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Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Uderzenie hydrauliczne
W całym Wałczu z wtorku na środę nie było wody. Powodem awarii
było pęknięcie rury przy ul. Kujawskiej. Mieszkańcy byli wściekli.

Usuwanie awarii trwało około 14
godzin. Wody w kranach zabrakło
od ok. godz. 14.00 do 4.15. Przyczyną awarii - jak wyjaśnił nam w rozmowie Wojciech Szalwach, prezes
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Wałczu - były trzykrotne wyłączenia prądu tego dnia. Ostatnie
wyłączenie i włączenie prądu spowodowało „uderzenie hydrauliczREKLAMA

ne”, które trafiło w najsłabszy punkt
magistrali.
- To najgorsze, co mogło się stać mówi W. Szalwach. - Rura 600 mm
pękła wzdłuż. Ostatnia tak poważna
awaria w Wałczu była 16 lat temu.
W trakcie usuwania awarii, w którą
zaangażowanych było kilkunastu
pracowników ZWiK, materiał do
naprawy ściągano z Piły i Poznania.
W sumie wymieniono 4-metrowy
odcinek żeliwnej rury.
Mieszkańcy Wałcza narzekali na
brak szczegółowych informacji oraz
beczkowozów z wodą. W marketach
już wczesnym wieczorem brakowa-

ło wody mineralnej, niektórzy wałczanie zaopatrywali się w okolicznych miejscowościach. Ostatecznie
ZWiK rozdawał za darmo wodę butelkowaną, która była dostarczana od
godz. 22.00 w ośmiu punktach (os.
Zatorze I - sklep ogólnospożywczy
H.Stokłosy, os. Tysiąclecia - parking
przy Intermarche, WSM - parking
przy ul. Wojska Polskiego, pl. Wolności, os. Raduń - ul. Nowomiejska
sklep Gama, os. Dolne Miasto parking przy Szkole Podstawowej nr
5, os. Dolne Miasto - parking przy
wieżowcu, ul. Westerplatte - róg
Zdobywców Wału Pomorskiego).
W sumie mieszkańcom rozdano ponad 4 tysiące 1,5-litrowych butelek
wody mineralnej firmy „Cymes”.
Przed zamknięciem tego numeru
(środa, godz. 12.00), sytuacja w całym mieście była już stabilna. Ciśnienie w kranach wróciło do normy.
mk
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Felieton na rozgrzewkę

Wąskie gardło
Ciepła i słoneczna aura sprawiła, że na wałeckiej promenadzie oraz ścieżce wokół
jeziora Raduń zaroiło się od
spacerowiczów,
amatorów
biegania i chodzenia z kijkami oraz rowerzystów. W jeden
szczególnie pogodny dzień jadąc na rowerze podczas jednego „kółka”, liczącego około 6,5

kilometra, minąłem ponad 400
ludzi. Takie nagromadzenie miłośników ruchu na świeżym powietrzu sprawia, że na promenadzie, a szczególnie na ścieżce
zaczyna być ciasno i wszyscy
powinni uważać. Niestety niektórzy sprawiają wrażenie, że
oni są najważniejsi i to inni
uczestnicy ruchu powinni się
przystosować do dyktowanych
przez nich warunków. Często
widać osoby, które zatrzymują
się na środku ścieżki i spokojnie
rozmawiają nic nie robiąc sobie
z tego, że inni również idą, czy
też jadą. Jeżeli ujdzie to jeszcze
na promenadzie, to w wąskich
przewężeniach ścieżki zaczyna
być groźne. Jeszcze gorzej to
wygląda, kiedy zatrzymają się
dwie mamy z wózkami i gaworząc o swoich pociechach nie

zwracają uwagi na innych uwagi i należy je omijać. Kłopoty
sprawiają również właściciele
psów. I tych biegających luzem,
i tych na uwięzi. Pies może
wpaść pod rower i spowodować kolizję, może również zaatakować biegacza. Zbyt długa
smycz również stanowi zagrożenie i sam wjechałem w linkę,
która łączyła znajdującego się
po jednej stronie promenady
człowieka i przebywającego
po drugiej stronie czworonoga. Zresztą rowerzyści również
nie są bez winy i to oni z powodu szybkości, jaką rozwijają, na bezpieczeństwo innych
powinni szczególnie uważać.
Jednym z grzechów popełnianych przez cyklistów jest
jazda po wiszącym moście, co
jest niedozwolone i co stanowi

zagrożenie. Inna przewina to
zbyt duża szybkość i w związku z tym niewiele czasu na reakcję, zwłaszcza w „wąskich
gardłach” , tam gdzie ścieżka
mocno się zwęża. Problemy dla
innych użytkowników stwarza
również przejazd sporego, liczącego kilkudziesięciu cyklistów „peletonu”. Byłem świadkiem jak prowadzona przez
jednego z powiatowych radnych grupa wywołała niemal
panikę na promenadzie i jak
niektórzy spacerowicze musieli
uskakiwać, aby nie zostać przejechanym. Było przy tym sporo
utyskiwań i narzekań na rowerzystów. Tą samą grupę spotkałem ponownie w przewężeniu
ścieżki niedaleko Morzycówki
i sam musiałem wykonać kilka ekwilibrystycznych ruchów,

aby przy mijaniu jadących
z naprzeciwka rowerzystów
nie wpaść do jeziora. Niestety ścieżka dla dużej grupy
rowerzystów, wśród których
przeważają młodzi, szybko
jeżdżący ludzie jest miejscami za wąska. Oczywiście nie
mam zamiaru nikomu zabraniać jeżdżenia po ścieżce,
jednak zalecam daleko idącą
ostrożność
I Panie Romanie, po przeczytaniu tego felietonu proszę nie przysyłać do redakcji
sprostowania. Ścieżka jest
i pozostanie wąska, a polemika na temat bezpieczeństwa
nic nie da. Musimy po prostu pamiętać, że nie jesteśmy
jednymi, którzy korzystają
z uroków naszego miasta.
piotr
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Zdzisław Ryder
ma zastępcę
REKLAMA

Dyrektor Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Zdzisław Ryder od
1 czerwca ma zastępcę.
Jan Grzymała pochodzi z Czaplinka, tam wcześniej pracował w sektorze prywatnym. Jest żonaty, ma dwoje dzieci, wykształcenie wyższe.
Powołany na stanowisko zastępy dyrektora COS- OPO w Wałczu Jan
Grzymała otrzymał pozytywną akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie Tomasza Kozińskiego.
Oprac. mk
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Dziki problem

