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Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary i nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań  w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja” 
życzą

Bogdan Wankiewicz

Starosta Wałecki
Piotr Pawlik

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Goszczyński

Wicestarosta Wałecki

Laur Powiatu Wałeckiego 2010
W dniu 12 marca 2010 r. w sali Wałeckie-
go Centrum Kultury odbyły się Uroczystości 
z okazji wręczania nagród honorowych "Laur 
Powiatu Wałeckiego" 2010.
Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przy-
znawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom 
prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom sa-
morządu terytorialnego, organizacjom społecznym, 
zawodowym i gospodarczym oraz innym jednost-
kom organizacyjnym, które całokształtem działal-
ności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły 
się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego 
lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego 
promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywi-
dualnymi rozsławiły jego imię.

W tym roku przyznano nagrody w kategoriach: 
działalność gospodarcza, działalność spo-
łeczna, działalność sportowa i działalność 
kulturalna. Za szczególnie wybitne osiągnięcia, 
które przyczyniły się do gospodarczego, kultural-
nego, społecznego lub sportowego rozwoju Powia-
tu Wałeckiego przyznawana jest również nagroda 
specjalna "Super Laur Powiatu Wałeckiego". 
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Laur Powiatu Wałeckiego 2010

Zaproszonych gości przywitał Piotr Pawlik Przewodniczą-
cy Rady Powiatu, a następnie zabrał głos Bogdan Wan-
kiewicz Starosta Wałecki.

Starosta w krótkim wystąpieniu przedstawił ideę przyzna-
wania Nagrody LAUR POWIATU WAŁECKIEGO i SUPER 
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO oraz stwierdził, że wszy-
scy laureaci i wyróżnieni swoją działalnością, gospodarczą, 
kulturalną, społeczną i sportową przyczyniają się do roz-
woju i promocji powiatu wałeckiego. Starosta przedstawił 
sytuację powiatu wałeckiego. "Zarząd i Rada Powiatu skon-
centrowali się na ważnych dla ziemi wałeckiej inwestycjach. 
Powiat Wałecki stara się działać wydajnie i efektywnie, 
a ułatwiają to wspaniali i prężni obywatele Ziemi Wałec-
kiej - mówił starosta. Przedsiębiorcy, od których zależy nasz 
dobrobyt, przedstawiciele kultury, od których zależy jakość 
naszego życia, działacze sportowi, sportowcy, którzy wska-
zują na wolę walki oraz przedstawiciele organizacji społecz-
nych, którzy wspomagają potrzebujących i wyciągają po-
mocną dłoń do drugiego człowieka".

Następnie zabrali głos: Paweł Suski Poseł na Sejm RP 
oraz Wojciech Drożdż Członek Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

"SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia otrzy-
mał ks. Prałat dr Romuald Kunicki wieloletni pro-
boszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
- DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzyma-
ła "VICTORIA CYMES" Sp. z o.o. w Wałczu, a nagrodę 
w zastępstwie Aleksandry i Lecha Krukowskich ode-
brali Wanda Czerniewicz i Wiesław Gacek.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:

Firma "ŻYWIEC ZDRÓJ" S.A. Zakład w Mirosławcu• 
Zakład Mechaniczny "METALTECH" Sp. z o. o. w Miro-• 
sławcu - Ryszard Beer i Jan Borowiec
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BROSET" Sp. z o. o. • 
w Wałczu - Eugeniusz Tyma prezes

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
- MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA"

nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzy-
mało "Wałeckie Towarzystwo Przewozowe", a na-
grodę odebrali: Paweł Suski i Grzegorz Lasocki.

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta 
Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, 
a także zwycięzcy ubiegłej edycji: p. Waldemar Rogulski, p. Małgorzata Izban, p. Ewa Wojdylak,   
p. Jerzy Ejma, p. Krystyna Stysińska oraz p. Jarosław Horodecki i p. Zdzisław Ryder.
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Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:

Firma "GRAFF" w Wałczu• 
"7 OGRODÓW" - Grażyna i Zdzisław Kugiel• 
Tartak "LARIX" w Wałczu - Maria i Roman Dyker• 
Bogdan Czaban• 

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzy-
mało Wałeckie Centrum Kultury za Ogólnopolski Tur-
niej Sztuki Recytatorskiej "Wobec własnego czasu", 
a nagrodę odebrała Małgorzata Laskowska - Iwano-
wicz dyrektor WCK.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:

Zespól Muzyki Żeglarskiej "Majtki Bosmana"• 
"BODAR "- Włodzimierz Wajer• 
Wojciech Olek - "Grupa Warowna Cegielnia"• 
Przemysław Bartosik - historyk• 

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzy-
mał Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu, a nagro-
dę odebrała Jadwiga Kosidło - kierownik WTZ.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Wał-• 
czu - Ewa Bączkowska
Koło Gospodyń Wiejskich w Szwecji - Anna Więckowska• 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejo-• 
nowy w Wałczu - Czesław Dubilewicz

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE 
KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzy-
mała SEKCJA AKROBATYCZNA KLUBU SPORTOWEGO 
"ŻAK" WAŁCZ, a nagrodę odebrali Małgorzata i Cze-
sław Mai - trenerzy tej sekcji.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:

Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu - Zbigniew Ruta• 
Bokserski Klub Sportowy Bukowina Wałcz - Marek Matela• 
Teresa Piwowarska uczestniczka Mistrzostw Europy wete-• 
ranów w LA 

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
- UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzy-
mał UKS "Błyskawica" Dębołęka, a nagrodę odebrała 
Agnieszka Żebrowska dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dębołęce.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:

UKS "Maratończyk" Płociczno - Stanisław Kujda• 
UKS "Czwórka" Wałcz - Andrzej Kwiatkowski• 
UKS "LIBERO" w Wałczu - Marek Zawieja• 

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Paweł Suski Poseł na Sejm 
RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta Wałecki, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Po-
wiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Tadeusz Łożecki 
Członek Zarządu Powiatu oraz Wojciech Drożdż Członek Za-
rządu Województwa Zachodniopomorskiego.
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W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na 
Sejm RP, Wojciech Drożdż Członek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego, Edward Tyranowicz Starosta Strze-
lecko - Drezdenecki, Andrzej Bajko Wicestarosta Strzelecko 
- Drezdeneckiego, Elżbieta Rybarczyk Członek Zarządu Po-
wiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Mirosław Pampuch Sta-
rosta Olsztyński, Tomasz Bugajski Starosta Pilski, Krzysztof 
Lis Starosta Szczecinecki, Roman Lubliniecki Starosta Chosz-
czeński, Andrzej Lewandowski Starosta Sławieński, Miro-
sław Majka Starosta Świdwiński, Piotr Świderski Wójt Gminy 
Wałcz, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, Elżbieta 
Rębecka - Sabak Burmistrz Mirosławca.

Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Gosz-
czyński Wicestarosta, Piotr Pawlik Przewodniczący 

Rady Powiatu w Wałczu, Tadeusz Łożecki Członek Za-
rządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu. 

Galę uświetniły występy: zespołu wokalnego pod kie-
rownictwem p. Jolanty i Marka Giłków, podopiecz-
nych Wałeckiego Towarzystwa Muzycznego pod 
kierownictwem Elżbiety Górnej, zespołu "SWEET 
DANCE" Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu, 
solistki Marty Sowacz, pary tanecznej - Mateusz 
Kieliński i Justyna Duszek ze Szkoły Tańca "ASTRA 
LUNA" pod kierownictwem Danuty Antosz, Grupy 
Chealliders "SCANDI WAŁCZ" pod kierownictwem 
Izabeli Browarskiej oraz koncert muzyczny w wy-
konaniu artystów z Poznania: Anity Urban - so-
pran, Mirosława Niewiadomskiego - tenor i Grze-
gorza Urbana - fortepian.

Nagrody Laur Powiatu Wałeckiego
L a u r e a c i

"SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
Nagrodę specjalną otrzymał 

ks. Prałat dr Romuald Kunicki 
wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.

Ks. prałat dr Romuald 
Kunicki urodził się 21 VI 
1934r. w Suwałkach, mie-
ście Marii Konopnickiej, 
położonym na pięknym Po-
jezierzu Suwalsko-Augu-
stowskim. Ukończył Szkołę 
Podstawową i Liceum Ogólno-
kształcące im. Marii Konopnic-
kiej w Suwałkach. Po maturze 
wstąpił do Akademii Medycznej 
w Pałacu Branickich w Białym-
stoku. Świadomie i dobrowolnie 
zrezygnował ze studiów me-
dycznych i podjął studia Filozo-
ficzne i Teologiczne w Gościko-
wie - Paradyżu i Gorzowie Wlkp. 
Na tych ziemiach był wielki brak 
kapłanów („Diecezja Misyjna” 
tak ją nazwał śp. bp I. Jeż). 

Święcenia kapłańskie 
otrzymał w Gorzowie Wlkp. 
z rąk Sługi Bożego, Ks. Bpa 
Wilhelma Pluty 28 V 1959 
(Boże Ciało). Po święceniach 
pracował jako wikariusz w Mię-
dzyrzeczu Wlkp., Myśliborzu, 
Szczecinie Pogodno i w katedrze 
gorzowskiej. Po pracy w Go-
rzowie podjął studia stacjonar-
ne i specjalistyczne na KUL-u. 
Studia ukończył, jako  magister 
pedagogiki, pisząc pracę u kie-
rownika katedry pedagogiki 

chrześcijańskiej, znanego prof. 
dr hab. Stefana Kunowskiego. 

Pracą doktorską ks. 
prałata dr Romualda Ku-
nickiego pt. „Ocena własnych 
rodziców przez młodzież, a jej 
postawa religijna” (studium 
psychologiczno- pastoralne) kie-
rował kierownik katedry psycho-
logii eksperymentalnej Ks. prof. 
dr hab. Zdzisław Chlewiński. Po 
studiach pracował w Wydziale 
Katechetycznym Kurii Biskupiej 
Gorzowskiej, pełniąc częściowo 
funkcje kapelana dziś śp. Abpa 
Jerzego Stroby. Równolegle pro-
wadził wykłady w Seminarium 
Duchownym dla trzech diecezji 
z pedagogiki, katechetyki i psy-
chologii rozwojowej. Po podziale 
diecezji Gorzowskiej, Ks. Romu-
ald Kunicki na usilną prośbę bpa 
I. Jeża, przeniósł się dobrowol-
nie do diecezji koszalińsko- ko-
łobrzeskiej. Pragnął pomóc w jej 
tworzeniu się. Tam pełnił funk-
cję proboszcza parafii św. Miko-
łaja w Wałczu i prowadził w Ko-
szalinie wykłady z tych samych 
przedmiotów co w Paradyżu, 
plus teologia pastoralna i me-
dycyna pastoralna. Po zrezygno-
waniu z wykładów w Semina-
rium Duchownym w Koszalinie 

z niewyjaśnionych po dzień dzi-
siejszy powodów, podjął przez 7 
lat wykłady w Pile na IWKR - filia 
KUL-u, oraz Kolegium Teologicz-
nym dla świeckich i sióstr zakon-

nych, przygotowujące nowych 
katechetów. 

Ksiądz Romuald Kunic-
ki pełnił funkcję proboszcza 
w parafii pw. św. Mikołaja 
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w Wałczu. Jest kapelanem ho-
norowym Ojca Świętego, pełnił 
funkcje dziekana dziekanów oraz 
dziekana rejonu szczecineckiego 
i pilskiego. Wchodził w skład 
Kolegium Konsulatorów Diecezji 
z troską o Dom Kapłanów Eme-
rytów. Obecnie jest dziekanem 
rejonu pilskiego. W Wałczu prze-
bywa od podziału administracji 
diecezji Gorzowskiej, który miał 
miejsce 28 VI 1972. 

