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Nowo wybrani radni Rady Powiatu
W dniu 30 listopada 2010 r. w sali na-
rad Starostwa Powiatowego w Wał-
czu odbyła się uroczystość wręczenia 
zaświadczeń Powiatowej Komisji Wy-
borczej w Wałczu nowo wybranym 
radnym Rady Powiatu w Wałczu. Za-
świadczenia wręczył Przewodniczący Po-
wiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu 
p. Marcin Zieliński.

W wyborach, które odbyły się w dniu 21 
listopada 2010 r. radnymi Rady Powiatu 
w Wałczu zostali wybrani: 

Bogdan Białas, Jerzy Goszczyński, Ja-
dwiga Jankowska - Klonowska, Jan 
Kaczanowicz, Danuta Kęsek, Zdzisław 
Kmieć, Tadeusz Łożecki, Jan Matu-
szewski, Piotr Pawlik, Marek Pawłow-
ski, Janusz Różański, Marek Subocz, 
Bogusława Towalewska, Bogdan 
Wankiewicz, Tadeusz Wenio, Tadeusz 
Węgrzynowski, Mirosław Wiercioch.  

ślubowanie piotra pawlika
burmistrza mirosławca                     str. 9

  Powiat wałecki będzie się nadal rozwijał 
     dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki              str. 10

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom Powiatu Wałeckiego 

radosnych i  spokojnych dni 
spędzonych w r odz innym gr onie 

oraz 
wszelkie j  pomyślnośc i  w Nowym 2011 Roku

Bogdan Wankiewicz
Star osta Wałecki

Jerzy Goszczyński
Wicestar osta Wałecki

Bogdan Białas
Przewodnicząc y Rady Powiatu
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YBORY 2010   W

Miasto i Gmina Człopa 
burmistrz: Zdzisław Kmieć

G m i n y  P o w i a t u 

Dariusz Pogorzelski 1. 
Zbyszek Ślusarski 2. 
Dariusz Baniowski 3. 
Marlena Otto4. 
Halina Kaczmarek5. 
Małgorzata Bukała 6. 
Zofia Furman 7. 
Marian Storman8. 

Pow ia t  Wa ł e ck i

W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D O W E   2 0 1 0
burmistrzów, wójta, radnych do rad gmin i powiatu

R a d a  P o w i a t u  w  W a ł c z u 

Piotr Czech1. 
Zenon Gębarowski2. 
Dariusz Bartosik3. 
Magdalena Zielonka 4. 
Janina Borowiec 5. 
Bolesław Romaniuk 6. 
Piotr Suchojad 7. 
Henryk Nowak 8. 

Miasto i Gmina Tuczno  
burmistrz: Krzysztof Hara

Leszek Janiak1. 
Sławomir Szewczyk2. 
Zbigniew Walczak3. 
Katarzyna Krysztofczyk4. 
Maria Świderska5. 
Magdalena Wawrzyniak6. 
Jerzy Komar7. 
Krzysztof Mikołajczyk8. 

Gmina Wałcz   
wójt: Piotr Świderski

Dariusz Szałowiński, 1. 
Bogusława Wojdyła, 2. 
Adrian Szatkowski, 3. 
Witold Rup,4. 
Aldona Piaskowska,5. 
Florian Guzowski, 6. 
Agnieszka Cybulska, 7. 
Teresa Tunkiewicz, 8. 

Miasto i Gmina Mirosławiec  
burmistrz: Piotr Pawlik

Sławomir Kiszka 9. 
Krzysztof Sawczyszyn10. 
Artur Banaśkiewicz11. 
Wojciech Lisowski 12. 
Ryszard Grobel 13. 
Anna Gryćko14. 
Cezary Pluta 15. 

Ewelina Zdanowicz 9. 
Stanisław Wiese 10. 
Iwona Kłos 11. 
Elżbieta Nuszkiewicz 12. 
Justyna Pusiarska 13. 
Katarzyna Biegańska-Pańczyk 14. 
Dorota Sabara 15. 

Zenon Maszczak9. 
Ireneusz Herman10. 
Andrzej Mozelewski11. 
Janina Sałachub12. 
Alicja Meslin13. 
Józef Wesół14. 
Józef Madaj15. 

Miasto Wałcz   
burmistrz: Zdzisław Tuderek

Zbigniew Wolny1. 
Czesław Mai2. 
Jerzy Poszepczyński3. 
Zbigniew Ryder4. 
Edward Szymelfenig5. 
Jolanta Wagner6. 
Andrzej Ksepko7. 
Piotr Marszałek8. 
Michał Cebula9. 
Maria Minkowska10. 
Krzysztof Piotrowski11. 

Elżbieta Skoczylas12. 
Janina Fischer13. 
Józef Kiziuk14. 
Bożena Terefenko15. 
Krystyna Kołodziejska-Motyl16. 
Krystyna Światowa17. 
Marek Giłka18. 
Marek Matela19. 
Zdzisław Tuderek20. 
Stanisław Bęben21. 

Marian Leśniak, 9. 
Jan Kurowski, 10. 
Tadeusz Biernat, 11. 
Jan Uran, 12. 
Sylwia Walczak, 13. 
Krzysztof Wieczorek, 14. 
Robert Gąsiorowski,15. 

Skład Rady Powiatu  

przewodniczący: Bogdan Białas
wiceprzewodniczący: Tadeusz Wenio

Bogdan Białas 1. 
Jerzy Goszczyński  2. 
Jan Kaczanowicz 3. 
Danuta Kęsek 4. 
Zdzisław Kmieć 5. 
Tadeusz Łożecki 6. 
Jan Matuszewski 7. 
Andrzej Gostołek 8. 
Marek Pawłowski 9. 

Janusz Różański 10. 
Marek Subocz 11. 
Bogusława Towalewska 12. 
Bogdan Wankiewicz 13. 
Tadeusz Wenio 14. 
Tadeusz Węgrzynowski 15. 
Mirosław Wiercioch16. 
Jadwiga Jankowska - Klonowska17. 

