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Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313Z
Dzięki staraniom Zarządu Powiatu 

droga powiatowa Nr 2313Z 
zostanie gruntownie przebudowana 

i wyremontowana na dwóch 
odcinkach: 

Rutwica – Strączno (6,933 km) 
i Tuczno – Zdbowo – Mączno 

(4,029 km). 

W dniu 29 marca 2010 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Wałczu została podpisana 
umowa pomiędzy Powiatem Wałeckim, 
a Marszałkiem Województwa Zachodnio-
pomorskiego o dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego, za-
dania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2313Z Rutwica - Strączno". 
Umowę podpisali Władysław Husejko Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyń-
ski Wicestarosta. W spotkaniu podczas, którego 

SALON GOSPODARCZY
Bukowina  22 VI 2010

Wałecka Strefa Gospodarcza   

        co dalej?

dok. str. 3
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" WA Ł E C K A  S T R E FA  G O S P O D A R C Z A
C O  D A L E J ? " 

Dnia 22 czerwca br. na terenie COS OPO w Wałczu odbył się pod patronatem Starosty Wałeckiego 
Salon Gospodarczy, którego temat brzmiał "Wałecka Strefa Gospodarcza - co dalej"?

S A L O N  G O S P O D A R C Z Y  2 0 1 0 

Podczas debaty, którą prowadzili dziennikarze TV ASTA 
Agnieszka Matusiak i Paweł Gadzinowski dyskutowa-
no o przynależności podmiotów gospodarczych do 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie 
Wałcza. Omawiane były przede wszystkim zalety jak 
i wady takiej przynależności. Uczestniczący w salonie 
gospodarczym przedsiębiorcy z powiatu wałeckiego 
bardzo aktywnie przedstawiali obecnym na sali wła-
dzom samorządowym miasta Wałcza i powiatu wałec-
kiego problemy i spostrzeżenia, z którymi zetknęli się 
podczas zakładania oraz prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej.
Gospodarz salonu Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki zapewnił przedsiębiorców, iż władze samo-
rządowe powiatu wałeckiego w dalszym ciągu będą 
wspierać nowych i obecnych inwestorów prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie powiatu.
W debacie poza Starostą Wałeckim uczestniczyli m. 
in. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Piotr Głow-
ski Senator RP, Jerzy Goszczyński Wicestarosta 

Wałecki, Tomasz Bugajski Starosta Pilski oraz 
Paweł Dahlke Wiceprezydent Piły. Retransmisję 
salonu widzowie mogli obejrzeć w TV ASTA, natomiast 
kolejny transmitowany będzie na żywo.

Pow iatowa  In fo r m ac j a  T u r y s ty c zn a
Powiatowa Informacja Turystyczna i Karnet Turystyczny, 
to propozycja dla branży turystycznej z terenu Powiatu Wałeckiego 
zainicjowana przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Wałczu. Ideą systemu Powiatowej Informacji Tury-
stycznej jest wymiana informacji między firmami z branży turystycz-
nej ulotek, broszur, folderów itp. Każdy uczestnik programu posiada 
komplet wszystkich materiałów informacyjnych z terenu powiatu, 
które umieszczone są na specjalnych półkach w miejscu prowadze-
nia działalności, zaś Powiatowy Karnet Turystyczny, to sposób wza-
jemnej promocji wszystkich zainteresowanych programem podmio-
tów z branży turystycznej, które przy współpracy między sobą dają 

zniżki na swoje usługi. 
Pomysł Wydziału Promocji i Roz-
woju Powiatu Wałeckiego spotkał 
się z dużym zainteresowaniem pod-
miotów z branży turystycznej z terenu 
powiatu. Obecnie w projekcie uczest-
niczy ich kilkadziesiąt, które swoim 
klientom wręczają karnety i materiały 
promocyjne informujące o atrakcjach 
w powiecie wałeckim. 
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Dnia 20 kwietnia 2010 roku w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Szczecinku Wicestarosta Jerzy Gosz-
czyński oraz Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Ło-
żecki, podpisali w imieniu Powiatu Wałeckiego umo-
wę partnerską z Powiatem Białogardzkim, Powiatem 
Drawskim, Powiatem Szczecineckim i Gminą Biały 
Bór. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i reali-
zacja zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie zarządzania 
energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności 
publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskie-
go, szczecineckiego i wałeckiego”, w ramach Programu NFO-
ŚiGW „System zielonych inwestycji  - zarządzanie energią 
w budynkach użyteczności publicznej”.
W naszym Powiecie prace termomodernizacyjne zaplanowa-
no na rok 2011-2012 na poszczególnych obiektach: Inter-
nacie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu przy Al. Zdobyw-
ców Wału Pomorskiego 90, Domu Pomocy Społecz-
nej przy ul. Orlej 35, Przychodni zdrowia przy ul. Ko-
ściuszkowców 10 oraz Internacie SMS Zespołu Szkół 
nr 1 na Chłodnej 22. 
Zakres prac będzie obejmował termomodernizację budyn-
ków, w tym zamianę wyposażenia obiektów na urządzenia 
o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach 
efektywności energetycznej związanych bezpośrednio  z pro-
wadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności:

ocieplenie obiektu,• 
wymianę okien,• 
wymianę drzwi zewnętrznych,• 
przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą • 
źródła ciepła).

Warto przypomnieć, że dnia 23 października 2009 roku Po-
wiat Wałecki podpisał umowę o dofinansowanie z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie dotyczącą „Termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego”. 
W chwili obecnej trwają prace termomodernizacyjne w Ze-
spole Szkół nr 1 – budynek Biblioteki i Zespole Szkół nr 2 
– budynek główny szkoły i sala gimnastyczna. Wywieszone 
są również tablice informacyjne promujące projekt. Zakoń-
czenie prac termomodernizacyjnych jest przewidziane na 
IV kwartał 2011 roku. 

Kończy się remont 3 kolejnych obiektów wchodzących 
w skład projektu „Termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej na terenie powiatu wałeckiego”. Dnia 30 czerw-
ca zakończono prace na budynku biblioteki głównej Zespołu 
Szkół nr 1 w Wałczu, na którym prócz prac termomoderniza-
cyjnych polegających głównie na wymianie okien, grzejników 
i dociepleniu budynku wymieniono również dach. 
Bliski ukończenia jest natomiast remont budynków Zespołu 
Szkół nr 2. Na sali gimnastycznej trwają prace porządkowe 
po robotach, a na budynku głównym szkoły docieplane 
są już ostatnie ściany. Podobnie jak w ZS nr 1 pracom 
termomodernizacyjnym na budynku ZS nr 2 towarzyszy 
wymiana połaci dachowej. 

