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Laur Powiatu Wałeckiego 2011
W dniu 11 marca 2011  r. w  sali Wałec-
kiego Centrum Kultury odbyły się uroczy-
stości z okazji wręczania nagród honoro-
wych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2011.
W tym roku przyznano nagrody w katego-
riach: działalność gospodarcza, działalność 
społeczna, działalność sportowa i działalność 
kulturalna. 
Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" 
przyznawana jest raz w roku osobom fizycz-
nym, osobom prawnym, instytucjom państwo-
wym, jednostkom samorządu terytorialnego, 
organizacjom społecznym, zawodowym i go-
spodarczym oraz innym jednostkom organi-
zacyjnym, które całokształtem działalności za-
wodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się 
do gospodarczego, kulturalnego, społecznego 
lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego 
i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięcia-
mi indywidualnymi rozsławiły jego imię.

rola samorządu terytorialnego w tworzeniu
SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA SPORTU    str. 25
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,  radosnych 

i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 

mnóstwo wiosennego optymizmu, 

samych sukcesów 

oraz  

pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym 

życzą
Bogdan Wankiewicz

Starosta Wałecki
Bogdan Białas

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Goszczyński

Wicestarosta Wałecki
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tel. 67 250 06 94,  fax 67 250 06 96                                                                              e-mail: zs1@walcz.pl

Laur Powiatu Wałeckiego 2011

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
- DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzyma-
ła  firma  "ŻYWIEC  ZDRÓJ"  S.A. w Mirosławcu,  którą 
odebrali Ireneusz Zawisza Dyrektor Przemysłowy "Ży-
wiec  Zdrój"  oraz  Zdzisław Szczerbowski  Prezes  "Ży-
wiec Zdrój" w Mirosławcu.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Firma "BROSET" Sp. z o.o. w Wałczu - Eugeniusz Tyma • 
Prezes Zarządu

ZTUH "ALBOR" w Wałczu - Alina i Bolesław Rafałko• 

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
- MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA"

Nagrodę  główną  "Laur  Powiatu Wałeckiego"  otrzy-
mał Zamek Tuczno Centrum Konferencyjno - Wypo-
czynkowe, którą odebrali: Wojciech Zyzda Dyrektor 
i Agnieszka Niestryjewska.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Firma "POWER TECH" - Janusz Marcin Ejma • 

Ośrodek Jeździecki "KOŁACZ" - Katarzyna Laskowska • 

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan Wan-
kiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także przedstawiciele 
zwycięzców ubiegłej edycji: p. Aleksandra Krukowska, ks. Prałat dr Romuald Kunicki, p. Piotr Marszałek, p. 
Jadwiga Kosidło, p. Agnieszka Żebrowska, p. Czesław Mai, p. Grzegorz Lasocki oraz p. Barbara Radkiewicz. 

Zaproszonych  gości  przywitał  Bogdan  Wankiewicz 
Starosta Wałecki, a następnie zabrał głos Paweł Su-
ski Poseł na Sejm RP.

Starosta w krótkim wystąpieniu przedstawił ideę przyznawa-
nia Nagrody LAUR POWIATU WAŁECKIEGO. Stwierdził, 
że wszyscy laureaci i wyróżnieni swoją działalnością, gospo-
darczą, kulturalną, społeczną i sportową przyczyniają się do 
rozwoju i promocji powiatu wałeckiego. Starosta wskazał 
ostatnie osiągnięcia powiatu i jego jednostek. Zwrócił uwagę 
na aktywność partnerów powiatu, w tym organizacji poza-
rządowych i innych instytucji. Stwierdził, że wykonanie zadań 
przez powiat jest łatwiejsze i bardziej efektywne, gdy istnieje 
współpraca ze społeczeństwem.

Następnie zabrali głos: Paweł Suski Poseł na Sejm RP 
oraz Wojciech Drożdż Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Tradycyjnie podczas gali Laura Powiatu Wałeckiego Paweł 
Suski wręczył nagrodę Posła na Sejm RP, które otrzy-
mała w tym roku firma VNH, a nagrodę odebrał Pan Da-
riusz Szalla w zastępstwie Prezesa. 
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Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzyma-
ło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii pw. 
św.  Mikołaja  w Wałczu  za  organizację  "Dni  Kultury 
Chrześcijańskiej",  którą  odebrała  Alicja  Kuczkowska 
Prezes Stowarzyszenia. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Muzeum Ziemi Wałeckiej - Małgorzata Suchorska - Rola • 
- dyrektor 
Grupa "KLAKSON" i "BODAR" - Włodzimierz Wajer i An-• 
drzej Waszczuk 
Chór "CANTORES" - Helena Kłosińska w zastępstwie Pre-• 
zesa Maryli Sroczyńskiej.  

