1

Czwartek, 18 stycznia 2018

nakład 8600 egz. w tym 1600 wydań internetowych dla abonentów PDF

www.extrawalcz.pl

ISSN 2449-9293

NIEZALEŻNA GAZETA BEZPŁATNA

nr 277 rok V, 18 stycznia 2018 r.

Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Chcemy pomagać!

W całym kraju i za granicami
ponad 81 milionów, a w naszym
powiecie ponad 111 tysięcy zebrano na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, która zagrała w tym roku dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków. U nas wszystko
odbywało się pokojowo i - co
ważne - bezpiecznie. I choć zebrano nieco mniej pieniędzy niż
w ubiegłym roku, ważne jest, że
ludzie - niezależnie od tego, jak
zły PR tworzy się wokół tej akREKLAMA

cji - ciągle chcą pomagać.
Wałecki sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy mieścił się
tradycyjnie w Wałeckim Centrum
Kultury. Na ulicach miasta kwestowało 50 wolontariuszy.
- Chętnych była znacznie więcej,
zgłosiło się ponad sto osób, ale
liczba wolontariuszy w danym
sztabie jest zależna od wielkości
miasta. Dla takiego miasta jak
Wałcz jest limit pięćdziesięciu
wolontariuszy. Trudno było od-

mawiać, dlatego decydowała kolejność zgłoszeń - przyznaje szefowa sztabu Barbara Radkiewicz.
Wśród wolontariuszy byli m.in.
podopieczni
Środowiskowego
Domu Samopomocy, którzy każdego roku wspierają orkiestrę.
Niemalże „etatową” wolontariuszką jest również Zuzanna Kałamaja, która w tym roku została
rekordzistką, zbierając ponad
3000 zł.
Na scenie WCK odbywały się
występy artystyczne przeplatane licytacjami, które prowadzili
Krzysztof Marszewski, Jan Sindrewicz i Barbara Radkiewicz.
Wystąpili uczniowie studia piosenki Esti Estery Naczk, zespół
Skandi; odbył się również pokaz
tańca przygotowany przez szkołę
tańca „Astra Luna Wałcz” Danuty Antosz. Nie zabrakło akcentu sportowego: aby zachęcić

do licytowania karnetu do klubu
„Athletic Gym & Fitness” właściciel przygotował pokaz treningu
z kettlami.
Wśród licytowanych przedmiotów były cztery serduszka (trzy

złote i jedno srebrne) ufundowane
przez jubilerów Szczygłowscy,
Onyx i Topaz, z których najdroższe poszło za 1400 zł. Licytowano też m.in. fotografie autorstwa
Dokończenie na str.3
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Felieton na rozgrzewkę

Niebezpieczne
przejścia
W tym trwającym niewiele ponad dwa tygodnie nowym roku
doszło już w Wałczu do dwóch
groźnych potrąceń pieszych.
Ubiegły rok był jeszcze tragiczniejszy, ponieważ na jezdni zginęły dwie osoby. Co jest
przyczyną, że pomimo ostrzeżeń policji i apeli o ostrożność,

dochodzi do tragedii? Czy winą
należy obarczać brawurę kierowców, czy nierozważnych
pieszych, czy też może przejścia dla pieszych są zbyt słabo
oświetlone? Wydaje się, że właśnie te trzy nakładające się na
siebie przyczyny powodują, że
dochodzi do wypadków
Przed
Sądem
Rejonowym
w Wałczu od ponad roku toczy
się proces kierowcy, który będąc
pod wpływem środków odurzających zabił na pasach przy
ulicy Wojska Polskiego młodą
kobietę. Prawie w tym samym
miejscu na początku tego roku
samochód potrącił pieszego.
W tym przypadku przechodzący przez jezdnię miał ponad
3,5 promila alkoholu we krwi
i to najprawdopodobniej było
przyczyną wypadku. Tak jak
w przypadku śmierci pieszego

w ubiegłym roku na przejściu
obok Szkoły Podstawowej nr 4,
kiedy to pijany mężczyzna wtargnął na jezdnię przy czerwonym
świetle i zginął potrącony przez
samochód. Natomiast tydzień
temu na ulicy Nowomiejskiej
potrąconej 19-latce na szczęście
nic się poważnego nie stało, lecz
przejście z powodu awarii lampy było słabo oświetlone.
Rozwagę muszą wykazywać
wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Ci którzy siedzą za
kierownicą, ponieważ brawura
i zbyt duża prędkość to bardzo
niebezpieczne połączenie. Również piesi powinni zdawać sobie
sprawę, że w konfrontacji z ważącym 1,5 tony więcej pojazdem
nie mają żadnych szans. Według
przepisów pieszy na przejściu
ma bezwzględne pierwszeństwo, lecz należy stosować za-

sadę ograniczonego zaufania.
Lepiej poczekać, rozglądać się
dwa razy dłużej, nawet przepuścić samochód i dopiero przechodzić. Należy również - o co
apeluje policja - nosić odblaski.
Natomiast sprawa słabo oświetlonych przejść leży w kompetencji Rady Miasta i burmistrza.
O tym jak ważna jest to dla
mieszkańców kwestia, świadczy
duży oddźwięk, z jakim spotkał
się projekt budżetu obywatelskiego, który w 2016 roku
powstał z inicjatywy radnej
Bożeny Terefenko. Zyskał poparcie sporej liczby mieszkańców i dzięki temu oświetlono
10 przejść. Również w budżecie
na 2018 rok RM przeznaczyła
blisko 300 tysięcy złotych na
oświetlenie kolejnych przejść
i zaciemnionych miejsc na kilku
ulicach.

Jako mieszkańcy naciskajmy
swoich przedstawicieli w Radzie, a poprzez nich na ratusz,
aby inwestować w budowę
czy naprawę oświetlenia, ponieważ nakładów na bezpieczeństwo nigdy za wiele.
piotr
******
Tydzień temu poruszyłem temat nazwy nowo powstałego
skwerku przy ryneczku. Odezwało się kilku Czytelników,
którzy sugerowali inne niż
WOŚP nazwy, a także sposób
ich dobierania. Referendum to
może zbyt duże przedsięwzięcie, lecz konsultacje społeczne w temacie tej i kolejnych
nazw nowo powstałych ulic
czy skwerów wydają się niezłym pomysłem.

Byle do wiosny
Nasi Czytelnicy zainteresowali
się stanem zewnętrznych siłowni
oraz pomostem znajdującym się
przy ulicy Nadjeziornej, który według nich - zaczyna tonąć.
Na terenie Wałcza, oprócz siłowni
zarządzanych przez WSM, jest 6
siłowni zewnętrznych, które znajdują się w gestii Urzędu Miasta.
Ich lokalizacja to promenada nad
jeziorem Raduń, Zatorze II, plaża
przy ul. Bydgoskiej, ul. Okrężna,
Zaułek Chełmiński oraz ul. Werneńska. Pierwsza, bo już w 2009
roku, powstała siłownia przy ulicy Okrężnej. Dwie zbudowano
w 2015, a pozostałe dwa lata później. Niestety część zamontowanych urządzeń ulega dewastacji,
a inne z powodu intensywnej eksploatacji wymagają napraw.
- Trzy siłownie powstałe w 2017
roku objęte są jeszcze gwarancją
i w razie potrzeby w jej ramach są
wykonywane naprawy - informuje
inspektor ds. zieleni i przestrzeni
publicznej UM Katarzyna Cybulska. - Pozostałe prace remontowe
w miarę możliwości wykonywane
są przez ZGK. Wiele zniszczeń to

akty wandalizmu. Na dziś mamy
zgłoszone jedno niesprawne urządzenie przy ul. Bydgoskiej, które
nie jest objęte gwarancją. Jego
naprawa musi zostać wykonana
przez producenta. Mamy nadzieję, że w lutym zostanie oddane do
użytku.
Pomost przy ulicy Bydgoskiej
został zbudowany z myślą o żeglarzach i wraz ze znajdującym
się tuż obok niedużym slipem
ułatwiać wodowanie i korzystanie
z żaglówek. Powstał w 2010 roku
i zawsze na zimę był rozmontowywany i chowany do znajdującego
się przy plaży budynku. Po ubiegłorocznym sezonie z przyczyn
finansowych postanowiono zostawić go na wodzie, lecz grudniowe
wiatry poczyniły spore szkody.
- W końcu ubiegłego roku porywisty wiatr spowodował, że pomost
zerwał się z przyczółka - wyjaśnił
dyrektor MOSiR-u Paweł Łakomy. - Został zabezpieczony tak,
aby nie odpłynął i musimy poczekać do wiosny, aby dokonać
napraw. Nie ma obaw, że zatonie,
ponieważ pływaki wypełnione są
niezatapialnym styropianem. Na

