1

Czwartek, 15 lutego 2018

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

www.extrawalcz.pl

ISSN 2449-9293

NIEZALEŻNA GAZETA BEZPŁATNA

nr 281 rok V, 15 lutego 2018 r.

Znak
w „prezencie”
od burmistrza

TS

6 lutego na drodze powiatowej
23052 Borowik -Człopa, Zarząd
Dróg Powiatowych wkopał znak
B-18 mówiący o zakazie wjazdu
pojazdów o masie przekraczającej 16 ton. Zamyka on droREKLAMA

gę przejazdu pojazdom Lasów
Państwowych, pojazdom komunalnym (załadowanym śmieciarkom), ale również blokuje
całkowicie prowadzenie gospoDokończenie na str.6

Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Dwoje bohaterów

Wałczanka Anna Krotewicz
i Artur Piosik z Zielonej Góry
byli bohaterami trzeciej edycji
Balu Czerwonej Róży, zorganizowanego 10 lutego w hotelu
Lider przez Esterę Naczk i posła Pawła Suskiego. Mimo że
frekwencja była najniższa spośród wszystkich edycji, na rzecz
bohaterów imprezy zebrano
najwięcej pieniędzy.
Na pomysł stworzenia balu charytatywnego wpadła E. Naczk,
goszcząc na podobnych imprezach w innych miastach.
- Spodobała mi się formuła łączenia przyjemnego z pożytecznym:
pomagania, zabawy karnawałowej, ale także integracji, do której
takie imprezy są świetną okazją mówi pomysłodawczyni.
Dokończenie na str.3
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Czego rocznica?
Piszę ten tekst 12 dnia lutego
w 73. rocznicę… Właśnie,
w rocznicę czego? Dla jednych jest to dzień wyzwolenia Wałcza, dla drugich data
powrotu miasta do macierzy,
a dla innych dzień zmiany
okupacji z niemieckiej na

radziecką. Choć z tą ostatnią czynnością można dyskutować, choćby dlatego, że
nasze miasto od roku 1772
należało do Niemiec i nazywało się Deutsch Krone.
Podobne kłopoty z nazwaniem, jakie wydarzenie upamiętniamy mieli również
przemawiający, czy także
duchowni odmawiający ekumeniczną modlitwę podczas
uroczystości, która odbyła
się dzisiaj na Cmentarzu Wojennym na Bukowinie. Było
więc wyzwolenie Wałcza
spod okupacji niemieckiej,
ktoś inny powiedział, że 73
lata temu miasto powróciło
do macierzy, a w liście wicewojewody zachodniopo-

morskiego Marka Subocza
odczytanym przez jednego
z jego urzędników padło
stwierdzenie: „W tym roku
przypada 73. rocznica zdobycia Wałcza przez oddziały Armii Czerwonej oraz
przełamania Wału Pomorskiego przez jednostki 1 Armii Wojska Polskiego”. Jak
więc widać, niemal każdy
z uczestników był na innej
uroczystości i wyrażał inny
pogląd na historię tego wydarzenia. Każdy z przemawiających podkreślał jednak
męstwo i odwagę polskiego żołnierza - bez względu
pod jakim sztandarem walczył - i dziękował za daninę
krwi i własnego życia. I to

jest pocieszające, ponieważ
niektórzy zwolennicy poprawiania historii zaczynają już
nawet kwestionować czyny
niektórych armii i heroizm
„niemodnych” dziś żołnierzy, chcą aby odeszli w zapomnienie. Odczytano również
apel poległych - bez przywoływania ofiar katastrofy
z 10 kwietnia 2010 roku.
Jak wytłumaczył mi jeden
z obecnych, apel smoleński
odczytuje się wyłącznie przy
apelach pamięci, a nie poległych.
Szkoda, że na uroczystości
zabrakło - oprócz trójki pozostałych radnych Rady
Miasta. Można mieć różne
poglądy polityczne i inną

Felieton na rozgrzewkę

niż pozostali historyczną
wizję, lecz pamięć o poległych to wyrażenie im
hołdu. Szkoda również,
że podpisania zaproszeń
na uroczystość upamiętnienia - jaka by ona nie
była - rocznicy odmówił również nieobecny - przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Ryder. Panie
przewodniczący jest pan
nie tylko działaczem partii rządzącej, lecz także,
a może przede wszystkim,
przedstawicielem wszystkich mieszkańców, nawet
tych, dla których data 12
lutego to dzień wyzwolenia.
piotr

Koszary zdobyte
W ramach obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Wałcza 10
lutego na terenie Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się druga edycja „Bitwy
o koszary”.
- Postaramy się przenieść państwa w wydarzenia, które miały
miejsce w 1945 roku. Mija 73.
rocznica zdobycia Wałcza przez
oddziały Armii Radzieckiej, które
zaczęły walki w okolicach dzisiejszego Dolnego Miasta. Tam

się nie udało, nie udało się na
ulicy Bydgoskiej i Wałcz poszedł
w tzw. okrążenie - opowiadał
Wojciech Olek, który prowadził
inscenizację i przybliżył oglądającym wydarzenia z 1945 roku. –
Miejsce, w którym jesteśmy, jest
bardzo dobre, aby pokazać, jak
wyglądały walki w mieście, na terenie zurbanizowanym, w którym
się ciężko poruszać.
W. Olek mówił także m.in.
o rodzajach broni czy wojsk
biorących udział w walkach.

W inscenizacji uczestniczyli rekonstruktorzy z Wałcza, Piły,
Złotowa i Poznania. Było dużo
dymu, ognia, strzałów, hałasu, ale
... mało oglądających. Widocznie
sobotnie przedpołudnie nie jest

najlepszą porą na organizację
tego typu przedsięwzięć.
Po inscenizacji można było zwiedzić fortyfikacje oraz obejrzeć
stoiska przygotowane przez 100
batalion łączności; częstowano

także wojskową grochówką.
Organizatorami były PWSZ, fundacja na rzecz PWSZ w Wałczu,
Muzeum Wału Pomorskiego i 100
batalion łączności.
k
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- Przygotowania rozpoczynamy już latem, wtedy wybieramy
osobę, która będzie bohaterem
balu. Później rozsyłam oficjalne
pisma do najważniejszych osób
w państwie i celebrytów z prośbą
o wsparcie. Odzew jest niestety
różny, w tym roku cieszymy się
bardzo z koszulki z podpisem Kamila Stocha, która została przekazana na licytację - dodaje P. Suski. - Niestety w tej edycji mamy
problem z frekwencją. Przygotowywaliśmy się na 120 osób, jest
75. Niestety część naszych gości,
w tym stałych bywalców, rozłożyła choroba. Nie odwiedził nas
też żaden przedstawiciel samorządu miejskiego i powiatowego.
Bawimy się więc w kameralnym
gronie.
Tegoroczną Królową Balu Czerwonej Róży była wałczanka
Anna Krotewicz. Po zachorowaniu na ropnia mózgu ze zdrowej
nastolatki stała się osobą niepełnosprawną, z lewostronnym niedowładem ciała, padaczką lekoodporną i cukrzycą. Ma problemy
z mową i pamięcią.
Ważnym elementem jej życia są
Warsztaty Terapii Zajęciowej, do
których uczęszcza.
- Właśnie tam, gdzie prowadzę
zajęcia muzyczne, poznałam Anię
i jej smutną historię. Bardzo zabolało mnie to, że choroba zabrała szansę na dalszy rozwój swojego talentu - mówi E. Naczk.
- Kandydaturę Ani zaproponowała także Stefania Ludwiczak.
Kiedy prowadziła klub 4H, Ania
była jej podopieczną - opowiada
REKLAMA

