 609 139 519
Mieszkanie do wynajęcia w Poznaniu dla studentki
tel. 606 362 731
Wydzierżawię garaż w pobliżu
dworca autobusowego w Wałczu
tel. 692 352 989
Zamienię kawalerkę 21m2 w Krakowie na kawalerkę w Wałczu
tel. 510 653 696

Remonty, wykończenia wnętrz
tel. 504 160 153
Zatrudnię pracownika budowlanego na stałe
tel. 694 159 907
Wykonujemy usługę suszenia
zboża - sezon 2016
tel. 509 159 549 - Dębołęka
Masz pomysł na własny biznes?
Sprzedam/wynajmę prosperujący sklep z kolekturą lotto.
tel. 662017453

PRACA

W ubiegły piątek (23 bm.)
ok. godz. 18.30 na ul. Kołobrzeskiej płonął ford mondeo.
Samochód zapalił się prawdopodobnie od silnika. Na
szczęście nikomu nic się nie
stało, ale zdarzenie spowodowało w mieście korki. Zdjęcie
nadesłane przez naszą Czytelniczkę.

59 gr za słowo
zgłoszenia osobiście w redakcji!

Zapraszamy do redakcji
Extra Wałcz,
ul. Bankowa 2, Wałcz
Firma transportowa zatrudni kierowcę
kat C+E, trasy międzynarodowe. Lokalizacja Gorzewo, woj. wielkopolskie.
tel. 602 227 398
Zatrudnię kierowcę kat. C , praca na
miejscu
tel. 507 466 071

Groził, że podpali

Poszukuję pracownika w zawodzie
elektryk z papierami i jezykiem niemieckim lub angielskim do pracy w
Niemczech. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt
tel.502 154 370 lub 889 211 796

Policjanci z wałeckiej jednostki zatrzymali mieszkańca
gminy Wałcz, który zagroził podpaleniem mieszkania. Za
spowodowanie zagrożenia dla wielu osób 38-latek trafił na
trzy miesiące do aresztu.
Do zdarzenia doszło w niedzielę
około godziny 23.30 w Różewie
(gm. Wałcz). Dyżurny jednostki
otrzymał telefoniczną informację,
że 38-letni mężczyzna zagroził
podpaleniem mieszkania w budynku zamieszkiwanym przez dwanaście rodzin. Przybyli na miejsce
policjanci wstępnie ustalili, że
mężczyzna przyszedł do domu
pijany, wszczął awanturę, oblał
pomieszczenie i jego wyposażenie
cieczą o zapachu benzyny oraz
zagroził, że wszystko podpali.
- W lokalu przebywała kobieta
i pięcioro dzieci w wieku od 4 do

Opiekunka seniorów- kurs j. niemieckiego od podstaw dla opiekunów
osób starszych w Pile i Wałczu -po
kursie praca gwarantowana. Zapisz się
i pracuj w Niemczech jako opiekunka
seniorów. Tylko teraz kurs bez kaucji!
tel. 514 781 838 Promedica24.
Opiekunka seniorów- legalna praca w
Niemczech. Umowa, organizacja wyjazdu, bonusy za święta.
tel. 514 781 838 Promedica24 zaprasza!
Praca od zaraz przy koszeniu rowów.
tel. 784 308 969
Firma zatrudni kucharkę
tel. 600 279 932
„VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. w Wałczu
zatrudni kierowcę z kat. C
tel. 67 250 0464
Poszykujemy kierowcy (emeryt lub
rencista) z kat. C+E (ciągnik siodłowy+naczepa),
chcącego dorobić na umowę-zlecenie.
Praca w miarę potrzeb, 2-3 razy w tygodniu na krótkich dystansach.
Atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej informacji udzielę telefonicznie
608 206 461.
„VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. w Wałczu
przyjmie do pracy pracownika budowlanego i operatora
wózka widłowego.
tel. 67 250 1024
Sprzedawca w saloniku prasowym.
Wymagane doświadczenie w handlu.
CV: edytawalcz@wp.pl
Zatrudnię pracownika do sprzedaży w
małej gastronomi w Wałczu. CV wraz
ze zdjęciem na email.
machowscy84@wp.pl
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14 lat. Wszyscy zdążyli opuścić
budynek, a mężczyzna został zatrzymany przez policjantów - informuje rzecznik KPP w Wałczu
mł. asp. Beata Budzyń. - Sprawca
przyznał się do popełnionego czynu. Powiedział policjantom, że
chciał nastraszyć żonę.
Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mężczyźnie
może grozić kara pozbawienia
wolności do 8 lat.
Oprac. mk
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Na początek wymiana
W trakcie dożynek gminno-powiatowych, które 17
września odbyły się w Tucznie, podpisano list intencyjny
o współpracy pomiędzy gminami Tuczno i Jaunjelgawa
z Łotwy. Podpisanie umowy poprzedzone było wizytą
studyjną z „niespodzianką”.
List podpisali burmistrzowie
Krzysztof Hara i Guntis Libeks, ale
inicjatorem współpracy był prezes
Stowarzyszenia „Lider Wałecki”
Janusz Bartczak.
- Dwie łotewski Lokalne Grupy
Działania Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerība „Kaimiņi” oraz
Aizkraukles Rajona Partnerba są
naszymi partnerami. Pojechaliśmy
z pierwszą wizytą studyjną w 2013
roku, rok później pojechali tam
uczniowie z terenu gminy Wałcz.
W tym roku na Łotwę pojechali
przedstawiciele gminy Tuczno
i udało nam się nawiązać kontakt
z gminą Jaunjelgawa, której rezultatem jest podpisanie umowy
o współpracy - opowiada Janusz
Bartczak. - Umowa obejmuje wiele
obszarów działania, ale pierwszym
będzie wymiana młodzieży.
Wizytę „zapoznawczą” burmistrz gminy Jaunjelgawa Guntis

Libeks na pewno zapamięta na
długo.
- Burmistrz bardzo chciał nawiązać współpracę międzynarodową i bardzo się przygotował do
naszej wizyty, sam chciał nas wszę-
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dzie oprowadzić - opowiada jedna
z uczestniczek czerwcowego wyjazdu. - W skład naszej delegacji,
oprócz samorządowców gminnych,
wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i burmistrz
na początek chciał pochwalić się
rzeźbą gryfa znajdującą się przed
budynkiem urzędu. W ten sposób
chciał nawiązać do symbolu naszego województwa. Tak się śpieszył
z tym pokazywaniem, że potknął
się o jedyny klomb i... złamał rękę.
Tego dni nie mógł już uczestniczyć
w żadnej wspólnej imprezie.
k

Wojna z drugiej strony
Od 25 września w Muzeum Ziemi Wałeckiej
można wyglądać wystawę fotografii „Obrazy
z drugiej strony”.
Wystawę zorganizowano
w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa wspólnie
z norweskim muzeum Nordmore
Museum - Skansen Leikvin.
- Tegoroczne Europejskie Dni
Dziedzictwa przebiegają pod
hasłem „Pamięć miejsc, pamięć
ludzi”. Myślę, że ta wystawa jak
najbardziej wpisuje się w hasło
- mówi kurator wystawy Bartłomiej Baranowski. - Są to zdjęcia
wykonane w okupowanej Norwegii przez młodego Niemca, ale
nie widać na nich okrucieństwa
wojny, okupacji, ale codzienne
życie żołnierzy i mieszkańców.
To są wspomnienia autora, właśnie takie obrazy z drugiej strony.
Zdjęcia wykonano w niewielkiej norweskiej miejscowo-

