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Wałcz Człopa Tuczno Mirosławiec

Sanepid zamyka
miejskie kąpielisko
W poniedziałek (9 bm.) na plaży
miejskiej przy Jeziorze Zamkowym przy ul. Bydgoskiej w Wałczu wywieszono czerwoną flagę.
Decyzją miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych to
miejsce zostało zamknięte do
odwołania, bo woda nie spełnia
wymagań rozporządzenia ministra zdrowia.
Urząd Miasta w Wałczu w poniedziałek (9 bm.) poinformował
na swojej oficjalnej stronie, że
wałecka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna stwierdziła obecność
zakwitu sinic, ale... na ostateczne
wyniki trzeba jeszcze poczekać.
REKLAMA

Zakaz kąpieli Sanepid wprowadził po rutynowej kontroli, która
była dużo wcześniej zaplanowana. Nikt nie zgłaszał problemu do
Sanepidu tuż przed, ani w trakcie
trwania Festiwalu Dwóch Jezior.
O tym, że na wodzie pływa „zielony kożuch” powiadomili nas
w poniedziałek internauci. Ten
fakt zauważyli dzień wcześniej,
w niedzielę. We wtorek (10 bm.)
incognito rozmawialiśmy z tamtejszymi ratownikami, którzy potwierdzili, że: „najgorzej woda
wyglądała w niedzielę, zielony
kożuch był po kolana”.
- Skoro tak faktycznie było, organizator powinien to nam zgłosić

natychmiast. Interwencja byłaby
natychmiastowa i kąpielisko byłoby zamknięte już w niedzielę
- zapewnia dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu Anna Krysztofiak.
- Wcześniej nie mieliśmy żadnej
informacji o zanieczyszczeniu
tego kąpieliska. Badanie robiliśmy akurat w poniedziałek, bo
wynikało ono z wcześniej ustalonego harmonogramu.
W toku poboru Sanepid wizualnie ocienił czystość plaży i czystość wody. W wyniku oględzin
pracownicy niestety stwierdzili
zawiesinę barwy zielono-sinej
Dokończenie na str.2
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Felieton na rozgrzewkę

Pitu, pitu
Ponieważ kolega Piotr Szypura się
zmęczył, co tym razem objawiło
się nadmiernym zainteresowaniem
(w mowie i piśmie) tatuażami oraz
posługiwaniem się młodzieżowym
slangiem, w tym tygodniu napisanie wstępniaka przypadło w udziale mnie. Red. Szypura odpocznie
i wróci. Na moje szczęście.
Tatuaże mnie nie interesują, nie
posiadam, więc o tatuażach nie

będzie. Podobnie nie będzie też
o imprezach, na których staram się
nie bywać, chociaż czasem muszę.
Tym razem ten - niech będzie przyjemny obowiązek spoczął na
kolegach i koleżankach z redakcji. W Wałczu odwiedzili Festiwal
Dwóch Jezior i Muzeum Ziemi
Wałeckiej a w Płocicznie IV Zlot
Motocyklowy. Z opinii ich i innych uczestników, z którymi miałem okazję porozmawiać, wynika,
że imprezy były niezwykle udane.
Bardzo dobrze. Złośliwych plotek
nie będę przytaczał, bo znów będzie, że się czepiam… Tyle mam
na ten temat do powiedzenia. Jak
ktoś chce poczytać o tym więcej,
zachęcam do lektury tekstów na
ww. tematy na naszych łamach
i www.extrawalcz.pl.
Ponieważ ominął mnie obowiązek
relacjonowania powyższych wydarzeń, udało mi się wygospodarować kilka dni, podczas których

po raz kolejny odwiedziłem jedno
z najpiękniejszych miast Polski.
O urokach tego historycznego
miasta nie zamierzam się rozpisywać, chciałbym natomiast zwrócić
uwagę na temat, który wraca latem
każdego roku w lokalnej dyskusji
politycznej. Ten temat zawsze mi
się przypomina, kiedy tylko wyściubię nos poza miasto. Wałcz
miastem turystycznym. Według
mnie, guzik prawda. Wałcz nie
był, nie jest i - choćbyśmy wszyscy stawali na głowie - miastem
turystycznym nie będzie. Choć
kocham to miejsce, tu się urodziłem, tu żyję, tu oddaję swój cenny
głos w wyborach, tu zarabiam i tu
płacę podatki - umiem też patrzeć
na nie krytycznie. Co ma bowiem
przyciągnąć turystów do Wałcza?
Jeziora? Chciałbym wymienić
wszystkie miasta w Polsce, które
leżą nad jeziorami (czystszymi niż
nasze), ale jest ich tak wiele, że

zabraknie nie tylko felietonu, ale
i całej gazety. Lasy, ścieżki rowerowe? Błagam! Już śp. burmistrz
Zdzisław Tuderek mówił, że w tym
wyścigu zawsze będziemy w tyle
za sąsiadami, m.in. Pojezierzem
Drawskim, które pod względem
ilości i jakości jezior oraz lasów
bije nas na głowę. Magiczną górkę, most wiszący, budynek poczty, dawnego kolegium, muzeum,
ratusz, skansen itp. można obejrzeć w kilka godzin i co dalej? Są
jeszcze rzeki, można się wybrać na
spływ, ale - nie oszukujmy się - to
już żadna wielka atrakcja i nikt ze
względu na spływ kajakowy nie
będzie tu spędzał kilku dni, choć
pewnie wyjątki się zdarzają. Podobnie jest zresztą w okolicznych
gminach i miasteczkach. Tak naprawdę mamy pod Mirosławcem
żubry i rysie, a w Tucznie zamek.
Są bunkry, ale przecież nie jesteśmy jedynym miastem, w którym

te bunkry są. Oferta kulinarna
nie powala. Produktów regionalnych brak. Co więc ma tu
robić turysta powiedzmy przez
tydzień? Na dzień, dwa można
wpaść, dajmy na to przy okazji
Festiwalu Dwóch Jezior, Festiwalu Żubra czy Biegu Filmowego, ale po dłuższym pobycie
wzrośnie tu tylko sprzedaż trumien, bo turyści umrą z nudów.
Możemy podświetlić most,
w każdym zaułku ustawić ważkę - termometr, zrzeszać się
w organizacjach turystycznych,
tworzyć rozmaite projekty turystyczne, ale turyści na dłuższy
pobyt i tak tu nie przyjadą. Nie
twierdzę, że tych ważek stawiać
nie należy, podświetlony most
z pewnością też będzie wyglądał extra, ale przestańmy w końcu udawać, że to wszystko dla
turystów.
Marcin Koniecko (mk)

