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Gala KnockOut Boxing Night
w Wałczu przeszła do historii
i będzie zapamiętana z dwóch
powodów. Pierwszy to ekspresowy nokaut walki wieczoru.
Drugi to wygwizdanie przez
widownię burmistrza Wałcza
Bogusławy Towalewskiej.
Impreza KnockOut Boxing Night #1 w Wałczu była pierwszą
galą po podpisaniu kontaktu
KnockOut Promotions z telewizją publiczną. Oprócz walki K.
REKLAMA

Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Dwa ciężkie nokauty

Głowackiego z Kolumbijczykiem Santanderem Silgado na
gali wystąpił m.in. Paweł Stępień, Przemysław Runowski,
Marek Matyja i Fiedor Czerkaszyn.
W dusznej hali sportowej na
Dolnym Mieście w ubiegłą sobotę (12 bm.) zasiadło prawie
tysiąc kibiców. Główną atrakcją imprezy, relacjonowanej na
żywo przez TVP Sport, TVP1
i sport.tvp.pl, był powrót na ring
byłego mistrza świata wagi ju-

nior ciężkiej, który przez portal
statystyczny boxrec.com uznawany jest za najlepszego polskiego pięściarza bez podziału
na kategorie wagowe.
Dzień przed galą w sali konferencyjnej firmy Victoria Cymes
w Wałczu była przeprowadzona
ceremonia ważenia. Ku zaskoczeniu niektórych poprowadził
ją ringanonser Marek Matela
(polityczny rywal B. Towalewskiej i były wiceburmistrz
Wałcza), który nie mógł poprowadzić sobotniej gali („Nie
chcemy, aby pan Marek Matela prowadził wałecką imprezę.
Współpracę z nim zakończyłam
i nie chciałabym jej kontynuować w żadnym zakresie” - tłumaczyła podczas wcześniejszej
konferencji prasowej B. TowaDokończenie na str.3
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Felieton na rozgrzewkę

Dwa nokauty
Dwunastego maja wałeccy miłośnicy pięściarstwa podczas
bokserskiej gali mieli okazję podziwiać dwa nokauty. Pierwszy
Krzysztof „Główka” Głowacki
zafundował swojemu rywalowi
Santanderowi Silgado. Natomiast
drugi był dziełem fanów boksu. W tym przypadku ciężkiego
nokautu - nawet cięższego niż

ten pięściarski - doznała na swym
wizerunku burmistrz Bogusława
Towalewska. Kibice pokazali
gospodyni miasta, kto w bokserskim środowisku gra w ekstraklasie.
Wchodząc na ring przed walką wieczoru Bogusława Towalewska dokonała piarowego
samobójstwa. Od dawna było
wiadomo, że podczas gali pierwszoplanową postacią - poza
oczywiście samym Głowackim będzie Marek Matela. I żadne zapisy w umowie z firmą KnockOut
Poland; organizatorem imprezy,
w której miasto zastrzegło sobie
wybór anonsera oraz zapewniło
obecność przedstawiciela miasta
- czytaj pani burmistrz - w ringu
przed i po walce nie pomogły.
W umowie nie można było zabronić kibicom wygwizdać Bogusławy Towalewskiej i zakazać

skandowania imienia i nazwiska
Marka Mateli. A ten czuł się obok
ringu jak ryba w wodzie. Był na
swoim terenie, który okazał się
zupełnie obcy dla pani burmistrz.
Ostatni gwóźdź do wizerunkowej
trumny Bogusławy Towalewskiej
wbił (pewnie zupełnie nieświadomie) sam Krzysztof Głowacki,
który zaprosił na ring po walce
swojego przyjaciela. Podziękował mu za wkład w organizację
przedsięwzięcia i zwrócił uwagę,
że Matela nie mógł gali poprowadzić. Na koniec go przytulił.
Widownia na ten widok wręcz
oszalała.
Gospodyni miasta musiała czuć
się okropnie, wyobrażam sobie co
wtedy myślała. A przecież można
było pozwolić Markowi Mateli
prowadzić galę, na ring wysłać
przed walką innego przedstawiciela miasta i dzisiaj nikt by nie

wspominał gali inaczej, jak tylko
w kontekście błyskawicznego
zwycięstwa „Główki”. Jednak
buta i arogancja pani burmistrz
doprowadziły do tego, że obecnie
całe środowisko sportowe Wałcza (i nie tylko) się z niej śmieje. Z uporem godnym bronienia
lepszej sprawy Bogusława Towalewska uparła się, aby Marka
Matelę trzymać jak najdalej od
hali na Dolnym Mieście. Okazało się jednak, że po Krzysztofie
Głowackim to właśnie on został
największą gwiazdą imprezy. To
że pani burmistrz w tej kwestii
tak się zapiekła, nie dziwi. Marek
Matela może okazać się wymagającym przeciwnikiem podczas
zbliżających się wyborów samorządowych i za wszelką cenę
gospodyni miasta chce go zneutralizować. Lecz rodzi się pytanie
czy w innych kwestiach Bogu-

sława Towalewska będzie postępować podobnie? Przecież
przebieg gali był do przewidzenia i nie trzeba było być jasnowidzem, aby stwierdzić, że
będzie to wielki blamaż pani
burmistrz. Jeżeli Bogusława
Towalewska promuje Wałcz
tak, jak 12 maja promowała
siebie, to Boże miej w opiece
nasze miasto.
Po kompromitacji, która była
udziałem pani burmistrz, Bogusława Towalewska podobno
wysyczała w stronę jednego
z organizatorów: „Pan ze mnie
zakpił, zrywam kontrakt”. Jeżeli to prawda i umowa zostanie zerwana, firma KnockOut
Poland poda miasto do sądu.
Wypełniła warunki i gdy nie
otrzyma zapłaty, czeka nas
„piękny” proces.
piotr

Dariusz Rosati w Wałczu
9 maja w budynku B Starostwa, w Dniu Europy, odbyło
się spotkanie z europarlamentarzystą Dariuszem Rosatim.
Profesor wspominał o zasadności uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Najmocniejszym
argumentem
według profesora jest to, że
w obecnej perspektywie finansowej 2014-2021 nasz kraj otrzyma niemal 105 miliardów euro,
przy czym wpłata na składkę
członkowską nie doszła nawet
do 50 miliardów euro. Przygotowywana natomiast obecnie nowa
perspektywa postawiła Polskę
w gorszej pozycji. Największe
ciecia dotyczą funduszu spójności , z którego nasz kraj korzystał najbardziej. Cięcia w nowej
perspektywie są także przyczyna
brexitu oraz gorzej ocenianej
przez Unię Europejską instytucji niezawisłego sądu w Polsce.
Obecna sytuacja polityczna doprowadziła, według profesora,
do tego, że unijni urzędnicy oba-

wiają się czy polskie niezawisłe
sądy będą obiektywne przy rozpatrywaniu spraw związanych
z prawidłowym wydatkowaniem
funduszy. Dariusz Rosati wspomniała także o obecnej atmosferze w kuluarach brukselskich
urzędów.
- Tak złych relacji i postrzega-

nia negatywnego Polski nie było
jeszcze w historii. Odwrócenie
od Unii Europejskiej prowadzić
może nas tylko w ręce Rosji podkreślał.
Pod koniec spotkania gościowi
można było zadawać pytania
bezpośrednio, bez konieczności
zapisywania ich wcześniej na

kartce. Podczas dyskusji mieszkańcy Wałcza pytali głównie
o sprawy związane z polityką
wewnętrzną państwa. Wałczanie
zwrócili uwagę, że PO nie potrafiła chwalić się swoimi reformami, natomiast o PiS-owskich
wciąż się mówi. Opozycji mieszkańcy zarzucili, że ich polityka