Proboszczem w Wałczu 
był od 20 X 1976r. Przez 
wiele lat był katechetą mło-
dzieży w salkach kateche-
tycznych i w szkole. Teraz 
prowadzi kursy przedmałżeńskie 

i wykłady okazjonalne. Jest za-
służony dla Wojska Polskie-
go, otrzymał „srebrny medal 
za zasługi dla obronności 
kraju”. Został uhonorowany 
tytułem Zasłużony dla Mia-
sta Wałcza (medal „Za zasłu-
gi dla miasta Wałcza”). Jest 
Kapelan Sybiraków. Wielką 
troską otoczył Kościół Parafialny 
i parafię, wybudował nową ple-
banię nad jeziorem zamkowym. 
Jego dewizą jest: „Nie ma 
zasług, jest tylko dług spła-
cany Bogu i ludziom”.

Spokojnych, pełnych 
nadziei i wiary 

Świąt Wielkanocnych 

spędzonych w prawdziwie wiosennym 
nastroju w gronie rodzinnym wszystkim 

mieszkańcom Powiatu Wałeckiego 
życzy 

Stanisław Gawłowski 

Wicemister Środowiska  

Laur to jest taka nagroda, że się różne rzeczy dobrze  -
robi, a nie że złą jest firmą i laur to jest takie coś, że 
po prostu się opiekuje wszystkimi (Zuzanna).

Laur to nagroda za dobre produkty np. laur złotego  -
konsumenta (Dawid).

Laur to może być posąg, albo puchar to jest troche  -
mniej wartościowe niż nagroda Nobla (Jędrzej).

Ja uważam, że laur to jest taka rzecz, którą możemy  -
dotknąć, można ją postawić też na półce (Jagoda).

Laur moim zdaniem to jest taka nagroda, która np. jak  -
ktoś wygra w piłkę to dostaje się puchar (Zuzia).

Laura przyznaje ten kto ostatnim razem wygrał (Zu- -
zanna).

W takich prawdziwych konkursach to tacy ludzie, któ- -
rzy oceniają wszystko. Oni są no tacy... wszystko wie-
dzą, już się uczyli o takim decydowaniu (Michał).

Dzieci o Laurze...
Co to jest Laur Powiatu Wałeckiego i kim jest 
jury przyznające tę nagrodę?
wypowiedzi dzieci z klasy I, SP Nr 1 w Wałczu.

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzę mieszkańcom Ziemi Wałeckiej 

dużo radości i rodzinnego ciepła. 

Aby wiara, nadzieja i miłość, 

te trzy ponadczasowe  i uniwersalne wartości,

 tak pięknie i trwale łączące się z przesłaniem 

Świąt Wielkiej Nocy 

były zawsze obecne w naszym życiu 

Marcin Zydorowicz 

Wojewoda Zachodniopomorski
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"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
 "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA"

 "VICTORIA CYMES" Sp. z o.o. w Wałczu

Firma posiada własne stud-
nie głębinowe z nowoczesną 
hydrofornią dzięki czemu cała 
produkcja odbywa się w oparciu 
o znakomitą wodę pochodzenia 
plejstoceńskiego.

Wiosną 2004 r. Victo-
ria Cymes poszerzyła swoją 
ofertę handlową o produkt 
jakim jest świeży sok z krótkim 
terminem przydatności do spoży-
cia. Świeże soki Cymes pakowa-
ne w szklane butelki, które gwa-
rantują niezmieniony szlachetny 
smak świeżych owoców i warzyw. 
Są wyjątkowe, ponieważ wyciska 
się je z owoców i warzyw bez-
pośrednio po ich zebraniu. Prze-
chowywane w lodówce przez 48 
godzin warunkują trwałość cha-
rakterystyczną dla świeżych so-
ków. Pijąc świeżo wyciśnięte soki 
Cymes ma się wrażenie natural-
nej świeżości zebranych przed 
momentem jabłek i wykopanych 
marchewek, ponieważ... my nie 
poprawiamy Natury.

Dbając o markę i kon-
sumenta Victoria Cymes wy-
korzystuje w procesie produk-
cyjnym tylko wyselekcjonowane 
odmiany warzyw i owoców, dzię-
ki współpracy z profesjonalnymi 
producentami rolnymi, którzy 
kontrolują swoje produkty na 
każdym etapie wzrostu.

Nad procesem techno-
logicznym w Victorii Cymes 
czuwa doskonale wyszko-
lona kadra oraz nowocześnie 
wyposażone laboratorium, 
w którym zarówno surowce jak 
i każda partia gotowego towaru 
jest szczegółowo badana. Bo-
wiem jakość wyrobów jest dla 
wszystkich pracowników "Victorii 
Cymes" sprawą najważniejszą.

Firma posiada rozbu-
dowaną bazę transportową, 
samochody wyposażone w agre-
gaty chłodnicze wraz z kompute-
rowymi rejestratorami tempera-
tury online, które pozwalają na 
przewożenie świeżych soków Cy-
mes w odpowiednich warunkach 

chłodniczych. Firma zbudowała 
własną ogólnopolska sieć dystry-
bucji, a kilkudziesięciu handlow-
ców na terenie całego kraju dba 
o to, aby świeży sok Cymes co-
dziennie przed 6 rano znalazł się 
na półkach sklepowych.