Dokończenie ze str.1

i zmętnienie wody w pasie około
metra od linii brzegowej.
- Stwierdziliśmy obecność smug
i zawiesiny. To wystarczyło, żeby
zamknąć zapobiegawczo kąpielisko - podkreśla A. Krysztofiak.
- Jednoznacznie nie możemy
stwierdzić, czy to są sinice, które
potencjalnie mogą bezpośrednio
wywoływać u każdej osoby jakieś
dolegliwości skórne, czy też jelitowe. Do badania wody w kąpielisku zobligowany jest organizator.
Musi to zrobić co najmniej 4 razy
w sezonie. Inspekcja sanitarna
bada wodę raz w sezonie oraz 10

dni przed otwarciem kąpieliska.
Wszystkie zgłaszane kąpieliska
oraz miejsca wykorzystywane do
kąpieli były badane 28 czerwca br.
Wszystkie spełniały odpowiednie
wymogi.
W powiecie wałeckim w tym roku
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zgłoszono tylko cztery miejsca
wykorzystywane okazjonalnie do
kąpieli: plażę przy „Tawernie pod
wieżą” na jez. Raduń; miejską
plażę na jez. Liptowskim w Tucznie; plażę „Caritasu” w Ostrowcu na jez. Lubianka, jez. Piecnik
w pobliżu Mirosławca oraz dwa
kąpieliska miejskie na jez. Raduń przy Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji i na Jeziorze
Zamkowym przy ul. Bydgoskiej.
Wszystkie wymienione miejsca
były i są (oprócz miejskiej plaży
przy ul. Bydgoskiej) dopuszczone
do kąpieli przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Wałczu. Przypadek zamknięcia
kąpieliska przy ul. Bydgoskiej jest
(do tej pory) jedynym w tym sezonie.
Do zamknięcia tego numeru nie
udało się nam poznać wyników
badań wody.
mk
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sywnie coś modernizowaliśmy. To
historyczny obiekt. Skarbonka, ale
przepiękna.

Po śmierci Tadzia chciało się
pani to prowadzić?
- Jest ciężko, ale nie mogłabym
tego zostawić ze względu na męża
i ludzi, którzy tak chętnie do nas
przychodzą. Tyle serca w to włożyliśmy przez te wszystkie lata, że
byłoby mi żal. Naszym klientom
chyba też, bo często mówią, że
przychodzą tu także ze względu na
obsługę.

Pogawędką z Heleną Węgrzynowską, która zarządza Tawerną
pod Wieżą. Ulubione kąpielisko
wałczan za rok będzie obchodzić
20-lecie.
Proszę przypomnieć, jak to miejsce wyglądało, kiedy 20 lat temu
przejmowała je pani wraz z mężem?
- Doskonale to pamiętam, bo stan
był tragiczny. Kiedy Tadeusz przyprowadził mnie tu po raz pierwszy,
powiedziałam: „Idź do burmistrza
i poproś o zapałki, bo to się nadaje tylko do spalenia”. W ścianach
były dziury, wszystkie szyby wybite, tapczany i drzwi ktoś wrzucił
do jeziora, było brudno i cuchnęło.
Nie potrafiłam sobie wyobrazić,
jaki remont jest w stanie doprowadzić to miejsce do stanu używalności.
REKLAMA

Mimo to zdecydowaliście się na
dzierżawę…
- To była ukochana plaża mojego męża, którą pamiętał z dzieciństwa. Serce go bolało, że to
wszystko niszczeje. Sentyment był
większy niż moje przerażenie.
Jak wyglądała Wasza działalność w pierwszym sezonie?
- Otworzyliśmy tawernę dla mieszkańców, chociaż nie można było
jeszcze mówić o jakimkolwiek
standardzie. Zakres koniecznych
prac był zbyt szeroki. Zresztą do
dzisiaj, każdego roku niezbędne
są jakieś inwestycje. W pierwszym roku zadbaliśmy o otoczenie
i samo kąpielisko, odsłoniliśmy
wiatę. Wtedy wnętrze było właściwie niedostępne, bo w środku były
pokoje. W następnym roku wyremontowaliśmy dach, potem podłogi. I tak z każdym rokiem sukce-

Moim zdaniem dzisiaj to najpiękniejsza i najbardziej zadbana plaża w okolicy.
- Dziękuję. Cieszą nas takie opinie,
bo ciężko na nie pracujemy.
Wstęp jest płatny.
- Tak, pobieramy symboliczne
2 złote (dzieci i seniorzy mają
wstęp bezpłatny), ale dajemy coś
w zamian. Teren jest ogrodzony ze
względu na bezpieczeństwo dzieci,
jest ratownik, toalety, przebieralnie, zadbany trawnik, wydzielony
brodzik dla najmłodszych, plac
zabaw, wielka piaskownica z płukanym piaskiem, boisko do siatkówki i mała gastronomia. W tym
roku są nowe, pływające pomosty, które wynajęłam z Bukowiny.
Mieszkańcy bardzo chętnie nas odwiedzają, o czym świadczy fakt, że
w ciepłe dni jest naprawdę tłoczno.
Mnie nie musi pani o tym przekonywać. Co by pani powiedziała radnemu, który w ramach
odwetu za wyrzucenie go z plaży z powodu łamania regulaminu, usiłuje zdyskredytować pani
działalność?
- Jemu nie mam nic do powiedzenia, bo do tego człowieka racjonalne argumenty nie trafiają. Chciała-

bym za to wyjaśnić mieszkańcom
dlaczego czynsz dzierżawny jest
pobierany przez miasto w takiej
wysokości, niewiele ponad 300
złotych za rok. Biorąc pod uwagę
bałagan, który tu zastaliśmy i stan,
do którego doprowadziliśmy tawernę, powinniśmy być zwolnieni
z podatków przynajmniej na 5 lat.
Niestety to się nie udało, za to wynegocjowaliśmy dzierżawę właśnie w tej wysokości. Oczywiście
to też transakcja wiązana. Jesteśmy
zobowiązani dbać o to miejsce, co
też czynimy i nie mamy w tej kwestii sobie nic do zarzucenia.
Radny podnosząc kwestie - według niego - zbyt niskiego czynszu zapomina, że odprowadza
pani do miasta podatki.
- Tak, to rocznie 3 tysiące złotych,
a pracujemy tylko dwa miesiące,
przy dobrej pogodzie trzy. Zdarzają się lata deszczowe, kiedy trzeba
dokładać do interesu. Nikt nie myśli też o tym, że co dwa tygodnie
trzeba stąd wywieźć szambo, opłacić pracowników, ratownika, konserwację sprzętu pływającego i zapłacić za bardzo drogą wodę, tych
kosztów jest cała masa. Niektórzy
widzą wyłącznie zyski, a nie koszty, ciężką pracę i serce, które się
w nią wkłada.

