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- Nie chcemy, aby nasza miejscowość przypominała Śmiłowo - mówią mieszkańcy Rzeczycy (gm. Tuczno). We wsi
działa biogazownia, jej właściciel chce rozszerzyć działalność o składowisko mączki
REKLAMA

Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Będzie smród!

kostnej oraz pozostałości po
uboju. We wsi już śmierdzi i
mieszkańcy obawiają się, że
będzie jeszcze gorzej.

6 maja odbyło się spotkanie
mieszkańców wsi z burmi-

strzem Tuczna Krzysztofem
Harą, a także przedstawicielem
firmy. Niestety nie pojawił się
właściciel biogazowni, a pani
technolog nie miała zbyt wiele
do powiedzenia.
- Reprezentująca firmę pani

potraktowała nas opryskliwie
i miała pretensje, że w ogóle
podnosimy ten temat - mówił
Marek Wawrzycki. - Biogazownia znajduje się 200 metrów od
budynków mieszkalnych, obok
znajduje się hydrofornia i ujęcie
wody. 250 - 300 metrów dalej
są wylewane odpady biologiczne z biogazowni, co zagraża
środowisku. Już obecnie czuć
dotkliwy smród, a jak pojawi
się mączka kostna oraz będą
składowane odpady poubojowe, stare tłuszcze i przetermi-

nowana żywność, odór będzie
nie do wytrzymania. Nie chcemy stworzenia u nas drugiego
Śmiłowa.
Ponadto - jak zapewnia nasz
rozmówca - pierwotnie miała
powstać droga z miejscowości
Lubie do Rzeczycy, którą ciężkie samochody miały jeździć do
biogazowni. Nic takiego się nie
stało, a samochody jeżdżą przez
Wrzosy i Rzeczycę, do tego
nocą. Rodzi się więc pytanie,
czy chcą coś ukryć?
Podczas spotkania żadne ustaleDokończenie na str.3
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Felieton na rozgrzewkę

Pan tu nie stał
Ostatnio byłem świadkiem
gwałtownej kłótni pomiędzy
handlujący na wałeckim ryneczku. Poszło o zajęte miejsce.
Słuchając nieprzebierających w
słowach sprzedawców zastanawiałem się skąd u ludzi tyle
agresji? Przyglądająca się scence pracująca w sklepie z pieczywem pani opowiedziała swoją
przygodę. Ponieważ bułek i
chleba ma spory wybór, chciała na drugie śniadanie zjeść
wędlinę. Kiedy w sklepie obok
poprosiła bez kolejki kawałek
kiełbasy, kolejkowicze tak na
nią „wsiedli”, że odechciało jej

się nie tylko kiełbasy, lecz jedzenia w ogóle.
Pytam dlaczego w czasie wizyty prezydenta RP w Wałczu
jego zwolennicy chcieli wrzucać do jeziora przeciwników
głowy państwa? Czy nie można dyskutować z adwersarzami
bez emocji?
Podczas piłkarskiego spotkania
Orzeł Wałcz - Korona Człopa
doszło na murawie do ostrych
przepychanek. Rozumiem, adrenalina, prestiż wygranej, bo
to przecież mecz derbowy, ale
żeby sobie zaraz skakać do
gardeł? To chyba przesada. Na
szczęście konfrontacja zakończyła się remisem.
Wjeżdżając na Dolne Miasto
kierowcy widzą - a więc muszą
respektować - znak D-40, informujący o strefie zamieszkania.
Ten znak określa nie tylko to,
że pieszy w tej strefie ma bezwzględne pierwszeństwo, czyli
nawet jak idzie po jezdni, kierujący pojazdem jest zobowiązany mu ustąpić, lecz także nakazuje parkować w miejscach
wyznaczonych. Kiedy grzecznie zwróciłem jednemu kierow-

cy uwagę, aby nie parkował na
trawniku usłyszałem taką „wiązankę”, której nie powstydziłby
się przysłowiowy szewc. Zresztą parkowanie na chodnikach
i trawnikach jest na Dolnym
Mieście nagminne.
Po ostatniej sesji Rady Miasta
jeden z niespełniony i mocno
sfrustrowany radny gwałtownie
zaatakował - na szczęście tylko
słownie - dziennikarza obarczając go winą za wszelkie swoje i
nie tylko swoje niepowodzenia.
Czy kolejnym etapem będą rękoczyny?
Rozpoczął się maj, najpiękniejszy miesiąc w roku. Po co się
kłócić i spierać? Wprawdzie
aura nas nie rozpieszcza, jednak trzeba cieszyć się pierwszą, jeszcze jakby nieśmiałą
zielenią. A jak wreszcie wyjrzy słoneczko i będzie się do
nas uśmiechać, my również
uśmiechajmy się do ludzi.
Jak mawiał Kazimierz Pawlak
w kultowym filmie „Kochaj
albo rzuć” Sylwestra Chęcińskiego „Nie lepiej to spokojnie
żyć”…
piotr

Człopa znowu górą
15 szkół wzięło udział w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W obu
kategoriach tradycyjnie zwyciężyli reprezentanci Człopy.
W hali Polsko- Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w
Człopie zawodnicy wzięli udział
w teście teoretycznym, musieli
też pokonać tor sprawnościowy
rowerem oraz zaliczyć praktyczny test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W
ocenie służb mundurowych poziom turnieju był bardzo wysoki,
chociaż zespół gospodarzy jak co
roku nie miał sobie równych.
Zwycięzcy otrzymali puchary i
rowery, dla pozostałych uczestników były profesjonalne deskorolki i piłki do gry w siatków-

kę. Ponadto Ośrodek Szkolenia
Kierowców „AG-Ga” w Człopie
ufundował tablet dla najlepszego
zawodnika toru przeszkód, którym okazał się… uwaga, niespodzianka, także zawodnik z Człopy.

Wśród szkół podstawowych drugie miejsce zajęli reprezentanci
Strączna a trzecie SP nr 5 w Wałczu. Wśród gimnazjalistów drugą
lokatę zajęli uczniowie z Tuczna a
trzecią zespół z Chwiramu.
Oprac. AK

Bez dwóch zdań (26 kwietnia – 9 maja)
Środa (26 kwietnia)
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• Pożar koparki na rampie PKP w Wałczu ul.
Wojska Polskiego.
• XVI Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny.

Czwartek (27 kwietnia)
• Uczniowie SP nr 4 w Wałczu mistrzami województwa w Piłce Siatkowej Chłopców.
• Reprezentantki Gimnazjum nr 1 zdobywają
srebro podczas Gimnazjady w Koszalinie.
• Na jez. Zamkowym ćwiczenia wałeckich i
pilskich strażaków.
• Sesja Rady Gminy Wałcz.

Piątek (28 kwietnia)
• Minister środowiska Jan Szyszko gospodarzem dwudniowego spotkania ministrów
Grupy Wschodnioeuropejskiej Narodów
Zjednoczonych w Tucznie.
• Konferencja nt. przebiegu prac wałeckiej
obwodnicy.
• Zderzenie trzech samochodów osobowych
na trasie Wałcz - Lubno.
• Funkcjonariusze Straży Rybackiej zatrzymują na gorącym uczynku dwóch kłusowników
na jeziorze Raduń.
• Dzieciaki sadzą bratki i begonie na terenie
Wałcza pod patronatem PSB Mrówka.
• Mistrz Krzysztof Głowacki na FB: „Czekam
z niecierpliwością na czerwiec. Nie zawiodę!
Będzie ogień!”