P. Suski. - Pani Stefania opowiedziała mi historię Ani i zmagania
jej mamy z ZUS-em. Proszę sobie bowiem wyobrazić, że mimo
niepełnosprawności Ani zabrano
rentę socjalną. Otrzymywała niecałe 700 złotych, a i tego została
pozbawiona. Na szczęście - także
dzięki ogólnopolskim mediom
- jest szansa na odzyskanie tych
pieniędzy. Niedługo przed sądem
odbędzie się kolejna rozprawa.
Od początku inicjatywę wspierają Aleksandra i Lech Krukowscy,
którzy poza uzupełnieniem balowego menu o napoje, obejmują
bohatera balu patronatem. Tym
razem na ich wsparcie mogła liczyć nie tylko Ania, ale także
pochodzący z Zielonej Góry Artur Piosik, który porusza się na
wózku inwalidzkim. Otrzymał
dofinansowanie do windy samo-

chodowej i 5 tysięcy złotych na
rehabilitację.
Właściciele Victorii Cymes nie
zapomnieli również o Ani Krotewicz, której ufundowali warty
5 tys. zł turnus rehabilitacyjny
w ośrodku „Zabajka”. Ponadto,
organizatorzy przewidują, że po
rozliczeniu wszystkich kosztów
konto Ani zasili jeszcze 5 tys.
złotych, ale to nie wszystko. Od
pierwszej edycji Bal Czerwonej
Róży wspierają także Alina i Bolesław Rafałkowie, którzy przekazali Ani 1% swoich podatków,
zachęcając tym samym innych
uczestników do podobnej czynności. Przedsiębiorcy poinformowali, że kwota, która zasili konto
Ani Krotewicz dzięki ich podatkom, wyniesie 5 tys. złotych.
O oprawę muzyczną imprezy zadbał pilski zespół „The Rockers”.
Było też kilka innych muzycznych
niespodzianek. Piosenkę „Niech
żyje bal” zaśpiewała podopieczna
E. Naczk Katarzyna Szwedzka.
Przed gośćmi wystąpiła także wałecka mezzosopranistka Aleksandra Olejnik, która - warto dodać
- była najchętniej licytującą osobą
na balu. Co ważne, goście w tym

kameralnym wyjątkowo dobrze
się bawili. Jeszcze o 4 rano na
parkiecie tańczyła połowa sali.
Organizatorzy pragną serdecznie
podziękować wszystkim uczestnikom balu oraz ofiarodawcom,
którzy z różnych powodów nie
mogli być na balu PZZ Wałcz,
Sklep Jubilerski ONYX Eweliny
Katarzyńskiej i Joanny Rymszewicz, Sklep Jubilerski Topaz Sylwia i Mariusz Górnik, Kwiaciarnia Kosteccy, starosta Wałecki
Bogdan Wankiewicz, przewodni-

czący Rady Powiatu Bogdan Białas, Andrzej Narbut, Bank PKO
SA, Sławomir Ptak.
- Dziękujemy również Jolancie
Pawlus za zaangażowanie oraz
ofiarowane przedmioty na bal,
wśród których znalazł się nawet
tort własnego wyrobu, Kasi Aftyce za niesamowity wystrój sali,
a także COS OPO Wałcz za miłą
obsługę, wspaniałe jedzenie i niezwykłą atmosferę - podsumowują
E. Naczk i P. Suski.
piotr
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OGŁOSZENIA DROBNE
RÓŻNE:

LOKALE, NIERUCHOMOŚCI:
Sprzedam mieszkanie w Mirosławcu.
Tel. 795-469-054

Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków
tel: 67 258 26 84.
Sprzedam nowe bezczynszowe mieszkanie,
40 m2, 3150zł/m2,
tel. 882 093 640.

Sprzedam ziemię 8,14 ha.
Tel. 792-020-549

PRACA:

Wynajmę lokal,
tel. 725 929 462.

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

Sprzedam garaż z kanałem na Dolnym
Mieście,
tel. 662 362 939.

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/

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
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
Sprzedam mieszkanie
w Mirosławcu.
Tel. 795 469 054
Sprzedam dużą działkę 3,5 tys. m. w tym
521m budowlanej Nowe Morzyce

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
Dam pracę osobie ze znajomością
j. niemieckiego w mowie i w piśmie. Gwarantuję umowę o pracę
Praca Wałcz. Tel. 694 399 819
Zatrudnię technika farmaceutycznego.
Tel. 609-139-519
Stacja paliw BOBRYK w Lubnie zatrudni
osobę do pracy. CV składać osobiście na stacji
paliw.
Tel. 606-281-130
Stacja paliw BOBRYK w Lubnie, zatrudni osobę
do pracy. CV składać osobiście na stacji paliw.
Tel. 606-281-130
Zatrudnię technika farmaceutycznego.
Tel. 609-139-519
Dam pracę osobie ze znajomością j.niemieckiego w mowie i piśmie. Gwarantuję umowę
o pracę w Wałczu.
Tel. 694-399-819

Sprzedam ziemię 8,14ha.
Tel. 792 020 549

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/

MIESZKANIE TBS 48m2
(2 pokoje) zamienie na mniejsze
Tel. 501 464 027

TOMBUD Wałcz zatrudni majstra budowy
z doświadczeniem.
Tel. 504-408-763

Sprzedam mieszkanie własnościowe w
centrum Wałcza, pow.57m2. 3000 zł za m2.
Cena do negocjacji.
Tel. 510 127 124

Pokój do wynajęcia.
Tel. 606-362-731
Wynajmę lokal użytkowy 26m przy ul. Kilińszczaków 35 w Wałczu (ścisłe centrum)
od 01.05.2018r.
Tel. 509-444-815
Sprzedam dużą działkę 3,5 tyś m w tym 521
m budowlanej. Nowe Morzyce.
Tel. 693-424-150

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo.
REKLAMA

Remonty, wykończenia mieszkań,
tel. 739 531 694.

„VICTORIA CYMES”Sp. z o.o. w Wałczu zatrudni murarzy, mechaników maszyn produkcji
spożywczej, pracowników produkcji z grupą.
Tel. 661-912-897
Agencja Reklamy poszukuje osoby o dobrej prezencji, komunikatywnej do prac tymczasowych.
Tel. +48 608 631 285
Zatrudnię na busa kierowcę – handlowca. Pełny
etat. Trasy w kraju do 400km.
Tel. 608-281-862

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
Sprzedam zadbaną Toyotę Corolla z 2006 r. HTB. 204 000 km
przebiegu. 1.6 benzyna. Klimatyzacja, centralny zamek, hak.
Tel. 608-218-171
Rekuperacja Fresh House.
Tel. 510-490-877
Ja Jerzy Naranowicz przepraszam
Arkadiusza Pielecha za to, że
pomówiłem go o przechwytywanie
mojej korespondencji i podrabianie
moich podpisów.
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Wałeccy policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn,
którzy wynieśli z marketu 49
tabliczek czekolady znanej firmy o wartości ponad 500 zł.
Do kradzieży doszło na terenie
jednego z marketów w Wałczu.
Sprawcy po dokonaniu słodkiej