Skąd ta nagonka?
- Nagonka jest inspirowana przez
jedną osobę, wspomnianego wyżej
miejskiego radnego. To wszystko przez rok wyborczy, w którym
radny chce zyskać popularność.
Nagonka jest nie tylko na Tawernę pod Wieżą, ale przy okazji na
panią burmistrz, pozostałą część
radnych i Apartamenty Wieża,
chociaż my obrywamy chyba najmocniej. Upatrujemy w tym także
chęć odwetu za to, że radny został stąd dwukrotnie wyproszony
z powodu swojego skandalicznego
zachowania i zakłócania porządku
publicznego. W jednym przypadku
został prawomocnie ukarany przez
sąd, w drugim złożyliśmy dopiero zawiadomienie do prokuratury.
Wtedy się zaczęło.
Na szczęście - jak widzę - nie
przełożyło się to na frekwencję…
- Wręcz przeciwnie. Ludzie doskonale znają tego człowieka i jego
metody działania. Współczują mi,
że muszę mieć z nim do czynienia,
wspierają dobrym słowem i jeszcze częstszymi wizytami w tawernie.
Życzę udanego sezonu i dziękuję
za rozmowę
Marcin Koniecko

EXTRAWAŁCZ nr 301

4

Ogłoszenia drobne

-- LOKALE, NIERUCHOMOŚCI -• ul. Kilińszczaków

tel: 67 258 26 84.
• Wynajmę lokal,
tel. 725 929 462.
• TANIO SPRZEDAM
Pawilon handlowy (20m2)
Tel. 501 464 027
• Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń, około 50 arów,
tel. 668 007 433.
• Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w Pile,
bezczynszowe 70m2 w centrum miasta.
Tel. 608 797 224
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na ul. Emilii
Plater.
Tel. 602 251 540
• Dom bezpośrednio nad rzeką w Golach sprzedam
na działce 2800m2.
Tel. 731917938
Zamienię kawalerkę TBS na większe.
Tel. 885 308 848
• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście I piętro,
duży balkon, konfortowe, stan idealny, umeblowane.
tel. 601-224-049
• Szukam garażu do wynajęcia na Dolnym Mieście.
Tel. 693 943 481
• Praca dodatkowa. Poszukujemy do współpracy
ankieterów, mile widziani studenci. Towarzystwo
Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu
tel. 668 945 990
• Wynajmę lub sprzedam:
-sklep w Wałczu o pow. 300m2 (aktualnie sklep
meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (po 400m2 każda)
-działkę budowlaną ok.1500m2 z budynkiem gospodarczym, uzbrojoną w Chudym (woda, energia
elek., istal. gazowa)
Obiekt produkcyjno – magazynowy ok 680m2
na działce 6300m2. Wolnostojący
w Witankowie)
tel. 602 497 237
• Sprzedam nowy dom ul. Mickiewicza 11 w Wałczu.
Oczekuję na oferty.
Tel. 605 662 775
• Sprzedam dom w Wałczu 110m2, garaż, działka
403m2. Cena 365 tys.
tel. 603 388 603

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

• Sprzedam mieszkanie własnościowe na ul.
Królowej Jadwigi IV piętro o pow. 57m2. Cena do
uzgodnienia.
Tel. 510 127 124

-- PRACA -• 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
• Przyjmę do pracy Przedstawiciela Handlowego do pomiarów okien drzwi i rolet, na
teren Wałcza i okolic.
FHU PROFIL Wałcz
tel. 509159549 lub 67 250 05 90
• Nawiążę współpracę z firmą budowlaną
w celu montowania: okien, drzwi, rolet,
parapetów.
FHU PROFIL Wałcz,
tel. 509159549
„VICTORIA CYMES” w Wałczu zatrudni
murarza, operatora wózka widłowego,
pracowników
produkcji, elektryka.
Tel. 661 912 897

-- 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
• Wykończenie wnętrz, domy, stany deweloperskie, apartamenty, mieszkania, biura, konkurencyjne ceny, referencje.
Tel. 609 002 462
• Sprzedam motocykl skuter Yamaha X-max 250
rok produkcji 2009.
Tel. 661 031 956
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W ostatnich dniach w Wałczu i okolicach doszło do
kilku pożarów. Palił się zrąb
lasu, nieużytki, śmieci, opony, suche trawy. Strażacy
alarmują, że zagrożenie pożarowe jest bardzo duże.
Najgroźniej było w minioną
sobotę (7 bm.). W okolicach
Czechynia, w Nadleśnictwie Płytnica, palił się zrąb.
Oprócz 23 strażaków działania gaśnicze prowadzili
przedstawiciele Lasów Państwowych oraz dwa samoloty
gaśnicze, które dokonały sześciu zrzutów wody na pożar.
Akcja szczęśliwie zakończyła się po dwóch godzinach.
Przyczyna pożaru pozostaje
nieustalona.
Przy
ul.
Nowomiejskiej
w Wałczu w odległości ok.
50 m od torów kolejowych
paliły się śmieci i stare opony samochodowe. Gaszenie
REKLAMA

Seria pożarów

ognia zajęło strażakom prawie pół godziny. W niedzielę
(8 bm.) strażacy wyjeżdżali
w Wałczu trzykrotnie. Przy

ul. Pomorskiej ktoś podpalił
odpady roślinne w metalowej
beczce, przy ul. Kołobrzeskiej
i Nowomiejskiej płonęły nie-

użytki. Niestety coraz częściej
można zauważyć, że podpalane są miejsca, gdzie leżą
jakieś śmieci. Czy to nowa

„metoda” na porządkowanie?
mk
Fot. OSP Szwecja
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Nie możemy pomagać na siłę

Otrzymaliśmy wiadomość od
Czytelniczki o tym, że wałeccy policjanci nie reagują na
akty przemocy wobec kobiety i dziecka. Autorka rozpowszechniła takie informacje na
swoim profilu facebookowym,
co wzbudziło ogromne emocje
opinii publicznej i było chętnie
udostępniane. Druga strona nie
dostała jednak szansy, żeby się
wypowiedzieć.
- Przeogromne brawa dla wałeckiej policji. Trzy interwencje od
pobitej kobiety z trójką dzieci
w domu. Najmłodsze 8 miesięcy.
Rozwalone mieszkanie. Gościu
napity i na maksa naćpany. Płaczący czterolatek. Zero pomocy.
Zero reakcji” - grzmiała autorka. - Przyszli i wyszli. Poradzili,
aby dzwonić, gdy będzie dobijał
się do mieszkania. Przyszedł. Dobijał się. Telefon na policję. Odpowiedź? Proszę dzwonić kiedy
wejdzie do mieszkania. Kiedy?
W trakcie bicia czy rozwalania
mebli (…) Sytuacja trwa od kilku
miesięcy. Sprawca całej przygody jest kolegą wielu policjantów.