I sesja Rady Powiatu IV kadencji
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         ASZE SPRAWYN

Dobry  K l ima t

I sesja Rady powiatu IV kadencji - 2 grudnia 2010 r. 

Podczas I sesji Rady Powiatu IV kadencji, 
która odbyła się w auli Zespołu Szkół Nr 1 
w Wałczu nowo wybrani radni złożyli uro-
czyste ślubowanie. 

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym najstarsza wiekiem radna 
Pani Jadwiga Jankowska-Klonowska otworzyła obrady 
I sesji IV kadencji Rady Powiatu w Wałczu, przywitała 
radnych, Zarząd Powiatu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, 
mieszkańców powiatu oraz przedstawicieli mediów.
Wszyscy radni złożyli ślubowanie po odczytaniu treści: 
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wyko-
nywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec 
suwerenności i interesów Państwa Polskiego, 
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspól-
noty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpo-
spolitej Polskiej”.
Rada Powiatu jednogłośnie na Przewodniczącego 
wybrała Bogdana Białasa. 
Zgodnie ze Statutem Powiatu od obecnej kadencji rada 
wybierała tylko jednego wiceprzewodniczącego, którym 
został Tadeusz Wenio.   
Po wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczą-

cego rada dokonała wyboru Zarządu Powiatu Wałec-
kiego. Starostą Wałeckim jednogłośnie został 
wybrany dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarostą 
Jerzy Goszczyński, a Członkiem Zarządu został 
Tadeusz Łożecki.  
Wicestarosta Jerzy Goszczyński oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Bogdan Białas   w imieniu Rady Powiatu złożyli  
gratulacje i wręczyli kwiaty nowo wybranemu Staroście  
Wałeckiemu Bogdanowi Wankiewiczowi. 

Dnia 19 listopada 2010 r. Bogdan Wan-
kiewicz Starosta Wałecki i Piotr Pawlik 
Przewodniczący Rady Powiatu uczest-
niczyli w otwarciu przebudowanej drogi 
nr 177 z Sośnicy do Mirosławca. 

Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na od-
cinku Sośnica - Mirosławiec - odcinek szlakowy" jest ujęty 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt 
jego realizacji sięga kwoty blisko 10 mln złotych, a koszt robót budowlanych około 8 mln zł. Zadanie jest dofinanso-

wywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przebudowa drogi na ponad 12-kilometrowym odcinku So-
śnica - Mirosławiec miała na celu podniesienie jej parame-
trów technicznych. Istniejąca jezdnia została poszerzona do 
szerokości 6 - 7 metrów. Wzmocnienie nawierzchni drogi 
zakładało wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacnia-
jącej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz ułożenie gór-
nej warstwy bitumicznej - warstwy ścieralnej. Zostały też 
wybudowane zjazdy bitumiczne, pod którymi wykonano 
przepusty. Pobocza gruntowe zostały odpowiednio wypro-
filowane i zagęszczone. Nowe oznakowanie poziome i pio-
nowe to końcowy akcent przebudowy. Dzięki tej inwestycji 
poprawiono stan techniczny i walory użytkowe tego odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 177, a tym samym osiągnięto wyższy 
poziom bezpieczeństwa ruchu kołowego.

O t w a r c i e  d r o g i 
N r  1 7 7
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Trwają prace inwestycyjne
i remontowe  

31 grudnia ma się zakończyć I etap robót, pole-
gający na postawieniu stanu surowego łącznika 
z windą. W dobudówce zostały już wstawione wszyst-
kie okna, trwają prace przy poszyciu dachu. Przebudowie 
ulegną ponadto obecna klatka schodowa i pomieszczenia 
parteru istniejącego budynku sąsiadujące z przybudów-
ką. Wraz z początkiem nowego roku, oprócz wykończenia 
wnętrza łącznika, rozpoczną się prace m.in. przy powięk-
szaniu obecnej sali obsługi interesantów, do której zosta-
nie wykonane dodatkowe wejście, tak by ułatwić dostęp 
do budynku osobom niepełnosprawnym. 
Zakończenie rozbudowy w czerwcu 2011 roku 
zbiegnie się ponadto z finałem drugiego, prowadzonego 
równolegle na obiekcie projektu, a więc termomoderniza-
cji, która swym zasięgiem obejmie również nowo wybu-
dowany łącznik. W grudniu rozpoczęły się prace związane 

Rozbudowa budynku Starostwa Powia-
towego w Wałczu 

Remont wnętrza biblioteki w ZS Nr 1

z wymianą stolarki okiennej. Po ich wykonaniu roboty zo-
staną skierowane na docieplenie ścian zewnętrznych. 
Siedziba Starostwa Powiatowego, którą po rozbudowie 
i termomodernizacji ujrzymy na koniec czerwca 2011, bę-
dzie przygotowana pod kolejny planowany etap rozbudo-
wy obiektu. W przyszłości łącznik ma połączyć istniejącą 
część z nowym, mniejszym budynkiem, w którym mieścić 
się będzie między innymi sala sesyjna. Wcześniej, bo w II 
półroczu 2011, zaplanowane są prace przy budo-
wie nowego parkingu dla interesantów urzędu. Bę-
dzie on posiadał 52 miejsca parkingowe.
Na przełomie roku, oprócz remontu siedziby starostwa, 
prowadzone są również prace w jednostkach oświato-
wych podległych powiatowi. 

Prace remontowe w pozostałych
szkołach ponadgimnazjalnych

Prace remontowe w ZS Nr 4 RCKU

W ZS Nr 1 popularnym „kaziku” po zakończonej w czerwcu 
2010r. termomodernizacji budynku biblioteki prace prze-
niosły się do jej wnętrza. Przypominamy, że wcześniej tj. 
w grudniu 2009r. dokonano termomodernizacji budynku 
głównego szkoły.  Zakończenie kompleksowego re-

montu z dosprzętowieniem biblioteki zaplanowa-
ne jest w I kwartale 2011r.  Dalsze plany, zwieńcza-
jące niejako całość inwestycji związanych z odnowieniem 
obiektów placówki, dotyczą obejścia szkoły. Prace te mają  
być przeprowadzone w przerwie letniej.