Słodka kradzież

5

kradzieży uciekli ze sklepu.
- Młodzi mężczyźni przed kradzieżą razem weszli do sklepu,
po czym jeden z nich po chwili
opuścił market - mówi mł. asp.
Beata Budzyń. - W tym czasie
sprawca, który został wewnątrz,
zabrał z półki dwa kartony czekolad i zaczął uciekać w kierun-

ku wyjścia. Stojący na zewnątrz
kolega otworzył mu drzwi.
W ustaleniu sprawców pomógł
monitoring.
Funkcjonariusze
zatrzymali jednego, drugi - kiedy dowiedział się że szukają go
policjanci - sam zgłosił się na
komendę. Śledczy przedstawili
podejrzanym zarzut kradzieży

mienia, do którego przyznali się
i skorzystali z możliwości dobrowolnego poddania się karze.
Sprawcami okazali się dobrze
znani policjantom 21-latkowie
(jeden z nich był już wcześniej
karany za kradzieże sklepowe).
Część słodkiego łupu sprawcy
zdążyli sprzedać, a za zarobione

pieniądze kupili alkohol i artykuły spożywcze. Wg kodeksu
karnego kradzież cudzego mienia zagrożona jest karą od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia
wolności.
Oprac. mk

warto ryzykować życie dla kilku
chwil przyjemności. Przyczyną
największej liczby wypadków na
lodzie jest brawura oraz nieumiejętność określenia wytrzymałości
lodu.
Jeżeli lód pęknie i wpadniemy do
wody, to nie wolno nam panikować, nabierzmy powietrza, postarajmy utrzymać się na powierzchni wody, zablokujmy się rękoma,
wzywajmy pomoc, postarajmy
sami wyczołgać się na powierzchnię lodu. Jeżeli nam to się uda, to
nie wstajemy, tylko staramy się
przeczołgać w bezpieczne miejsce.
Gdy zauważymy osobę, pod którą
załamał się lód, to w pierwszej
kolejności należy powiadomić
służby ratownicze. Nie biegniemy w jej kierunku - lód, w tym
miejscu jest na pewno słabszy
i nie utrzyma dwóch osób, możemy się podczołgać na bezpieczną

odległość i rzucić cokolwiek, za
co może się złapać osoba w wodzie - gałąź, kurtkę, szalik. Osoba wyciągana nie powinna się
podciągać, a jedynie być biernie
wyciągana.

Zachęcam do jazdy na łyżwach
i ślizgania się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora
czy rzeki, nawet jeśli pokryte są
(z pozoru!) grubą warstwą lodu,
nie są bezpiecznym miejscem

do zabawy. Lód w każdej chwili
może się załamać!
Oprac: kpt. Mirosław Gruchot
KP PSP w Wałczu
Zdjęcia: archiwum KP PSP
w Wałczu

Bezpieczeństwo na lodzie

Zimowa aura i lód, jaki pojawił
się na jeziorach, stawach i rzekach po kilkudniowych mrozach, kusi miłośników ślizgania
się, jazdy na łyżwach i łowienia
ryb pod lodem. Dobrze by było
wiedzieć, jak zachować się w razie wypadku, choć mamy nadzieję, że nikt nie będzie musiał
z tych wskazówek korzystać.
W większości miejsc lód jest jeszcze zbyt cienki a kontakt z lodowatą woda może zakończyć się
tragicznie. Ujemne temperatury
wcale nie oznaczają, że lód jest
bezpieczny. Prawidłowa grubość lodu to około 10-12 centymetrów - po takim ludzie mogą
chodzić. Jednak nie wiemy czy
taka grubość lodu jest na całej
powierzchni akwenu. Ważna jest
też struktura lodu. Gdy nie masz
pewności co do warunków, warto zastanowić się, czy naprawdę

Nastawieni na sukces
W
Powiatowym
Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się uroczystość wręczenia stypendium
najbardziej wyróżniającym się
uczniom szkół prowadzonych
przez powiat.
8 lutego w auli szkoły zebrali się
uczniowie wraz z rodzicami, dyrektorzy szkół i nauczyciele, był
również starosta Bogdan Wankiewicz oraz wicestarosta Jolanta
Wegner.
Koordynatorzy Kamila Trojanowska oraz Arkadiusz Niefiedowicz
opracowali dwa projekty według
których stypendyści otrzymali
wsparcie. Pierwszy to „Wiedza
oparta na praktyce - modernizacja
kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” oraz „Moje kompe-

tencje - otwarte wrota do kariery
- podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów
liceum ogólnokształcących w powiecie wałeckim”.
W pierwszym projekcie stypendia przyznano 30 uczniom Po-

wiatowego Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Zawodowego
oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w drugim
9 uczniom ZS nr 1 i „ogólniaka”
w RCKU.
- Cieszę się, że możemy przekazać
środki, które młodzież wykorzysta

na cele edukacyjne - mówił starosta. - Postawiliśmy na dwa rodzaje
kształcenia; zawodowe i ogólnokształcące. Mam nadzieję, że stypendia wykorzystacie na pogłębienie swojej wiedzy i już niedługo
będziecie zdobywać laury podczas
wojewódzkich i ogólnopolskich

konkursów.
Kwota przyznanych stypendiów
waha się od 250 do 400 złotych
miesięcznie, a najlepsi uczniowie
mogą liczyć na wsparcie przez
rok.
piotr
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darstwa rolnego oraz prowadzenia działalności gospodarczej
przez Jacka Bródkę. To co teraz
państwo przeczytacie, będzie
dość szokujące, bo wnioskodawcą tej decyzji nie byli mieszkańcy wsi Załom, ale Zdzisław
Kmieć burmistrz gminy Człopa.
Wydawałoby się, że to właśnie
ten urzędnik, który pobiera swoją pensję dzięki podatkom przedsiębiorców, będzie w szczególny
sposób dbał o ich interesy. Nic
bardziej mylnego. Pan Kmieć
w sposób otwarty, od wielu lat
jest skonfliktowany z państwem

Bródka. Dwa lata temu, państwo
Bródka wynajęli mediatora, który miał załagodzić relacje między nimi, ale Zdzisław Kmieć
nie był tym zainteresowany. Sołectwo Załomu z załączonymi
podpisami mieszkańców, złożyło również wniosek do zarządu
dróg powiatowych w którym domagało się remontu drogi, która
nie była remontowana od kilkudziesięciu lat. No cóż, jakość
pracy urzędników możecie ocenić Państwo sami. Przychylili się
do wniosku burmistrza zamiast
wyremontować drogę. Ostatecz-

nie, spowoduje to zdwojony ruch
samochodów o mniejszym tonażu co ostatecznie doprowadzi
do jeszcze większej degradacji
drogi, a kosztami przeładunku
państwo Bródka przed sądem
będą domagać się od samorządu, który do tej sytuacji doprowadził. O sprzecznych ze sobą
decyzjach powiatu w innym artykule, ale znacie Państwo to powiedzenie „a wszyscy to rodzina
i przyjaciele królika…”.