Droga redakcjo!
Chciałabym poruszyć pewien temat,
który w obecnie jest dość znany. Chodzi o dziki na terenie szpitala wojskowego w Wałczu. W poniedziałek
28 maja idąc z chorym dzieckiem na
nocny dyżur spotkaliśmy stado dzików z małymi. Czy nikt nie widzi
niebezpieczeństwa? Z rozmów z pracownikami szpitala wynika, że dziki
na terenie szpitala to codzienność.
Podchodzą nawet pod wejście do
szpitala (…) My mieszkańcy boimy
się wchodzić na teren szpitala. Może

zdarzyć się tak, że wszyscy będę od
razu dzwonić po karetkę z uwagi na
niebezpieczeństwo, które czyha na terenie szpitala. Kto będzie za to płacił?
Na filmie (załączonym do listu - dop.
red.) nie widać jak locha zaczyna nas
atakować i biegnie w naszą stronę.
Czy naprawdę musi komuś stać się
coś złego, że władze i dyrekcja szpitala usunęli ten problem? Czy to tak
dużo, aby odgrodzić teren szpitala od
lasu? Pracownicy szpitala codziennie
obserwują dziki z okien i dyrekcja
nic z tym nie robi? A pacjenci rzuca-

ją z okien marchewki i się cieszą. Do
czego to doszło? Mam małe dziecko
i proszę o pomoc w tej sprawie. Być
może jeszcze kiedyś będę zmuszona
skorzystać w takich okolicznościach
z usług nocnej opieki i nie chcę wtedy ze strachem w oczach wchodzić
na teren szpitala z obawą, że mojemu
dziecku albo mi stanie się krzywda.
Mieszkanka Wałcza
Dane personalne do wiadomości redakcji
Skróty pochodzą od redakcji

Stadion dofinansowany
Stadion miejski w Człopie otrzymał kolejną dotację ze środków
budżetu województwa zachodniopomorskiego.

REKLAMA

Prace remontowe będą polegały na
utwardzeniu części trybun, ułożenie kostki brukowej w strefie kibiców i gospodarzy, a przede wszystkim montażu nowych siedzisk.
To kolejny etap modernizacji
i poprawy wizerunkowej stadionu.
Zmodernizowano już część socjalną,  kupiono wiaty dla zawodników
i zamontowano piłkochwyty.
Wszystkie działania przeprowadzane były dzięki staraniom gminy
i dofinansowaniu przez marszałka
województwa.
Oprac. AK
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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.
Tel. 600 354 909.

PRACA:

Dom bezpośrednio nad rzeką
w Golach sprzedam na działce 2800m2.
Tel 731917938
Poszukuję do wynajęcia
mieszkania, część mieszkania
lub część domu na co drugi
miesiąc za opłatę lub opiekę
nad domem bądź osobą starszą. Tel. 732907051
Mieszkanie do wynajęcia.
Al. 100-lecia, 2 pok., 37m2.
Tel. 507 307 516

TANIO SPRZEDAM
Pawilon handlowy (20m2)
Tel. 501 464 027

Zamienię kawalerkę TBS na
większe.
Tel. 885 308 848

Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń,
około 50 arów,
tel. 668 007 433.

Kupię mieszkanie do remontu
w Wałczu o pow. 40-50m2,
może być zadłużone.
Tel. 609 002 462

Poszukuję kawalerki do
wynajęcia.
Tel.514 742 096

Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966
Garaż do wynajęcia na Wroniej.
Tel. 888 108 966

Sprzedam działkę w Zdbicach 777m2. Dobra cena.
Tel. 669 734 882
Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792020549
Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie w Pile, bezczynszowe 70m2 w centrum
miasta.
Tel. 608 797 224
Sprzedam dużą działkę budowlaną – MORZYCE.
Tel. +48 693 424 150
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na ul. Emilii Plater.
Tel. 602 251 540
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. 732 907051
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

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
Zatrudnię traktorzystę, gospodarstwo w okolicach Wałcza,
wymagane:
odpowiedzialność i dyspozycyjność. Mile widziane doświadczenie oraz umiejętność jazdy
kombajnem.
Tel. 509 159 549

Zatrudnię kucharza, praca
sezonowa w Ustroniu Morskim.
Tel. 601 837 918
Zatrudnię mgr farmacji i technika farmaceutycznego.
Tel. 609 139 519
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
Wykończenie wnętrz, domy, stany
deweloperskie, apartamenty,
mieszkania, biura, konkurencyjne
ceny, referencje. Tel. 609 002 462
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W nerwowej atmosferze

Obrady LI sesji Rady Miasta zdominował jeden temat. Długo i ostro
dyskutowano nad harmonogramem
remontu wałeckich ulic. Propozycje
kierownictwa ratusza nie spodobały
się radnym. Rajcowie przegłosowali więc własny projekt, który z kolei
mocno zdenerwował przedstawicieli
przedsiębiorców.
W sali sesyjnej 29 maja oprócz 20 z 21
radnych zasiadło kierownictwo ratusza
z burmistrz Bogusławą Towalewską
na czele. Po ustaleniu porządku obrad,
przyjęciu protokółów oraz informacji
przewodniczącego Rady o działaniach
w okresie międzysesyjnym dłużej zatrzymano się przy sprawozdaniu burmistrza z analogicznej działalności.
- Pragnę pięknie podziękować tym, którzy złożyli doniesienie do prokuratury
w sprawie nierozliczenia Biegu Filmowego - rozpoczęła B. Towalewska. Złożone w grudniu 2016 roku, w kwietniu obecnego zostało umorzone, a my
przez półtora roku żyliśmy z piętnem.
W narrację donosicieli wpisała się Komisja Rewizyjna, która w swoim protokóle stwierdziła, że przygotowaniami
imprezy kierowała rutyna, co prowadzi
do błędów.
- Jestem zdziwiona tym, co mówi pani
burmistrz - mówiła radna Anna Ogonowska. - Jest to teraz wytykanie Komisji Rewizyjnej, kiedy członkowie
Komisji nie są przygotowani do dyskusji w tym temacie. Łatwo jest wybrać
jeden fragment z protokołu i to co burmistrzowi pasowało przedstawić. Może
przeczytałaby pani wszystkie wnioski
z tego protokołu i wtedy można byłoby
podyskutować, bo na każdy wniosek
zapewne Komisja Rewizyjna dała odpowiedni załącznik. Burmistrz przedstawia sytuację w niewłaściwy sposób,
TEKST SPONSOROWANY

