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Zostali pobici, bo mieli kolorowe włosy
28-letni wałczanin Piotr Ż. pobił dwóch nastoletnich chłopaków za to, że nie spodobały mu się ich… kolorowe
włosy. Jednego z nich wyzywał od homoseksualistów i w ordynarny sposób zwracał się do jego 10-letniej siostry.

młodą kobietą i psem. Kiedy dzieci ich mijały, mężczyzna zaczął
wyzywać nastolatka od homoseksualistów. W ohydny sposób zwrócił się do dziewczynki, każąc jej
zaspokoić go seksualnie. Dziewczynka zauważyła, że wyciągnął
REKLAMA

broń, ale nie zdążyła zareagować,
bo napastnik uderzył nią chłopaka w głowę. Później okazało się, że
to tylko atrapa, ale młodzi ludzie
byli przerażeni. 17-latek skupił się
na tym, żeby napastnikowi wytrącić pistolet. Mężczyzna uderzył
go tym pistoletem kilka razy w
głowę, a kiedy chłopak zdołał się
odsunąć, rzucił nim w jego kierunku. Polała się krew. Przerażona
10-letnia siostra wzywała pomocy,
niestety nikt nie zareagował. Prze-

chodzący obok starszy mężczyzna
z psem powiedział tylko, żeby się
nie szarpali, bo zadzwoni po policję. Dzieci prosiły, żeby wezwać
mundurowych, ale ostatecznie
starszy człowiek nie wykonał połączenia. Na placu zabaw nieopodal

był mężczyzna z dziećmi. 10-latka
poprosiła o pomoc, ale odmówił,
tłumacząc, że boi się o swoje pociechy. Dziewczynka pobiegła po
rodziców do domu. Kiedy pojawili się na miejscu, napastnika już
nie było. Rodzice wezwali policję
i pogotowie. Chłopak został odwieziony do szpitala, po opatrzeniu ran wypuszczono go do domu.
Jak mówi nasz informator, stracił
poczucie bezpieczeństwa. Boi się
mijanych na ulicy mężczyzn. Jego
siostrą musiał zająć się psycholog.
- W ostatnim czasie doszło do
dwóch podobnych zdarzeń. 28-latek podejrzany jest o czyny z art.
157, par. 2 Kodeksu karnego, za co
grozi kara grzywny, ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Prokurator postanowił
zastosować środki zapobiegawcze
w postaci dozoru policyjnego i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50
metrów, podejrzany nie może się
też z nimi kontaktować - informuje rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Wałczu asp.
Beata Budzyń.
Mężczyzna zeznał, że… nie podobał mu się kolor włosów chłopaków. Udało nam się ustalić, że
kiedy sprawca napadał na dzieci,
był pod wpływem narkotyków.
z

Ogłoszenie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA „PEDAGOG”
PROWADZI NABÓR SŁUCHACZY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
ROZPOCZĘCIE NAUKI 19 WRZEŚNIA 2020 r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH W CZŁOPIE
ZAJĘCIA LEKCYJNE 2-3 RAZY W MIESIĄCU: SOBOTA - NIEDZIELA

NA PODBUDOWIE:
- 8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( cykl nauczania 4 lata )
- GIMNAZJUM ( cykl nauczania 4 lata )
- ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ( cykl nauczania 2 lata)
- MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA SEMESTRACH WYŻSZYCH
DLA OSÓB KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ (ŚREDNIEJ)
INFORMACJE O SZKOLE:

- szkoła została założona w 2001 roku, posiada uprawnienia szkoły publicznej,
- wybór języka obcego ( j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski ),
- przygotowanie do egzaminów i matur,
- bezpłatne egzaminy semestralne,
- dla słuchaczy możliwość ukończenia bezpłatnych kursów zawodowych
( spawacz, operator wózków widłowych, uprawnienia energetyczne, gazowe, cieplne, ABC przedsiębiorczości itp. ),
- wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS itp.

CENTRUM KSZTAŁCENIA „PEDAGOG”
W CZŁOPIE
UL. POŁUDNIOWA 16 ; 78-630 CZŁOPA TEL. 504062259 ; 672591008
UL. FABRYCZNA 7 ; 78-640 TUCZNO
TEL. 663647409

ZAPRASZAMY DO KONTYNUACJI NAUKI

Pierwsze zdarzenie miało miejsce
na początku miesiąca na ulicy Kilińszczaków. 28-latek uderzył nastolatka w twarz i uszkodził mu
okulary.
Do drugiego zdarzenia doszło w
ostatni piątek około godz. 18.40.
17-latek z jego 10-letnią siostrą i
15-letnią koleżanką byli na spacerze na promenadzie nad Jeziorem Zamkowym w okolicy skweru Wiesława Kaszewskiego. Na
jednej z ławek siedział 28-latek z
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Felieton na rozgrzewkę

Było…
Zabieram się do napisania tego
felietonu od kilku tygodni. Tak
to jest jak się świeci za kogoś

oczami. W którymś momencie
trzeba się wycofać. Morduję się
przeokrutnie, zaczynam i nie
kończę. Zebrałam się dopiero
po obejrzeniu Interwencji na
Polsacie. W końcu dostrzegłam
to, czego wcześniej chyba nie
chciałam widzieć.
Bohaterem programu był Park
Artsenał. Miejsce, które lubiliśmy i odwiedzaliśmy. Posłuchaliśmy tam paru fajnych
koncertów, pośmialiśmy się
na stand-upie, rozegraliśmy z
dzieckiem kilka partyjek minigolfa. Cieszyliśmy się, że jest
wreszcie miejsce, w którym
można posłuchać dobrej muzyki, powylegiwać się na hama-

kach, obejrzeć zachód słońca,
odpocząć. Niestety od jakiegoś
czasu to miejsce nie kojarzy mi
się już z dobrą zabawą, tylko z
dramatycznymi wydarzeniami,
które miały tam miejsce na początku lipca. Od tego czasu poszłam tam raz, wypiłam piwo,
ale coś mnie kłuło, czułam się
nieswojo.
Nie było też tej atmosfery, którą tworzył on. Utalentowany,
kreatywny, artystyczna dusza.
Niestety miał swojego demona.
Było dobrze, kiedy to on panował nad demonem, a nie demon
nad nim. Na początku lipca demon wziął górę i razem schrzanili wszystko to, co udało mu się

stworzyć.
Z jednej strony wiem, że w Wałczu trudno coś zbudować. Zawsze coś się komuś nie spodoba. A że palety. A że nie gra disco
polo. A że piwo za drogie. A że
dziwne to miejsce, takie jakieś
hipsterskie. Zagroda dla baranów. Tawerna przeszkadza.
Filiżanka przeszkadza. Skutery wodne przeszkadzają. Młodzież na ławkach. Młodzież „na
grzybkach”. Wędkarze. Piesi.
Rowerzyści. Biegacze. Ciągle
interwencje. Dzwony na kościołach za głośno. Sąsiad kosi trawę. Remont drogi i przejechać
nie można. Po co ten hymn? Po
co już o ósmej? Dlaczego jemu

się udało, a nie mnie? Pretensje. Zazdrość. Zawiść.
Z drugiej strony rozumiem, że
akurat sąsiedzi Artsenału, po
tym, co przeszli, mogą mieć
po prostu dość. Rozumiem ich
niepokój i brak poczucia bezpieczeństwa. I jak jeszcze słyszę w programie, że jakiś kark,
ochroniarz (?) otwarcie mówi,
że nie będzie dążył do zgody z
sąsiadami, że lubi wojnę i bredzi coś o ustawce ekip, to mi
ręce opadają. Jedną z wielu zalet tego miejsca było to, że było
wolne od tego rodzaju typów.
Było. Słowo klucz.
Zuzanna Błaszczyk-Koniecko

Pierwsze ofiary Bus z dziećmi w rowie
COVID w powiecie

We wtorek 18 sierpnia zmarli dwaj mężczyźni chorzy na COVID-19,
którzy przebywali w szpitalu w Szczecinie.

We wtorek 18 sierpnia
ok. godz. 11.30 w Golcach bus wiozący dzieci
na wypoczynek wpadł
do rowu.

Pierwsze ofiary COVID w powiecie
We wtorek 18 sierpnia zmarli dwaj
mężczyźni chorzy na COVID-19,
którzy przebywali w szpitalu w
Szczecinie.