jest za mało agresywna. Dariusz
Rosati podkreślił jednak, że jego
ugrupowanie nie będzie prowadziło kampanii opartej na kłamstwie i zachęcał do odwiedzania
strony z przygotowanym programem na zbliżające się wybory.
PK
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lewska). Głowacki i Silgado
zmieścili się w limicie wagi junior ciężkiej. Polak ważył 89,7
kg, a Kolumbijczyk 91,7 kg.
Dla pochodzącego z Wałcza
31-latka, który jest jednym
z czterech polskich mistrzów
świata w historii boksu zawodowego, był to drugi występ w tym
roku. W lutym Głowacki po niezbyt udanej walce (był liczony)
pokonał na punkty w Nysie Sergieja Radczenkę.
Podczas
walki
wieczoru
w Wałczu Głowacki znokautował Silgado w pierwszej rundzie. Pojedynek zakończył się
w momencie, w którym pięściarze zdecydowali się na wymianę
w półdystansie. Głowacki trafił
w skroń Silgado z lewej ręki.
Kolumbijczyk upadł i przez kilka minut dochodził do siebie na
deskach. Świat boksu podzielił
się na zwolenników i przeciwników takiego rozstrzygnięcia
walki. Zwolennicy byli zachwyceni nokautującym ciosem
Główki, zaś przeciwnicy oskarżali Silgado, że ten wręcz aktorsko się położył.
- Gala KnockOut Boxing Night #1 w Wałczu nie przeszła
REKLAMA

bez echa w zagranicznych portalach piszących o boksie - jak
poinformował z kolei portal
ring polska.pl. - Obszerną relację z sobotniej imprezy można
znaleźć m.in. w największym na

świecie pięściarskim serwisie
Boxingscene.com. Odnotowane zostały także m.in. wygrana „szybkiego i precyzyjnego”
Pawła Stępnia nad Michałem
Ludwiczakiem i „efektowny
nokaut” Fiodora Czerkszyna na
Danielu Urbańskim.
- Zwycięstwo Głowackiego
spowoduje, że w przeciągu
dwóch tygodni będziemy mieli
wspaniałą wiadomość - mówił
w TVP Sport szef KnockOut
Promotions, Andrzej Wasilewski.

- Moim wymarzonym rywalem
pozostaje Usyk - zdradził Głowacki w rozmowie z tą samą
stacją.
Przed walką wieczoru nie zabrakło rozrywki. Widownię rozgrzała w ringu 6-osobowa grupa
„Gentleman Show” ze Szkoły
Tańca Astra Luna Wałcz. Panie
były zachwycone.
Burmistrz Wałcza Bogusława Towalewska podczas gali
wchodziła na ring dwukrotnie.
Ten „przywilej” zapewniał jej
specjalny zapis w umowie ze

spółką KnockOut Poland, który
zapewniał obecność przedstawicieli miasta Wałcz w ringu
przed i po walce wieczoru. B.
Towalewska została dwukrotnie
wybuczana i wygwizdana przez
widownię.
Po wygranej walce Krzysztof
Głowacki poprosił Marka Matelę na ring. Tam - przy owacji
publiczności - podziękował mu
i go wyściskał. O Bogusławie
Towalewskiej Mistrz nie wspomniał słowem…
mk
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OGŁOSZENIA DROBNE
LOKALE, NIERUCHOMOŚCI:
Wynajmę sklep na
ul. Kilińszczaków
tel: 67 258 26 84.
Wynajmę lokal,
tel. 725 929 462.
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.
TANIO SPRZEDAM
Pawilon handlowy (20m2)
Tel. 501 464 027
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 działkę w Strącznie nad
jeziorem Raduń, około 50 arów,
tel. 668 007 433.
Sprzedam działkę budowlaną
w Kłębowcu.
Tel. 533 930 833
Poszukuję kawalerki do wynajęcia. Tel.514 742 096
Sprzedam działkę w Zdbicach
777m2. Dobra cena.
Tel. 669 734 882
Sprzedam mieszkanie na
ul. Królowej Jadwigi, I piętro,
60m2. Tel. 536 321 415

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo.
REKLAMA

KLUB ABSTYNENTÓW

„KORONA”

UL. WOJSKA POLSKIEGO
(BUDYNEK WSM)
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 17.00-19.00
KONTAKT:

731 205 310

Poszukuję mieszkania do wynajęcia.
Tel. 692 397 032
Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792020549
Mieszkanie TBS, 70m2, 3 pokoje,
zamienię na mniejsze.
Tel. 608 103 700
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w Pile, bezczynszowe 70m2
w centrum miasta.
Tel. 608 797 224
Sprzedam ponad 100 metrowe,
dwupoziomowe mieszkanie
w kamienicy, ul. Kościuszki. Niski czynsz, ogrzewanie gazowe,
4 pokoje, 2 łazienki. Telefon
605161221.
Sprzedam lub wynajmę
w centrum nowe mieszkanie na
parterze 30m2.
Możliwość adaptacji na lokal
usługowy.
tel. 604-936-904
Sprzedam mieszkanie na Dolnym
Mieście I piętro, duży balkon,
konfortowe, stan idealny, umeblowane.
tel. 601-224-049
Sprzedam dom w Różewie, do
remontu. 70 tyś złotych.
Tel. +48 665 994 569
Sprzedam dużą działkę budowlaną – MORZYCE.
Tel. +48 693 424 150
PRACA:
Przyjmę do pracy w lodziarni na
ryneczku. CV prosimy wysyłać na
maila machowscy84@wp.pl.
Tel. 694683367
ABOost w Holandii zatrudni mężczyzn, kobiety i młodzież:
do prac w ogrodnictwie , praca
w szklarniach i na sortowniach
warzyw, na polach oraz w przemyśle.
Praca sezonowa dla młodzieży na
wakacje.
Rekrutację prowadzi Pośrednik,
ul. Kościuszki 12A, Wałcz. tel.
67-258 4108, lic.4933,
Aktualne oferty na
www.posrednictwoholandia.pl

Praca w kwiaciarni. Poszukiwana
osoba z doświadczeniem.
Tel. 507 033 137
Zatrudnię TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO
JASTROWIE-30 km od Wałcza
Apteka ASKLEPIOS poszukuje
TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO
TEL.608014179
MAGISTER FARMACJI oferta
z mieszkaniem
JASTROWIE-30 km od Wałcza zatrudnię MAGISTRA FARMACJI
Apteka ASKLEPIOS poszukuje
MAGISTRA FARMACJI
Oferujemy mieszkanie służbowe.
TEL.608014179
Zatrudnię traktorzystę, gospodarstwo w okolicach Wałcza,
wymagane:
odpowiedzialność i dyspozycyjność. Mile widziane doświadczenie oraz umiejętność jazdy
kombajnem.
Tel. 509 159 549

RÓŻNE:
Biuro Matrymonialne ,,Dana”,
tel. 695 062 020.
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 samochód Daewoo
Tico 1997r. , przebieg tylko
72000 km, stan dobry, 2 komplety
kół.
Tel. 508665916

Czwartek, 17 maja 2018

Najważniejsze w ostatnich latach inwestycje w gminie Człopa zbliżają się ku końcowi.
30 czerwca ma zakończyć się
pierwszy etap remontu tzw. trasy transpuszczańskiej, ważnego
odcinka komunikacyjnego, łączącego Jaźwiny i Golin. Droga
była w bardzo złym stanie technicznym i od dawna wymagała
naprawy. Remont poprawi dojazd okolicznych mieszkańców
do większych miejscowości, jest
też bardzo ważny ze względu na
ochronę przeciwpożarową (trasa przebiega przez las sosnowy).
Obecnie realizowany jest odcinek Miradź - Jelenie. Droga jest
remontowana w ramach porozumienia zawartego między Lasami
Państwowymi - Nadleśnictwami
Człopa i Głusko, gminy Człopa
i Drawieńskiego Parku Narodowego.
Zakończyła się przebudowa ul.
Rynkowej, Targowej i Kopernika. Inwestycja cieszy oko mieszkańców, bo podwyższa estetykę
i określa centrum miasta. Oprócz
nowych dróg i chodników poREKLAMA