Najlepsi w Polsce
Gimnazjaliści z Chwiramu
podczas konkursu robotyki
First Lego Leaque okazali się
najlepszym zespołem w kraju
i będą reprezentować Polskę
podczas mistrzostw Europy,
które odbędą się w Niemczech.
Europejski półfinał odbywał się
w Łodzi, a na starcie stanęło 27
ekip z Węgier, Słowacji, Czech
i Polski. Stawka była wysoka.
Tylko dwa pierwsze zespoły oraz
najlepsze ekipy z poszczególnych krajów zdobywały awans
do finału.
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 była woda. Uczniowie
z Chwiramu przygotowali projekt stacji wodnej, która spełnia
kilka funkcji. Od uzdatniania
wody i dostarczania jej użytkownikom, poprzez propagowanie
oszczędności wody, po dbanie
o higienę. Suma zdobytych punk-

Paulina Kaszeń
Maja Anna Głowacka
Hubert Józef Świąder
Mikołaj Koniecki
Lena Michalak

Włodzimierz Szczygieł
Wanda Wojtczak
Roman Andrzej Gromowski
Paweł Żurbienko
Lucyna Żardecka

tów 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 wprawdzie nie
stanęli na podium, lecz okazali
się najlepszym zespołem z Polski i wywalczyli awans do finału.
Odbędzie się od w dniach 17 -18
marca w niemieckim Akwizgranie.
- Praca zbiorowa oraz projekt badawczy został oceniony wysoko
- mówi opiekun zespołu Power
Control Artur Zajączkowski. Rozczarowała nas natomiast
ocena budowy robota. Mieliśmy
dobrą maszynę, a oprogramowanie było na profesjonalnym
poziomie. Prognozowałem, że
staniemy na podium, lecz przejazd robota wypadł jednak trochę
poniżej oczekiwań i dlatego nie
zdobyliśmy medalu. Jesteśmy
za to najlepsi w Polsce. Teraz

przygotowujemy się do finału.
Musimy poprawić projekt naukowy, aby „wycisnąć” jeszcze
kilka punktów, a ponadto należy
zwiększyć skuteczność przejazdów. W Niemczech dochodzi
piąta konkurencja. Uczniowie

z zestawów klocków zbudują
i zaprogramują robota, więc będzie to test na kreatywne myślenie prowadzące do uzyskania
oryginalnych rozwiązań.
Gimnazjaliści z Chwiramu przygotowują się do mistrzostw, a dy-

rekcja szkoły szuka sponsorów,
aby wyjazd doszedł do skutku.
Sekretarz gminy Joanna Mackiewicz oraz wicestarosta Jolanta Wegner już zadeklarowały
wsparcie.
piotr
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Historia pewnej znajomości zaczęła się w listopadzie 2005 roku,
kiedy rodzina z Wielkopolski tuż
po zakupieniu gruntów rolnych
zaczęła pracę na roli w gminie
Człopa. Rodzina wynajmowała
maszyny wraz z pracownikami.
Ponieważ nie mieli jeszcze własnego gospodarstwa, zostawiali je na posesji sąsiada, który za
odpowiednią opłatą udostępniał
im plac. Sąsiad był bardzo skrupulatny w egzekwowaniu opłat
za każdą usługę, które również
wykonywał dla sąsiadów, dorabiając w ten sposób do renty.
Przez wiele lat pobierał również
opłaty od swoich holenderskich
sąsiadów, tylko dlatego, że dwa
razy do roku korzystali ze studni
z wodą. Kiedy już wspomniana
rodzina z Wielkopolski zamieszkała na stałe we wsi, gdzie kiedyś był duży PGR, sąsiad stał się
częstym, nieproszonym gościem.

Donosicielem być...
Często przychodził pod wpływem
alkoholu pożyczyć alkohol, albo
wprost proponował, aby go nim
poczęstowali. Aby przybliżyć
postać sąsiada, nadmienię tylko,
o jego opowieściach (iście z kronik kryminalnych), kiedy do PGR
przynosił małe prosiaczki, a wyprowadzał dorosłe świnie lub kiedy udawało mu się wynosić paszę
i inne dobra. Był z tego dumny i
często się tym chwalił. No cóż…
to były czasy. Małżeństwo mimo
wielu przeszkód prowadzili z
sukcesami gospodarstwo rolne,
za co zostali dwukrotnie nagrodzeni najpierw przez prezydenta
Komorowskiego, a potem prezydenta Andrzeja Dudę. Rozszerzyli działalność o prowadzenie
pensjonatu, którego nadrzędnym
celem jest propagowanie historii . Problemy zaczęły się kiedy
rozszerzyli działalność rolniczą i
wystąpili o pozwolenie na budo-

wę budynku suszarniczo-magazynowego z czyszczeniem i sortowaniem nasion wraz zapleczem
socjalno-technicznym i niezbędną
infrastrukturą zewnętrzną. Otrzymali niezbędne pozwolenia od
odpowiednich władz administracji publicznej i rozpoczęli budowę. Nic nie zapowiadało początku problemów z jakimi muszą się
borykać do dziś. Już na samym
początku budowy, wspomniany
sąsiad przyjął drewno od rolników w zamian za zgodę na dostęp do słupa energetycznego,
który stoi na jego działce. Drewno przyjął, jednak dostępu do prądu nigdy nie udostępnił. Któregoś
dnia przyszedł do domu swych
sąsiadów, kiedy siedzieli na tarasie i podczas rozmowy zaproponował najpierw, aby poczęstowali
go alkoholem, a potem wprost, iż
za pewna kwotę pieniędzy” da
im spokój i nie będzie interesował

się tym co robią”. Byli oburzeni
tą propozycją i stanowczo odmówili. Byli przekonani, że ich działania są zgodne z literą prawa.
Dają ludziom pracę, płacą podatki i stawiają na rozwój i promocję regionu. Następnego dnia do
urzędu miasta wpłynęło pismo
(pierwsze z wielu) od sąsiada w
którym stanowczo sprzeciwia się
budowie. Potem był jeszcze telefon , kiedy proponował sprzedaż
swojego domu i pola. Znów spotkał się z odmową i wtedy podczas przypadkowego spotkania na
drodze, wygrażał się, że „ich wykończy.” Nie rozumieli co miał
na myśli, ale potem okazało się,
że to był początek horroru, który
trwa do dziś. Zaczęły się donosy
do różnych instytucji: do straży
miejskiej o zanieczyszczanie drogi-do policji do burmistrza Człopy gdzie spotkał się ze zrozumieniem i przychylnością, do zarządu
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dróg powiatowych o ostawienie
znaku B-18-do nadzoru budowlanego o kontrolę-do Drawieńskiego Parku Narodowego o kontrolę
itd. Oprócz tego szkaluje swoich
sąsiadów i nastawia przeciwko
nim mieszkańców wsi. Opowiada
fałszywe historie, które stawiają
w złym świetle rolników, na terenie całej gminy oraz w różnych
instytucjach publicznych. Małżeństwo z Wielkopolski nie godzi
się na takie postępowanie i naruszanie ich dobrego imienia i dlatego choć chcieli uniknąć takiego
zakończenia konfliktu, to zostali
zmuszeni skierować sprawę do
prokuratury przeciwko działaniom niegodziwego sąsiada, który
zapewne za dobrych czasów, które z takim rozrzewnieniem wspomina też donosił. Jakie to smutne
mieć takiego sąsiada.
Poszkodowani