W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta
Wałcz zdecydowanie najwięcej uwagi
poświęcono uchwale zmieniającej kolejność remontu ulic w Wałczu. Pani burmistrz niespodziewanie zaproponowała
załącznik, w którym nagle znalazły się
zupełnie nowe zadania. Ich realizacja
miałaby nastąpić jeszcze w tym lub przyszłym roku. Inwestycje zaplanowane
wcześniej przez Radę miałyby zejść na
plan dalszy. Rozumiem to jako rozpoczęcie przez Panią burmistrz kampanii
wyborczej. W dodatku nieudolny początek, bo na swoje „obietnice” nie wskazała
żadnych pieniędzy. I to właśnie z tego
powodu p. Rafałko powinien być zbulwersowany. To że pani burmistrz ujęła
w swoim projekcie uchwały takie zadanie, nie oznacza jego realizacji. A wręcz
przeciwnie. Pani burmistrz od początku
kadencji była zdecydowaną przeciwniczką licznych inwestycji drogowych wskazywanych przez Radę. Twierdziła, że te
zadania wykraczają poza finansowe możliwości miasta. Rada Miasta swoją konsekwencją i determinacją udowodniła, że
jest inaczej.
Po wtóre, Rada Miasta od dłuższego czasu dostrzega ten problem i chcemy go
skutecznie rozwiązać. Spotkaliśmy się

to nie jest dyskusja na poziomie.
- Zespół stara się wnikliwie podchodzić do tej sprawy - podkreślał radny
Marek Giłka. - Zdanie, które burmistrz
przeczytała wyszło spod ręki kierownika Zespołu i podpisuje się pod nim,
ponieważ nie chodziło o przedstawianie zarzutów prokuratorskich, mimo
że sprawa trafiła do Prokuratury i tam
na pewno toczyło się „swoim życiem”.
Najprostszy przykład, fakt przyznany przez panią naczelnik, że w czasie
trwania biegu była potrzeba aneksowania umowy, natomiast aneksowania
nie było, to dla Zespołu kontrolującego
było zaniedbanie. Nie Komisji oceniać
czy to jest prokuratorski zarzut, czy nie.
Natomiast na pewno były w tej organizacji zaniedbania wynikające, co też
podkreślił Zespół kontrolny, że organizacją zajmowała się zbyt mała liczba
osób.
- Jako radni mamy prawo kontrolować
poczynania kierownictwa - wtrącił
Zdzisław Ryder. - Mieliśmy wątpliwości i chcieliśmy je rozwiać.
W tym punkcie zupełnie niespodziewanie rozpoczęła się dyskusja na temat
ulicy Podgórnej i problemów komunikacyjnych, jakie się pojawią kiedy
zostaną oddane do użytku nie tylko
mieszkania w wieży ciśnień, lecz również osiedle Widok. Pomiędzy panią
burmistrz, a Maciejem Goszczyńskim
doszło do ostrej wymiany zdań.
- Podgórna to droga publiczna i spełnia
wszelkie warunki, więc decyzja o wydaniu warunków zabudowy na Widok
była zasadna - argumentowała B. Towalewska. - Możemy wałkować ten
temat, lecz będzie to tylko bicie piany.
Dobrego rozwiązania problemu komunikacyjnego tej ulicy nie ma. Należy ją
bezwzględnie wyremontować. Radni
chcą przesunąć remont Podgórnej na

ostatnie miejsce w harmonogramie i tak
powstanie ładnie zagospodarowana
część miasta bez możliwości dobrego
dojazdu.
- Sam remont nic nie da, ponieważ Podgórna nie stanie się przez to szersza ripostował M. Goszczyński. - Dlatego
chcemy rozważyć możliwość budowy
alternatywnej drogi. Mieszkańcy tej
ulicy obawiają się, że po oddaniu do
użytku budowanych inwestycji powstanie ogromny problem. Co z tego, że już
mieszkający na Podgórnej ludzie oraz
ci, którzy się tam dopiero sprowadzą
będą żyć w pięknie zagospodarowanym
rejonie, jak będą mieli ogromne kłopoty komunikacyjne.
- Wydaliście decyzję o warunkach zabudowy przy ulicy Podgórnej i obecnie
na gwałt chcecie ją remontować - mówił Z. Ryder. - A co mają powiedzieć
ludzie, którzy mieszkają przy drogach
gruntowych od zakończenia wojny?
Chcemy konsekwentnie realizować
czteroletni harmonogram, którego
opracowanie uważam za jedno z najważniejszych osiągnięć tej Rady.
Chwila oddechu nastąpiła, kiedy radni
zajęli się sprawozdaniami z działalności ŚDS-u, oceną zasobów pomocy
społecznej oraz sprawozdaniem z działalności MOPS-u za rok ubiegły i omówieniem potrzeb w roku bieżącym.
Przy informacji w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich
powrócił temat ważki jako symbolu
miasta.
- Radni chcą wiedzieć co dalej z ważką? - pytał Krzysztof Piotrowski. - Ten
temat ciągle powraca, kierownictwo nie
chce odpowiedzieć, a nie tylko my, lecz
również mieszkańcy chcą konkretów.
Jeżeli odpowiedź ustna jest możliwa,
proszę jej udzielić.
Bogusława Towalewska zdobyła się na