Sobota (29 kwietnia)
• Juniorskie Kwalifikacje Mistrzowskie (COS–
OPO).
• WCK - koncert „Cashflow”.
• Pożar altanki na działkach w Wałczu.
• Iskra Białogard - Orzeł Wałcz 3:2
• DKF (WCK) - spotkanie z Tomaszem Raczkiem.
• Osobówka uderza w drzewo na trasie Człopa - Golin, trzy osoby w szpitalu.
• Pożar samochodu osobowego na ul. Kościuszki w Wałczu.
• Zawodniczki Korony Wałcz wraz z ekipą Polski pokonują reprezentację Czech 6-4 w międzypaństwowym meczu w Pilznie.

Niedziela (30 kwietnia)
• Br. Marek Metelica, proboszcz parafii pw.
Św. Antoniego w Wałczu świętuje 25-lecie
święceń kapłańskich.
• Pożar trawy energetycznej koło miejscowości Łąki.

Poniedziałek (1 maja)
• Pożar mieszkania w miejscowości Chude.
• Dachowanie osobówki na ul. Bydgoskiej w
Wałczu.
• Koncert patriotyczny Bartasa Szymoniaka, legendarnego wokalisty rockowej grupy
Sztywny Pal Azji (WCK).
• Symboliczne czyszczenie mostu wiszącego
na Bukownie - happening Romana Wiśniewskiego.
• Chłopcy MUKS Orzeł 2010 Wałcz zajmują 11
miejsce w finale ogólnopolskiego turnieju o
puchar Tymbarku w Warszawie.
• Zawody wędkarskie w Człopie.

Wtorek (2 maja)
• Wichura obrywa blachę opierzenia na budynku przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego.
• Wałeccy policjanci zatrzymują 23-latka, któ-

ry dokonał rozboju na małoletnim.
• Pożar altanki na ogrodach działkowych przy
ul. Wroniej.
• Pożar wyciętego pnia w lesie w leśnictwie
Morzyce.

Środa (3 maja)
• Tłumy na majówce przy ul. Dąbrowskiego gwiazda wieczoru „Ich Troje”.
• Pożar łąki w Ostrowcu.
• Uroczystości 3 maja świętują: starostwo,
Tuczno i Człopa.
• Z letniego ogródka M.G. Burger w Wałczu znika ozdobna palma.

Czwartek (4 maja)
• Rozpoczynają się matury.
• „Extra Wałcz” na FB lubi już ponad 9 tysięcy
osób. Tym samym jesteśmy bezkonkurencyjni.

Piątek (5 maja)
• Policjanci podsumowują długi weekend na
drogach powiatu wałeckiego: 8 kolizji, 2 wypadki, 4 rannych i 3 nietrzeźwych kierowców
(rekordzista ponad 3 promile).
• W Mirosławcu rozpoczynają się porządki i
remonty w okolicach najczęściej odwiedzanych
jezior w gminie.
• Dwudniowe wydawanie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Sobota (6 maja)
• Spotkanie burmistrza Tuczna z mieszkańcami
Rzeczycy ws. składowania mączki kostnej na
terenie ich wsi.
• W TVP1 Dominika Ptak wygrywa odcinek
programu „O!Polskie przeboje!”.
• Wieczornica Patriotyczna z okazji 72. rocznicy
zakończenia II wojny światowej w Zdbicach.

Niedziela (7 maja)
• Udany marsz życia i rodziny.
• 5-lecie Grupy Warownej Cegielnia.
• Orzeł Wałcz - Błonie Barwice wymęczone 2:1.
• Łukasz Piasecki mistrzem Spławikowych Mistrzostw PZW Wałcz.

Poniedziałek (8 maja)
• Cmentarz Wojenny – apel pamięci z okazji 72.
rocznicy zakończenia II wojny światowej.
• Klub bokserski „Korona” wraca z Węgier ze
złotem i srebrem.
• ZGK rozpoczyna budowę parkingu przy ul.
Robotniczej w Wałczu.
• W ramach budżetu obywatelskiego zakończono budowę ścieżki rowerowej na ul. Ciasnej.

Wtorek (9 maja)
• Tydzień Bibliotek z wykładem Jacka Łapińskiego (WCK).
• Poplenerowa wędrująca wystawa Letniej
Szkoły Seniora w Dziwnówku (WCK).
Zebrał mk
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nia nie zapadły, a burmistrz K.
Hara zobowiązał się do zorganizowania kolejnego. Stwierdził
również, że będzie się starał,
aby na spotkaniu był obecny
właściciel biogazowni.
Zapytaliśmy również o opinię władze samorządowe, a te
twierdzą, że inwestor ma wszelkie pozwolenia i pozytywne
opinie na rozszerzenie działalności biogazowni.
- Właściciel działającej i mającej wszelkie pozwolenia biogazowni wystąpił o rozszerzenie
działalności o 8 pozycji - informuje wiceburmistrz Tuczna
Janusz Bartczak. - Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
REKLAMA

oraz Sanepid nie zażądały od
inwestora stworzenia raportu
oddziaływania na środowisko.
Odbyło się jedno spotkanie z
mieszkańcami Rzeczycy, kolejne zostało zaplanowane na
20 maja. Po tym spotkaniu
burmistrz podejmie decyzję o
wydaniu lub nie pozwolenia
na rozszerzenie działalności.
Jednak jeżeli instytucja odpowiedzialna za zdrowie obywateli, czyli Sanepid oraz dbająca o środowisko, czyli RDOŚ
mówią, że wszystko jest OK,
to jaką decyzje ma podjąć burmistrz?
Piotr, fot. M. U
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OGŁOSZENIA DROBNE
LOKALE, NIERUCHOMOŚCI:

PRACA:

Wynajmę sklep na ul. Kilińszczaków
tel: 67 258 26 84.

Zatrudnię pracownika budowlanego na stałe,
tel. 694 159 907.

Sprzedam nowe bezczynszowe
mieszkanie, 40 m2, 3150zł/m2,
tel. 882 093 640.
Sprzedam dwa mieszkania. Jedno
bezczynszowe, własnościowe. Drugie bezczynszowe po częściowym
remoncie, tel. 67 387 32 17, kom. 608
797 224.
Wynajmę lokal,
tel. 725 929 462.
4-osobowe pokoje do wynajęcia, tel.
790 386 813,
602 187 624.
Sprzedam ziemię rolną, 121 ha,
gmina Człopa ,
tel. 501 871 707.
Mieszkanie bezczynszowe przy al.
Zdobywców Wału Pomorskiego
sprzedam, 55,59 m2, tel. 882 093 640.
Sprzedam nowe mieszkanie w Wałczu, 41,64 m2, 2-pokojowe,
tel. 882 093 640.
Sprzedam garaż z kanałem na Dolnym Mieście
tel. 662 362 939.
Zamienię lub sprzedam mieszkanie
własnościowe bezczynszowe w centrum
Wałcza parter 78m2 - trzypokojowe na
mniejsze (dwupokojowe do 1. piętra,
najchętniej z balkonem), tel: 886 515
773.
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe dla
osób pracujących tel. 724 234 657.
Opiekunka wynajmie pokój na co drugi
miesiąc tel. 732 907 051.
Działki budowlane Różewo
tel: 507 136 469
Sprzedam działkę o powierzchni 1,1150
h w Nakielnie nad jeziorem Betyń
tel: 790 600 446
Sprzedam bezczynszowe, 4 pokojowe
mieszkanie o powierzchni 91,5 m2 w
centrum Wałcza tel: 731 844 214
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe
tel: 608 797 224
Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe, własnościowe. Tel: 531 163 577, 578 893 678
Sprzedam działkę rolną o powierzchni
0,24 ha położoną pomiędzy Wałczem
a Przybkowem tel: 511 271 934
Sprzedam działkę rekreacyjną w Zdbicach 777 m2 tel: 608 694 675
Wynajmę dom w Szwecji
tel: 506 260 996

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo.
REKLAMA

Zatrudnię kierowcę, mechanika,
pracownika gospodarczego w
gospodarstwie rolnym w Człopie, tel. 509 517 696.
Praca w Holandii dla kobiet, mężczyzn i młodzieży.
Wyjazdy przez cały 2017 rok, praca
w różnych branżach.
Kontakt: Wałcz, Kościuszki 12A, tel.
67-2584108,
oferta na stronie
www.posrednictwoholandia.pl
lic. 4933

RÓŻNE:

Remonty, wykończenia
mieszkań,
tel. 739 531 694.
Gotówka na dowolny cel,
zadzwoń,
tel. 882 069 266.
Usługi ogólnobudowlane,
remonty mieszkań,
tel. 662 332 515.
Ocieplanie budynków, tel.
881 507 760.