Obecnie w ofercie Victorii 
Cymes znajduję się 8 produk-
tów z linii soków świeżych:

świeżo wyciśnięty sok z marchwi; -
świeżo wyciśnięty sok z marchwi  -
i selera;
świeżo wyciśnięty sok z jabłek; -
świeżo wyciśnięty sok z kiszonej  -
kapusty i marchwi;
świeżo wyciśnięty sok z gruszek; -
sok z grejpfruta; -
sok z pomarańczy; -
sok z mandarynek. -

Oddział Bydgoszcz, Toruń 
tel. 663 754 991

e-mail: bydgoszcz@cymes.pl 

Oddział Poznań 
tel. 691 704 947 

e-mail: poznan@cymes.pl

Oddział Koszalin 
tel. 605 109 479 

e-mail: koszalin@cymes.pl    

Oddział Gdańsk, Olsztyn
tel. 601 659 793

e-mail: gdansk@cymes.pl

Oddział Łódź
tel. 601 665 812

e-mail: lodz@cymes.pl

Oddział Warszawa
tel. 691 018 479

e-mail: warszawa@cymes.pl

Oddział Wrocław
tel. 693 431 820

e-mail: wrocław@cymes.pl

Oddział Śląsk 
tel. 691 970 027

e-mail:  slask@cymes.pl

Victoria Cymes Sp. z o.o. to Firma, której rodowód sięga 
1981 r., kiedy to rozpoczął działalność zakład produku-
jący napoje gazowane i kapsle koronkowe. Z niewielkiej 
wytwórni wyrosło przedsiębiorstwo, które jest najwięk-
szym producentem syropów zagęszczonych w Polsce, 
a jego oferta zawiera około 100 produktów w tym obok 
syropów, napoje owocowe, napoje gazowane i niegazo-
wane, wodę źródlaną i musztardy.

VICTORIA CYMES Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 43, 78-600 Wałcz 
centrala: tel. 48 258 00 91, dział produktów świeżych, 

+48 67 250 1018, +48 67 250 10 11, fax: +48 67 258 02 00
e-mail: swiezesoki&cvmes.Dl, www.swiezesoki.pl

Sąd Rejonowy IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
numer KRS 0000179088 NIP: 765-15-90-153, REGON: 

331420740 Kapitał Zakładowy: 25.050.000,00 zł.
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Dzieci o kategoriach...

"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
"DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA"

"WAŁECKIE TOWARZYSTWO PRZEWOZOWE" W WAŁCZU

Wałeckie Towarzystwo 
Przewozowe prowadzi komu-
nikację na liniach regularnych 
oraz obsługuje biura podróży 
w ruchu międzynarodowym. 
Od początku działalności fir-
ma postawiła sobie priorytet, 
że pasażer jest najważniejszy. 
W związku z tym parametry 
przewozów, takie jak często-
tliwość kursowania i godziny 

odjazdów zostały tak dobrane, 
aby pasowały klientom, a punk-
tualność i miła obsługa wpisuje 
się w dziesięcioletnie budowa-
nie wizerunku firmy. 

Firma zyskała przychyl-
ność pasażerów, a z roku na rok 
się rozrasta. W miarę możliwo-
ści stara się spełniać potrzeby 
pasażerów uruchamiając linie 
do miejscowości, gdzie nie do- jeżdżają inni przewoźnicy. Dzię-

ki temu z małej firmy stała się 
kluczowym przedsiębiorstwem 
w branży przewozowej na tere-
nie powiatu. 

WTP współpracuje również 
z samorządami, co wydatnie 
wpływa na poprawę mobilności 

mieszkańców. Obecnie dyspo-
nuje taborem ponad trzydziestu 
autobusów i zatrudnia prawie 
pięćdziesiąt osób. Wałeckie To-
warzystwo Przewozowe w pla-
nach na kolejne lata ma zamiar 
powiększyć zakres usług i linii 
komunikacyjnych. 

W listopadzie 2009 roku Wałeckie Towa-
rzystwo Przewozowe obchodziło dzie-
sięciolecie. Dziesięć lat doświadczeń na 
rynku przewozów pasażerskich jest naj-
lepszym dowodem na solidność firmy.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
składam wszystkim mieszkańcom 

Powiatu Wałeckiego
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 

pomyślności oraz wielu radosnych chwil spędzo-
nych w rodzinnym gronie przy świątecznym stole. 

Niech te święta będą czasem odpoczynku 
i źródłem optymizmu 

oraz energii niezbędnej na co dzień. 
Wesołego Alleluja!

Paweł Suski 
Poseł na Sejm RP

Kto to jest mikroprzedsiębiorca oraz mała firma?

Mikroprzedsiębiorca, to jest taki mały budynek (Julia). -
Mikroprzedsiębiorstwa, to jest tak jakby taka malutka firma, która  -
np. produkuje, np. to jest sklep spożywczy (Ida).
Mikroprzedsiębiorstwa, to są małe takie budynki, w których mało  -
osób jest i np. się buty kupuje i np. różne takie inne rzeczy (Julia).
Mikroprzedsiębiorstwa, to są np. no budki z lodami, Lukas, no  -
różne (Zuzanna).
Mała firma czasami ma lepsze np. buty niż większa firma (Ma- -
ciej).
Moim zdaniem mała firma zarabia więcej, bo tam na pewno  -
w małej firmie są mniejsze ceny i może nikt nie kupuje takich 
sławnych butów od mody (Michał).
Mała firma nie zależy od tego ile zarabia. Zależy jacy są pracowni- -
cy, jaki towar i np. może być tak, że w dużej firmie jest bardziej nie-
modne buty, a w drugiej np. małej są ładniejsze buty (Martyna).
Szef małej firmy, tak jak dużej nie powinni się ze sobą kolegować,  -
bo ten mały mógłby np. namówić tego z większej firmy, żeby np. 
robił jakieś gorsze produkty (Magda).
Mała firma odnosi sukces kiedy sprzedadzą towar (Edwin). -

Kto to jest szef dużej firmy oraz duża firma ?
wypowiedzi dzieci z klasy I, SP Nr 1 w Wałczu.  