krótkie: „wolałabym odpowiedzieć na
piśmie”.
Kolejna burza rozpętała się przy dyskusji nad uchwałą o planie remontów
dróg gminnych na terenie miasta. Kierownictwo ratusza przedstawiło projekt, z którym w kilku newralgicznych
punktach nie zgadzali się radni. Ci
ostatni zgłosili więc swoje propozycje,
które okazały się nie do przyjęcia nie
tylko dla pani burmistrz, lecz również
dla przedsiębiorców, z których kilku
przyglądało się obradom.
- Swoim zwyczajem wprowadzacie
zmiany nie podczas obrad komisji,
lecz na sesji - mówiła B. Towalewska.
- Dlaczego ulice, które potrzebują natychmiastowego remontu przesuwacie
na dalsze miejsca? Czy budowa drogi
pożarowej przy 1 Maja to nie priorytet,
a remont ulic w centrum również może
czekać? Albo wymagający natychmiastowej interwencji teren po byłej
jednostce wojskowej przy ulicy Wojska Polskiego? Działa tam wiele firm,
których właściciele płacą podatki i dają
zatrudnienie. Chcąc rozszerzyć działalność, muszą mieć dobry dojazd, który
obecnie przedstawia się tragicznie.
- Pani chce wymieniać dobrą nawierzchnię na lepszą, a my remontować
drogi o bardzo złej nawierzchni - argumentował M. Goszczyński. - Ten załącznik realizujemy czwarty rok i chcemy to robić dalej. To my na komisjach
jesteśmy zaskakiwani przez wasze projekty i nie mamy czasu się z nimi zapoznać. Ustalanie kolejności remontów
należy do kompetencji Rady i tego się
trzymajmy.
Radni przy dwóch głosach sprzeciwu
i dwóch wstrzymujących przegłosowali swój wniosek i obecnie będzie obowiązywał harmonogram przedstawiony
przez Radę. I tak wzbudzający sporo
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emocji remont ulicy na terenie byłej
jednostki wojskowej przy ulicy Wojska
Polskiego spadł z 13 na 35 pozycję.
Ta decyzja wyraźnie nie spodobała się
przysłuchującemu się obradom Bolesławowi Rafałko.
- Jestem zbulwersowany taką decyzją
- skomentował na gorąco właściciel Alboru. - Niektórzy radni nie zdają sobie
chyba sprawy, że drogi służą nie tylko
mieszkańcom, lecz również przedsiębiorcom. Chcemy inwestować i się
rozwijać oraz tworzyć miejsca pracy,
a nam się to utrudnia. Wielu z nas czeka
na remont drogi i wstrzymuje inwestowanie. Ja sam zbudowałem magazyn
w Pile i choć złożyłem podobny wniosek o warunkach zabudowy w Wałczu,
rozważam wycofanie się z inwestycji.
Pan Goszczyński i inni radni znają sytuację. Jesteśmy gotowi sfinansować
projekt przebudowy drogi oraz partycypować w kosztach, lecz oczekujemy
wsparcia radnych. Sytuacja jest tak dramatyczna, że rozważamy skierowanie
sprawy do sądu.
- Pierwszy raz radni spotkali się
z przedsiębiorcami w 2015 roku i omawialiśmy ten problem - komentował już
po uchwaleniu harmonogramu Maciej
Goszczyński. - Ustalono, że droga wymaga remontu. Później nastąpiła cisza
i dopiero w grudniu ubiegłego roku pan
Rafałko ponownie nas zaprosił. Przedsiębiorcy zobowiązali się sfinansować
projekt i ponieść część kosztów. My ze
swojej strony obiecaliśmy, że modernizacja drogi zostanie sfinansowano z budżetu miasta i będzie jedną z priorytetowych. Taki stan rzeczy trwa do dziś.
Na koniec sesji podjęto jeszcze uchwały o miejskim programie stypendialnym, sprawie utworzenia miejskiego
żłobka oraz dokonano korekty budżetu.
piotr

Komentarz posesyjny
z przedsiębiorcami i podjęliśmy realne
działania w celu naprawienia tego odcinka drogi. Ustaliliśmy, że jeśli przedsiębiorcy (deklaracja p. Rafałko) są w stanie wykonać dokumentację techniczną
i kosztorys, to Rada Miasta jest gotowa
potraktować to zadanie jako priorytet
i wskazać ok. 150 tys. zł na bezzwłoczną
realizację tej inwestycji. Niestety, mimo
ustaleń, do dziś radni nie otrzymali odpowiedzi w tej sprawie.
Zbulwersowanie p. Rafałko dziwi mnie
tym bardziej, że Rada Miasta tej kadencji
już wykonała ogromny gest w stosunku
do przedsiębiorców, obniżając w bardzo
znacznym stopniu (o ok. 50%) stawki
podatków od środków transportu. Dodać
w tym miejscu należy, że Rada obniżyła
te podatki przy ogromnym sprzeciwie p.
burmistrz. Jeżeli p. Rafałko nadal uważa, że tylko p. Towalewska jest w stanie
rozwiązać problemy przedsiębiorców, to
pozostaje mi mieć nadzieję, że się kiedyś
doczeka.
Uważam, że harmonogram jest ogromnym sukcesem tej Rady Miasta. Ale jestem przekonany, że jeszcze większym
sukcesem jest mnogość inwestycji, które
dzięki niemu zrealizowaliśmy. Mieszkańcy tego od nas oczekiwali i dziś możemy

powiedzieć, że wiele się udało. Mamy
oczywiście świadomość jak wiele jeszcze
przed nami, ale pokazaliśmy, że mimo
wielkiego oporu ze strony Ratusza potrafimy być konsekwentni i skuteczni.
Potrafimy wskazać pieniądze na realizację inwestycji, a miasto nadal dobrze
funkcjonuje wbrew obawom burmistrza.
W tym kontekście ponawiamy propozycję dla przedsiębiorców. Jesteśmy gotowi
rozwiązać razem z Wami problem dojazdu do firm - to nie obietnica wyborcza, to
deklaracja.
Na zakończenie chciałbym podkreślić
jeszcze jedną bardzo ważną decyzję Rady
Miasta. Podjęliśmy jednomyślnie decyzję
o uchwaleniu środków na wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy ul. Wojska
Polskiego w rejonie kina Tęcza. Widzimy
potrzebę, a także możliwość pozyskania
środków zewnętrznych na realizację tego
zadania. Dzięki tej decyzji już wkrótce
ten obszar miasta powinien stać się jeszcze atrakcyjniejszy.
Radny Rady Miasta Maciej Goszczyński w imieniu Klubów Radnych Prawa
i Sprawiedliwości, Niezależnych i Alternatywy

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W TEJ KADENCJI
RADY MIEJSKIEJ W WAŁCZU:
ul. Zaułek Chełmiński, ul. Okrężna, ul. Żeromskiego, ul. Słoneczna,
ul. Sądowa, os. Kościuszki - drogi, chodniki i parkingi
ul. Królowej Jadwigi - nowa nawierzchnia bitumiczna i chodniki

parking przy SP 1 na ul. Robotniczej
chodniki na Dolnym Mieście, Wojska Polskiego,
1 Maja i wiele innych inwestycji

DODATKOWO W TRAKCIE REALIZACJI SĄ:
Al. Zdob. Wału Pom. - łącznik w kier. ul. gen. Andersa

ul. Zbożowa, DM 15-17 - droga, parkingi i chodniki
os. Piastowskie, ul. Bracka, Sienkiewicza,
os. Chrząstkowo - trwa procedura PPP - wyłonienie wykonawcy robót
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Mądrzy Cyfrowi