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA"

Nagrodę  główną  "Laur  Powiatu Wałeckiego"  otrzy-
mało  Koło  Polskiego  Związku  Głuchych,  którą  ode-
brał Stanisław Pazur Prezes Koła.

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE 
KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE"

Nagrodę  główną  "Laur  Powiatu  Wałeckiego"  otrzy-
mał  WTS  "ORZEŁ"  WAŁCZ,  którą  odebrał  Ryszard 
Marszewski Prezes. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

KLUB KARATE TRADYCYJNEGO w Wałczu - Krzysztof • 
Gwizdała - Prezes 
Michał Kubiak• 
Krzysztof Polaczek• 

Galę uświetniły występy: 
Darii Szweda w utworze "MEMORY" z musicalu "KOTY", taniec Ze-
społu RCKU pod kierownictwem p. Skierkowskiej, Katarzyny Ma-
zur w piosence "Tylko z moich snów" z musicalu "METRO", taniec 
Justyny Duszek i Mateusza Kielińskiego, wszystkich artystów 
występujących podczas gali w utworze "WIEŻA BABEL" z mu-
sicalu "METRO" pod kierownictwem Jolanty i Marka Giłka.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "AMAZONKA" • 
w Wałczu - Urszula Florczak - Prezes
Bractwo Rycerzy Bezimiennych w Wałczu - Robert Krawczuk.• 

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
- UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE"

Nagrodę  główną  "Laur  Powiatu  Wałeckiego"  otrzy-
mał  UKS  "MARATOŃCZYK"  Płociczno,  którą  odebrał 
Stanisław Kujda Prezes. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

UKS "LIBERO" w Wałczu - Stanisław Kujda • 
KS "VICTORIA" Wałcz - Zofia Skuza sekretarz w zastęp-• 
stwie Prezesa Roberta Kiesza.
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Nagrody Laur Powiatu Wałeckiego
L a u r e a c i

Firma Żywiec Zdrój na początki swojego funkcjono-
wania była niewielkim zakładem produkcyjnym naturalnej 
wody źródlanej i zatrudniała niewielką ilość osób. Dynamicz-
ny rozwój spowodował, że już w 2001 r. firma przekształciła 
się w spółkę akcyjną. Obecnie firma „Żywiec Zdrój” posia-
da 3 rozlewnie i zatrudnia blisko 500 osób. Zakład "Żywiec 
Zdrój" jest liderem na rynku wody butelkowanej zarówno 
w ujęciu ilościowym jak i wartościowym. 

Zakład  w  Mirosławcu zatrudnia blisko 100 
pracowników. Specjalizuje się w produkcji wody 
i smakowych napojów gazowanych. Pierwsze butelki 
zeszły z linii blisko 11 lat temu. Obecnie działają tutaj 
dwie linie rozlewnicze, z których co roku do polskich 
sklepów trafia ponad 100 mln butelek wody i napo-
jów smakowych. 

Szczególną uwagę firma przykłada do jakości 

swoich produktów. Gwarantują ją światowe stan-
dardy wydobycia i butelkowania. Na każdym eta-
pie produkcji prowadzona jest regularna kontrola 
w  zakładowym laboratorium. Zakład poddawany 
jest także cyklicznym audytom przez zewnętrzne 
akredytowane laboratoria krajowe oraz kontrole 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Firma wdro-
żyła systemy analizy zagrożeń i krytycznych punk-
tów kontroli oraz zintegrowany system zarządzania 
jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 
W strategię działania firmy „Żywiec Zdrój” na stałe 
wpisana jest realizacja projektu z zakresu społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. Firma wspiera nie 
tylko miejsca, w których działa, ale także prowadzi 
ogólnopolskie programy o charakterze edukacyjnym 
i w zakresie ochrony środowiska.           