We wtorek 18 sierpnia ok. godz.
11.30 w Golcach bus wiozący dzieci
na wypoczynek wpadł do rowu.
Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Dwoje dzieci

Obaj byli mieszkańcami gminy Człopa. Zachorowali po
kontakcie z zakażoną osobą, która
przyjechała na teren powiatu na
pogrzeb z południa Polski. Oprócz
nich zaraziło się wtedy 12 innych

osób. Obaj mężczyźni byli w
starszym wieku, mieli 74 i 82 lata i
choroby współistniejące.
Na ten moment sytuacja wygląda
następująco: jest 18 aktywnych
przypadków zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, 3 osoby przebywają
w szpitalu, 2 chorych zmarło, od
początku zaraziło się 28 osób, 8
wyzdrowiało.
z

Oddział zamknięty
2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego
zlikwidowana została klasa ekonomiczno-językowa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza
Wielkiego w Wałczu.
- Mimo ogromnych starań dyrektor nie mógł uruchomić tego
oddziału, ponieważ chętnych
było zaledwie 14 uczniów - informuje starosta Bogdan Wankiewicz. - Dyrektor zaproponował
uczniom, którzy chcieli uczyć się
w klasie ekonomiczno-językowej,
naukę w klasie politechnicznej
ADRES REDAKCJI
ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
REDAKTOR NACZELNY
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lub
medyczno-przyrodniczej.
Będziemy prowadzić rozmowy z
dyrektorem Zespołu Szkół nr 4
RCKU, żeby tych uczniów przenieść do klasy licealnej o profilu
humanistycznym.
Do naszej redakcji zwrócili się
rodzice, którzy są oburzeni faktem, że stało się to tak późno. TyWYDAWCA:
Agencja 3 Głowy Prodakszyn
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dzień po złożeniu deklaracji byli
zapewniani, że klasa zostanie
utworzona.
- Teraz się okazuje, że od dzieci są
ważniejsze pieniądze i oszczędności - oburza się jeden z nich.
- To brak szacunku dla uczniów
i ich rodziców. Co z młodzieżą,
która będzie rezygnować z nauki
w sąsiednich miastach, na przykład w Pile, bo tak się przecież
często dzieje, kiedy stwierdzą, że
nie mają ochoty dojeżdżać? A co
z tymi, którzy dojdą do wniosku,
że klasa lub profil który wybrali
to była pomyłka i zechcą się przenieść? Nie będzie możliwości
przenoszenia się uczniów między
liceami i poszczególnymi klasami, bo będą zapełnione. W końcu
co z tymi, którzy są rzeczywiście
humanistami i nauka w klasie z
przewagą chemii i fizyki to będzie dla nich kilkuletnia walka?
DRUK:
Drukarnia AGORA S.A.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych
tekstów. Listy nadsyłane do redakcji są wyrazem
opinii ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych.

uskarżało się na ból w barku i zostały przewiezione do szpitala na
obserwację. Lekarze stwierdzili, że
nic poważnego im nie grozi. Bus
ma jedynie wybitą szybę i urwane
lusterko. Kierowca najechał na wysepkę, następnie wjechał do rowu,
ale udało mu się zapanować nad
pojazdem.
Dzieci jechały z Bydgoszczy na wypoczynek do Zatonia. Organizator
wycieczki wysłał dla nich zastępczy autokar. Wójt gminy Wałcz Jan

Matuszewski poprosił strażników
gminnych, aby zawieźli dzieciom
wodę, słodycze i… gadżety. Była
też otwarta świetlica wiejska, gdzie
mogły spokojnie poczekać na zastępczy autokar, ale dzieci wybrały
wiatę na terenie prywatnej posesji,
przy której doszło do zdarzenia i
gdzie ugościli ich gospodarze.
Kierowca otrzymał mandat 400 zł i
6 pkt. karnych.
mk

Tym dzieciom zabrano marzenia…
Starosta B. Wankiewicz jest dobrej myśli i mówi, że uda się
uczniów poprzesuwać. Zwrócił
uwagę, że młodzież, która wcześniej deklarowała chęć pójścia

do klasy humanistycznej, zbyt
późno zrezygnowała, dlatego informacja pojawiła się dopiero 18
sierpnia.
z

REKLAMA

3

Czwartek, 20 sierpnia 2020

REKLAMA

Grozili
policjantom
W ostatnim czasie Prokuratura Rejonowa w Wałczu skierowała do Sądu Rejonowego w Wałczu
wniosek o zastosowanie wobec dwóch podejrzanych mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawcy grozili
dwóm policjantom i członkom ich rodzin.
Do dwóch odrębnych zdarzeń doszło w krótkim odstępie czasu na
terenie gmin Wałcz i Mirosławiec.
Obaj zatrzymani podczas zdarzeń
byli nietrzeźwi, co nie zwalnia ich
przed odpowiedzialnością karną.
Zdarzenia miały miejsce w domach
policjantów, działania agresywnych
sprawców były podobne. Mężczyźni grozili i obrażali policjantów
i ich rodziny, w tym małe dzieci.
Jeden ze sprawców w towarzystwie
kolegi wtargnął do mieszkania policjanta, kiedy ten zwrócił mu uwagę na naganne zachowanie. Wobec
niego Sąd Rejonowy w Wałczu zastosował tymczasowy areszt na trzy
miesiące, a wobec jego kolegi pro-

kurator zastosował dozór policyjny.
Do drugiego zdarzenia doszło,
kiedy funkcjonariusz wyszedł ze
swojego domu, aby uciszyć agresywnego i wulgarnego w stosunku
do niego i jego rodziny 36-letniego
mężczyznę. W tym czasie akurat
zasypiało małe dziecko funkcjonariusza. Sprawca zaatakował policjanta, groził, że spali jego i jego rodzinę. Funkcjonariusz obezwładnił
sprawcę i wezwał na miejsce patrol
policji. 36-latek po wytrzeźwieniu
usłyszał dwa zarzuty: stosowania
groźby karalnej oraz spowodowania naruszenia czynności narządu
ciała u funkcjonariusza. W tym
przypadku sędzia Sądu Rejonowe-

go w Wałczu również zastosował
środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na
trzy miesiące.
Przestępstwo groźby karalnej zagrożone jest karą 2 lat pozbawienia
wolności. Aresztowany 36-latek był

już wcześniej karany za groźby karalne i działał w warunkach recydywy, więc kara może być zwiększona
o połowę.
Oprac. z
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Ogłoszenia drobne
• Sprzedam działkę budowlaną 1585m. z warunkami do zabudowy,
wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie gmina Wałcz,
Tel. +44 786 424 74 19
• Kupię działkę budowlaną, najchętniej Morzyce.
Tel. 733 303 955

- - PRACA - • Praca- www.tbswalcz.pl-zakładka praca
• Poszukuję pracy jako sprzątaczka pomieszczeń mieszkalnych oraz
biurowych lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 884 342 644
• Zatrudnię emeryta budowlańca.
Tel. 508 493 588 lub 501 122 557
• Praca dla fryzjerki w Kyritz (miasto partnerskie Wałcz)
Tel. 608 413 695
• Przyjmę do pracy w barze
Tel. 505 010 339

• Sprzedam dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż blaszany
w Wałczu.
Tel. 603 576 812
• Sprzedam tanio 2 mieszkania. Dom po remoncie 80m2, CO nowe oraz
domek letniskowy 35m2. Poza Wałczem.
Tel. 721 789 178
• MAZURY. Domek nad jeziorem Tajty, k. Giżycka. Posesja ogrodzona.
Wypoczynek dla rodziny.
Tel. 517 116 217

• Zatrudnię do składania i montażu mebli
z doświadczeniem.
Tel. 608 416 900
• Zatrudnię do prac remontowych mieszkań, na umowę.
Tel. 694 159 907
• Samotną starszą osobę przyjmę do opieki nad starszą panią.
Tel. 796 754 241 lub 603 388 603
• Praca dla pozycjonera stron www - płatny staż z dużą szansą na stałe
zatrudnienie. Szukamy osoby ambitnej, która chce się uczyć i rozwijać.
Kontakt: Jacek@e-hermer.pl , tel. 48 531 004 661

• Do wynajęcia garaż na Dolnym Mieście.
Tel. 662 717 466
• Kupię mieszkanie w bloku. Może być do remontu. Gotówka.
Tel. 609 002 462
• Do wynajęcia mieszkanie, 2-pok, umeblowane, 49 m2.
Tel. 697 118 216
• Zamienię mieszkanie 3 pokojowe, II piętro, po remoncie na parter.
Tel. 669 444 690
• Do wynajęcia mieszkanie w Wałczu dwupokojowe w dobrym stanie
od zaraz.
Tel. 695 576 198

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na ul.1-go Maja, pow.
57m2, I piętro, ogrzewanie gazowe. Tel. 609 185 124
• Sprzedam mieszkanie 20m2 w Wałczu, ul. Wojska Polskiego.
Tel. 781 318 958
• Sprzedam działkę budowlaną 521m2+ działkę ogrodniczą 2900m2.
Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu.
Powierznia 30m2. Dobra lokalizacja.
Tel. 500 081 681
• Wynajmę lub sprzedam:
-Sklep w Wałczu o pow. 300 m2 (aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (pow. 400 m2 każda)
-działkę budowlaną ok. 1500 m2 z budynkiem gospodarczym, uzbrojoną
w Chudym( woda, energia elek., instal. gazowa).
Tel. 602 497 237
• Lokal do wynajęcia 40m2 w Centrum Wałcz.
Tel. 602 255 827