ści Sunndal. Właśnie tam wraz
z okupacyjnymi wojskami przybył w roku 1940 młody żołnierz
Albert Kiel wraz ze swoim aparatem. Zrobił nim mnóstwo zdjęć
opowiadających historię okupowanego kraju „z drugiej strony”
obiektywu aparatu fotograficznego.
Fotografował żołnierzy, mieszkańców, bawiące się dzieci; codzienne
życie, pracę i wypoczynek swoich kolegów. Fotograf zginął trzy
lata później na froncie wschodnim,
a negatywy jego zdjęć przechowały się w niemieckich archiwach.
Stamtąd dwieście odbitek trafiło
do muzeum w Senndal. Można je
oglądać w wałeckim muzeum do
30 października.
k

Jak w średniowieczu
W miniony weekend w Strącznie (gmina Wałcz) Stowarzyszenie
Bractwo Rycerzy Bezimiennych
- Drużyna Wojów Grodu Wałcz
zorganizowało Trzeci Turniej
Łuczniczy. W turnieju odwiedziło blisko czterdziestu rekonstruktorów z północnej Polski m.in.
Szczecina, Białogardu, Koszalina, Międzyzdrojów, Stargardu
i Wałcza. Podczas strzelania z łuku
zawodnicy musieli wykazać się
szybkością, precyzją, równowagą
i myśleniem. Turniej zakończył się
w niedzielę, a po rozdaniu nagród
uczestnicy niechętnie wrócili do
dwudziestego pierwszego wieku.
k

No to się

dowiedział…

Policjanci ruchu drogowego
z wałeckiej jednostki zatrzymali
do kontroli drogowej młodego
mężczyznę kierującego skuterem. Ponieważ nie miał przy
sobie dokumentów, poprosił
o pomoc kolegę, który dostarczył je na miejsce. Kolega także
został skontrolowany i okazało
się, że nie ma uprawnień do kierowania.

Mężczyzna, który podrzucił
koledze dokumenty, nie mógł dalej
jechać motorowerem, oprócz tego
został ukarany grzywną w wysokości 500 złotych. Mężczyzna
tłumaczył się niewiedzą.
Policjanci przypominają: 19
stycznia 2013 r. weszła w życie
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami wprowadzająca nową kategorię prawa
jazdy - AM.
Jeśli osoba ukończyła 18 lat
przed wejściem w życie ustawy
(19 stycznia 2013 r.) i chce prowadzić lekkiego quada lub skuter, nie
musi posiadać żadnych uprawnień.
Od 19 stycznia 2013 r. na motoro-

wer i quad jest wymagane prawo
jazdy kategorii AM. Tym samym
karta motorowerowa przestała funkcjonować.
Dotychczas kartę motorowerową można było wyrobić już
13-latkowi. Teraz dolna granica
wiekowa uprawniająca do ubiegania się o prawo jazdy kategorii
AM została podwyższona i wynosi 14 lat. Warto wspomnieć, że
kupowanie quadów lub skuterów
(często na komunię) dzieciom
młodszym może prowadzić do
naruszenia przepisów prawnych
Oprac. AK

Jan Remiszewski
Filip Raczyński
Maja Czuba
Julia Lena Fortulańska
Hanna Żętkowska

Władysława Wiatrzyk
Anna Lament
Stanisław Grabias
Sylwester Sarzała

Czwartek,

7

29 września 2016

KARATE - ZAJĘCIA GRATIS!

Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu to jeden z największych klubów sportowych w naszym mieście. Dzięki
tegorocznym nieodpłatnym naborom klub liczy już
ponad 140 osób aktywnie ćwiczących karate shotokan.
Od niemal 30 lat klub z sukcesami szkoli zawodniczki
i zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.
Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest karate i jakie
korzyści daje nam jego uprawianie. Sensei Zbigniew Ruta /5 Dan/ karate
definiuje jako system edukacyjno-wychowawczy. Jego ubocznym produktem jest umiejętność samoobrony, która daje dzieciom zwiększone
poczucie bezpieczeństwa. Paradoksalnie to właśnie poczucie bezpieczeństwa sprawia, że rzeczywiście są mniej narażone na agresję ze
strony rówieśników. Dzięki treningowi uczestnicy zajęć rozwijają swoją
osobowość, zwiększając pewność siebie, umiejętność koncentracji oraz
umiejętność systematycznego dążenia do celu. Psychologowie sportu od
lat zalecają dzieciom treningi karate. Wywieranie presji na ćwiczących
podczas treningu a następnie pokazywanie, jak sobie z nią poradzić
uczy prawidłowego reagowania w trudnych sytuacjach, podejmowania
właściwych decyzji oraz radzenia sobie w trudnych momentach życia.
Nasz sensei często powtarza młodym zawodnikom: „aby wygrywać, najpierw należy nauczyć się przegrywać”. Umiejętności zdobyte w radzeniu
sobie ze sztucznym zagrożeniem na treningu przeradzają się z czasem
na umiejętność radzenia sobie z prawdziwymi zagrożeniami. Dzieci
ćwiczące karate potrafią spojrzeć w oczy potencjalnemu przeciwnikowi,
a to często powstrzymuje ewentualną agresję.
Dzięki systematycznemu zdobywaniu kolejnych stopni szkoleniowych (im jest ich więcej, tym lepiej dla zawodnika) najmłodsi uczą się
wyznaczania nowych celów oraz ich osiągania. Widząc na zajęciach
osoby w różnym wieku (także dorosłych) zdobywają dodatkową motywację do ćwiczeń i świadomość, że w każdym wieku można sięgać po
wyznaczone cele. Dzięki zdobytym cechom charakteru dzieci ćwiczące
karate pełnią często w grupach rówieśniczych role liderów oraz mają
sprecyzowany system wartości skutecznie odciągający ich od używek
takich jak narkotyki, papierosy czy alkohol.
Często rodzice obserwują, że dzięki treningowi karate nie tylko zmieniło
się zachowanie dziecka, ale także poprawiły się oceny w szkole. Ucząc
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się karate każdy adept musi spamiętać wiele nazw i wiele skomplikowanych sekwencji ruchowych, co wymaga od niego skupienia
i koncentracji na każdym z treningów. Właśnie ta umiejętność
wypracowana na zajęciach karate przenosi się na całokształt życia
ćwiczącego i znajduje swój wyraz m.in. w zdobywaniu lepszych
stopni czy opanowaniu stresu, jaki towarzyszy dzieciom w szkole.
Poza wyżej opisanymi walorami, karate oferuje adeptom jasny
i konsekwentny system postępowania wyznaczony zasadami
treningowymi, znajdowania swojego miejsca w społeczności
zawodniczek i zawodników, wyznaczonego posiadanym stopniem
oraz prosty i zrozumiały system oceny. Oczywiste są także fizyczne
korzyści płynące z treningu karate. Karate zwiększa u ćwiczących
koordynację ruchową, równowagę i precyzję ruchów. Zwiększeniu ulega pojemność płuc oraz gibkość. Wszystko to razem
wzięte skutkuje działaniem kompensującym wady postawy oraz
zmniejszeniem podatności na urazy dzięki wzrostowi elastyczności
aparatu więzadłowego.
Prof. Tomasz Karski, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii
i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie wiele
razy stwierdzał, że poprzez czynne ćwiczenia chronimy narząd
ruchu przed schorzeniami i deformacjami. Jego zdaniem, wszystkie
wschodnie ćwiczenia, a przede wszystkim ćwiczenia rozciągające
stosowane podczas treningu karate są bardzo korzystne w profilaktyce i leczeniu skolioz. Jak zauważa, karate stosuje ćwiczenia, które
doskonale chronią przed sztywnością, asymetriami, ubytkami ruchu
i przykurczami niekorzystnie wpływającymi na rozwój kręgosłupa.
Karate jest więc jego zdaniem najlepszym sposobem profilaktyki.
Poruszyliśmy tu zaledwie czubek góry lodowej. Wiele można
także napisać o wpływie karate na zdrowie i samopoczucie dorosłych. Osobnym tematem jest zagadnienie czym jest karate dla
ćwiczących. Niestety kwestie te przekraczają objętość tego artykułu.
Najlepszym sposobem na przekonanie się, co karate ma do zaoferowania dla każdego z nas, jest przyjście na trening i zapisanie się
do Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu. Nabór trwa do końca
miesiąca a zajęcia są nieodpłatne. Zapisy tel. 502118830. Więcej
informacji na temat naszej działalności można znaleźć na stronie
internetowej klubu www.karate.walcz.pl na www.facebook.com/
kktwalcz oraz na stronie związku sportowego www.wsi-poland.org
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MISTRZOWSKA SESJA SHiUZ Bydgoszcz
14 września br. do Centrum Stacjonowania Buhajów SHiUZ Bydgoszcz, mieszczącego się w
Olecku (woj. warmińsko-mazurskie) przybył nadzwyczajny Gość: światowej sławy włoski fotograf
buhajów i krów - Giorgio Soldi. W obiektywie jego aparatu znalazły się rozpłodniki mające trafić na
strony katalogowe. Przyjazd takiej sławy świadczy o dużym zaangażowaniu bydgoskiej Spółki w jak
najlepsze zaprezentowanie tego, co ma najcenniejszego, z drugiej strony praca z profesjonalistą takiej
klasy była z pewnością nie lada wyzwaniem dla zespołu zajmującego się zwierzętami. Efekty prac
hodowcy będą mogli ocenić, zapoznając się z najnowszym katalogiem buhajów SHiUZ Bydgoszcz.
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Odszkodowanie za sarnę
Kolizje ze zwierzyną są w naszym rejonie prawdziwą plagą. Szczególnie niebezpiecznie robi się
jesienią. Zderzenie z sarną lub jeleniem wbiegającym
na słabo oświetloną drogę prosto pod koła samochodu
jest praktycznie nie do uniknięcia. W zależności od
wielkości pojazdu i zwierzęcia, taka przygoda może
skończyć się tragicznie. Uderzenie w sarnę z pełną
prędkością to, w przypadku samochodu osobowego
szkody idące w tysiące złotych.
Nie każdy ma świadomość, że w niektórych przypadkach można skutecznie walczyć o odszkodowanie.
Najpewniejszym sposobem jest oczywiście polisa
AC. Gdy pod koła wpada zwierzyna łowna (dzik, łoś,
daniel, jeleń lub sarna), odpowiedzialność nie zawsze
ponosi zarządca drogi. Jeśli do zderzenia doszło
podczas polowania, obowiązek rekompensaty ponosi
zarządca (bądź dzierżawca) obwodu łowieckiego.
Dochodzenie swoich praw należy rozpocząć od ustalenia, które koło łowieckie działa na danym terenie.
Tego typu informacje uzyskać można w miejscowym
nadleśnictwie. Jeśli po wizycie w kole łowieckim okaże się, że wypadek miał miejsce podczas polowania,
REKLAMA