W kameralnym gronie
Podsumowanie
wałeckiego
sportowego roku 2017 wypadło bardzo skromnie. Wałeckie
środowisko sportowe reprezentowało raptem kilkadziesiąt
zaproszonych osób, a i nagrody
przyznane przez samorząd nie
powalały.
W sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 7 lutego władze
samorządowe Wałcza spotkały
się z trenerami, działaczami oraz
wyróżniającymi się sportowcami. Była okazja pochwalić się
osiągnięciami i nagrodzić wyróżniających się szkoleniowców
i sportowców.
Na początku zaprezentowano
film o szerzeniu idei olimpizmu.
Niestety licząca już co najmniej
kilka lat produkcja była nieaktualna choćby z tego względu,
że ideę startu na igrzyskach promował między innymi jeden
z polskich sportowców, który
z igrzysk w Rio de Janeiro został
wykluczony za stosowanie dopingu.
Później wyróżniono sportowców
kółkami olimpijskimi. Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć wręczył
drugie kółka zawodniczkom UKS
Ateny Wiktorii Góreckiej, Barbarze Jechorek, Ewelinie Lefik, Do-

minice Majchrzyk i Małgorzacie
Stasiak. Kółka otrzymali również
zawodniczki i zawodnicy KS Korona: Grzegorz Żmuda, Jakub
Rura, Hubert Adrych, Aleksandra
Kucybała, Dominika Pogrzebska,
Inez Jóźwiak i Anna Bezhubka.
Wyróżniono sportowców weteranów - Teresę Piwowarską, Antoniego Kargola i Tadeusza Laskę,
a także mistrzów Polski w kajakarstwie Masters - Ireneusza
i Marka Marcinkowskich. Maciej
i Paweł Żebrowscy otrzymali
wyróżnienie za zdobycie wicemistrzostwa Polski w żeglarstwie
w klasie Latający Holender.
Podziękowano i wyróżniono
działaczy i kadrę trenerską KS
Orzeł, KS Żak, Klubu Karate Tradycyjnego, MUKS Orzeł
2010, UKS Orzeł 2010, UKS
Kuna, UKS Victoria, UKS Libero, WTS Orzeł, UKS Ateny, KS
Korona i UKS Volley. W tej grupie w sumie nagrodzono 49 osób.
Kluby otrzymały bony o wartości
1000 złotych na zakup sprzętu,
natomiast szkoleniowcy... bilety
do kina.
Po zakończeniu oficjalnej części
przy kawie i ciastkach rozmawiano o wałeckim sporcie.
piotr
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NIE TRUJ!
Zadbaj o jakość powietrza!
Rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce umiera nawet 45 tysięcy osób! To tak, jakby
z mapy zniknęło miasto wielkości Kołobrzegu lub Szczecinka. Jakość powietrza nie poprawi się, jeśli
do starych i nieefektywnych kotłów i pieców będzie trafiać paliwo niskiej jakości. Ekologiczną alternatywą są źródła ciepła na biomasę, pompy ciepła czy kotły gazowe. Atrakcyjne dofinansowanie ich
zakupu proponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Mieszkańcy Powiatu Wałeckiego nie muszą oglądać takich widoków. Przy wsparciu Funduszu mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę
starych pieców na ekologiczne źródła ciepła – kotły na biomasę, pompy ciepła i kondensacyjne kotły gazowe. Fot. WFOŚiGW w Szczecinie.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Wałeckiego na spotkanie
informacyjne na temat finansowania wymiany źródeł ciepła
Data: 21.02.2018r., 15:00
Miejsce: Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1
Szczegóły: www.wfos.szczecin.pl
Preferencyjne wsparcie na wymianę źródeł ciepła
WFOŚiGW w Szczecinie oferuje dofinansowanie, które pozwala na wymianę pieca węglowego na kocioł biomasowy (na pellet), pompę ciepła lub kondensacyjny kocioł gazowy. Preferencyjna pożyczka z oprocentowaniem
2% w skali roku pozwala sfinansować do 100% wartości inwestycji. Umowę z Funduszem można zawrzeć nawet
na 15 lat, a wymiana źródła ciepła musi nastąpić w ciągu roku od podpisania dokumentu. Osoby, które terminowo
płacą raty - mogą postarać się o umorzenie do 50% wartości pożyczki.

Skorzystaj ze wsparcia Doradców Energetycznych!
Przed przystąpieniem do inwestycji, warto skorzystać z nieodpłatnej porady doradcy energetycznego. Podczas
spotkania można uzyskać wiedzę o nowatorskich rozwiązaniach, dostępnych technologiach, a także źródłach
finansowania i sposobie realizacji projektów finansowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Na spotkanie można
umówić się telefonicznie: w Szczecinie pod numerem tel. 91 486 15 56 wew. 149, w Koszalinie pod numerem
tel. 94 375 04 98 lub za pomocą poczty elektronicznej: doradcy@wfos.szczecin.pl

Skąd te zanieczyszczenia?
Niska emisja to emisja do atmosfery gazów i pyłów z emitorów o wysokości do 40 metrów od powierzchni ziemi. Jej głównymi źródłami są między
innymi domowe kotły i piece na paliwa stałe – węgiel i drewno. Przyczyny
smogu to nie tylko spalanie odpadów komunalnych (opon, plastiku i śmieci), ale też ogrzewanie domów miałem i pyłem węglowym. Za smog odpowiada też zła izolacja budynków i straty ciepła przy ogrzewaniu, a także
transport samochodowy.
Drobny pył zawieszony PM10 jest mieszaniną substancji organicznych
i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie
oraz dioksyny i furany). Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego
dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż
35 razy w ciągu roku. Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3 (jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich
skutków dla ludzkiego zdrowia). Z kolei 200 µg/m3 to poziom informowania dla stężenia 24-godzinnego (oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie). Poziom
alarmowy dla stężenia 24-godzinnego wynosi 300 µg/m3 (oznacza, że jest
bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie
ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu).
Poziomy alarmowe zdarzają się w Polsce rzadko. Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach,
czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę.
Jakość powietrza jest zła. Wpływa na to zarówno szkodliwa dla środowiska
działalność człowieka, jak i pogoda.

Smog zabija 16 razy częściej niż wypadki drogowe
Toksyn i pyłów nie widać gołym okiem, a czego nie widać - łatwo zignorować. Tymczasem słaba jakość powietrza zabija w Polsce ponad 45 tysięcy osób rocznie! Według statystyk Biura Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji w 2017 roku na polskich drogach zginęło ponad 2800 osób.
To oznacza, że zanieczyszczenie atmosfery – w skali roku – uśmierca 16 razy więcej ludzi niż ginie na skutek wypadków drogowych.
Skutkuje też utratą zdrowia, by wymienić tylko częstsze występowanie chorób serca, i płuc, układu nerwowego, poronienia i niską wagę urodzeniową
u noworodków. W dniach, w których notuje się 2-3 krotne przekroczenia
norm dla pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu, liczba
wyjazdów karetek do pacjentów skarżących się na duszności i choroby
płuc wzrasta o 10-15% w porównaniu do dni, kiedy stężenia zanieczyszczeń nie są przekroczone!