- - RÓŻNE - • Przewóz osób busem. Kraj, zagranica.
Mówię biegle po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303
• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie,
wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741
• Usługi remontowo-budowlane. Wykończenia wnętrz.
Malowanie, kafelki, ogrzewanie podłogowe, zabudowy, karton-gips,
kostka brukowa, szpachlowanie, elewacja. Zadzwoń i umów się na
wycenę.
Tel. 795 177 634
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
• Sprzedam mleko, śmietanę, ser i jajka
z własnej hodowli.
Tel. 693 424 150

• Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14m .
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro
(posiada wszystkie media).Warunki najmu do uzgodnienia.
tel. kont.67 258 44 35

• Sprzedam Opel Insignia Sports Tourer. 2015 r.
Poj. Silnika 1956, Diesel, moc silnika-143.
przebieg 110 tys., Automat, biały kolor.
Tel. 691 793 005

• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w kamienicy IIIp.
na 2 pokojowe w bloku. Może być zadłużone.
Tel. 501 160 263

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153
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• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294
• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej na Dolnym
Mieście.
Tel. 603 849 249
• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie piętro,
3 pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249

• Ekonomiczne elektryczne ogrzewanie dla nowo budowanych lub
remontowanych lokali. Każde pomieszczenie ze sterownikami, produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych. Usługa kompleksowa wraz z
pełna dokumentacją.
Tel. 533 626 165

• Wynajmę mieszkanie na Dolnym Mieście lub w najbliższej okolicy,
najchętniej w rejonie Alei Zdobywców Wału Pomorskiego, maksymalnie
I piętro.
Tel. 606 380 057

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo, ramka +25%
REKLAMA

www.studioextra.pl

ul.Bankowa 2
tel. 67 387 42 43

biuro@studioextra.pl
78-600 Wałcz

materiały biurowe dla firm z logotypami i ciekawą wizualizacją, umów się na spotkanie
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Pobicoe małolata

ogłoszenie

Chłodnik
Składniki:
- 2 pęczki botwinki lub 6 buraków,
- pęczek szczypiorku,
- pęczek rzodkiewki,
- kilogram świeżych ogórków,
- 3 jajka ugotowane na twardo,
- pęczek koperku,
- 250 ml. śmietany,
- 2 litry maślanki lub zsiadłego
mleka,
- sól i pieprz do smaku.

Wykonanie:
Botwinkę drobno siekamy. Mogą ją zastąpić buraki, które kroimy w drobną kostkę. Gotujemy do
miękkości dodając kilka kropel octu co zapobiega
odbarwieniu buraków. Zachowują one wtedy intensywny czerwony kolor. Po ugotowaniu odstawiamy do ostudzenia i kroimy pozostałe składniki.
Rozpoczynamy od ogórków, które po obraniu ze
skórki kroimy na drobną kostkę, odstawiamy na
kilka minut do oddzielnego naczynia i posypujemy
solą. Sól powoduje, że ogórek mięknie i nie „chrupie” między zębami. Pozostałe składniki również
kroimy w drobną kostkę. Wszystko dodajemy do
ugotowanej i wystudzonej boćwiny lub buraków,
zalewamy maślanką lub zsiadłym mlekiem oraz
dodajemy śmietanę. Solimy i pieprzymy do smaku.
Wkładamy do lodówki. Chłodnik najlepiej smakuje
po kilkunastu godzinach, kiedy wszystkie składniki
dokładnie się „przegryzą”.

Smacznego!

REKLAMA
REKLAMA
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czwartek to najlepszy dzień tygodnia

Społecznik stawia

na młodzież

Na balkonie w bloku opala
sie piękna naga kobieta.
Nagle z góry zjeżdza kartka
na sznurku. Na kartce jest
napisane:
-Jesli chcesz sie ze mna
kochać pociagnij 2 razy,
jesli nie pociagnij 50 razy
z czego ostatnie 10 bardzo
szybko.
Gliniarz z drogówki wraca
do domu i od progu woła
syna:
-Pokaż dzienniczek!
Syn wyciąga dzienniczek.
W środku kilka pał i 100
złotych. Ojciec wprawnym
ruchem chowa kasę i mówi:
-No, przynajmniej w domu
wszystko w porządku.
Mama pyta Jasia:
-Jasiu, dlaczego nie bawisz
się już z Kaziem?
-Mamo, a czy ty byś chciała
się kolegować z kimś kto
pali, pije i przeklina?
-Nie, Jasiu.
-No widzisz, Kaziu też nie
chce.

Matematyk z żoną opuszcza hotel. Stoją z bagażami na ulicy. Żona mu
nie ufa, gdyż jest wielce
roztargniony, więc mówi:
- Poczekaj tu i przypilnuj
bagaży, a ja zamówię
taksówkę.
Zostawiła go mruczącego coś pod nosem. Gdy
wróciła po kilku minutach
mąż powiedział:
- Wydawało mi się, że
mówiłaś, że mamy 10
walizek, a ja policzyłem
tylko do dziewięciu.
- Ależ nie - mówi żona Przecież jest 10.
- Nie, policz sama: zero,
jeden, dwa trzy...

Po kilkumiesięcznej przerwie powraca tradycyjny nabór do
Programu Społecznik na lata 2019-2021. Pula środków zarezerwowana na to rozdanie pozwoli na realizację ponad 200
społecznych projektów. Nie zabraknie nowości. Na wybór
części projektów będzie miała wpływ Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.
Część działań zaplanowanych w
programie, ze względu na rygory sanitarne, została zatrzymana
przez pandemię koronawirusa. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły jedynie korzystać
ze specjalnego naboru „Społecznik
na Ratunek”, który skupiał się na
wspieraniu działań związanych z
walką z Covid-19. Przyznane dotacje zostały wtedy przeznaczone
m.in. na organizację wsparcia psychologicznego czy zakup ozonatorów.
Społeczniczki i społecznicy, w
ogłaszanym jeszcze w sierpniu naborze, będą mogli starać się o
środki z pierwszego filaru, a więc
mikrodotacje (dofinansowanie do
4 tys. zł). Łącznie na ten cel samorząd województwa zachodniopomorskiego zarezerwował 900 tys.
zł, w tym ponad 10 proc. tej kwoty
zostanie przeznaczone na działania
„młodzieżowe”.
- Na Pomorzu Zachodnim chcemy
budować otwartą społeczność, społeczeństwo obywatelskie. Dzięki
REKLAMA

Programowi Społecznik, od trzech
lat realizujemy setki wspaniałych
inicjatyw - proekologicznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Jesteśmy otwarci na głos
młodych ludzi. Czas kwarantanny
pokazał, że młodzież chętnie angażuje się w działania społeczne
i wolontarystyczne, dodatkowo
tworząc różnego rodzaju aplikacje i grupy kontaktowe. Chcemy
wzmacniać kompetencje liderskie
młodych ludzi, angażować w działania obywatelskie - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  
Program Społecznik, podobnie jak
wcześniej, realizowany jest w podziale na pięć subregionów, tak by
środki mogły trafić do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego. W tym rozdaniu jednak na wybór części projektów będzie miała
wpływ Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Pełnić
będzie funkcję „głosu doradczego”.
RMWZ działa przy Sekretariacie ds. Młodzieży WZ, jest cia-

łem konsultacyjnym powołanym
przez marszałka. W skład obecnej
kadencji wchodzi 21 kobiet i 19
mężczyzn, którzy
reprezentują
młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady miast
i gmin oraz organizacje działające
na rzecz młodzieży, takie jak samorządy uczniowskie i organizacje
akademickie.
Młodzież zarekomenduje do dofinansowania po 5 projektów z
każdego subregionu (wcześniej
projekty pod względem formalnym
i merytorycznym oceni komisja
konkursowa). Rada szczególnie
zwracać będzie uwagę na działania
zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające
świadomość obywatelską uczniów
i studentów oraz pobudzające młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego oto-

czenia. Dotyczyć to będzie takich
obszarów jak: nowe technologie i
innowacje, polityka klimatyczna,
walka z wykluczeniem społecznym
czy aktywności obywatelskie.
O środki z Programu Społecznik,
podobnie jak przy wcześniejszych
naborach, mogą ubiegać się nie
tylko organizacje pozarządowe,
ale również współpracujące z nimi
grupy nieformalne. Nabór do potrwa od 19 do 30 sierpnia 2020
r. Wyniki z tego rozstrzygnięcia
zostaną ogłoszone w połowie września. Społecznicy będą mogli ubiegać się o mikrodotacje na pomysły realizowane od 23 września do
6 grudnia 2020 r.
Szczegółowe informacje na temat
zasad ubiegania się o wsparcie
umieszone są na stronie internetowej Koszalińskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A.
Oprac. z

Uszy do góry
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TEKST PŁATNY

Certyfikowane trenerki psów i ich wielkie miłośniczki Ada Szczerbo-Niefiedowicz i Dominika Lisowska oraz
ich psy pomagają w nauce komunikacji pies-pies oraz pies-człowiek.
A. Szczerbo-Niefiedowicz z wy-

kształcenia jest leśnikiem, ukończyła kurs trenera psów oraz szkolenie pracy z psami z problemami
behawioralnymi. Z kolei D. Lisowska jest absolwentką psychologii stosowanej zwierząt, również
ukończyła kurs trenera psów. Tworzą duet Uszy Do Góry.