Ofiara przemocy domowej nie ma
wsparcia. Czekacie na tragedię?
Postanowiliśmy zapytać u źródła,
czyli w Komendzie Powiatowej
Policji w Wałczu, jak sprawa wygląda z ich perspektywy. Okazuje
się, że sprawca przemocy nie jest
ich kolegą, chociaż tożsamość
sprawcy przemocy jest im dobrze
znana.
- Doskonale znamy tę rodzinę.
Od stycznia 2015 do 7 lipca 2018
roku interweniowaliśmy tam 6
razy. Raz dzwonił konkubent, raz
konkubina, na zmianę - wyjaśnia
rzecznik prasowy KPP w Wałczu
mł. asp. Beata Budzyń. - W rodzinie wdrożona była procedura Niebieskiej karty. Po pół roku procedura została zakończona decyzją
Zespołu
Interdyscyplinarnego
MOPS. Chciałabym zauważyć, że
o wdrożeniu i zakończeniu karty
nie decyduje jeden człowiek, ale
grono specjalistów, zespół interdyscyplinarny, w którego skład
wchodzi m.in. psycholog, pracownik socjalny, prokurator, policjant, przedstawiciel szpitala,
placówki oświatowej.
Niestety problem polega na tym,

że oprócz wszczęcia procedury Niebieskiej karty kobieta nie
zrobiła więcej nic. Była informowana o możliwość skorzystania
z Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Odmawiała
podjęcia jakichkolwiek kroków,
które mogłyby doprowadzić jej
partnera przed sąd.
- Nie jesteśmy w stanie nikomu
pomóc na siłę. Możliwości jest
wiele, ale z żadnej z form pomocy ta pani nie chciała niestety
skorzystać. Nie złożyła ani jednego zawiadomienia, odmawiała
uczestnictwa w jakichkolwiek
czynnościach procesowych, chociaż policjanci wielokrotnie ją do
tego namawiali. Za każdym razem
odpowiadała, że się zastanowi.
Dodam jeszcze, że mundurowi
rozmawiali z sąsiadami, ale żaden
nie mówił, że kobiecie i dzieciom
dzieje się krzywda. W chwili interwencji ani dzieci, ani kobieta
nie miały widocznych śladów
przemocy. Po ostatniej zgłoszonej interwencji rodzina została
objęta szczególnym nadzorem
dzielnicowego. Każda zgłaszana
przemoc w rodzinie traktowana

jest priorytetowo przez policjantów. Jeżeli na miejscu interwencji
stwierdzane są ślady przemocy,
policjanci reagują natychmiast.
W przypadku przemocy w rodzinie wielokrotnie wnioskowali do
prokuratora o nakaz opuszczenia
lokalu wspólnie zajmowanego
przez sprawcę przemocy i zakaz
zbliżania do osoby pokrzywdzonej. Ponadto każda z rodzin, gdzie
stwierdzona jest przemoc, traktowana jest jednakowo, tym bardziej kiedy w rodzinie są dzieci.
Jednocześnie apelujemy do osób,
które są świadkami przemocy lub
mają jakiekolwiek informacje
o tym, że w rodzinie jest stosowana przemoc, aby nie opisywały
tego typu zdarzeń na portalach
internetowych, a zgłaszały przemoc w rodzinie do jednostki policji lub innych instytucji pomocowych. Każda taka informacja
może być pomocna dla ofiar przemocy i mieć znaczące informacje
dla policji. Pamiętajmy, że to nasz
społeczny obowiązek.
Obecnie w rodzinie wdrożona
jest procedura Niebieskiej karty.
Według pracowników socjalnych

dzieci są czyste, schludne, zadbane i nie wydają się zastraszone. B.
Budzyń mówi, że opinia autorki
wiadomości jest dla policjantów krzywdząca, bo po pierwsze
zrobili wszystko, co mogli, żeby
kobiecie i dzieciom pomóc, ale
nikogo do tej pomocy nie zmuszą. Po drugie, nie dano im możliwości przedstawienia swojego
stanowiska.
Słowa rzeczniczki KPP potwierdzają także pracownicy socjalni, którym znana jest ta rodzina.
Mówią, że to częste zjawisko,
kiedy ofiary przemocy z różnych
względów odmawiają przyjęcia
pomocy. Tłumaczą sobie, że uderzenie każdemu może się zdarzyć,
że właściwie to partner nie jest
taki najgorszy, itp. Często w grę
wchodzą też względy finansowe. Kobieta mieszka na przykład
w mieszkaniu partnera i nie ma
gdzie się podziać, partner mimo
wszystko utrzymuje rodzinę, daje
czy wysyła zza granicy pieniądze
i tak jest kobiecie łatwiej.
mk

Impreza ze sportem i Szekspirem
Jubileusz współpracy muzeów
w Wałczu i Werne był okazją
do zorganizowania imprezy
plenerowej w ogrodach muzeum. W sobotę od rana Muzeum Ziemi Wałeckiej królowały stroje i zabawy z epoki
wiktoriańskiej, a zwieńczeniem
dnia było spotkanie z Szekspirem.
Obchody jubileuszu 20-lecia
współpracy rozpoczęły się spotkaniem przedstawicieli władz
miast i muzeów z Wałcza i miast
partnerskich
w
Niemczech
i Francji. Spotkanie było okazją
m.in. do wspomnień czy wręczenia okolicznościowych upominków. Po części oficjalnej rozpoczęło się prawdziwe garden party
REKLAMA

w towarzystwie efemerycznego
klubu miłośników sportów wiktoriańskich. W samo południe
odbył się pokaz mody sportowej
z epoki wiktoriańskiej; po nim

o ubiorach, higienie i aktywności
fizycznej w końcówce XIX wieku opowiedziała Katarzyna Janiszewska. Przez cały dzień można było m.in. pograć w boule,
badmintona, postrzelać z luku
czy zwiedzić namiot kolonialny.
O oprawę muzyczną imprezy zadbał kwartet smyczkowy Prestige, a całą oprawę przygotowali
specjaliści od kostiumów historycznych Mme Chantberry oraz
członkinie stowarzyszenia Krynolina