W ZS Nr 3 trwa remont ogrodzenia. Materiał, z którego 
powstaje płot od strony ul. Okulickiego został zakupiony 
przez Starostwo Powiatowe, a jego wykonaniem zajęli się 
uczniowie podczas prowadzonych w szkole warsztatów. 
Względny spokój zimą, jeśli chodzi o roboty budowla-
ne, można zastać w pozostałych dwóch szkołach po-
nadgimnazjalnych, ale istnieją tam remontowe plany. 
W ZS nr 2 ”Budowlance” latem planuje się doko-
nać renowacji parkietu w sali gimnastycznej. W LO II 
natomiast wiosną 2011 przy szkole wyremontowana 
zostanie droga wewnętrzna, a przy sali gimnastycznej 
latem mają powstać nowe sanitariaty.

Niedawno, bo w listopadzie br. oddano do użytku windę 
osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych 
oraz salę audiowizualną, a już rozpoczęto w szkole ko-
lejny remont - tym razem III piętra budynku szkoły. 
Inwestycja ta podobnie, jak oddane wcześniej klasopra-
cownie komputerowe, będzie w połowie finansowana 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego w ramach programu „Atrakcyjna 
szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość”. Ponad-
to w przerwie wakacyjnej 2011 roku budynek szkoły bę-
dzie poddany termomodernizacji. Środki na jej wykona-

nie zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wraz z dociepleniem, 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, w szkole zosta-
nie wykonana instalacja solarna. Wszystko to, po wcze-
śniejszej wymianie poszycia dachu.
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Dobry  K l ima t

Narodowe Święto Niepodległości 

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Po-
seł na Sejm RP, Zbigniew Wolny Sekretarz Powia-
tu, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, 
instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowień-
stwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz 
mieszkańcy miasta Wałcza.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w ko-
ściele pw. św. Mikołaja w Wałczu, którą odprawił ks. 
Antoni Badura proboszcz parafii. We Mszy św. uczest-
niczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty 
sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji 
i szkół, a oprawę muzyczną uświetniła orkiestra Wałec-
kiego Centrum Kultury. 
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty 
capstrzyk z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, krótkie 
przemówienie wygłosił Bogdan Wankiewicz Staro-
sta Wałecki.
Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez 
Polskę niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast 
kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, 

instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod po-
mnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zakończenie uroczystości Orkiestra WCK odegrała 
Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Dla uczczenia Święta Niepodległości Starostwo 
Powiatowe w Wałczu zorganizowało ponadto 
koncert w Wałeckim Centrum Kultury, który po-
prowadził aktor - wałczanin i Tomasz Gęsikowski. 
W koncercie wystąpili soliści Olga i Jacek Bończykowie 
przy akompaniamencie zespołu pod dyrekcją znanego 
dyrygenta Zbigniewa Górnego. Muzykom Z. Górnego 

11 listopada 2010 r. Bogdan Wankiewicz Sta-
rosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta 
reprezentowali władze samorządowe powiatu 
wałeckiego na uroczystościach z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. 

towarzyszył także chór wałeckiego Kolegium Nauczyciel-
skiego pod dyrekcją Małgorzaty Izban, a jako "sup-
port" wystąpił zespół "Chabry".
Koncert składał się z dwóch części: pierwsza poświęco-
na była postaci marszałka Józefa Piłsudkiego i połączono 
ją z wiązanką pieśni patriotycznych, natomiast druga - 
znacznie lżejsza gatunkowo - nawiązywała do Polski mię-
dzywojennej i piosenek, które powstały w tamtym czasie, 
a które znamy do dziś dzięki powstałym wówczas filmom. 
Nie zabrakło więc takich nieśmiertelnych hitów, jak "Już 
taki jestem zimny drań", "Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą", "Ada, to nie wypada" czy brawurowo wykonanej 
przez dziewczyny z II LO piosenki "Sex Appeal".
Sala widowiskowa pękała w szwach, zabrakło nie tylko 
miejsc siedzących, ale i numerków w szatni. Występy ar-
tystów przyjęto bardzo ciepło, a koncert zakończył się 
owacjami na stojąco. 
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Świąteczny Turniej Orlików 
O PUCHAR STAROSTY WAŁECKIEGO

             - rocznik 2000 i młodsi

Chcemy, aby dzieci właśnie z tych grup wiekowych brały jak 
najczęściej udział w tego typu imprezach - powiedział Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta Wałecki. - Dzisiejszy turniej 
jest przymiarką do przyszłorocznej ligi    w tych kategoriach 
wiekowych i mam nadzieję, że weźmie w niej udział jak najwię-
cej zespołów z całego powiatu.
W imprezie, która miała charakter mikołajkowo – świąteczny 
udział wzięło ponad 100 zawodników i zawodniczek, którzy re-
prezentowali następujące zespoły: Szkółka Piłkarska „Orzeł 
2010” MOLKIP Wałcz I i II, UKS Czwórka Wałcz I i II, 
LKS Mistral - Lotnik Mirosławiec oraz Akademia Piłkarska 
MOSiR Piła, które rywalizowały w roczniku 2000 – 2001. W ka-
tegorii wiekowej 2002 rywalizowały drużyny Szkółki Piłkarskiej 
„Orzeł 2010” MOLKIP Wałcz, Bukowiny COS OPO Wałcz, 
oraz LKS - u Mistral - Lotnik Mirosławiec, natomiast wśród 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz powiatu o co miesięcznych turniejach dla najmłodszych 
adeptów piłki nożnej w powiecie wałeckim dnia 2 grudnia  w hali Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 na Dol-
nym Mieście w Wałczu rozegrany został kolejny turniej piłki nożnej orlików, którego organizatorem było 
Starostwo Powiatowe w Wałczu.