- Miałyśmy przyjemność pracy i
nauki u znanych i cenionych behawiorystów oraz trenerów psów
z ogromem wiedzy naukowej i pasji - podkreśla A. Szczerbo-Niefiedowicz. - Uzyskałyśmy mnóstwo
wiedzy teoretycznej, ale przede
wszystkim praktycznej. Miałyśmy
możliwość indywidualnej pracy
z psami schroniskowymi, często
problemowymi, lękliwymi, nadpobudliwymi. Widziałyśmy efekty
treningów i na naszych oczach właśnie dzięki tej pracy i zaangażowaniu znajdowały one nowe domy.
Właścicielki uwielbiają uczyć się o
psach, przebywać z nimi, obserwować ich zachowania. Ada Szczerbo-Niefiedowicz jako dziecko marzyła o tym, by umieć rozmawiać ze
zwierzętami.
- Dzięki szkoleniom i kursomrzeczywiście to potrafimy. Rozumiemy psy
i potrafimy sprawić, by one rozumiały nas. Studia w tym kierunku
oraz szkolenia pod skrzydłami profesjonalistów otworzyły nam oczy
na psią psychikę. Zrozumiałyśmy
jak psy komunikują się między
sobą, ale też z człowiekiem. W jaki
sposób się uczą, jakie mają potrze-

by, czego się boją - mówi Dominika
Lisowska.
Pomysł na połączenie pasji z możliwością zarabiania pieniędzy pojawił się, kiedy Ada wyjechała na
studia do Poznania. Tam bardzo
brakowało jej psa rodziców. Trudno
jej było się z tym pogodzić, dlatego
zaadaptowała psa ze schroniska.

Okazało się, że zwierzę ma całe
mnóstwo problemów socjalnych.
- Kiedy tak mijały pierwsze dni z
Dzikiem, zaczęłam interesować
się pracą właśnie z takimi „problemowymi” psami. Zaczęliśmy
stopniowo budować zaufanie, dużo
pracowaliśmy nad przełamywaniem strachu oraz opanowaniem
emocji - opowiada. - Dodatkowo wprowadziłam jasny schemat
dnia i konkretne zasady, naukę
komend, wygaszanie niepożądanych zachowań i udało się. Dzik
jest teraz wspaniałym kompanem.
„Czasem wystarczy
wprowadzić zasady do
życia psa, schemat działania i konsekwentnie
go przestrzegać”
Po tej przygodzie stwierdziła, że
wiele osób nie ma pojęcia jak żyć
z psem tak, żeby był szczęśliwy
i bezpieczny, a w konsekwencji
mniej problemowy. Jak zaspokajać
jego podstawowe potrzeby, jak z

nim pracować, jak wykorzystywać
jego predyspozycje rasowe w odpowiedni sposób a nawet jak się z
nim bawić, aby było to przyjemne
zarówno dla opiekuna, jak i psa.
- Wtedy zrodził się pomysł, żeby
przypomnieć ludziom ten zapomniany przez nas psi język. Po
prostu, aby pomóc psom i ludziom

stworzyć więź opartą na współpracy, zaufaniu i komunikacji. Dominiki nie musiałam długo prosić o
współpracę. Od samego początku
była pełna entuzjazmu i zaangażowania. Od razu zaproponowała
szkolenie w Warszawie i założenie
działalności - opowiada A. Szczerbo-Niefiedowicz.
Właścicielki firmy Do Góry Uszy
oferują klientom naukę wspólnego,
harmonijnego życia z psem. Pokazują, jak nauczyć nowych komend,
jak wygaszać niepożądane zachowania, jak „rozmawiać” z psem, by
rozumiał opiekunów i jak czytać
jego mowę ciała. Oferują także profesjonalną opiekę i funkcjonalne
spacery z psami pod nieobecność
właścicieli. Pomagają wybrać konkretną rasę psa w zależności od trybu życia i potrzeb opiekuna.
- Odkąd zamieściłyśmy krótki post
z naszą ofertą na Facebooku zgłaszają się do nas ludzie szukający
pomocy. Cieszymy się, bo widzimy,
że powoli zmienia się myślenie i
podejście ludzi do życia z psem.
Opiekunowie chcą, by psiaki dobrze czuły się w ich towarzystwie
- mówią trenerki. - Kiedyś pies miał

dostać jedzenie, wyjść na spacer,
by załatwić potrzeby fizjologiczne
i pilnować podwórka. A to tylko
część wielu podstawowych psich
potrzeb. Mijają czasy podwórkowych burków przywiązanych do
budy, kolczatek i przeświadczenia,
że pies ma słuchać pana.
Podczas pracy trenerki wyznają zasadę, że pies nigdy nie jest
problemem. Raczej sam ma
różnego rodzaju problemy, wynikające zazwyczaj z braku
zrozumienia przez opiekuna.
Przekonują, że w większości przypadków sukces zależy właśnie
od opiekuna, jego konsekwencji,
nastawienia, sposobu myślenia i
chęci. Pokazują w jaki sposób pracować, jak dostosować poziom
trudności do predyspozycji psa i
jak się z nim komunikować. Zajmują się głównie pracą z człowiekiem, ponieważ to właśnie opiekun
będzie żył ze swoim psiakiem na co
dzień. Dają narzędzia i warsztat i z
dumą patrzą na postępy.
- Czasem wystarczy wprowadzić
zasady do życia psa, schemat działania i konsekwentnie go przestrzegać - przekonują. - Wtedy
pies z pobudzonego, nerwowego
i przestraszonego zmienia się nie
do poznania. Mając ten bezpieczny, znajomy schemat dnia, wie, jak
zachować się w konkretnych sytuacjach. Wie, że nie musi szczekać
na domofon, bo to nic strasznego.
Wie, że nie trzeba skakać na gości, aby ich przywitać. Uczy się, że
nie musi bez przerwy kontrolować
nerwowo otoczenia, bo opiekun
panuje nad sytuacją.
Metody duetu Uszy Do Góry opierają się na pozytywnym wzmocnieniu i negatywnym wygaszeniu.
- Mówiąc po ludzku nagradzamy
za pożądane zachowanie, a zachowania niepożądane każemy na zasadzie straty. Nigdy nie karcimy ani
nie krzyczymy na psa. Pozytywne
metody dają duże lepsze i trwalsze efekty niż metody awersyjne.
Przede wszystkim pies nam ufa i
chce z nami współpracować - zapewniają. - Metody awersyjne powodują, że pies kojarzy człowieka

z bólem, a to uniemożliwia nawiązanie prawidłowej więzi opartej na
wspólnym zaufaniu.

Mówiąc po ludzku nagradzamy za pożądane
zachowanie, a zachowania niepożądane każemy na zasadzie straty.
Nigdy nie karcimy ani
nie krzyczymy na psa „
„

Oczywiście każdy pies jest inny i
my jako specjalistki musimy dostosować metodę do konkretnego
przypadku. Musimy ocenić motywację psa. Uwielbiamy ten moment, gdy opiekun zaczyna rozumieć swojego psa, jakby otworzyła
mu się w głowie jakaś klapka i nagle wie, co robić, by pies słuchał.
Największą satysfakcję czujemy
jednak, gdy widzimy przemiany u
psów, gdy stają się spokojne, opanowane i szczęśliwe.
Pierwsza konsultacja odbywa się
zazwyczaj w domu klienta, trenerki
chcą wtedy poznać psa, sprawdzić
co już potrafi, jaki ma problem, jak
wygląda jego codzienność. Tylko
na podstawie obserwacji i oceny
mogą skonstruować plan działania.
Kolejne spotkania odbywają się w
zależności od potrzeb i możliwości
psiaka i opiekuna. Albo u klienta,
albo na neutralnym, bezpiecznym
gruncie (park, las, polanka). Często
zapraszają też klientów „do siebie”,
tzn. na wynajmowane przez nas
ogrodzone boiska przy ul. Bydgoskiej w Wałczu. W niedalekiej
przyszłości, o ile sytuacja z epidemiczna pozwoli, planują rozpoczęcie szkoleń grupowych oraz zajęć
socjalizacyjnych dla szczeniaków.

