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INWESTYCJE W POWIECIE
W LATACH 2007-2010 

Drogi publiczne modernizowane przez Powiat Wałecki 

Droga Wałcz - Przybkowo 

Droga Strączno - Rutwica 

Droga Tuczno - Zdbowo - Mączno 
ul. Dworcowa
w Wałczu 

2007

Przebudowa ul. Dworcowa - 747.680 zł. • 
Poszerzenie drogi (magiczna górka) - 49.898 zł. • 
Budowa chodników Szwecja, Wołowe Lasy - 47.228 zł.• 

2008
Budowa chodnika w Dobinie 30.000 zł, • 
Dokumentacja na remont drogi Rutwica - Strączno • 
- 6.954 zł.

2009 
Przebudowa drogi Wałcz - Przybkowo - 3.167.559 zł. • 
Budowa chodnika Rudki - 50.631 zł.  • 
Budowa chodnika Dobino - 49.649 zł. • 
Opracowanie dokumentacji Rutwica - Strączno - 83.902 zł. • 
Ekspertyza, projekt przebudowa mostu w Czapli - 53.694 zł. • 
Dokumentacja na remont drogi Tuczno-Zdbowo-Mączno • 
- 26.176 zł.

2010

Przebudowa drogi Rutwica - Strączno - 307.000 zł.  • 
Przebudowa drogi Tuczno - Zdbowo-Mączno - 3.774.000 zł.• 
Przebudowa drogi Wałcz - Przybkowo - 212.478 zł.• 
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oświata i edukacja - inwestycje w oświacie 

2010 r.

2009 r.

2008 r.

2007 r.

2007

Remont dachu w ZS Nr 2 w Wałczu - 39.891 zł.  • 
Rozbudowa ZS Nr 4 RCKU w Wałczu - 67.463 zł.  • 
Budowa i wyposażenie boiska przy ZS Nr 1 - 148.769 zł. • 

2008
ZS Nr 2 budowa boiska ("Blisko Boisko") - 1.017.913 zł. • 
ZS Nr 4 RCKU remont dachu - 156.383 zł. • 

2009 

Renowacja elewacji budynku ZS Nr 1 z wymianą okien • 
- 1.830.400 zł.
Dokumentacja budowy hali przy ZS Nr 1 - 221.774 zł.• 
Remont sali gimnastycznej ZS Nr 3 - 349.538 zł. • 
Boisko wielofunkcyjne przy ZS Nr 3.753.296 zł. • 

2010

Termomodernizacja ZS Nr 2 - 1.039.831 zł. • 
Termomodernizacja ZS Nr 1 - 208.028 zł.  • 
Boisko wielofunkcyjne przy ZS3 - 1.160.438 zł. • 
Modernizacja klasopracowni w budynku ZS4 - 978.958 zł. • 

2010

Lodowisko i boisko
ZS Nr 3 w Wałczu

Renowacja w ZS Nr 1 
w Wałczu

Termomodernizacja
ZS Nr 2 w Wałczu

"BLISKO BOISKO"
 ZS Nr 2 w Wałczu

"ORLIK 2012"
 ZS Nr 4 RCKU w Wałczu

Boisko przy ZS Nr 1 
w Wałczu
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ochrona zdrowia i poMOC społeczna

2007
Rozbudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Wałczu m.in.:

ocieplenie budynku  ok. • 56 tys. zł  
remont pralni ok. • 150 tys. zł 
sprzęt pralniczy ok. • 49 tys. zł 

2008
Dalsze prace  remontowe w DPS w Wałczu: 

remont elewacji, kuchni ok. • 378 tys. zł
zakup windy – ok. • 123 tys. zł 

Przekazano sprzęt dla 107 Szpitala Wojskowego z Przy-
chodnią (w tym m.in. agregat sprężarkowy i agregat do 
wytwarzania próżni oraz wirówki). 

2009 

Przekazano sprzęt medyczny na wyposażenie labo-• 
ratorium w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią 
w Wałczu  - wartość ok. 30 tys. zł 
przekazano dla 107 Szpitala Wojskowego z Przy-• 
chodnią 50 tys. zł na zakup sprzętu medycznego 
przekazano kwotę • 2,5 tys. zł dla Stacji Pogotowia 
Ratunkowego  z przeznaczeniem na zakup wyposa-
żenia dla karetki reanimacyjnej
Powiat Wałecki podjął uchwałę w sprawie udzielenia • 
pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł Gminie 
Kamień Pomorski dla poszkodowanych w pożarze 
hotelu socjalnego. 

2010
Modernizacja budynku 107 Szpitala Wojskowego Przy-
chodnią w Wałczu:

dotacja z przeznaczeniem na wykładzinę antypośli-• 
zgową oraz windę – ok. 138 tys. zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na remont – mo-• 
dernizację bloku operacyjnego oddziału laryngolo-
gicznego 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią 
SP ZOZ w Wałczu – 100 tys. zł 

Przekazano dla 107 Szpitala w Wałczu pełne wyposażenie 
gabinetu RTG – o wartości ok. 492 tys. zł 

Dzięki staraniom Powiatu Wałeckiego wałecka firma RET-
TIG VNH Fabryka Grzejników przekazała w formie daro-
wizny 80 grzejników dla 107 Szpitala Wojskowego 
z Przychodnią w Wałczu. 

Utworzono Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wałczu – 103,5 tys. zł 

Powiat Wałecki podjął uchwały  w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla: 

Gminy Zgorzelec – • 5 tys. zł 
Miasta i Gminy Bogatynia – • 5 tys. zł 

z przeznaczeniem na likwidację skutków tegorocznej 
powodzi.

Powiat Wałecki pozyskał środki z PFRON (ok. 77 tys. zł) 
na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół 
Nr 4 RCKU w Wałczu – całkowity koszt zadania (budowa 
windy) wyniósł ok. 154 tys. zł 

W okresie czterech lat upływającej kadencji w ra-
mach zgromadzonych środków dofinansowano 
zadania z zakresu: 

Edukacji ekologicznej, propagowania działań proeko-1. 
logicznych i zasady zrównoważonego rozwoju i inne 
w kwocie: 58 tys. zł. Dzięki temu udało się zorga-
niować wiele akcji z zakresu edukacji ekologicznej, 
których inicjatorami był Zarząd Powiatu w Wałczu 
wraz z organizacjami społecznymi.

Zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służą-2. 
cych ochronie środowiska w tym zadań związanych 
z ochroną powietrza w kwocie: 380 tys. zł
Główny nacisk Zarządu Powiatu położył na moder-
nizację placówek oświatowych, którym przyznano 
dofinansowanie na realizację zadań związanych 
z termomodernizacją obiektów szkolnych. W roku 
bieżącym udało się wyasygnować kwotę 12,5 tys. 
zł na wymianę stolarki okiennej na jednym z oddzia-
łów 107 Szpitala Wojskowego.  

 Przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody 3. 
w kwocie: 82 tys. zł
Rokrocznie dofinansowywano akcję sprzątania jezio-
ra Zamkowego prowadzoną przez Klub Płetwonur-
ków „Mares” oraz doposażono Powiatowy Zarząd 
Dróg w sprzęt służący utrzymaniu pasów zieleni 
wzdłuż dróg powiatowych.

 Przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 4. 
i ochroną powierzchni ziemi w kwocie: 121 tys. zł
W latach 2007-2010 Zarząd Powiatu w Wałczu dofinan-
sował utylizację odpadów medycznych, czyli tych z pod-
wyższonej grupy ryzyka stanowiących problem dla pla-
cówki medycznej i generujących obciążenie finansowe.

Realizacja ww. działań na tak wielu płaszczyznach była 
możliwa dzięki merytorycznemu wsparciu radnych Rady 
Powiatu w Wałczu. 
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P o w i a t o w y  D z i e ń  D z i a ł k o w c a 

Powiatowe Dni Działkowca są podsumowaniem całego roku 
we wszystkich ogrodach działkowych w powiecie. Poszczegól-
ne zarządy ogrodów wyróżniają nagrodami najlepsze ogrody 
działkowe i odznaczają zasłużonych działkowców złotymi, 
srebrnymi i brązowymi odznakami "Zasłużony Działkowiec".

Rodzinny Ogród Działkowy "Raduń" w Wałczu:

Srebrne odznaki "Zasłużony Działkowiec" otrzymali:

Bogumiła Borkowska,• 
Hieronim Pucyk,• 
Stanisław Kowalski• 
Mikołaj Siedlecki.• 

Brązowe odznaki otrzymali:

Weronika Kuncewicz• 
Mirosław Małecki.• 

Wyróżnione osoby to: Romuald Matyszkiewicz, Ryszard 
Włodarek, Zbigniew Preś, Marta Nogaj, Tomasz Cy-
bulski, Beata Adamczewska, Maryla Pajurek, Michał 
Kucybała i Stanisław Maślak.

Rodzinny Ogród Działkowy im. "Bohaterów Wester-
platte" w Wałczu

Wyróżnione osoby to: Franciszek i Stefania Lewiccy, Jó-
zef i Wiesława Dziemińscy, Adam Taczkowski, Henryk 
i Zofia Dudzik, Ireneusz i Bogusława Gmurek, Wiktor 
Marcinkowski, Józef Woźniak i Elżbieta Porębiak.

Rodzinny Ogród Działkowy "Plony" w Wałczu

Wyróżnione osoby to: Jadwiga Grzelak, Dymitr Czaban, 
Kazimierz Siemiński, Barbara Chołuj, Patrycja Matysko, 
Jadwiga Mytko, Maria Lindstedt i Zdzisława Kruger.

Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" w Mirosławcu

Złote odznaki "Zasłużony Działkowiec" otrzymali:

Czesława Biesiada• 
Teresa Górzyńska• 

Wyróżnione osoby to: Krystyna Maternowska, Janusz 

Garbowski, Tadeusz Burdyński, Wiesława Młynarczyk, 
Janina Plicha, Elżbieta Michalczak i Jan Karwat.

Rodzinny Ogród Działkowy "Tulipan" w Tucznie

Wyróżnione osoby to: Janina i Janusz Helman, Małgo-
rzata Rzechtalska, Zenobia Wojciechowska, Stefania 
Kuciak, Marian Kuźbik i Mieczysław Woch.

Rodzinny Ogród Działkowy "Wypoczynek" w Wałczu

Wyróżnienia z okazji Powiatowego Dnia Działkowca i 45 - 
lecia powstania ogrodów "Wypoczynek" w Wałczu Srebrne 
odznaki "Zasłużony Działkowiec" otrzymali:

Kazimierz Cybulski• 
Jan Styrnik.• 

Brązowe odznaki otrzymali:

Alfred Kowalski,• 
Józef Świętoń,• 
Stanisław Rogoża,• 
Józef Lamparski• 
Józefa Bułatowicz.• 

Wyróżnione osoby to: Zdzisław Chmara, Stanisława Paw-
lak, Paweł Dudek, Wincenty Kościuk, Jadwiga Szklarz, 
Ignacy Milc, Marian Paśko, Władysław Skubek, Wero-
nika Witkowska, Mieczysław Bagiński, Bronisław Cichy, 
Zofia Zych, Michał Mazurkiewicz, Edyta Kowalczyk, Ro-
man Dyks, Ryszard Kuklis, Jan Mączka, Marianna Rup, 
Tadeusz Tumielewicz, Zdzisław Kukułka, Zenon Połeć, 
Stanisław Olichowski i Roman Musiał.
Wyróżnieni działkowicze otrzymali dyplomy i listy gratulacyj-
ne Starosty Wałeckiego oraz nagrody rzeczowe przydatne 
w ogrodzie: opryskiwacze, sekatory, konewki i wiele innych 
niezbędnych narzędzi ogrodniczych.