najmłodszych w roczniku 2003 i młodsi dwukrotnie zmierzyły się 
ze sobą zespoły Szkółki Piłkarskiej „Orzeł 2010” MOLKIP 
Wałcz oraz LKS - u Mistral - Lotnik Mirosławiec.
W roczniku 2000/2001 triumfowali piłkarze SP „Orzeł 2010” 
MOLKIP II Wałcz, którzy wyprzedzili zawodników z AP MO-
SiR Piła oraz LKS - u Mistral - Lotnik Mirosławiec. Kolej-
ne miejsca zajęli gracze SP „Orzeł 2010” MOLKIP I Wałcz, 
UKS Czwórka I Wałcz i UKS Czwórka II Wałcz. Najlepszym 
zawodnikiem w tej kategorii został Kacper Berhrend z AP 
MOSiR Piła, bramkarzem - Adam Gwóźdź - LKS Mistral – 
Lotnik Mirosławiec, a królem strzelców Hubert Górka - SP 
„Orzeł 2010” MOLKIP Wałcz. 
Wśród dzieci urodzonych w 2002 i 2003 roku najlepsi okazali się za-
wodnicy SP „Orzeł 2010” MOLKIP Wałcz, drugie miejsce zajęli 
reprezentanci Bukowiny COS OPO Wałcz,  a trzecie LKS – u Mi-
stral - Lotnik Mirosławiec.
W kategorii 2003 i młodsi zwyciężyła ekipa SP „Orzeł 2010” MOL-
KIP Wałcz pokonując LKS Mistral - Lotnik Mirosławiec.
W mikołajkowo-świątecznej scenerii wszyscy bawili się fanta-
stycznie, a władze powiatu wałeckiego zadbały o to aby każde 
z dzieci, nie tylko te uczestniczące w turnieju ale również te do-
pingujące na trybunach swoich kolegów i koleżanki, otrzymały 
świąteczne paczki, które wręczano, zgodnie z tradycją w obec-
ności świętego mikołaja.
Jerzy Goszczyński zaprosił dzieci na kolejny turniej, tym razem 
noworoczny, który rozegrany zostanie w styczniu, być może już 
w ramach planowanej Powiatowej Ligi Orlików.
Warto nadmienić, iż w tradycyjnym już meczu rodziców z pracowni-
kami Starostwa lepsi okazali się urzędnicy, którzy zwyciężyli 5:4.
Organizatorzy pragną złożyć podziękowania sponsorom i oso-
bom wspierającym, a szczególnie firmie Victoria Cymes, ze-
społowi DWA, Arlecie i Dariuszowi Lewczukom, Annie 
i Adamowi Łukaszewiczom, arbitrom Michałowi Jan-
kowskiemu i Piotrowi Owczarkowi oraz świętemu Mi-
kołajowi (prywatnie Jerzy Łukaszewicz), a także Śnie-
żynkom: Natalii Cierpickiej, Marcie Załuckiej, Justynie 
Staroście i Klaudi Kociubie.
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Budynek został wzniesiony w latach 
1755-56 przez Franciszkę Skoroszew-
ską. Zbudowany z drewna na rzucie 
prostokąta z wyodrębnieniem węż-
szym prezbiterium zamkniętym wie-
lobocznie. Posiadał wieżę przykrytą 
barokową kopułką. Był najcenniejszym 
zabytkiem drewnianego budownictwa 

Pierwszy kościół w Mielęcinie istniał w I poł. XIV w. Do 1949 
r. zachował się cenny, drewniany budynek kościelny z połowy 
XVIII w. Zniszczony został przez pożar.

Kto spalił kościół w Mielęcinie?

Z życia religijnego ziemi wałeckiej

Sprawa księdza Moskala z Lubna

W 1945 r. po zajęciu Lubna przez wojska radzieckie, na ple-
banii zorganizowano komendanturę. Kościół oddano do użytku 
w 1947 r., służył wówczas za magazyn zboża.

Świątynia obsługiwana była w po-
czątkowym okresie przez Ojców 
Kapucynów z Wałcza. W 1949 r. 
podczas regulacji gruntów, wła-
dze powiatowe przeznaczyły po-
łowę plebanii na rzecz kościoła, 

drugą połowę przekazały jednemu 
z mieszkańców. Komitet kościelny 
wydzierżawił później część plebanii 
wraz z ogrodem leśniczemu. Kolej-
ną osobą, która przejęła część ple-
banii był ks. Tadeusz Moskal.

Ówczesne władze 
powiatowe do-
szukiwały się bez-
prawnego zajęcia 

sakralnego na terenie ziemi wałeckiej.

    Według ustaleń prof. Zygmunta Bo-
rasa, kościół podpalili funkcjonariusze 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego (PUBP) w Wałczu. Przyczy-
na podpalenia świątyni była polityczna. 
Członkowie organizacji partyjnej Pol-

skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(PZPR) z Mielęcina nie dysponowali 
salą do odbywania zebrań. Z pomocą 
przyszli towarzysze „bezpieczniacy” 
z Wałcza i podpalili kościół. Ocalała tyl-
ko plebania. Miejscowy proboszcz po-
zbawiony możliwości odprawiania na-
bożeństw opuścił Mielęcin, a plebanię 
przekształcono na siedzibę miejscowej 
komórki PZPR. 

   Kościół w Mielęcinie spłonął doszczęt-
nie 7 kwietnia 1949 roku. Ks. proboszcz 
Mieczysław Kasprowicz z Człopy poin-
formował o zaistniałej sytuacji Kurię 
Administracji Apostolskiej w Gorzowie 
Wlkp. Mieszkańcy z gminy Mielęcin 
zwrócili się z prośbą do władz powia-
towych o wydzielenie budynku, który 
służyłby tymczasowo za kaplicę…

budynku przez księdza T. Moskala. 
Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej (PRN) w Wałczu poleciło księdzu 
opuszczenie plebanii, czego nie uczynił. 
Sprawę skierowano do Sądu Powiato-
wego w Wałczu. Współpracownik Służ-
by Bezpieczeństwa o pseudonimie „Zi-
mek” informował, że ksiądz nie chciał 
„zadzierać” z władzami państwowymi. 
Zgłaszali się jednak do niego chłopi 
z propozycjami jego obrony. Ks. Moskal 
podejrzewał, że cała zaistniała sytuacja 
inspirowana była przez Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej (GRN). 