KOLEJNY PROJEKT 
TERMOMODERNIZACJI 

podpisano umowę uczestniczyli: Paweł Suski Poseł 
na Sejm RP, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady 
Powiatu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, 
Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Mieczysław Jezierski 
Dyrektor ENEA Rejon w Wałczu, Andrzej Ozdoba Dyrek-
tor Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu oraz przedsta-
wiciele mediów. 
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną w ramach 
Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Celem 
poddziałania jest poprawa standardu i jakości lokalnej 

sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Całkowity koszt zadania (po rozstrzygnięciu przetargo-
wym) na odcinku drogi o długości 6,933 km i szerokości  
nawierzchni 5,5 m wyniesie 4.499.048,17 zł, w tym środki 
własne Powiatu Wałeckiego 1.099.053,17 zł, udział Gmi-
ny Wałcz 400.000,00 zł i kwota dofinansowania z RPO 
WZ 2.999.995,00 zł. Główne roboty obejmą poszerzenie 
drogi do 5,5 m, budowę ciągu pieszego w m. Rutwica 
oraz budowę kanalizacji deszczowej w m. Rutwica. Plano-
wany termin zakończenia robót, to 31 grudnia 2011 r.
Drugi odcinek drogi nr 2313Z Tuczno – Zdbowo – 
Mączno będzie zrealizowany z dofinansowaniem 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych w kwocie 1.825.959,00 zł.  

Całkowity koszt zadania (po rozstrzygnięciu przetargo-
wym) na odcinku drogi o długości 4,029 km i szerokości  
nawierzchni 5,5 m wyniesie 3.800.513,66 zł, w tym środ-
ki własne Powiatu Wałeckiego 1.839.254,66 zł, udział 
Gminy Tuczno 135.300,00 zł i kwota dofinansowania 
z NPPDL 1.825.959,00 zł. Główne roboty będą obejmo-
wać poszerzenie drogi do 5,5 m, remont przepustu i po-
łożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Planowany termin 
zakończenia robót, to 30 listopada 2010 r.

Przebudowa drogi powiatowej 2313Z
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W dniach 8-9 czerwca 2010 r. z udziałem 
Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, dr Bog-
dana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Je-
rzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Piotra 
Pawlika Przewodniczącego Rady Powiatu 
i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu od-
była się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 
na Bukowinie w Wałczu konferencja pn. "NA-
UKA SZANSĄ ROZWOJU REGIONU". 

Organizatorem konferencji byli: Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w Wałczu, Starostwo 
Powiatowe w Wałczu i Urząd Miasta Wałcza. 
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Mar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego 
oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Konferencja "Nauka szansą rozwoju regionu" jest 
przykładem działań na rzecz rozszerzenia i pogłę-
bienia współpracy trzech motorów rozwoju, a więc 
społeczności naukowej, biznesowej i samorządo-

wej. W rozwoju współpracy w triadzie nauka-biznes-
samorząd, nazywanej "złotym trójkątem" czy też 
"potrójnym śmigłem" ciągnącym rozwój do przodu, 
występuje w Polsce wiele problemów. Oprócz barier 
finansowych, organizacyjnych i biurokratycznych 
nadal duże znaczenie mają bariery informacyjne 
(ograniczona komunikacja między środowiskami) 
oraz bariery świadomości (niedostrzeganie potrze-
by współpracy). Pokonanie tych barier wymaga od 
zainteresowanych podmiotów szeregu działań, do 
których zalicza się podejmowanie działań edukacyj-
nych i promowanie współpracy biznesu z ośrodkami 
naukowymi i administracją poprzez organizowanie 
forów wymiany poglądów, paneli eksperckich, spo-
tkań medialnych, szkoleń, warsztatów itd. 
Podczas konferencji omawiano zagadnienia: 

Sesja 1 
Rola nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym 
regionu: 

Problemy funkcjonowania samorządów te-• 
rytorialnych, a rozwój regionów
Problemy budowy społeczeństwa informa-• 
cyjnego w regionie 

Sesja 2 
Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa wyższego 
- implikacje dla rozwoju regionalnego 

PWSZ w Wałczu na rzecz rozwoju społecz-• 
ności lokalnej

W konferencji uczestniczyli naukowcy, starostowie 
powiatów: polickiego i koszalińskiego, przedstawi-
ciele samorządów gminnych, jednostek oświato-
wych, instytucji, przedsiębiorcy, radni Rady Powiatu 
oraz zaproszeni goście.

NAUKA SZANSĄ ROZWOJU

Nowa pub l ikac ja  o powiecie 
W dniu 4 maja 2010 r. Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta Wałecki uczestniczył w pro-
mocji książki pt. "STUDIA I MATERIAŁY DO 
DZIEJÓW ZIEMI WAŁECKIEJ", która odbyła 
się w czytelni biblioteki Wałeckiego Cen-
trum Kultury. 

Organizatorem spotkania było Regionalne Towa-
rzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej. W skład kole-
gium redakcyjnego weszli: Przemysław Bartosik 
- przewodniczący, Sebastian Ławniczak - se-
kretarz, Jacek Czaiński - zastępca przewodni-
czącego.
Prezentowana publikacja to rocznik popularno-nau-
kowy. W pierwszym numerze opracowania znalazło 
się 14 zagadnień o różnorodnej tematyce. Konstruk-

cja książki składa 
się z trzech zasad-
niczych działów: 
artykuły, materia-
ły źródłowe i re-
cenzje. Większość 
przygotowanych 
tekstów dotyczy 
wydarzeń z hi-
storii najnowszej 
po 1945 r. Publi-
kacja liczy 159 
stron, a jej wy-
dawcą jest Staro-
stwo Powiatowe 
w Wałczu.
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W y n i k i  m a t u r  2 0 0 9 / 2 0 1 0
i nabór do szkół ponadgimnazjalnych  

Uczczono pamięć pomordowanych w Katyniu 
i ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 
W związku z tragedią samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem, w którym zginął prezydent Polski Lech 
Kaczyński i Jego małżonka Maria Kaczyńska oraz 
najważniejsze w państwie osoby w dniu 10 kwietnia 
2010 r. o godz. 14.00 na nadzwyczajnym posiedzeniu 
zebrał się w Starostwie Powiatowym Zarząd Powiatu 
Wałeckiego. 