Ostatnim punktem garden party
był spektakl „Sen nocy letniej
czyli Szekspira dialogi o miłości...” przygotowany przez Teatr Inaczej. Ale jak powiedział

prowadzący teatr Maciej Łukaszewicz tak naprawdę nie był
to właściwy spektakl, ale próba
otwarta.
k

7

Czwartek, 12 lipca 2018
Tekst sponsorowany

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
w ramach Programu Erasmus+ oferuje swoim
studentom wiele możliwości zarówno studiowania w zagranicznych uczelniach, jak i odbywania
praktyk zawodowych. Studenci PWSZ w Wałczu
mogą podjąć studia w takich krajach jak Wielka
Brytania, Portugalia, Niemcy, Turcja, Bułgaria,
Rumunia, Hiszpania czy Francja.
Wydaje się to niemożliwe, ale to już jest fakt. Od
przyszłego roku akademickiego studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
będą mieli możliwość studiowania także na Wyspach Kanaryjskich, a dokładniej w Las Palmas.

REKLAMA

Na zaproszenie tego Uniwersytetu przebywał tam
ostatnio Prorektor PWSZ w Wałczu dr inż. Marek
Olesiak, wszystko wskazuje na to, że w to tak atrakcyjne miejsce, wkrótce będą mogli wyjeżdżać studenci wałeckiej Uczelni. Atrakcyjność tego miejsca
to nie tylko sprawa klimatu i jego walorów turystycznych ale także wyposażenia Uniwersytetu, poziomu oferowanych programów edukacyjnych oraz
powszechnej na Wyspach Kanaryjskich atmosfery
wzajemnej życzliwości. Sprawia to, że corocznie na
Uniwersytecie w Las Palmas studiuje kilkuset studentów z różnych stron świata. Wkrótce pojawią się
tam także studenci z Wałcza.

Wielu może pozazdrościć tego, że student bez kosztów (bo wykorzystując program ERASMUS +) przebywać będzie mógł w północno-wschodnich wyspach Gran Canaria. Las Palmas jest największym
miastem Wysp Kanaryjskich (siódmym w Hiszpanii), a także stolicą prowincji, co świadczy, że
nie jest to podrzędna uczelnia, ale wywodząca
się z dużego obszaru miejskiego liczącego ponad
700 tyś. mieszkańców. Nie dziwi zatem nikogo fakt,
że w tym miejscu znajduje się uczelnia wyższa, która kształci nie tylko magistrów, ale także daje mozliwość doktoryzowania. Wyróżnieniem jest to, że
ta uczelnia podejmuje współpracę z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu. Kartą przetargową były między innymi wyniki PWSZ, a dokładniej skuteczność nauczania, bo osoby kończące wałecką uczelnię nie mają problemu ze znalezieniem
pracy. Kierunki są na tyle interesujące, że hiszpańska placówka oświatowa będzie chciała wykorzystać duże doświadczenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

EXTRAWAŁCZ nr 301
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Spotkanie
z Dorotą Schrammek

W minionym tygodniu w księgarni Bookbook na ul. Kilińszczaków można było spotkać się
z pisarką, rodowitą wałczanką
Dorotą Schrammek.

Jest to pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane w wałeckiej
księgarni Bookbook, podobnych
wydarzeń ma być więcej, zatem
już można przygotowywać na nie
miejsca w terminarzu. Spotkanie
odbyło się w kameralnym gronie,
z czego zadowolona była autorka.
Okazało się, że pojawili się wierni fani - spora grupa uczestników
przeczytała już wszystkie jej publikacje i ma ochotę na kolejne
Spotkanie było okazją do promocji
najnowszej książki D. Schrammek
„Winne Wzgórze. Wiara”, która
najprawdopodobniej nie skończy
się na trzeciej części, wydawcy
są bowiem zainteresowani kolejnymi. Nie zabrakło anegdot zza
kulis twórczości i o planach pisarskich. Dla osób, które jeszcze
nie sięgnęły po twórczość Doroty
REKLAMA

Schrammek szczególnie polecana
jest książka „Niepełka”, która jest
dedykowana zarówno młodzieży,
jak i dorosłym po to, aby tę młodzież lepiej zrozumieć. Czy pisarze mogą także promować lokalne

atrakcje? W tym przypadku dla
Doroty jest to naturalna kolej rzeczy, a w wydanych już pozycjach
znalazły się wydarzenia, mające
miejsce także w okolicach Wałcza.  
PK
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Dachowanie na łuku

Do groźnego zdarzenia doszło
w miniony poniedziałek (9 bm.)
na drodze wojewódzkiej nr 163

Ojciec widzi syna wychodzącego z domu z wielką latarką
w dłoni:
- Dokąd to?
- Na randkę – przyznaje się
chłopak.
- Ha! Ja w twoim wieku nie
potrzebowałem latarki na
randkach.
- No tak. I sam popatrz na kogo
trafiłeś...
Neil Armstrong ląduje na
księżycu. Wysiada z lądownika
i mówi:
- To jest mały krok dla człowieka, ale duży dla.. zaraz, co to?
Patrzy, a parę metrów dalej pali
się ognisko, przy którym siedzi
trzech facetów. Rozmawiają
i pieką kiełbaski. Okazuje się, że
są to Ukrainiec, Egipcjanin
i Polak.
- A wy co tu robicie?- pyta zbity
z tropu Armstrong.
- No, ja akurat doiłem krowę
i jak walnęło w Czarnobylu,
to aż tu doleciałem- mówi Ukrainiec.
- A ja- mówi Egipcjanin- chodziłem po piramidach i tak jakoś
mnie przerzuciło.
- No a ty? - pyta Polaka
- Cholera, nie wiem. Z wesela
wracam
- Jasiu, czy mam zadzwonić do
Twojej mamy?- pyta nauczycielka
- A czy moja mama dzwoni do
Pani i żali się, że nie radzi sobie
w pracy?
Rozmawiają dwie blondynki:
- Ty, jak się mówi: Irak czy Iran?
- A skąd mam wiedzieć? Napisz
do Bralczyka.
- Aleś ty głupia! Napiszę, a on
mi jak zwykle odpisze, że zasadniczo obie formy są poprawne.
Zostawiła mnie dziewczyna,
samo życie, bywa. Ale najgorsze
jest to, że nie wiem, co powiedzieć żonie, kiedy pyta, czemu
chodzę taki smutny.

między Glinkami i Golcami. Po
dachowaniu osobówki cztery
osoby przewieziono do szpitala.