"ŻYWIEC ZDRÓJ S.A." W MIROSŁAWCU

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

"ŻYWIEC ZDRÓJ S.A." W MIROSŁAWCU
78-650 Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych, tel. fax (067) 259-5500 

dyrektor: Zdzisław Szczerbowski 
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  tel. (67) 259 3112 , 259 3117,  e-mail : konferencje@zamek-tuczno.pl

W trakcie pobytu możemy zorganizować dla Państwa do-
datkowe atrakcje:

ogniska tradycyjne lub z pieczonym dzikiem, grill• 
dyskoteki • 
zabawy przy orkiestrze• 
karaoke• 
spływy kajakowe • 
pokazy rycerskie • 
zabawy z Duchami • 
imprezy stylizowane (PRL, wiedźmy • 
i kaci, mafia AlCapone, lata70te … 
i wiele innych)   

Zamek Tuczno jest  pięknie położony na 
wzniesieniu wśród lasów i  jezior bogatych 
w florę i faunę  na obrzeżach Drawieńskie-
go  Parku  Narodowego. Teren jest pagór-
kowaty, szczególnie interesujący pod względem przyrodniczym. 
Zamek otacza park pełen starych, potężnych drzew oraz fosa, 
której wody przepływają z jeziora Tuczno do jeziora Zamkowego. 
Bogactwo ryb w jeziorach zapewnia satysfakcję wędkowania. Tu-
tejszy mikroklimat  sprzyja odprężeniu, relaksowi i wyciszeniu.                                                                                                     

Dobry  K l ima t

Centrum  Konferencyjno-Wypoczynkowe  ZAMEK 
TUCZNO  to idealne miejsce na udany wypoczynek urlopo-
wy, szkolenie, wesele i nie tylko.                                               

Do Państwa dyspozycji oddajemy:

pokoje - 37 pokoi  1,2,3,4 osobowe oraz 4 apartamenty, • 
które łącznie dają nam 100 miejsc noclegowych. W aparta-
mentach znajdują się podwójne łoża małżeńskie. Wszystkie 
pokoje są z łazienkami, TV, telefonami;
Restaurację z tarasem widokowym na jezioro i rzekę, w któ-• 
rej serwowane są dania  tradycyjnej kuchni polskiej i kuchni 
myśliwskiej;

Bar ze stołem bilardowym w piwnicach Zamku; • 
Salę Rycerską w podziemiach  Zamku, w której organizowane są  • 
spotkania biesiadne, dyskoteki  z karaoke, zabawy przy muzyce;
Sale konferencyjne o powierzchni 100,50,40m², mogące • 
pomieścić łącznie 160 osób wraz z wyposażeniem (ekran, 
flipchart,  tablica sucho zmywalna, rzutnik do slajdów).

Organizujemy pobyty dla grup oraz wypoczynek dla gości 
indywidualnych, a także:

 
szkolenia, konferencje, seminaria• 
imprezy integracyjne i firmowe• 
wesela tradycyjne oraz stylizowane • 
przyjęcia okolicznościowe• 
bale sylwestrowe oraz karnawałowe• 
zjazdy rodzinne• 
turnusy wczasowe• 
pobyty świąteczne • 

ZAMEK W TUCZNIE

"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
"DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - mikro i maŁe PRZEDSIĘBIORSTWA"

ZAMEK TUCZNO  - miejsce pełne dobrych emocji …

www.zamek-tuczno.pl 
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KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH W WAŁCZU

"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
DZIAŁALNOŚĆ społeczna

Skupia on wszystkie osoby 
z wadą słuchu. Spotykają się 
tam osoby z powiatu wałeckie-
go, drawskiego, szczecineckie-
go oraz z powiatów złotowskie-
go i pilskiego. 
Ośrodek liczy 120 członków. 
Tłumacz języka migowego jest 
pomocny w załatwianiu róż-
nych spraw życia codziennego, 
udzielaniu pomocy w sprawach 

socjalno-bytowych, zdrowot-
nych itp. w ramach szeroko 
pojętej rehabilitacji społecznej, 
a także przy okazji różnego 
rodzaju imprez i wyjazdów tu-
rystyczno-kulturalnych.  Człon-
kowie spotykają się na zaję-
ciach w kołach zainteresowań 
plastycznym, komputerowym, 
szachowym, video-filmowym, 
fotograficznym. 
W roku 2010 Koło Terenowe 
w Wałczu obchodziło 50-lecie. 
Z tej okazji zorganizowało in-
tegracyjną imprezę połączoną 
z Międzynarodowym  Dniem 
Głuchego w Wałeckim Centrum 
Kultury. Przy okazji powstała 

nowa grupa teatralna „Bez Na-
zwy”, która zagrała dwa przed-
stawienia: „Chór więźniów” do 
symfonii Bethovena oraz „Pan-
tomima na ręce”.
W ubiegłym roku członkowie 
brali udział w wycieczce do 
Malborka. Mogli poznać historię 
oraz podziwiać uroki tego nie-
zwykłego miasta.
Imprezy stałe, które są wpisa-