Poszukujemy osób do hakania (czerwiec) 10 zł na rękę/h Człopa
tel. 669 962 074.

Biuro Matrymonialne
,,Dana”, tel. 695 062 020.

Przyjmę do pracy do sprzedaży
lodów z maszyny, CV wraz ze
zdjęciem prosimy przesyłać na maila:
machowscy84@wp.pl
tel. 694 683 367.

Sprzedam ziemię
rolną, 8,14 h ,
tel. 792 020 549.

„EKO FIUK zatrudni na umowę o
pracę kierowcę kat C+E. Miejsce pracy – Mirosławiec. Więcej informacji
na www.ekofiuk.pl w zakładce praca
lub pod numerem
tel. 539 944 939.
Zatrudnię Agenta Ubezpieczeniowego tel: 501 556 598
Praca w Belgii: atrakcyjne oferty
pracy w przemyśle , na budowach
i warsztatach samochodowych.
Informacje w biurze,
ul. Kościuszki 12A, Wałcz, tel.
672584108, Lic. 4933
,,VICTORIA Cymes” Sp.zo.o w
Wałczu zatrudni mechanika maszyn
spożywczych i elektryka
tel: 67 250 10 24
Przyjmę na koszenie trawy i prace
ogrodnicze tel: 604 639 019
Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych- BEZ KAUCJI!
Ilość miejsc ograniczona. Po kursie
gwarantowana praca. Piła- 514
783 838
Szukam pomocy domowej wiek 5060 lat - do sprzątania mieszkania (3
dni w tygodniu).
Tel: 664 766 604
Poszukujemy kierowce do pracy
dodatkowej w czwartki.
Tel: 608 631 285

Kredyty, pożyczki dla
każdego! Pozabankowe
i Bankowe.Wysoka przyznawalność,
tel. 513 840 863.
Bezpłatny kurs języka
niemieckiego dla opiekunów osób starszych.
Ilość miejsc ograniczona.
Po kursie gwarantowana
praca. Piła - 514 781 838.
Remonty i wykończnia wnętrz
tel. 504 160 153
Kurs języka niemieckiego dla
opiekunów osób starszych –
BEZ KAUCJI! Ilość miejsc
ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.
Piła – 514 781 838
NIEMIECKI Z SUKCESEM.
Nauka, korepetycje, niemiecki dla opiekunek, tłumaczenia zwykłe, matura.
Tel: 519 136 277
Sprzedam wózek inwalidzki
elektryczny tel: 661 116 521
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Uroczystym akcentem rozpoczęła się sesja Rady Gminy
Wałcz 27 kwietnia. Państwo
Eugenia i Wojciech Popadowscy obchodzili jubileusz złotych
godów.
Z tej okazji jubilaci, w obecności
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewy Spychalskiej, odnowili przyrzeczenie małżeńskie
i zostali odznaczeni medalami
przyznawanymi przez prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie. Państwo Popadowscy
mieszkają w Ostrowcu, mają
dwójkę dzieci i troje wnucząt.
- Znamy się od kilkudziesięciu lat i cieszę się, że mogę o
was powiedzieć wiele dobrego
- mówił wójt Jan Matuszewski.
- Pięćdziesiąt lat to szmat czasu,
ale dzisiaj z pewnością możecie
powiedzieć, że szybko te lata minęły.
- Potrzebne jest wszystkiego po
trochu: cierpliwości, wyrozumiałości, kompromisu - zdradzili
sekret na udane wspólne życie
jubilaci, dodając, że ważna jest
też praca, bo gdy człowiek ma
REKLAMA

Sesja z medalami
zajęcie, nie myśli o głupstwach.
Po części uroczystej radni przystąpili do obrad. Bez uwag przyjęto sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za ubiegły rok, przegłosowano Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz ochrony ofiar w
rodzinie dla gminy Wałcz na lata
2017-2020 a także ocenę zasobów pomocy społecznej za poprzedni rok. Podjęto uchwały w
sprawie dofinansowania kwotą
blisko 6,5 tys. zł. kupna i montażu stacji meteorologicznej, w
sprawie dofinansowania (4 tys.
zł.) działalności Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej. W porządku obrad był również projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za sprzedaż
wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych. Wójt proponował, aby stawki wzrosły o
15 groszy za wodę i 20 groszy
za ścieki. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Dariusz
Szałowiński wnioskował, aby

obie taryfy podnieść o 15 groszy.
Wniosek został przyjęty i przegłosowano uchwałę z propozycją
radnego.
Gościem radnych był zastępca
dyrektora 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu Robert Sokołowski, który zwrócił się z prośbą o
dofinansowanie remontu sali operacyjnej na oddziale okulistycznym. Koszt remontu ma wynieść

60 tys. zł., dyrektor wnioskował
o wsparcie w wysokości 20 tys.
zł. Jego prośbę poparł wójt; radni
nie podjęli ostatecznej decyzji.
Temat zostanie omówiony na
komisjach, a decyzja podjęta na
kolejnej sesji. Dyrektor opowiedział również o pracy oddziału
zakaźnego (w województwie
zachodniopomorskim są jedynie
trzy takie oddziały) i problemie

5

z kadrą pielęgniarską - od przyszłego roku na emeryturę odejdzie kilkanaście pielęgniarek.
Odpowiadał również na pytania
radnych dotyczących m.in. parkingu, długości oczekiwania na
wizytę u specjalisty czy budowy
bloku operacyjnego.
k
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Co jeszcze ciekawego?

Co może zbudować
sąsiad? (cz. 4)
W nawiązaniu do ostatnich artykułów dzisiaj o tym, jakie
działania należy podjąć po dowiedzeniu się o wydaniu decyzji
o warunkach zabudowy. Nawet
bowiem w przypadku, gdy decyzja taka będzie ostateczna nie
oznacza to, że jesteśmy całkowicie bezradni. Jak więc postępować?

Zanim przejdziemy do meritum
chciałbym jeszcze przytoczyć
jeden, przydatny w wielu sprawach wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego. W wyroku
z dnia 19 maja 2010 r., sygn.
akt II OSK 917/09, NSA wskazał m. in. że sytuacja, w której
realizacja gabinetu stomatologicznego w lokalu sąsiadującym
z lokalem podmiotu, co może
spowodować nie tylko ograniczenie ustawowych uprawnień
do korzystania z części wspólnej nieruchomości, ale również
spowodować może utrudnienia
w korzystaniu z lokalu poprzez
nasilenie hałasu, zwiększenie wibracji oraz zakłócenia w
pracy urządzeń elektrycznych,
uzasadnia uznanie podmiotu za
stronę postępowania. Sąd uznał,