zimę zawsze był chowany, lecz
koszty jego rozmontowywania
i później ponownego złożenia
w nowym sezonie okazały się zbyt
wysokie. Ponadto są kłopoty ze
znalezieniem firmy, która by się
tego podjęła. Dlatego zdecydowaliśmy pozostawić pomost na zimę
na wodzie. Niestety aura była niesprzyjająca. Zapewniam jednak,
że wiosną wszystko będzie naprawione.
Przy okazji dyrektor zaprasza 28
stycznia na bieg charytatywny
„Biegnę dla Radka”. Dookoła jeziora Raduń można będzie biec,
maszerować, czy jechać na rowerze. Start na Alei Gwiazd z okolicach zegara w samo południe. Już
wpłynęło ponad 250 zgłoszeń. Dowiedzieliśmy się również, że MOSiR zamierza zorganizować bieg
po wałeckiej obwodnicy. Trwa
dogrywanie szczegółów z wykonawcą i kiedy obwodnica powstanie, a jeszcze nie zostanie oddana
do użytku, taki bieg najprawdopodobniej się odbędzie.
piotr
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Bartka Ćmiela, Krzysztofa Cierpisza i Roberta Judyckiego, vouchery na całodniowe pływanie
po jeziorze Bytyń Wielki, naukę
żeglowania, karnety do siłowni,
salonów fryzjerskich, masaże,
naukę języka niemieckiego czy
gadżety WOŚP.
Jak co roku na licytację trafił również tort i każdego roku licytację
tę zwyciężał Piotr Kuchta, który później częstował tym tortem
swoich przyjaciół. W tym roku,
oprócz tortu za 650 zł, zamarzyła mu się kolacja w hotelu „Biały
Domek”. Niestety, licytację przegrał.
- Ale to nie znaczy, że się poddał
- opowiada B. Radkiewicz. - Zaproponował zwycięzcom licytacji
wspólną kolację, za którą wrzuci
do puszki 500 zł. Na to zgodzili
się zarówno zwycięzcy licytacji,
jak i Joanna Kijak z hotelu „Biały
Domek”.
W holu harcerze z Drużyny
Wodnej „Złota Szekla” pod kierunkiem Elżbiety Adamowskiej
przygotowali słodką kawiarenkę, stowarzyszenie „Pojezierze
Wałeckie” częstowało plackami,
REKLAMA

pracownicy 107 Szpitala Wojskowego mierzyli ciśnienie tętnicze
i badali poziom cukru; było również stoisko, na którym malowano twarze i układano fryzury. Impreza zakończyła się światełkiem
do nieba. Pokaz sztucznych ogni
ufundował właściciel sklepu rowerowo-wędkarskiego Jerzy Hamulski.
Podczas tegorocznego finału zebrano ponad 49 tys. zł. To nieco
mniej niż w roku ubiegłym. Nie
jest to jednak kwota ostateczna,
bo w puszkach znalazły się również waluty obce oraz biżuteria.
Po raz pierwszy pieniądze liczyli nie przedstawiciele banku, ale
wolontariusze.
- Cieszę się, że impreza się udała, sala i hol pękały w szwach,
ludzie chętnie licytowali. Najważniejsze, że nie było żadnych
incydentów, a wolontariusze byli
bezpieczni - podsumowuje B.
Radkiewicz.
W gminie Wałcz sztab WOŚP już
po raz czwarty zorganizowano
w Szkole Podstawowej w Chwiramie, a wolontariusze prowadzili
zbiórkę na terenie całej gminy.

Chętnych do kwestowania jak
zawsze nie brakowało, ale liczba
wolontariuszy dla danego sztabu
była określona odgórnie.
- 24 wolontariuszy od rana
kwestowało w swoich miejscowościach i najbliższej okolicy
- mówi szefował sztabu Justyna Monicka. - Młodzież bardzo
chętnie włącza się w akcję, chce
pomagać, nie przeszkadzała im
nawet mroźna pogoda. Warto dodać, że nasi uczniowie już od co
najmniej sześciu lat kwestują na
rzecz orkiestry.
W szkole zorganizowano kiermasz gadżetów przekazanych
przez WOŚP. Ostatecznie zebrano
13.539,54 zł.
Ponad 20,5 tys. zł udało się uzbierać w gminie Mirosławiec. Kwestowało 48 wolontariuszy (najwięcej z gmin w całym powiecie).
Wśród nietypowych fantów na licytacji znalazł się zestaw budowlańca (poziomica, łopata i… seksowna różowa bielizna damska),
który wylicytowano za 220 zł. Ale
rekord padł przy złotym serduszku WOŚP, które wylicytowano za
4,7 tys. zł (3 tys. zł prywatna osoba i 1,7 tys. zł dołożył burmistrz
Mirosławca Piotr Pawlik wraz ze
swoim zastępcą Dariuszem Bartosikiem). Wśród wolontariuszy
najwięcej pieniędzy uzbierał Jasiu Jabłonka. W jego puszce znalazło się aż 1038 zł. Nie zabrakło
oczywiście loterii fantowej (każdy los wygrywał) i Kawiarenki
„Pod Aniołem”, którą zorganizowało i prowadziło Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”.
- Nie było żadnych incydentów,
wszystko odbyło się bardzo pokojowo - podsumowuje Anna Dzida,
dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu. - Mirosławiec będzie
grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję
wszystkim za pomoc i wsparcie.

REKLAMA

Mirosławiec stanął na wysokości
zadania.
Około 14700 zł zebrano w gminie Człopa, gdzie kwestowało 19
wolontariuszy. Wśród najciekawszych fantów na loterii znalazły
się meble firmy Iliko, body dla
dzieci WOŚP (wylicytowane za
300 zł) oraz przechodni puchar
miejscowej drużyny piłkarskiej
Korona Człopa, który wylicytowano za 450 zł. Sołectwa nie
zawiodły i uświetniły WOŚP
swoimi stoiskami ze smakołykami. Na scenie królowała muzyka
w rytmach disco polo, a fajerwerki ufundowała Sylwia Chorąży
z tutejszej kwiaciarni. O żołądki wolontariuszy zadbała m.in.
Magda Spychała, właścicielka
restauracji „Gospoda” z Człopy.
- Pragnę bardzo podziękować

wszystkim sponsorom, wolontariuszom i ludziom dobrego serca,
którzy przyłączyli się do WOŚP podkreśla Jolanta Drabińska, dyrektor Domu Kultury w Człopie.
14021,99 zł - taką kwotę uzbierano w gminie Tuczno. Kwestowało
20 wolontariuszy. Oprócz gadżetów WOŚP najbardziej wśród licytujących cieszyła się piłka nożna z autografami piłkarzy Lecha
Poznań oraz tort. „Poszły” za 500
zł.
- Było bardzo pokojowo - mówi
Lidia Sałachub, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie.
- Z roku na rok mamy tendencję
rosnącą. W orkiestrę jest zaangażowanych coraz więcej osób,
którym bardzo dziękuję za pomoc
i wsparcie.
ks, mk
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OGŁOSZENIA DROBNE
RÓŻNE:

LOKALE, NIERUCHOMOŚCI:

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

Sprzedam ziemię 8,14ha.
Tel 792 020 549

Sprzedam nowe bezczynszowe
mieszkanie,
40 m2, 3150zł/m2,
tel. 882 093 640.

Wynajmę lub sprzedam:
-sklep w Wałczu o pow.
300m2(aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (po 400m2każda)
-działkę budowlaną
ok.1500m2
z budynkiem gospodarczym,
uzbrojoną(woda, energia
elek., istal. gazowa)
tel. 602 497 237

Wynajmę lokal,
tel. 725 929 462.
Sprzedam garaż z kanałem na
Dolnym Mieście,
tel. 662 362 939.
Sprzedam działkę w centrum
Człopy, nad rzeką Cieszynką,
pow. 1550 m2. 80% przeznaczone na budownictwo i
usługi, 20% - zieleń parkowa
(nad rzeką). 65 zł/m2, do
negocjacji. 600 354 909.
SPRZEDAM
Pawilon handlowy.
Tel. 501 464 027
Działka budowlana na sprzedaż
pow. 980m w Jastrowiu.
Tel. 506 069 937
Sprzedam działki budowlane
2x 1000 m2 w starej części
Ostrowca przy lesie i blisko
jeziora Klubowego. Uzbrojona
w wodę i prąd z możliwością
przyłączenia gazu.
Tel. 609 919 211
Sprzedam dom na Raduniu
pow. 107 m kw bliźniak
tel. 662798199
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W CZŁOPIE
Z WARUNKAMI ZABUDOWY
ul. Kolejowa pow. 762 m
tel. 667 289 751 lub
889 272 829
Sprzedam mieszkanie własnościowe w centrum Wałcza, pow.57m2. 3000 zł za m2. Cena
do negocjacji. Tel. 510 127 124

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo.
REKLAMA

Sprzedam mieszkanie
w Mirosławcu.
Tel. 795 469 054

PRACA:
Zatrudnię pracownika budowlanego
na stałe,
tel. 694 159 907.
Praca w Holandii i Belgii w ciągu
całego 2018 roku, dla fachowców /
spawacz, elektryk, hydraulik
i inne/ i osób z doświadczeniem
w ogrodnictwie.
Oferty również dla młodzieży
i osób bez kwalifikacji. Rekrutacja u
Pośrednika , Wałcz, Kościuszki 12A,
tel. 672584108 i przez stronę internetową www.posrednictwoholandia.
pl /Lic.4933/
PRACA. Opiekunki seniorów
w Niemczech. Legalna praca, składki
ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy,
kursy j. niemieckiego bez opłat.
Zadzwoń 514 781 838.
Promedica24
Zatrudnię traktorzystę, gospodarstwo w okolicach Wałcza, wymagane:
odpowiedzialność i dyspozycyjność.
Mile widziane doświadczenie oraz
umiejętność jazdy kombajnem.
Tel. 509 159 549
„VICTORIA CYMES” Sp. z o.o.
zatrudni pracowników na produkcję.
Tel. 661 912 897

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.
Biuro Matrymonialne
,,Dana”,
tel. 695 062 020.
Kredyty, pożyczki dla każdego! Pozabankowe
i Bankowe.Wysoka przyznawalność,
tel. 513 840 863.
Remonty i wykończnia wnętrz
tel. 504 160 153
Kurs języka niemieckiego
dla opiekunów osób starszych – BEZ KAUCJI! Start
kursu 11.08. Ilość miejsc
ograniczona. Po kursie gwarantowana praca.
Piła – 514 781 838
FHU PROFIL Wałcz oferuje regulację okuć, konserwację okien i uszczelek, (wszystkich typów i
marek)
Zapraszamy :
tel. 67 250 05 90
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nie powinni akceptować palenia
w domowych piecach odpadami.
Niezbędne jest także zwiększenie
wsparcia państwa dla poprawy
efektywności energetycznej budynków i wymiany źródeł ciepła.
Ale najlepszym sposobem z walką ze smogiem jest przyłączanie
się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tam gdzie są techniczne
i ekonomiczne warunki przyłączenia, zapraszamy wszystkich
mieszkańców do przyłączania się
do ZEC Wałcz.