W imieniu mieszkańców Powiatu Wałeckiego Zarząd przeka-
zał do mediów kondolencje dla wszystkich rodzin tragicznie 
zmarłych osób. 
Zarząd Powiatu przesłał list kondolencyjny do Marszałka Sej-
mu RP Bronisława Komorowskiego, w którym wyraził wyrazy 
solidarności i żalu po tragicznym odejściu Prezydenta RP, Jego 
Żony i wielu Osób kierujących życiem politycznym, społecznym 
i religijnym Polski. W związku z Żałobą Narodową polecono 
również opuszczenie flag do połowy masztu przed Starostwem 
Powiatowym w Wałczu.

Dnia 14 kwietnia 2010 r. w kościele pw. św. Mikołaja 
w Wałczu została odprawiona Msza św. w hołdzie po-
mordowanym 70 lat temu w Katyniu oraz ofiarom ka-
tastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. 

Mszę Świętą koncelebrowali ks. Prałat dr Antoni Badura Pro-
boszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, ks. Prałat dr Romu-
ald Kunicki i ks. kom. por. Wacław Stępień Proboszcz Parafii 
Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu, który wy-
głosił kazanie. Uczestniczyli w niej m.in.: Paweł Suski Poseł 

na Sejm RP, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powia-
tu, Maria Morawicz Skarbnik Powiatu, radni Rady Powiatu 
i Miasta Wałcza, przedstawiciele organizacji kombatanckich, 
wojska, policji, straży pożarnej i mieszkańcy powiatu.

W Starostwie Powiatowym w Wałczu wystawiona była księ-
ga kondolencyjna, do której mogli wpisywać się wszyscy 
mieszkańcy powiatu. 

Wyniki matur 2009/2010

średnia w województwie: 78,79%       

poprawia: 8,94%  

nie zdało: 3,83% 

Z dużą satysfakcją przyjmujemy 
efekty tegorocznych egzaminów 
maturalnych. Porównanie śred-
niej zdawalności w Województwie 
Zachodniopomorskim i powiecie 
wałeckim wydaje jak najlepsze 
świadectwo uczniom i nauczycie-

lom naszych szkół. 

To bezpośrednio przekłada się na 
nabór do szkół ponadgima-

zjalnych. 
Mimo niżu demograficznego nie 
odnotowujemy zmniejszonej licz-
by uczniów chętnych do kontynu-
owania  edukacji w placówkach 

powiatu wałeckiego.   

L.p. Nazwa szkoły Przystąpiło Zdało Poprawia Nie zdało % zdawalności

1.

ZS nr 1 151 148 3 - 98,01

LO 139 137 2 - 98,56

LMS 12 11 1 - 91,66

2.

ZS nr 2 68 53 11 4 77,94

LO 18 15 3 0 83,33

TZ 50 38 8 4 76,00

3.

ZS nr 3 28 9 10 9 32,14

LP 10 1 5 4 10,00

TZ 18 8 5 5 44,44

U LO - - - - -

4.
ZS nr 4 RCKU 114 97 13 4 85,09

TZ 114 97 13 4 85,09

5 II LO 109 103 5 1 94,50

Ogółem: 470 410 42 18 87,23

L.p. Nazwa szkoły LO V LO TZ ZSZ OGÓŁEM

1. ZS nr 1 122 - - - 122

2. ZS nr 2 51 - 62 29 142

3. ZS nr 3 - 15 64 92 171

4. ZS nr 4 RCKU - - 167 - 167

5 II LO 104 - - - 104

Ogółem: 277 15 293 119 706
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W spotkaniach uczestniczyli: Paweł Suski Poseł na 
Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, 
Jerzy Goszczyński Wicestarosta, przedstawiciele 
urzędów gmin Mirosławiec, G. Wałcz, M. Wałcz, GDDKiA 
O/Szczecin, GDDKiA Rejon Wałcz, starostwa powiatowe-
go, projektantów i policji. 
W wyniku uzgodnień Starosta Wałecki pozytywnie zaopi-
niował przebieg drogi ekspresowej S10 na odcinku Kalisz 
Pomorski - początek obwodnicy Piła w granicach powiatu 
wałeckiego z wyłączeniem obwodnicy m. Wałcza:

wg wariantu czerwonego - na terenie gminy Mirosła-1. 
wiec od granicy powiatu do węzła Mirosławiec w km 
73+000 (od strony północnej m. Mirosławiec),

wg wariantu oznaczonego kolorem zielonym - dla 2. 
odcinka drogi na terenie gminy Wałcz tj. od węzła 
Mirosławiec km 73+000 do granicy powiatu km 
19+000 (omijając od strony północnej miejscowo-
ści: Łowicz Wałecki, Nieradź, Piecnik, Jabłonowo, 
Lubno, Piława i Witankowo). 

W dniach 25 marca i 16 kwietnia 2010 r. odbyły się w Starostwie Powia-
towym spotkania dotyczące zaopiniowania opracowanych na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wariantów przebiegu 
tras drogi ekspresowej S10 (Szczecin - Piła - Warszawa). 

Uzgodnienia ws. drogi S10

Dnia 7 maja br. Jerzy Goszczyński Wicestaro-
sta Wałecki oraz Józef Kropielnicki Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Spor-
tu gościli z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 
1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu. 