Kontakt:
Ada 733 863 222,
Dominika 724 118 668
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Tylko dla kobiet Taneczne wakacje
21 września w WCK rusza program rozwoju osobistego
dla wałczanek „Własnym Rytmem, Własnym Głosem”.

21 sierpnia „Ból i blask”
- spotkanie z Alicją Morawską-Rubczak
28 sierpnia „80 milionów”
- spotkanie z Haliną Kuch
Letnia Akademia Sztuk niedziela,
g.11:00 - Promenada jeziora Raduń
(wstęp wolny)
23 sierpnia Street art- break dance,muzyka, graffiti,
warsztaty z Pawłem Klakiem
Środeczek , g.16:00 - Skwer przy WCK
(wstęp wolny)
19 sierpnia „Wehikuł kreatywności” i
„WYmiennik - uwolnij swoją garderobę”
26 sierpnia „Barwy zmysłów” i Teatr
Inaczej czyta dzieciom

Jest on skierowany do kobiet z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia: kobiet współuzależnionych (żon i matek alkoholików),
DDD i DDA - dorosłych córek z
rodzin dysfunkcyjnych (ukończone
18 lat) i trzeźwiejących alkoholiczek (warunek min. rok abstynencji).
Projekt w całości finansowany ze
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wałczu pod patronatem burmistrza.
- Nadrzędnym celem programu
jest pomoc kobietom w lepszym
rozumieniu siebie i swoich potrzeb, budowaniu stabilności emocjonalnej, rozwijanie optymalnych
umiejętności i strategii radzenia
sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz podnoszenie jakości
życia - mówi Alicja Kożuchowska.
- Projekt uwzględnia kompleksowe wspieranie osoby współuza-

leżnionej. Jest on kierowany do
kobiet, które odbyły już pierwszy
etap zdrowienia, mają podstawową
wiedzę na temat zaburzenia, które
je dotknęło. Program jest postrzegany jako pogłębiony etap wychodzenia z syndromu współuzależnienia: proces zmiany w kierunku
rozwoju osobistego i społecznego.
Alicja Kożuchowska jest pedagogiem, instruktorką programu profilaktycznego Program Siedmiu
Kroków Fundacji ETOH, trenerką
rozwoju osobistego, certyfikowaną
terapeutką tańcem, absolwentką wielu szkoleń i programów
dla osób współuzależnionych,
organizowanych przez Instytut
Psychologii Zdrowia w Warszawie
Trwa rekrutacja. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia i zapisy:
alicja@wlasnymrytmem.pl
Tel: 508 341 608

dobiegły końca

Tancerze Szkoły Tańca
„Astra Luna” przetańczyli
cały ostatni miesiąc.
Młodsze tancerki z Akademii
Przedszkolaka solidnie trenowały
walca angielskiego oraz poleczkę a
także na podstawie autorskich tańców edukacyjnych ćwiczyły świadomość swojego ciała, koordynację
i podstawowe kierunki w przestrzeni. Starsi tancerze brali udział w
specjalnie przygotowanym planie
treningowym na czas wakacji. W
każdym tygodniu oprócz treningu tanecznego mieli przyjemność
brać udział w treningu z różnych
dyscyplin z zaproszonym gościem
specjalnym. Byli to między innymi: Robert Reiter, trener karate,
Grzegorz Kraszczuk, trener aikido,
Daria Lipka - trenerka fitness oraz
Jagienka Paluszkiewicz - trenerka
tańca nowoczesnego.

Nowy sezon 2020/2021 „Astra
Luna” rozpoczyna już od września, trenerzy zapraszają osoby w
każdym wieku. Szczegóły na facebookowym profilu Szkoły Tańca
„Astra Luna”.
mk

Teatr Rodzinny
29 sierpnia g.11:00 i 13:00 - sala widowiskowa WCK
Teatr Rodzinny -,,Kuuki” Art Fraction
Foundation, spektakl dla rodzin z dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 2 lat, bilety
10 zł od osoby
29 sierpnia. g,14:00 - Promenada jeziora
Raduń ( wstęp wolny)
ZAKOŃCZENIE LATA- Z MIŁOŚCI
DO WAŁCZA wraz z obchodami
75-LECIA POMORZA ZACHODNIEGO
30 sierpnia. g,11:00 - Hol WCK
(wstęp wolny)
„WSZYSTKO, CO KOCHAM”
- otwarcie galerii sztuki i rękodzieła
w WCK

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

Kącik Zwierzoluba

Spacer z podziękowaniem
15 sierpnia zorganizowaliśmy akcję „My z
Wami, Wy z nami, czyli
razem możemy więcej”,
której celem była promocja stowarzyszenia,
ale przede wszystkim,
podziękowanie wszystkim właścicielom zwierząt za to, że nimi są.

Spacer ulicami miasta rozpoczęliśmy o godzinie 12.00,
udając się w kilku kierunkach.
Każdy napotkany przez nas i
wolontariuszy opiekun psa,
otrzymał pakiet stowarzyszeniowy- wizytówkę, naklejkę z
logo oraz woreczki na psie odchody (dzieci- pomarańczowe
baloniki), a za symboliczną
złotówkę do puszki- również

przypinkę z logo i z napisem
promującym posiadanie czworonoga np. „Jestem dumnym
posiadaczem zwierzaka”, „Mam
serce dla zwierząt”, czy „Jestem
przyjacielem zwierząt”. Niestety, pogoda trochę pokrzyżowała
nam plany, gdyż temperatura
sięgała 30 stopni, i większość
psiaków spędzała ten ciepły
czas w domu lub nad jeziorem, więc trudno było kogoś
spotkać. Utwierdziło nas to w
przekonaniu, że takie spacery,
tym razem już spontaniczne,
bez wcześniejszego ogłaszania
akcji, musimy robić wieczora-

mi, przy niższej temperaturze,
więc spodziewajcie się nas niebawem na ulicach Wałcza.
Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć
się więcej o naszym działaniu,
dołączyć do RdZ, zapraszamy
29 sierpnia od godziny 14.00
na MOSiR, gdzie stanie nasz
pomarańczowy, stowarzyszeniowy namiot w ramach wałeckiego ,,Pożegnania lata”.
Do zobaczenia niebawem
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Komunikacja nie tylko autobusowa
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Z nowym prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wałczu Cezarym Balewskim o planach na rozwój spółki, jej słabych
i mocnych stronach oraz widokach na bezpłatną komunikację rozmawia Zuzanna Błaszczyk-Koniecko.
Na dobry początek proszę opowiedzieć coś o sobie.

- Pochodzę Chełmna (woj. kujawsko-pomorskie), tam mieszkam w weekendy, od początku sierpnia resztę tygodnia spędzam w Wałczu. Do tej pory, ze względu na wykonywany
zawód, na moje prawie 33 lata służby ponad
28 lat przesłużyłem w garnizonach poza domem.

Jakie jest pana doświadczenie zawodowe?

- Doświadczenie zdobyłem służąc jako żołnierz Wojska Polskiego m.in.: na etacie komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej
w Wałczu oraz w 21 Wojskowym Oddziale
Gospodarczym w Elblągu, również piastując
funkcję komendanta. Mam wyższe wykształcenie, ukończyłem zarządzanie i marketing
w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Studia
zawodowe ukończyłem z kolei
w Wyższej Szkole Oficerskiej
Służb
Kwatermistrzowskich
w Poznaniu, gdzie uzyskałem
tytuł dyplomowanego ekonomisty. Ukończyłem też osiem
studiów podyplomowych.

rzystać swoje doświadczenie i zdobyć nowe.
Ta spółka jest permanentnie niedofinansowana, więc zadanie przed
panem trudne. Bez pieniędzy trudno
iść do przodu.

- Miasta coraz częściej stają przed problemem wzrastających kosztów komunikacji,
co jest szczególnie dotkliwe w sytuacji wysokiego poziomu zadłużenia i kryzysu, skutkującego spadkiem dochodów. Nie da się
rozwijać oferty komunikacji bezkosztowo.
Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach miejskich stanowi
obecnie jedno z istotnych wyzwań dla miast
w Polsce. Z tego co wiem, jedynie kilka miast
w Polsce mogło wykazać nadwyżkę wpływów
z biletów w stosunku do wydatków ponoszonych na transport publiczny. W pozostałych

Imponujące. Proszę się
chwalić, bo jest czym.

- To m.in.: podyplomowe studia zamówień publicznych w
Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie, podyplomowe studia operacyjno-logistyczne w
Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie, zarządzanie kryzysowe w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Wałczu,
zarządzanie pracownikami administracji państwowej i jednostek budżetowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu, auditing ekologiczny
na Uniwersytecie Gdańskim i
inne. Obecnie piszę doktorat właśnie na temat transportu i jestem wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, gdzie prowadzę zajęcia właśnie m.in. z
logistyki i transportu.