W obchodach uczestniczyli m.in.: Janusz Ciaś asystent 
Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Piotr Marszałek 
Dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu, Marek Bo-
rowski Prezes ROD "Wypoczynek w Wałczu - gospo-
darz uroczystości, radni Rady Powiatu w Wałczu i Miasta 
Wałcza, przedstawiciele: zarządów wszystkich ogrodów dział-
kowych w powiecie, wojska, policji, szkół, jednostek oświato-
wych, władz samorządowych gmin powiatu wałeckiego oraz 
Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Organizatorem obchodów Powiatowego Dnia Działkowca było 
Starostwo Powiatowe w Wałczu i Rodzinne Ogrody Działko-
we "Wypoczynek" w Wałczu - największy ogród w powiecie.
W części artystycznej wystąpiły zespoły: "Heaven", "NAST-
KI", "VOICES", grupy "EUFORIA", "SCANDI" oraz zawodnicy 
Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu.

Dnia 2 października 2010 r. z udziałem Bogda-
na Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego 
Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożec-
kiego Członka Zarządu Powiatu, Piotra Paw-
lika Przewodniczącego Rady Powiatu w Wał-
czu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu 
na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
"Wypoczynek" w Wałczu odbyły się obchody 
Powiatowego Dnia Działkowca.
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  I TURNIEJ ORLIKÓW 
 O PUCHAR STAROSTY WAŁECKIEGO

             - rocznik 2000 i młodsi

W turnieju zwyciężyła drużyna "WARTY POZNAŃ", któ-
ra zaprezentowała świetny football i zasłużenie wygrała choć 
rywale byli bardzo wymagający i również pokazali znakomitą 
pracę z młodzieżą prowadzoną w ich klubach. 
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz stwierdził, iż ko-
lejny raz okazało się, że wygrali najmłodsi adepci sportu, to dla 
nich budujemy "ORLIKI", to dla nich organizujemy imprezy tego 
typu. Zapewnił, że Powiat Wałecki w dalszym ciągu i z jeszcze 
większym rozmachem będzie się angażował w rozwój sportu 
oraz infrastruktury sportowej w Powiecie Wałeckim.
Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Wałczu. 
Przedstawiciel organizatora Michał Cebula pracownik Wy-
działu Promocji i Rozwoju zapowiedział, że kolejna edycja 
będzie jeszcze większym przedsięwzięciem, a Starostwo Po-
wiatowe w Wałczu dołoży wszelkich starań, aby kolejny impre-
za miała rangę międzynarodową. 

Przebieg turnieju w całości obserwowali gospodarze imprezy: 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyń-
ski Wicestarosta Wałecki, Tadeusz Łożecki Członek Za-
rządu Powiatu w Wałczu, Zbigniew Wolny Sekretarz 
Powiatu, Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Oświa-
ty, Kultury, Turystyki i Sportu oraz zaproszeni goście, 
w tym m. in. Wojciech Drożdż Wicemarszałek Woje-

Turniej, który odbył się dnia 25 września 2010 r. w Wałczu okazał się wielkim sukcesem 
Powiatu Wałeckiego! Cały czas zbieramy podziękowania od uczestników, rodziców, tre-
nerów i kibiców za pomysł, organizację i prowadzenie!

wództwa Zachodniopomorskiego, Janusz Ciaś repre-
zentujący Posła na Sejm RP Pawła Suskiego, Andrzej 
Wojdyło Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Go-
spodarczych w Wałczu, Jan Bednarek Wiceprezes Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, który objął nasz turniej 
oficjalnym patronatem oraz Grzegorz Maciejasz Prezes 
Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Goście, którzy przybyli do Wałcza w samych pochlebnych sło-
wach wypowiadali o organizacji turnieju. Trener Pogoni Szcze-
cin Leszek Pokładowski zapowiedział, że za rok sam się „wpro-
si” na tą imprezę, a trener GKP Gorzów Wielkopolski przyznał, 
że na takim Turnieju Orlików jeszcze nie był!

Jeszcze raz pragniemy podziękować sponsorom, bez któ-
rych turniej na pewno nie okazałby się takim wydarzeniem 
i sukcesem: URZĘDOWI MARSZAŁKOWSKIEMU WOJE-
WÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, VNH FABRY-
CE GRZEJNIKÓW W WAŁCZU, POLSKIEMU ZWIĄZKO-

WI PIŁKI NOŻNEJ, FIRMOM: ADMIRAL SPORT, SPORT 
SHOP ADI dystrybutor sprzętu sportowego ADIDAS, 
EKOMECH, RUCH S. A. SZCZECIN ODDZIAŁ WAŁCZ, 
SKŁADY BUDOWLANE VOX - DUKATO - PANA ANDRZE-
JA WOJDYŁO, MOLKIP - PAŃSTWO ARLETA I DARIUSZ 
LEWCZUKOWIE, PAŃSTWO ANNA I ADAM ŁUKASZE-
WICZOWIE, ŻYWIEC ZDRÓJ S.A., LUDWIG CZEKOLADA 
W TUCZNIE, oraz sędziom zawodów czyli Panom Zbi-
gniewowi Marczykowi i Michałowi Jankowskiemu!!!

Jeszcze raz „WIELKIE DZIĘKI” i do zobaczenia za rok! 

Wyniki turnieju:

I miejsce - "WARTA POZNAŃ"
II miejsce - "POLONIA CHODZIEŻ"
III miejsce - "GKP GORZÓW WIELKOPOLSKI"
IV miejsce - "ZAWISZA BYDGOSZCZ"
V miejsce - "POGOŃ SZCZECIN"

Najlepszy Zawodnik - Paweł Tupaj - "POLONIA CHODZIEŻ"
Najlepszy Bramkarz - Grzegorz Gibki - "GKP GORZÓW WLKP."

Król Strzelców - Dawid Sikora - "WARTA POZNAŃ"
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Starosta Wałecki Stefan Zaremba

Stefan Zaremba urodził się 25 
kwietnia 1902 r. w Piotrkowie Try-
bunalskim (woj. łódzkie). W latach 
1914-1919 uczęszczał do szkoły 
średniej w tejże miejscowości, koń-
cząc 7 klas. Od 1920 r. do 1923 r. 
pełnił służbę wojskową. W 1923 
r. rozpoczął pracę jako urzędnik 
państwowy. Do 1926 r. był prakty-
kantem administracyjnym w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie. 
Tutaj przeszedł wszystkie szcze-
ble kariery urzędniczej. W latach 
1926-1928 odbył praktykę we wła-
dzach administracyjnych. Pracował 
w starostwie powiatowym w Płoc-
ku i Mińsku Mazowieckim, pełniąc 
obowiązki referenta administra-
cyjno-karnego, administracyjno-
prawnego i wojskowego. 