Wicestarosta podziękował w obecności Ewy Kędzier-
skiej - Hołowskiej dyrektor szkoły uczniom oraz wy-
chowawcy klasy IId Brygidzie Lechojdzie za pomoc 
i współpracę w organizacji tegorocznej edycji uroczysto-
ści "Laur Powiatu Wałeckiego". 
Jerzy Goszczyński dziękując dzieciom zaznaczył, 
iż współpraca z uczniami nie tylko klasy II d będzie 
kontynuowana, a kończąc swoją wypowiedź wręczył 
wszystkim podopiecznym p. Brygidy Lechojdy torby 

Podziękowanie za współpracę

DROGA EKSPRESOWA S10

reklamowe Powiatu Wałeckiego, w których znajdowały 
się gry "Powiat Wałecki Dobry Klimat - Baw Się i Zwie-
dzaj" oraz słodycze.
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Ciekawostki historyczne 
powiatu wałeckiego (cz. III)

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej
REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO 

ZIEMI WAŁECKIEJ
www.rthzw.cal.pl

M irosławiec - dawniej Frydląd 
Marchijski, z niem. Märkisch 

Friedland. Miejscowość położona 
na niskim gruncie torfiastym i ba-
gnistym, wg miejscowych podań 
teren ten był niegdyś jeziorem. 
Dookoła rozciągały się piaszczy-
ste wyżyny, które uprawiane były 
przez mieszkańców z „wielką mo-
zolnością”. Po raz pierwszy Mirosła-
wiec wymieniany jest w przywileju 
wystawionym 2 lutego 1314 roku 
przez Henryka i Jana z rodu We-
dlów. Dokument powyższy stworzył 
pomyślne warunki dla rozwoju mia-
sta. Wytaczał on granice posiadłości 
miejskich oraz szczegółowo okre-
ślał źródła i wysokość dochodów 
miejskich. W pobliżu miasta w od-
ległości pół mili przebiegała granica 
prowincji pomorskiej i brandenbur-
skiej. Miasto znajdowało się na te-
renie starostwa drahimskiego, było 
prywatną własnością dóbr frydlądz-
kich (frydlandzkich), do których na-
leżały obszerne bory. Frydland za-
mieszkiwany był m.in. przez Żydów 
trudniących się głównie handlem. 
Ich liczba w przeszłości dochodziła 
do 1500 osób.

Przez Mirosławiec przechodził 
główny trakt handlowy biegnący 
z Berlina do Królewca. Jak podaje 
słownik z XIX w. - „zewsząd zno-
szono tu i przywożono w ogromnej 

ilości skóry, pióra, mianowicie do 
pisania (lotki, tak zowią skrzydla-
ki), miód i wełnę. Skrzydlaków czyli 
piór do pisania skupywano tu z Po-
meranii, z prowincyj nadbałtyckich 
pruskich, rosyjskich, aż spod Rygi 
i Petersburga, w roku co najmniej 
za 100,000 talarów”. Jarmarki od-
bywały się 7 razy w roku (4 kramne 
i 3 na bydło i konie). W miejscowo-
ści rozwijało się drobne rzemiosło, 
m.in. bednarstwo. W dokumentach 
zanotowano, iż „dęby z pobliskich 
borów królewskich przerabiano na 
wielkie beczki do okowity i wina, 
które najwięcej wysyłano do Szcze-
cina, Berlina i Magdeburga”. Wg 
wizytacji Braneckiego z 1641 r. wy-
nika, iż w Mirosławcu znajdował się 
kościół murowany oraz dom szkol-
ny, w którym „luterski minister” 
mieszkał. Do parafii mirosławieckiej 
należały kościoły filialne we wsiach 
Landske (Latzig, Łączyk) i Hanfeldt 
(Hansfelde, Stary Dwór – Janpole).

Dane statystyczne z 1868 r. na 
temat Mirosławca informują o 536 

budynkach, 227 domach mieszkal-
nych oraz 3100 mieszkańcach (10 
katolików, 2620 protestantów, 470 
Żydów). Oprócz tego wymienia-
na jest komisja sądowa działająca 
w mieście, magistrat, urząd celny, 
poczta, parafia luterska, synagoga 
żydowska, prywatna szkoła wyższa 
dla dziewcząt, apteka oraz browar.

Zamek w Mirosławcu spalił się 
wraz z całym miasteczkiem w poża-
rze roku 1719. Po kilkunastu latach 
(1731) ówczesny dziedzic Mirosław-
ca, Dionizy Blankenburg, rozpoczął 
wznoszenie nowej siedziby na innym 
miejscu. Jak podają źródła, nakazał 
„...kłaść fundamenty pod nowy pałac 
na terenie bagnistym, gdzie zwykle 
ludzie chodzić nie mogą... w końcu 
w fundamentach to zgnije i już nic 
nie pomoże. A gdy nadejdzie rok 
2000 wszystko się zawali, i nawet 
miasto zsunie się jeszcze do swojego 
grobu. Gdzie teraz stoi kościół i za-
mek, przejedzie z czasem pług...”.  
 

Przemysław Bartosik

O założeniu miasta Mirosławiec i jego późniejszych losach niewiele 
wiadomo. W źródłach pisanych pojawia się w wieku XIV. Miejsco-
wość pierwotnie nazywała  się Nowym Frydlandem (Neue Frede-
land).  Nazwa  ta  prawdopodobnie  przyjęta  została  przez  koloni-
stów niemieckich z Meklemburgii.
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Droga do celu nie była łatwa. Elimina-
cje szkolne, w ramach których Marty-
na napisała pracę wyróżnioną przez 
szczecińskich jurorów, pracowników 
naukowych Instytutu Polonistyki i Kul-
turoznawstwa Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, pozwoliły uczennicy przystąpić 
do dwóch etapów wojewódzkich. 

Możliwość dalszej rywalizacji dał Marty-
nie pomyślnie rozwiązany test z zakre-
su gramatyki opisowej i utrzymana na 
wysokim poziomie praca analityczna, 
napisana w Szczecinie 20 lutego. Po 
rozmowie z komisją jurorską, która od-
była się 6 marca w Szczecinie, uczen-
nica, ku uciesze nauczyciela - opiekuna 
olimpijki Sławomira Niewczasa, została 
zarekomendowana w centralnym okrę-
gu Olimipady w Warszawie. 

Po weryfikacji, Martynę Piaskowską 
zakwalifikowano do etapu centralne-
go OliJP i w połowie kwietnia uczen-
nica ubiegała się o tytuł Laureatki. 
W związku z kwietniowymi, tragiczny-
mi okolicznościami, Martyna pojecha-

ła do Warszawy dwukrotnie. Pierwszy 
wyjazd do Warszawy i Konstancina (14 
- 16 kwietnia) zaowocował pozytywną 
oceną części pisemnej. Spośród 260 
uczestników etapu centralnego (war-
to zauważyć, że przybliżona liczba 
uczniów, którzy w tym roku przystąpili 
do rywalizacji w poszczególnych okrę-

Konkurentka dla najlepszych

Minister Obrony Narodowej wylądował w godzinach 
popołudniowych na lądowisku 107 Szpitala Wojskowego, 
skąd udał się do 100 Batalionu Łączności na spotkanie 
z żołnierzami. 
Następnie w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się 
konferencja prasowa przy udziale Pawła Suskiego Posła 
na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, 
Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, władz miasta oraz 
lokalnych mediów. Poruszane tematy dotyczyły m.in. 
przyszłości 107 Szpitala Wojskowego, 12 Bazy Lotniczej 
w Mirosławcu oraz modernizacji strzelnicy wojskowej, od 
której zależy rozpoczęcie budowy obwodnicy.