Do przymusowej eksmisji księdza 
z plebanii doszło 8 czerwca 1961 
r. Dokonana została przy wsparciu 
„silnego kordonu milicji”…

Przemysław Bartosik

PS. Więcej na temat zagadnień w II numerze „Studiów i materia-
łów do dziejów ziemi wałeckiej”, które ukażą się w 2011 r. 

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych 
„Uśmiech” i działający przy nim Warsztat Tera-
pii Zajęciowej wygrało konkurs w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych na dofinansowanie dzia-
łań o charakterze informacyjnym i promocyjnym 
w kwocie 9.870,00 €. 

Konkurs ogłoszono w związku z Europejskim Rokiem 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Bę-
dzie on realizowany od 01.01.2011 roku do 16.05.2011 
roku. Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie 
dyskryminacji osób wykluczonych społecznie ze wzglę-
du na niepełnosprawność oraz zapoznanie lokalnego 
społeczeństwa z ideą integracji i potrzebie dialogu 
o sprawach osób niepełnosprawnych. W ramach pro-
jektu nakręcony zostanie film pt.: „Niepełnosprawność 

nie jest wyrokiem, lecz codziennym zmaganiem się ze 
swoimi możliwościami”. Film ten będzie ukazywać nie-
pełnosprawność poprzez różne pryzmaty codzienności 
osób niepełnosprawnych oraz wieloletnie dokonania 
SDN „Uśmiech” oraz WTZ. W marcu zaplanowano dru-
gą już konferencję z udziałem prawnika, psychologa 
i dyrektora PFRON oraz pracodawców i innych osób 
zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. 
Natomiast w kwietniu planuje się zorganizowanie 
Targów Pracy, będą miały na celu promowanie osób 
niepełnosprawnych jako potencjalnych pracowników, 
w których warto zainwestować. Ważnym elementem 
projektu będzie także wydanie publikacji, broszur 
i ulotek w celu informacyjnym i promującym wszelkie 
działania organizacji.

Nowy projekt WTZ w Wałczu 
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celu skuteczne wyegzekwowanie obo-
wiązku ograniczenia prędkości jako 
jednej z metod ochrony zwierząt oraz 
poprawy bezpieczeństwa ruchu w 
warunkach przedmiotowego odcinka 
trasy. Uczestnicy dyskusji uznali za za-
sadne i celowe ustawienie fotoradaru 
i ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej 
informującej kierowców o aktualnej 
prędkości na newralgicznym odcinku 
Toporzyk-Piecnik. Zaproponowano tak-
że instalację w pasie drogowym tzw. 
wysepki spowalniającej.
Wydział Ochrony Środowiska Rolnic-
twa i Leśnictwa przedstawił propozycję 
wykorzystania systemów ostrzegaw-
czo-ochronnych stosowanych z dużą 
skutecznością w Niemczech w ramach 
profilaktyki zabezpieczania szlaków 
migracyjnych żubrów przecinających 
drogi publiczne. Nowatorski system 
wykorzystuje moduły odblaskowe 
montowane na przydrożnych słupkach. 
Zasada systemu wykorzystuje efekt 
rozproszenia światła odbitego nadjeż-
dżających pojazdów i powstającej w jej 
wyniku na obszarze przylegającym do 
drogi ściany intensywnego czerwonego 

Narada w sprawie ochrony żubrów 
Na zaproszenie Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza, w dniu 5 listopada 2010 r. w Starostwie 
Powiatowym odbyło się w starostwie spotkanie poświęcone problematyce ochrony populacji żubra 
w powiecie wałeckim. W ostatnim okresie niepokojąco nasiliło się zjawisko uśmiercania żubrów w 
wyniku zdarzeń drogowych oraz polowań. 

światła w konsekwencji odstraszającej 
zwierzęta. Pomysł spotkał się z du-
żym zainteresowaniem przedstawicieli 
Zachodniopomorskiego Towarzystwa 
Przyrodniczego (grupa Żubry Zachod-
niopomorskie). Wydział przekazał do 
wykorzystania zgromadzone materiały 
Zachodniopomorskiemu Towarzystwu 
Przyrodniczemu w Szczecinie.
Przedstawiciel Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego w Pile 
potwierdził, że do zabicia żubrów pod-
czas wykonywania polowań doszło w 
wyniku złamania przez myśliwych ele-
mentarnej zasady nie strzelania do nie-
rozpoznanego celu. W ramach profilak-
tyki za celowe uznano poprawę jakości 
kursów i szkoleń przygotowujących 
kandydatów na myśliwych.
Podsumowując dyskusję Starosta 
Wałecki wskazał na celowość kon-
tynuacji prowadzenia tematycz-
nego panelu dyskusyjnego oraz 
realizacji wstępnych ustaleń do-
konanych podczas spotkania. Ma 
to szczególne znaczenie w kontekście 
realizacji planowanego przedsięwzięcia 
liniowego - budowy drogi ekspresowej 
- stanowiącej kolejną, potencjalną ba-
rierę ekologiczną, fragmentującą sie-
dlisko żubrów. 