Od 1928 r. do 1939 r. po zda-
niu egzaminu administracyjnego 
i ukończeniu 2 letniego kursu admi-
nistracyjno-prawnego w Warszawie 
pracował w charakterze referenda-
rza w powiecie typińskim. W okre-

sie II wojny światowej ukrywał się 
z teściem w miejscowości Raciazn 
(powiat sierpecki). Tutaj wspólnie 
z mistrzem malarskim prowadził 
warsztat malarstwa pokojowego. 18 
kwietnia 1945 r. przybył do Wałcza 
z grupą operacyjną jako Pełnomoc-
nik Rządu RP na Obwód Wałcz.

Według doniesień PUBP 
w Wałczu Stefan Zaremba nie 
uczestniczył w życiu społecz-
no-politycznym powiatu wa-
łeckiego. Pomimo specjalnych 
zaproszeń nie wziął udziału m.in. 
w akademii 1. Maja, w obchodach 
związanych ze Świętem Morza (30 
czerwiec 1945 r.), w rocznicy bi-
twy grunwaldzkiej (15 lipiec 1945 
r.) oraz w wiecu zorganizowanym 
przez Polską Partię Socjalistyczną 
pod hasłem „Żądamy wysiedlenia 
Niemców z granic Państwa Polskie-
go” (30 grudzień 1945 r.). 

Po rozpatrzeniu materiałów do-
tyczących działalności „polityczno-
wywrotowej” S. Zaremby, UB opra-

cowało plan agenturalnego opraco-
wania o krypt. „Żbik”. Na starostę 
donosił m.in. agent „Mongoł”… 

 
Opracował: Przemysław Bartosik

PS. Więcej o inwigilacji Stefana 
Zaremby w publikacji przygotowanej 

przez autora 
pt. „Samorząd powiatowy w Wałczu 

w latach 1945-2010”.

W 1945 roku starostą powiatu wałeckiego został Stefan 
Zaremba.  Za  popieranie  Polskiego  Stronnictwa  Ludo-
wego i działacza ruchu ludowego, Stanisława Mikołaj-
czyka,  był  inwigilowany przez Powiatowy Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego w Wałczu. Założono na niego 
sprawę o kryptonimie „Żbik”.

Starosta Wałecki Stefan Zaremba
(Wałcz, 1946 r.)

Niebawem ukaże się publikacja autorstwa 
Przemysława Bartosika pt. „Samorząd powiatowy 

w Wałczu w latach 1945-2010”.
     Część I dotyczy działalności Wydziału Powiatowego i Powia-
towej Rady Narodowej w Wałczu przed transformacją ustrojową 
(lata 1945-1975).
     Należy odnotować dostrzegalny brak opracowań, głównie 
w formie monografii przedstawiającej sposób sprawowania wła-
dzy i dokonania gospodarcze oraz społeczne w powiecie wałec-
kim po II wojnie światowej. Literatura politologiczna, socjologicz-
na, ekonomiczna i historyczna na temat powiatu wałeckiego jest 
skromna.
     Autor wyszedł z założenia, że wypada zapełnić istniejącą lukę 
badawczą publikacją przedstawiającą organizację powiatu wałec-
kiego w okresie powojennym. Ukazany został system sprawowa-
nia władzy, w tym decyzje społeczno-ekonomiczne podejmowane 
przez samorząd powiatowy oraz jego efekty.

Publikacja została opracowana z inspiracji 
i pod patronatem starosty wałeckiego Bogdana Wankiewicza            

i wicestarosty wałeckiego Jerzego Goszczyńskiego.
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ły zrealizowane w ramach projektu 
"Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym 
startem w dorosłość". Projekt dofinan-
sowany jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013. W ramach podję-
tych działań inwestycyjnych zostały już 
wykonane i wyposażone dwie nowe 
pracownie komputerowe. Została zmo-
dernizowana jedna z najstarszych oraz 
oddana została nowoczesna sala au-
diowizualna. Koszt wykonania pracow-
ni komputerowych wyniósł 505 tys. zł 

Uroczystości w ZS Nr 4 RCKU

Siedziba władz Powiatu, zostanie powiększona o łącz-
nik z windą, a przebudowie ulegnie także obecna klatka 
schodowa i pomieszczenia parteru, sąsiadujące z przybudów-
ką. Na parterze istniejącego budynku zostanie powiększona 
sala obsługi interesanta oraz wykonane zostanie dodatkowe 
wejście, tak by ułatwić dostęp do budynku osobom niepeł-
nosprawnym. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków 
własnych starostwa i wyniesie ok. 900 tys. zł.  
Zakończenie pierwszego etapu prac rozbudowy bu-
dynku o łącznik, przewidziano na koniec czerwca 
2011 roku.  Na ten sam termin zaplanowano ponadto wy-
konanie termomodernizacji budynku starostwa, która 
swym zasięgiem obejmie również nowo wybudowaną część 
obiektu. Prace polegające głównie na wymianie stolarki 
okiennej oraz dociepleniu ścian zewnętrznych wykona wa-
łecka firma PPHU Tombud Tomasz Czerwiński. Inwestycja 
za ok. 330 tys. zł zostanie sfinalizowana w połowie z budże-
tu Powiatu oraz ze środków pochodzących z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest 
to już 4 powiatowy obiekt, po budynku biblioteki ZS nr 1 
oraz budynku sali i budynku głównym ZS nr 2, który w ra-
mach założeń projektu „Termomodernizacji budynków uży-
teczności publicznej na terenie Powiatu Wałeckiego” będzie 
remontowany w Wałczu.
Umowę, na prace termomodernizacyjne przedsta-