Trzy na jedną
Dwie 19-latki i ich nieletnia koleżanka odpowiedzą za pobicie
17-letniej mieszkanki gm. Mirosławiec.
Do zdarzenia doszło wieczorem w
mirosławieckim parku. Agresorki
siedziały na ławce w towarzystwie
innych osób, a nieopodal siedziała
na ławce pokrzywdzona. Najpierw
między dziewczynami doszło do
przepychanki słownej. Później młode
kobiety zaczęły bić swoją ofiarę po
twarzy, szarpać ją i kopać. W wyniku
zadanych ciosów pokrzywdzona do-

znała złamania palca u ręki, powierzchownych zadrapań i zasinień ciała.
Poturbowana dziewczyna zgłosiła się
na policję.
Mundurowi szybko ustalili sprawczynie. Wszystkie przyznały się do pobicia i dobrowolnie poddały karze. Za
popełnione przestępstwo obu 19-latkom grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolności, natomiast ich młodsza koleżanka, która uczestniczyła w pobiciu odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.
Oprac. mk
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Kornelia Ada Szczechowska
Jowita Sitarczyk
Nikodem Presler
Kajetan Jarosław Rejowski

Adam Jaworek
Feliks Kowalewski
Ignacy Kiński
Mikołaj Zbigniew Kukuła

Janina Zienkiewicz
Krystyna Dentryk
Barbara Beńko
Bronisława Batygolska
Romualda Mlazga

Sławomira Kazimiera Pacholczak
Janusz Józef Litwińczuk
Tomasz Sawicki
Stefan Fiderek

że strona reprezentuje w sprawie swój własny, indywidualny
interes prawny, chroniony konkretnym przepisem prawa materialnego (art. 140 i następne
KC). Interes strony związany
jest z przenikaniem hałasu do
mieszkania, czy też wytwarzaniem wibracji w związku z przekształceniem lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny.

nę postępowania (np. z powodu
sąsiedztwa planowanej inwestycji), jednak organ za takową nas
nie uznał. Taki wniosek należy
złożyć jak najszybciej, gdyż
gonią nas terminy, a konkretnie
30- dniowy termin do złożenia
wniosku o wznowienie postępowania. Dla wygody warto wykonać zdjęcia akt- jest to darmowe
i proste rozwiązanie.

Szybki wniosek o wgląd do akt

Wniosek o wznowienie

W przeważającej większości
przypadków, z którymi spotkałem się w praktyce organy administracji publicznej nie czynią
wielkich przeszkód z wglądam
do akt sprawy o udzielenie warunków zabudowy. Należy w
takim przypadku napisać krótki
wniosek o wgląd do akt z uzasadnieniem, że w naszej ocenie
powinniśmy być uznani za stro-

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że w
sprawie zakończonej decyzją
ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli m. in. strona bez
własnej winy nie brała udziału
w postępowaniu. Co do terminu
to należy pamiętać, że uchylenie
decyzji nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.

Dodatkowo wznowienie postępowania następuje jedynie na
żądanie strony.
Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu
administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w
pierwszej instancji. Termin do
złożenia podania wynosi jeden
miesiąc od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji.
W podaniu należy szczegółowo
wskazać przyczyny, dla których
organ administracji publicznej
powinien uznać nas za stronę
postępowania. Niekiedy warto
załączyć również opinię urbanisty, który potwierdzi wpływ
planowanej inwestycji na nasza
nieruchomość.
radca prawny Piotr Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com

Ukradł dziecku telefon

Wałeccy policjanci zatrzymali
23-letniego bandytę, który dokonał rozboju na małoletnim.
Został aresztowany na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w Mirosławcu w biały dzień, w centrum
miasta. Przy kilku chłopcach zatrzymało się audi, którym podróżowało kilku mężczyzn. Jeden
z pasażerów wysiadł i zapytał
małoletnich o godzinę. 11-latek

wyjął telefon, mężczyzna mu go
wyrwał, wsiadł do auta, które natychmiast odjechało.
- Szybkie działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania pojazdu i poruszających się
nim mężczyzn na terenie Wałcza.
23-letni sprawca przyznał się do
popełnionego czynu i trafił do policyjnego aresztu - mówi rzecznik
KPP w Wałczu mł. asp. Beata Budzyń. - Sędzia Sądu Rejonowego
w Wałczu zastosował wobec po-

dejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na trzy miesiące.
23-letni sprawca był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Telefon wartości
600 złotych wrócił do pokrzywdzonego. Za przestępstwo rozboju mężczyźnie grozi kara do 12 lat
pozbawienia wolności.
Oprac. mk
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W ostatnich dniach kwietnia
w Szkole Podstawowej nr 4
w Wałczu odbyła się „lekcja
życia” dla klas uczniów klas
IV-VI, którą przygotowała i
przeprowadziła Pilska Grupę
Ratownicza.
Skupia ona pasjonatów ratownictwa, ratowników medycznych,
pielęgniarki i lekarzy na co dzień
ratujących życie. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się
REKLAMA

REKLAMA

Lekcja ratująca życie
jak zapobiegać sytuacjom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu oraz uświadomili sobie, jak
ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat niesienia
pierwszej pomocy. Uczniowie
brali czynny udział w pokazach
pierwszej pomocy, zakładaniu
opatrunków czy wybieraniu numerów alarmowych.
oprac. k
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Pod takim hasłem 7 maja
w Wałczu odbył się czwarty
Marsz dla Życia i Rodziny. Po
raz drugi marsz zakończył się
piknikiem rodzinnym.
- Marsz organizujemy po to, aby

Czas na rodzinę!

podkreślić pewne hasła przywiązania do rodziny, życia, wartości katolickich, które są bliskie
naszemu sercu. Idziemy z miłością, żeby pokazać tę miłość, że
warto inwestować w rodzinę, z
miłością, a wtedy będzie pięknie

- mówi organizator imprezy Łukasz Podgórski. - Nie idziemy
przeciwko czemuś, my idziemy
zawsze za: za wartościami, życiem, miłością, rodziną, za tym,
aby wspierać dzieciaki, żeby
promować wspólne spędzanie

wolnego czasu.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, po której uczestnicy, przy dźwiękach muzyki, ulicami miasta przemaszerowali na
plac przed Wałeckim Centrum
Kultury. Tam zorganizowano
festyn rodzinny z atrakcjami dla
dzieci i dorosłych. Były m.in.
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zabawy integracyjne dla rodzin
i dzieci, konkursy, stoiska medyczne, pokazy sprzętu wojskowego a w sali widowiskowej
WCK odbył się koncert. Jak
na piknik przystało nie mogło
zabraknąć stoisk z pieczonymi
kiełbaskami oraz słodkimi wypiekami.
k

Wałczanie kręcą kilometry
Mieszkańcy Wałcza przystąpili
do największej rowerowej kampanii społecznej w Polsce. W
poniedziałek (8 bm.) wieczorem
Wałcz awansował na 32. miejsce (przejechanych 1508 km)
na 335 sklasyfikowanych miast.
Dzień później zajmowaliśmy
już 27. miejsce (1766 km).
Kiedy czytacie te słowa, lokata
na pewno jest już o wiele wyższa!
Kampania społeczna „Kręć Kilometry” organizowana jest przez
Fundację Allegro All For Planet
od 2012 roku. Liczba wykręconych w niej kilometrów wzrasta,
a w ubiegłym roku osiągnęła liczbę prawie 9 milionów.
„Tym wielkim i pozytywnym
społecznym działaniem Fundacja
Allegro All For Planet zmienia
Polskę, poprawiając bezpieczeństwo i wspierając rozwój infrastruktury rowerowej. Promujemy
jazdę na dwóch kółkach, rozdawaliśmy apteczki i stawiamy najwyższej jakości stojaki rowerowe
w dziesiątkach polskich miast”
- komentuje Krzysztof Śpiewek,