wystarczy uzyskać numer polisy OC. W innym wypadku
pozostaje skontaktować się z zarządcą drogi. Szansa na
rekompensatę spada, gdy w na drodze znajdował się
odpowiedni znak ostrzegawczy.
W przypadku zwierząt domowych lub gospodarskich,
procedurę należy rozpocząć od ustalenia właściciela
„sprawcy” kolizji. Rolnicy mają obowiązek wykupienia
polisy OC związanej z prowadzeniem gospodarstwa.
Obejmuje ono nie tylko krowy czy konie, ale również
psy wykorzystywane do pilnowania obejścia. Jeśli taka
polisa nie została wykupiona, pozostaje zgłosić się do
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku zwierząt domowych najlepiej wezwać policję,
która pomoże ustalić właściciela i wyegzekwować naprawienie szkody.
W niektórych przypadkach zdobycie odszkodowania
może okazać się niemożliwe. Z całą pewnością dochodzenie swoich praw bywa żmudne i czasochłonne,
dlatego najpewniejszym sposobem na zabezpieczenie
się przed stratami związanymi z naprawą samochodu
jest wykupienie polisy AC.
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POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE
Z KULTURĄ W POWIECIE WAŁECKIM
W sobotę 17 września br. Powiat Wałecki wspólnie z partnerem
niemieckim z Amt Oder- Welse
realizował projekt pn. „Polskoniemieckie spotkanie z kulturą
w Powiecie Wałeckim”, dofinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych
Projektów w ramach Programu
Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/
Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Celem projektu było zacieśnienie współpracy
transgranicznej pomiędzy partnerami, wymiana doświadczeń

oraz wzajemne poznanie kultury
regionów obu partnerów. Partnerzy uczestniczyli w spotkaniu, na
którym omówiono kwestie dotyczące dalszej współpracy oraz
możliwości realizacji wspólnych
projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Uczestniczyli także w dożynkach
powiatowo- gminnych w Tucznie,
na których przygotowali wspólne
stoisko promocyjne promujące oba
partnerskie regiony. Dla partnerów niemieckich była to okazja
do poznania obrzędów i zwyczajów kulturalnych regionu oraz
do spotkania z folklorem Ziemi
Wałeckiej.

Dziesięć lat WTZ

W tym roku jubileusz 10-lecia działalności świętuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu. Z tek okazji 22 września
w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się urodzinowe spotkanie. Były prezenty i życzenia, wspomnienia i wystawa,
dzięki której zaproszeni goście poznali podopiecznych WTZ.

Historię Warsztatu Terapii Zajęciowej opowiedział jeden z inicjatorów jego utworzenia, starosta
Bogdan Wankiewicz. Wspominał,
jak dziesięć lat temu samorządowcom potrzebny był „kop” od
dyrekcji Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby wykorzystać 600 tys. zł.
i wreszcie znaleźć miejsce, gdzie
mogłyby funkcjonować warsztaty.
Jak na urodziny przystało były
życzenia i prezenty od zaproszonych gości. Radna Sejmiku
Wojewódzkiego Krystyna Kołodziejska-Motyl występowała tym
razem bardziej w roli lekarza.
- Wielu z was znam znacznie
dłużej niż dziesięć lat, niektó-

rych znam od urodzenia, a nawet
wcześniej - mówiła K. Kołodziejska-Motyl. - Cieszę się, że jesteście skupieni w takim świetnym
zgrupowaniu, że potraficie robić
wiele rzeczy lepiej od nas. Dajecie
z siebie bardzo dużo i my musimy
też dawać wam wiele od siebie.
- Historia WTZ pokazuje, że
dzięki sile, determinacji i zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka
można zrobić co pięknego - mówiła
Anna Mieczkowska z zarządu województwa. - Ja też przez wiele lat
pracowałam z osobami niepełnosprawnymi i wiem, jak wiele trudu,
poświęcenia i zrozumienia potrzeb
drugiego człowieka wymaga ta
szczególna misja. Bo oprócz wie-

Pozorowany pożar
Pożar wybuchł w pokoju na drugim piętrze Domu Pomocy
Społecznej w Wałczu, istniało realne zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie pomieszczenia, a nawet
cały obiekt, w którym przebywają ludzie schorowani i w
większości z ograniczoną zdolnością poruszania się, w tym
17 osób na wózkach inwalidzkich.
REKLAMA