Co truje najbardziej?
Z danych Polskiej Izby Ekologii wynika, że a skutek spalania drewna w domowych piecach i kotłach do atmosfery trafia emisja, która powoduje stężenie na poziomie około 800 µg/m3 pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Gdy
do starego kotła trafia niskiej jakości węgiel – poziom stężenia to osiąga
wartość 450 µg/m3. Zdecydowanie bardziej korzystne dla środowiska jest
spalanie pelletu, który powoduje stężenie na poziomie 20 µg/m3. Praktycznie bezemisyjne – z wartością zaledwie 0,008 µg/m3 jest ogrzewanie paliwem gazowym. W pełni przyjazne atmosferze jest ogrzewanie domu za
pomocą pompy ciepła – gdy szkodliwe gazy i pyły nie są emitowane. Zastosowanie ekologicznej technologii warto połączyć z poprawą efektywności
energetycznej budynku. Dom można dodatkowo poddać termomodernizacji i w ten sposób ograniczyć straty energii podczas ogrzewania.
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Nauczyciel wzywa Jasia do odpowiedzi i pyta:
- Ile jest dwa razy dwa?
- Cztery - odpowiada chłopiec
bez zastanowienia.
Wtedy nauczyciel rzuca się na
niego, łapie za barki i potrząsając pyta:
- Gadaj kim jesteś i co zrobiłeś
z Jasiem?

EXTRAWAŁCZ nr 281

Bajkowy Dzień Babci i Dziadka
8 lutego w Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałem
przedszkolnym
w
Szwecji
(gmina Wałcz) odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka.
Dzieci zaprosiły do szkoły swoje babcie i dziadków na wspólne
świętowanie. Najmłodsi uczniowie pod okiem wychowawczyni Anety Kozery przygotowali
specjalny program artystyczny.
Uczniowie klas I-III pod opieką
Beaty Kilańczyk i Agaty BajorREKLAMA

W klasie nauczycielka mówi do
uczniów:
- Chciałabym, żebyście dziś byli
bardzo cicho i spokojnie, moi
drodzy. Okropnie boli mnie
głowa.
- Przepraszam! - mówi Jasio. Czemu pani nie zrobi tego, co
zawsze robi moja mama, kiedy
boli ją głowa?
- A co robi twoja mama?!
- Każe mi iść się bawić na dwór.   
Siedzą sobie dwie myszki polne
przy worku ziarna w stodole
i jedna mówi:
- Wiesz, poznałam wczoraj super faceta, jest taki przystojny,
inteligentny, doskonale się dogadujemy, o wiesz, mam nawet
jego zdjęcie - popatrz.
Druga mysz patrzy uważnie na
zdjęcie:
- Przecież to cholerny nietoperz!
- Buuuuuuuu, a mówił, że jest
pilotem!!!
Student poszedł zdawać egzamin, ale niewiele umiał.
W końcu zniecierpliwiony profesor zadał pytanie:
- Ile żarówek jest w tym pokoju?
- 10 - odpowiedział po chwili
zdezorientowany student.
- Niestety, 11 - powiedział
profesor wyciągając żarówkę
z kieszeni i wpisał do indeksu
bańkę.
Student poszedł zdawać drugi
raz. Gdy padło pytanie o żarówki, po chwili zastanowienia
odpowiedział:
- 11.
Na co profesor:
- Ja nie mam w kieszeni żarówki.
- Ale ja mam, panie profesorze...

REKLAMA

-Siedleckiej zabrali swoich gości
do świata bajek i wierszy Jana
Brzechwy, wcielając się w bajkowe postacie.
Dla wzruszonych babć i dziadków były to wyjątkowe chwile
pełne uśmiechu, radości i dumy,
które ukazały jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone
wspólnie z wnukami. Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły gościom własnoręcznie
przygotowane upominki i laurki.
Oprac. kb
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17.02.2018 r. godz. 17:00
Koncert Wiedeński – największe przeboje Johana Straussa,
najpiękniejsze arie i duety
z operetek wiedeńskich
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 80 zł /
23.02.2018 r. godzina 18:00
Koncert z okazji 15-lecia istnienia
zespołu Chabry
/sala widowiskowa
/WCK/WSTĘP WOLNY
24.02.2018 r. godzina 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy
/ Film VIKTORIA
/ SALA WIDOWISKOW
/ bilety 10 zł
03.03.2018 r. godz. 19:00
Koncert – Don Vasyl
& Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 70 zł i 60 zł /
8.03.2018 r. godz. 17:00
Dzień Kobiet w kapeluszu
/ Sala Klubowa/WCK/Koszt 15 zł
18.03.2018 r. godz. 18:00
Koncert – Stare Dobre Małżeństwo
/ sala widowiskowa WCK
/ bilety 65 zł /
23.03.2018 r. godz. 21:00
Kabaret Ani Mru Mru „Ostatnie takie
trio” / sala widowiskowa WCK / bilety
60 zł i 50 zł /

Szczęśliwe skarpety
i inne atrakcje
Stowarzyszenie
Przyjazny
Dom we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy i wsparciu finansowym
gminy miejskiej Wałcz po raz
trzeci organizuje Wałecki Bieg
i Marsz 2 Skarpet.

Bieg i Marsz jest przedsięwzięciem organizowanym w ramach
Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa , który obchodzony
jest 21 marca. Środowiskowym

Dom i Stowarzyszenie „ Przyjazny Dom” zapraszają na liczne
atrakcje w trakcie Biegu i Marszu : loteria fantowa - Szczęśliwa Skarpeta, fotościanka ze
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skarpetami, stoiska tematyczne,
pyszne ciasta, konkurs na najciekawsze skarpety.
AB

To przedsięwzięcie integracyjno-sportowe, którego celem
jest poparcie społeczne osób
z zespołem Downa i ich rodzin. Biegowo-marszowe spotkanie odbędzie się 24 marca
o godzinie 12.00 na Wałeckiej
Alei Gwiazd Sportu, promenada
nad jeziorem Raduń . Organizatorzy zapraszają do udziału
wszystkich, którym nie obca
jest idea sportu z misją. Bieg jest
bezpłatny, jedynym warunkiem
uczestnictwa jest start w dwóch
różnych, kolorowych, śmiesznych skarpetach.

Farbowali, strzygli i upinali

Terminarz kina „Tęcza”
od: 2018-02-09 do: 2018-02-15
godz. 16:00, 18:00, 20:00 |”Nowe
oblicze Graya„ | prod. USA / 15 lat
/ bilety 16 zł /
od: 2018-02-16 do: 2018-02-22
godz. 16:00 |”FERNANDO„
prod. USA / b.o / bilety 13 zł /
od 2018-02-23 do 2018-03-08
17:45 i 20:00|Kobiety mafii
/ bilety 16zł /
od 2018-03-02 do 2018-03-08
Paddington 2/ bilety 16zł/

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

W Warsztacie Terapii Zajęciowej 8 lutego odbył się Dzień Urody. Uczniowie PCKZiU z klas o profilu fryzjerskim pod czujnym okiem Anny
Andrukajtis farbowali, strzygli, upinali i modelowali włosy uczestniczek i uczestników WTZ. Na wyróżnienie zasłużyli Jakub Ignaczak i Jakub Szczepaniec, Paulina Zalewska, Magda Witkowska, Katarzyna Adamska, Natalia Dąbek i Julia Książkiewicz, którzy wykazali się dużym
profesjonalizmem i umiejętnościami.
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Kornelówka pełna
pączków i serc