wiciele Zarządu Powiatu, Starosta Wałecki Bogdan 
Wankiewicz oraz Wicestarosta Jerzy Goszczyński, 
podpisali w dniu 2 listopada br. Taka rozpiętość cza-
sowa między rozpoczęciem pierwszej inwestycji a startem 
drugiej, była podyktowana faktem, że trzeba było pocze-
kać na wybudowanie łącznika. 
Postawienie stanu surowego sukcesywnie postępuje i ma 
być ukończone do końca obecnego roku. Wtedy też mają ru-
szyć pierwsze prace termomodernizacyjne, które równolegle 
z wykończeniem wnętrz nowej części budynku powinny zo-
stać ukończone nie później jak w połowie przyszłego roku.
Siedziba Starostwa Powiatowego, którą po rozbudo-
wie i termomodernizacji ujrzymy na koniec czerwca 
2011, będzie przygotowana pod kolejny planowany 
etap rozbudowy obiektu. W przyszłości łącznik ma po-
łączyć istniejącą część z nowym, mniejszym budynkiem, 
w którym mieścić się będzie między innymi sala sesyjna. 
Zwiększeniu ma ulec również parking dla interesantów.

16 lipca 2010 r. Powiat Wałecki zawarł umowę z fir-
mą KMC Administrator z Piły, na rozbudowę bu-
dynku siedziby Starostwa Powiatowego w Wałczu. 

Termomodernizacja i przebudowa budynku
starostwa powiatowego

W dniu 4 listopada 2010 r. z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałec-
kiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Zbigniewa Wolnego 
Sekretarza Powiatu w ZS Nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się uroczystość oddania do użytku nowoczesnej kompute-
rowej sali audiowizualnej oraz windy dla niepełnosprawnych.

a sali audiowizualnej 308 tys. zł.
    Drugim obiektem, który został odda-
ny do użytku to winda dla niepełno-
sprawnych. Inwestycja ta otrzymała 
dofinansowanie z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach "Programu wyrówny-
wania różnic miedzy regionami II".
Dzięki windzie budynek B szkoły, został 
w pełni przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych. Koszt tej inwestycji 
to blisko 154 tys. zł, w 50% sfinanso-
wany przez PFRON, 50% Starostwo.
W 2011 roku zostaną zrealizowane 
kolejne zadania. Dokończona zostanie 
budowa III piętra budynku B, na któ-
rym będzie utworzona część recepcyj-
no-hotelowa i sala obsługi konsumenta 
oraz doposażona zostanie pracownia 
gastronomiczna. Wartość całego pro-
jektu wyniesie blisko 1,6 mln zł, z tego 
50% zostanie dofinansowane z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
a 50% pokryje Starostwo Powiatowe.
Inwestycje te zdecydowanie poprawią 
jakość kształcenia młodzieży w Zespo-
le Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu. 

Ponadto podczas uroczystości 
podpisano umowę na dofinanso-
wanie budowy drugostronnego 
zasilania energetycznego powia-
tu wałeckiego. Umowę podpisali 
Mieczysław Jezierski Dyrektor 
ENEA Rejon w Wałczu i Władysław 
Husejko Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego.
Wartość inwestycji to 20 mln złotych, 
z czego 8 mln stanowi dofinansowanie 
z urzędu marszałkowskiego.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Ar-
tur Różycki prezes zarządu ENEA 
Operator Poznań, Artur Kowal-
czyk Zastępca Prezesa Zarządu 
ENEA Operator Poznań, przedstawi-
ciele władz samorządowych gmin po-
wiatu wałeckiego, przedstawiciele za-
chodniopomorskiego oddziału PFRON, 
urzędu marszałkowskiego, lasów pań-
stwowych, duchowieństwa, prokura-
tury, policji, starostwa powiatowego, 
jednostek podległych powiatowi, dy-
rektorzy szkół, przedstawiciele wyko-
nawców, delegatury oświaty, wałeccy 
przedsiębiorcy oraz media.
Inwestycje w ZS Nr 4 RCKU zosta-
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Radni obradowali owocnie, ale żad-
ne przedsięwzięcia nie miałyby szans 
realizacji, gdyby nie rzetelna, cięż-
ka i odpowiedzialna praca wszystkich 
pracowników Starostwa Powiatowego 
i jednostek organizacyjnych Powiatu 
oraz jego służb, inspekcji i straży. 
Wszystkim więc pracownikom: Staro-
stwa Powiatowego, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Powia-
towego Zarządu Dróg, Powiato-
wego Urzędu Pracy, Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, Domu 
Pomocy Społecznej, Rodzinnego 
Domu Dziecka w Ostrowcu, Szkół 
ponadgimnazjalnych, Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, Powiatowej 
Biblioteki Publicznej, Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go, Komendy Powiatowej Policji, 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, Powiatowej Wete-
rynarii, Powiatowej Stacji Sanitar-

no-Epidemiologicznej, 107 Szpitala 
Wojskowego należą się słowa uznania 
i podziękowania.
Wiele zadań należących do kompetencji 
samorządu powiatowego podejmowały 
organizacje pozarządowe. Wspierane 
środkami Powiatu wykonywały zada-
nia z zakresu upowszechniania kultury, 
kultury fizycznej i sportu, w dziedzinie 
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci 
i młodzieży, w dziedzinie promocji i roz-
woju gospodarczego oraz w dziedzinie 
porządku, bezpieczeństwa publicznego 
i promocji zdrowia. 
Do najbardziej aktywnych należały: 
CAL „Dialog”, Związek Ukraińców 
w Polsce, Liga Ochrony Przyrody, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Polski Związek Emerytów Renci-
stów i Inwalidów, Kluby sportowe 
(w tym Uczniowskie Kluby Spor-
towe), SDN „Uśmiech”, Wałeckie 
Towarzystwo Muzyczne, Harcerze, 
Związek Głuchych, Związek Nie-
widomych, Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich, Caritas przy Parafii Św. 
Antoniego, Stowarzyszenie Kobiet 
Ziemi Wałeckiej „Amazonka”.
Kadencja 2006-2010 pokazała dobrą 
współpracę obywateli zrzeszonych 
w różnych organizacjach z samorzą-
dem powiatowym.
Dziękując za tę aktywność deklarujemy 
dalszą – mamy nadzieję – jeszcze bar-
dziej efektywną pracę  integrującą ludzi 
zamieszkujących naszą „Małą Ojczyznę”.
Cieszymy się również z faktu, że na 
ziemi wałeckiej budowane są struktu-
ry nowoczesnej armii. Mamy nadzieję, 
że wojsko stanie się ważnym i trwałym 
elementem w Wałczu.