Dlaczego zdecydował się pan wziąć
udział w konkursie na prezesa ZKM?
- Chciałem wdrożyć wiedzę zdobytą m.in. w
1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu
oraz w 21 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Elblągu. Jako dowódca tych instytucji
dowodziłem podległymi wojskami i kierowałem całokształtem działalności bazy. Ponadto byłem dysponentem środków budżetu
państwa trzeciego stopnia. Miałem bardzo
szeroki zakres obowiązków, z których zawsze
dobrze się wywiązywałem. Moja przygoda z
wojskiem się skończyła i ponieważ jestem
aktywnym człowiekiem z potrzebą ciągłego
rozwoju zawodowego, postanowiłem wyko-

miastach zapotrzebowanie na finansowanie
zostało pokryte średnio od 20 do 40 proc. z
wpływów biletowych. Reasumując, prawie
wszystkie w Polsce zakłady, spółki samorządowe, realizujące transport zbiorowy są niedofinansowane. Zatem przede mną zadanie
pozyskania jak największych pieniędzy z
różnych źródeł, m.in. również z gminy miejskiej Wałcz, ale nie tylko. Jest to niezbędne,
jeśli mylimy o rozwoju spółki i poprawie jakości świadczonych usług.

Jakie są mocne i słabe strony spółki?

- Mocną stroną spółki na pewno jest doświadczona kadra, aczkolwiek brakuje nam
kierowców. Natomiast słabą stroną jest przestarzały tabor. Mimo pozyskania pięciu nowych autobusów, pozostałe są już wiekowe,
choć oczywiście sprawne technicznie.

Planuje pan rewolucję w kadrach?

- Nie! Przy każdej okazji, kiedy spotykam się
z pracownikami czy też z innymi zainteresowanymi osobami, przekonuję, że żadnej
rewolucji nie będę wdrażał, tym bardziej
kadrowej. Ale na pewno czekają nas zmiany, które zamierzam wprowadzić w sposób
ewolucyjny - zgodnie z zapisami planu zamierzeń kierowania i rozwoju spółki, który
przedstawiłem podczas konkursu

Jakie ma pan plany na jej rozwój? Co
zawierała przedstawiona przez Radzie Nadzorczej i burmistrzowi koncepcja?
- Plan zawiera wiele elementów poprawy,
rozwoju i działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej. Za wcześnie jeszcze może na
zdradzanie szczegółów, dlatego że w pierwszej kolejności chciałbym porozmawiać na
ten temat z burmistrzem i Radą Miasta.
Hasłowo mogę powiedzieć, że jest
tam mowa o bezpłatnej komunikacji, poprawie jakości transportu
zbiorowego poprzez modernizację
i unowocześnienie taboru autobusowego, modernizacji przystanków autobusowych, inwestycji w
zaplecze warsztatowo-garażowe,
remoncie drogi dojazdowej oraz
placu manewrowego i postojowego, synchronizacji rozkładów jazdy
transportu zbiorowego z godzinami pracy instytucji, zakładów
pracy oraz godzinami przebywania
dzieci i uczniów w przedszkolach
i szkołach, organizowaniu cyklicznym (stałym), bezpłatnym transporcie z pobliskich miejscowości
(m.in.: Człopa, Trzcianka, Mirosławiec, Tuczno) uczestników imprez
organizowanych przez Wałeckie
Centrum Kultury, pozyskiwaniu refundacji (dotacji) z nowych funduszy akcesyjnych wspomagających
kupno lub modernizację taboru
autobusowego oraz wyposażenia
zaplecza technicznego, oraz wiele
innych przedsięwzięć.
Chciałby pan porozumieć się z gminą
wiejską Wałcz i dalej realizować dotowane przez ten samorząd kursy?
- Jak najbardziej tak. Planuję w najbliższym
czasie spotkać się z panem wójtem i zacząć
rozmawiać na ten temat. Wiem, że gmina
ma umowę z innym przewoźnikiem do końca
tego roku. I tutaj widzę szansę na ponowne
porozumienie się na akceptowalnych warunkach po obu stronach.

Jaki jest pana pogląd na bezpłatną
komunikację? Kiedy to może zostać
wdrożone?
- W całym kraju spada liczba osób podróżujących publicznym transportem zbiorowym,
głównie w efekcie coraz powszechniejszego
wykorzystywania samochodów osobowych
jako środka do realizacji codziennych podróży. Istotnym czynnikiem, który uwzględnia

się przy kształtowaniu taryfy jest więc porównywalność kosztów dojazdów transportem indywidualnym i publicznym. Dlatego
ważne jest takie ukształtowanie oferty taryfowej, aby zachęcała ona do korzystania z komunikacji miejskiej nie tylko osoby już będące jej stałymi klientami - szczególnie gdy ich
liczba spada - ale także nowych pasażerów,
będących zdeklarowanymi użytkownikami
samochodów osobowych. Dla osiągnięcia
wysokiego zainteresowania mieszkańców
Wałcza korzystaniem z przejazdów linią komunikacji miejskiej w realizowanych podróżach niezbędne jest więc zaproponowanie
atrakcyjnej taryfy opłat. Komunikacja miejska będzie dla osób na co dzień korzystających z samochodu osobowego konkurencyjna wobec tego pojazdu jedynie w przypadku
bardzo niskiej opłaty za przejazd albo też w
przypadku jej braku - możliwości skorzystania z usługi bezpłatnie. Coraz więcej polskich
miast wpisuje się na listę tych, które oferują
swoim mieszkańcom darmowe przejazdy
komunikacją miejską. Czas na Wałcz. Z doświadczeń miast, które wprowadziły w życie
taryfę zerową, wynika znaczący wzrost liczby
przewożonych pasażerów. Mam nadzieję, że
burmistrz i Rada Miasta pozytywnie rozpatrzą argumenty, które im przedstawię i realnie już od roku 2022 będziemy mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Myślał pan o sięgnięciu po środki zewnętrzne na rozwój ZKM-u?

- Tak, będę szukał pieniędzy we wszystkich
możliwych źródłach. Chcę skorzystać z unijnego dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
oraz z wszystkich Regionalnych Planów Operacyjnych. Na pewno zwrócę się o pomoc w
pozyskaniu dodatkowych środków finansowych wszędzie tam, gdzie rozpoznam możliwość pozyskania jakiejkolwiek pomocy.

Podczas naszej rozmowy zauważyłam, że rozmawia pan z każdym interesantem, który do pana przychodzi i odbiera każdy telefon. Równie
otwarty będzie pan na wszystkich
mieszkańców?
- Należę do osób, którzy rozmawiają ze
wszystkimi. Do mojego gabinetu zawsze
były drzwi otwarte i zawsze starałem się
znaleźć czas, żeby porozmawiać z ludźmi. Na obecnym stanowisku tym bardziej
chciałbym rozmawiać i nie tylko z załogą, ale
przede wszystkim z mieszkańcami, pasażerami, żeby poznać ich oczekiwania i bolączki. Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić
osoby, które chciałyby podzielić się swoimi
spostrzeżeniami na temat komunikacji miejskiej w Wałczu. Ja na pewno wezmę sobie te
informacje do serca i spróbuję na nie odpowiednio zareagować.
Dziękuję za rozmowę
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Pracownica w ciąży
- co z umową?
W dzisiejszym artykule odpowiem na
pytanie zadane mi przez dział kadr jednej ze spółek- jak wygląda umowa o pracę na czas określony pracownicy, która
zaszła w ciąże? Zapraszam do przeczytanie odpowiedzi na to i inne pytania
dotyczące umów pracownicy w ciąży.
Co w przepisie?
Zakres ochrony w związku z macierzyństwem określony jest w art. 177 Kodeksu

pracy. W przepisie tym możemy przeczytać, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę
w okresie ciąży, a także w okresie urlopu
macierzyńskiego pracownicy, chyba że
zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z
jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Ważne,
że powyższych zasad nie stosuje się do
pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.
W odniesieniu do umów o pracę zawar-

tych na czas określony albo na okres
próbny przekraczający jeden miesiąc,
które uległaby rozwiązaniu po upływie
trzeciego miesiąca ciąży ustawodawca przyjął rozwiązanie, że ulegają one
przedłużeniu do dnia porodu. Przy czym
zasada ta nie dotyczy umów o pracę na
czas określony zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy
o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego
może nastąpić tylko w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy.
W takim przypadku pracodawca jest
obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją
związkową termin rozwiązania umowy
o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują określone
świadczenia. Okres pobierania tych
świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
Jak z terminami?
Upływ trzeciego miesiąca ciąży następuje z upływem trzech miesięcy kalendarzowych, które obejmują trzy 4-tygodniowe lub trzy 28-dniowe okresy
trwania ciąży, liczone na zgodnie z art.