członek Zarządu Fundacji Allegro
All For Planet.
Efektem ubiegłorocznej kampanii
społecznej jest także raport „Rowerowa Polska”, który powstał w
oparciu o głosy ponad 20 tysięcy
użytkowników dwóch kółek. To
oznacza, że Fundacja Allegro All
For Planet stworzyła najbardziej
obszerny obraz opisujący kulturę
rowerową, profile rowerzystów,
rowerowe miasta oraz warunki jakie mają w nich rowerzyści.
Co roku w czasie trwania kampanii na specjalnej stronie dostępny
jest ranking miast, który na bieżąco pokazuje ile kilometrów wykręcili mieszkańcy konkretnych
miejscowości i jak blisko podium
akurat się znajdują. W ubiegłym
roku w pierwszej dziesiątce na
zakończenie kampanii były zarówno metropolie, jak i miasteczka, a liczba uczestników wyniosła
47 851 osób.
W tym roku w kampanię zaangażowali się wałczanie.
- Wałcz ewidentnie jest miastem
rowerzystów - mówi Roman Wiśniewski. - Codziennie wykręcamy setki a nawet tysiące kilome-

trów. Namawiam więc do kręcenia
kilometrów dla Wałcza. Po pierwsze dlatego że jazda rowerem jest
fajna, po drugie możemy troszkę
nasz Wałcz promować. No i po
trzecie możemy coś wygrać dla
siebie, ale też dla Wałcza. Nic nas
to nie kosztuje a zyskać możemy
zdrowie i np. bardzo ciekawy
event technologiczny, który znowu może przynieść naszemu miastu wiele korzyści.
Dlaczego warto „kręcić kilometry”? W tym roku jest rywaliza-

cja o technologię dla rowerzystów i polskich miast. Kampania
to także motywowanie do jazdy
na dwóch kółkach, uczenie bezpiecznych zachowań, zachęcanie
pracodawców do wdrażania rowerowych rozwiązań. Nagrodą
dla najaktywniejszych w tym
roku jest event technologiczny
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
- Wcześniej ludzie z Wałcza brali udział w tej kampanii i nawet
dostali nagrody - dodaje R. Wi-

śniewski. - Teraz chcemy grać
wyżej, ale oczywiście jak ktoś
sobie coś ugrać, też będzie super.
Zasady rywalizacji są proste: dołącz do kampanii „Kręć Kilometry”; ruszaj w drogę z wybraną
aplikacją mobilną i wygrywaj
nagrody dla siebie i event technologiczny dla swojego miasta.
Szczegóły na: http://kreckilometry.pl
mk
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Jedzie trzech gości na motorze. Jeden normalny prowadzi motor, drugi jąkała siedzi
za nim, a trzeci niemowa siedzi za jąkałą. Jąkała puka kierowcę i mówi szsz... kierowca zrozumiał, że szybciej i
dodał gazu. Po chwili znów
puka kierowcę i mówi szsz...
no to kierowca jeszcze szybciej. Po chwili znów puka kierowcę i mówi szsz... na to
kierowca:
- szybciej już nie mogę!
A jąkała:
- Szszymon spadł!
Mąż niespodziewanie wraca
do domu.
Żona otwiera okno i mówi do
kochanka:
- Skacz!
- Coś ty, przecież to trzynaste
piętro!
- Skacz, nie czas na przesady.
Dwie blondynki wygrały
nagrodę.
Nie wiedzą co z nią zrobić, aż
w końcu Magda mówi:
- wiem, polecimy na słońce
- co Ty spalimy się
- przecierz polecimy w nocy.
Tato!
- Co Jasiu?
- Chyba powinienem iść do
okulisty!
- Dlaczego, synu?
- Bo od dawna nie widziałem
kieszonkowego!
- Moja siostra jest chora
na szkarlatynę - oznajmia Jasio w szkole.
- To wracaj do domu, bo mi
zarazisz całą klasę - poleca wychowawczyni.
Po dwóch tygodniach Jasio
pojawia się na lekcjach.
- I co, siostra wyzdrowiała?pyta się nauczycielka.
- Nie wiem, bo jeszcze nie
pisała.
- A gdzie ona jest?
- W Niemczech.
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11.05.17 r godz. 16:30
Dyskusyjny Klub Książki – Nowości
Czytelnicze / czytelnia WCK /
11.05.17 r. godz. 18:00
„Kobiety są z W….” – poetycki
spektakl teatralny wykonany przez
Laboratorium Teatralne działające
przy Wałeckim Centrum Kultury /
sala widowiskowa / wstęp wolny /
19.05.17 r godz. 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy Wałeckiego Centrum Kultury zaprasza na
projekcję filmu „Dobrze się kłamie
w miłym towarzystwie”
/sala widowiskowa WCK / bilet 10
zł /
20.05.17 r. godz. 17:30
POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT
– koncert Studio Esti /sala widowiskowa WCK / wstęp wolny /
23.05.17 r. godz. 11:00
Konkurs Recytatorski „Wierszyki Łamiące Języki” / sala klubowa WCK /
27.05.17 r. godz. 18:00
VIVA OPERA – KONCERT Z OKAZJI
DNIA MATKI / sala widowiskowa
WCK / bilety po 50 zł i 45 zł /

Terminarz kina „Tęcza”
05 – 18.05.17 r. godz. 17:45 –
3D dubbing i 20:00 – 2D napisy
„Strażnicy Galaktyki” / prod. USA /
od 12 lat / 16 zł /
12 – 21.05.17 r. godz. 16:00
„Dzieciak rządzi” / prod. USA / b.o
/ 13 zł /
19.05 – 01.06.17 r. godz. 17:45 i
20:00 „ Alient Covenant ” / prod.
USA / od 15 lat / 16 zł /
25.05 – 01.06.17 r. godz. 16:00
„ RICO – Prawie Bocian” / prod.
Belgia / b.o / 13 zł /

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

Patriotycznie i na wesoło
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Podobnie jak w roku ubiegłym
„Majówka na Dąbrowskiego”
zgromadziła tłumy. Gwiazdą
imprezy był zespół Ich Troje,
w którego składzie występuje
wałczanka Agata Buczkowska.
W trakcie koncertu Michał Wiśniewski wyznał, że dla Agaty
pierwszy występ przed „swoją”
publicznością, był bardzo stresujący...

„Majówka na Dąbrowskiego” to
impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe, ORS „Przyszłość”, Stowarzyszenie Ziemi
Wałeckiej „Niezależni” przy
licznym współudziale organizacji pozarządowych.
- Majówkę organizujemy w
rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że obchody tego
święta mogą być utrzymane nie
tylko w poważnej, podniosłej atmosferze, ale warto też zorganizować dla mieszkańców otwartą
imprezę, pamiętając oczywiście
o aspekcie patriotycznym - mówi
starosta i prezes ORS „Przyszłość” Bogdan Wankiewicz.
Na scenie wystąpili wałeccy wokaliści i zespoły m.in. Katarzyna
REKLAMA