Starosta Wałecki zaproponował tak-
że zbudowanie wieży widokowej bądź 
zagrody pokazowej. Do realizacji tego 
przedsięwzięcia włączyłyby się także 
samorządy, w ramach promocji Powia-
tu Wałeckiego. Starosta zadeklarował 
też, że ustalenia i wyniki prowadzo-
nych rozmów zostaną przekazane wi-
ceministrowi środowiska.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta 
Wałecki, przedstawiciele Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szcze-
cinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Pile, reprezentanci Nad-
leśnictw: Wałcz, Mirosławiec, Człopa, 
Płytnica, przedstawiciele: Zachodnio-
pomorskiego Towarzystwa Przyrodni-
czego w Szczecinie, Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Szczecinie, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Wałczu (Re-
jon Wałecki), Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, 
pracownicy Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa i Wydziału 
Promocji i Rozwoju Powiatu. 
Starosta Wałecki podkreślił europej-
ski status wolnościowego stada żubrów 
oraz rolę Lasów Wałeckich stanowią-
cych element tzw. korytarza północne-
go - jednego z dwóch najważniejszych 
krajowych leśnych korytarzy ekologicz-
nych o znaczeniu transgranicznym. 
Przedstawiciele Zachodniopomorskie-
go Towarzystwa Przyrodniczego w 
Szczecinie (grupa Żubry Zachodniopo-
morskie) - opiekujący się stadem na 
mocy umowy o powierzeniu zadania 
publicznego przez Wojewodę Zachod-
niopomorskiego - omówili charaktery-
stykę stada, wymagania przestrzenne 
oraz metody działań ochronnych na 
poziomie populacji i gatunku. 
Uczestnicy spotkania zdiagno-
zowali jako główną przyczynę 
zdarzeń drogowych niezachowa-
nie dozwolonej prędkości przez 
uczestników ruchu. Naturalnym 
wnioskiem w tym przypadku było po-
szukiwanie rozwiązań mających na 

W dniu 15 listopada 2010 r. Władysław Husejko - 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
podsumował sportowe sukcesy roku 2010. 

Podczas tradycyjnej, uroczystej gali wyróżnił najlepszych 
sportowców i ich trenerów w sportach olimpijskich. Mar-
szałek uhonorował również czołowe zachodniopomorskie 
kluby, najbardziej usportowione jednostki samorządu 
terytorialnego regionu oraz szkoły i ośrodki szkolno-wy-
chowawcze. 
Czołowe kluby regionu, powiaty - w tym Powiat Wałec-
ki (V miejsce), gminy oraz szkoły podstawowe, gimna-
zja, licea i ośrodki szkolno-wychowawcze otrzymały oka-
załe puchary za osiągnięte wyniki sportowe. 
Nagrody i listy gratulacyjne odebrało z rąk Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 50 sportowców i tre-
nerów. W gronie laureatów znaleźli się również kolarze, 
żeglarze, szermierze, strzelcy i lekkoatleci. W roku bie-
żącym Województwo Zachodniopomorskie zdobyło (stan 
na dzień 13 listopada 2010 roku) 7 200 punktów. To o 

200 punktów więcej niż w roku 2009. Wynik ten plasuje 
region obecnie na 9 miejscu w ogólnopolskiej klasyfikacji 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Wysokie miejsce Powiatu Wałeckiego
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Ślubowanie Piotra Pawlika 

Burmistrza Mirosławca 

Dnia 6 grudnia br. odbyła się II Sesja nowo wybranej Rady 
Miejskiej w Mirosławcu. Głównym punktem obrad było 
ślubowanie Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika, 
które odbyło się  w obecności radnych, dyrektorów i kie-
rowników gminnych jednostek organizacyjnych, miesz-
kańców Mirosławca oraz licznie przybyłych gości, między 
innymi wicestarosty Jerzego Goszczyńskiego. 
W tym miejscu życzymy Panu Piotrowi Pawlikowi, który 
dotychczas pełnił funckję przewodniczącego Rady Powiatu 
w Wałczu sprostania nowym wyzwaniom na zaszczytnej 
funkcji burmistrza Mirosławca. Doświadczenie, jakie nabył 
na funkcji przewodniczącego Rady Powiatu napewno bę-
dzie procentować dla dobra mieszkańców gminy i miasta 
Mirosławiec, a tym samym powiatu wałeckiego.    

Wcześnie, bo 1 grudnia br. odbyła się I Sesja nowo 
wybranej Rady Miejskiej w Mirosławcu. Na uroczy-
stość przybyli mieszkańcy Mirosławca, kierownicy 
i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
zaproszeni goście, między innymi wicestarosta Jerzy 
Goszczyński. Radni nowej kadencji złożyli ślubowanie: 
“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować god-
nie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mo-
jej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Po ślubowaniu odbyło się tajne głosowania, w dro-
dze którego wyłoniono przewodniczącego rady. 
Został nim Piotr Czech, a jego Zastępcą –  Ze-
non Gębarowski. W czasie sesji powołano także  
skład poszczególnych Komisji.

„Obejmując urząd Burmistrza Mirosławca, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy i miasta Mirosławiec. Tak, mi dopomóż Bóg”  – tymi słowami 
Piotr Pawlik rozpoczął pierwszą kadencję na stanowisku burmistrza Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Przewodnicząc y Rady Miejskie j
w Mirosławcu 

Piotr Czech

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia

Towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.  

Życzymy aby był to rok szczęśliwy w osobiste, doznania  

Spełnił zamierzenia  i  dążenia zawodowe, społeczne

oraz   

by  przyniósł  wie l e   sa tys fakc j i  z  własnych dokonań. 

Z okazji zbliżających się Świąt
życzymy przeżywania 

Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej   

rodzinnej atmosferze.  
Niech nadchodzący Nowy Rok

będzie czasem pokoju
oraz 

realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń. 
 

Olgierd Geblewicz 

Marszałek Województwa

Marek Tałasiewicz 

Przewodniczący Sejmiku

WOJEWÓDZTWO  ZACHODNIOPOMORSKIE
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Rozpoczęte prace inwestycyjne na 
drogach powiatowych, termomoderniza-
cja obiektów użyteczności publicznej, czy 
też wspieranie inwestycji ponadlokalnych 
takich jak: drugostronne zasilanie ener-
getyczne niezbędne dla bezpieczeństwa 
energetycznego powiatu, jak najszybsze 
uruchomienie połączenia kolejowego do 
Szczecina - stolicą województwa pokazu-
je naszą determinację, że nie chcemy być 
zaściankiem w regionie, chcemy odgrywać 
rolę ważnego, strategicznego podmiotu na 
mapie województwa zachodniopomorskiego 
i poważnego partnera do ważnych przedsię-
wzięć na rzecz rozwoju regionu.  