* * * 

6 lipca br. w Wałczu doszło do spotkania dr 
Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego 
z Asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP 
gen. Andrzejem Wiśniewskim, Pawłem Su-
skim Posłem na Sejm RP oraz Dyrektorem 107 
Szpitala Wojskowego Januszem Napiórkow-
skim w sprawie przyszłości szpitala. Wyraź-
nie sprostowane zostały nieprawdziwe informacje 
o rzekomej likwidacji szpitala, który docelowo ma 

się rozwijać i dalej służyć mieszkańcom Powiatu Wa-
łeckiego.
Starosta Walecki podkreślił bardzo dobrą współpra-
cę powiatu ze szpitalem i wyraźnie zaznaczył, iż 
trwają intensywne prace nad włączeniem i aktyw-
nym zaangażowaniem do współpracy gmin: Miro-
sławiec, Tuczno i Człopa.
Warto również nadmienić, że szpital przystępuje 
właśnie do realizacji projektu współfinansowane-
go przez Unię Europejską, dzięki któremu wzbogaci 
się o nowoczesny sprzęt poprawiający diagnostykę. 
Będą to najnowszej generacji respiratory, apara-
ty do znieczulenia, aparat rentgenowski, tomograf 
komputerowy i USG z kompletem głowic.

28  czerwca  br.  w  Wałczu  przebywał 
z  wizytą  Minister  Obrony  Narodowej 

Bogdan Klich.

Wizyta Ministra Obrony Narodowej

Martyna Piaskowska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 
Józefa Tischnera w Wałczu, pomyślnie przechodząc przez trzy etapy 
Olimpiady literatury i języka polskiego, została jej Laureatką. 

gach sięgnęła niemal trzech tysięcy) 
niespełna stu uczniów zakwalifikowa-
ło się do części ustnej. Wśród pięciu 
osób z okręgu szczecińskiego znala-
zła się Martyna. Teraz konkurowali 
ze sobą już tylko uczniowie wyłonieni 
z grupy finalistów. W Pałacu Staszica, 
gdzie mieści się Instytut Badań Lite-
rackich Polskiej Akademii Nauk, ze-
brali się najwybitniejsi literaturoznaw-
cy i językoznawcy kraju - pracownicy 
naukowi PAN, którzy w charakterze 
jurorów od rana 20 kwietnia pro-
wadzili konkursowe rozmowy. Tego 
samego dnia, późnym popołudniem 
Martyna wracała do Wałcza, kiedy 
w pociągu między Warszawą a Po-
znaniem zadzwonił telefon jej opieku-
na. Okazało się, że jedyną laureatką 
z okręgu szczecińskiego została Mar-
tyna Piaskowska - uczennica klasy III 
C II Liceum Ogólnokształacącego im. 
ks. Józefa Tischnera w Wałczu, która 
na 100 punktów możliwych do zdo-
bycia, otrzymała 85 (najwyższy zaś 
wynik wyniósł zaledwie pięć punktów 
więcej) i usytuowała się wśród naj-
lepszych. 5 czerwca 2010 r. w Pałacu 
Staszica w Warszawie odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród laureatom 
i ich opiekunom. 
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Co jest konieczne do jej uprawiania? 
Po pierwsze woda. Na terenie powiatu 
mamy wspaniałe, dzikie rzeki, w których 
występują pstrągi i lipienie. Mamy prze-
piękne jeziora, w których można spotkać 
praktycznie wszystkie gatunki ryb jezioro-
wych. Mamy malownicze źródlane jezior-
ka. Do pełni szczęścia potrzebne są 
jeszcze ryby, a tych niestety z roku 
na rok wydaje się być mniej. Turystów 
- wędkarzy nie przyciągną nad wodę wy-
łącznie piękne widoki-konieczne są ryby.
Osobiście nie jestem wędkarzem, ale 
słucham o tym co się dzieje nad polskimi 
wodami, w tym i nad wodami powiatu 
wałeckiego. Słucham wędkarzy, miłośni-
ków przyrody i osób gospodarujących na 
jeziorach. To co słyszę nie napawa opty-
mizmem. Ryb jest coraz mniej.
Na wędkarstwo należy spojrzeć dwuto-
rowo-jako na sposób przyciągnięcia tu-
rystów oraz jako na metodę spędzania 
wolnego czasu przez naszych mieszkań-
ców. Obydwa aspekty zgodne są w jed-
nym - musi być więcej ryb.
Zacznę od naszych mieszkańców - wielu 
z nich wie doskonale, że wędkarstwo ma 
charakter wychowawczy i edukacyjny. 
Pozwala obcować z przyrodą uczy sza-
cunku dla niej, kształtuje cierpliwość 
i pokorę. Oczywiście mam na myśli węd-
karstwo etyczne, stąd uważam, że należy 
wspierać wszelkie formy jego aktywności 
ze szczególnym uwzględnieniem szkółek 
wędkarskich dla dzieci i młodzieży. Widzę 
tutaj dużą rolę samorządów, zwłaszcza 
gminnych,które mogą bardziej znacząco 
finansować sport wędkarski, współorga-
nizować akcje sprzątania brzegów wód 
czy wreszcie współtworzyć infrastruktu-
rę do bezpiecznego łowienia dla dzieci 
i młodzieży.
Osobnym tematem są kontrole 
wędkarskie. Niewątpliwą przyczy-
ną spadku ilości ryb w naszych wo-
dach jest kłusownictwo. Nie mam 
tu na myśli kilku, czy kilkunastoletnie-
go chłopca, który ze starą wędką łowi 
nad okoliczną rzeczką czy jeziorem. Ten 
chłopiec krzywdy przyrodzie nie zrobi 
i szczerze mówiąc mam mieszane uczu-
cia czy go nawet karać. Mówiąc o kłu-
sownictwie mam na myśli zorganizowa-
ne grupy zajmujące się odłowem ryb 
wszelkimi niedozwolonymi metodami na 
skalę masową. Słyszę o grupach plądru-