Szwedzka, Aleksandra Andrukajtis czy Biesiadny Ansambl
Rozrywkowy. Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji, zwłaszcza
dla najmłodszych uczestników
majówki: puszczanie baniek
mydlanych, walki bokserskie,
krainę gier i zabaw czy trening
na ergometrach wioślarskich. Na
stoiskach organizacje pozarządowe prezentowały swój dorobek,
częstowano cukierkami i słod-

kimi wypiekami; poczęstunek
przygotowały także koła gospodyń wiejskich z terenu gminy
Wałcz.
Impreza zakończyła się koncertem zespołu Ich Troje, który
obejrzały tłumy mieszkańców.
Występ popularnych niegdyś
muzyków bardzo się podobał,
publiczność szalała pod sceną.
Wielu osób przyznało, że za zespołem nie przepadają, ale ki-

bicują Agacie i to dla niej przyszli na majówkę. Podkreślali, że
śpiewa pięknie, doskonale radzi
sobie na scenie i są z niej dumni. Stres był więc - jak widać niepotrzebny. A następnego dnia
rozpoczęły się kolejne egzaminy,
tym razem maturalne. Trzymamy
kciuki za Agatę i naszych pozostałych abiturientów.
k
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Podczas spotkania informującego o postępach prac przy
budowie obwodnicy Wałcza
zaprezentowano na zdjęciach i
opisano stan inwestycji. Zapewniono również, że termin oddania drogi do użytku zostanie
dotrzymany i od czerwca przyszłego roku ruch samochodowy
w mieście ulegnie znacznemu
zmniejszeniu.
W Wałeckim Centrum Kultury 28
kwietnia na zaproszenie posła na
Sejm RP Pawła Suskiego pojawili
się przedstawiciele wykonawcy,
firmy Energopol oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z samorządowców przybył jedynie wójt gminy Wałcz
Jan Matuszewski. W sali zasiedli
również mieszkańcy Wałcza. W
sumie prezentacji przysłuchiwało
się około 30 osób.
Inżynier kontraktu Jolanta Seńkowska w dużym skrócie zaprezentowała postęp prac, a jej wywód ilustrowany był slajdami.
- Długość obwodnicy Wałcza będzie wynosić dokładnie 17,825
metrów - mówiła pani inżynier.
- Zostanie zbudowanych 17 wia-

Obwodnica na półmetku
duktów, dwa mosty oraz dwie
estakady o długości 278 i 764
metrów. W sumie inwestycja będzie kosztować 537,9 milionów
złotych, a oprócz kosztów samej
budowy w tej liczbie są również
koszty wykupu ziemi i stworzenia
projektu. Plan przewiduje, że 18
czerwca 2018 roku prace mają zostać zakończone i ma zostać wydane pozwolenie na użytkowanie
obwodnicy.
Kierownik budowy Michał Krupiński posiłkując się zdjęciami
projektu, a także nakładanymi
na nie zdjęciami ze stanu prac na
dzień dzisiejszy przedstawił, jak
postępuje realizacja inwestycji.
- Zgromadziliśmy już ponad 160
tys. ton kruszywa potrzebnego do
budowy drogi, a także 50 tys. ton
do wytwarzania mas bitumicznych mówił kierownik. - Obecnie
na budowie pracuje 430 osób i
około 160 jednostek sprzętowych.
18 kwietnia osiągnięto „kamień
milowy”, co oznacza, że wykonano 30% prac. Dotychczasowe roboty były najbardziej czasochłonne, a obecnie przechodzimy do
kolejnej fazy prac, które przebiegać będą znacznie szybciej i będą

Dwa medale w Budapeszcie

Zawodniczki KS Korona Dominika Pogrzebska i Anna Góralska zdobyły złoty i srebrny
medal podczas pięściarskiego
turnieju na Węgrzech.
Wałczanki po zwycięstwach w
Czechach i na Ukrainie tym razem
pokazały dobrą formę w czasie
międzynarodowego Memoriału
Victora Vargi w Budapeszcie.
Obie bardzo dobrze poradzimy
sobie w walkach półfinałowych.
Dominika Pogrzebska przed cza-

sem pokonała reprezentantkę
Węgier a Anna Góralska bardzo
doświadczoną Niemkę.
W finałach znów bezkonkurencyjna okazała się Pogrzebska. Nie
tylko pokonała reprezentantkę
Serbii, to dodatkowo otrzymała
puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju.
Olbrzymich emocji dostarczył
finał, w którym Góralska zmierzyła się z wielokrotną mistrzynią
Węgier. Tym razem minimalnie lepsza okazała się rywalka.
- Ten międzynarodowy start naszych dziewczyn tym razem
odbył się poza kadrą narodową
- powiedział trener i prezes KS
Korona Łukasz Butryński. - Częste wyjazdy zagraniczne pomagają nawiązywać kontakty, dzięki
którym dostaliśmy zaproszenie
od Czechów a teraz od Węgrów.
Wprawdzie po niemal 2 latach ze
współpracy z naszym klubem wycofał się główny sponsor, jednak
dzięki wsparciu władz samorządowych miasta oraz gminy i Starostwa ten daleki wyjazd doszedł
do skutku.
Oprac. p

coraz bardziej widoczne. Dlatego
można mówić, że jesteśmy na
półmetku.
Po prezentacji przyszedł czas na
zadawanie pytań. Wójt Matuszewski martwił się, czy oświetlenie obwodnicy nie obciąży
czasem budżetu gminy, pytał
również o ścieżkę rowerową do
Ostrowca oraz o stan dróg gminnych i powiatowych zniszczonych przez ciężki sprzęt. Przedstawiciel GDDKiA uspokajał, że

za oświetlenie gmina nie będzie
płacić, 700 metrów ścieżki jest
w planach (resztę ma zbudować
gmina wspólnie z miastem), a
zniszczone drogi na pewno zostaną doprowadzone do stanu sprzed
budowy.
Pytano także o ewentualne utrudnienia w ruchu i na takie musimy
się przygotować. Na DK 22 będzie ruch wahadłowy, reorganizacja ruchu odbędzie się również na
DK 10, co może spowolnić ruch
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pojazdów. Jednak w ciągu następnych dwóch miesięcy zmiany nie
powinny być mocno odczuwalne.
- Takie spotkanie informacyjne
są potrzebne - powiedział już po
zakończeniu Paweł Suski. - Możemy dowiedzieć się o postępie
prac, a słysząc przytoczone liczby
możemy sobie wyobrazić ogrom
prac jakie należało wykonać i jakie prace są jeszcze przed nami.
piotr

W rocznicę uchwalenia konstytucji
Jak co roku 3 maja na strzelnicy
wojskowej w Wałczu odbyły się
otwarte zawody strzeleckie o puchar burmistrza Wałcza z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Organizatorem zawodów
był Zarząd Rejonowy Ligi Obrony
Kraju w Wałczu.
W zawodach udział wzięło łącznie

91 zawodników. W kategorii amator
zespołowo seniorzy zwyciężyła drużyna „Soprano” Wałcz, zespołowo
juniorzy najlepsze okazały się „Kadetki” Piła. Indywidualnie w grupie
amator senior wygrał Paweł Kosmalski, seniorka Małgorzata Grelińska,
juniorka Aleksandra Lewandowska,
junior Dominik Kisilewicz i juniorka
młodsza Katarzyna Adamczyk.

W grupie zawodowców zespołowo
pierwsze miejsce zajął LOK „Cel”
Złocieniec, indywidualnie w dwuboju oraz w karabinie najlepszy okazał
się Krzysztof Burak, a w pistolecie
pierwsze miejsce zajął Jakub Siemieński.
Najlepsi strzelcy zostali uhonorowani
pucharami, medalami i nagrodami.
k
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Artystyczna majówka
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Przede wszystkim rzeźby, ale
też sport, muzyka na żywo i
nieco nowości, a to wszystko w
otoczeniu zamku. Tak można
podsumować trzydniowy plener
artystyczny, który w dniach 30
kwietnia - 2 maja odbył się w
Tucznie.
Plener Artystyczny zorganizowano po raz trzeci i były to trzy dni
intensywnie wypełnione sztuką,
muzyką i zabawą.
- Razem z dziećmi jeździłem na
majówki poza Tuczno i zawsze
żałowałem, że u nas w ten majowy weekend nic się nie dzieje.
Postanowiłem to zmienić i zorganizować imprezę w zamku, gdyż
jest to nasza największa atrakcja
- opowiada organizator Bogusław
Dzikowicz.
Impreza rozpoczęła się wystrzałem armatnim, po którym do pracy przystąpili rzeźbiarze z Tuczna, Człopy i Bydgoszczy. Także
dzieci mogły pobawić się sztuką,
rzeźbiąc w mydle. Dla najmłodszych uczestników pleneru przygotowano także konkursy na najlepszy obraz zamku, najdłuższy