REKLAMA

Dwie szkoły z gminy Wałcz Szkoła Podstawowa w Karsiborze oraz Szkoła Podstawowa im.
w Strącznie zakwalifikowały się
do udziału w pilotażowym projekcie ,,Mądrzy Cyfrowi” Fundację „ABCXXI - Cała Polska
czyta dzieciom” ze wsparciem
Google.org.( pierwszy projekt
w Polsce ze wsparciem Google.
org) Projekt Mądrzy Cyfrowi
rusza w formie pilotażowej w lecie 2018 r. a zimą 2019 r. obejmie
swoim zasięgiem kilkaset szkół
z całego kraju.
3-4
czerwca
dyrektorzy
Stefania
Olechnowicz
i Anna Zasada-Wyrzykowska wraz
z nauczycielkami Moniką Plich,
Aldona Piaskowską, Anną Malec
i Izabelą Barczak uczestniczyły
REKLAMA

w konferencji i szkoleniu z projektu Mądrzy Cyfrowi w Warszawie.
Mądrzy Cyfrowi to pierwszy program dla nastolatków obejmujący
teren całej Polski, polegający na
kształtowaniu odpowiedzialnych
postaw społecznych z wykorzystaniem nowych technologii.
W każdym województwie, w ramach „Lata i zimy w mieście” wybrane szkoły oraz biblioteki, w tym
także z obszarów wiejskich, zorganizują zajęcia dla uczniów w wieku 12-13 lat. Nauczyciele zostaną
specjalnie przeszkoleni w zakresie
nauczania wspomnianych wartości
oraz kompetencji cyfrowych a rodzice przekonają się, że za pomocą
tabletu, smartfona czy komputera,
ich dzieci naprawdę mogą zrobić
dużo dobrego.
AP
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Amerykanie w Mirosławcu

Jak poinformowała 4 czerwca
na Facebooku 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
w Mirosławcu zaczęły stacjonować bezzałogowce MQ-9
Reaper. Są to maszyny zdolne

REKLAMA

przenosić blisko 1,4 tony uzbrojenia.

- Obecność amerykańskiego
komponentu
wyposażonego
w bezzałogowe statki powietrz-

ne MQ-9 Reaper w 12. Bazie
Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu to już
rzeczywistość - napisano dalej.
Dodano również, że „Misja naszych sojuszników została zor-

ganizowana po to, by wspierać
stabilność i bezpieczeństwo w regionie, oraz po to, by wzmocnić
relacje z sojusznikami NATO i innymi europejskimi partnerami”.
Predator 2 - bo tak również są
nazywane MQ-9 Reaper - może
działać na wysokości 15 km,
przemieszczać się z prędkością
do 370 km/h, a ich zasięg wynosi

9

1850 km.
Długi na 11 metrów, wysoki na
3,8 m i posiadający rozpiętość
skrzydeł 20 metrów bezzałogowy
samolot można uzbroić w kierowane laserowo bomby i pociski
przeciwpancerne.
p, fot. Facebookowy profil 12
Bazy Bezzałogowych Statków
Powietrznych w Mirosławcu
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Na egzaminie na prawo jazdy
egzaminator pyta podstępnie:
- Co Pani zrobi, jeżeli po przejechaniu pięciu kilometrów
stwierdzi Pani, że zapomniała
Pani kluczyków?
- Zjadę na pobocze, włączę
światła awaryjne, wysiądę
z samochodu i sprawdzę,
co za matoł pchał mnie taki
kawał drogi

Wierszyki łamiące języki

29 maja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej jak co roku odbył się
konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki”, w którym
wystąpiło 60 recytatorów z wałeckich i okolicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Zmagania recytatorów oceniała komisja, w której skład weszły bibliotekarka Kamila Radecka, starszy instruktor WCK
Marta Kawczyńska oraz polonistka Agnieszka Kajszczak.
Wśród przedszkolaków najlepsi
byli kolejno Elana Fiałkowska,
REKLAMA

Młody lekarz odebrał pierwszy poród. Pyta ordynatora:
- I jak mi poszło?
- W zasadzie dobrze, ale po
pupie klepie się noworodka,
a nie matkę.

Siedzi facet na ulicy obok
kosza z pestkami z jabłek
Podchodzi policjant i pyta:
- Co tam masz?
- Sprzedaję pestki z jabłek.
- A do czego służą?...
- Po zjedzeniu jednej człowiek
staje się mądrzejszy.
-A po ile sprzedajesz?
-15 zł za sztukę.
- Daj mi jedną.
Policjant zjadł pestkę, pomyślał i mówi:
- Poczekaj chwilę! Za 15 zł
mogłem kupic kilo jabłek
i mieć z nich mnóstwo pestek
zamiast jednej
- Widzi Pan? Już poskutkowało
- Rzeczywiście... Daj jeszcze
dwie

Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
-7
- A ile będziesz miał w następne?
-9
- Siadaj, pała!
- Niech to szlag, pała w urodziny...

REKLAMA

Róża Prendecka i Adam Wach.
Wyróżnienie otrzymała Maja
Mamzer. W kategorii klas I - III
SP zwyciężyła Dominika Siemieńska, druga była Maja Bednarek, dwa równorzędne trzecie
miejsca zajęły Dominika Malinowska i Wiktoria Rudnicka. Wyróżnione zostały Nadia
Smorek i Sławomir Sasiński.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe
ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wałczu.
Oprac. AK
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WUTW zwiedzał Cymes
Pod koniec maja 29 maja grupa studentów Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
zaproszenie właścicieli Aleksandry i Lecha Krukowskich
gościła w Victorii Cymes.

23.062018 r.
godz. 20:00
Noc świętojańska
Promenada Jeziora Raduń
25-26.2018 r.
godz. 9.00-14.00
2- dniowe warsztaty
dla dzieci Sportowe
szaleństwo – gry i zabawy
27.06.2018 r.
godz.9.00 – 14.00
Bajkowe Wakacje
w bibliotece
28-29.06.2018 r.
godz.9.00-14.00
2-dniowe warsztaty
dla dzieci Kreatywne inspirację – zajęcia plastyczne
29.06.2018 r.
godz. 22.00
Kino na trawie
„Ziemia obiecana”

Terminarz kina
„Tęcza”
od: 2018-06-01
do: 2018-06-17
Han Solo:
Gwiezdne wojny - historie
USA / / 16 zł
od: 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