jących nasze rzeki pstrągowe z tzw elek-
tryczną wędką. Słyszę o tym, że w okre-
sie tarła pstrąga potokowego potrafią 
prądem wybić wszystkie ryby będące 
na tarle. Podobny proceder dzieje się na 
jeziorach, z tym, że tam oprócz prądu 
dochodzą sieci, sznury i inne najprze-
różniejsze wynalazki służące trzebieniu 
ryb. Działania zmierzające do likwidacji 
tak pojętego kłusownictwa muszą być 
wielotorowe. Po pierwsze konieczne 
jest uświadomienie społeczeństwu, że 
ryby żyjące w naszych wodach są na-
szym dobrem wspólnym. Są tak samo 
cenne jak żubry, orły, wilki, sarny czy 
jelenie. Konieczne jest więc skonsoli-
dowanie wszystkich sił do ich obrony. 
Przede wszystkim jako samorząd 
będziemy się starali doprowadzić 
do utworzenia na terenie powiatu 
posterunku Państwowej Straży Ry-
backiej. Ma ona największe możliwości 
kontrolne, a działania wsparte przez 
Społeczną Straż Wędkarską i policję po-
winny w niedługim czasie dać wymierne 
efekty w postaci zmniejszającego się kłu-
sownictwa zorganizowanego. Aby tak się 
stało, konieczny jest jeszcze jeden wa-
runek - nieuchronność kary. Niestety na 
dzień dzisiejszy kłusownicy nie obawiają 
się trafić nawet przed oblicze sądu, gdyż 
ich przewinienia kwalifikowane są przez 
prawo jako mało szkodliwe społecznie. 
Konieczna jest zatem zmiana przepisów, 

stąd poprosiliśmy naszego posła, Pawła 
Suskiego, aby w tej sprawie złożył in-
terpelację do Ministra Sprawiedliwości. 
Skuteczne karanie odstraszy z pewno-
ścią przynajmniej część kłusowników.
Mając piękne jeziora i rzeki pełne ryb za-
chęcimy wędkarzy do odwiedzenia pięk-
nej ziemi wałeckiej. Pamiętajmy, że tury-
sta zapłaci dodatkowo za połów, a część 
tych pieniędzy przeznaczona będzie na 
zarybianie. Pamiętajmy też, że turysta 
musi się gdzieś przespać, coś zjeść, za-
tankować samochód itd. Wielu miesz-
kańców powiatu wałeckiego powinno 
na tak rozumianych usługach zarobić 
pieniądze i my jako samorząd chcemy 
im pomóc. Jako Starostwo planujemy 
wydanie przewodnika wędkarskiego po 
pojezierzu wałeckim. Myślimy również 
o zorganizowaniu ogólnopolskiej impre-
zy, która wypromowałaby nasze walory 
przyrodnicze, zwłaszcza wędkarskie.
Aby ta wizja mogła się stać faktem, trze-
ba usilnie chronić nasze naturalne dobra, 
a dzisiaj również walczyć z patologią któ-
ra degeneruje nasze wody i ich zasoby.

JERZY GOSZCZYŃSKI
Wicestarosta Wałecki

"coś trzeba z tym zrobić"                       
Powiat wałecki aspiruje do miana powiatu turystycz-
nego.  Jednym  z  niezaprzeczalnych walorów  pojezie-
rza, walorów całego powiatu są jeziora i rzeki oraz ży-
jące w nich ryby. Turystyka wędkarska jest/wskazują 
na to doświadczenia innych państw/ bardzo dochodo-
wym przedsięwzięciem.

Od  1 czerwca br. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wałczu 
realizowany jest projekt z zakresu pomocy społecznej „Stwórz-
my szansę osobom marginalizowanym społecznie”. 

Dotacja w wysokości 14.847,00 zł pochodzi z funduszy Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach projektu 30 
niepełnosprawnych osób z WTZ uczestniczyć będzie w warszta-
tach tanecznych, papieru czerpanego, techniki batiku oraz zdobie-
nia decoupage. Zaplanowano także wyjścia do kina, na przedstawienia te-
atralne i muzyczne w Wałeckim Centrum Kultury oraz w lipcu wycieczkę do 
Torunia. W sierpniu natomiast zorganizowany zostanie III Piknik Rodzinny. 
Celem realizacji wszystkich działań jest rozbudzenie aktywności społecznej 
u podopiecznych, rozwój ich kreatywności oraz umiejętności korzystania 
z dóbr kultury. Realizacja tego projektu przyczyni się także do obalenia ste-
reotypu myślenia o ludziach niepełnosprawnych i ich potencjale tworzenia 
oraz do zmiany postawy z pasywnej na aktywną. Zakończenie projektu pla-
nuje się na 30 listopada 2010 roku.
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opieka zdrowotna                                    
w powiecie wałeckim    

W niewielkim powiecie bo zaledwie 55 
tysięcznym dwa szpitale i oba w kiepskiej 
kondycji finansowej bez możliwości zain-
westowania jakichkolwiek środków finan-
sowych, bez szans na modernizację i na 
dostosowanie do norm unijnych do 2012 
roku. Szpital powiatowy z miesiąca na 
miesiąc zadłużał się osiągając niebo-
tyczną kwotę jak na warunki walec-
kie – 18 mln zł.                           
Wszelkie próby uzdrowienia sytuacji szpi-
tala nie dawały żadnych efektów. Grozą 
powiało, kiedy konta szpitala zostały za-
jęte przez Komornika. Brakowało środków 
finansowych na wszystko; na płace dla 
personelu medycznego i pomocniczego, 
na leki, na utrzymanie szpitala w pełnej 
gotowości. Coraz więcej spraw trafiało 
do sądów, co nie było bez znaczenia dla 
funkcjonowania samorządu powiatowego. 
Taka sytuacja doprowadziła do tego, że 
Zarząd Powiatu uznał, iż utrzymywanie co-
raz bardziej zadłużonego samorządowego 
SPZOZ–u nie ma uzasadnienia.
Po wielu spotkaniach z załogą szpitala, 
związkami zawodowymi, Radą Społeczną 
oraz przedstawicielami wojewody i Naro-
dowego Funduszu Zdrowia Zarząd Powia-
tu przedstawił swoją koncepcję ratowania 
lecznictwa zamkniętego w Wałczu. Po 
akceptacji i podjęciu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia o połączeniu SP ZOZ Szpital Powiatowy 
w Wałczu ze 107 Szpitalem Wojskowym z 
Przychodnią SP ZOZ oraz na zaciągnięcie 
zobowiązań i wygaszenie nieodpłatnego 
użytkowania nieruchomości w związku z  
zawarciem tego porozumienia przez Radę 
Powiatu w październiku 2007 roku zostało 
podpisane bezprecedensowe w skali kraju 
porozumienie między Powiatem Wałeckim, 
a Ministerstwem Obrony Narodowej. Na-
stąpiło połączenie obu placówek, polega-
jące na przeniesieniu mienia oraz perso-
nelu Szpitala Powiatowego do 107 Szpitala 
Wojskowego z przychodnią. Wszyscy pra-
cownicy szpitala powiatowego otrzymali 
możliwość pracy w nowej placówce, a dy-
rekcja szpitala wojskowego podjęła szybką 
decyzję o wyrównaniu poborów pracowni-
ków przejmowanego szpitala do poziomu 
pracowników szpitala wojskowego.
Starostwo, zgodnie z duchem pla-
nu „B” wykreśliło z rejestru trwale 
nierentowny szpital i przejęło jego 
zadłużenie w wysokości 18 mln zł. 
Podjęcie decyzji nie było łatwe, powie-