Tłusty Czwartek w wałeckiej
Kornelówce obchodzono wyjątkowo radośnie i smacznie. Społeczność szkolna po raz kolejny
pokazała, że ma wielkie serca,
przystępując do akcji ,,Pączek
dla Afryki”.
W czwartek (8 bm.) już od wczesnych godzin rannych w szkolnym holu zbierały się tłumy
uczniów i rodziców, którzy
chcieli swoja postawą - przynosząc pączki i je kupując - pomóc
dzieciom w Afryce.
- Atmosfera była przepyszna opowiada
współorganizatorka
akcji Anna Ogonowska. - Dzieci
i dorośli zajadali się smakołykami, wrzucali do puszek pieniądze,

które mają pomóc w wybudowaniu studni, kupnie pożywienia dla
tych, którzy tego bardzo potrzebują - dla dzieci z Afryki. Nawet ci, którzy na co dzień dbają
o ciało, tego dnia zarzucili swoje
diety, kupowali, smakowali i cieszyli się, że mogą pomóc w tak
szlachetnym przedsięwzięciu.
Zaangażowanie przerosło oczekiwania organizatorek (A. Ogonowskiej i Beaty Patrzek), które już od kilku dni motywowały
dzieci do wsparcia akcji, opowiadały o potrzebach dzieci mieszkających w Afryce. Do pomocy
przystąpił również samorząd
szkolny oraz Koło Dziennikarskie (wraz z opiekunami: Justyną
Wilczyńską, Agnieszką Gosz-
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czyńską, Joanną Rup-Bartosik),
które pomagało w przygotowaniu
i sprzedaży słodkości.
- Po raz kolejny Kornelowcy
udowodnili, że można na nich
liczyć - dodaje A. Ogonowska.
- Dobre i wielkie serca to nasza
dewiza.
Organizatorzy bardzo dziękują za
pomoc zarówno dzieciom, rodzicom, a także piekarni Dariusza
Nowosielskiego
„Kawiarenka
u Gienka”, bez których nie udałoby się zorganizować takiego
święta serdeczności, dobroci
i wrażliwości.
- Akcja ,,Pączek dla Afryki” to
radość, którą mogliśmy podzielić
się z innymi. Dobro powraca,
dlatego warto pomagać i wspierać potrzebujących - mówią organizatorki.
W niedzielę była prowadzona
zbiórka jeszcze pod kościołem
św. Mikołaja. W sumie zebrano
3766 zł.
Oprac. mk

REKLAMA
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W ciągu ostatnich 16 miesięcy zaniedbana wieża ciśnień przekształciła się jak
brzydkie kaczątko w pięknego białego łabędzia, który zostanie wizytówką miasta.   
Stan budowy jest zaawansowany w 90%.
Właśnie został odebrany przedostatni etap
budowy. Zgodnie z harmonogramem do końca lutego inwestycja ma być gotowa do rozpoczęcia procedury odbioru technicznego
przez Straż Pożarną. Pozostałe prace wykończeniowe będą trwały jeszcze miesiąc,
a do końca kwietnia zakończymy prace porządkowe i zagospodarujemy teren.

W najbliższą sobotę 17.02 odbędzie się kolejny Dzień Otwarty
Między 12.00 a 15.00 czekamy na Państwa na terenie inwestycji przy placu
Polskim 1. W programie zwiedzanie inwestycji, konsultacje z architektem wnętrz
i możliwość wybrania mieszkania, które najlepiej będzie Państwu odpowiadać. Nadal
mamy wolnych kilkanaście mieszkań, więc każdy ma szansę na znalezienie odpowiedniego apartamentu.

Rocznicowe obchody
Jak co roku na Cmentarzu Wojennym na Bukowinie odbyły
się uroczystości upamiętniające rocznicę przełamania Wału
Pomorskiego i wyzwolenia Wałcza. Złożono wieńce i wiązanki
kwiatów, oddając w ten sposób
hołd poległych żołnierzom.
Dzień 12 lutego na stałe wpisał się
w historię Wałcza. Jak każdego
roku, tak i teraz na cmentarzu na
Bukowinie zebrali się kombatanci, mieszkańcy i uczniowie, a także władze samorządowe miasta
i powiatu. Przybył również poseł
na Sejm RP Paweł Suski. Były
poczty sztandarowe i wojskowa
kompania honorowa.
W swoim bardzo wyważonym
przemówieniu Paweł Suski podkreślił męstwo i waleczność polskiego żołnierza, a także zaakcentował, że leżący na cmentarzu
polegli bez względu na polityczne
zapatrywania walczyli o wolną
Polskę.
W odczytanym liście wicewojewody zachodniopomorskiego
Marka Subocza wyraźnie brzmia-

ła obecnie obowiązująca historyczna narracja. Należy jednak
podkreślić, że przedstawiciel rządu oddał cześć poświęceniu i odwadze żołnierzy 1 Armii Wojska
Polskiego, walczącym na Wale
Pomorskim.
Prezes Związku Kombatantów RP
i BWP Janusz Zwoliński przybliżył historię walk toczonych na
Wale Pomorskim, wspominając

o żołnierzach różnych formacji.
Duchowni odmówili za poległych
ekumeniczną modlitwę, odczytano również apel poległych (bez
wspominania ofiar katastrofy
smoleńskiej), a kompania wojska
oddała salwę honorową.
Końcowym akcentem uroczystości było składanie pod pomnikiem
kwiatów.
piotr
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Wojna Głowackiego w Nysie

Były mistrz świata wagi junior
ciężkiej Krzysztof Głowacki
(29-1, 18 KO) pokonał jednogłośnie na punkty Sergieja
Radczenkę (6-1, 5 KO) w walce wieczoru gali organizowanej
w Nysie. W sobotę (10 bm.) po
ośmiu rundach wszyscy sędziowie punktowali 77-73 dla Polaka.
Kibice Głowackiego przeżyli
chwile grozy, kiedy w piątej rundzie, wydawałoby się prostego
pojedynku, wałczanin wylądował
dwukrotnie na deskach. Finalnie
zakończyło się happy endem i to
ręka wałczanina powędrowała do
góry, a wszyscy trzej sędziowie
byli jednomyślni 77:74 na korzyść byłego mistrza świata.
- Mówiłem już po ważeniu, że to
będzie lepszy i ciekawszy pojedynek - zaraz po walce komentował Krzysztof Głowacki - I tak
było. Sparowaliśmy, on mi nie
leżał boksersko i to było widać
w ringu.
Radczenko, choć dla wielu anonimowy pięściarz z zaledwie 6
zawodowymi walkami, to w rzeczywistości naprawdę dobry zawodnik. Ma na koncie ponad 250
walk w boksie olimpijskim i liczne sparingi także z Władimirem
Kliczko. Do tego jest współpromowany przez grupę braci Kliczko i na pewno do Nysy przyjechał
po zwycięstwo, co zresztą udo-

wadniał w ringu.
Głowacki ma ambitne plany na
koniec tego roku. Chce sięgnąć
ponownie po pas mistrza świata.
W rankingu WBC jest numerem
jeden i czeka na rozstrzygnięcie
turnieju WBSS, gdzie w finale 11
maja zmierzą się Rosjanin i pogromca Krzysztofa Diablo Włodarczyka Murat Gasijew i Ukrainiec jedyny jak dotąd pogromca
Głowackiego Oleksandr Usyk.
Jeden z promotorów Główki To-

masz Babiloński, stwierdził, że
jeśli Główka dalej marzy o mistrzostwie świata, musi jak najszybciej zmienić trenera.
Red. Andrzej Kostyra komentując ten pojedynek na żywo
okrzyknął już teraz rundę 5. jako
rundą roku, która uratowała całą
galę w Nysie. Głowacki dwukrotnie zapoznawał się z matą ringu
i - jak sam przyznał - oba knockdowny były po ciosach. Pokazał
jednak ogromne serce do walki

w samej końcówce rundy, kiedy
o mało nie znokautował Ukraińca.
- Walka na pewno podobała się
kibicom, ale eksperci biją na
alarm - mówi Marek Matela, który zapowiadał walkę w Nysie. Znawcy pięściarscy są zgodni, że
w takiej dyspozycji, jaką zaprezentował Głowacki, walka mistrzowska będzie bardzo trudnym
zadaniem.
Po gali w Nysie Głowacki stra-