JERZY GOSZCZYŃSKI
Wicestarosta Wałecki

CZAS PODSUMOWAŃ                       
Upływa  III  kadencja  Rady  Powiatu  w  Wałczu  –  rady, 
która była odważna, pracowita i skuteczna. Inspirowa-
ne przez Zarząd Powiatu projekty uchwał były analizo-
wane tyleż wnikliwie, co błyskawicznie. Konsekwencją 
tej pracy było podejmowanie kolejnych wyzwań wzbo-
gacających powiat wałecki.

Cztery lata minęły tak szybko...
    Wydaje mi się, że to najkrótsze cztery lata, jakie prze-
żyłem. Co było tego powodem? Przede wszystkim ogrom pracy 
spowodowanej pozyskiwaniem funduszy, tak unijnych, jak i kra-
jowych. Na początku kadencji Rada miała swój ustalony harmo-
nogram spotkań. Średnio sesja wypadała raz na dwa miesiące. 
Jednak zabiegi w pozyskiwaniu środków przez Zarządu Powiatu 
spowodowały, że musieliśmy ustalony porządek nieustannie 
weryfikować. A każda dodatkowa sesja Rady Powiatu to było 
wprowadzanie dodatkowych środków do budżetu powiatu.

Mam wrażenie, że nie licząc pierwszej kadencji Rady, była 
to najbardziej merytoryczna i najbardziej zapracowana kaden-
cja Rady Powiatu. Zaczęliśmy bardzo zdecydowanie wpływać 
na zmiany na wszystkich polach działalności Rady: szkoły, wy-
korzystanie mienia Powiatu, drogi i szpital.
Radni wszystkich czterech klubów pokazali, że możemy 
się różnić politycznie, ale podczas pracy w komisjach i na 
sesjach potrafiliśmy dochodzić do wspólnych stanowisk. 
Ponad 95% wszystkich naszych głosowań, to były decyzje podej-
mowane jednogłośnie. Te pozostałe 5% to głosowania, w któ-
rych ktoś wstrzymywał się od głosowania, a przypadki, w których 
radni głosowali przeciwko należały do wielkiej rzadkości.

Prowadzenie Rady Powiatu rozpoczął Paweł Suski, 
który rok później (w 2007 roku) został wybrany na Posła. 

Jestem bardzo dumny 
z tego, że od 2007 
roku mogłem prowa-
dzić Radę Powiatu, 
która była bardzo me-
rytoryczna i odważna 
w swoich posunię-
ciach, czego najlepszym dowodem była decyzja o połą-
czeniu wałeckich szpitali. Tę trudną decyzję podjęliśmy 
tylko przy jednym głosie wstrzymującym. Radni czuli dużą 
odpowiedzialność o losy szpitala i jeszcze większą o dalsze 
zatrudnienie pracowników Szpitala Powiatowego.
Cieszę się również z tego, że potrafiliśmy do samego 
końca stanowić jedność w Radzie, mimo różnego spoj-
rzenia i światopoglądu. Nawet wybory, które za chwilę 
nas czekają, nie spowodowały wielkich zakłóceń w pra-
cach Rady – za co wszystkim Radnym chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować.

Z poważaniem
Piotr Pawlik
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Przypomnę tylko te najważniejsze, z któ-
rymi musieliśmy się zmierzyć zaczynając 
praktycznie od fazy projektowej. To mo-
dernizacja dróg i bazy oświatowej oraz 
remont i budowa przyległych do szkół 
stref rekreacji oraz boisk. Pierwszą z in-
westycji, którą udało nam się zrealizować 
w zakresie poprawy infrastruktury drogo-
wej była ulica Dworcowa. Inwestycja 
finansowana była w 50% ze środków kra-
jowych, z 1% subwencji drogowej Ministra 
Infrastruktury. Przebudowa rozpoczęła się 20 
sierpnia 2007 r. i trwała 4 miesiące. Wartość 
robót wyniosła 742.830 zł. Kolejnym moder-
nizowanym odcinkiem była ul. Nadjeziorna 
prowadząca w kierunku Przybkowa  - 
5 km (łącząca drogę krajową Nr10 z drogą 
wojewódzką). Inwestycja finansowana była 
w 50% z Narodowego Programu Rozwoju 
Dróg Lokalnych. Prace objęły także wykona-
nie zatok autobusowych w Przybkowie oraz 
przebudowę skrzyżowania z ul. Bydgoską. 
Ponadto podczas remontu wykonano przy ul. 
Nadjeziornej chodnik, który prowadzi aż do 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Wester-
platte" w Wałczu. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 3,13 mln zł, z czego 1,1 mln zł to 
dotacja celowa z Rządowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Ostatnią z reali-
zowanych inwestycji jest modernizacja 
drogi ze Strączna do Tuczna w partner-
stwie z Gminą Wałcz i Gminą Tuczno. 
Inwestycja finansowana jest w 50% z RPO 
Województwa Zachodniopomorskiego. Jej 
realizację w obu przypadkach  przewiduje się 
na lata 2010-2011. W ten sposób, w ciągu 
zaledwie trzech lat udało nam się zmoderni-
zować 20 km dróg powiatowych. Pełnią one 
rolę dróg strategicznych spinając  drogi kra-
jowe i wojewódzkie.