Wszyscy zostali najpierw wyposażeni w stroje ochronne, inaczej
nie mogliby wejść do hal produkcyjnych. Seniorzy widzieli
m.in. rozładunek marchwi, z której tłoczy się soki jednodniowe.
Jednak ponieważ sama produkcja odbywa się w warunkach
sterylnych, do środka nie zostali
wpuszczono).
- Potem nasi przewodnicy oprowadzali nas po halach, gdzie nowoczesne urządzenia i taśmociągi „produkowały” soki i napoje
w kartonikach i plastikowych
butelkach. Patrzyliśmy zafascynowani, jak automaty z płaskiego kawałka tektury robią kartonik i napełniają go sokiem; albo
z buteleczki o długości ok. 12cm
i średnicy ok. 3cm powstaje nagle 1,5-litrowa butelka, wyparza
się, napełnia sokiem, okleja na-

lepką, zjeżdża po taśmie rzędem,
żeby ustawić się do pakowania
- relacjonuje Beata Stankiewicz.
- Byliśmy pod wrażeniem zarówno nowoczesności samych
urządzeń, przy których czuwali wyszkoleni pracownicy, jak

i ilości i różnorodności produkowanych tu soków i napojów. Widzieliśmy załadunek gotowych
produktów do wielkich ciężarówek, rozwożących je po całym
kraju (i nie tylko).
Na zakończenie wizyty cała gru-
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pa została poczęstowana świeżo
wytłoczonym sokiem marchwiowym, który stanowi chyba najbardziej rozpoznawalny wyrób
Cymesu.
Oprac. AK

Nela - pies na narkotyki
Służbę w Komendzie Powiatowej Policji rozpoczął od piątku
25 maja nowy czworonożny
funkcjonariusz. Zadaniem labradora Neli będzie wyszukiwanie zapachu narkotyków.
Opiekunem Neli jest wykwalifikowany opiekun - przewodnik
st. asp. Kamil Doliwka, który był
już przewodnikiem psa, również
labradora, Zambu, który od 2 lat
odpoczywa na zasłużonej psiej
emeryturze.
Niebawem opiekun wraz ze swoim nowym psem pojadą na kolejne szkolenie do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
Zarówno przewodnik jak i jego
nowy towarzysz przeszli już specjalistyczne szkolenie, a ponadto
Nela ma już na swoim koncie
kilka lat służby w Policji. St. asp.
Kamil Doliwka posiada wyszkolenie w metodach tresury oraz
sposobach pielęgnacji zwierząt.
Podczas szkolenia uczyć się
będą wzajemnej współpracy i zaufania.
W wałeckiej jednostce głównym

zadaniem Neli będzie wyszukiwanie zapachu narkotyków.
Obecnie jednostka ma dwa psy
służbowe. Joko to pies patrolo-

wo - tropiący, jej głównym zadaniem jest tropienie przestępców
i szukanie zaginionych osób.
Czworonożni funkcjonariusze

są bardzo ważni w swojej pracy
jednostki, o czym świadczą ich
służbowe sukcesy.
Oprac. mk
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Dumna burmistrz
W ubiegły wtorek (29 maja) w wałeckim ratuszu odbyło się spotkanie
z mistrzyniami Polski w siatkówce
- zawodniczkami UKS Volley oraz
Wojciechem Gawędą - wicemistrzem rzutu oszczepem i mistrzem
w pchnięciu kulą województwa zachodniopomorskiego. Zawodnikom

towarzyszyli ich trenerzy Agnieszka
Niefedowicz i Agnieszka Prendecka.
- Jesteśmy niezwykle dumni i cieszymy się z waszych sukcesów.
Osobiście podziwiam wasze zaangażowanie - mówiła do przybyłych
gości burmistrz Wałcza Bogusława
Towalewska. - Kiedy rówieśnicy

mają czas wolny, to idą się bawić
lub jadą na wakacje, a wy idziecie na
treningi.
Na koniec spotkania zawodnikom i
trenerkom rozdano upominki i zrobiono pamiątkowe zdjęcie.
mk

Mundurowi
charytatywnie
Wałczanie przystąpili do akcji „Mundur na rowerze 2018
- Mundurowi Mundurowym”,
czyli zbiórce pieniędzy na leczenie i rehabilitację funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej i Policji, którzy niosąc pomoc innym sami doznali uszczerbku na zdrowiu.
W ogólnopolskiej sztafecie bierze udział kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju, którzy przez
kraj przemierzają drogę rowe-

rami od miasta do miasta i przekazują sobie sztafetowe opaski
z gps-ami. Do wymiany sztafetowych opasek doszło w Wałczu
przy siedzibie KP PSP w sobotę
(2 bm.). Do naszego miasta ze
Złocieńca dotarła grupa funkcjonariuszy Służby Więziennej z ZK
w Wierzchowie oraz komendant
straży miejskiej w Złocieńcu,
którzy podmienieni w trasie zostali przez strażaków z wałeckiej
Komendy Powiatowej PSP, którzy poprowadzili dalej sztafetę

do Piły, gdzie pod szkołą Policji czekała na nich grupa policjantów i strażaków, kończąc
tym samym dziesiąty - wałecki
etap - i rozpoczynając etap jedenasty z Piły do Czarnkowa.
Sztafeta „Mundur na rowerze„
wyruszyła 22 maja 2018 z Białegostoku. Zakończy się w Łodzi
30 czerwca. Biorą w niej udział
133 miasta z całego kraju, a trasa
dookoła Polski liczy 6100 km.
Oprac. mk
Fot. rn
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Dziura zabita
dechami prowadzi

Wałcz ciągle prowadzi w rywalizacji Kręć kilometry. Przewaga miasta jest solą w oku dla zaangażowanych w akcję w innych miejscach.
Wałcz nazywany jest dziurą zabitą
dechami, pojawiają się nawet sugestie, że kręcący kilometry nasi
mieszkańcy robią to nieuczciwie.
Do organizatora wałeckiej akcji Romana Wiśniewskiego odezwała się
Anna Guzek ze Szkoły Podstawowej
nr 21 w Gliwicach, poprosiła o pomoc
w przejeździe przez Wałcz grupy realizującej charytatywną wyprawę rowerową dla Filipa: Gliwice - Międzyzdroje. Dzięki wsparciu dyrektor SP 5
Violetty Kamińskiej, prezesa Stowa-
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rzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Wałeckiej Elżbiety Adamowskiej
oraz Anny i Jerzego Karczewskich
z Drużyny Ananasy i Przyjaciele oraz
Nadleśnictwa Wałcz udało się zorganizować dla rowerzystów z Gliwic
ognisko i nocleg.
- Wałcz dalej jest na pierwszym
miejsc, choć przez kilka dni nasza
przewaga nad drugim miastem, Gdańskiem, spadała. W długi weekend
zaczęliśmy odrabiać straty i w poniedziałek rano nasza przewaga wynosiła ponad 22.000 km - relacjonuje R.
Wiśniewski. - Okazuje się jednak, że
nie wszyscy rywalizują fair.
Na stronach organizatora pojawił
się komunikat, który mówi o wpro-

wadzeniu dodatkowego audytu aktywności. Znaleziono bowiem takie,
które naruszały zasady. Zgodnie
z regulaminem usunięto je i podjęto
kroki, które pomogą zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości.
Organizator poinformował również,
że konta użytkowników, którzy łamią
regulamin będą blokowane.
O zabawę niezgodnie z zasadami
oskarżeni zostali przez jednego z internautów z Gdańska kręcący kilometry dla Wałcza, co spowodowało ich
oburzenie, ale także… jeszcze bardziej zmotywowało do kręcenia.
Oprac. mk