Projekt pn. „Polsko – niemieckie spotkanie z kulturą
w Powiecie Wałeckim”, był
dofinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych
Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg
V A Meklemburgia- Pomorze
Przednie/ Brandenburgia/
Polska w Euroregionie Pomerania).

dzy merytorycznej potrzebne jest
jeszcze serce otwarte na potrzeby
podopiecznych i ich rodzin. Dlatego życzę wszystkim terapeutom
i pracownikom, aby poczucie tej
misji nigdy was nie opuściło.
W trakcie uroczystości goście
obejrzeli prezentację, podczas
której przedstawiono wszystkich
uczestników zajęć wraz z krótką
charakterystyką oraz podsumowano minione dziesięć lat. Dzisiejszy
WTZ przedstawiono w formie teledysku.
Urodziny były okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień
dla osób i instytucji współpracujących z WTZ oraz dla pracowników
i instruktorów.
- W życiu nie chodzi o to, żeby
je jakoś przeżyć, tylko o to, aby
nadać mu odpowiednią jakość. O tą
jakość życia walczą codziennie
rodzice i opiekunowie, ale także
terapeuci z naszej placówki. Za to
im dziękuję. W gronie osób szczególnie wspierających działalność
jest też Grzegorz Lasocki, który

od dziesięciu lat finansuje bilety
dla ponad dziesięciu uczestników.
To ogromne wsparcie dla funkcjonowania WTZ - dziękowała
kierownik WTZ Jolanta Pawlus.
***
W drugiej części uroczystości
goście obejrzeli wystawę, będącą podsumowaniem warsztatów
wizażu, fotografii i lalkarskich,
które odbywały się we wrześniu
w WTZ w ramach projektu „Taki

Mój Świat - Niepełnosprawność
i WY”, na którego realizację WTZ
otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach konkursu
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Każdy
z uczestników zajęć otrzymał też
pamiątkowy kalendarz.
k

Na szczęście to tylko scenariusz
ćwiczeń taktyczno-bojowych, które odbyły się 23 września w DP.
Uczestnikami byli strażacy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz
funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, jednostki
Wojskowej Straży Pożarnej w Wałczu, jednostek OSP włączonych
w struktury krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego z terenu
powiatu wałeckiego, zespół wypadkowy izby przyjęć 107 Szpitala

Wojskowego w Wałczu, funkcjonariusze wałeckiej KPP, przedstawiciele Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz
pracownicy i dyrekcja DPS.
Ćwiczenia zostały zorganizowane przez KP PSP w Wałczu przy
współudziale dyrektor DPS w Wałczu. Podsumowanie realizowanych
założeń dokonał zespół rozjemców
oraz komendant powiatowy PSP
- bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski.

Organizatorzy chwalą otwartość
na współdziałanie dyrektora 107
SW Marka Korneta oraz zaangażowanie zespołu lekarsko-medycznego zadysponowanego do ćwiczeń.
Z kolei negatywnym elementem
organizowanych manewrów był
brak akceptacji dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na wspólne
doskonalenie z udziałem zespołu
ratowniczego i karetki pogotowia
ratunkowego z filii w Wałczu.
Oprac. mk
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Trochę wyobraźni

KĄCIK

KAROLA S.

Szanowny panie ,,Odblaskowy“, proponuję usiąść na rower
i chociaż raz przejechać nim ulicami miasta przy pełnym ruchu
samochodów. Wypowiadam się jako użytkownik roweru, który
wielokrotnie jadąc jezdnią był wyprzedzany przez tiry w odległości kilku centymetrów i spychany na krawężnik chodnika, co było
powodem kilku upadków z roweru, na szczęście nie tragicznych.
Jadąc jezdnią rowerzysta z duszą na ramieniu oczekuje na jadące
z tyłu pojazdy i nie wie, jak zachowa sie kierowca samochodu (…)
Proszę wskazać chociaż jeden przykład kolizji rowerzysty z pieszym na chodniku, który skończył się tak tragicznie ,jak kończą
się kolizje rowerzysty na jezdni z pojazdem mechanicznym. Pana
egoizm, panie Odblaskowy, jest wyraźnym uprzedzeniem do rowerzystów, którzy w Wałczu nie są zbyt uciążliwi na chodnikach dla

Na sali sądowej prawnik zwraca się do świadka:
- Jak na pana pochodzenie
społeczne, odznacza się pan
wielką inteligencją...
Na to świadek:
- Gdybym nie był pod przysięgą z pewnością odwzajemniłbym komplement.
Siedzi facet na ulicy obok kosza z pestkami z jabłek. Podchodzi policjant i pyta:
- Co tam masz?
- Sprzedaję pestki z jabłek.
- A do czego służą?...
- Po zjedzeniu jednej człowiek
staje się mądrzejszy.
- A po ile je sprzedajesz?
- 15 zł za sztukę.
- Daj mi jedną.
Policjant zjadł pestkę, pomyślał i mówi:
- Poczekaj chwilę! Za 15 zł mogłem kupić kilka kilo jabłek i
mieć z nich mnóstwo pestek
zamiast jednej!
- Widzi pan? Już poskutkowało.
- Rzeczywiście. Daj jeszcze
dwie.

Wraca pijany jak bela facet do
swojego domku jednorodzinnego. Już jest przed domem i
nagle wyrżnął twarzą w gałąź.
Zezłościł się strasznie i postanowił, że ją zetnie ? ma przecież w domu piłę. Wchodzi
do domu i od progu woła do
żony:
- Gdzie piła??
Żona wychodzi z kuchni z deka
przestraszona i mówi:
- Ja nie piła...
- Pytam się jeszcze raz, gdzie
piła!? - groźnie syczy mąż.
- U sąsiada - żona piszczy
- A czemu dała?!
- Bo piła...

REKLAMA

Klient podchodzi do właściciela pubu.
- Szefie! Ile litrów piwa dziennie sprzedajecie?
- A, tak ze 200 litrów.
- A nie chcielibyście sprzedawać ze 300 litrów dziennie?
- No pewnie! A jak to zrobić?
Ma pan jakąś radę? Pomysł?
- Mhm... nalewajcie pełne kufle.

pieszych. Nie na wszystkich chodnikach w Wałczu są wytyczone ścieżki
rowerowe, a rowerzysta jadący z jednego końca miasta na drugi musi
się przemieścić z jednej ścieżki rowerowej na drugą. (…) Proszę sobie
wyobrazić, na jak wielkie niebezpieczeństwo jest narażona starsza pani
na jezdni w konfrontacji z dużym pojazdem, np. tirem. Pan Odblaskowy
ma zbyt płytką wyobraźnię na ten temat.
Z wielkim szacunkiem można się odnieść do wałeckiej policji, która
potrafi przewidzieć, że rowerzysta na jezdni może zginąć potrącony pojazd,
natomiast pieszy na chodniku może, co najwyżej, być zadrapany przy
kolizji z rowerzystą. Proszę przeanalizować, panie „Odblaskowy“, ilu
pieszych zginęło na chodnikach w kolizji z rowerzystą, a ilu rowerzystów
zginęło na jezdni w kolizji z pojazdem mechanicznym i zastanowić się,
czy warto tolerować jeżdżących po chodnikach rowerzystów, chociażby
dla jednego życia człowieka? Co jest mniejszym złem?
Rowerzysta
Skróty pochodzą od redakcji
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Nieprofesjonalni

tylko z nazwy

Wałcz po raz ósmy był organizatorem
wojewódzkiej wystawy artystów
nieprofesjonalnych. Wernisaż wystawy odbył się
w minioną niedzielę w Wałeckim Centrum Kultury.
01.10.2016 r.
godz. 18:00
Forteca – koncert
/sala widowiskowa/wstęp wolny/