Rozmowa z Anną Szymelfenig,
prezesem Zarządu Zakładu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Wałczu.
Nim rozpoczniemy rozmowę,
proszę mi pozwolić zdementować
plotki, które do mnie dochodzą
na temat słabej kondycji finansowej Zakładu Energetyki Cieplnej
w Wałczu. Chciałam wszystkich
poinformować, że nasz zakład
jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, obniża koszty, osiąga
zyski, wszystkie wskaźniki finansowe są na dobrym poziomie,
rozwija się modernizując system
grzewczy, przyłącza nowych
klientów. W sposób pewny, stały
i bezpieczny dostarcza ciepło do
swoich odbiorców. Potwierdzeniem tego jest niska awaryjność
elementów infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej, a tym
samym wzrost bezpieczeństwa
dostawy ciepła. To m.in. efekt
rozwoju oraz modernizacji systemu ciepłowniczego Wałcza
prowadzony od lat. Natomiast
doskonałym potwierdzeniem na
to, że Firma ZEC Wałcz rozwija
się doskonale jest dostrzeżenie
i nagrodzenie jej przez Instytut
Europejskiego Biznesu dwoma
tytułami: Efektywna Firma 2016
oraz Gepardy Biznesu 2017 za
sukcesy w działalności gospodarczej zakładu. Proszę zatem
nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji na temat słabej
kondycji wałeckiego ZEC-u.
Jakość powietrza w Polsce,
zwłaszcza od jesieni do wiosny,

to ciągle poważny problem,
który dotyczy nie tylko wielkich miast. Jak wygląda pod
tym względem Wałcz?
- Na terenie Wałcza dopuszczalne poziomy dla stężeń badanych
substancji, w tym pyłu zawieszonego, nie są z reguły przekraczane. Jednym z najważniejszych
problemów na terenie naszego
miasta jest emisja z niskich kominów (do 40 m) domów jednorodzinnych i kamienic wielorodzinnych zlokalizowanych w centrum
miasta, ogrzewanych nie tylko
węglem słabej jakości, ale też różnymi odpadami, często wyprodukowanymi przez poszczególne
gospodarstwa domowe. Nikt
nie liczy kosztów alternatywnych, takich jak koszty leczenia
w wyniku różnego rodzaju chorób wywoływanych emisją zanieczyszczeń do powietrza.
Z powodu smogu umiera przedwcześnie 48 tys. Polaków rocznie, a dym z palenia w piecu
śmieciami nie ulatuje przecież
do nieba, ten pył trafia do naszych płuc oraz naszych dzieci.
Wspomniane śmieci to nie tylko
plastik czy inne odpady wyprodukowane przez gospodarstwa
domowe, ale to także odpady
górnicze, takie jak muły czy floty.
To najgorszej jakości paliwo, które w dalszym ciągu jest dostępne
w sprzedaży. Eksperci od dawna
apelują, by wprowadzić normy
jakości węgla i wyeliminować
ten najgorszej jakości opał. Skuteczna walka ze smogiem wymaga też reakcji ze strony samych
mieszkańców Wałcza, którzy

Mówi Pani, że czyste powietrze
kosztuje…
- Tak, bo walka ze smogiem, czyli dobre powietrze winduje ceny
węgla, który w roku 2017 zdrożał
o 51 % w stosunku do cen z 2016
r. Na ostateczną cenę węgla mają
również pośredni wpływ podatki i opłaty obciążające branże
wynikające z działalności górniczej i korzystania ze środowiska.
Przecież produkcja ciepła przez
naszą spółkę oparta jest na węglu
energetycznym, który musi spełniać określone normy jakościowe
zawarte w decyzjach określających wielkości emisji dla naszych
źródeł ciepła. To właśnie wzrost
cen węgla energetycznego o 51%
oraz bardzo wysoka cena uprawnień do emisji CO2 doprowadziła
do wzrostu cen i stawek ciepła
średnio o 10,33% w stosunku do
ostatnio stosowanych. Ceny te
zostały skrupulatnie zweryfikowane, a następnie zatwierdzone
przez Urząd Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie i obowiązują od 1 stycznia br. do 31
grudnia 2018 r. Pewnie nie wszyscy wiedzą, co to są uprawnienia
do emisji CO2. Od 2013 roku
zgodnie z europejską dyrektywą o handlu emisjami rozpoczął
się trzeci okres (lata 2013-2020)
handlu emisjami gazów cieplarnianych. Firmy zaliczane do tego
systemu, w którym znajduje się
także nasz zakład, otrzymują co
roku mniejszą ilość darmowych
uprawnień do emisji CO2. Brakującą ilość jesteśmy zmuszeni kupować na aukcjach giełdowych.
W roku 2017 musieliśmy dokupić uprawnień na łączną kwotę
1200 tys. zł, co zadecydowało też
o cenie ciepła.
Czym ZEC Wałcz może prze-

konać mieszkańców do przyłączenia się do sieci?
- Przede wszystkim uświadamiamy klientom, że nasza propozycja
wartości to komfort za przystępną
cenę. Dodatkowe atuty to bezpieczeństwo, pewność dostaw, niezawodność, wygoda i ekologia.
Nie bez znaczenia jest wspólne
dążenie do bezemisyjnego miasta. W trakcie procesu inwestycyjnego ZEC Wałcz przyjmuje
na siebie wszystkie obowiązki.
Tam gdzie jest to ekonomicznie
uzasadnione, finansuje inwestycję w 75%. Najważniejsze jednak
dla nas są nie tylko dobre relacje
z naszymi odbiorcami ciepła,
ale ze wszystkimi mieszkańcami
miasta, w które zaangażowana
jest cała załoga.
Niezmiernie ważną rzeczą jest
podkreślenie komfortu cieplnego. Oznacza to m.in., że
z naszego ciepła można korzystać cały rok zarówno na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
(tam gdzie jest taka możliwość).
Spółka nie ogranicza jego dostępności. W świetle prawa energetycznego nie ma pojęcia sezonu
grzewczego. Automatyka znajdująca się we wszystkich węzłach
cieplnych naszego systemu reguluje dostawę ciepła. Ponadto
świadomość mieszkańców dotycząca oszczędzania ciepła ma
decydujący wpływ na wielkość
pobieranego ciepła.
Jak wygląda w Wałczu sieć
miejskiego ogrzewania? Ile
obiektów jest do niej podłączonych?
- W roku 2017 r. ZEC Wałcz Sp.
z o.o. sprzedał 243494,66 GJ ciepła. Najwięcej odbierają go Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
i wspólnoty mieszkaniowe, łącznie 49,37 proc. całkowitej sprzedaży. Z kolei urzędy i instytucje
kupują około 26,60 proc. a przedsiębiorstwa przemysłowe 7,92
proc. Najniższy udział w sprzedaży ciepła stanowią domy jednorodzinne, tylko 2,22 proc. Pozostali
odbiorcy to 13,89 proc. Spółka
ogrzewa 464944 m2 budynków,
w tym 287927 m2 mieszkań.
W roku 2017 nowe uruchomienia
wyniosły 1,206 MW.
Jakie plany inwestycyjne ma
ZEC Wałcz?

- W dalszym ciągu planujemy
koncentrować nasze działania
na strategicznych obszarach takich jak: rozwój prowadzonego
programu zamiany junkersów na
nasze ciepło sieciowe, zastąpienie palenisk węglowych ekologicznym ciepłem sieciowym oraz
rozbudowa miejskiego systemu
ciepłowniczego poprzez nowe
przyłączenia. Na te zadania potrzebne są duże środki finansowe. Dlatego spółka obniża koszty
działalności poprzez różnego rodzaju usprawnienia firmy, które
mają pozytywny wpływ na jej
wyniki finansowe.
Co uważa Pani za największe
osiągnięcie do teraz, a co za wyzwanie dla ZEC Wałcz na przyszłość?
- Moim największym osiągnięciem jest stworzenie dobrych
relacji pomiędzy wszystkimi
pracownikami. W kreatywną kulturę organizacyjną wpisała się
cała załoga. Kolejnym ważnym
osiągnięciem jest optymalizacja kosztów działalności Spółki,
które mają decydujący wpływ
na cenę ciepła. Tutaj jeszcze raz
podkreślam, że na cenę węgla
i uprawnień do emisji Spółka nie
ma żadnego wpływu. Ceny te reguluje rynek i państwo.
Moim marzeniem jest koncentrować nasze działania na takich
obszarach, jak rozwój programu
„ciepła woda bez piecyka”, który
już wraz z Wałecką Spółdzielnią
Mieszkaniową został zapoczątkowany i mam nadzieję będzie
w kolejnych latach kontynuowany,
zastąpienie
palenisk
węglowych
ekologicznym
ciepłem
sieciowym.
Chciałabym, aby nasza wyjątkowość polegała nie tylko na dostarczaniu ciepła, ale także na budowaniu świadomości efektywnego
korzystania z ciepła. W tym celu
pragnę uruchomić kompleksowy
program edukacyjny adresowany
do dzieci przedszkolnych oraz
z klas II i III szkoły podstawowej,
podczas których dzieci poznałyby m.in. zasady produkcji ciepła.
Dziękuję za rozmowę
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Czytelnicy pytają

Brawa i podziękowania
Jak widać zima dość ciepła, to
i asfalt wyparował. Zapraszam
wszystkich na
przejażdżkę.
Wskazana prędkość jak na Route 66, niestety nie ze względu
na widoki. Można sprawdzić
swoje zawieszenie w warunkach bojowych, bo droga wygląda na zbombardowaną.
PS Mamy też objazd w drugą
stronę przez Tarnowo. Nadkładając 15 km możemy przejechać się po normalnej drodze.
Niestety od granicy woj. wielkopolskiego.
Mieszkanka Wiesiółki

Brawa dla zarządcy
Wielkie brawa dla zarządcy
drogi powiatowej Wiesiółka
- Czapla - Witankowo, który
nie pomyślał o remoncie drogi przed zamknięciem odcinka
drogi Wiesiółka - Witankowo
na czas budowy obwodnicy.