Z niewyjaśnionych przyczyn ford
fusion zjechał na pobocze drogi i

dachował. Autem podróżowały 4
osoby. Pojazd został przewrócony na koła przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem
straży pożarnej. Ruch wstrzymano w obu kierunkach na około
godzinę. Poszkodowani zostali
zabrani do szpitala.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia
policja.
mk
Fot. PSP Wałcz
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11.07.2018 r. godz. 17:00
Koncert letni Studio Esti
Promenada nad jeziorem
Raduń przy zegarze
14.07.2018 r.
Bieg Filmowy
Promenada nad
jeziorem Raduń
21.07.2018 r. godz.18:00
Koncert symfonicznej
muzyki filmowej
Promenada nad jeziorem Raduń

Terminarz kina
„Tęcza”
6.07 - 12.07.2018 r.
godz. 16:00
„Odlotowy nielot”
6.07 - 19 .07.2018 r.
godz. 17:45
„BEREK”
6.07 - 12.07.2018 r.
godz. 20:00
„Ocean’s 8”
13 - 19.07.2018 r.
godz. 20:00
„Hereditary
– Dziedzictwo”
20-26.07.2018 r.
godz. 16:00
„Co w trawie piszczy”
20 -26.07.2018 r.
godz.17:45
„41 dni nadziei”
20-26.07.2018 r.
godz.20:00
„Sicario 2”

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

Zlot na końcu świata

W Płocicznie po raz kolejny udowodniono, że zorganizowanie
imprezy plenerowej wymaga czegoś więcej niż wielkiego budżetu
i korzystnej lokalizacji. VI Zlot
Motocyklowy zgromadził piękne maszyny i zaoferował oprawę
muzyczna bijącą na głowę to, co
da się usłyszeć na większości lokalnych wydarzeń.

nywanymi razem z publicznością.
Po nich zagrał Rock Imagination
(również poznaniacy), czyli perfekcyjnie zgrane gitary i wokalistka
z mocnym głosem wykorzystanym
w najlepszy możliwy sposób, czyli
do wykonania szlagierów Dżemu,
Nalepy, AC/DC, Lynyrd Skynyrd.
Nie zabrakło ich własnej muzyki,
ale nie ma co ukrywać, że na zlocie
motocyklowym ciężko wyobrazić
sobie coś lepszego, niż zagrane na
żywo „Sweet Home Alabama”.
Gwiazdą wieczoru był zespół Konopians, który przyjechał aż ze
śląskiej Czeladzi. Podróżujących
muzyków „przejęła” po drodze grupa na motorach, która konwojowała
„Konopiansów” na miejsce. Sam
zespół przyznał, że takiej obstawy
jeszcze nie miał. Charyzmatyczny
wokalista z półmetrową czapą dredów na głowie zrobił zamieszanie
samą swoją obecnością, a trwający
do północy koncert, chociaż odbył
się, jak powtarzał lider zespołu „na
końcu świata”, zabrzmiał jak przeniesiony z dużo większego wydarzenia. Czapki (dredy?) z głów!
Reszta nocy należała do Marka
Martyniaka, który do rana wykonywał taneczną muzykę - od „Coco
Jambo” do „Kryzysowej Narzeczonej”, więc każdy znalazł coś dla
siebie.

Dla
tych,
którzy
odeszli
Jedynym ponurym akcentem było
wspomnienie uczestników poprzednich edycji, którzy na zlot nie
dotrą już nigdy. Tuż po oficjalnym
rozpoczęciu uczczono ich pamięć
wspólnym odpaleniem silników.
Kilka tygodni przez zlotem odszedł
Chiisai z grupy WM40, wcześniej
Grzesiek ze Stowarzyszenia Motocyklistów w Brzeźnicy, a w piątek
Tuczno żegnało Gwidona Krajnika,
który angażował się w promocję
wydarzenia i jeszcze tydzień wcześniej szykował na sobotę swój stary
motocykl…

Profesjonalny chaos

Przez ostatnie osiem lat impreza organizowana przez Mariusza
Błażewicza i współprowadzona
przez Żanetę „Żankę” Mierzwińską-Baranowską stawała się coraz
bardziej rozbudowana. Kameralne spotkanie znajomych zmieniło
się w zlot dla setek osób, a podest
sklepany wspólnymi siłami ze sterty desek zmienił się w pokaźnych
rozmiarów scenę. Zamiast bigosu
i grochówki można teraz zjeść frytki i burgera, a wszystko to zapić
szejkiem z food trucka. Zlot staje się z roku na rok coraz bardziej
profesjonalny, ale nie traci przy tym
uroku luźnej, odrobinę chaotycznej
zabawy, na której zarośnięci harleyowcy w koszulkach zespołów
Slayer i Mötorhead bawią się razem
z miejscowymi - a przynajmniej nie
wchodzą sobie w drogę.

Bez polityki

Muzycznie bez zarzutu

Cieszy to szczególnie, gdy spojrzy
się na zaproszone w tym roku zespoły muzyczne. Koncerty z tegorocznego zlotu mogą dać do myślenia
wielu osobom, które są zaangażowane w organizację lokalnych
wydarzeń. Zrobić imprezę „gdzieś
na wsi” i sprowadzić na nią uliczną kapelę podchodzącą pod folk
rock, „klasyczny” zespół rockowy
i kolektyw reggae wysokiej próby?
Da się zrobić, a słuchać i tańczyć
będą nie tylko przyjezdni. Dla równowagi wystarczy zakończyć noc
dyskoteką wypełnioną szlagierami
i wszyscy będą zadowoleni. W zalewie wiejskich i miejskich festy-

11

nów zdominowanych przez disco
polo to niesamowita sprawa i warto
podkreślać to na każdym kroku.
Część artystyczną rozpoczął Chór
Tuczyński, który wpasował się
w klimat najsłabiej. Miło, że na
Zlocie pojawił się lokalny akcent, ale szkoda, że nie była to jakaś miejscowa grupa lubująca się
w mocnym brzmieniu - może dlatego, że młodzi nie garną się chwilowo do grania? W trakcie występu
siła wyższa odcięła scenie prąd,

co niektórzy motocykliści przyjęli
z ulgą. Swoją drogą, za samą odwagę niesienia piosenki biesiadnej
wszystkim tym twardzielom odzianym w skóry, osobom tworzącym
Chór należy się szacunek.
Wieczorem na scenie zaczęły pojawiać się zespoły z całej Polski. Najpierw Niesamowita Sprawa z Poznania - uliczna kapela wykonująca
melodyjne piosenki, w których dające do myślenia teksty przeplatane
były prostymi zaśpiewami wyko-