działbym wręcz, że decyzja była bardzo 
trudna, ale i odważna,  każda inna mogła 
być potraktowana jako przejaw niegospo-
darności. Spłata długu po szpitalu powia-
towym z tytułu zobowiązań cywilnopraw-
nych w wysokości 7,5 mln zł., to przede 
wszystkim zobowiązania w stosunku do 
dostawców leków, energii elektrycznej, 
gazu, wody itd. Natomiast pozostała kwo-
ta w wysokości 10,5 mln zł., to zobowią-
zania publiczno-prawne należne ZUS-owi. 
Dzisiaj pracownicy byłego szpitala mogą 
spać spokojnie, wszystkie ich świadczenia 
zostały uregulowane w stosunku do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale tak 
realnie to nie są wszystkie zobowiązania 
jakie powiat spłaca po szpitalu powiato-
wym. Chcę przypomnieć, że pozostała 
jeszcze do spłaty kwota zaległa z 2004 
roku w wysokości 2,2 mln zł., jakie po-
wiat przejął jako zobowiązanie szpitala 
w stosunku do BGK i na dzień dzisiejszy 
już spłacił 6 mln zł.
Nie jest łatwo zarządzać samorządem, 
który jako instytucja założycielska spłaca 
nie swój dług, który wpływa hamująco 
na rozwój jednostki samorządu teryto-
rialnego, a przy tym należy pamiętać 
o tym żeby realizować zadania bieżące 
i inwestycyjne powiatu.
Podejmując nowatorskie działanie w skali 
całego kraju wyprzedziliśmy reformę. Połą-
czenie szpitali było jedyną szansą, by „cy-
wilny” szpital nie zbankrutował. Gdybyśmy 
tego nie zrobili, jego zadłużenie podwo-
iłoby się. Z chwilą podpisania porozumie-
nia o połączeniu placówek, dług przestał 
rosnąć. Dla powiatu kwota 18 mln zł 
jest ogromnym obciążeniem. Te środ-
ki można by było przeznaczyć m.in. na 
tak potrzebny rozwój infrastruktury i inne 
inwestycje. Łącząc szpitale postąpiliśmy 
racjonalnie z ekonomicznego punktu wi-
dzenia, zachowując dotychczasowy zakres 
świadczeń. Mimo że organem założyciel-
skim dla Szpitala Wojskowego w Wałczu 
jest MON, jako powiat nadal wspieramy 
go finansowo. Cieszę się, że dołączają do 
drużyny gminy powiatu wałeckiego, jak 
gmina miejska i wiejska Wałcz. Zawsze 
z pełną konsekwencją będę powtarzał, 
że jest to nasz powiatowy szpital, szpital, 
który posiada kilkanaście oddziałów, który 
się modernizuje, który dosłownie za chwilę 
będzie dysponował najnowocześniejszym 
sprzętem pozyskanym ze środków Unii 
Europejskiej za około 5 mln zł. 

Oczywiście jest i niedosyt chociażby związa-
ny z nierozwiązanym parkingiem, wjazdem 
pacjentów do Polikliniki, czy też zdarzające 
się skargi na personel medyczny. Nad tym 
należy jeszcze popracować, ważne jest, że 
dyrektor szpitala jest otwarty i widzi potrze-
bę zmian w tych tematach. 

Wielu mieszkańców zadaje mi pyta-
nie „co z budynkami po szpitalu po-
wiatowym?”. 
Chcę wszystkich mieszkańców powiatu wa-
łeckiego poinformować, że na ostatniej sesji 
Rady Powiatu podjęto uchwałę o przezna-
czeniu głównego budynku po szpitalu na 
cele statutowe powiatu. Zostaną tam ulo-
kowane te jednostki, które są rozrzucone 
w różnych częściach miasta. 
Do budynku po szpitalu zostaną 
przeniesione takie instytucje jak: Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowa Komisja ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Wydział Geodezji i Kartografii Staro-
stwa Powiatowego w Wałczu, Powia-
towy Lekarz Weterynarii, SANEPID, 
Oddział Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Ruchu Drogowego, a tak-
że stacja krwiodawstwa. Natomiast po 
dawnym oddziale zakaźnym już niemal od 
roku funkcjonuje stacja dializ.
Mam nadzieję, że te wszystkie działania 
spowodują, że będziecie państwo patrzeć 
na nasze poczynania z dużą przychylnością. 
Zależy nam na tym, żeby Powiat Wałec-
ki rozwijał się w tych trudnych czasach na 
miarę swoich możliwości, a są one nie małe. 
Przystąpiliśmy do opracowania nowej stra-
tegii rozwoju powiatu waleckiego.  Z badań 
przeprowadzonych na jej potrzeby wynika, 
że mieszkańcy powiatu charakteryzują się 
bardzo wysokim poziomem identyfikacji 
z miejscem zamieszkania. Natomiast jeśli 
chodzi o ocenę sytuacji społecznej powiatu, 
to problem bezrobocia, podstawową opiekę 
zdrowotną i opiekę szpitalną ankietowani 
umiejscowili na dalszych pozycjach,  szcze-
gólnie nie odbiegając w opiniach od tych 
zawartych w ogólnopolskich opracowaniach. 
Jest to ważny sygnał mieszkańców powiatu, 
który uświadamia nam wszystkim o wadze 
tego problemu.