112 KC w zw. z art. 300 KP (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 2002 r.,
sygn. akt I PK 33/02). Co ważne- umowa
przedłuża się z mocy prawa, pracodawca
nie musi dokonywać jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych. Przedłużona umowa terminowa rozwiązuje
się z dniem narodzin dziecka.
Wynikiem rozwiązania przyjętego dla
umów na czas określony i okres próbny jest to, że pracownica, która zawarła
umowę o pracę na czas określony albo
na okres próbny przekraczający miesiąc, a umowa ta uległaby rozwiązaniu
po upływie trzeciego miesiąca ciąży,
zachowuje status pracownicy do czasu
porodu. W dniu porodu traci jednak
ten status, a co za tym idzie – jako niepracownicy nie przysługuje jej prawo do
urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji kobieta ma jednak zapewnione prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Zwracam też uwagę, że przedłużenie
umowy jest niezależne od pracodawcy- następuje automatycznie. W takim
jednak przypadku zasadnym jest żądanie stosownego zaświadczenia o okresie
ciąży, ponieważ pracodawca musi mieć
pewność, co do stosowania przepisów
uzależniających uprawniania od terminu ciąży.
radca prawny Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com

Blisko 3 miliony dla powiatu
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Wszystkie zachodniopomorskie gminy i powiaty złożyły wnioski o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota rządowego wsparcia dla 131 samorządów wyniesie ponad 302 mln zł.
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Dotacje pozwolą na realizowanie lokalnych inwestycji,
bez zadłużania się.
Pieniądze, w formie przelewów - przyznawane są na
wniosek składany do prezesa
Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody, trafią na
rachunki samorządów we
wrześniu 2020r. Samorządy (gminy, powiaty i miasta)
mogą otrzymać dotacje od 0,5
mln zł do 93,5 mln.
- Środki przekazane przez
rząd można będzie wykorzystać na inwestycje ważne
dla lokalnych społeczności mówi wicewojewoda Marek
Subocz. - To m.in. remonty
szkół i przedszkoli, budowa żłobków, poprawa jakości dróg i infrastruktury oraz
inne potrzebne mieszkańcom
działania.
Najwięksi beneficjenci: Szczecin - 93.5 mln zł; Świnoujście
- 21 mln zł; Kołobrzeg (gm.
miejska) - 8,8 mln zł; Koszalin - 8,1 mln zł; Stargard (gm.
miejska) - 5,97 mln zł; Goleniów (gm. miejsko-wiejska)
- 5,79 mln zł. Do powiatu wałeckiego trafi 2,72 mln zł.
Oprac. mk
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Uchwała z wadą
Radny Maciej Goszczyński jest autorem zmiany
uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami. Stwierdził, że poprzednia posiada istotne wady, które sprawiają,
że wysokość opłaty za odpady dla przedsiębiorców
jest niebotycznie wysoka i niesprawiedliwa.
Nadzwyczajna sesja w tej sprawie
odbyła się 17 sierpnia online. W
wideokonferencji wzięli udział
prawie wszyscy radni z wyjątkiem
Kamili Trojanowskiej. Nie był też
obecny wiceburmistrz Adam Biernacki.
Autor w uzasadnieniu pisał: „wadliwe zapisy w rubryce E2 załącznika
do przedmiotowej uchwały, zmienionej 27 maja, stoją w sprzeczności
z uchwałą (…), powodują, że pozostaje ona w sprzeczności z przepisem (…) uchwały z 13 maja, zmienionej 27 maja, w sprawie wyboru
metody ustalenia wysokości stawki
opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomość,
na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy.
Rozbieżność polega na tym, że w
uchwale w sprawie wyboru metody
jest mowa wyłącznie o miesięcznej
stawce opłaty za każdy pojemnik o
określonej pojemności, natomiast
w uchwale w sprawie wzoru deklaracji dodatkowo pojawił się zapis
związany z ilością odbiorów według harmonogramu. Zapisy takie,
nie dość, że są niespójne, to jeszcze
powodują, że w wielu przypadkach
opłaty, jakie ponosić muszą głównie nasi lokalni przedsiębiorcy, są
oderwane od rzeczywistości”.
- Chciałbym zwrócić uwagę na fakt,

że 13 maja, kiedy podejmowaliśmy
uchwałę w sprawie zmiany deklaracji, nie było w niej zapisu, który był
wprowadzony dwa tygodnie później i który zgodnie z moją intencją należy teraz wykreślić. Chodzi
o ilość odbiorów. To subtelna, ale
istotna różnica, która dotyka naszych przedsiębiorców i powoduje
kolosalne niespójności - argumentował autor uchwały Maciej Goszczyński. - Nadzwyczajna sytuacja
wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Uważam, że należy ten zapis

sługa.
M. Goszczyński zwrócił uwagę, że
sesja, na której zmieniona została
ta uchwała nie zawierała w swoim
porządku zmiany tej uchwały. Powiedział, że te zmiany zostały radnym dosłane trzy godziny przed
rozpoczęciem obrad z lakonicznym
uzasadnieniem, które nie mówiło
wprost, że taka uchwała zostanie
wprowadzona.
- Zostało to wprowadzone podstępem, sposobem, który miał uśpić
czujność, nie pozwolił radnym na
to, żebyśmy zapoznali się z tematem - irytował się radny. - Nie mieliśmy świadomości, że podejmujemy tak istotą decyzję. To dopiero
zweryfikowało życie i mieszkańcy,
którzy zwracali się do nas, żebyśmy
zajęli się tym tematem.
Radny zwrócił uwagę jeszcze na
fakt, że takie uchwały, w których
nie ma zapisu o ilości odbiorów,
funkcjonują już w innych gminach
i nie zostały zakwestionowane
przez nadzór. Podał tu przykład

usunąć jak najszybciej. Panie burmistrzu Biernacki, jeśli to ma być
forma tarczy antykryzysowej, niech
pan najlepiej przedsiębiorcom nie
pomaga, to będzie pana wielka za-

m.in. Goleniowa i Kołobrzegu.
Radni byli ciekawi, czy zmiana
zaproponowana przez M. Goszczyńskiego może działać wstecz.
Ponieważ były problemy z łączami

Latem w powiecie wałeckim policjanci pełnią także służbę na wodzie, czuwając nad
bezpieczeństwem wypoczywających.

Służbę na policyjnej łodzi motorowej pełni sierż. szt. Marek Bednarski wspólnie z ratownikiem WOPR.
Działania są związane z akcją „Bezpieczne wakacje”. Patrol na policyjnej łodzi kontroluje m.in. jednostki
pływające, ich wyposażenie, wymagane uprawnienia i trzeźwość
sterników. Policjanci kontrolują
również miejsca wykorzystywane
przez wędkarzy.
- Tego lata na terenie powiatu wałeckiego nie odnotowano utonięć
i oby tak pozostało - apelują policjanci. - Pamiętajmy, skoki do nieznanej wody, wchodzenie do wody
po alkoholu oraz przecenianie swoich umiejętności pływackich na
ogół kończy się tragicznie.
Oprac. z

internetowymi, nie mógł się w tej
sprawie wypowiedzieć radca prawny Piotr Sydor. Burmistrz Maciej
Żebrowski poinformował, że jeśli
uchwała działa na korzyść mieszkańców, może działać wstecz.
Radny Krzysztof Piotrowski zasugerował, że to przedsiębiorcy
według swoich potrzeb powinni
deklarować częstotliwość wywozu.
Z kolei Andrzej Ksepko powiedział,
że popełniono błąd, należy go sprostować i nie demonizować sytuacji.
Powiedział, że pismo od przedsiębiorcy wpłynęło do komisji, której
jest przewodniczącym. Chciał ten
temat szerzej poruszyć podczas
obrad, bo - jego zdaniem - sprawa
nie jest oczywista. Zwrócił uwagę
na fakt, że przedsiębiorca nie może
mieć jednego pojemnika, bo to
oznacza, że nie segreguje odpadów.
Miał też wątpliwości, czy opłaty
wnoszone po nowelizacji będą w
całości pokrywać koszt faktycznie
wyprodukowanych śmieci. Powiedział, że - jego zdaniem - prawo,
jeśli ma działać na korzyść mieszkańców, może działać wstecz i obowiązywać od dnia wprowadzenia
pierwotnej uchwały, dlatego nie
należy się spieszyć i przeanalizować ten problem dogłębnie na komisjach. Radna Bogusława Towalewska poinformowała, że oczekuje
szerokiej dyskusji na ten temat systemu odbioru odpadów i za jakiś
czas chce powrotu do rozmowy na
temat stawek za wywóz odpadów.
- W nawiązaniu do tego, co mówił
M. Goszczyński chciałbym zaznaczyć, że rzeczywiście w pierwotnej
wersji uchwała nie posiadała mnożnika ilościowego, natomiast nie
wspomniał, że w pierwotnej wersji
uchwały były dwie stawki za odbiór
pojemników. W pierwotnej wersji
w przypadku pojemnika 120-litrowego stawka wyniosła 17 złotych,
natomiast w przypadku zmiesza-