Gmina się zmienia
wstały tam m.in. elementy małej
architektury - kulista fontanna,
skwerki, alejki, ławeczki oraz
tablica pamiątkowa poświęcona
mieszkańcom.
Koszt inwestycji wyniósł 1,2 mln,
z czego ponad 500 tys. gmina
pozyskała ze środków EFRROW
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014- 2020.
Pod koniec września zostanie oddany drugi budynek komunalny
w Człopie przy ul. Brzozowej.
11 rodzin z terenu gminy będzie
mogło cieszyć się nowym mieszkaniem już pod koniec tego roku.
Na tę inwestycję gmina pozyskała
około 560 tys. ze środków Funduszu Dopłat BGK.
- To jedne z najważniejszych
inwestycji, których realizacja
kończy się w tym roku. Ale nie
zwalniamy tempa, aplikujemy do
kolejnych konkursów. Póki   są
środki pozabudżetowe, będziemy
po nie sięgać - zapowiada burmistrz Człopy Zdzisław Kmieć.
- Złożyliśmy już nowe wnioski
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zarówno wojewódz-

kich, budżetu państwa, jak i UE.
Czekamy na wyniki naborów
dotyczących budowy otwartej
strefy aktywności nad jeziorem
Trzebin, remontu trybun na stadionie miejskim w Człopie. Nie

zapomnieliśmy o ul. Brzozowej.
Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie doświetlenia wybranych przejść dla pieszych, a niebawem rozstrzygnięcie wniosków
na  granty sołeckie. Z większych
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inwestycji, to budowa świetlicy
wiejskiej w  Trzebinie i największe przedsięwzięcie - modernizacja sieci wodociągowej wraz budową stacji uzdatniania wody.
Oprac. AK
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500 złotych
za psie kupy

EXTRAWAŁCZ nr 293
na opakowaniu nie ostrzegło o możliwym istnieniu pestek w owocach.
Poszkodowana żądała zwrotu kosztów leczenia związanego ze wstawieniem implantu i zadośćuczynienia za
krzywdę- w sumie 5,6 tys. zł.

PIENIĄDZE ZA PESTKĘ
Pieniądze za pestkę, a dokładniej za
pestkę daktyla w miejscu, w którym
nie powinna się znaleźć, czyli w opakowaniu daktyli bez pestek. Dzisiaj
historia o złamanym implancie i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Zaprasza do lektury.
Coś słodkiego na ząb
Poszkodowana dość regularnie zaopatrywała się w produkt pod nazwą
„Daktyle suszone bez pestki”. Lubiła
przegryzać je sobie raz na jakiś czas.
Feralnego dnia 4 listopada 2013
r., kobieta gryząc jeden z owoców
natrafiła na pestkę. Na jej nieszczęście wyłamała sobie ząb- implant
wstawiony pięć lat wcześniej. Ku
zdziwieniu konsumentki okazało się,
że daktyl z opakowania „Daktyli suszonych bez pestek” pestkę posiada.
Kobieta skierowała swoje pretensje
wobec przedsiębiorstwa produkującego suszone daktyle uznając, że to

Kampania edukacyjna trwa. Zachęcamy do sprzątania nieczystości po psach, bo niestety nadal
wielu właścicieli nie przestrzega
tego obowiązku.
Ci, którzy nie mogą się przemóc
i posprzątać po swoim psie, muszą
mieć świadomość, że strażnik miejski może wręczyć mandat nawet do
500 złotych, z tytułu art. 145 Kodeksu wykroczeń. Jeśli zauważysz
osobę, która nie sprząta po swoim
pupilu, zwróć jej uwagę lub podaruj
po prostu woreczki. Brakiem reakcji na złe zachowanie właścicieli
czworonogów przyczyniasz się do

Barbara Sobczak
Borys Jerzy Majewski
Liliana Leokadia Pacholczak
Antonina Józefa Wilk
Liwia Nikola Broda

Halina Iwanicka
Kazimierz Paweł Kozak

tego, że jest tyle kup w mieście.
Usprawiedliwienia, że nie ma specjalnych koszy nie są trafione,
gdyż woreczki z psimi odchodami
można wrzucać także do zwykłych
śmietników.
Do akcji przyłączyło się wiele zarządców nieruchomości. Dziękujemy także sklepom zoologicznym,
które obdarowały organizatorów
woreczkami, które rozdawane będą
właścicielom czworonogów, by
motywować ich do trzymania porządku.
Już widać poprawę, ale walka
wciąż trwa.
PK

Producent nie w ząb nie rozumie
Na roszczenie konsumentki producent odpowiedział jednoznaczniekwota poszkodowanej się nie należy.
Producent sprawdził przechowywane próbki produktu i stwierdził, że
nie posiadają one ciał obcych typu
pestka. Nie odnotowano także skarg
na istnienie pestek oraz zastrzeżeń
jakościowych. Producent uważał, że
w zakładzie istnieją wysokie systemy
kontroli jakości, które uniemożliwiają występowania pestki w daktylu.
Sąd bez wątpliwości
W pierwszej instancji sąd rozstrzygnął, ze kobiecie należy się stosowne
świadczenie. Sąd uznał, że kontrola na zawartość pestek w owocach
prowadzona było tylko na wstępnym
etapie produkcji a na dodatek wyrywkowo, co nie pozwala na uznanie, że
z całą pewność pestek w owocach
być nie mogło. W ramach postępowania ustalono, że co prawda pracownicy przebierają i segregują poszczególne owoce jednak (co zrozumiałe)
nie są oni w stanie sprawdzić każdego

owocu.
Dodatkowo sąd uznał, że przedsiębiorca odpowiada jako producent
produktu niebezpiecznego. Przepisy
Kodeksu cywilnego uznają jednoznacznie, że kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej
(producent) produkt niebezpieczny,
odpowiada za szkodę wyrządzoną
komukolwiek przez ten produkt.
Sąd wskazał, że niebezpieczeństwo
produktu wynikać może również
z jego naturalnych właściwości. Dodatkowo podkreślone zostało, że niebezpieczeństwo produktu wynikało
z jego nieodpowiedniej prezentacji
na opakowaniu, gdzie wskazano, że
są to owoce bez pestki. Tymczasem
proces produkcji nie dawał pewności, że w opakowaniu nie znajdą się
pojedyncze pestki.
Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok
uznając, że sposób produkcji nie
dawał pewności, że w pojedynczym
opakowaniu nie znajdzie się pestka.
Jeżeli natomiast tak jest, wówczas
na opakowaniu powinno znaleźć się
stosowne ostrzeżenie. Sąd przyznał
poszkodowanej 1,6 tys. zł tytułem
odszkodowania za odtworzenie implantu oraz 4 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.
radca prawny Piotr Machyński
kancelaria.walcz@gmail.com

Nie jestem robotem

Uczennica Gimnazjum nr 2
w Wałczu Zuzanna Krzyżanowska - finalistka wielu konkursów przedmiotowych, harcerka,
miłośniczka biologii (dla przyjemności czyta „Biologię” Campbella). Jesteśmy przekonani,
że świat naukowy jeszcze o niej
usłyszy.
Choć kończy dopiero trzecią klasę
gimnazjum, plany na przyszłość
ma skonkretyzowane. Zamierza pójść do ZS im. S. Staszica
w Pile, czyli popularnej Nafty do
klasy o profilu biologiczno-chemicznym ze względu na bardzo
dobre opinie o nauczycielach tych
przedmiotów. Z całą pewnością
wie, że po skończeniu liceum nie
będzie zdawać na medycynę, pra-