Odpowiedź:
Właśnie ze względu na stan tej
drogi, nie była ona wskazywana jako objazd z Wiesiółki do
Witankowa. Ponadto w ciągu
tej drogi budowany jest element
obwodnicy - wiadukt, przez co
droga na odcinku ok. 500 m
jest zniszczona na czas budowy obwodnicy. Zarządca drogi

w porozumieniu z wykonawcą
obwodnicy wskazał inne, lepsze drogi stanowiące objazd
dogi Wiesiółka - Witankowo. O
objazdach informuje stosowane
oznakowanie.
Pomimo tego PZD w Wałczu
sukcesywnie (3-krotnie) dokonał punktowych napraw drogi.
Również, na pewnym odcinku,
wyrównane zostało pobocze.
PZD w Wałczu dokonywał będzie stosownych napraw nawierzchni w momencie wystąpienia takiej potrzeby.
Tomasz Rzemykowski, dyr.
Powiatowego Zarządu Dróg w
Wałczu
Podziękowania od sołtysa
Chciałbym wraz z mieszkańcami pozdrowić osoby odpowiedzialne w powiecie wałeckim
za stan dróg. Pomimo kilku
telefonów o całkowitym oblodzeniu jezdni pomiędzy miejscowościami Dębołęka - Kłoso-

wo przysyłają państwo traktor
z podniesionym pługiem. Czas
chyba na przeprowadzenie
zbiórki na sól dla powiatu.
Kornel Kurowski, sołtys Kłosowa (gm. Wałcz)
Odpowiedź:
Pracownik, który pełnił dyżur,
po stwierdzeniu, że występuje
oblodzenie m.in. i na tym od-

cinku drogi wezwał wykonawcę
do podjęcia działań mających
na celu nadanie szorstkości nawierzchni jezdni, czyli posypanie jej mieszanką piaskowo-solną. Działania zostały podjęte
zanim otrzymaliśmy telefon od
mieszkańca.
Chciałbym nadmienić, że działania polegały na posypywaniu
jezdni mieszanką piaskowo-solną i dlatego operator jechał
z podniesionym pługiem (nie
było opadów śniegu, aby używać pługu), jednocześnie posypując jezdnię piaskarką umieszczoną z tyłu ciągnika.
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych odbywa się zgodnie
ze standardami (IV i V standard) zaakceptowanymi przez
Zarząd Powiatu.
Tomasz Rzemykowski, dyr.
Powiatowego Zarządu Dróg w
Wałczu
Oprac. mk, zdjęcia Czytelników

Robotycy na medal
Gimnazjaliści z Chwiramu po
raz trzeci z rzędu zwyciężyli
w regionalnym turnieju międzynarodowego konkursu robotyki First Lego Leaque. Tym
samym zakwalifikowali się do
półfinału Europy środkowej tej
imprezy i walczyć będą o europejski finał, który odbędzie się
w niemieckim Akwizgranie.
W Poznaniu, Lublinie i Warsza-

Antoni Jurkowski
Lena Kasińska

Gertruda Warchoł
Urszula Kurkowiak
Bernard Maciejewski
Roman Ćwirko

wie rywalizowało w sumie ponad 40 ekip, a tylko zwycięzcy
z dwóch pierwszych imprez oraz
dwa najlepsze zespoły ze stolicy
zdobywały awans do półfinału.
Uczniowie z Power Control 14
stycznia mieli w Poznaniu za rywali dziesięć drużyn z północno-zachodniej Polski.
Konkurs składa się z 4 części.
Sędziowie oceniali konstrukcję
robota i jego oprogramowanie,

współpracę w grupie, przejazd
robota po specjalnym torze oraz
projekt badawczy, którego tematem przewodnim był brak wody
na Ziemi. Suma zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach składała się na klasyfikację ogólną.
Występujący w składzie: Amelia
Kaczmarek, Natalia Humińska,
Maciej Bączkowski, Mikołaj
Czeppil, Jakub Jóźwiak, Szymon Koziej, Piotr Rados, Marek Szypura i Bogusz Świderski
uczniowie z Chwiramu wygrali
bezapelacyjnie przejazdy robotów oraz najlepiej skonstruowali
maszynę. W pozostałych uplasowali się poza pierwszą trójką,
lecz wszystkie zdobyte punkty
pozwoliły im zająć pierwsze
miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Tym samym zakwalifikowali się
do półfinału Europy Środkowej,
który odbędzie się w Łodzi 10
- 11 lutego. Rywalizować tam
będzie 27 zespołów z Węgier,
Czech, Słowacji, Rumuni i Polski, a tylko dwie pierwsze ekipy
oraz najlepsze zespoły z każdego

z krajów pojadą do Akwizgranu
na europejski finał.
- Przygotowania trwały praktycznie od września, a na budowę robota, jego oprogramowanie
oraz przygotowanie projektu badawczego poświęcaliśmy prawie
200 godzin - powiedział opiekun
zespołu Power Control Artur Za-

jączkowski. - Przygotowania do
łódzkich zawodów to wiele pracy
nad udoskonaleniem i przeprogramowaniem robota. To co wystarczyło na zwycięstwo w kraju,
może nie wystarczyć na półfinał.
Dlatego musimy przygotować
się jeszcze lepiej.
piotr

Czwartek, 18 stycznia 2018

Samorządowcy u Amazonek

11 stycznia wałeckie Amazonki
spotkały się z władzami samorządowymi, by podsumować działalność stowarzyszenia w minionym
roku.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
starosta Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jolanta Wegner, burmistrz
Wałcza Bogusława Towalewska,
burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik,
przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosławca Piotr Czech i przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RM w Mirosławcu Anna
Turska.
Po odśpiewaniu hymnu Amazonek prezes stowarzyszenia Barbara Lisowska złożyła wszystkim
zebranym życzenia noworoczne
i przedstawiła krótkie podsumowanie działalności w ubiegłym roku,
uwzględniające realizację zadań

7

w zakresie rehabilitacji fizycznej
i psychicznej, integracji grupy, promocji zdrowia i inicjatyw zachęcających kobiety z Wałcza i gminy
Wałcz oraz miasta i gminy Mirosławiec do badań profilaktycznych,
organizację i udział w imprezach
i turniejach sportowych, współpracę z innymi stowarzyszeniami,
udział w szkoleniach dla organizacji pozarządowych.
Barbara Lisowska wręczyła gościom książkę o społecznym zaangażowaniu Amazonek „Życie od
nowa” Edyty Zierkiewicz i Krystyny Wechmann (prezes Federacji
Stowarzyszeń Amazonki) . Wałeckie Amazonki otrzymały od gości
słodkie niespodzianki. Wzniesiono
toast symboliczną lampką szampana za zdrowie i pomyślność w 2018
roku.
Oprac. AK

Dekomunizować wszystko?

LIST DO REDAKCJI

W felietonie „Dyskusyjna dekomunizacja”, red. Piotr Szypura
trafnie wypunktował absurdy,
wynikające z ustawy dekomunizacyjnej. Na świecie żyję już ładnych parę lat i nauki z historii pobierałem w „zniewolonej” Polsce.
I tak sobie myślę, kto zakłamywał
wydarzenia z przeszłości? Uczono mnie, że Wałcz wyzwoliła (po
dwudniowych walkach) Armia
Czerwona, a to okazało się „nieprawdą”, bo teraz dowiaduję się, że

to gen. Anders przybył na przysłowiowym białym koniu i 12 lutego
1945 r. przepędził z naszego grodu
Niemców. Panie Piotrze, proszę
wyjaśnić czytelnikom, gdzie leży
prawda, bo ja zupełnie zgłupiałem.
Jeśli chodzi o wspomnianą dekomunizację, to ustawodawca powinien określić wszystkie aspekty
naszego życia. Myślę, że nie powinniśmy robić tego wybiórczo,
ale zniszczyć wszystko, co związane jest z PRL-em. Ja osobiście

mam w tej chwili zerowe wykształcenie, bo zgodnie z ustawą,
zdobyłem je w komunistycznych
szkołach, dlatego świadectwa
i dyplomy powinny zostać anulowane, a panowie, którzy tę ustawę
przygotowali, powinni rozpocząć
edukację od podstaw (nasz poseł także). Zresztą ci panowie już
dawno się zdekomunizowali, blokowiska bowiem zamienili na wypasione wille lub apartamentowce.
Podobnie ma się sprawa z relik-

tami minionego ustroju. Wszystkie obiekty, jak szkoły, budynki
mieszkalne, przedszkola i żłobki
powinny zostać natychmiast wyburzone, a w ich miejsce postawione nowe. Z jedynym szpitalem
również należałoby tak postąpić,
bo najpierw naziści mieli tam jakąś
fabrykę, a po wyzwoleniu (a raczej
zniewoleniu) obiekt został skomunizowany i tym reliktem pozostał
do dzisiaj.
W związku z tym mam prośbę,

a raczej żądanie do obecnych
władz, by przydzieliły mi nowe
mieszkanie, bo nie chcę mieszkać
w relikcie czerwonego ustroju.
Myślę, że mój pomysł się spodoba mieszkańcom Wałcza, bo każda rodzina wkrótce zajmie nowy
lokal, a i samo miasto zyska na
wyglądzie, pozbywając się „pokomunistycznego śmiecia”.
Odnowiciel