Według mnie duża firma, no to jest po prostu duży budynek... no  -
i ciekawy (Zuzanna).
Ja sobie wyobrażam dużą firmę, jeżeli jest dużo bardzo pracow- -
ników i nie leniuchują tylko pracują, bo nie można leniuchować 
w czasie pracy (Michał).
Szef powinien być taki czasami łagodny, czasami surowy  -
(Edwin). 
Szef dużej firmy powinien być w krawacie czarnym i mieć okulary  -
i kolczyki (Sandra).
Szefowa dużej firmy powinna mieć garnitur czarny i spięte włosy  -
(Zuzanna).
Szef dużej firmy powinien też dbać o swoich pracowników, czyli  -
że np. coś im się stanie, to powinien chociaż jakoś zadbać o nich, 
np. coś poradzić na to, np. plaster dać jak się skaleczą (Magda).
Ja jeszcze bym coś chciała powiedzieć o szefie. Szef powinien  -
dawać swoim pracownikom dużą podwyżkę (Zuzanna). 
Moim zdaniem pieniądze, to są dla uczciwych osób i którzy dużo pra- -
cują i nie wymieniają np. dni, że np. jak ma jeden dzień nie prosi kole-
gów, żeby on przyszedł na drugi dzień, a ten na jego dzień (Michał).
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"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
 "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA"

 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WAŁCZU

Obecnie do placówki uczęsz-
cza 30 niepełnosprawnych 
osób z Powiatu Wałeckiego. 
Obiekt, w którym mieści się 
warsztat jest całkowicie dosto-
sowany do potrzeb uczestników 
z różnymi dysfunkcjami. W 2007 
roku został zakupiony bus do-
stosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych.
Głównym zadaniem WTZ 
jest rehabilitacja zawodowa 
i społeczna w celu przygotowa-
nia uczestników do pełnienia ról 
społecznych oraz podejmowania 
zatrudnienia w warunkach pracy 
chronionej bądź na otwartym 
rynku pracy. Obecnie jeden pod-
opieczny podjął zatrudnienie, 

a czterech pozostałych odbywa 
praktyki zawodowe w wałeckich 
firmach. Rehabilitacja zawodo-
wa odbywa się również codzien-
nie w sześciu tematycznych 
pracowniach: gospodarstwa 
domowego, plastycznej, 
rękodzieła artystycznego, 
komputerowo - poligraficz-
nej, stolarskiej i ceramicz-
nej, a wyroby i prace uczest-
ników sprzedawane są na 
kiermaszach, wystawach i jar-
markach. Podopieczni korzystają 
także z rehabilitacji ruchowej 
oraz opieki medycznej. W ra-
mach rehabilitacji społecznej 
organizowane są w warsztacie 
imprezy integracyjne, spotka-

nia, zabawy, konkursy i wyciecz-
ki. W placówce prowadzi się 
też zajęcia fakultatywne w celu 
wzbogacenia oferty terapeutycz-
nej: nauka tańca, kółko te-
atralne, zajęcia rekreacyjne. 
Dzięki temu podopieczni mogą 
reprezentować Powiat Wałecki 
na wielu festiwalach i konkur-
sach o zasięgu krajowym i mię-
dzynarodowym, zdobywając wy-
różnienia i nagrody. 

W tegorocznych planach 
WTZ ma organizację III 
Wałeckich Spotkań Arty-
stycznych Osób Niepełno-
sprawnych Con Anima oraz 
III Rozgrywek Osób Poru-
szających się na Wózkach. 
W najbliższej przyszłości pla-
nuje się także podjąć działania 
w celu utworzenia pierwszego 
w powiecie Zakładu Aktywności 
Zawodowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu 
powstał przy Stowarzyszeniu Dzieci Nie-
pełnosprawnych „Uśmiech" 1 września 
2006 roku, a finansowany jest ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych oraz Staro-
stwa Powiatowego w Wałczu.

Działalność społeczna, to jest np., że pan albo pani  -
pomaga dzieciom niepełnosprawnym np., że z kucyka-
mi przyjeżdżają do miasta i niepełnosprawne dzieci na 
nich jeżdżą i to jest dla nich wielka zabawa (Zuzanna)

Działalność społeczna, to jest np. dom dziecka, bo tam  -
się nie płaci za nic, tam się tylko opiekują dla dzieci 
niepełnosprawnych, bo mają dobre serca (Julia )

Działalność społeczna, to jest... za darmo pracuje  -
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Radosław)

Działalność społeczna, to też może np. się zajmować  -
dorosłymi, nie tylko dziećmi, ludzie, którzy przychodzą 
i opiekują się np. niepełnosprawnymi (Jagoda)

Działalność społeczna, to coś takiego, np. jak ludzie  -
już starzy, już tacy niepełnosprawni to np. mają taki 
specjalny dom tam i się opiekują nimi, zadają różne 
zabawy, oglądają telewizję (Michał).   

Dzieci o kategorii...
Co to jest działalność społeczna ?
wypowiedzi dzieci z klasy I, SP Nr 1 w Wałczu.  
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"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
 "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA"

 WAŁECKIE CENTRUM KULTURY  
za Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej "Wobec własnego czasu"

to instytucja, w skład której 
wchodzi dom kultury, biblioteka 
i kino. Wałeckie Centrum Kultu-
ry jest organizatorem i realiza-
torem największych wydarzeń 
kulturalnych,  od wczesnych 
godzin porannych do późnego 
wieczora tętni życiem.
W 2009 r. WCK zorganizowa-
ło i zrealizowało ponad 130 
przedsięwzięć bezpośrednio 
skierowanych do mieszkań-
ców Wałcza, powiatu wałeckie-
go i turystów. Bogata, różnorod-
na oferta kulturalna zaspokaja 
najbardziej wybredne gusty i cie-
szy się uznaniem publiczności. 
Na scenie WCK można zobaczyć 
znane teatry, głośne spektakle. 
Można wysłuchać koncertów 
znanych artystów.
WCK proponuje również muzykę 
niszową, a także promuje wałec-
kie zespoły muzyczne. Najwięk-
szym wydarzeniem kultural-
nym, o najdłuższej tradycji 
jest Turniej Sztuki Recytator-
skiej. W tym roku odbędzie 
się jego 33 edycja.
Warsztaty recytatorskie prowadzo-
ne przez uznane sławy aktorskie, 