Powiat wałecki ma doskonale roz-
budowaną sieć szkół o różnych profi-
lach nauczania. Co roku odnotowujemy 
duże zainteresowanie kształceniem w szko-
łach ponadgimnazjalnych zarówno wśród 
młodych mieszkańców powiatu wałeckiego, 
jak i powiatów sąsiednich. Bardzo ważnym 
zatem elementem była poprawa infrastruk-
tury, warunków nauczania, utworzenia stref 
rekreacji przy placówkach oświatowych jak 
i umożliwienie podnoszenia umiejętności 
zgodnie z wymaganiami rynku pracy. W cią-
gu czterech lat udało nam się zrealizować 
wszystkie zadania w tym zakresie. 

W Zespole Szkół Nr 1 (Liceum Ogól-
nokształcące im. Kazimierza Wielkiego 
oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego) 

wykonano termomodernizację budyn-
ku szkoły. Przeznaczono na to środki wła-
sne w ramach preferencyjnej pożyczki  z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z 30% umorzeniem 
oraz termomodernizację budynku biblioteki 
szkolnej z 50% dotacją bezzwrotną z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i  
Środowisko. W ramach inwestycji realizowa-
nych przy Zespole Szkół nr 1 wykonano także 
schody  przeciwpożarowe w internacie Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego na kwotę 65 314 
zł. Z kolei jeszcze przed rozpoczęciem prac 
termomodernizacyjnych w 2007 roku, na 
obszarze należącym do tej placówki oświa-
towej, oddano do użytku boisko ze sztuczną 
nawierzchnią do piłki ręcznej i koszykówki.

W Zespole Szkół nr 2 im. Prof. 
Wiktora Zina (Technikum Budowlane, 
Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa) również realizo-
waliśmy prace termomodernizacyjne 
z POIiŚ. Objęły one budynek szkoły i salę 
gimnastyczną. W 2008 roku natomiast 
oddano do użytku kompleks dwóch 
boisk ze sztuczną nawierzchnią do pił-
ki nożnej (72 x 36m) oraz mniejsze (44 x 
30m) wielofunkcyjne do gier zespołowych 
tj.: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i te-
nisa ziemnego zrealizowane w ramach pro-
gramu "BLISKO BOISKO". Całkowity koszt 
budowy obydwu boisk wyniósł 1.006 500 zł, 
a inwestycje sfinansowały: Starostwo Po-
wiatowe w Wałczu w kwocie ponad 700 tys. 
zł. , PZU ŻYCIE S. A. i PZU S. A. w kwocie 
200 tys. zł (po 100 tys. zł) oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w kwocie 100 tys. zł. 

Największe środki z budżetu po-
wiatu przeznaczone zostały na remont 
Zespołu Szkół Nr 3. Objął on termomo-
dernizację budynku szkoły i kapitalną mo-
dernizację sali gimnastycznej. Powstało rów-
nież przy szkole boisko wielofunkcyjne 
z lodowiskiem. Przeprowadzono ponadto 
prace remontowo - modernizacyjne placu 
przy sali gimnastycznej szkoły oraz terenu 
przyległego do boiska wielofunkcyjnego z lo-
dowiskiem. 

W Zespole Szkół nr 4 Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
realizowano dwa projekty – termo-
modernizacyjny POIiŚ oraz "Atrakcyj-
na szkoła zawodowa dobrym startem 
w dorosłość" z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego. W przypadku tego 

ostatniego celem była poprawa standardu 
i jakości kształcenia w placówce oraz wzrost 
dostępności do edukacji na poziomie ponad-
gimnazjalnym poprzez stworzenie odpowied-
nio wyposażonej bazy dydaktycznej, umożli-
wiającej realizację nowoczesnych programów 
rozwoju młodzieży. Całkowita wartość tego 
projektu wynosi około 1,5 miliona złotych, 
a maksymalne dofinansowanie ze środków 
RPO WZ to 50%, czyli ponad 775 tys. złotych. 
Pozostałe środki pochodzą z budżetu powia-
tu. W Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu, 
w grudniu 2008 roku oddano również 
kompleks boisk sportowych ze sztuczną 
nawierzchnią do piłki nożnej (30x62 m) 
oraz wielofunkcyjne (26x56 m) do koszykówki 
i siatkówki, zrealizowany w ramach programu 
"MOJE BOISKO ORLIK 2012". 

Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej, gdzie powiat wa-
łecki jest liderem, jest sztandarowym 
programem realizowanym w kończącej 
się kadencji. To projekt o wartości około 28 
milionów. A jakie korzyści? Przede wszystkim 
oszczędności na ogrzewaniu, które dochodzą 
do 30, a nawet 40 proc. Powiat realizował 
swoje zadania, które sobie rokrocznie narzu-
cał planem inwestycyjnym. W 2007 roku 
były to inwestycje na kilkaset tysięcy 
złotych, a w 2010 roku bilans ten wy-
niósł 18 milionów. Inwestowaliśmy, bo 
chcieliśmy żeby był rozwój, rozwój powiatu, 
miasta, sąsiednich gmin. Skupiliśmy się nie 
tylko na zadaniach wewnętrznych, ale i ze-
wnętrznych. Stąd nasze zabiegi dotyczące 
uruchomienia drugostronnego zasilania, 
które wreszcie po 19 latach planów stanie się 
faktem. Następna inwestycja, w którą szcze-
gólnie zaangażowaliśmy się to połączenie 
kolejowe Wałcz – Ulikowo – Szczecin. 

Podsumowując wszystkie te zagadnienia 
chcę podkreślić, że wszystkie dokonania nie 
byłyby możliwe, gdyby nie doskonała współ-
praca z ludźmi, radnymi, współpracownikami, 
gospodarzami gmin wchodzących w skład 
powiatu, liderami organizacji i stowarzyszeń, 
dyrektorami placówek oświatowych. Docie-
rające od nich sygnały, wnioski, pomysły 
warunkowały rozwój, bo zadaniem powiatu 
i moim jako starosty było wypełnienie misji, 
którą powierzyli mi mieszkańcy, by dany nam 
czas wykorzystać skutecznie. 