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Jeszcze  nie  tak  dawno  w  Wałczu  funkcjonowały  dwa 
szpitale. Dwa rożne organy założycielskie – powiatowy, 
którego organem założycielskim był Powiat Wałecki oraz 
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią podlegający MON.
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Strzelnica

Podczas wizyty w Wał-
czu Ministra Obrony 
Narodowej, Bogdana 
Klicha poruszony został 
temat strzelnicy garni-
zonowej. Nie trzeba tłu-
maczyć chyba nikomu 
jak ważny jest to obiekt, 
a jego modernizacja jest 
niezbędna. W obecnym 
stanie nie ma możliwo-
ści wybudowania w jej 
pobliżu obwodnicy. No-
woczesna strzelnica jest 
również niezbędna dla 
potrzeb rozwijającego się Garnizonu Wałeckiego. Wizytu-
jący obiekt szef sztabu generalnego oraz dowódca wojsk 
lądowych pozytywnie wypowiedzieli się co do tej inwesty-
cji. Koszt budowy nowej strzelnicy spełniającej najwyższe 
standardy zarówno użytkowe i przede wszystkim standardy 
bezpieczeństwa wynosi około 18 milionów złotych. Dzię-
ki wielu spotkaniom udało się doprowadzić sprawę 
do szczęśliwego zakończenia. Inwestycja przekracza 
możliwości finansowe MON. Udało się jednak porozumieć 
w sprawie współfinansowania inwestycji przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W najbliższych 

dniach podpisane zostanie stosowne porozumie-
nie w sprawie finansowania w Wałczu nowocze-
snej strzelnicy wojskowej.

Straż rybacka

Dotarły do mnie sygnały o konieczności uruchomienia 
w Wałczu posterunku Państwowej Straży Rybackiej, 
która właściwie jako jedyna posiada stosowne instru-
menty prawne do skutecznej ochrony wód, w które po-
wiat wałecki obfituje. Nie jest normalne, że do Wałcza 
zawodowa straż rybacka przyjeżdża na kilkugodzinne 
kontrole najwyżej raz w miesiącu i to ze Szczecinka. 
Problem kłusownictwa na terenie powiatu wa-
łeckiego jest natomiast bardzo duży. W biurze 
poselskim zorganizowałem spotkanie w którym uczest-
niczyli zainteresowani czyli m. in. prezes Koła Pol-
skiego Związku Wędkarskiego Wałcz Miasto, 
Tadeusz Kaczorowski, dzierżawcy wód Piotr 
Letki, Andrzej Błaszczyk i Wiesław Kieszkow-
ski, komendant Społecznej Straży Rybackiej 
Grzegorz Bryda oraz wicestarosta Jerzy Gosz-
czyński. Wszyscy uczestnicy spotkania jednoznacznie 
opowiedzieli się za koniecznością utworzenia posterun-
ku. Przyznali też, że wcześniej wielokrotnie czynione 
starania kończyły się niepowodzeniem. Udało mi się 
porozmawiać na ten temat z wojewodą zachodnio-
pomorskim, który jak najbardziej popiera inicjatywę. 
Obecnie prowadzę działania w celu znalezienia źródeł 
finansowania posterunku. Sądzę, że już od przyszłego 
roku Państwowa Straż Rybacka będzie działała na te-
renie powiatu wałeckiego. 

Powiatowy  Ośrodek  Doskonalenia  
Nauczycieli w Wałczu

realizuje projekt
Dobrze przygotowany nauczyciel gwarancją sukce-

su reformy edukacji
w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Działanie  9.4

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych do realizacji 

nowych treści programowych w związku z wprowadzoną 1 
września 2009 r. nową podstawą programową.

Forma realizacji Projektu - 40 godz. szkolenia, zjazdy 
piątek (po godz. 15.00) /sobota / niedziela dla poszcze-

gólnych grup nauczycieli
Adresaci - nauczyciele zatrudnieni w:

przedszkolach• 
szkołach podstawowych w edukacji wczesnoszkol-• 
nej 
nauczyciele gimnazjów (poloniści, angliści, germa-• 
niści, matematycy, fizycy, chemicy, geografowie, 
biolodzy, historycy i nauczyciele wos, bibliotekarze, 
nauczyciele wychowania fizycznego) z powiatów: 
wałeckiego, drawskiego i szczecineckiego.

Czas realizacji: maj - listopad 2010 
Miejsce szkolenia: - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Wałczu, ul Południowa 10B  

Wieści z Sejmu RP

Dnia 3 sierpnia 2010 r. 
dr Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki uczest-
niczył w uroczystości 
pożegnania i przekaza-
nia obowiązków przez 
ppłk Mariana Matoszkę 
Dowódcę 100 batalio-
nu łączności Brygady 
Wsparcia Dowodzenia 
Wielonarodowego Kor-
pusu Północny - Wschód, 
który awansował na sta-
nowisko z-cy Brygady Ka-
walerii Pancernej w Star-
gardzie Szczecińskim. 
Dowództwo tymczasowo objął mjr Wiesław Gwóźdź.
Z tej okazji Starosta Wałecki przekazał dla ppłk Mariana 
Matoszki serdeczne życzenia i okolicznościowy list gratu-
lacyjny. Uroczystości przekazania dowództwa, pożegna-
nie z kadrą kierowniczą oraz dokonanie wpisu do Księgi 
Pamiątkowej 100 batalionu łączności odbyły się na tere-
nie koszar przy ul. Kościuszki w Wałczu.

Awans dowódcy



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.

VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o. •  ul. Budowlanych 10  •  78-600 Wałcz  •  Polska • T +48 (67 356 51 00  •  F +48 (67) 356 51 09  •  vnhwalcz@rettigicc.com  •  www.rettigicc.com
Prezes Zarządu: Klaus Rogetzer • Członek Zarządu: Marek Kiszka • Członek Zarządu: Piotr Higersberger 
KRS 0000069491  Sąd Rejonowy w Koszalinie •  REGON 570206059 • Kap. Zakładowy 32 100 000 PLN 

Bank Pekao  S.A.  PLN – 18 124066091111000049328983 • EUR – 55 124066091978000049345010 • SWIFT – PKOPPLPW
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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.