W poprzedniej kadencji dokonaliśmy 
połączenia szpitala powiatowego ze 107 
szpitalem wojskowym porządkując problemy 
służby zdrowia w powiecie, ale czy problem 
służby zdrowia możemy odłożyć at-akta? na 
pewno  nie. Będziemy wspierać rozwój szpi-
tala mimo, że organem założycielskim jest 
Minister Obrony Narodowej. Warto już dzisiaj 
pomyśleć o strategii tej placówki i rozpocząć 
debatę nad jej rozwojem we wszystkich ob-
szarach. Musimy pamiętać, że nadrzędnym 
celem jest pacjent i jeżeli wszyscy to zrozu-
miemy, to proszę mi wierzyć wiele proble-
mów będzie rozwiązywać łatwiej. 

Rada Powiatu na pierwszym posie-
dzeniu IV kadencji jednomyślnie udzieliła  mi 
i pozostałym członkom Zarządu poparcia da-
jąc tym samym ważny sygnał, że to co robili-
śmy do tej pory należy kontynuować. 

Kolejne cztery lata to czas na wyko-
rzystywanie potencjału unijnego

Mieszkańcy w trakcie kampanii wybor-
czej zostali zarzuceni wieloma nieprawdzi-
wymi informacjami na temat zadłużenia 
powiatu, na temat likwidacji szpitala powia-
towego i wieloma  jeszcze innymi  brzydkimi 
niesprawdzonymi pomówieniami do których 
w późniejszym czasie postaram się odnieść. 
Po wybraniu mnie przez Radę Powiatu na 
Starostę Waleckiego w krótkiej swojej wypo-
wiedzi zapewniłem radnych i mieszkańców 
powiatu waleckiego, że będę kontynuował 
ten kierunek, który był realizowany w III 
kadencji, a to oznacza, że nie ma zagro-
żenia co do realizacji tych inwestycji, któ-
re zostały zapoczątkowane w poprzedniej 
kadencji. Chcemy także realizować co naj-
mniej po jednej inwestycji strategicznej 
w każdym roku IV kadencji. Z przykrością 
muszę powiedzieć, że  zapóźnienia powiatu 
w inwestycjach drogowych, oświatowych 
i społecznych są ogromne i obawiam się, 
żeby uporać się z tym problemami,  to na 
to będzie potrzeba trochę czasu.

 Trzecia kadencja była kadencją 
bardzo dynamiczną, wiele inwestycji 
w różnych obszarach począwszy od inwesty-
cji oświatowych, a kończąc na inwestycjach 
drogowych i wielu inicjatywach społecznych. 

Czwarta kadencja od trzeciej będzie róż-
nić się tym, że większy akcent położymy na 

modernizację dróg powiatowych, dróg stra-
tegicznych ważnych ze względu na bezpie-
czeństwo powiatu. Żeby ten zapis zawarty 
w nowej strategii rozwoju powiatu mógł być 
zrealizowany należy poszukiwać nowych roz-
wiązań i zasileń finansowych. Gdzie należy 
poszukiwać dodatkowych środków finanso-
wych oczywiście w tak zwanych środkach 
zewnętrznych. Robiliśmy to z dużym powo-
dzenie w poprzedniej kadencji również mam 
nadzieje, że uda nam się to w obecnej ka-
dencji. W budżecie na 2011 rok zawar-
te są także inwestycje, które zostały już 
rozpoczęte w poprzedniej kadencji tj. droga 
Rutwica – Strączno (stacja Strączno). Sama 
miejscowość Rutwica została już zakończo-
na, natomiast od przejazdu kolejowego do 
stacji Strączno będzie realizowana inwesty-
cja w przyszłym roku.  Jeżeli porozumiemy 
się z gminą wiejską Walcz, to chcielibyśmy 
poszerzyć drogę od skrzyżowania z drogą 
krajową Nr 22 do przejazdu kolejowego 
w kierunku do Nakielna włącznie ze ścieżką 
pieszo-rowerową. W planach na rok 2011 
mamy także inwestycje drogowe do zreali-
zowania w gminie Mirosławiec tj. miejsco-
wość Próchnowo i w samym Mirosławcu ul 
Parkowa i część ul Orla. 

W inwestycjach oświatowych bę-
dziemy kończyć zadanie z RPO w ZSNr4 
RCKU (budynek b) i rozpoczniemy termo-
modernizację tej szkoły włącznie z wymia-
ną dachu. Poza tym rozpoczniemy nowe 
inwestycje związane z energią odnawialną, 
czyli zamontowanie instalacji solarnych na 
budynku Domu Pomocy Społecznej na ul. 
Orlej i w internacie ZSNr1 Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego. Z tego samego programu 
termomodernizacja internatu włącznie z wy-
mianą dachu ZSN3 przy ul. Zdobywców Walu 
Pomorskiego i Przychodni lekarskiej przy ul. 
Kościuszkowców 10. Niewątpliwie ważną 
inwestycją będzie zakończenie termomo-
dernizacji budynku starostwa oraz oddanie 
do użytku łącznika z windą i również zapo-
czątkowanie budowy nowego parkingu dla 
klientów starostwa. Zapoczątkowany pro-
gram zasiedlania budynku po byłym szpitalu 
powiatowym, to nowa inwestycja, która bę-
dzie rozłożona w czasie do końca kadencji. 
A więc będzie co robić już od stycznia 2011 
roku, oczywiście na te realizowane i przyszłe 
inwestycje należ mieć zabezpieczenie finan-
sowe. Na inwestycje zaplanowane w WPI 
środki mamy zabezpieczone natomiast na 
inwestycje przyszłościowe będziemy szukać 
rozwiązań poprzez stosowanie różnego ro-
dzaju montaży finansowych.