ca z ludźmi to nie dla niej, widzi
się raczej w laboratorium. Chce
pójść na biotechnologię.
- Ponieważ najbardziej interesuje
mnie biologia, a w drugiej kolejności chemia, to naturalne, że
wybrałam taką drogę - opowiada. - Oczywiście wszystko może
się jeszcze zmienić. Nie chcę się
zamykać na żadną z dziedzin, interesuje mnie tak wiele rzeczy, że
nigdy nic nie wiadomo…
Zuzia drugą klasę gimnazjum
skończyła ze średnią powyżej 5.
Jest laureatką wojewódzkich konkursów z biologii i chemii, finalistką wojewódzkich konkursów
z języka angielskiego i polskiego.
Z sukcesami uczestniczy w konkursach matematycznych, choć
nie ukrywa, że ani matematyka,
ani język polski jej nie porywają.
Nie przepada za fizyką.
- Nie jestem robotem. Mam na
swoim koncie także jedynki. Nie
zawsze mi się chce uczyć, czasami o czymś zapomnę, jak każdy
- mówi. - Mimo wszystko lubię
się uczyć, nauka sprawia mi przyjemność, jestem po prostu ciekawa świata.
Jest członkinią wspólnoty młodzieży chrześcijańskiej. Bardzo
lubi książki, o ile sama wybiera

tytuły. Ostatnio interesuje ją fantastyka, choć nie stroni od literatury powszechnej, kryminałów
i literatury młodzieżowej. Mówi,
że nie chce się zamykać w żadnym rodzaju literackim, bo jest
otwarta na zbyt wiele rzeczy.
Zuzia ma młodszą siostrę, Hanię,
o której mówi, że na pewno nie
jest mniej zdolna, tylko bardziej
leniwa. Nie ma między nimi niezdrowej rywalizacji, choć starsza
dość często motywuje młodszą.
- Rodzice nigdy nas nie porównują - zaznacza. - Niczego na mnie
nie wymuszają, nie wywierają
presji. Mama czasami mówi, że
za dużo się uczę i powinnam na
przykład posprzątać pokój. Oczywiście są ze mnie dumni, chociaż
wydaje mi się, że bardziej cieszą
się, kiedy Hania dostanie 5 niż ja
6.
W nagrodę za wygrane konkursy
przedmiotowe zażyczyła sobie
słynną „Biologię” Campbella,
podręcznik dla studentów kierunków przyrodniczych i medycznych. Pozycja ma 1500 stron.
Kiedy ją czyta, kompletnie jej zza
niej nie widać…
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Jesteście sumieniem narodu

Tymi słowami Jerzy Karczewski rozpoczął wiec wspierający
protestujące w Sejmie osoby
niepełnosprawne i ich opiekunów. - Jeżeli państwo będzie się
wami zajmowało tak jak powinno, to znaczy, że jest to dobrze
funkcjonujące państwo.
Z inicjatywy radnego Rady Powiatu Romana Wiśniewskiego
10 maja na placu Wolności tuż
przy ratuszu zebrało się ponad 50
osób. Przybyły nie tylko osoby
niepełnosprawne oraz ich bliscy,
lecz także mieszkańcy Wałcza.
- Państwo powinno się opiekować najsłabszymi, czyli dziećmi,
starcami i niepełnosprawnymi
- mówił R. Wiśniewski. - Dzieci to przyszłość, starsi ludzie już
swoje przepracowali, a choroba
nie wybiera. Nikt nie może zagwarantować, że nas lub kogoś
bliskiego to nie spotka. Należy takich ludzi wspierać. Jeżeli stworzymy system opieki, to mamy
pewność, że jeżeli nas to spotka,
będziemy mogli liczyć na pomoc.
Parafrazując byłą panią premier:
REKLAMA

te pieniądze im się należą. Przecież opieka najbliższych jest nie
tylko lepsza - ponieważ tylko bliscy potrafią się tak zaopiekować
dzieckiem - lecz również tańsza,
niż pobyt w DPS-ie. Więc pozwala zaoszczędzić.
Rozmawiano o problemach osób
niepełnosprawnych, ich potrzebach, a także o pieniądzach, jakie państwo musi bezwarunkowo
przeznaczać na ten cel. Dyskutowano o ciągłych obietnicach rządzących i tłumaczeniach, że nie
ma pieniędzy.
- Należy opodatkować tamtą instytucję - wykrzykiwał jeden
z protestujących, wskazując karzącym palcem na kościół św.
Mikołaja. - Należy podejść pod
ich bramę, tam stanąć i pokazać,
że ochrona należy się nie tylko
poczętym, lecz również inni jej
potrzebują.
Apel nie zyskał aprobaty, lecz
jeszcze długo rozmawiano o tym
wszystkim, co się dzieje wokół
protestu w Sejmie i podawano
przykłady rozwiązania kryzysu.
piotr
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Odkrywają grodzisko

Przy wiszącym moście w Wałczu pod kierunkiem dyrektor
Muzeum Ziemi Wałeckiej Magdaleny Suchorskiej-Roli rozpoczęły się interwencyjne badania
archeologiczne.
Są one finansowane ze środków
Nadleśnictwa Wałcz i programu
Interreg Va (Polsko-Niemieckie
Forum Historyczne. Innowacyjna
sieć muzealna Göhren - Karlino Wałcz). Koordynatorem prac jest
Marcin Wójcik, archeolog, z którym M. Suchorska-Rola wielokrotnie już współpracowała. Zajmuje się pracami terenowymi.
- Badania tutaj prowadzone mają
być jak najbardziej interdyscyplinarne. Chcemy wejść w jak
najwięcej dziedzin, pozyskać jak
najwięcej informacji o tym, co się
tutaj znajdowało i z jakiego okresu
pochodziło - opowiada M. Wójcik. - Zależy nam na tym, żeby nie
zniszczyć więcej. Oczyszczamy
teren, dokumentujemy wszystko
fotograficznie, będziemy wykorzystywali magnetometr, georadar, będziemy korzystać z usług
geomorfologa i geoinformatyka.
REKLAMA

Wszystkie informacje zostaną
zebrane i porównane a wnioski
pozwolą nam powiedzieć maksymalnie dużo o tym miejscu, nie
niszcząc go przy tym.
Badane przez archeologów grodzisko zostało niestety zniszczone
podczas wojny, przebiegają tamtędy transzeje. Część się osuwa.
Wał vis-à-vis wejścia na most
wiszący od strony Morzycówki
został dodatkowo zniszczony podczas prac przy zakotwieniu mostu. Prace mają na celu nie tylko
zbadanie kształtu, zasięgu i rozmieszczenia obiektów, ale także
zabezpieczenie go przed dalszymi
zniszczeniami. Wykopy są prowadzone w miejscach, które zostały
wcześniej zniszczone.
- Na ich podstawie z całą pewnością można powiedzieć, że człowiek miał bardzo dobre rozeznanie w tym terenie i wykorzystał
naturalne ukształtowanie terenu
do budowy grodu - mówi geomorfolog i archeolog, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Iwona Hildebrandt-Radke.
- Najbardziej interesujące jest
dla nas odtworzenie ewentualnej

zabudowy mieszkalnej, czyli na
przykład pozostałości drewnianych konstrukcji, o ile oczywiście
takie się tam znajdowały. Interesuje nas to, jakie konstrukcje były
tu używane - dodaje geoarcheolog
z Instytutu Archeologii UAM
w Poznaniu Jakub Niebieszczański. - Jeżeli będzie to możliwe,
w strefie przy wale chcielibyśmy

odkryć doły posłupowe, które są
pozostałością palisady. Mamy tu
bowiem do czynienia z wypełniskiem o zupełnie innej ziemi,
z dużą zawartością organiki.
Badaniom poddane będzie wiele grodzisk w powiecie, jak na
przykład w Strącznie i Marcinkowicach. Prace w Wałczu mają
zakończyć się jeszcze w tym ty-
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godniu. Potem naukowcy pojadą
do Marcinkowic. Wykopy zostaną
zasypane i zabezpieczone przed
ewentualnymi zniszczeniami.
Po zakończeniu prac planuje się
wydanie m.in. polsko-niemieckiej
publikacji na ten temat, przewodnika multimedialnego oraz stworzenie szlaku kulturowego.
mk
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Misja zakończona sukcesem