Podsumowując VI Zlot, nie sposób
uciec od porównań z innymi letnimi wydarzeniami organizowanymi
w powiecie. Impreza w Płocicznie dawno przestała być teatrem
jednego aktora, ale wciąż opiera
się na działaniach oddolnych. Mariusz Błażewicz po ostatnich wyborach został radnym i po części
wciągnął go „system”, ale została
w nim energia człowieka potrafiącego zrobić coś z niczego. Już nie
bez wsparcia, ale wciąż głównie
na własną rękę i dzięki indywidualnemu zaangażowaniu. Na portalu
zrzutka.pl wciąż trwa zbieranie funduszy na techniczną stronę przedsięwzięcia, a choć w tłumie można
było wypatrzyć burmistrza Tuczna,
obyło się bez nachalnej agitacji.
Biorąc pod uwagę choćby mocno
antypolityczne przesłanie utworów
Konopians, dobrze się stało. Stanie się jeszcze lepiej, gdy władze
naszych miasteczek zrozumieją,
jak wielki potencjał tkwi w pasjonatach. Może doczekamy kiedyś
czasów, gdy współpraca ludzi mających pomysły z oficjelami dysponującymi środkami publicznymi
stanie się czymś normalnym i oczywistym. Wszyscy na tym zyskamy.
eMU
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Na jeziorach i na scenie

Trzecia edycja Festiwalu Dwóch
Jezior, która odbyła się w miniony weekend, pełna była muzyki,
atrakcji dla najmłodszych i starszych; nie zabrakło również nowości. Przez trzy dni w Wałczu
było głośno, zarówno na scenie,
jak i na wodzie.

Organizatorzy wzięli pod uwagę
opinie mieszkańców i zmienili kolejność występów artystycznych.
Tegoroczny festiwal rozpoczął się
piątkowym koncertem zespołów
szantowych. Zagrały „Leje na Pokład”, „Mietek Folk”, „Zejman &
Garkumpel” i oczywiście „Majtki
Bosmana”. W sobotę przed liczną
publicznością wystąpili artyści ze
studia piosenki „Esti” oraz gwiazdy
festiwalu: zespoły „Wanda i Banda” oraz „Wilki”. Po koncertach
i spektaklu teatru ognia Nam-Tara zorganizowano zabawę nocną.
A w niedzielę na scenie królowali
DJ-e, a wśród nich DJ Bazyl, DJ
Seev, DJ Hertz i C-Bool.
Ale koncerty to tylko część imprezy.
- Bo festiwal to wydarzenie promujące aktywny wypoczynek nad
wodą, okraszone dobrą muzyką
i licznymi atrakcjami dodatkowymi. To trzy dni zabawy w pięknym
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otoczeniu - mówi burmistrz Bogusława Towalewska. - Cieszę się, że
festiwal udało się zorganizować już
po raz trzeci i że każdego roku możemy zaproponować naszym mieszkańcom coś nowego. Wiemy też, że
wciąż trzeba nad tym wydarzeniem
pracować, uczyć się, analizować
i poprawiać, ale wszystko idzie
w dobrym kierunku.
W sobotę od rana na Jeziorze Zamkowym „hałasowali” uczestnicy
Międzynarodowych
Mistrzostw
Polski Skuterów Wodnych. Ze zgłoszonych 30 uczestników na starcie
stawiło się ... 35. Ciszej było na
Raduniu, gdzie w tym samym czasie wystartowały regaty żeglarskie.
W niedzielę od rana na Raduniu
odbywał się rodzinny trójbój rekreacyjno-wędkarski oraz zawody
smoczych łodzi. W tym roku zawody smoczych łodzi miały charakter
międzynarodowy; zgłosiła się też
rekordowa liczba dwudziestu sześciu załóg, przez co zawody rozpoczęły się trzy godziny wcześniej niż
planowano. Do tego zabawy z animatorami, bitwa wodna pomiędzy
drużynami dwóch jezior, konkurs
w budowaniu zamków z piasku
czy pokazy ratownictwa wodnego.
I oczywiście to, czego nie może za-

braknąć na żadnej imprezie: stoiska
gastronomiczne, stragany i wesołe
miasteczko. Kto chciał skorzystać
ze wszystkich atrakcji, mógł wsiąść
do specjalnego autobusu, który kursował pomiędzy jeziorami.
- Zorganizowanie trzydniowej imprezy było możliwe dzięki zaangażowaniu całej masy ludzi z Urzędu
Miasta, instytucji współpracujących
czy organizacji pozarządowych. Ale
podkreślić chcę, że bardzo ważni
są sponsorzy, dzięki którym impreza jest jeszcze bardziej atrakcyjna.
Cieszę się, że festiwal wpisuje się
w świadomość naszych mieszkańców, że chcą żeby się odbywał i chcą
się w to angażować finansowo. Myślę, że już wkrótce będzie nie do
wyobrażenia, żeby festiwal się nie
odbywał - mówi B. Towalewska.Cieszą nas także pozytywne opinie
ze strony uczestników spoza Wałcza oraz fakt, że nasi mieszkańcy
nauczyli się tego piknikowania nad
jeziorem. Ludzie przychodzą, rozkładają koce, fotele, odpoczywają,
patrzą co się dzieje na jeziorze.
A po podsumowaniu i odpoczynku
ruszają przygotowania do kolejnego
Festiwalu Dwóch Jezior.
k
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Amerykanie pokazali drony
i zaprosili na hamburgery
tkanie odbyło się bez barier kulturowych i językowych - cieszy
się burmistrz Mirosławca Piotr
Pawlik.
Przypomnijmy, że Amerykanie
świetnie bawili się na stadionie
już kilka dni wcześniej, podczas
Festiwalu Rysia.

Termin zakończenia pobytu
amerykańskich żołnierzy w 12.
Bazie Bezzałogowych Statków
Powietrznych w Mirosławcu nie
został jeszcze określony.
Red., fot. Bartek Ćmiel, 1 kadr
Fotografia i Film
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Od maja w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych
w Mirosławcu stacjonują amerykańscy żołnierze z dwoma
dronami MQ-9 Reaper. 4 lipca żołnierze zaprosili do bazy
dziennikarzy, a na mirosławiec-

kim stadionie zorganizowali
Święto Niepodległości, podczas
którego mieszkańców miasta,
w którym żyją od kilku miesięcy, częstowali m.in. darmowymi hamburgerami, hot-dogami
i babeczkami.