Imię i nazwisko do wiadomości
redakcji

Trochę obiektywizmu

LIST DO REDAKCJI

W jednym z periodyków wałeckich 12 stycznia przeczytałem dwa pisma przewodniczącego Rady Miasta. Rozumiem,
że kampania wyborcza w toku,
lecz treść listu wychwalającego zasługi Rady Miasta Wałcza
w „pilnowaniu” sensowności
wydawania naszych pieniędzy
brzmi mało wiarygodnie w konfrontacji m.in. z moimi uwagaREKLAMA

mi, zgłaszanymi co do zasadności wykonania odcinka drogi (dł.
ok. 300 m) na inwestycji drogowej na osiedlu Piastowskim.
Pisałem o tym kilkakrotnie, iż
zgromadzone przez Urząd Miasta pieniądze z naszych podatków zostaną, delikatnie mówiąc,
wyrzucone w błoto. W odpowiedzi jeden z radnych, przekonywał, że oni jako radni nic

nie mogą zrobić w sprawie gdyż
„klamka już zapadła”.
Dezinformując
mieszkańców
wspomnianego osiedla, iż albo
całość zostanie wybudowana,
albo wstrzymane zostaną roboty drogowe na osiedlu. Na polski to brzmiało mniej więcej tak
-„uchwaliliśmy budżet i żaden
głos rozsądku do nas nie dociera, bo ileż to problemów, ile
pracy musielibyśmy wykonać,
ile uchwał przegłosować by go
zmienić”- najlepiej schować głowę w piasek.
W podtekście należało doczytać,
iż radni widząc i mając pokazane
czarno na białym, gdzie można
zaniechać oczywistego marnotrawstwa nic nie mogą, a wła-

ściwie nie chcą zrobić -wniosek
ten sformułowałem na podstawie
odpowiedzi jednego radnego.
Obecnie przewodniczący Rady
pisze o nadprzyrodzonych staraniach m.in. swojej osoby, by
negować i krytykować nakładanie dodatkowych podatków
na mieszkańców, jednocześnie
informuje swoich wyborców, iż
praktycznie przygląda się każdej
złotówce wydanej przez Urząd
Miasta.
W czasach mojego dzieciństwa
wołaliśmy na dzieciaki z takim
poczuciem humoru „samochwała w kącie stała”.
Życzę panu przewodniczącemu
Rady Miasta trochę obiektywizmu i chociaż minimalne wsłu-

chiwanie się w głosy mieszkańców niekoniecznie będących
jego elektoratem.
Sensowna inwestycja drogowa
na os. Piastowskim to drogi o powierzchni ok. 5700 m2 , ale już
planowana budowa powierzchni ok. 1700 m2 przy bagnie w
miejscu, gdzie nie wybudowano
dotychczas żadnego domu oraz
przy braku infrastruktury podziemnej to już, ponownie delikatnie rzecz nazywając, lekka
przesada. Są osoby, nie wyłączając mojej skromnej persony,
nazywające to głupotą.
Imię i nazwisko do wiadomości
redakcji
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Gdzie jest
Weronika?

Policjanci poszukują 16-letniej
mieszkanki Wałcza. Zaginiona
dziewczyna od przeszło dwóch
tygodni po wyjściu z domu nie
nawiązała kontaktu z rodziną.

Dziewczyna 30 grudnia około godziny 16.00 wyszła z miejsca zamieszkania, gdzie do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała
też kontaktu z rodziną.
Rysopis zaginionej: wzrost ok.
165 cm, waga ok. 50 kg, szczupła budowa ciała, twarz pociągła,
oczy szare, uszy normalne, prawe
lekko odstające, włosy farbowane
w kolorze ciemny brąz, długie,
proste.
W dniu zaginięcia Weronika była
ubrana w kremową koszulkę
z krótkim rękawem z czarnym
napisem (bdb.), jaskrawą, jasnozieloną puchową kurtkę, jasnoniebieski komin, czarne legginsy i czarne buty sportowe marki
Reebok.
Ktokolwiek zna miejsce zaginioREKLAMA

nej 16-letniej mieszkanki Wałcza,
proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wałczu
pod numerem tel. 67 250 45 12,
telefon alarmowy 997 lub najbliższą jednostką policji.
Oprac. mk

EXTRAWAŁCZ nr 277

Ratują
i uczą ratować

Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szwecji jak co roku
odwiedzili uczniów szkół podstawowych, których uczyli, jak
należy udzielać pierwszej pomocy. Druhowie przekazali też
dzieciom najważniejsze zasady
dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas ferii.

8 stycznia ochotnicy odwiedzili
Szkołę Podstawową w Gostomi, a 11 stycznia Niepubliczną

Szkołę Podstawową w Szwecji.
Po krótkiej prezentacji na temat
bezpiecznych ferii, strażacy przystąpili do pokazu połączonego ze
szkoleniem na temat udzielania
pierwszej pomocy.
Strażacy z OSP Szwecja przystąpili do programu „Ratujemy
i uczymy ratować”, zorganizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Fundacją
Wielkiej Orkiestry Wielka Orkie-

stra Świątecznej Pomocy.
Strażacy w ramach programu
będą częściej odwiedzali szkoły podstawowe na terenie gminy
Wałcz, gdzie będą uczyć najmłodszych uczniów udzielania pierwszej pomocy, pomogą również
nauczycielom, którzy zajmują się
tą tematyką.
Druhowie liczą na akceptację
i pomoc dyrektorów szkół w realizacji tego programu.
Oprac. mk
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Szafa z marychą
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zatrzymali
55-letniego mieszkańca gminy
Tuczno, który w szafie uprawiał
marihuanę.
Funkcjonariusze
podejrzewali, że w mieszkaniu mężczyzny
mogą znajdować się narkotyki.
Ich podejrzenia się potwierdziły. W mieszkaniu, w specjalnie
przygotowanej do tego celu sza-

fie, znaleźli 6 krzaków konopi
indyjskich. Oprócz tego ujawnili
37,9 gramów marihuany. 55-letni
sprawca został zatrzymany.
Według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie
narkotyków jest zabronione. Za
popełniony czyn podejrzanemu
grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolności.
Oprac. mk

Kombatanci
się łączą
W związku z połączeniem 1
stycznia miejskiego i gminnego koła kombatantów powołano nową organizację i nowy
zarząd.
Zarząd Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP tworzą teraz: prezes Janusz Zwolińscy, zastępcy
Jan Danaj i Krystyna Szypura
oraz członkowie: Urszula Korolczuk i Krystyna Szczubel.
W skład Komisji Rewizyjnej
wchodzą Józef Hołowski, Teresa Łaszewska i Antonina Cy-

wińska.
Nowe koło liczy 26 członków,
w tym 13 kombatantów i 13
więźniów politycznych oraz 67
podopiecznych - wdowy po
kombatantach. W sumie to 93
osoby.
Zarząd pełni dyżury w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od
10.00 do 12.00 przy ul.100-lecia
19 - Szkoła Podstawowa nr 4,
a składki z terenu powiatu będą
zbierane w piątki od 10.00 do
12.00 przy ul. Dąbrowskiego 6.
Oprac. AK

Superbohater
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Tomasz Pszczółkowski z Wałcza
podbił serca internautów, po tym
jak opublikowaliśmy na naszym
fanpejdżu w minioną niedzielę
(14 bm.) poniższe zdjęcie z podpisem.
- Jestem kierowcą busu, jeżdżę
od rana i patrzę na zmarzniętych
wolontariuszy WOŚP - opowiada
Tomasz Pszczółkowski z Wałcza.
- Teraz mam pauzę. Więc przebrałem się, zrobiłem herbatę do termosów, wsiadłem na rower i częstuję tych dzielnych ludzi, żeby
się rozgrzali. Poszły już cztery termosy. Później wracam do pracy.
Nasi Czytelnicy podziwiali gest
pana Tomasza i mu gratulowali.
Nasza redakcja podpisuje się pod
wszystkimi pozytywnymi wpisami.
mk