Wydarzenie, które odbyło się
11 maja w wałeckim Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji,
uświadomiło wielu kobietom,
że w trzy miesiące można
zmienić się diametralnie. Jeśli
oczywiście zadba się o odpowiednią dietę, strój, makijaż
i włosy.
Misja Kobieta odbyła się już po
raz drugi, tym razem jej bardzo
ważną częścią były metamorfozy, którym poddały się trzy
odważne panie. Podsumowanie

przeprowadzonej metamorfozy
okraszone było występami, pokazami mody (modelki wystąpiły m.in. w strojach firm Top
Secret i Esotiq) oraz możliwościami lokalnych firm, które
zdradziły , jak można stać się
piękną kobietą.
Ogromnymi oklaskami nagrodzone były modelki, które odważyły się zaprezentować stroje
kąpielowe i okulary przeciwsłoneczne z kolekcji dostępnych
w salonie optycznym państwa
Modzelewskich. Dużym zain-

teresowaniem cieszył się pokaz
sukien ślubnych przygotowanych przez salon Belissima oraz
bielizny ślubnej z salonu Rajstopka, czy „Taniec Gentelmen”
przygotowany przez szkołę tańca Astra Luna.
Uczestniczki metamorfoz odchudzały się pod okiem dietetyka medycznego Patrycji
Sankowskiej, treningami personalnymi w Fitness Club
Puls zajęła się z kolei Marlena
Szczepska. Zabiegi kosmetyczne na ciało i twarz wykonywali

w tym czasie specjaliści z Beauty Room, a fryzurą zajęła się
osobiście właścicielka salonu
Obcinaczka. Do tego paznokcie,
rzęsy i inne czynności upiększające, które przeprowadzane
były w salonie Glamour. Do

tego odpowiednia żywność
z „Porannika” oraz ćwiczenia fizyczne choćby w Athletic Gym
& Fitness i nowa Ty gotowa.
Piotr Kurzyna,
fot. Ula Aramowicz

REKLAMA
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Matka beszta syna, który
wybrał się do klubu ze
striptizem.
- jak mogłeś! To obrzydliwe!
Pewnie widziałeś tam
rzeczy, których nie powinieneś zobaczyć!
- Tak – odpowiada syn
- Widziałem tam ojca

Poszukiwany listem gończym
zatrzymany na gali
Wałeccy policjanci zatrzymali
mężczyznę, który poszukiwany
był listem gończym. 51-latek od
marca ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mało skutecznie, ponieważ zatrzymany
został na gali bokserskiej.
Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał
za mężczyzną list gończy. Mężczyzna ukrywał się od marca tego
roku za dokonanie przestępstwa
rozboju z użyciem niebezpieczneREKLAMA

Mama pyta Jasia:
- Jasiu dlaczego płaczesz?
- Bo śniło mi się, że szkoła
się paliła.
- Nie płacz to tylko sen!
- Właśnie dlatego płaczę...

Idzie dwóch pijaków po
torach.
- Coś długie te schody.
- I poręcz taka niska.
- O, winda jedzie.

Jedzie rolnik na A4, nagle
zauważa prostytutkę:
- Wsiada Pani?
- Oczywiście!
Jadą 30 min, nagle prostytutka pyta:
- Uprawia pan seks?
- Nie, w tym roku tylko
pszenicę i buraki

- Proszę pani! - mówi
konduktor - ma pani bilet
do Warszawy, a ten pociąg
jedzie do Zakopanego.
-Och nie! Czy maszynista wie, że jedzie w złym
kierunku?

REKLAMA

go narzędzia, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.
- Funkcjonariusze uzyskali informację, że w miejscu, gdzie
odbywają się walki bokserskie
przebywa poszukiwany 51-latek informuje rzecznik KPP w Wałczu
mł. asp. Beata Budzyń. - W sali
przebywało ponad 800 osób. Policjanci ustalili rysopis poszukiwanego i dokonywali lustracji w całym budynku. Po krótkiej chwili
w czasie przerwy na korytarzu

funkcjonariusze zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi osoby poszukiwanej.

51-latek został zatrzymany, trafił
już do zakładu karnego.
Oprac. mk
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11.05.2018 r. godz. 16:00
Spotkanie autorskie
z Robertem Kraszczukiem
/ wstęp wolny
18.05.2018 r. godz.18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy- film
PTAKI SPIEWAJĄ W KIGALI
/ bilety 10 zł
20.05.2018 r. godz.12:00
Koncert muzyki ukraińskiej
/ wstęp wolny
20.05.2018 r. godz.12:00
Wernisaż prac
„Marlena Sokalska i jej prace”
/ wstęp wolny
26.05.2018 r. godz. 18:00
FRANZ LEHAR Wesoła Wdówka
|sala widowiskowa
/bilety 90 zł i 100 zł/ ODWOŁANE

Terminarz kina „Tęcza”
od: 2018-05-11 do: 2018-05-17
Rampage: Dzika furia
USA / / 16 zł
od: 2018-05-11 do: 2018-05-17
GNOMY ROZRABIAJĄ |
Kanada / / 13 zł
od: 2018-05-18 do: 2018-05-24
TWARZ | POLSKA / / 16 zł
od: 2018-05-18 do: 2018-05-24
Rampage: Dzika furia
USA / / 16 zł
od: 2018-05-26 do: 2018-05-31
The Lodgers. Przeklęci / / 16 zł
od: 2018-05-26 do: 2018-05-31
TULLY | USA / / 16 zł
od: 2018-06-01 do: 2018-06-17
Han Solo: Gwiezdne
wojny - historie | USA / / 16 zł
2018-06-01 do: 2018-06-07
KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI
USA / / 13 zł
Centrum Informacji Turystycznej

czynne:
wtorek – piątek od godz. 10:00 – 17:00
sobota od godz. 09:00 – 16:00
Szczegółowe informacje odnośnie
wszystkich imprez, zajęć, warsztatów
oraz kółek zainteresowań
będzie można uzyskać
w Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej (hol WCK) pod
nr tel. 67 381 95 60 lub na stronie
internetowej www.wck.info.pl

W noc dookoła świata
Tematem tegorocznej Nocy Muzeów będą podróże. Organizatorzy przygotowali kilka interesujących prelekcji, ale także pokaz
flamenco, zwiedzanie kuratorskie wystaw i zajęcia dla dzieci.
Każdy z pewnością znajdzie coś
ciekawego dla siebie.
Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 19 maja. Rozpocznie je o godz. 17.00 wernisaż
wystawy fotograficznej „Kolory
i faktury Antarktydy” połączony
z opowieścią Tomasza Bukowskiego o wyprawie S/Y Naschachata II na Antarktydę. T. Bukowski jest od urodzenia artystą,
a żeglarzem od 20 lat. Mimo że od
powrotu żeglarza do domu minęło niewiele czasu, wystawa jego
zdjęć prezentowana była w kilku
miastach w Polsce, wzbudzając
zawsze duże zainteresowanie.
Godzinę później odbędzie się spotkanie z Mirosławem Wlekłym,
autorem książki „Tu byłem. Tony
Halik”. Na godz. 19.00 zaplanowano z kolei spotkanie z Łukaszem Superganem, który opowie
o samotnym, trwającym 93 dni,
przejściu Karpat. Ł. Supergan
to specjalista od wypraw długodystansowych, autor i fotograf.