Musimy postawić na organizacje 
pozarządowe

Zawsze powtarzałem, że bez współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
gospodarczymi (w naszym przypadku Male 
i Średnie Przedsiębiorstwa MSP), z uczelnia-
mi, ze społecznością lokalną oraz z jednost-
kami samorządu lokalnego na każdym pozio-

mie wiele spraw ważnych dla mieszkańców 
może się nie udać. 

Relacje zachodzące pomiędzy tymi pod-
miotami mają istotne znaczenie w rozwoju 
samorządności i rozwoju gospodarczym na 
każdym poziomie samorządowym. W takim 
przypadku powinno wystąpić wysokie poczu-
cie współodpowiedzialności za sprawy lokal-
ne za rozwój naszych małych ojczyzn. Nie od 
dziś wiadomo, że działalność społeczna jest 
oparta na zaangażowaniu mieszkańców, któ-
rzy przyjmują część zadań szczególnie samo-
rządów w których mówimy o partnerstwie, 
świadczeniu pomocy bezpośredniej, partycy-
pacji społecznej oraz współpracy finansowej 
i pozafinansowej.

Od dawna staram się przekonać do 
tego moich kolegów samorządowców, że 
od współpracy i zaangażowania jst z taki-
mi podmiotami jak: społeczność lokalna, 
przedsiębiorcy działający w mikro, małych 
i średnich firmach, organizacje pozarządo-
we oraz instytucje naukowo – dydaktycz-
ne (np. PWSZ Walecki) również sektor fi-
nansów publicznych, to klucz do sukcesu 
w gminie czy w powiecie. 

Na pewno Zarząd Powiatu będzie 
wspierał dobre inicjatywy obywatel-
skie, które będą służyć rozwojowi lokalnemu 
i przyczynią się do uzyskania większej przej-
rzystości działań samorządu terytorialnego 
nakierowanych na wspieranie samorządno-
ści. A to z kolei pozwoli spojrzeć na problem 
samorządu z punktu widzenia społeczno -go-
spodarczego i ekonomicznego.

Zmiany organizacyjne w powiecie
 
 Jak już wcześniej wspomniałem chce-

my rozpocząć zagospodarowywanie byłego 
szpitala powiatowego na potrzeby powiatu. 
To będzie wymagało wielu posunięć orga-
nizacyjnych, również kadrowych. Pracuje-
my nad tym już od dłuższego czasu. Zależy 
nam na tym, żeby informacja pomiędzy 
klientem a pracownikami urzędu była bar-
dzo sprawna i w dużej mierze załatwiana 
drogą elektroniczną. 

Współpraca w tym obszarze z Uniwersy-
tetem Szczecińskim, to dobry sygnał do osią-
gnięcia sukcesu. Wszystkie prace moderniza-
cyjne w Starostwie to przede wszystkim nowe 
możliwości organizacji pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem naszych klientów. Urząd ma 
być instytucją nowoczesna na miarę czasu 
i ma prowadzić usługi dla mieszkańców na 
najwyższym poziomie. To jest nasz cel i mam 
nadzieję, że go osiągniemy.

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Chciałbym podziękować mieszkańcom Wałcza za poparcie 
i umożliwienie rozpoczętej cztery lata temu polityki proro-
zwojowej powiatu waleckiego.

Powiat Wałecki 
będzie się nadal rozwijał
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Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

Dnia 7 grudnia br. poseł Paweł Suski uczestniczył 
w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej ds. zbadania 
i kontroli procesu szkolenia personelu latającego Sił 
Zbrojnych RP. Było to ostatnie posiedzenie wyjazdo-
we Podkomisji, które odbyło się w Wyższej Szkole Ofi-
cerskiej Sił Powietrznych oraz 4. Skrzydle Szkolnictwa 
Wyższego w Dęblinie. Komisja wzięła udział w spotka-
niu z dowództwem obu jednostek, kadrą dydaktyczną 
i instruktorami oraz podchorążymi uczelni. Tematem 
wiodącym było omówienie systemu szkolenia pilotów 
Sił Powietrznych RP. Uzyskane informacje i materiały 
będą niezwykle istotne w przygotowaniu raportu koń-
cowego z prac komisji.

ZP NATO w Korei Południowej

W dniach 22-26 listopada br. poseł Paweł Suski uczest-
niczył w spotkaniu Podkomisji ds. przyszłego potencjału 

Wieści z Sejmu RP pięciodniowy porządek obrad i spotkań skupiał się przede 
wszystkim na tematach dotyczących stosunków pomiędzy 
obydwu Koreami oraz sytuacją dalekowschodnią ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pozycji Chin.

Podczas spotkania Podkomisji z gen. Sharpem 
dowódcą bazy amerykańskiej doszło do ostrzału jed-
nej z wysp Yeonpyeong na Morzu Żółtym. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją generał przerwał spotkanie 
i opuścił salę.

56. Doroczna Sesja ZP NATO w Warszawie

W dniach 12-16 listopada br. odbyła się 56. Dorocz-
na Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w War-
szawie, w której uczestniczył poseł Paweł Suski. Podczas 
sesji omówione zostały tematy dotyczące m.in. nowej 
koncepcji strategicznej NATO, przyszłości misji NATO 
w Afganistanie, kwestii partnerstwa NATO-Rosja, sytuacji 
na Bałkanach, czy bezpieczeństwa nuklearnego i obrony 
przeciwrakietowej.

Ostatniego dnia jesiennej sesji wybrano nowego 
przewodniczącego Zgromadzenia, którym został Karl A. 
Lamers oraz pięciu wiceprzewodniczących, wśród których 
znalazła się posłanka Jadwiga Zakrzewska (szefowa pol-
skiej delegacji do Zgromadzenia).

Najserdeczniejsze życzenia 

radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia  

oraz 

Szczęśliwego Nowego 
2011 Roku

życzy

Paweł Suski 

Poseł na Sejm RP

obronnego i bezpieczeństwa Zgromadzenia Parlamentar-
nego NATO w Seulu w Korei Południowej. Zaplanowany 
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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.

WAŁCZ,UL. BUDOWLANYCH 10 TEL. (067) 356 52 90, (067)356 54 94

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.

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• 