koncerty znakomitych artystów, 
świetna atmosfera - to przyciąga 
recytatorów z całej Polski. Ogól-
nopolski Turniej Sztuki Recy-
tatorskiej „Wobec Własnego 
Czasu" znany jest w całym 
kraju, ten wałecki turniej to 
jedna z najstarszych imprez 
recytatorskich w Polsce. Na 
scenie WCK zaprezentowali się 
wielcy aktorzy, jak Lidia Zam-
ków-Herdegan, Dorota Staliń-
ska, Zofia Rysiówna, Tadeusz 
Malak, Krzysztof Kolberger, 
Irena Jun, Jerzy Zelnik, Woj-
ciech Pszoniak, Artur Barciś, 
Marian Opania.
Wielu laureatów Wałeckiego Tur-
nieju - to dzisiaj już aktorzy gra-
jący w popularnych filmach, czy 
serialach. Tomasz Karolak pierw-
sze kroki stawiał właśnie w Wał-
czu, w latach 90-tych. Laureaci 
wałeckiego turnieju są dzisiaj 
dyrektorami znanych teatrów 
w Warszawie i Opolu.
Młodziutka laureatka z 1979 roku 
- Bożena Suchocka z Zambro-
wa - dzisiaj jest dziekanem 
Akademii Teatralnej w War-
szawie. W spektaklach towarzy-

szących Turniejowi przewinęły się 
przez wałecką scenę: światowej 
sławy Pantomima Olsztyńska, 
Piwnica Pod Baranami z jej 
twórcą - Piotrem Skrzyneckim, 
czy muzyk Jan A.P Kaczmarek 
- zdobywca w 2006r. oskara do 
filmu „Marzyciel". Swój ogrom-
ny wkład w historię zaznaczyli 
recytatorzy z Wałcza zdobywając 
nagrody główne lub wyróżnie-
nia. Kazimierz Fecek, Tadeusz 

Szostek, Andrzej Wiśniewski, 
Katarzyna Skrzypczak, Anna 
Sopińska, Zofia Mikołajczak 
- to tylko jedni z wielu wyróż-
nionych recytatorów. Do tego 
nie sposób nie dołączyć laureatów 
w kategorii poezji śpiewanej. Ze-
społy „TRIO" i „W pół drogi", 
prezentowały najwyższy poziom. 
Na trzydziestolecie Turnieju wyda-
na została retrospekcja dokumen-
tująca wszystkie osiągnięcia.

Wałeckie Centrum Kultury

Kultura to jest takie, że się mówi ładne słowa (Julia) -
Kultura to jest, że człowiek chodzi to teatru, kina... muzeum  -
(Radosław)
Kultura to, że człowiek się rozwija, chodzi w różne ciekawe  -
miejsca, poznaje świat... no i jest mądry (Zuzanna)
Kultura to jest, że człowiek nie beka w miejscu publicznym  -
(Edwin)
Kultura moim zdaniem, to jest taka, że jakiś chłopak się  -
np.chlujnie zachowuje... chlujnie tak się mówi (Zuzanna)
Kultura to znaczy, że np. nie można palić w miejscu pu- -
blicznym (Edyta). 
Kultura to jest, że nie można butelek zostawiać na ulicy od  -
wódki (Edwin). 
Kultura to np. jak ktoś chodzi na różne cmentarze, modli  -
się za wszystkich, np. jak ktoś umrze i np. nikt nie był nawet 
dwa lata (Michał). 
Kultura to jest np. jak się chodzi do muzeum, to tam trzeba  -
być cicho, nie biegać, nie dotykać tych... różnych ekspo-
natów (Julia). 
Kultura to jest, że człowiek jest mądry i ciekawy świata, no  -
i że się grzecznie zachowuje w szkole (Zuzanna). 
Kultura to jest takie coś, że nie wyrzuca się różnych rzeczy  -
na ulicę, nie zostawia się po sobie bałaganu (Zuzanna).
Kulturę czasem można znaleźć na boisku podczas meczu  -
(Michał). 

Dzieci o kategorii...
Co to jest kultura ?
wypowiedzi dzieci z klasy I, SP Nr 1 w Wałczu.  

Życzenia Radosnych 

Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją 

budzacej się do życia wiosny 

i wiarą w sens życia. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie
Rodziny i wśród przyjaciół 

oraz 
Wesołego Alleluja

życzy 

Władysław Husejko 

Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego
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"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
 "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE"

 SEKCJA AKROBATYCZNA KLUBU SPORTOWEGO "ŻAK" WAŁCZ

Akrobatyka sportowa w mi-
nionym roku obchodziła swo-
je 35-lecie. Na ziemi wałeckiej 
akrobatyka powstała przy To-
warzystwie Krzewienia Kultury 
Fizycznej Sokół w 1974 roku. 
Początkowo był to Międzyszkol-
ny Klub Sportowy organizacyjnie 
przypisany do Zarządu Woje-
wódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Pile.  Od 1995r. 
Prezesem Klubu Sportowego 
„Żak” jest Pan Włodzimierz 
Zaremba, entuzjasta i wielki 
propagator sportu. Przez wszyst-
kie te lata zawodnicy z sukce-
sami podejmują rywalizację na 
arenie ogólnopolskiej. Jako klub 
jest klasyfikowany w pierwszej 
dziesiątce w kraju. Corocznie 
trening podejmuje około 60 
zawodników w 3 grupach szko-
leniowych. Najmłodsi w wieku 

7-10 lat, najstarsi do ukończe-
nia szkoły średniej.
Do najbardziej utytułowanych 
zaliczyć należy: Annę Kracz-
kowską medalistkę Mi-
strzostw Europy, Barbarę 
i Agnieszkę Adamską, Braci 
Szczepańców, Macieja Pi-
skułę, Kingę Rodak, Leszka 
Zduńskiego, Alinę Herman, 
Olę Ossowską Sandrę Mi-
łosz, Magdalenę Fryc oraz 
wielu innych. Obecnie najwięk-
sze sukcesy odnoszą zawodnicy: 
Katarzyna Wankiewicz-me-
dalistka Pucharu Polski, Ma-
ciej Wicher, Michał Turow-
ski, Konrad Rafał- medaliści 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży i Mistrzostw Pol-
ski Juniorów w 2009 roku. 
Akrobatyka Sportowa obcho-
dziła 35 lat na ziemi wałeckiej, 

natomiast w tym roku Państwo 
Małgorzata i Czesław Mai 
obchodzą 30-lecie pracy tre-
nerskiej. Wychowali wielu zna-
komitych sportowców, około 50 

z nich po zakończonej przygo-
dzie ze sportem ukończyło stu-
dia i zostało trenerami oraz na-
uczycielami. Do tej grupy należy 
także ich córka Natasza. 