Pieszy na przegranej pozycji
Kolejne nieszczęście na pasach.
We wtorek rano (16 bm.) 80-letni wałczanin został potrącony
na przejściu dla pieszych na ul.
Kościuszki (przy sklepie Gama).
Uderzyła w niego ciężarówka.
Poszkodowanego ze złamaną
kością udową i urazem głowy
przewieziono do szpitala.
Mężczyzna prawdopodobnie w
trakcie wejścia na pasy… zasłaniał reklamówką twarz, by osłonić
ją przed wiatrem. Dlatego nie widział nadjeżdżającego pojazu.
- To kolejne w ciągu krótkiego czasu zdarzenie z udziałem
niechronionego uczestnika ruchu
drogowego - przypomina mł. asp.
Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. - Pamiętajmy, że pieszy w starciu z po-

jazdem jest zawsze na przegranej
pozycji i życie ma tylko jedno.
Od początku tego roku (!) na terenie powiatu wałeckiego doszło
już do 7 zdarzeń drogowych z
udziałem osób pieszych, w tym 2
wypadków i 5 kolizji drogowych,
gdzie 2 osoby zostały ranne.
- Piesi to właśnie ta grupa uczestników ruchu drogowego, która jest
narażona na najbardziej dolegliwe
skutki zdarzeń drogowych - dodaje B. Budzyń. - Pieszy nie bez powodu zwany jest niechronionym
uczestnikiem ruchu drogowego.
Nie ma on żadnych środków
ochrony osobistej, poza własnym
rozsądkiem oraz przepisami prawnymi, które nakładają na niego zarówno obowiązki jak i określone
uprawnienia.
Policjanci przypominają, zanim

wejdziemy na przejście dla pieszych, należy się rozejrzeć. Zdarzenia pokazują, jak istotną sprawą jest zachowanie ostrożności i
uwagi na drodze. Kiedy poruszamy się pojazdem w jakiś sposób
chroni nas ten pojazd: jego maska,
pasy bezpieczeństwa, poduszki
powietrzne. Natomiast pieszego
nie chroni nic. W starciu z pojazdem jest on zawsze na przegranej
pozycji. Auto pognie blachy, stłucze reflektory, a pieszy może stracić życie. Pamiętajmy, im większa
prędkość pojazdu, tym szanse na
przeżycie maleją. Bądźmy więc
uważni na drodze. Rozwaga i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego - to zasady, które wpływają
na nasze bezpieczeństwo.
Oprac. mk

EXTRAWAŁCZ nr 277
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Chodzi proboszcz po kolędzie,
zachodzi do pewnego domu,
a tam siedzi smutna para.
Podchodzi do nich i pyta się:
Dlaczego jesteście smutni?
Na to małżonkowie:
- Bóg nie dał nam dzieci.
Proboszcz kiwa głową i mówi:
Niech pani mąż jedzie do
Włoch i zapali w Watykanie
świeczkę w tej intencji. Mija
kilka lat. Proboszcz przypomniał sobie o bezdzietnych
i poszedł ich odwiedzić.
Wchodzi do domu i widzi kobietę w ciąży otoczoną dużą
gromadką dzieci. Podchodzi
do niej i pyta:
- A gdzie pani małżonek?
Kobieta odpowiada:
- Pojechał do Włoch zdmuchnąć świeczkę.
Przychodzi facet do Urzędu
Pracy i się pyta:
- Czy jest dla mnie jakaś
praca?
Urzędniczka odpowiada mu:
- Tak. 10 000zl zarobków co
miesiąc, firmowy samochód,
firmowy telefon, mieszkanie,
coroczne wakacje z firmy...
- Pani chyba żartuje?? - mówi
zdziwiony koleś.
- Tak, ale to pan pierwszy
zaczął.
Jola przybiega do sąsiadki,
która siedzi przy komputerze.
- Kaśkaaaa! Kaśkaaaa!! Słuchaj jak Ci opowiem kawał to
Ci cycki opadną.
Kobieta odwraca się z zaciekawieniem. Na co Jola
patrząc na jej dekolt mówi.
-A niee, Ty już go znasz.
Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę wymienić swoją
1 mocną cechę.
- Jestem wytrwały.
- Dziękuję, skontaktujemy się
z panem później.
- Zaczekam tutaj.

Jeszcze więcej dobra
14 stycznia Stowarzyszenie DKMS
i ZWA Aktywni zorganizowali
Dzień Dawcy Szpiku podczas 26.
finału WOŚP w Wałczu. W czasie
akcji odebrano próbki materiału
genetycznego od 11 osób. Te osoby po ewentualnym dopasowaniu
ich kodu genetycznego do osoby
chorej na białaczkę mogą być dla
nich dawcami, a tym samym uratować im życie. W poprzednich
edycjach zapisano kilkaset osób,
z których co najmniej dwie były
dawcami szpiku dla chorych.
Oprac. mk
REKLAMA

REKLAMA
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20.01.2018 r. godz. 16:30
„ Kolędy „ w wykonaniu zespołu
„MIĘDZY NAMI „ przy akompaniamencie Marka Giłki
/ hol WCK / wstęp wolny /
21.01.2018 r. godz. 12:00
„GRAFIKA” wystawa Edwarda
Krefta / sala klubowa WCK
/ wstęp wolny /
26.01.2017r. godz. 18:00
Jezioro Łabędzie PETERSBURG
INTERNATIONAL BALLET- balet
do muzyki Piotra Czakowskiego
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 90 zł i 80 zł /
27.01.2018 r. godz. 14:00
Impreza charytatywna na rzecz
Radka Millera
/ sala widowiskowa WCK
/ wstęp wolny /
04.02.2017 r. godz. 18:00
KAZIK & Kwartet ProForma –
koncert / sala widowiskowa
/ bilety 80 zł i 70 zł /
17.02.2017 r. godz. 17:00
Koncert Wiedeński – największe przeboje Johana Straussa,
najpiękniejsze arie i duety
z operetek wiedeńskich
/ sala widowiskowa WCK /
bilety 80 zł /

Terminarz kina „Tęcza”
od: 2018-01-19 do: 2018-01-28
godz. 16:00 ”COCO”
prod. USA / b.o / bilety 13 zł /
od: 2018-01-19 do:2018-01-25
godz. 17:45 I 20:00 ”Król Rozrywki” prod. USA
/12 lat /bilety 16 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

Rozśpiewana gmina
Tradycyjnie Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie zorganizowała koncert noworoczny,
który odbył się 12 stycznia w filii w Lubnie. Śpiewali nie tylko
uczniowie, ale też wójt Jan Matuszewski, jego zastępca Paweł
Kosmalski, radni Rady Gminy
w Wałczu, strażacy, rodzice
i nauczyciele.
Mottem wydarzenia były słowa
„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie
sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie całym swoim życiem”.
Wykonawcami pieśni byli nie
tylko uczniowie, ale też zaproszeni goście - zespół DAX.
- Po raz pierwszy w historii szkoły mieliśmy przyjemność wysłuchać wykonawców klas młodszych: klasy I i IV - mówią
organizatorzy. - Mali artyści
obok starszych - bardziej doświadczonych kolegów - dostarczyli swoim śpiewem niezwy-
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kłych wzruszeń.
Tegoroczny koncert uświetniony
został występem grupy ze Szkoły
Tanecznej Pasja z Wałcza, której tancerkami były najmłodsze
dziewczynki. Małe tancerki podbiły serca publiczności i otrzymały owacje na stojąco.
Rodzice, nauczyciele, strażacy,
radni Rady Gminy Wałcz, a nawet
wójt i jego zastępca też pochwalili się swoimi talentami wokalnymi podczas karaoke. Słuchacze
stwierdzili, że wszyscy wypadli
całkiem dobrze.
Koncert zakończono noworocznymi życzeniami i pokazem
sztucznych ogni. Imprezę przygotowała Justyna Monicka, dekoracjami zajęli się Dorota Hubar,
Paweł Gradek, Katarzyna Kurczewska i Katarzyna Jakubowska-Koza. Uroczystość prowadzili Justyna Monicka i Marek
Świderski.
Oprac. AK

Salon po nowemu
Tegoroczny Salon Doroczny odbywał się na nowych zasadach.
Organizatorzy postanowili zrezygnować z wyboru Artysty
Roku, którego wyłaniano na postawie głosowania publiczności.
Każdy gość MZW mógł kupić
los (dochód zasilał konto WOŚP)
i zapisać na nim nazwisko wybranego artysty. Bywało jednak
tak, że o wygranej decydowała po
prostu liczba znajomych, bo ilość
losów była nielimitowana.
Salon Doroczny to wystawa prezentująca ubiegłoroczny dorobek artystów profesjonalnych.
Zawsze otwiera nowy rok wystawienniczy w Muzeum Ziemi
Wałeckiej. W tym roku muzeum
zaprezentowało prace lokalnych
artystów już po raz 24.
Konkurs na Artystę Roku trwał
nieprzerwanie od początku istnienia Salonu Dorocznego. Jego niekwestionowaną królową była Irena Żychowska, która wygrywała
aż 7 razy, po dwa razy zwyciężali
Maria Maraszek, Jerzy Poszepczyński, Marcin Paprota i Bartłomiej Baranowski.
- Decyzję o rezygnacji z głosowania na Artystę Roku podjęliśmy
ze względu na docierające do nas
głosy samych artystów. Zwracali

uwagę na to, że głosowanie tak
naprawdę nie wyłania najlepszego artysty, ale tego, kogo znajomych było najwięcej na wernisażu - mówi kurator wystawy
Aleksandra Mosiejczuk. - I choć
cel był szczytny, bo pieniądze
przeznaczaliśmy na WOŚP, postanowiliśmy zmienić zasady.
Wszyscy wiedzieli, że to zabawa,
jednak każdy ma swoje ambicje,
co oczywiście rozumiemy. Zbieramy pomysły na to, jak takie głosowanie powinno wyglądać, żeby
wszyscy byli zadowoleni.
Swoje prace zaprezentowali
w tym roku Bartłomiej Baranowski, Katarzyna Bezhubka, Bronisław Cichy, Janusz Gajowiecki,
Dorota Izdebska, Malwina Karpińska, Leszek Majewski, Jacek
Matusiak, Malwina Mosiejczuk
i Dorota Zaremba. Tegoroczną
debiutantką była M. Sokalska z według publiczności - zaskakującymi i bardzo dobrymi pracami.
Ten Salon był też wyjątkowy
z kilku innych powodów. Po raz
ostatni otwierała go A. Mosiejczuk, która postanowiła odejść na
emeryturę. Po raz pierwszy zabrakło obrazów Ireny Żychowskiej,
która ze względu na stan zdrowia
nie maluje. Swoją pracę przywiozła za to znana i ceniona pocho-

dząca z Wałcza artystka Dorota
Izdebska.
- Aleksandra Mosiejczuk mnie
przekonała mówiąc, że jeżeli ktoś
coś robi, a tego nie pokazuje, to
tak trochę bez sensu. Uznałam,
że ma rację. Od ośmiu lat nie
mieszkam w Wałczu, więc to dla
mnie też trochę taka podróż sentymentalna do miejsca i ludzi,

których znam, których lubię i cenię - mówi D. Izdebska. - Ponieważ większość prac udało mi się
sprzedać, pokazuję dzisiaj jedną
- impresję, która jest związane
z interesującym mnie ostatnio
tematem - odwiedzanymi przeze
nie miejscami, morzem, statkami
i żaglówkami.
mk
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Wszyscy się pokłócili