Kilkanaście ofiar
zażywania substancji
psychoaktywnych
Główny Inspektorat Sanitarny
ostrzega przed zażywaniem substancji psychoaktywnych niewiadomego pochodzenia. W Trzebiatowie doszło do kilkunastu ciężkich
zatruć.
4 i 5 maja w Trzebiatowie doszło do
zatrucia kilkunastu młodych (w wieku od 14 do 30 lat) osób. Młodzi ludzie byli niezwykle pobudzeni, mieli
duszności, drgawki, wymioty i zaburzenia świadomości. Część wymaga
leczenia na oddziale intensywnej
opieki medycznej. Stan niektórych
lekarze określają jako ciężki, 21-latka

została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Poszkodowani
przebywają w szpitalach m.in. w Kołobrzegu i Szczecinie. Te osoby zażyły najprawdopodobniej jakieś dopalacze, mężczyzna podejrzewany o ich
rozprowadzanie został zatrzymany,
w najbliższym czasie ma usłyszeć zarzuty. Nie wiadomo jednak jakie ilości narkotyków są jeszcze w obiegu.
Przypominamy, że zażywanie jakichkolwiek dopalaczy jest niebezpieczne
dla zdrowia i życia. Lista chorób, które mogą wywołać i narządów, które
mogą uszkodzić, nie ma końca.

14

Dzieci z wędkami

Już po raz kolejny Zarząd Koło
PZW Relaks z okazji Dnia Dziecka zorganizował dziecięce zawody
wędkarskie, połączone z grami
zręcznościowymi.
Na Jeziorem Zamkowym przy słonecznej pogodzie 2 czerwca stawiło się 36 uczestników, wśród nich
było sześcioro dzieci ze Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych
„Uśmiech”. Łowiono głównie ukleje,
płotki i leszcze, wszystkie ryby wróciły do wody. Po zakończeniu zawo-

dów i konkursów wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody w postaci sprzętu
wędkarskiego oraz medale i inne prezenty.
W kategorii wiekowej 5-11 lat pierwsze miejsce zajęła Andżela Wilkiel,
która wyprzedziła Anitę Wisniewską
i Jagodę Domaracką. W kategorii
wiekowej 12-16 lat triumfował Eryk
Przybył przed Bartoszem Wilkiel i
Anną Kropczak.
Zarząd Koła PZW Relaks dziękuje
wszystkim wspierającym i współorganizatorom zawodów: Sklep węd-
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karski Okoń w Wałczu, Wałeckie
Ryby na Fali, Firma Handlowo-Usługowa „Elmes”, F.H.U Zielak-Opony,
Zakład Usług Elektromechanicznych
AUTO-START, Piekarnia u Gienka,
Retting sp. z o.o. oddział Wałcz, Broset Wałcz, Urząd Gminy Wałcz, PZW
Okręg Nadnotecki Piła i wielu indywidualnych darczyńców, członków
koła Relaks w Wałczu.
Oprac. p

Mali mistrzowie

Pięć razy zawodniczki i zawodnicy wałeckiego Klubu Karate
Tradycyjnego stawali na najwyższym stopniu podium podczas
Turnieju Małego Mistrza, który
odbył się w Czarnkowie.
W miejscowej hali sportowej 2
czerwca rywalizowało 151 zawodniczek i zawodników z klubów
członkowskich World Shotokan
Institute - Poland reprezentujących
Wieleń, Człopę, Szwecję, Więcbork, Ujście, Piłę, Debrzno, Wałcz,
Trzciankę i Czarnków .
Turniej Małego Mistrza w kumiREKLAMA

te dla dzieci do lat 14 (rozgrywany z okazji Dnia Dziecka) jest
w swoim zamyśle uzupełnieniem
Mikołajkowego Turnieju Kata, jaki
każdego roku organizowany jest
na początku grudnia. Oba turnieje
mają za zdanie nauczyć najmłodsze zawodniczki i najmłodszych
zawodników brania udziału we
współzawodnictwie
sportowym.
Czasem zawody te nazywane są
turniejami pierwszego kroku.
W turnieju przyjęto zasadę, aby
nagradzać już sam udział w zawodach. Tak było również w Czarnkowie, gdzie wszystkie dzieci bio-

rące udział w turnieju otrzymały
złote medale z wizerunkiem karategi przewiązanej czarnym pasem.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali ponadto okolicznościowe puchary,
Na dorobek reprezentacji KKT
Wałcz złożyło się zdobycie 21 pucharów ( 5 razy pierwsze miejsce,
6 razy drugie, 10 razy trzecie). Pośród zawodniczek i zawodników

klubu najlepiej spisali się zdobywcy pierwszych miejsc: Julia Kacprzak, Cyprian Zimniak, Marta
Bączkowska, Natalia Żużewicz,
Daria Czyżak. Miejsca drugie podczas finałów wywalczyli: Martyna
Rudnicka, Wiktor Rudnicki, Anastazja Kiwertz, Bartosz Bil, Oliwa
Turkiel, Kinga Siedlecka, a miejsca
trzecie: Wiktoria Turkiel, Zuzanna
Sielicka, Dawid Sindera, Blanka

Stadnik, Mateusz Leszczyk, Aleksandra Niewulska, Zuzanna Maciejewska, Dawid Żużewicz, Amelia
Marcinkowska, Agata Ślipek.
Zwycięzcą nieoficjalnej klasyfikacji został Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu, który zdobył 37 pkt.,
drugie zajął Klub Karate Shotokan
w Czarnkowie, który zgromadził
36 pkt., a trzecie Trzcianecki Klub
Karate (20 pkt.).
Udział w zawodach w Czarnkowie został współfinansowany ze
środków Urzędu Gminy w Wałczu.
Zarząd KKT zaprasza wszystkich
chętnych na zapisy do nieodpłatnych grup treningowych od września 2018 roku, Zbigniew Ruta, tel.
502 118 830.
Oprac. p, zdjęcie organizatora

Czwartek, 7 czerwca 2018

Piłkarze wałeckiego Orła po
zwycięstwie w zaległym spotkaniu oraz po pokonaniu
Olimpu Złocieniec w ostatnich dwóch meczach potrzebują już tylko punktu, aby
być pewnym awansu do 4.
ligi. Niestety szeregi piątoligowców opuści mirosławiecki
Mirstal. W 6. lidze Sad rozgromił Jedność a Grom pokonał Drzewiarza. Natomiast
o utrzymanie się na tym poziomie rozgrywek walczy jeszcze Legion.