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

dany nam czas 

wykorzystaliśmy skutecznie

Cztery lata temu Zarząd Powiat Wałec-
kiego postawił sobie wiele trudnych za-
dań do realizacji.
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To Państwa zasługa

Powoli zbliża się do 
końca kadencja samo-
rządów. Wydawać się 
mogło, że wybory 2006 
roku dopiero co się od-
były. Doskonale poka-
zuje to jak bardzo szyb-
ko upływa nam czas. 
Pamiętam jesień 2006 
roku i ogromną radość 
jaką czułem z uzyska-
nego w wyborach wspa-
niałego wyniku. Czułem 
ogromną dumę z tak dużego poparcia jakim mnie Państwo 
obdarzyli. Nie wiedziałem przecież wówczas, że już za rok 
otrzymam od Państwa jeszcze większe poparcie w wybo-
rach parlamentarnych. 
Pamiętam jednak ogromną chęć działania nas i kolegów 
z ORS Przyszłość. Mocno wsparli nas radni z Prawa i Spra-
wiedliwości. Szybko okazało się, że problemy z jakimi 
przyszło się zmierzyć zjednoczyły praktycznie całą 
Radę Powiatu, którą przez rok miałem zaszczyt kierować 
jako przewodniczący. Przypomnę, że już w styczniu 2007 
roku komornik zajął konta Szpitala Powiatowego. Przed 
powiatem stanęło widmo likwidacji placówki, a co za tym 
idzie tragiczna sytuacja pracowników. Problem, który odkła-
dano przez kilka lat należało rozwiązać. Był to na pewno 
sprawdzian zarówno dla Rady jak i Zarządu. To wiele spo-
tkań, wiele nieprzespanych nocy, mnóstwo stresów i świa-
domość, że mimo iż robi się wszystko co w ludzkiej mocy 
aby uchronić powiat i jego mieszkańców przed znacznie po-
ważniejszymi następstwami i tak pojawią się głosy niezado-
wolonych. Mieliśmy pełną świadomość, że decyzja wywoła 
różne komentarze. Wiedzieliśmy, że przeciwnicy polityczni 
będą chcieli wykorzystać to przeciwko nam, niepotrzebnie 
jątrząc i podgrzewając atmosferę. I o ile nie pomyliliśmy się 
w tym, że jedynym słusznym wyjściem była decyzja o połą-
czeniu szpitali, tak i nie pomyliliśmy się, że przeciwnicy będą 
chcieli to wykorzystać. Na pewno cieszy tu postawa Radnych 
Powiatu, którzy przy jednym głosie wstrzymującym podjęli 
decyzję o połączeniu szpitali. Przed wyborami jednak temat 
ponownie wrócił. Tym razem jednak rozpuszczane zostały 
głosy o niepewnej przyszłości 107 Szpitala Wojskowego. 
Społeczeństwo zaczęto straszyć widmem jego likwidacji, co 
nijak się miało do rzeczywistości. Jeszcze raz zapewniam 
Państwa, że przyszłość szpitala jest niezagrożona. Jest de-
cyzja o pozostawieniu 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu 
w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej. Chętnych 

Wieści z Sejmu RP odsyłam do odczytania na stronach sejmowych proto-
kołu z ostatniego posiedzenia Komisji Obrony Narodo-
wej, gdzie temat ten poruszałem.

* * *

Ledwie powiat uporał się z problemem szpitala poja-
wiły się nowe wyzwania. Przez poprzednie kadencje 
powiat był niezwykle zapóźniony inwestycyjnie. Wia-
domym było, że obecne finansowanie starostwa nie 
pozwala na znalezienie zbyt wielu środków na inwesty-
cje własne. Dlatego rozpoczęło się zabieganie o fundu-
sze zewnętrzne, a przede wszystkim unijne. Już jako 
poseł miałem okazję widzieć zaangażowanie starosty 
i Zarządu w zabieganie o fundusze. To była zupełnie 
nowa jakość w naszym lokalnym samorządzie. Deter-
minacja, chęć skutecznego działania, chęć zrobienia 
czegoś dla mieszkańców. Była okazja aby skorzystać 
z pieniędzy zewnętrznych i udało się to w niemal stu 
procentach. Wymagało to ogromnego wysiłku ale na 
pewno się opłacało. 
Szanowni Państwo, efekty czterech lat są do-
skonale widoczne. W Wałczu powstały w tym okre-
sie boiska wielofunkcyjne przy "Rolniku", "Budowlance" 
i "zawodówce". To ostatnie boisko okazało się hitem, 
bowiem przez okres jesienno zimowy przemienia się 
w sztuczne lodowisko. Wyremontowano ulicę Dworco-
wą, drogę do Przybkowa, a obecnie remontowana jest 
droga pomiędzy Strącznem, a Tucznem. Wyremonto-
wany został "Kazik", "Budowlanka", "Rolnik" jest uno-
wocześniany. Unowocześniany i rozbudowywany jest 
budynek starostwa. Niedawno oddany został po ter-
momodernizacji budynek Powiatowego Urzędu Pracy. 
Udało się doprowadzić po wielu latach do podpisania 
umowy na budowę drugostronnego zasilania Wałcza. 
Kto tego dokonał? Dzięki komu są te inwestycje? 
Odpowiedź na te pytania jest banalnie prosta - dzię-
ki Państwu! To przecież Państwo zadecydowali w po-
przednich wyborach o takim, a nie innym składzie Rady 
Powiatu. To Państwo postawili na ludzi, którzy Waszym 
zdaniem będą dobrze sprawować mandat radnego i lu-
dzie ci zwyczajnie nie zawiedli. To co stało się przez 
cztery lata w powiecie jest doskonałym argumentem 
przemawiającym za tym, że nie mają racji ci, którzy 
twierdzą, że nie idą do głosowania, bo nic to nie zmie-
ni. To właśnie Państwo możecie zmienić system zarzą-
dzania zarówno miastem jak i powiatem. To Państwo 
decydujecie o tym, kogo obdarzycie swoim zaufaniem 
i to Państwo rozliczycie tych ludzi za ich działalność. Pra-
gnę zachęcić Państwa do głosowania w dniu 21 listopa-
da. Jeden Państwa głos może zdziałać bardzo wiele...

Poseł na Sejm RP
Paweł Suski



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.