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta
trwała tylko 1,5 godziny, lecz w jej
trakcie pokłócili się praktycznie
wszyscy ze wszystkimi. Przygotowane przez kierownictwo ratusza
wszystkie trzy projekty uchwał
nie uzyskały akceptacji radnych
i można się tylko zastanawiać po
co było zbierać się w sali sesyjnej.
16 stycznia przybyło 19 z 21 radnych, a w sali zasiadło również całe
kierownictwo z burmistrz Bogusławą Towalewską na czele. Porządek
obrad zawierał tylko pięć punktów,
z których najważniejszy był ten
o podjęciu uchwał.
Już pierwsza w sprawie skargi na
decyzję wojewody zmieniająca nazwę ulicy 12 Lutego na Generała
Andersa wzbudziła wiele emocji.
Oczywiście nie obyło się bez osobistych wycieczek i nawet obrażania. Radni spierali się w tej sprawie
z kierownictwem ratusza, lecz także
pomiędzy sobą. Radca prawny argumentował, że termin złożenia skargi
już minął, więc należy do projektu
uchwały wnieść poprawkę o przywrócenie terminu.
- Nie powinniśmy procedować tej
uchwały, ponieważ sąd ją odrzuci argumentowała Anna Ogonowska.
REKLAMA

- Skoro pani burmistrz poświęciła
swoją energię na apele w prasie,
mogła wcześniej wnieść skargę.
Ważniejsze dla pani było skierowanie - za nasze pieniądze - apelu niż
zajęcie się sprawą.
- To porażka pani burmistrz - przekonywał Maciej Goszczyński. Gdyby pani tak zależało na tym, aby
nazwa ulicy nie została zmieniona,
to podjęłaby pani działania dużo
wcześniej. Wystarczyło, aby podjęła pani realne działania w tej materii, a nie skupiała się na negowaniu
prawa i próbie kolejnej „bitewki”
z Radą.
- Moi przedmówcy mają dar odwracania kota ogonem - ripostowała Bogusława Towalewska. - Co najmniej
dwukrotnie zwracałam się do Rady
o zmianę nazwy i ani przewodniczący, ani żaden z radnych nie podjął tego tematu. Wystąpiłam więc
z projektem uchwały, lecz przewodniczący Ryder tak długo przeciągał
zwołanie sesji, aby termin złożenia
skargi minął. Proszę nie przerzucać
odpowiedzialności na burmistrza.
Problemem jest czy Rada ma wolę,
aby zaskarżyć decyzję wojewody
o zmianie nazwy, czy też nie.
Burmistrz przedstawiła kalendarium
postępowania w tej sprawie. Wynika

z niego, że w wykazie z 6 czerwca
2016 roku otrzymanym z Urzędu
Wojewódzkiego do zmiany nazwy
kwalifikowała się wyłącznie ulica
Armii Ludowej. Nazwa 12 Lutego pojawiła się dopiero w piśmie
wojewody z 27 października 2017
roku. Prawie miesiąc później Urząd
Miasta wystąpił do IPN-u o uzasadnienie konieczności zmiany nazwy.
13 grudnia 2017 roku wojewoda nazwę zmienił. Sześć dni później podczas sesji RM burmistrz apelowała
o wniesienie skargi. Apel powtórzyła na sesji 4 stycznia. Dziewiątego
tego miesiąca wnosiła o zwołanie
na 11 stycznia sesji nadzwyczajnej
w tej sprawie.
- Jeżeli otrzymuję popołudniowy
telefon z prośbą o zwołanie sesji
za dwa dni, to ciężko mi się z tym
zgodzić - mówił Zdzisław Ryder. Radni muszą przeanalizować materiały i wnieść ewentualne poprawki.
Mam prawo wyznaczać terminy sesji i proszę mi nic nie narzucać.
- Sesja w tej sprawie można było
zwołać wcześniej - uważał Maciej
Żebrowski. - Nie było jednak woli
ze strony przewodniczącego. Publikuje pan apele w prasie, podpisując
się w imieniu całej rady, a ja i część
radnych nie zgadzamy się z pańską

opinią. Mówienie, że nazwa 12 Lutego jest nieodpowiednia, a chodzenie na obchody na cmentarz wojennych na Bukowinie, to hipokryzja.
Data 12 Lutego to w jakiś sposób
święto naszego miasta.
- Czy radny Żebrowski wie, kto to
byli Żołnierze Wyklęci i kim była
Inka? - pytał Andrzej Subocz. Można znać daty, lecz nie rozumieć
historii i widać, że pan tej historii nie
rozumie.
- Pani burmistrz szkaluje radnych
w gazetach - twierdził Bogdan Pomorski. - Sprawa 12 Lutego to kolejna okazja, aby „dokopać” radnym. Był czas wcześniej zająć się
problemem, a teraz kopiecie się po
„politycznych kostkach”.
Do dyskusji włączyła się jeszcze
wiceburmistrz, a radna Ogonowska
polemizowała z radcą prawnym kto
może i powinien wnieść skargę; radni, czy też burmistrz.
Ostatecznie za przyjęciem uchwały
o skierowaniu skargi do sądu głosowali: Andrzej Ksepko, Maciej
Żebrowski, Stanisław Bęben, Anna
Miedzianko i Halina Kuch. Przeciwko było 13 rajców. Do apelu mieszkańców ul. 12 Lutego, aby nie zmieniać nazwy nie przychylił się nawet
wybrany z okręgu, w którym leży
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wzmiankowana ulica, radny Marek Giłka. Od głosu wstrzymał się
Bogdan Pomorski. Andrzej Kwiatkowski oraz Bożena Terefenko byli
nieobecni. Tym samym uchwała
przepadła i musimy się powoli przyzwyczajać do nowej nazwy.
Radni pochylili się również nad projektem uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta dla terenu położonego przy
ulicy Nadjeziornej. Po krótkiej dyskusji uchwała nie przeszła. Podobnie jak projekt zmian w budżecie
miasta na rok 2018, który radni odrzucili bez żadnej dyskusji.
piotr

Czwartek, 18 stycznia 2018

W sobotę (13 bm.) Fitness Club
Puls w Wałczu z okazji pierwszej
rocznicy otwarcia siłowni odbyły
się I Otwarte Mistrzostwa Wałcza w Wyciskaniu Sztangi i Podciąganiu na drążku.
Z ciężarami mierzyli się zawodnicy
i zawodniczki z Pomorza, Śląska,
Mazowsza, Kujaw i innych części
Polski. Jako pierwsza swoich sił
spróbowała ósemka miłośników
walki z grawitacją i swoim ciałem. W konkurencji podciągania
na drążku bezapelacyjnie klasą dla
siebie był Adam Biedziak z Katowic, którego wynik 36 powtórzeń
(uzyskany pomimo 10-godzinnej
nocnej podróży) umieszcza go
w ścisłej czołówce zawodników
krajowych. Kolejne miejsca na podium zajął zawodnik z Malborka
Michał Ziemba z wynikiem 26 powtórzeń, po dogrywce pokonując
najlepszego z Wałczan Krzysztofa
Janika (FCP). Minimalnie za podium znalazł się kolejny wałczanin
- współorganizator imprezy, Michał Toporek (FCP) z wynikiem 25
podciągnięć.
Wyciskanie wśród pań wygrała
REKLAMA

Wielkie mięśnie i serca
zaledwie 18-letnia Honorata Domaradzka z Mączna (gm. Tuczno),
która wyprzedziła Dorotę Nadaj
i Beatę Białą (wszystkie zawodniczki FCP). Niewielka masa ciała, a także młody wiek pozwalają
wiązać ze zwyciężczynią duże nadzieje na przyszłe starty.
Mężczyźni swoje zmagania zaczęli od najniższej kategorii do 75
kg. W niej prym wiódł zawodnik
gospodarzy, trener sekcji sportów
siłowych FCP, M. Toporek, który
zakończył rywalizacje z wynikiem
140 kg, wyprzedzając o 12,5 kg
mistrza świata weteranów Zbigniewa Hodowańca. Na podium
znalazło się też miejsce dla kolejnego wałczanina, 18-letniego Łukasza Bałuta również trenującego
w „Pulsie”.
Kategoria do 85 kg obfitowała w bardzo dobre wyniki, a zawodnicy toczyli bój
o zwycięstwo, aż do ostatniego
trzeciego podejścia. Ostatecznie
wygrał reprezentujący Team Wrocław, mieszkaniec Szczecina Szymon Podolańczyk, który z wynikiem 187,5 kg okazał się o 2,5kg
lepszy od zawodnika klubu Rufian