02.10.2016 r.
godz. 15:00
„Ale Czad” czyli podróże Grupy MoCarta
/sala widowiskowa/
bilety w cenie 60 zł/

05.10.2016 r.
godz. 11:00
Przegląd Zespołów
Muzycznych I Solistów
Wałcza I Okolic
/sala widowiskowa/wstęp
wolny/

20.10.2016 r.
godz. 17.00
Spotkanie autorskie z
Krzysztofem Miklasem

KINO TĘCZA
30.09 – 06.10.2016 r.
godz. 17:45
„Sługi Boże”
/prod. POL/

30.09 – 06.10.2016 r.
godz. 20:00
„Siedmiu Wspaniałych”
/prod. USA/

07.10 – 13.10.2016 r.
godz. 17.45 i 20.00
„Bridget Jones 3”
/wielka Brytania/

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

Na wystawę składa się 101
prac wykonanych przez 68 wykonawców z pięciu zespołów. Jury
w składzie Malwina Babiracka
i Marek Żak pod przewodnictwem
Renaty Zdero jednogłośnie przyznało tytuł „Talent Roku” Jackowi
Kostrzewie z Kołobrzegu za obraz
„Pan K, X, Ś”. Jak mówią członkowie komisji artysta zasłużył na
ten tytuł odważnym czerpaniem
z dawnego malarstwa flamandzkiego połączonego z malarstwem
współczesnym oraz zastosowaniem
metafory i jej symboliki.
Laureatami konkursu zostali Rafał Rubak, Roman Lizoń (Wałcz),
Agnieszka Włodarczyk, Jolanta
Urbańska, Izabela Zielińska (Koszalin), Bożena Kulesza-Mazurek,
Stanisław Świderski, Michalina
Makowska (Barlinek) i Krystyna

Wenelska (Złocieniec). Jury wyróżniło również Irenę Miłkowską,
Tomasza Jerzego Osmólskiego
(Wałcz), Stefanię Tomiak (Barlinek), Galinę Błażejewską, Agnieszkę Zając (Kołobrzeg) i Barbarę
Widłę (Choszczno).
- Już od ośmiu lat oglądamy
wspaniałe prace i każdego roku są
to prace o różnorodnej tematyce
wykonane różnymi technikami,
niekiedy nawet dosyć interesującymi, niespotykanymi. Jak zawsze
dominuje malarstwo, ale są też
gobeliny, rzeźby czy fotografie.
To powoduje, że wystawa jest
wyjątkowa, a prace są jak dzieła
artystów profesjonalnych - mówiła
dyrektor WCK Krystyna Kalwasińska.
k

Na drodze

do Eurowizji
Wałczanka Dominika Ptak (znana z programu „Mali
Giganci”) dostała się do krajowego finału Eurowizji
Junior. 15 października zaprezentuje swój pierwszy
singiel „Jak kropla”, dzięki któremu dostała możliwość
reprezentowania Polski na Malcie. Autorką piosenki jest
Estera Naczk.
- To było specjalne zamówienie dla naszej małej artystki. Delphy
Records nadesłało pierwsze akordy zaproponowanego utworu, moja rola
polegała na stworzeniu melodii i napisaniu tekstu, z kolei muzykę napisał
Grzegorz Ryba - mówi E. Naczk. - Piosenkę „Jak kropla” Dominika
zaśpiewała mi raptem tydzień temu i szybciutko nagrała ją w studio.
G. Ryba pracował nad jej ostatecznym brzmieniem w Warszawie.
Potem zgłoszenie na krajowe eliminacje Eurowizji Junior w TVP1 i...
sukces! Najpierw usłyszeliśmy przez telefon, że Dominika jest wśród
piętnastu najlepszych wykonawców. Potem był wyjazd do Warszawy
na przesłuchania i decyzja TVP, że to właśnie Dominika weszła do
ścisłej dziesiątki finalistów.
Przygoda z Eurowizją zaczęła się od wrocławskiego festiwalu
„Gwiazdozbiory”, po „Małych Gigantach” dopiero drugiego konkursu
wokalnego w życiu Dominiki. Tam otrzymała nagrodę specjalną - nagranie swojego singla.
Piosenkę „Jak kropla” będzie można usłyszeć na żywo 15 października w TVP1. Tego dnia odbędzie się też głosowanie na najlepszego
reprezentanta Polski na Eurowizji Junior.
- Proszę o głosy na Dominikę, to wyjątkowo zdolna młoda wokalistka.
Występ na Eurowizji Junior może być dla niej ogromną szansą - zachęca
E. Naczk. - Ptaszynko, leć jak najdalej, baw się muzyką i z muzyką.
m
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Wstyd i zażenowanie
- Osiem razy się spotykaliśmy
i te uwagi można było zgłosić
wcześniej. Te uwagi mają za zadanie atakować burmistrza. To
niezbyt eleganckie - ripostowała
głowa miasta. - Pogódźcie się po
dwóch latach, że wasi kandydaci
na burmistrza przegrali wybory.
O utrzymanie uchwały o reorganizacji ZO próbował zawalczyć
jeszcze radny Andrzej Ksepko,
który wyliczył, ile będzie kosztować cała operacja. Ostatecznie
większość radnych opowiedziała
się za wnioskiem A. Ogonowskiej
i odrzuceniem projektu uchwały.
Ostra dyskusja została podtrzymana przy sprawozdaniu Komisji
Rewizyjnej (której przewodniczącą
jest A. Ogonowska). Pod lupę został wzięty nadzór burmistrza nad
spółkami miejskimi, który - wg zaniepokojonych członków komisji
- jest prowadzony „powierzchownie”, „pasywnie”, „niedostatecznie” i „z brakiem pieczołowitości”.
Jednak KR nie wniosła zastrzeżeń
co do funkcjonowania spółek.
- Komisję niepokoi fakt, że
spółki osiągają zysk, zaspokajają
potrzeby mieszkańców, mają nowych odbiorców ciepła, budują
nowe mieszkania i coraz lepiej
dbają o swój majątek - drwiła burmistrz z członków KR.
B. Towalewska podkreśliła, że
komisja nie analizowała żadnych