MQ-9 Reaper to jedne z największych dronów, zwane są potocznie żniwiarzami, rozpiętość
ich skrzydeł wynosi 20 metrów,
mogą pracować na wysokości 15
kilometrów, osiągają prędkość
370 km/h, ich zasięg to 1850 km,
mogą przenosić prawie 1,4 tony
uzbrojenia, chociaż te stacjonujące w Mirosławcu nie są uzbrojone - wyposażono je jedynie w kamery.
- Polska od wielu lat ma strategiczne znaczenie dla stabilności
w Europie - mówił dowódca 52.
Ekspedycyjnej Grupy Operacyjnej płk John Jimenez. - Mirosławiec wybraliśmy ze względu na
wiele czynników. Otrzymaliśmy
ogromne wsparcie polskiego
wojska i polskiego rządu. Łączą
nas te same wartości i ideały. Nigdzie w Europie nie dostaliśmy
większego wsparcia niż tu, w Mirosławcu.
Po części oficjalnej w bazie na
stadionie odbyła się część nieoficjalna - żołnierze zaprosili mieszkańców do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości. Były
babeczki, hamburgery, hot-dogi,
gra we frisbee a to wszystko przy
akompaniamencie amerykańskiej
muzyki. Zainteresowanie było
duże, a atmosfera imprezy luźna.
- Amerykanie byli zaskoczeni
duża liczbą gości i ich serdecznością. Można powiedzieć, że spo-

13

14

Udane mistrzostwa

Aż 11 medali zdobyli Polacy
podczas kajakowych mistrzostw
Europy juniorów i U-23. Z tego
trzy brązowe krążki wywalczyły uczennice wałeckiej Szkoły
Mistrzostwa Sportowego.

Na torze we włoskim Auronzo
w dniach 29 czerwca - 1 lipca
rywalizowało ponad 200 zawodniczek i zawodników z kilkunastu
krajów.
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Z podopiecznych Zbigniewa
Kowalczuka indywidualne medale zdobyły Sandra Ostrowska
w K-1 500 m, oraz Julia Olszewska w K-1 200 m. Ta ostatnia stanęła również na najniższym stopniu podium w wyścigu K2 500.
Obecnie grupa juniorów przygotowuje na wałeckiej Bukowinie
się do mistrzostw świata, które
odbędą się w Bułgarii.
Oprac. p
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Wałeckie podwójne złotka

Dziewczęta z UKS Glinka Academy Volley Wałcz: Aleksandra Deneka, Dominika Przyłoba, Klaudia Stępień, Magdalena Woźniak,
Patrycja Przyłoga i Paulina Zacha zdobyły mistrzostwo Polski
w prestiżowym ogólnopolskim
turnieju minisiatkówki Kinder+Sport. Żeby do tego dojść,
ciężko pracowały przez trzy lata.
Opłaciło się. Są elitą. Ich trenerką
jest Agnieszka Niefiedowicz.

Turniej zgromadził prawie 800
młodych sportowców, 200 drużyn,
24 boiska i ponad tysiąc rozegranych spotkań. Po trzech dniach rywalizacji, w minioną niedzielę (8
bm.) „wałeckie złotka” w kategorii
czwórek dziewcząt stanęły na najwyższym stopniu podium.
- Nie zdobyłyśmy mistrzostwa w
ciągu trzech dni, tylko ciężko na
to pracowałyśmy przez trzy, nawet
cztery lata - tłumaczy zachrypnięta
od dopingu i niewyspana trenerka
Agnieszka Niefiedowicz. - To wiele
godzin treningów, wyjazdy na obozy i… nie zawsze się udaje.
Zabrzański finał był zwieńczeniem trwających niemal cały rok
rozgrywek. W turnieju finałowym
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rywalizowały po dwa najlepsze
zespoły w każdej kategorii z każdego województwa. W tegorocznej
edycji po raz kolejny pobity został
rekord ilości uczestników - do turnieju przystąpiło ponad 44 tysiące
(!) młodych sportowców w wieku
10-13 lat.
- To są największe w Europie, a
może nawet na świecie takie zawody. Ponadto jest to kontynuacja klubowych mistrzostw Polski i taką ma
rangę. Wystąpiły same najlepsze z

najlepszych zawodniczek. To najwyższy poziom. Elita. Już sam fakt
zakwalifikowania się do finału jest
sukcesem, a zwycięstwo to niebotyczne osiągnięcie. Jesteśmy pierwszym zespołem w województwie i
możliwe, że również w kraju, który
w jednym roku wygrał mistrzostwa
szkolne oraz klubowe - tłumaczy
A. Niefiedowicz. - Każdy mecz
był bardzo ważny. Ciągłe napięcie przez 12 meczy. Nie można się
potknąć, choć nam się to zdarzyło

z Będzinem. Najtrudniejszy - jak
zawsze - był półfinał, czy zawalczymy o 1-2, czy też 3-4 miejsce.
Później euforia, łzy szczęścia i…
spokój, swojego rodzaju jakaś taka
pustka. Nic się nie czuje. Cała adrenalina odpływa. Napięcie spada.
Turniej Kinder+Sport jest organizowany przez Polski Związek Piłki
Siatkowej przy współpracy z Ferrero Polska Commercial oraz JM
Marketing Group. Patronami honorowymi turniej objęło Ministerstwo
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Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji.
Na zwycięzców 11. edycji turnieju o Puchar Kinder+Sport czekają
nagrody oraz wyjazd na Memoriał
Huberta Jerzego Wagnera, podczas
którego sportowcy będą mieli okazję spotkać się z reprezentacją Polski, sam wyjazd wzbogacony ma
być o treningi z profesjonalnymi
siatkarzami. Kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju minisiatkówki rusza po wakacjach. Natomiast
w UKS Glinka Academy Volley
Wałcz rusza kolejny nabór.
- Nasze zawodniczki nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w sporcie,
ale także mają największą średnią
w nauce w szkole. To osoby o wyjątkowych zdolnościach - chwali A.
Niefiedowicz.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że udział w siatkarskiej
przygodzie to same zalety. Nabór
jeszcze trwa. Wystarczy się skontaktować z dyrekcją SP 4 w Wałczu.
mk
Fot. UKS Glinka Academy Volley
Wałcz
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