Wędrował m.in. w Himalajach,
Karakorum i Pamirze. Przemierzał
Pireneje, Alpy i Zagros. Przeszedł
szlak z Warszawy do Santiago de
Compostella, dwukrotnie przeszedł Łuk Karpat.
O godz. 20.00 w muzealnych
ogrodach odbędzie się pokaz flamenco w wykonaniu Nadii Mazur,
tancerki i instruktorki tańca, absolwentki wszystkich etapów studiów
w zakresie sztuki flamenco w Fundacion Cristina Heeren w Sewilii.
Towarzyszyć jej będą hiszpański
śpiewak Borja Soto i Damian Kowaliński z gitarą flamenco.
- Nie zabraknie również atrakcji
dla naszych najmłodszych gości - zaprasza Marlena Jakubczyk
z MZW. - Przygotowaliśmy m.in.
grę „Tu byłem. Tony Halik” i zajęcia plastyczne „Skopiuj mistrza”,
które polegają na próbie skopiowania dzieł młodopolskich twórców,
na przykład Jacka Malczewskiego.
Najmłodsi dostaną kolorowanki,
starsi sami będą musieli stworzyć
dzieło. Wszyscy otrzymają od nas
bardzo ważną pieczątkę potwierdzającą zgodność z oryginałem.
Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w ramach Nocy Muzeów
jest bezpłatny.
Red., zdjęcia organizatora

Kolejna wyprawa WUTW
Studenci WUTW znów nie próżnowali „turystycznie” - długi majowy weekend spędzili w podróży
do Czech i Bawarii.
Zwiedzili m.in. Czeski Krumlow miasto zabytek na liście UNESCO,
obejrzeli jeziora Mondsee i Koenigssee. Dużo czasu spędzili na wyspie Herreninsel, zwiedzili jeden
z licznych zamków króla Ludwika
II Bawarskiego, wybudowanego na
wzór Wersalu. Następny dzień zaczęli od obejrzenia skoczni narciarskiej w Garmisch-Partenkirchen,
a potem znów zwiedzali zamki
Ludwika II. Ostatni dzień w Bawarii spędzili w stolicy landu, Monachium, gdzie podziwiali m.in. pałac
i ogrody Nympfenburg. Zadowoleni
z tych bawarskich atrakcji wrócili do Czech, żeby poczuć klimat
dwóch znanych kurortów: najpierw
Mariańskich Łaźni i Karlovych Varów. W drodze powrotnej studentów
- seniorów spotkała nieprzyjemna
przygoda: poważna awaria autokaru
na czeskiej autostradzie, co spowodowało, że do Wałcza dotarli dzień
później.
Oprac. AK
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Poznajmy się bliżej
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Blisko trzydzieści organizacji
zaprezentowało się podczas III
Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który 12 maja odbył się
na Wałeckiej Alei Gwiazd Sportu nad jeziorem Raduń.
- Naszym głównym celem jest
zachęcenie organizacji do współpracy. To że spotykamy się po raz
trzeci jest dowodem, że się udało.
To także pomysł na aktywizację
organizacji, żeby stowarzyszenia
inicjowały wszelkiego rodzaju
działania - mówi naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz Anna
Gródka. - W ten sposób też organizacje chcą pokazać, czym zajmują
się na co dzień. A są to organizacje skupiające dużą grupę mieszkańców i zajmujące się różnymi
rzeczami: od tych, które promują
zdrowy styl życia, poprzez organizacje zrzeszające osoby starsze,
po zajmujące się np. działalnością
artystyczną.
Swoje stoiska miały stowarzyszenia z terenu Wałcza, powiatu
wałeckiego, ale także z sąsiednich

powiatów. W sobotnie popołudnie
odwiedzający mogli m.in. nauczyć
się zasad udzielania pierwszej pomocy, samokontroli piersi na fantomie czy skorzystać z zabiegów
pielęgnacyjnych. Oczywiście nie
mogło zabraknąć poczęstunku,
a można było zjeść zarówno coś
słodkiego, jak i pyszną grochówkę

czy zdrową żywność, a to wszystko popić pyszną lemoniadą. Dla
najmłodszych były trampoliny
i zamki dmuchane, dla dorosłych wieczorna zabawą taneczna.
Jak mówi A. Gródka efekty
współpracy między organizacjami
są widoczne.
- Ośrodek Wsparcia Ekonomii

Przyszli policjanci
praktykują
Od 10 maja słuchacze Szkoły Policji w Pile patrolują ulice Wałcza. Funkcjonariusze są w wałeckiej jednostce na praktykach, poznają tu pracę w prewencji i ruchu drogowym. Szkoły policji przygotowujące
przyszłych policjantów dysponują nowoczesnymi bazami dydaktycznym. Słuchacze korzystają z wielu nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych, obiektów i sal specjalistycznych przeznaczonych do realizacji
zajęć praktycznych i symulacyjnych. Praktyki to ostatni etap szkolenia. Słuchacze z Piły 13 czerwca egzaminem końcowym zakończą naukę i ruszą do swoich macierzystych jednostek.
Oprac. mk

Społecznej działa od pięciu lat,
pozyskaliśmy środki, żeby skupiać wokół siebie organizacje
i w efekcie stworzyliśmy na ul.
Okulickiego takie centrum organizacji pozarządowych, gdzie
wspólnie podejmujemy decyzje
i razem działamy - mówi A. Gródka.

Festiwal zorganizowano w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej” dofinansowanego ze środków UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
k
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Młodzi siatkarze UKS Volley podczas ogólnopolskiego turnieju piłki
siatkowej w kategorii czwórek wywalczyli brązowy medal.
W Miliczu 12 maja rywalizowało
21 zespołów z Krakowa, Bełchatowa, Gliwic, Poznania, Krotoszyna, Szczecinka, Koszalina, Sulechowa, Brzeska, Oławy, Kalisza,
Drawska, Milicza, Międzyrzecza
i Wałcza. Znakomicie spisali się
chłopcy z UKS Volley Dominik
Szmyt, Jakub Grygorcewicz, Seweryn Miazga, Bartosz Szczęsny,
Filip Wiśniewski i Paweł Przybylski, którzy w kategorii czwórek (6
klasa) wywalczyli brązowy medal.

Brąz Volleya

13

Bardzo dobrze spisali się również ich
o dwa lata młodsi koledzy w kategorii dwójek. W tej kategorii wystąpiło 39 zespołów. Pierwsza drużyna
UKS (Marcel Urbański, Bartosz
Szynkaruk i Wojciech Markiewicz)
uplasowała się na 11 miejscu. Drugi zespół (Igor Walnyckyj, Tomasz
Łojek i Michał Briegman) wywalczyli miejsce w połowie stawki.
Natomiast 20 maja wałczanie walczyć będą podczas finału wojewódzkiego KINDER +SPORT w kategorii
dwójek w Goleniowie. Stawką jest
awans do mistrzostw Polski.
Trenerem zespołów jest Adam Czaszyński.
Oprac. p

Zaproszenie na wędkowanie
Wojciech i Danuta Kowalscy zapraszają dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat na otwarte zawody wędkarskie, które odbędą się 9 czerwca (sobota) nad
jeziorem Raduń na promenadzie przy „pompie”. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.
- Impreza jest przeprowadzana po raz piąty. Warto przyjść i miło spędzić czas - zachęca W. Kowalski. - Udział w rywalizacji może wziąć każdy. Nie
trzeba posiadać karty wędkarskiej.
Podczas zawodów przewidziano m.in. darmowy posiłek, watę cukrową i nagrody rzeczowe.
Więcej szczegółów i zapisy, tel. 663-787-928.
mk
REKLAMA
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Przygoda życia