Dokończenie ze str. 1

dokumentów i następnie z nutą
ironii zadała członkom KR szereg
pytań natury prawnej.
- Komisja interpretuje sobie
prawo jak chce - podkreślała burmistrz. - Po tej kontroli chciałam
przeprosić członków rad nadzorczych. Te wywody poniżają i obrażają, jednak jestem zadowolona,
że komisja nie wnosi zastrzeżeń.
Radny Marek Giłka z kolei
czuł się niekomfortowo po wystąpieniu B. Towalewskiej. Odebrał to jako atak w świetle kamer
telewizyjnych. W podobnym tonie
wypowiedział się radny Bogdan
Pomorski i wiceprzewodniczący
rady Krzysztof Piotrowski, który
stwierdził wystąpienie burmistrza
za bardzo nieeleganckie.
- W wielu momentach rada chce
burmistrzem sterować - broniła się
B. Towalewska. - Sformułowania
komisji były insynuacjami. To
wypowiedzi radnej Ogonowskiej
były bardziej nieprzyjemne i niegrzeczne.
Radna A. Ogonowska zaproponowała w końcu, że skoro są
takie różnice zdań, niech kontrolę
w spółkach miejskich przeprowadzi… Najwyższa Izba Kontroli.
Wyjątkowo spokojnie - jak na
podwyższoną temperaturę obrad
- przyjęto sprawozdania z działalności spółek skarbu gminy
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miejskiej za 2015 rok (Zakładu
Energetyki Cieplnej; Zakładu Wodociągów i Kanalizacji; Towarzystwa Budownictwa Społecznego
i Zakładu Komunikacji Miejskiej).
Jedynym mocniejszym zgrzytem
była kwestia zasiadania wiceburmistrza Wałcza Waldemara Lechnika w Radzie Nadzorczej ZWiK.
K. Piotrowski wyznał, że bardzo
szanuje pana Lechnika, ale jest
zażenowany, że zasiadł w radzie
nadzorczej. Burmistrz próbowała
dopytać radnego, czy W. Lechnikowi zarzuca brak kwalifikacji
i obiektywizmu, ale wiceprzewodniczący stwierdził, że jest po prostu zdziwiony, że wiceburmistrz
zasiada w radzie spółki miejskiej
i nie widzi tu żadnej etyki.
Kierownictwo ratusza wyjaśniło
mechanizmy działania rad nadzorczych i zapewniło, że wszystko jest
zgodne z prawem, a nawet wskazane, żeby osoba z kierownictwa
miasta była skierowana do rady
nadzorczej.
- Nie chciałem zabierać głosu,
ale przykro mi, że zarzuca mi się
brak etyki. Pierwszy raz mnie to
spotyka - wyznał W. Lechnik. Jeżeli ustawodawca dopuścił takie
rozwiązanie, to jest ono zgodne
z prawem.
Temperatura zaczęła rosnąć przy
omawianiu przygotowania szkół
do roku szkolnego. A. Ogonowska
pytała dyrektora ZO Andrzeja Wiśniewskiego, czy zostały zawarte
umowy pomiędzy dyrektorami od-

Powitali mistrza jak mistrza
Bez asysty motocyklistów, bez fajerwerków, ale z równie wielkimi emocjami - tak
wałczanie przywitali Krzysztofa Głowackiego, niestety byłego już mistrza świata
w boksie zawodowym.
Tydzień po walce z Oleksandrem Usykiem na wałeckim placu
Wolności spotkała się grupa kilkuset mieszkańców, którzy przyszli
pogratulować wspaniałej postawy
w mistrzowskiej walce i udowodnić, że są z „Główką” na dobre i na
złe. Jak podkreślają pięściarscy
eksperci, walka była bardzo wyrównana, a punktacja zdecydowanie zawyżona, dlatego promotorzy
Krzysztofa Głowackiego już kilka
minut po walce mówili, że przegrana nie zmienia nic w dalszej karierze naszego zawodnika, ponieważ
przed nim jeszcze wiele ringowych
wojen, za które kibice pokochają
go jeszcze bardziej.
- Jesteście niesamowici. Wasza
obecność, wiadomości przed i po
walce powodują, że człowiek nie
może się zbyt dużo zastanawiać

nad tym co się stało, tylko musi
zasuwać dalej. Potrzebowałem
chwili z rodziną, dlatego nie spotkaliśmy się tydzień temu, dlatego
tym bardziej dziękuję, że jesteście
ze mną dzisiaj - mówił wyraźnie
wzruszony Krzysztof Głowacki. To była trudna walka. Usyk nie dał
się wciągnąć w wymiany, trzymał
się planu taktycznego od początku
do końca, chociaż wiem, że przynajmniej trzy razy był zamroczony.
Przyjmuję porażkę z pokorą i nie
szukam winnych, to jest sport, a ja
udowodnię sobie i wam, że wrócę mocniejszy.
Mistrza przepytywał organizator spotkania i jeden z przyjaciół
„Główki” Marek Matela, który
dociekał czy powrót w końcówce
roku jest możliwy.

- Pojawiały się opinie, że wrócisz na ring w grudniu, choć według mnie - będzie to raczej
początek przyszłego roku, czy to
jest możliwie, że jeszcze w tym
roku zobaczymy cię w ringu?
- Wszystko zależy od badań,
które przechodzę obecnym tygodniu i od moich promotorów.
Z tego co wiem, ma odbyć się jeszcze jedna gala w grudniu, a plany
były takie, żeby ta gala odbyła
się na Pomorzu Zachodnim, więc
kto wie - odpowiedział tajemniczo mistrz.
Marek Matela przypomniał, że
trzy lata temu Krzysztof walczył
w Wałczu i może nie teraz, ale na
zakończenie kariery jeszcze wystąpi przed wałecką publicznością.
Mistrz nie krył zainteresowania
tym pomysłem i zadeklarował, że

działów przedszkolnych a rodzicami. Radna wątpiła w zgodność
zawierania umów cywilnoprawnych ustalających wysokość
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i bezumowne
pobieranie opłat tego rodzaju. A.
Wiśniewski miał pretensje, że dowiaduje się o tym dopiero teraz, bo
nie jest przygotowany, by od razu
odpowiedzieć na pytania radnej.
W końcowej fazie sesji powróciła szeroka dyskusja nad likwidacją
ZO. Zasadniczo nie powiedziano
niczego nowego, o czym nie można
było usłyszeć wcześniej. Za likwidacją ZO opowiedziało się 16 za,
2 przeciw i 2 wstrzymało się od
głosu (jeden radny był nieobecny
podczas głosowania).
Radnemu Adrianowi Zalewskiemu kilka razy udało się zdestabi-

lizować przebieg obrad. Sposób
wyrażania się A. Zalewskiego
o kierownictwie miasta, radnych
i zaproszonych gościach (także
dziennikarzach) - delikatnie ujmując - bulwersował. Przewodniczący
Rady Miasta Zdzisław Ryder często nie był w stanie odebrać mu
głosu. Radny Zalewski w końcu
stwierdził, że… to on odbiera głos
przewodniczącemu.
Towarzyszący wywodom A.
Zalewskiego krzyk, gwałtowna
gestykulacja i oskarżycielski ton
wprawiały radnych w zażenowanie. Pod koniec sesji zawstydzeni
i zbulwersowani na znak protestu
wobec niegodnego zachowania
kolegi radni zaczęli opuszczać salę
obrad.
Marcin Koniecko

jeśli tylko pojawi się taka okazja,
na pewno będzie walczył w Wałczu.
W trakcie spotkania Krzysztof
Głowacki otrzymał od kibiców
tort, ponieważ w okresie przygotowań miał urodziny i nie mógł
sobie pozwolić na nic słodkiego
oraz koszulkę z napisem „Dla nas
zawsze będziesz mistrzem świata”,
którą wręczył w imieniu kibiców
Krzysztof Piotrowski.

W imieniu wałeckiego ratusza
kwiaty wręczyła Małgorzata Ejma,
która pogratulowała pięściarzowi
wspaniałej walki i podziękowała
za promowanie Wałcza.
Krzysztof Głowacki rozdawał
autografy i robił sobie zdjęcia
z kibicami, ale nie zapomniał też
o tym, że Marek Matela miał tego
dnia urodziny i wraz z kibicami
odśpiewał przyjacielowi „Sto lat”.
mk
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Masło rodzinne