Walentynkowy turniej
W
minioną sobotę (10 bm.)
chłopcy z rocznika 2009 r. MUKS
„Orzeł 2010” Wałcz uczestniczyli
w Walentynkowym Turnieju Piłki
Nożnej w Drawsku Pomorskim.
W turnieju uczestniczyło 7 drużyn.
Mecze obywały się w systemie każdy z każdym. „Nasi” chłopcy wygrali cztery mecze i dwa zremisowali
(stosunek bramek 15:1) i zajęli II
miejsce. Warto zaznaczyć, że pokonali zwycięzcę FA Piła 5:1.
W spotkaniu brali udział zawodnicy:
Gabriel Januszkiewicz, Filip Stawski, Bartłomiej Sasiński, Julian Wołejko, Jan Ostrowski, Patryk Doberstein, Artur Pieczka, Kacper Skwark,
Mikołaj Kwiatkowski i Maciej Gąsior.
Królem strzelców został Julian Wołejko.
Oprac. m

cił kilka punktów rankingowych,
jednak zachował wysoką czwartą pozycję na liście najlepszych
junior ciężkich globu portalu
Boxrec. Wyżej od „Główki” plasują się tylko Oleksandr Usyk,
Mairis Briedis i Murat Gasijew.
Czekamy na kolejny pojedynek
wałczanina, który do ringu wychodził w szaliku Orła Wałcz.
Oprac. mk
Fot. Piotr Duszczyk
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Orzeł na pudle

Młodzi piłkarze KS Orzeł
znakomicie spisali się podczas
turnieju z cyklu Partner CUP
2018 i w Barwicach zajęli drugie miejsce.
10 lutego rywalizowało 6 zespołów z Tychowa, Barwic, Karlina
Świdwina i dwie ekipy z Wałcza,
a walczono w systemie każdy z
każdym. Mecze trwały po 12 minut, a w sumie rozegrano 15 spotkań. Do ustalenia ostatecznej
kolejności była potrzebna tzw.
mała tabela. Zespół Sokół Karlino przy identycznym bilansie,
jak wałczanie z drugiej drużyny; trzech zwycięstw, po jednej
porażce i remisie strzelił więcej
bramek, i został zwycięzcą zmagań. KS Orzeł II zajął drugie
miejsce, a trzecia była ekipa Głazu Tychowo.
Podopieczni Piotra Dziekańskiego wystąpili w składzie: M. Pawlisz, J. Kubiak, S. Gąsiorowski,
M. Gąsiorowski, K. Bargiel, N.
Komorniczak, K. Kubik, a także

A. Gajowiecki. Drugą drużynę
Orła reprezentowali D. Futyma,
D. Lewandowski, W. Łagan, P.

Dawidowicz, S. Łazuka, A. Greczyk, R. Jenda i M. Buczkowski.
Piłkarze i trener składają podzię-

kowania Urzędowi Miasta, Starostwu, Urzędowi Gminy oraz
rodzicom za pomoc w organiza-

„Czwórka” najlepsza
Młodzi siatkarze SP nr 4 wygrali turniej powiatowych igrzysk
dzieci w piłce siatkowej chłopców i będą reprezentować nasz
powiat w rozgrywkach regionalnych.
8 lutego w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 4 rywalizowały trzy zespoły. Gospodarze
bez straty seta wygrali oba mecze i zajęli pierwsze miejsce. Na
drugim uplasowali się siatkarze
REKLAMA

z SP nr 1, a na trzecim z SP nr 5.
Zwycięska drużyna, prowadzona
przez Adama Czaszyńskiego występowała w składzie: Dominik
Szmyt, Jakub Grygorcewicz. Bartosz Szczęsny, Seweryn Miazga,
Oskar Aftyka, Filip Wiśniewski,
Paweł Przybylski i Jakub Kisielewski. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 4 będą reprezentować nasz powiat w rozgrywkach
regionalnych.
Oprac. p

cji wyjazdu.
Oprac. p
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Pewne zwycięstwo

Wprawdzie po pierwszych siedmiu walkach meczu pięściarskiego kobiet Polska - Białoruś
gospodynie prowadziły tylko
z przewagą dwóch punktów,
ostatnie trzy walki Polki pewnie wygrały i ostatecznie pokonały rywalki 14:6.
Trudu zorganizowania pięściarskiego meczu podjęli się działacze Klubu Sportowego Korona przy współpracy Polskiego

REKLAMA

Związku Bokserskiego, a nieocenionej pomocy udzielił wójt gminy Wałcz Jan Matuszewski. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy mecz
mógł odbyć się w Chwiramie.
- Początkowo mecz miał odbyć
się w Szczyrku, lecz okazało się,
że w sezonie zimowym trudno
o miejsca noclegowe w tamtejszym COS OPO - opowiada trener Korony i jednocześnie II trener reprezentacji Polski Łukasz
Butryński. - Władze PZB zwróci-

ły się do nas o pomoc i podjęliśmy
się zadania organizacji meczu.
Tylko wsparcie, jakiego udzielił
wójt gminy Wałcz pozwoliło na
zorganizowanie zawodów.
9 lutego na ustawionym w sali
gimnastycznej ringu stoczono
10 walk i tylko szkoda, że pojedynki oglądała niewielka liczba
kibiców. Jak mówił Ł. Butryński,
w powiecie wałeckim odbyło się
ostatnio sporo pięściarskich imprez i boks już się trochę „prze-

jadł”. Być może kibice muszą
odetchnąć.
Same walki były emocjonujące,
a ponieważ na ringu prezentowały się najlepsze zawodniczki
w swoich krajach, większość pokazała wysoki poziom wyszkolenia. Do stanu 8:6 Białorusinki dotrzymywały kroku gospodyniom,
lecz w ostatnich trzech walkach
Polki zdecydowanie dominowały. Jedyną przedstawicielką KS
Korona, która zaprezentowała
się w Chwiramie, była Anna Góralska. Polka miała za rywalkę
VI zawodniczkę Europy, jednak
dwie pierwsze rundy wałczanka
zdecydowanie wygrała. W trzeciej zaczęło brakować jej sił, lecz
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uzyskana wcześniej przewaga
pozwoliła zwyciężyć na punkty.
- Udało nam się zdobyć sponsora i zatrzymać Anię w naszym
klubie - mówił prezes Butryński.
- Dzisiejsza walka była elementem przygotowań do mistrzostw
Europy do lat 22, które odbędą
się w marcu w Rumunii oraz do
majowych mistrzostw Europy
seniorek w Cetniewie. W obu
imprezach Ania ma szanse na
medal. Ponadto zawodniczki i zawodnicy klubu na początku marca wystartują w mistrzostwach
Polski juniorów w Ciechocinku.
piotr