Zdzisław Felskowski przejechał
rowerem przez Indie i Nepal
ponad 3,5 tysiąca kilometrów.
W planach był również prawie
1000-kilometrowy wypad do
Chin, lecz z powodu trzęsienia
ziemi w rejonie, w którym przebywał, nie mógł wjechać do Państwa Środka.
55-letni wałczanin znany jest z innych spektakularnych wyczynów.
Cztery lata temu pojechał rowerem do Maroka, odwiedzając 12
krajów i pokonując ponad 6 tysięcy kilometrów. A w 2016 roku był
w Azji, tym razem przejechał przez
19 państw, a trasa liczyła również
6 tys. km. Tę ostatnią wyprawę
zadedykował swojemu tragicznie
zmarłemu synowi Kamilowi. Przygotowania do wyjazdu do Indii rozpoczął już w październiku ubiegłego roku.
- Należało zamówić bilety lotnicze,
zarezerwować hotele, uzyskać wizy
i załatwić sprawę przewozu roweru
- opowiadał Z. Felskowski. - Były
z tym problemy, lecz znalazłem fińskiego przewoźnika i z Warszawy
poleciałem do Helsinek, a stamtąd
do New Delhi. Pracuję jako kierowca ciężarówki i najczęściej jeżdżę
do Anglii. Tam w czasie wolnym
trenowałem na rowerze, oczywiście
w ruchu lewostronnym, co się bardzo przydało, ponieważ w Indiach
i w Nepalu taki ruch również obowiązuje.
Rowerzysta wyruszył 3 kwietnia
do Warszawy, 4 był w Delhi, złożył
rower i wyruszył w trasę. Po przejeREKLAMA

chaniu 200 kilometrów pierwszym
przystankiem była Agra i zwiedzanie Tadż Mahal.
- Największym wrogiem jazdy
w Indiach jest upał - mówił dalej
cyklista. - Temperatury sięgały często ponad 50 stopni, a zupełny brak
cienia jeszcze bardziej zwiększał
uczucie gorąca. W miastach było
jeszcze cieplej. Wyruszałem o godzinie 2.30 naszego czasu, a tam
była 6 rano. Jechałem od 8 do 10
godzin, dlatego należy się często
nawadniać. Z wodą nie ma tam
problemu, jest dostępna w każdym
miejscu. W Indiach drogi są ogólnie
dobre, choć jest sporo remontów.
Natomiast w Nepalu drogi to tragedia. Po trzęsieniu ziemi trzy lata
temu nic nie zrobiono. Głazy, osuwiska ziemi, a ponadto należy uważać na spadające z góry kamienie
i większe głazy. Granica Indii z Nepalem praktycznie jest niezauważalna i dopiero człowiek z kantoru
zwrócił mi uwagę, że muszę wrócić
i otrzymać stempel w paszporcie.
Z New Delhi do granicy z Napealem jechałem 6 dni i myślałem, że
Nepal przejadę w cztery kolejne.
Lecz praktycznie codziennie padające deszcze powodowały osuwiska, co zmuszało tamtejsze władze
do zamykania dróg. I dlatego, aby
dojechać do granicy z Chinami, potrzebowałem również 6 dni.
Niestety przejście graniczne pomiędzy Chinami a Nepalem było
nieczynne po niedawnym trzęsieniu ziemi. Po negocjacjach z nepalskimi pogranicznikami Polakowi
udało się przejść na chińską stronę,

lecz rower musiał zostawić na granicy. Dotarł do pobliskiego miasta
Zhangmuzhen, niestety bez aparatu, który również musiał pozostawić i po dwóch godzinach wrócił.
Rowerzysta zweryfikował więc
swoje plany i zrezygnował z jazdy
w Chinach, a czas jaki miał poświęcić na jazdę w Państwie Środka
spędził w Indiach. W sumie w tamtym rejonie przejechał trochę ponad
3 tys. kilometrów, z czego prawie
800 kilometrów przez Himalaje.
- Leczyłem odparzenia i odpoczywałem - opowiadał dalej Z.
Felskowski. - Zawsze nocowałem
w hotelach, choć ich standard był
różny. Były takie z klimatyzacją,
lecz zdarzały się również z mrówkami, karaluchami i goniącymi za
nimi jaszczurkami. Koszt noclegu
wahał się od 15 do 50 dolarów.
Jadąc przez Indie nie widać praktycznie miejsca bez ludzi. Czy to
pracujących w polu, czy siedzących
w budkach przy drodze i oferujących jakieś usługi, sprzedają różne
towary i jedzenie.
W pewnym momencie organizm
rowerzysty zaczął odmawiać posłuszeństwa, nastąpiło osłabienie,
utrata apetytu i Polak musiał zgłosić się do lekarza.
- Okazał się, że doprowadziłem do
zbyt dużej utraty sodu i potasu, co
powodowało niepokojące objawy. - Trafiłem do lekarza Hindusa,
przed którego gabinetem stał tłum
ludzi. Wzbudziłem sensację i zostałem przyjęty poza kolejnością, lecz
wcześniej musiałem zdjąć buty.
Zdejmuje się je wszędzie. W świątyni, w urzędzie i u lekarza. Zbadał
mnie, osłuchał, wypytał o szczegóły mojej podróży, wypisał receptę
i poszedłem do punktu aptecznego.
Chciałem zapłacić, lecz on nie wziął
pieniędzy. Był wręcz zadowolony
z mojej wizyty. Zresztą moja osoba wszędzie cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Rzadko widziany biały człowiek wzbudzał sensację. Nie można było się nigdzie
zatrzymać, ponieważ natychmiast
pojawiał się tłum ludzi, chcących
ze mną porozmawiać i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. Z czasem stało
się to bardzo uciążliwe.
W Indiach i Nepalu wałecki rowerzysta żywił się lokalnymi specjałami, choć zamawiając potrawę

prosił, aby nie była zbyt ostra. Najczęściej były to wszelkiego rodzaju
zupy, ryż, ziemniaki, papryka, oraz
mięso z kurczaka i baranina.
- Tylko dla niech nieostre niewiele oznacza. - Wszystko jest ostre.
Raz się zatrzymałem i widzę, że
dzieci jedzą jakąś potrawę. Więc
pomyślałem, że jeżeli dzieciom
nie szkodzi, nie zaszkodzi i mnie.
Mimo to że do tej zupy dolałem
wody, nie mogłem sobie wyobrazić,
jak te dzieci mogły to zjeść. Było
bardzo pikantne, choć po pewnym
czasie zacząłem się przyzwyczajać.
Ludzie są ogromnie życzliwi. Nie
spotkałem się ze złodziejstwem,
a jedynie w dużych miastach trafiają się naciągacze, chcący zarobić na
wynajmie rikszy, czy skutera. Za to
w Indiach jest mnóstwo śmieci. Jest
to strasznie brudny kraj. Tam każdy wyrzuca śmieci tam, gdzie stoi.
Leżą po rowach, co chwila trafia
się na większe wysypiska, co przy
wysokiej temperaturze powoduje,
że smród jest wszechobecny. Jedna z głównych ulic w New Delhi,
a tam góry śmieci, święte krowy,
małpy skaczą po gzymsach i dla-
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tego na noc należy zamykać okna.
Krowa jak zrobi placek, kobiety natychmiast wtykają w niego barwne
kwiaty, aby nikt tego nie przejechał.
Kiedy trochę przeschnie, rękoma
lepią półksiężyce i z tego budują
coś na kształt igloo. Nie wiem do
czego służy. Chata to nie jest, bo nie
ma wejścia. Być może po całkowitym wyschnięciu służy jako opał.
Ponieważ ruch na drogach, zwłaszcza w okolicach dużych miast,
jest ogromny, należy się ostrożnie
poruszać. Hindusi przemieszczają
się na rowerach, a poza miastami
to skutery, motocykle i autobusy.
Wałczanin był świadkiem kilku wypadków, z czego dwa były bardzo
poważne.
- Zderzyły się dwa motocykle, a ponieważ na każdym siedziało kilka
osób, było sporo ofiar. - Widziałem
również zepchnięty z urwiska autobus, a wieczorem w hotelu w telewizji zauważyłem relację z tego
zdarzenia. W Indiach i Nepalu
w telewizji o wypadkach, w których
zginęło mniej niż 25 osób w ogóle
się nie mówi. Podaje się wiadomości tylko o tych najtragiczniejszych.
Po przylocie do Warszawy wałecki rowerzysta ostatni odcinek ze
stolicy do Wałcza również pokonał
na rowerze, snując plany kolejnej
wyprawy. Tym razem zamierza
wyjechać do Kanady i USA, lecz
aby zrealizować swój pomysł, musi
znaleźć strategicznego sponsora.
piotr
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Piłkarskie zespoły z naszego
powiatu wykonały w ubiegłą sobotę połowę normy.
Wszystkie drużyny występujące w 5. lidze wygrały swoje
pojedynki, natomiast ekipy
grające o klasę niżej jak jeden
mąż musiały uznać wyższość
rywali.
5. liga
Orzeł Wałcz - Kotwica II Kołobrzeg 2:1 (0:1)
Bramki: Orzeł - Alex, Wegner
Wałczanie nadal mają kłopoty
ze skompletowaniem optymalnego składu, co wyraźnie widać
po grze. W meczu z młodzieżą
z Kołobrzegu gospodarze mocno się męczyli, a nieskuteczność porażała. Przyjezdni już
po kilku minutach objęli prowadzenie, a zastawianie pułapki ofsajdowej graczom Orła nie
wyszło. Później wydawało się,
że tego dnia miejscowi gola nie
zdobędą. Dwa razy poprzeczka
uratowała przyjezdnych, dwa
razy obrońcy gości wybijali piłkę z linii bramkowej, a ponadto
Jaworek nie potrafił pokonać
bramkarza rywali z rzutu karnego. Po zamianie stron gospodarze nadal przeważali i wreszcie
w 55. minucie Alex trafił z „jedenastki”, podyktowanej za zagranie ręką w obrębie „szesnastki”. Im bliżej końca, tym
na murawie było bardziej nerwowo. Gospodarze postawili
wszystko na jedną kartę, zaatakowali sporymi siłami, lecz pomimo tego że oddali mnóstwo
strzałów, nie mogli zdobyć
zwycięskiej bramki. Dopiero
w 70. minucie Wegner dopadł
REKLAMA
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Połowa normy
do „wyplutej” przez bramkarza
Kotwicy piłki i z bliska trafił
do siatki, tym samym ratując
punkty tak potrzebne gospodarzom.
Mirstal Mirosławiec - Saturn
Mielno 4:2 (2:1)
Bramki: Mirstal - Bieńko, Hapke, Chromiński, Malinowski.
Gospodarze jeszcze myślami
byli pewnie w szatni, ponieważ
już po 120 sekundach stracili
gola. Piłka po centrze z kornera trafiła na głowę napastnika
Saturna i ten skierował ją do
siatki. Miejscowi atakowali,
lecz zdołali wyrównać dopiero
w 35. minucie. Bieńko pewnie
wykorzystał rzut karny. Tuż
przed przerwą Hapke zamknął
akcję i kiedy piłka trafiła do
niego, miał przed sobą tylko
pustą bramkę. Po zmianie stron
goście przyspieszyli i choć
początkowo konstruowali nieskładne akcje, w 65. minucie
doprowadzili do wyrównania.
Szybko jednak odpowiedział
Chromiński, który po podaniu
Borowczyka wyszedł na samotnego bramkarza rywali, a wynik meczu w już doliczonym
czasie gry ustalił Malinowski.
Victoria Sianów - Korona
Człopa 1:2 (0:0)
Bramki: Korona - Federowicz 2
Pierwsza połowa należała do
gospodarzy, choć goście wyprowadzali groźne kontry. Kosidło trafił jednak w obrońcę,
a Matwiejuk w bramkarza.
Miejscowi dwa razy wychodzili na samotnego Góżnego, lecz
bramkarz Korony okazał się