"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
 "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE"

 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BŁYSKAWICA" DĘBOŁĘKA

działalność swoją rozpoczął 
w roku 2002 przy Szkole 
Podstawowej w Dębołęce 
gmina Wałcz. 
Uprawiamy dwie dyscypliny 
sportowe: radioorientację 
i biegi na orientację. Wspól-
ną cechą tych konkurencji jest 
orientowanie się w terenie za 

pomocą mapy i kompasu.
Natomiast radioorientacja spor-
towa oprócz niełatwego dla dzie-
ci odnalezienia w lesie punktów 
kontrolnych (lampion ze stoja-
kiem) uczy podstaw w posługi-
waniu się odbiornikami radiowymi 
KF, UKF i odbiornikami Sportowej 
Nawigacji Satelitarnej - GPS. 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Błyskawica"

Dobry sportowiec powinien umieć robić swoją pra- -
cę w ekstremalnych warunkach i nie ma zlituj się.         
(Jędrzej)

Dobry sportowiec musi się dobrze odżywiać. Powi- -
nien jeść warzywa, owoce i dobrze się odżywiać, nie 
jeść pizzy. Jak żona jemu ugotuje mu golonkę, no to 
może trochę zjeść, ale nie całą (Julia)

Dobry sportowiec powinien wiedzieć kiedy powie- -
dzieć nie i powinien się oprzeć np. różnym lodom.
(Martyna)

Dobry sportowiec powinien być sexi. (Michał) -

Kto chce zostać sportowcem to musi ćwiczyć wiele  -
lat. (Zosia)

Sportowiec powinien zarabiać dużo. (Edyta) -

Dobry sportowiec no powinien zarabiać... nie wiem –  -
1000 zł. (Zuzanna)

Dobry sportowiec nie musi zarabiać w ogóle na swojej pra- -

Dzieci o kategorii...
kto to jest dobry sportowiec ?
wypowiedzi dzieci z klasy I, SP Nr 1 w Wałczu.  

dok. str. 11



Pow i a t  Wa ł e c k i   MARZEC 2010 
11

         AuR POWIATUl

W roku 2009 w klasyfikacji 
drużynowej na Ogólnopol-
skich zawodach w Radio-
orientacji Sportowej o puchar 
przechodni Ministra Edukacji 
Narodowej zajęliśmy 1 miej-
sce po raz drugi z rzędu.
W kategoriach wiekowych do 14 
lat są to zawody rangi Mistrzostw 
Polski. Indywidualnie zdoby-
liśmy 2 złote, 5 srebrnych i 3 
brązowe medale.
W Mistrzostwach Polski 
w radioorientacji sportowej 
w kategoriach juniorskich 
i seniorskich indywidualnie 
w różnych konkurencjach 
zdobyliśmy 3 złote, 3 srebr-
ne i 2 brązowe. Na X Mistrzo-
stwach Europy juniorów Polskę 

reprezentowali Jolanta Śmi-
giel, Angelika Maciejewska 
i Kamil Dominiak. Dziewczęta 
jak i chłopcy w klasyfikacji druży-
nowej zajęli 4 miejsce.
W międzynarodowej Czeskiej 
czterodniówce Kamil Dominiak 
w klasyfikacji ogólnej za pięć eta-
pów (startów) otrzymał srebrny 
medal, a Angelika Maciejew-
ska zdobyła brąz w sztafecie 
dziewcząt. Natomiast w drugiej 
dyscyplinie w biegach na orien-
tację w Mistrzostwach Pomorza 
i Kujaw zajęliśmy 2 miejsce w kla-
syfikacji drużynowej. Mistrzostwa 
te składają się z 8 startów o za-
sięgu 3 województw. Indywidu-
alnie zdobyliśmy 3 srebrne i 4 
brązowe medale.

cy, bo dla niego prezentem może być wygrana. (Dawid)

Powinien czasem może jak chce, to powinien lubić  -
to co chce zrobić czy biegać czy po prostu tańczyć, 
śpiewać. (Zosia) 

Dobry sportowiec nie powinien zbyt długo przed te- -
lewizorem i komputerem siedzieć, no bo jakby grał 
w kosza, to by nie mógł trafić do kosza. (Julia) 

Dobry sportowiec powinien być giętki jak guma ze  -
sklepu, że jakby się tak rozciągnął no i był taki ela-
styczny. (Zuzanna) 

Dobry sportowiec powinien się umieć odprężyć, że  -
odprężyć to znaczy, że po prostu może sobie się po-
łożyć po różnych rzeczach, ale nie za bardzo przed 
telewizją i przed komputerem tylko po prostu się po-
łożyć i nawet spać. (Zuzanna) 
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Wieści z Sejmu RP

Znalezienie się w pierwszej pięćdziesiątce jest nie-
wątpliwym sukcesem. Wyprzedzonych zostało wiele 
znacznie zamożniejszych powiatów, powiatów które nie mia-
ły tak poważnych problemów jak powiat wałecki. I wreszcie 
powiatów które rozwijały się systematycznie, a nie jak po-
wiat wałecki trwały przez sześć lat w stagnacji.
Pragnę złożyć staroście, zarządowi i Radzie Powiatu 
serdeczne gratulacje. Jest mi szczególnie miło, że przez 
dwa pierwsze lata obecnej kadencji miałem zaszczyt prze-
wodniczyć Radzie Powiatu, a później już jako poseł wszel-
kimi sposobami starałem się wspierać wszelkie działania.
Trudno w tym miejscu uniknąć pewnych porównań. Jak 
wyglądał powiat pod rządami byłego starosty i jak wygląda 
pod rządami starosty Bogdana Wankiewicza. Przez sześć 
lat rządów byłego starosty panowała stagnacja i odkłada-
nie najpoważniejszych problemów na bliżej nieokreśloną 
przyszłość. Inwestycje praktycznie nie istniały, podobnie 
jak znikome było pozyskiwanie środków z zewnątrz. Nie-
stety, siedząc w swoim gabinecie nie pozyska się środków, 
a przy małym budżecie jakim dysponuje powiat wałecki 
bez wsparcia finansowego z zewnątrz nie ma szans na ja-
kiekolwiek inwestycje. Tym samym koło się zamyka. Należy 
również pamiętać, że powiat wałecki boryka się z poważ-