Jankowo, Mateusza Rufkiewicza.
Podium uzupełnił startujący ostatni rok w juniorach Marcin Bała,
który przyjechał z Chełmna. Najlepszy z Wałczan Hubert Antoszewski ukończył rywalizację na
szóstym miejscu.
W kategorii do 95 kg jako pierwszy
magiczną barierę 200 kg złamał,
znany w całej Polsce Paweł Tyborczyk (Team Wrocław), już w pierwszej kolejce uzyskując 210 kg.
W następnej poprawił się o kolejne 10 kg i stało się jasne, że reszta
rywali będzie oglądać plecy faworyta. 200 kg udało się uzyskać
również gościowi z Płocka Jarosławowi Fabiszewskiemu, zaś
czołową trójkę zamknął Paweł
Przybyłowicz, ze zdecydowanie
najmocniejszego klubu na zawodach Team Wrocław.
W kategorii do 105 kg doszło do
bezprecedensowej sytuacji, w której trójka zawodników uzyskała
identyczny wynik (187,5 kg). Z racji najmniejszej masy ciała okazały puchar za pierwsze miejsce powędrował do najmłodszego z tego
grona, niedawnego mistrza Polski
juniorów Dawida Wróblewskiego

ze Świtu Świdwin. Kolejne miejsca zajęli Leszek Pasieka i Mateusz Młynarczyk.
Najciężsi wyciskacze w kategorii
+105 kg również stanęli na wysokości zadania. Bezkonkurencyjny
okazał się bydgoszczanin, mający
na swoim koncie międzynarodowe
sukcesy Bartłomiej Kachelski, którego 247,5 kg wprawiło w podziw.
Wynik ten pozwolił mu wygrać
również w kategorii senior open
(przed P. Tyborczykiem i J. Fabiszewskiem). Drugie miejsce przy-
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padło Adrianowi Lisowi, który
z wynikiem 202,5 kg jednocześnie
wygrał kategorię junior open 23
(przed M. Bałą i reprezentantem
miasta gospodarzy, H. Antoszewskim). Podium zamknął kolejny
weteran sportowych aren Jarosław
Bastek.
Uroczystość zakończyła dekoracja
Najsilniejszych Wałczan, w której
klasyfikacja przedstawiała się następująco 1. M. Toporek, 2. H. Antoszewski, 3. Łukasz Bałut.
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Podsumowanie karateków

Podsumowanie roku sportowego Klubu Karate Tradycyjnego
było okazją do przedstawienia
dorobku klubu i jego dokonań,
lecz przede wszystkim do nagrodzenia najaktywniejszych
zawodniczek i zawodników.
W sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 11 stycznia spotkali się zawodniczki i zawodnicy,
rodzice, instruktorzy, działacze
i goście. Przybyła wiceburmistrz
Joanna Rychlik-Łukasiewicz, zastępca wójta gminy Wałcz Paweł
Kosmalski, sekretarz powiatu
Zbigniew Wolny oraz radni Rady
Miasta.
Honory domu sprawował prezes
KKT Krzysztof Gwizdała, który
w swoim wystąpieniu przedstawił
działalność klubu w minionym
roku.
- W 2017 roku nasi zawodnicy
zdobywali punkty w ciągu 10 miesięcy treningów, uczestnicząc w 4
pokazach karate, 6 egzaminach
technicznych, 2 turniejach Pucharu W.S.I.Poland - mówił prezes. - Braliśmy udział w jednym
turnieju o zasięgu międzynarodowym oraz w dwóch turniejach
niższej rangi, dwóch szkoleniach
krajowych, jednym szkoleniu
sędziowskim, a także w letnim
obozie sportowym. Wyjechaliśmy
również na szkolenie międzynarodowe w Prenzlau. Pragniemy
podziękować władzom samorzą-

dowym miasta, gminy i powiatu
za pomoc finansową, bez której
trudno byłoby nam osiągać wysokie rezultaty szkoleniowe.
Aby zwyciężyć w klasyfikacji,
zawodnicy musieli przez cały
rok gromadzić punkty za udział
w zajęciach treningowych, pokazach, szkoleniach, zawodach,
egzaminach i obozach. Tegoroczna klasyfikacja była pod każdym
względem rekordowa, bowiem
objęła niemal 140 osób, a punkty
można było zdobywać podczas 30
różnych aktywności klubowych.
W klasyfikacji do lat 14 zwyciężył Hubert Zbieralski, który wyprzedził Kingę Siedlecką
oraz Katarzynę Marcinkowską.
W klasyfikacji powyżej 14 roku
życia najlepszy okazał się Oskar
Michorek przed Klaudią Bezler
i Mikołajem Piątkiem. Trójka najlepszych otrzymała nagrody rzeczowe, a pozostali z pierwszej 10
okolicznościowe dyplomy.
Uroczystość była przeplatana pokazami karate w wykonaniu grup
zawodniczek i zawodników klubu
o różnym stopniu zaawansowania.
Na koniec minutą ciszy uczczono pamięć przedwcześnie zmarłego Piotra Wysockiego, byłego
zawodnika KKT, uczestnika misji w Afganistanie i organizatora
wielu imprez karate w Markach
pod Warszawą, gdzie mieszkał.
piotr

Serbia zdobyta
Z jednego z najsilniej obsadzonego turnieju pięściarskiego w Europie zawodniczki KS
Korona Anna Góralska i Dominika Pogrzebska przywiozły dwa medale.
W serbskim mieście Sombor
w minionym tygodniu odbył się
międzynarodowy turniej Nations Cup, gdzie pośród niemal
REKLAMA

200 zawodniczek z całego świata walczyły dwie wałczanki.
Dominika Pogrzebska najpierw
pokonała dwukrotną medalistkę
mistrzostw Europy, reprezentantkę Węgier, lecz w kolejnej
walce doznała kontuzji ręki
i pomimo ambitnej postawy
musiała uznać wyższość rywali
i w swojej wadze zajęła drugie
miejsce.

Natomiast druga podopieczna
trenerów Łukasza i Zbigniewa Butryńskich Anna Góralska
miała przed sobą znacznie trudniejszą przeprawę. W kategorii
wagowej, w której występowała
wałczanka, zgłoszono aż 14 zawodniczek i tym samym droga
do medalu znacznie się wydłużyła. Polka najpierw pokonała
Holenderkę, później w ćwierćfinałowym boju wygrała z zawodniczką z Kazachstanu, lecz
w półfinale uległa kolejnej reprezentantce tego kraju i zdobyła brązowy medal.
- Cieszy postawa naszych
wychowanek - ocenił zawody prezes KS Korona Łukasz
Butryński. - Mimo że jeste-

śmy po okresie budowania siły
i wytrzymałości, czyli daleko od
optymalnej formy, wygrywamy
walki z bardzo silnymi zawodniczkami. Osiągnęły ten sukces
dzięki ciężkiej pracy i niesamo-

witej ambicji. Przy okazji dziękujemy za pomoc w przygotowaniach właścicielom siłowni
Athletic Gym & Fitness.
Oprac. p
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Podsumowanie młodych orłów

Młodzi piłkarze KS Orzeł
podsumowali ubiegły rok, co
było okazją do podziękowania
sponsorom oraz nagrodzenia
wszystkich zawodników.
W Klubie Brygady Wsparcia
Dowodzenia WKPW 12 lutego

spotkali się zawodnicy, trenerzy,
rodzice i działacze, a także zaproszeniu goście. Przybyła burmistrz
Bogusława Towalewska, sekretarz powiatu Zbigniew Wolny i
prezes Orła Dariusz Baran.
W ubiegłym roku młodzi piłkarze z różnych grup wiekowych

uczestniczyli w kilkunastu turniejach - nie tylko w Polsce, lecz
również w Niemczech i zajmowali w nich czołowe lokaty.
Zespół z rocznika 2006 wygrał
rywalizację w wałeckiej grupie
orlików i zajął 7. miejsce w turnieju okręgowym.

Wszyscy zawodnicy z rąk zaproszonych gości otrzymali szaliki
i czapki w klubowych barwach
oraz okolicznościowe kalendarze. Zwieńczeniem był - podzielony wśród przybyłych - okazały
tort.
Zarząd klubu oraz trenerzy skła-

„Piątka” najlepsza
Podczas powiatowych igrzysk
młodzieży szkolnej w siatkówce najlepsi okazali się uczniowie SP nr 5.
12 stycznia w hali na Dolnym
Mieście rywalizowały trzy, składające się z uczniów wygaszanych gimnazjów i kl. VII zespoły.
Reprezentanci „piątki” wygrali
wszystkie mecze bez straty seta.
Drugie miejsce zajęli uczniowie
REKLAMA

SP nr 4, a trzecie SP Chwiram.
Występujący w składzie: Jakub
Sobecki, Jakub Kudliński, Jakub
Żuber, Jakub Kozakowski, Kacper Świrad, Przemysław Gralka,
Bartosz Grzesiak, Patryk Wiese
i Krystian Sinoradzki podopieczni Adama Czaszyńskiego będą
reprezentować nasz powiat podczas rozgrywek regionalnych.
Oprac. p
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dają podziękowania rodzicom
i sponsorom za pomoc w przygotowaniu podsumowania oraz
zaprasza wszystkich chętnych
chłopców z rocznika 2003 -2009
na zajęcia treningowe.
Oprac. p
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