lepszy. W 44. minucie golkiper
gości jeszcze raz wykazał się
refleksem, broniąc rzut karny
podyktowany za faul Struzika.
Kilka minut po przerwie gracze
Victorii zdobyli gola, lecz szybko opadli z sił i inicjatywę przejęli piłkarze z Człopy. W 60.
minucie Federowicz wyrównał
strzałem z rzutu wolnego, lecz
później brakowało wykończenia. Dopiero na pięć minut
przed ostatnim gwizdkiem Federowicz pokazał się ponownie
i w zamieszaniu wykorzystał
nieporozumienie
bramkarza
i obrońców gospodarzy.
6. liga
Wiarus Żółtnica - Legion
Strączno 8:2 (3:1)
Bramki: Legion - Kacprzak,
Kmiecik
Spotkanie przebiegało trochę
nietypowo. Goście nastawili
się na atak, zapominając kompletnie o defensywie, natomiast
gospodarze czekali na kontry
i co kilka czy kilkanaście minut
boleśnie karcili rywali. Już w 3.
minucie miejscowi otworzyli
wynik, a kolejne bramki zdobyli w 25. i 30. minucie. Jeszcze nadzieję dał kolegom tuż
przed przerwą Kacprzak, który
minął trzech obrońców i trafił
przy słupku, lecz w drugiej partii było jeszcze gorzej. Goście
bez względu na wszystko parli
do przodu, a gospodarze kontrowali. Straty Legionu rosły
a wynik poprawił Kmiecik - nominalnie bramkarz z konieczności grający w polu - który
popisał się znakomitym uderzeniem z dystansu.
Orzeł Łubowo - Sad Chwiram
4:2 (2:1)
Bramki: Sad - Jaremczuk, Bezhubka
Na początku spotkania goście
zmarnowali dwie znakomite
sytuacje, a Gąsiorowski nie
pokonał samotnego bramkarza
rywali, natomiast Jaremczuk
uderzył obok. Dopiero w 20.
minucie ten ostatni otworzył
wynik, lecz gospodarze wyrównali z rzutu karnego. Miejscowi
na pięć minut przed przerwą po
zagraniu długiej piłki na pole
karne Sadu i strzale głową po-

nownie objęli prowadzenie. Po
zmianie stron ktoś „odłączył
prąd” piłkarzom gości. Przyjezdni przestali grać i w 60.
minucie stracili trzeciego gola.
Chociaż gol Bezhubki w 85.
minucie poderwał Sad do dalszej walki, miejscowi szybko
odpowiedzieli trafieniem i było
po sprawie.
Jedność Tuczno - Drzewiarz
Świerczyna 0:7 (0:2)
Jednostronne spotkanie zupełnie bez historii, odnotowane

wyłącznie dla statystyki. Goście posiadali znaczną przewagę, kontrolowali wydarzenia na
murawie i co chwila zagrażali
bramce gospodarzy. Po 20 minutach było już 0:2, więc przyjezdni zwolnili, a po okresie
bezbarwnej gry ponownie przyspieszyli. Wprawdzie przed
przerwą gospodarze uchronili
się przed kolejnymi stratami,
lecz po zmianie stron się odkryli i goście nie mieli kłopotów ze
zdobyciem kilku goli.
piotr

5.liga
Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

1.

Lech Czaplinek

25

54

63-36

2.

Pogoń Połczyn

25

50

75-43

3.

ORZEŁ Wałcz

23

49

53-21

4.

Astra Ustronie

23

46

77-22

5.

Wieża Postomino

24

43

96-40

6.

Mechanik Bobolice

23

35

72-60

7.

Błonie Barwice

24

34

60-56

8.
9.

Wiekowianka Wiekowo
Darłovia Darłowo

23
24

34
34

41-44
47-34

10. Sława Sławno

24

31

41-49

11. Kotwica II Kołobrzeg

25

28

45-69

12. KORONA Człopa

23

25

30-40

13. Saturn Mielno

24

23

38-79

14. Olimp Złocieniec

24

22

37-62

15. MIRSTAL Mirosławiec

24

17

43-101

16. Victoria Sianów

24

15

38-100

Mecze

Pukty

Bilans

6.liga
Drużyna

1.

Calisia Kalisz

23

52

94-28

2.

Spójnia Świdwin

22

50

92-25

3.

Orzeł Łubowo

22

41

68-36

4.

SAD Chwiram

24

41

57-49

5.

Wiarus Żółtnica

23

39

82-45

6.

Zawisza Grzmiąca

24

37

41-41

7.

Redłovia Redło

23

37

73-47

8.

GROM Szwecja

21

32

42-38

9.

Hubertus BB

21

32

54-34

10. Sokół Suliszewo

22

31

45-32

11. Mechanik Turowo

23

29

50-58

12. Pionier Borne

21

20

26-61

13. Drzewiarz Świerczyna

23

18

44-88

14. LEGION Strączno

23

15

15. JEDNOŚĆ Tuczno

23

6

40-90
17-153
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