Gratulacje!!!
Ostatnio tygodnik Newsweek 
opublikował ranking 50 naj-
lepszych powiatów w Polsce. 
Powiat wałecki został skla-
syfikowany na 48 miejscu na 
350 powiatów. 

nymi problemami finansowymi. Budżet obciążony jest 
bardzo poważnie długami po byłym szpitalu powiato-
wym. Problem szpitala to zresztą odrębny temat, który 
przez sześć lat rządów poprzedniego starosty nie udało 
się rozwiązać. 
W tak trudnych warunkach rozmiar inwestycji jakie zre-
alizowano przez zaledwie trzy lata jest niewiarygodny. 
Każda ze szkół ponadgimnazjalnych posiada nowocze-
sne boiska, które co należy podkreślić, są ogólnodostęp-
ne. Do późnych godzin wieczornych spotkać można na 
nich młodzież tym samym ma alternatywę normalnego, 
zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu. Hitem 
okazało się oddanie do użytku sztucznego lodowiska. 
Remontowane są szkoły. Rusza ogromny projekt ter-
momodernizacji. Lada moment ruszy budowa hali spor-
towej przy Zespole Szkół Nr 1 czyli mówiąc potocznie 
"Kaziku". Wreszcie też ruszyły remonty dróg. 
Tego wszystkiego starosta Bogdan Wankie-
wicz nie osiągnął siedząc za biurkiem. Zabie-
gał o środki, wydeptywał wszelkie możliwe 
ścieżki do odpowiednich decydentów. Wchodził 
drzwiami i oknami aby uzyskać pozytywną decyzję. 
I tego widzimy dzisiaj efekty. Widzimy, że pomimo 
tak trudnej sytuacji finansowej w jakiej jest powiat 
można zrobić tak wiele. 
Oczywiście gratulacje należą się również Radzie Powia-
tu, która akceptuje i wspiera działania starosty i obec-
nego zarządu. 
Porównując pracę obu starostów, a przede wszystkim 
efekty ich pracy można dojść do wniosku, że właściwie 
nie ma co porównywać. Tym samym dość kuriozalnie by 
nie powiedzieć komicznie wyglądać będzie kiedy obaj 
staną na uroczystej Sesji Rady Miasta i obaj odbiorą ho-
norowy medal "Za zasługi dla miasta Wałcza".   



Aqua Aerobik

Woda odciąża ale również stawia opór. Takie warunki 
idealnie nadają się do prowadzenia treningu, który nie 
naraża stawów na kontuzje, ale świetnie wzmacnia orga-
nizm. Pod wpływem ciśnienia wody odprężają się i rozluź-
niają mięśnie oraz pobudzone jest krążenie krwi. Dzięki 
ćwiczeniom ruchowym w wodzie dotlenia się skóra oraz 
wzrasta sprawność układu krążeniowo-oddechowego.
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Basen

Zapraszamy klientów indywidualnych i grupy

basen czynny w godzinach: 
poniedziałek - piątek: 9.00-21.00

sobota i niedziela: 9.00-18.00 

3 tory długości 20 metrów• 
Temperatura wody 26 st C, • 
temperatura powietrza 27 st C• 
Nowoczesny system ciągłego filtrowania wody • 
(basen przelewowy)
Przeszklony dach, świetna wentylacja• 
Miła obsługa• 
Opieka ratownicza• 

Nauka pływania 

Prowadzimy zajęcia w wodzie (indywidualne 
i grupowe) dla: początkujących, dorosłych i dzieci 
oraz doszkalające: 

przygotowanie do egzaminów wstępnych na studia• 
karta pływacka• 
na stopień ratownika• 

Jacuzzi

Wanna 4 osobowa z systemem dysz wyrzucających 
wodę pod ciśnieniem - tzw masaż podwodny. Woda 
w temperaturze 37 st C stwarza warunki do rozlużnie-
nia mięśni i relaksu. Korzystanie z jacuzzi jest wliczone 
w cenę biletu na basen. Optymalny czas przebywania 
w ciepłej kąpieli nie powinien przekraczać 15 min.

Kabina IR z koloroterapią 

Promienniki podczerwieni emitują promieniowanie ciepl-
ne bardzo zbliżone do ciepła słonecznego i energii ciepl-
nej produkowanej przez organizm ludzki w procesie spa-
lania substancji energetycznych. Promienie podczerwone 
podgrzewają ciało ludzkie bezpośrednio, bez konieczno-
ści ogrzewania otaczającego nas powietrza i dzięki temu 
są bardzo skutecznie wchłaniane. Energia fal podczer-
wonych wykorzystywana jest do celów leczniczych od lat.    
W gabinetach fizykoterapii spotykamy ją w lampach „Sollux”.
Teraz zapraszamy 
Państwa do kabiny 
ciepła INFRARED, 
która będzie w każdej 
chwili mogła Wam 
służyć swoją pozytyw-
ną energią. Będziecie 
mogli usuwać zmę-
czenie i stres, walczyć 
z celulitem, uzyskać 
piękną i zdrową cerę, 
rozgrzewać mięśnie 
przed i regenerować 
je po wysiłku fizycznym. Można w niej również wspomagać 
leczenie pewnych schorzeń stawów, mięśni czy skóry.