lot samolotu wykonany z kartki
czy minimaraton. Można było
również obejrzeć wystawę fotograficzną „Tuczno i okolice” i pokaz premierowy filmu o Tucznie
Pawła Sochackiego. Premierze
towarzyszyła wystawa poświęcona historii miasta zapisanej na
zdjęciach i widokówkach.
Tegoroczny plener obfitował w
imprezy towarzyszące. Najbardziej widowiskowy był rajd ro-

werowy kobiet w kapeluszach, w
którym udział wzięło kilkadziesiąt pań i dziewczynek. Inicjatorką tej imprezy była Magdalena
Giza. Odbyły się również rajd
pojazdów zabytkowych, pokazy
sztuk walki, pokazy konne, rajd
rowerowy, zawody strzeleckie.
Ze względów niezależnych od
organizatorów nie odbył się pokaz street workout w wykonaniu
grupy z Bydgoszczy, ale nie po-

mniejszyło to atrakcyjności majówki. Całości imprezy dopełniła
muzyka - pokaz zumby, występy
wokalne, młodzieżowy konkurs
piosenki, koncert zespołu Blobfish i nowość - kończąca tegoroczny plener - zabawa taneczna.
- Każdego roku impreza się rozkręca, pamiętam pierwszy plener, wypadł słabo... Ale co roku
atrakcji przybywa, zwiedzających
i uczestników również, w tym

roku zabrakło mydeł na konkurs
rzeźbiarski dla dzieci i trzeba było
szybko zorganizować kilka sztuk
- śmieje się B. Dzikowicz. - Cieszę się, że jest grupa ludzi, która
chce coś zorganizować, każdy
podrzuca nowe pomysły i dzięki
temu nasza impreza każdego roku
jest coraz atrakcyjniejsza.
k

Bunkrowe urodziny

Rodzinnym piknikiem świętowano w minioną niedzielę 5.
urodziny skansenu fortyfikacyjnego „Grupa Warowna Cegielnia”. Tradycyjnie pogoda
była deszczowa, ale mieszkańcy
chyba już się do tego przyzwyczaili, bo zainteresowanych nie
brakowało.
REKLAMA

- Wcale nie jesteśmy zaskoczeni
pogodą, praktycznie każda impreza plenerowa, którą organizujemy,
odbywa się w takich warunkach.
Jesteśmy na to przygotowani i
wszelkie atrakcje, które dało radę,
przenieśliśmy w miejsce zadaszone - śmieje się kierownik skansenu Bogdan Dankowski.
Tak więc pod wiatami można było

m.in. posłuchać urodzinowego
koncertu w wykonaniu orkiestry
działającej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kaczorach, obejrzeć
wystawy stałe i wystawę czasową
„100 lat broni pancernej w miniaturze” ze zbiorów Muzeum Wojsk
Lądowych w Bydgoszczy. Instruktorzy z Wałeckiego Centrum
Kultury przygotowali zajęcia plastyczne dla najmłodszych, były
pokazy pierwszej pomocy; nie
mogło zabraknąć kawiarenki bunkrowej i wojskowej grochówki.
Niestety, pod wiatę nie zmieściła
się już dmuchana zjeżdżalnia...
- Uroczyste otwarcie skansenu odbyło się 12 maja, jesteśmy
działem militarnym Muzeum Ziemi Wałeckiej, jest to inwestycja
wybudowana ze środków unijnych. Mamy nadzieję, że skansen
na stałe wpisał się w krajobraz

miasta i że jest to miejsce na
tyle popularne, bo rocznie mamy
około czternastu tysięcy zwiedzających, oczywiście są w tym
również mieszkańcy miasta. W
ciągu pięciu lat wzbogaciliśmy
się o duży sprzęt, przybywa też
eksponatów związanych z miastem z okresu wojennego - podsumowuje B. Dankowski. - Każdego roku sezon rozpoczynamy

w lutym wystawą, a kończymy
w październiku. Organizujemy
konferencje, prawie każdego roku
mamy inscenizację, od pięciu lat
organizujemy rajd szlakiem fortyfikacji ziemi wałeckiej. Poza
tym koncerty, pikniki tematyczne, turnieje strzeleckie i mnóstwo
wystaw. A dzisiejszy piknik to te
pięć lat „w pigułce”.
k
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Droga przez mękę
grę i pilnowali wyniku, a kiedy 10
minut po przerwie zdobyli czwartego gola, wydawało się, że Korona poniesie sromotną klęskę. Jednak goście się poderwali i Soroka
w 65. minucie głową skierował
piłkę do siatki. Rozmiary porażki
zmniejszył Dzikowicz, który wykorzystał już w doliczonym czasie
gry rzut karny.
6. liga

Piłkarze z naszego powiatu
ostatniej kolejki raczej nie mogą
zaliczyć do udanych. Tylko Sad
pewnie i wysoko pokonał rywala. Wałecki Orzeł wymęczył
zwycięstwo, Korona poległa w
Bobolicach, a Grom i Jedność,
również na wyjazdach, doznały
bolesnych porażek.
5. liga
Orzeł Wałcz - Błonie Barwice 2:1
(0:1)
Bramki: Orzeł - Wesołowski, Stolarski.
W pierwszym kwadransie gospodarze niepodzielnie panowali na
murawie i wydawało się, że bramki
są tylko kwestią czasu. Miejscowi
stworzyli kilka groźnych sytuacji
strzeleckich, lecz Pawełkiewicz
przestrzelił z bliskiej odległości,
a piłkę po uderzeniu Stolarskiego
pewnie wyłapał bramkarz gości.
Gracze Orła egzekwowali również
kilka rzutów rożnych, lecz golkiper gości panował na przedpolu i
wyłapywał wszystkie dośrodkowania. Później przyjezdni zaczęli
grać śmielej i sami groźnie atakować. Raz za długo rozgrywali piłkę
i obrońcy Orła zdążyli z interwencją, a w 20. minucie zawodnik gości wyszedł na samotnego Lisowskiego, lecz bramkarz gospodarzy
zdołał sparować piłkę. Kwadrans
później goście wyszli oskrzydlającą akcją, oddali strzał z linii pola
karnego, a odbita od nóg jednego
z obrońców piłka zmyliła golkipera gospodarzy i wpadła do siatki. Druga połowa rozpoczęła się
REKLAMA

podobnie jak pierwsza od naporu
miejscowych, lecz uderzenia Cerazego i Kacprzaka były minimalnie
niecelne. Wałczanie przeważali,
lecz zdołali wyrównać dopiero w
75. minucie. Po dośrodkowaniu
na polu karnym gości powstało tak
ogromne zamieszanie, że trudno
było wyłonić strzelca. Największą radość wykazywał Wesołowski, więc kibice i arbiter domyślili
się, że to on trafił do siatki. Trzy
minuty później Stolarski otrzymał
dokładne podanie i choć był naciskany przez obrońcę, zdołał oddać
ładny strzał, po którym piłka wpadła w długi róg bramki gości. Przyjezdni jeszcze próbowali walczyć,
lecz wałczanie pilnowali wyniki i
zdołali dotrwać do końca spotkania.
Mechanik Bobolice - Korona
Człopa 4:2 (3:0)
Bramki: Korona - Syroka, Dzikowicz.
Goście jeszcze myślami byli w
szatni kiedy w 30. sekundzie spotkania stracili pierwszą bramkę.
Wprawdzie wszyscy zawodnicy
przyjezdnych twierdzili, że aż
dwóch piłkarzy gospodarzy było
na „spalonym”, lecz arbiter nie
użył gwizdka, a Syroka powstrzymał faulem rywala i „mechanicy”
wykorzystali „jedenastkę”. Rozpoczęły się kłótnie z sędziami, a nerwowa atmosfera nie sprzyjała grze.
Po bezbarwnym okresie, goście w
30. minucie popełnili błąd w defensywie i stracili drugą bramkę a
tuż przed przerwą trzecią. Po zmianie stron miejscowi kontrolowali