Masło jest teraz najlepszym produktem regionalnym województwa
zachodniopomorskiego. Przyweccy
pracowali na to wiele lat. Przede
wszystkim musieli stworzyć gospodarstwo bogate w rozmaite gatunki
ziół, którymi żywią się ich krowy
rasy Jersey. To właśnie zioła decydują o wyjątkowym smaku i kolorze masła, które urzekło jurorów
tego prestiżowego konkursu.
- Krowy doimy wyłącznie
ręcznie. Używamy naczyń z chromoniklu, które myjemy tylko
wrzątkiem. Detergenty mogłyby
zepsuć smak mleka - opowiada
Andrzej Przywecki. - Z mleka
ściągamy śmietanę i wyrabiamy
masło w drewnianej kierzynce.
Wyłączając używanie wysokiej
klasy naczyń do przechowywania
mleka, nasze masło wytwarza się
tak jak 100, 200 i 300 lat temu.
Nie muszę chyba dodawać, że nie
stosujemy przetworzonych karm,
sianokiszonki, kiszonki i żadnych
pasz. Nasze krowy żywią się tym,
co rośnie na naszych łąkach.
mk
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Barbara, Kalina i Andrzej Przyweccy z Ostrowca (gm. Wałcz) odnieśli kolejny
sukces. Produkowane w ich rodzinnym gospodarstwie masło zdobyło pierwszą
nagrodę w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów”.
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Spotkanie z mistrzynią
Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu
spotkali się z brązową medalistką
Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro Karoliną Nają. W trakcie rozmowy olimpijka nie tylko
opowiedziała o swojej sportowej
karierze opartej na ścisłej dyscyplinie, poświęceniu i determinacji,
dzięki której doświadczyła niezwy-

kłej, życiowej satysfakcji, ale też
opatrzyła swój olimpijski wyścig
autorskim komentarzem. Ponowne
obejrzenie startu Karoliny w Rio
pozwoliło uczestnikom spotkania
zrozumieć, jak dużą sztuką jest
osiągnięcie olimpijskiego lauru.
Oprac. AK

Kajakarze na „pudle”
Odbywające się 24 i 25 września w Szczecinie regaty wyłoniły
grupę najlepszych zawodników
w kategorii dzieci i młodzików
wśród 7 klubów w województwie.
Złote medale w swoich kategoriach wiekowych zdobywali
Krystian Krzyżanowski (C-1 2000
m) i Emil Czepe (K-1 2000 m),
natomiast srebrne Emilia Paszkowska i Alicja Januchowska (K-2
2000 m), a także Kajetan Różański
i Adrian Drzazga (K-2 1000 m). Na
najniższym stopniu podium stanęła
ponownie Emilia Paszkowska (K-1
2000 m) i Hubert Pora (C-1 2000
m). Tym samym podopieczni Ireneusza Wasielewskiego i Bogusława
Hertela w klasyfikacji drużynowej
zajęli drugie miejsce ulegając tylko
ekipie Wiskord Szczecin.
W zawodach brali również
udział zawodnicy UKS Victoria
Wałcz. Podopieczni Jolanty Stańczak i Grzegorza Skuzy w punktacji klubowej zajęli 5 miejsce.
Punkty zdobywały Julia Beim,
Nikola Martuszewska, Urszula
Dutkowska, Marta Romek, Aleksandra Matulewicz i Alicja Beim.
Oprac. p

Pieszo, kajakiem i rowerem
24 września UKS Volley zorganizował „Rajd Gwiaździsty”, który
obejmował spływ kajakowy, rajd pieszy i rowerowy. Impreza
została zorganizowana w ramach 50-lecia Szkoły Podstawowej
nr 4 w Wałczu.
Uroczystego otwarcia rajdu na wałeckiej promenadzie dokonała dyrektor SP 4 Alina
Typiło, następnie wszyscy wyruszyli na trasy piesze, rowerowe i kajakowe. Uczestnicy
mieli do pokonania wiele kilometrów, a doskonała pogoda sprawiła, że dystanse te nie
sprawiły żadnych kłopotów. Po zakończeniu zmagań wszyscy uczestnicy spotkali się
przy ognisku w COS-OPO Bukowina. Były kiełbaski, pyszna grochówka, gry i zabawy
z nagrodami, które ufundował UKS Volley oraz TKKF w Wałczu. Wszyscy uczestnicy
imprezy otrzymali pamiątkowe koszulki. Impreza mogła się odbyć dzięki znacznemu
dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wałeckiego Starostwa.
Impreza mogła się odbyć dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego w SP 4: Agnieszki Niefiedowicz i Adama Czaszyńskiego. Pomocą
służyli też nowy prezes TKKF „Sokół” Łukasz Gniot oraz wolontariusze Centrum
Wolontariatu Sportowemu działającego przy PWSZ.
Oprac. AK
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Zawodnicy WTS Orzeł podczas Wojewódzkiej Olimpiady
Młodzieży w Kajakarstwie zdobyli 6 medali i w klasyfikacji
zespołowej zajęli drugie miejsce.
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Mogło być lepiej
Tylko dziewczęta z zespołu Orzeł 2010 PZZ Wałcz oraz mirosławiecki Mirstal w minionej piłkarskiej kolejce zwyciężyły w swoich
spotkaniach. Pozostali albo zremisowali, albo schodzili z murawy
pokonani.
2. liga kobiet
Orzeł 2010 Women PZZ Olimpia II Szczecin 5:1 (1:1)
Bramki: Orzeł 2010 - Kuckiel 2, Filipowicz, Biskupska, Ciesiółka.
Wałczanki przystąpiły do tego spotkania mocno zmobilizowane i z dużą
determinacją, już po czterech minutach po składnej akcji lewą stroną ob-

jęły prowadzenie. Po chwili pokazała
się Ciesiółka, lecz zawodniczka Orła
nie pokonała samotnej bramkarki
Olimpii. Jednak w 15. minucie znakomicie znalazła się Filipowicz, która po ładnym uderzeniu podwyższyła
wynik. Później w szeregi gospodyń
wkradła się nerwowość, a ponadto
rywalki tuż przed przerwą zdobyły

2 LIGA KOBIET
NAZWA DRUŻYNY
1

MECZE PUNKTY BILANS

5

6

ORZEŁ 2010 Women PZZ
Polonia Śr. Wlkp. 5
AP LG Gdańsk
Ostrowia Ostrów
Olimpia II Szczecin
Mustang Wielgie

7
8

2
3
4
5

9
10
11
12

4
4
5
5

15
13
10
9
9
6

24-3
10-0
18-0
10-6
13-10
10-13

Kotwica Kórnik

5

5

11-12

Górnicza Konin
GSS Grodzisk Wlkp.
Grom Wolsztyn
KKP Chełmża
Olimp Gościno

5
4
5
4
5

4
3
3
2
0

2-14
7-10
5-19
5-7
2-2

5 LIGA

NAZWA DRUŻYNY
1

MECZE PUNKTY BILANS

6

Sokół Karlino
Mechanik Bobolice
Iskra Białogard
Wieża Postomino
KORONA Człopa
Pogoń Połczyn

6
7
6
7
7
7

18
16
14
13
11
10

14-2
25-12
20-6
23-17
26-15
20-11

7

Bałtyk II Koszalin

7

10

12-19

8

Victoria Sianów
Lech Czaplinek
Saturn Mielno
Sława Sławno
ORZEŁ Wałcz
Olimp Złocieniec
Błonie Barwice
Wiekowianka Wiekowo
Spójnia Świdwin

7
7
7
7
7
7
7
7
7

10
9
9
9
8
7
7
3
3

16-14
12-13
12-15
11-12
7-17
11-16
9-16
8-13
10-40

2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15
16

6 LIGA
NAZWA DRUŻYNY

1

MECZE PUNKTY BILANS

6

SAD Chwiram
Zawisza Grzmiąca5
Calisia Kalisz6
MIRSTAL Mirosławiec
Wiarus Żółtnica
Drzewiarz Świerczyna

6
12
12
6
5
6

14
19-3
11-6
11
10
10

19-13
84-36
66-31
22-15
15-10
15-14

7

Hubertus Biały Bór

5

10

14-9

8

Orzeł Łubowo
JEDNOŚĆ Tuczno
Sokół Suliszewo
GROM Szwecja
Pionier Borne
Redłovia Redło