nych 34 zł. 27 maja zmieniając
deklarację zmieniliśmy też stawki
z 17 na 6,32 zł i z 34 na 12,64 zł zwrócił uwagę Dariusz Szalla. - Nie
zmienialiśmy więc tylko deklaracji
i sposobu naliczania opłaty, ale za
tym poszły też zmiany stawek.
- My te stawki musieliśmy dostosować do zapisów ustawowych, innych intencji nie było - skwitował
M. Goszczyński.
Przewodniczący
zaproponował,
aby radni pochyli się nad uchwałą
na zbliżającej się komisji i głosowali nad nią na sesji wrześniowej,
ale nie spotkało się to z aprobatą
radnych i do głosowania doszło.
Stosunkiem głosów 11 za do 7
przeciwnych i przy dwóch głosach
wstrzymujących uchwała została
podjęta. Radni, którzy głosowali
przeciwko, mówili, że nie są przeciwko zmianom zaproponowanym
przez M. Goszczyńskiego, ale uważają, że problem
należy przeanalizować jeszcze na
komisjach.
***
Za zmianami proponowanymi
przez M. Goszczyńskiego byli Marek Giłka, M. Goszczyński, Tadeusz
Gnojewski, Anna Korzeniewska,
Halina Kuch, Alfred Mikłaszewicz, Maria Minkowska, Anna
Ogonowska, Krzysztof Piotrowski,
Piotr Romanowski i Zdzisław Ryder. Przeciwko głosowali Magdalena Świątkowska, Bartosz Ćmiel,
Andrzej Ksepko, Paweł Łakomy,
Dariusz Szalla, Bożena Terefenko
i Katarzyna Wilczyńska. Ci radni
cały czas podkreślali, że zmiany
wymagają jeszcze dopracowania.
Od głosu wstrzymali się Bogusława
Towalewska i Piotr Wojtanek.
z

Policyjny patrol wodny Krok od tragedii
Człowiek w głębokiej depresji w ostatni piątek próbował skoczyć z balkonu
położonego na czwartym piętrze. Tragedii zapobiegli policjanci i strażacy.

39-letni wałczanin, mieszkaniec
Dolnego Miasta, wyszedł na balkon
swojego mieszkania na czwartym
piętrze. Miał nóż w dłoni, krzyczał,
że skoczy. Do mieszkania dostali się policjanci i strażacy, jak się
okazało dawni znajomi mężczyzny.

Po krótkiej rozmowie udało im się
nakłonić go do zejścia z balkonu.
Mężczyzna został odwieziony do
szpitala.
Na miejscu byli też ratownicy medyczni. Przygotowano skokochron.
z

Czwartek, 20 sierpnia 2020

Klasa Okręgowa

Drużyna

Klęska

Piłkarze Orła w ostatniej kolejce IV ligi wybrali się do Wolina. Wiele wskazywało na to, że mający III-ligowe aspiracje gospodarze będą faworytem tego
spotkania, lecz nikt raczej się nie spodziewał, że wałczanie poniosą tak dotkliwą i bolesną klęskę.
Orzeł Wałcz - Vineta Wolin 6:1
(4:0)
Orzeł: Odolczyk - Kowalczuk, Michalik, Dziekański, Juracki - Dybaczewski, Burak, Popiołek, Cerazy
(Rogiewicz) - Albin, Wegner.
Bramka: Orzeł - Wegner.
W poprzednim tygodniu wałczanie w wygranym na swoim terenie
meczu z Białymi Sądów wprawdzie
nie zaprezentowali wysokiego poziomu i cieszył wyłącznie wynik,
jednak wydawało się, że w Wolinie
choć przez chwilę nawiążą równorzędną walkę z gospodarzami.
Miejscowi nie zamierzali jednak
pozostawić najmniejszych złudzeń
kto jest w tym dniu lepszy i od
pierwszej minuty zaczęli dominować. Wynik piłkarze Vinety otworzyli już w 12. minucie, trafiając
w zamieszaniu a kolejną bramkę
zdobyli 120 sekund później. W 20.
minucie po uderzeniu z ostrego
kąta miejscowi trafili po raz trzeci,
a 10 minut przed przerwą po stałym fragmencie gry zdobyli czwartą bramkę. Mogło się wydawać, że
w szeregach przyjezdnych obudziła
się chęć walki po tym, jak w 36. minucie jeden z zawodników gospodarzy zobaczył czerwoną kartkę i
musiał opuścić boisko. Miejscowi
dotrwali do przerwy, a w drugiej
odsłonie (mimo że grali w osłabieniu) nadal byli stroną przeważającą, zmuszając rywali do cofnięcia
się na własną połowę. Kilka minut
po wznowieniu gry w drugiej partii
gospodarze po raz piąty pokonali Odolczyka i choć w 85. minucie

się zagapili, pozwalając Wegnerowi
na zdobycie honorowego gola, natychmiast się otrząsnęli i tuż przed
końcowym gwizdkiem szóstym
trafieniem „dobili” rywali.
W kolejnym meczu wałczanie
zmierzą się u siebie z sąsiadem
w tabeli Gryfem Kamień Pomorski i należałoby to spotkanie bezwzględnie wygrać, bo kiedy jak nie
na własnym terenie zdobywać tak
potrzebne punkty?
piotr

IV liga

Pozostałe wyniki 5. kolejki: Polonia Płoty – Rega Trzebiatów
3:3, Wieża Postomino – Sparta
Węgorzyno 4:1, Lech Czaplinek
– Hutnik Szczecin 2:3, Leśnik
Manowo – MKP Szczecinek 3:2,
REKLAMA

Gryf Kamień – Darłovia Darłowo 2:3, Biali Sądów - Błękitni II
Stargard 6:1, Mechanik Bobolice – Ina Goleniów 0:1, Sokół
Karlino – Kluczevia Stargard
4:2, Iskierka Szczecin – Olimp
Gościno 0:3

Klasa Okręgowa

Wyniki 3. kolejki: Spójnia Świdwin – Korona Człopa 1:2, Pogoń
Połczyn – Zawisza Grzmiąca 7:1,
Olimp Złocieniec – Błonie Barwice 2:3, Drawa Drawno – KP
Drawsko 0:4, Mechanik Turowo – Drzewiarz Świerczyna 5:0,
Orzeł Bierzwnik – Calisia Kalisz
1:2, Orzeł Łubowo – Światowid
Łobez 1:2.
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Mecze

Pukty

Bilans

1.

Ikar Krosino

3

9

12-2

2.

Mechanik Turowo

3

9

11-2

3.

Pogoń Połczyn

3

9

11-4

4.

KP Drawsko

3

7

13-2

5.

Calisia Kalisz

3

7

6-3

6.

Spójnia Świdwin

3

6

7-3

7.

Orzeł Bierzwnik

3

6

7-6

8.

Swiatowid Łobez

3

3

3-6

9.

Wiarus Żółtnica

2

3

2-2

10. Korona Człopa

3

3

6-7

11. Błonie Barwice

3

3

3-11

12. Orzeł Łubowo

3

3

5-5

13. Olimp Złocieniec

2

1

4-5

14.

Drawa Drawno

2

1

2-6

15.

Redłowia Redło

3

0

2-7

16.

Drzewiarz Świerczyna

3

0

3-14

17.

Zawisza Grzmiąca

3

0

2-14

Mecze

Pukty

Bilans

IV liga

Drużyna

1.

Hutnik Szczecin

5

15

14-3

2.

Sokół Karlino

5

12

12-6

3.

Vineta Wolin

5

11

15-5

4.

Darłovia Darłowo

5

10

11-7

5.

Rega Trzebiatów

5

10

11-12

6.

Olimp Gościno

5

9

9-8

7.

Wieża Postomino

5

9

13-10

8.

Biali Sądów

5

9

10-9

9.

MKP Szczecinek

5

8

10-7

10. Rasel Dygowo

4

7

11-8

11. Sparta Węgorzyno

5

7

8-10

12. Polonia Płoty

5

6

9-10

13. Ina Goleniów

5

6

6-12

14. Kluczevia Stargard

4

4

10-12

15.

Lech Czaplinek

4

4

5-6

16.

Leśnik Manowo

4

4

5-8

17.

ORZEŁ Wałcz

5

4

4-10

18.

Gryf Kamień

5

3

10-10

19.

Mechanik Bobolice

5

3

4-9

20.

Błękitni II Stargard

4

1

7-14

21.

Iskierka Szczecin

5

0

4-12
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