Sad Chwiram - Zawisza Grzmiąca 7:0 (3:0)
Bramki: Góralski, Kacprzak, Gąsiorowski po 2, Rytczak.
Trochę przypadkowa, strzelona już
w 10. minucie przez Kacprzaka
bramka ustawiła mecz. Zawodnik
gospodarzy otrzymał prezent i pokonał samotnego bramkarza rywali. Kilka minut później Gąsiorowski ładnie się złożył i trafił w długi
róg, po 30 minutach ponownie pokazał się Kacprzak i ponownie pokonał samotnego bramkarza gości.
Przyjezdni bronili się praktycznie
całym zespołem i tylko sporadycznie przechodzili do kontry. Zaraz
po przerwie Góralski uderzył z
pierwszej piłki i podwyższył wynik, a w 55. minucie swoje trafienie zaliczył Rytczak. Kiedy gospodarze mieli już na koncie siedem
trafień, pozwolili przyjezdnym na
trochę więcej, lecz uderzenia zawodników Zawiszy były niecelne.
Calisia Kalisz - Grom Szwecja
5:0 (4:0)
Gospodarze zaatakowali od pierwszego gwizdka i już po 10 minutach mieli na koncie dwa trafienia.
Miejscowi byli wyraźnie lepiej
zorganizowani, częściej stwarzali
sytuacje podbramkowe, natomiast
goście tak naprawdę nie wypracowali żadnej klarownej sytuacji. W
30. Minucie oraz dwie minuty później gracze Calisii zdobyli kolejne
bramki, a po zmianie stron tylko
kontrolowali grę i za bardzo się
nie wysilali. Przyjezdni szarpali,
lecz wyraźnie im nie szło, bardziej
skupiali się na defensywie, aby nie
stracić więcej bramek. Jednak tuż
przed ostatnim gwizdkiem miejscowi wyprowadzili szybką akcję
i piątym golem przypieczętowali
zwycięstwo.

Drzewiarz Świerczyna - Jedność
Tuczno 11:0 (4:0)
Wynik mówi sam za siebie. Gospodarze błyskawicznie zdominowali wydarzenia na murawie, a
grę Drzewiarzowi robił tylko jeden
zawodnik. Szybkość, jaką prezentował, budziła podziw, technicznie
również był dobrze wyszkolony,

a do tego miał niespożyte siły.
Wprawdzie sam strzelił tylko jedną bramkę, lecz pozostałe padły po
jego podaniach. Gospodarze nie
bawili się w żadne zawiłe kombinacje, tylko kierowali piłkę do
swojego „charta”, a ten mijał rywali, podawał do kolegów, którzy
dopełniali formalności.
piotr

5.liga
Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Sokół Karlino

23

66

76-16

2.

Iskra Białogard

23

54

76-28

3.

Mechanik Bobolice

23

47

75-44

4.

Pogoń Połczyn

23

41

67-37

5.

Wieża Postomino

23

39

73-52

6.

KORONA Człopa

23

39

75-47

7.

Sława Sławno

23

36

54-44

8.

ORZEŁ Wałcz

23

32

39-42

9.

Lech Czaplinek

23

29

40-46

10. Olimp Złocieniec

23

28

34-46

11. Błonie Barwice

23

24

41-59

12. Bałtyk II Koszalin

23

24

41-59

13. Wiekowianka Wiekowo

23

23

36-48

14. Saturn Mielno

23

21

38-67

15. Victoria Sianów

23

20

42-61

16. Spójnia Świdwin

23

4

28-129

Mecze

Pukty

Bilans

6.liga
Drużyna

1.

SAD Chwiram

19

36

60-43

2.

Hubertus BB

18

35

44-25

3.

Wiarus Żółtnica

18

35

45-30

4.

MIRSTAL Mirosławiec

18

35

69-33

5.

Calisia Kalisz

19

35

43-21

6.

Drzewiarz Świerczyna

19

31

50-42

7.

Zawisza Grzmiąca

18

31

39-31

8.

Orzeł Łubowo

19

27

42-34

9.

Sokół Suliszewo

18

26

39-46

10. GROM Szwecja

18

20

48-53

11. Redłovia Redło

19

15

31-45

12. JEDNOŚĆ Tuczno

18

8

19-69

13. Pionier Borne

19

4

26-56
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Młodzi siatkarze ze Szkoły
Podstawowej nr 4 podczas finałów mistrzostw województwa wygrali wszystkie mecze i
zdobywając złoty medal zostali
najlepszym zespołem w naszym
regionie.
W Drawsku Pomorskim 27 kwietnia rywalizowały cztery, wyłonione we wcześniejszych eliminacjach zespoły, a wałczanie mieli
za rywali rówieśników z Koszalina, Kołobrzegu i Drawska.
Występujący w składzie: Kuba
Wójcicki, Igor Tęcza. Przemek
Gradzik, Oliwier Książek, Michał
Marcinkowski, Rafał Przybylski,

Mistrzowie z czwórki
Dominik Szmyt, Seweryn Miazga
i Kuba Wyrwiński podopieczni
Adama Czaszyńskiego wygrali
wszystkie mecze i bezapelacyjnie
zwyciężyli w turnieju. Należy tu
podkreślić, że wałczanie w całym
cyklu rozgrywek, począwszy od
zawodów powiatowych, aż po
finał nie stracili ani jednego seta.
Tytuł mistrzów województwa
uczniowie „czwórki” zdobyli po
raz czwarty. Jeżeli dyrekcji i trenerowi zespołu uda się zdobyć
środki, to być może ekipa pojedzie na finał ogólnopolski, który
odbędzie się w Głuchołazach.
Oprac. p

Nie wszyscy mieli
branie

1 maja na Jeziorze Miejskim odbyły się zawody wędkarskie o puchar burmistrza Człopy.
Zorganizowało je miejscowe koło
Polskiego Związku Wędkarskiego. W zawodach wzięło udział
dwudziestu wędkarzy, w tym
trzech juniorów. Niestety mimo
sprzyjającej pogody nie wszyscy mieli branie. Innym się po-
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Wizyta za Odrą

szczęściło. Zwyciężył Wojciech
Gerwazik, na drugim miejscu był
Władysław a na trzecim Tomasz
Popiński. Najlepszym juniorem
był Grzegorz Środa, na drugim
miejscu uplasował się Szymon
Sikora a na trzecim Paweł Dziemianko.
Oprac. AK

Młodzi piłkarze KS Orzeł
Wałcz przebywali w niemieckim Penkun, gdzie wzięli udział
w międzynarodowym turnieju
piłki nożnej.
29 zawodników rywalizowało w
dwóch kategoriach wiekowych,
rocznikach 2004/05 oraz 2006/07.
W pierwszej grupie wałczanie

wygrali dwa mecze, również dwa
zremisowali, a raz przegrali, tracąc bramkę na 15 sekund przed
zakończeniem meczu. W rezultacie uplasowali się na 5. pozycji.
Ich młodsi koledzy zwyciężyli w
trzech pojedynkach, a po jednym
przegrali i zremisowali. Tym samym zajęli drugie miejsce w turnieju. Wszyscy zawodnicy otrzy-

mali pamiątkowe medale, zespoły
puchary, a nagrodę indywidualną
dla najlepszego bramkarza otrzymał Jakub Kotlarz.
Zarząd klubu dziękuje gminie
miejskiej Wałcz, Starostwu oraz
firmie PKS za pomoc w organizacji wyjazdu.
Oprac. p
REKLAMA
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