6
5
5
5
6
6

9
7
5
3
0
0

18-17
8-23
8-16
18-14
5-18
4-18

2
3
4
5

9
10
11
12
13

kontaktowego gola. W drugiej połowie wałczanki szybko się zmobilizowały i już pięć minut po przerwie
pokazała się Kuckiel, a po chwili gola
zdobyła Biskupska. Wynik ustaliła na
10 minut przed zakończeniem meczu
Ciesiółka. Była to już piąta z rzędu
wygrana wałeckiego zespołu. Dziewczęta samotnie przewodzą w tabeli.
5. liga
Orzeł Wałcz - Iskra Białogard 0:0
Wizyta w Wałczu trzeciego zespołu
ligi zapowiadała niezłe widowisko,
lecz kibice mogli czuć się zawiedzeni, ponieważ rewelacji nie było.
Gospodarze w pierwszej połowie
mieli optyczną przewagę, lecz poza
jednym groźniejszym uderzeniem nic
więcej nie stworzyli, a goście również
tylko raz oddali ostry strzał. Przez
pierwsze 20 minut drugiego starcia
walka była wyrównana, lecz później
wałczanom zaczęło brakować sił i
inicjatywę przejęli przyjezdni. Dwa
razy Lisowski znalazł się w opałach,
lecz raz znakomicie interweniował,
a w kolejnej akcji rywale uderzyli
ponad poprzeczką. W odpowiedzi
strzał Krzyżaniaka obronił bramkarz
Iskry, a Pawełkiewicz z pierwszej
piłki przeniósł ponad poprzeczką. W
końcówce goście mocno naciskali, a
zepchnięci do defensywy gospodarze
bronili wyniku i jeden punkt mogą
uznać za sukces.
Olimp Złocieniec Korona Człopa 2:2 (0:0)
Bramki: Korona - Sawczyszyn, Mularczyk.
Spotkanie było prowadzone w szybkim tempie, na murawie toczyła się
twarda walka i mecz mógł się podobać. W pierwszej połowie zarówno
nieźle wyszkoleni gospodarze, jak
i goście przeprowadzili sporo akcji
zaczepnych, choć bez wielkich fajerwerków. Po jednej klarownej sytuacji
strzeleckiej wypracowali piłkarze obu
stron, lecz strzały okazały się niecelne. Na początku drugiej odsłony miej-

scowi odzyskali piłkę na własnym
przedpolu, zagrali długie podanie
do szybkiego napastnika i ten mając
przed sobą tylko bramkarza rywali
spokojnie otworzył wynik. Jednak
goście szybko wyrównali, a piłkę po
uderzeniu Mularczyka do siatki dobił
Sawczyszyn. Ten pierwszy pokazał
się kwadrans później ponownie i płaskim uderzeniem podwyższył wynik.
Od tego trafienia - jak twierdzi trener
gości - arbiter zaczął faworyzować
gospodarzy. Na kilka minut przed zakończeniem meczu Jaworek brzydko
sfaulował rywala i zobaczył czerwoną kartkę, a na boisku doszło do
przepychanki, w której uczestniczyli
zawodnicy obu zespołów. Sędzia po
dłuższej chwili zaprowadził porządek,
lecz nie wiadomo dlaczego kolejną
czerwoną kartką ukarał tylko Pisąłę.
Spotkanie zostało przedłużone, a gospodarze wyrównali osiem minut po
regulaminowym czasie.
6. liga
Sad Chwiram Jedność Tuczno 1:1 (0:1)
Bramki: Sad - Gala; Jedność - Bartkowiak.
W pierwszej odsłonie to goście częściej byli przy piłce, w 30. minucie
Bartkowiak minął obrońcę i trafił w
długi róg otwierając wynik. Kiedy
pięć minut później Dudziński zobaczył drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną i musiał opuścić
boisko, wydawało się, że przyjezdni
spokojnie wygrają. Tuż przez przerwą
Dyjak mógł podwyższyć wynik, lecz
tylko obił poprzeczkę. Jednak w drugim starciu, pomimo tego że miejscowi grali w osłabieniu, zaczęli przeważać i stwarzać groźne sytuacje. Gości
uratowała poprzeczka oraz słupek i
dopiero w 70. minucie Gala przejął
piłkę i uderzył na bramkę rywali, a
futbolówka odbiła się od nóg któregoś z zawodników stojących w polu
karnym i zmyliła bramkarza Jedności.
Gospodarze ruszyli do ataku całym
zespołem, lecz pomimo dwóch zna-

Volley w podróży

UKS Volley działający przy SP
4 był organizatorem trzydniowej
wycieczki do Krakowa. Dzieci zwiedziły m.in. Wawel, Smoczą Jamę,
Stary Rynek, Sukiennice, Kościół
Mariacki i Bramę Floriańską, a także
Ojcowski Park Narodowy, w tym
Zamek w Piaskowej Skale i Maczugę Herkulesa. Jednak najciekawszą
atrakcją dla dzieci było zwiedzanie
Ogrodu Doświadczeń w Krakowie,
gdzie mogły wysłuchać ciekawostek
dotyczących praw fizyki i skorzystać
z elementów wyposażenia ogrodu.
Ostatni dzień poświęcony był zwiedzaniu Kopalni Soli w Wieliczce.
Wycieczka mogła się odbyć dzięki
znacznemu wsparciu finansowemu,
które UKS Volley otrzymał ze środków FIO z MRPiPS oraz środków
własnych klubu.
Oprac. AK
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Czwartek,

komitych okazji nie strzelili zwycięskiego gola.
Sokół Suliszewo Mirstal Mirosławiec 1:8 (1:3)
Bramki: Mirstal - Panek 2, Suchojad,
Rogiewicz, Wesołowski, Muzyka,
Bieńko, Śmidowicz.
Zaczęło się niefortunnie dla gości,
którzy już na początku spotkania stracili gola, jednak szybko się pozbierali
i wyrównał Panek. Gospodarze grali
wysoko ustawioną defensywą, co ułatwiało przyjezdnym wyprowadzanie
kont i jeszcze przed przerwą piłkarze
Mirstalu kilka razy wychodzili na
samotnego bramkarza rywali, lecz
wykorzystali w tego tylko dwie sytuacje. W drugiej połowie miejscowi
nie zmienili taktyki i często próbowali zastawiać pułapki ofsajdowe,
co srogo się na nich zemściło. Goście
przechodzili przez defensywę Sokoła
jak przez masło, a gdyby skuteczność
piłkarzy Mirstalu była lepsza, wynik
na pewno byłby dwucyfrowy.
Drzewiarz Świerczyna
- Grom Szwecja 4:2 (1:1)
Bramki: Grom - Martenka, Rutka.
Już w 5. minucie goście objęli prowadzenie, a Martenka z kilku metrów
trafił do siatki obok interweniującego
bramkarza Drzewiarza. Gospodarze
grali długie piłki i liczyli na błąd
obrony gości i po kwadransie się
doczekali. Strzał po ziemi obronił
bramkarz Gromu, lecz przy dobitce
był bezradny. Dwie minuty po zmianie stron miejscowi w zamieszaniu
podwyższyli wynik, a kilka minut
później trafili po raz trzeci. Jeszcze w
80. minucie Rutka trafiając w długi
róg złapał kontakt, a po chwili arbiter
- zdaniem graczy gości - nie podyktował ewidentnego rzutu karnego dla
Gromu. Na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem długa piłka spadła
za plecy obrońców gości, a napastnik Drzewiarza pokonał samotnego
bramkarza rywali.
piotr
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