5. liga

Orzeł Wałcz - Olimp Złocieniec 4:2 (0:1)
Bramki: Orzeł - Hermanowicz
REKLAMA
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Feta coraz bliżej
2, Wegner, Alex.
Gospodarze rozpoczęli niemrawo i bez polotu, częściej grali
„chodzonego” i starali się stracić jak najmniej sił. Szybko
przekonali się, że goście nie zamierzają oddać punkty bez walki i przyjezdni w 35. minucie
po rzucie rożnym objęli prowadzenie. Wałczanom szło jak po
grudzie, każda akcja kończyła
się szybką stratą piłki i dopiero
kilka minut po przerwie Hermanowicz po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego doprowadził
do wyrównania. Jednak po
tym trafieniu w szeregach gospodarzy nastąpiło rozprężenie
i przyjezdni po 60 sekundach
ponownie objęli prowadzenie.

W szeregi Orła wdarła się nerwowość, zaczęły się kłótnie
i tak aż do 85. Minuty, kiedy
to Wegner po otrzymaniu prostopadłego podania doprowadził do remisu. Końcówka była
bardzo nerwowa, a kiedy w 90.
minucie Alex zdobył gola, na
trybunach zapanowała euforia.
Wynik ustalił w już doliczonym
czasie gry Hermanowicz.
Korona Człopa - Mirstal Mirosławiec 4:2 (2:1)
Bramki: Korona - Matwiejuk,
Dzikowicz, Kosidło, Mucha;
Mirstal - Lewandowski, Hapke.
Spotkanie było ważne dla obu
zespołów, choć dla Mirstalu
zwycięstwo przedłużało nadzieję na pozostanie w lidze.
Porażka definitywnie skazuje
ich na spadek. Rozpoczęło się
pomyślnie dla gospodarzy, którzy w 15. minucie po uderzeniu
Matwiejuka otworzyli wynik.
Odpowiedź gości była szybka,
a Lewandowski zdobył gola
wyrównującego pięć minut później. Miejscowi przyspieszyli,
Dzikowicz popisał się przytomnym uderzeniem i Korona ponownie wyszła na prowadzenie.
Po zmianie stron gospodarze
zaczęli naciskać i kiedy w 65.
minucie Kosidło wpisał się na
listę strzelców, miejscowi zwolnili. Kilka minut przed ostatnim gwizdkiem Hapke zdobył
kontaktowego gola, lecz natychmiast odpowiedział Mucha
i było po meczu.

niego dokładne dośrodkowanie
i przyjezdni zdobyli drugiego
gola. Gospodarze zaczęli atakować większą liczbą graczy,
lecz czekający na ich ataki na
swojej połowie goście spokojnie kontrolowali wydarzenia
na murawie i czekali na koniec
spotkania.
Sad Chwiram - Jedność Tuczno 15:1 (8:1)
Bramki: Sad - Kostrzewa, Gąsiorowski po 4, Jaremczuk,
Kacprzak po 2, Dudziński,
Truszkowski, Sowiak; Jedność

5.liga
Drużyna

Mecze

Pukty

Bilans

1.

ORZEŁ Wałcz

28

64

68-23

2.

Lech Czaplinek

28

61

69-37

3.

Pogoń Połczyn

28

59

83-44

4.

Astra Ustronie

28

56

87-26

5.

Wieża Postomino

28

44

98-49

6.

Wiekowianka Wiekowo

27

43

51-49

7.

Błonie Barwice

28

40

69-68

8.
9.

Darłovia Darłowo
Mechanik Bobolice

28
27

40
35

54-41
75-70

10. Sława Sławno

27

35

45-55

11. Saturn Mielno

28

32

44-83

12. Kotwica II Kołobrzeg

28

31

50-77

13. KORONA Człopa

27

28

35-52

14. Olimp Złocieniec

28

28

47-71

15. MIRSTAL Mirosławiec

28

20

49-111

16. Victoria Sianów

28

15

46-114

Mecze

Pukty

Bilans

6.liga

6. liga

Drzewiarz Świerczyna - Grom
Szwecja 0:2 (0:1)
Bramki: Felskowski, Wrzosek
Pierwszy kwadrans należał
go gospodarzy, lecz choć gracze Drzewiarza częściej byli
przy piłce nie stworzyli żadnej
groźnej sytuacji. Goście przetrzymali napór i przeszli do
kontrofensywy. W 25. minucie
Felskowski minimalnie przestrzelił, lecz kilka minut później ten sam zawodnik pierwszy dobiegł do zagranej przez
Wendego na pole karne długiej
piłki i strzałem z bliska trafił
do siatki. Kwadrans po zmianie stron Wrzosek zamknął
akcję na skrzydle, dotarło do

- Ciechanowicz.
Wynik spotkania mówi sam za
siebie. Gospodarze od początku
meczu mieli miażdżącą przewagę, praktycznie cały czas
przebywali na połowie rywali,
a bramki zdobywali w odstępach kilkuminutowych. Goście
walczyli jedynie o jak najmniejszy wymiar porażki i ograniczali się do przeszkadzania
rywalom. Przy wysokim prowadzeniu miejscowi wyraźnie
zwolnili i pozwolili przyjezdnym uratować honor.
piotr

Drużyna

1.

Calisia Kalisz

26

59

103-32

2.

Spójnia Świdwin

26

59

101-33

3.

Orzeł Łubowo

26

48

81-43

4.

SAD Chwiram

27

47

80-55

5.

Wiarus Żółtnica

26

45

93-57

6.

Sokół Suliszewo

26

40

54-38

7.

Zawisza Grzmiąca

26

40

46-44

8.

Redłovia Redło

26

39

77-53

9.

GROM Szwecja

25

38

50-45

10. Hubertus BB

26

35

61-50

11. Mechanik Turowo

27

32

59-73

12. Pionier Borne

25

23

34-71

13. LEGION Strączno

25

21

47-92

14. Drzewiarz Świerczyna

25

21

15. JEDNOŚĆ Tuczno

26

6

47-92
20-175
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