ne do kalendarza Terenowego 
Ośrodka Polskiego Związku Głu-
chych w Wałczu to Grill, Dzień 
Kobiet, Walentynki, Andrzejki, 
Sylwester.
Nasi podopieczni mają również 
możliwość uczestniczyć w spo-
tkaniu wigilijnym, które uświa-
domiło im jak bardzo wymow-
ne i warte kontynuowania są 
tradycje polskie  przekazywane 
nam z pokolenia na pokolenie. 
Dzięki nim wśród zabiegania 
o codzienny byt, znajdujemy 
czas by tak jak nasi przodkowie 
wspólnie obdarzyć się ciepłym 
gestem, świąteczną atmosferą 
miłości i zrozumienia. 

Terenowy Ośrodek Polskiego Związku 
Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego 

na ziemiach wałeckich 
działa od 50 lat. 

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH TERENOWY OŚRODEK REHABILITACJI 
I WSPARCIA SPOŁECZNEGO NIESŁYSZĄCYCH

78-600 Wałcz, ul. Gen. Okulickiego 22, tel. fax (067) 258-9262, e-mail: pzgwalcz@poczta.onet.pl, 
godziny otwarcia poniedziałek i czwartek - 17.00-21.00  

Stanisław Pazur - Prezes Koła PZG w Wałczu
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Dobry  K l ima t

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH PRZY PARAFII
PW. ŚW. MIKOŁAJA W WAŁCZU

ZA ORGANIZACJĘ "DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ" 

"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO"
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Wspieramy dzieci, młodzież, 
małżeństwa w różnym zakresie 
od strony moralnej, opiekuń-
czej, edukacyjnej i prawnej.

Działamy przy parafii już 
od 14 lat. Pragniemy ludzi 
łączyć i zachęcać do wspól-
nego działania na rzecz dru-

giego człowieka, odnajdując 
przy tym radość własnego 
działania.

Od  13  lat  organizujemy 
corocznie  Dni  Kultury 
Chrześcijańskiej  w  na-
szym  mieście.  Byliśmy 
organizatorami 2 festynów 
parafialnych, letniego wypo-
czynku dzieci, autokarowych 
pielgrzymek, rodzinnych raj-
dów rowerowych i spływów 
kajakowych, zabaw i gier 
sportowych dla dzieci i mło-
dzieży, odczytów i prelekcji 
o tematyce rodzinnej oraz 

wysokiej klasy koncertów or-
ganowych, spotkań z poezją 
i twórcami poezji.

Aby upamiętnić nasze działa-
nia wydaliśmy sześć publika-
cji: Dni  Kultury  Chrześci-
jańskiej (Piła 1998), Krzyże 
i  kapliczki  przydrożne 

dekanatu Wałcz świadec-
twem  żywej  wiary  (Piła 
1999), Witraże w kościele 
św.  Mikołaja  w  Wałczu 
(Piła 2000), zabytki wnętrz 
wałeckich  świątyń (Piła 
2001), Szlakiem  Wałec-
kich Kapliczek Maryjnych 
(Piła 2008), Parafia pw. św. 
Mikołaja ośrodkiem życia 
religijnego i kulturalnego 
w Wałczu w  latach  1945 
– 2008 (Piła 2009).

W  2009  roku  kapituła  na-
grody  honorowej  „Laur 
Powiatu Wałeckiego”  przy-

znała  wyróżnienie  Stowa-
rzyszeniu Rodzin Katolickich 
w  kategorii  „Działalność 
społeczna”,  a w  roku 2011 
zostaliśmy  laureatem  na-
grody w  kategorii  „Działal-
ność kulturalna”.

W ostatnim roku wznowiliśmy 
działalność Poradni Rodzinnej 
przy naszej parafii. Służy-
my poradą prawną, pomocą 
w zakresie terapii rodzinnej 

oraz doradztwem rodzinnym 
dla młodych przygotowują-
cych się do małżeństwa.
Stowarzyszenie to niewielka 
grupa ludzi działających z po-
trzeby serca, ale mamy wielu 
sympatyków, którzy wspie-
rają naszą działalność. Są to 
osoby prywatne, nauczycie-
le i szkoły, firmy, instytucje 
i urzędy, którym bardzo dzię-
kujemy za pomoc i popiera-
nie naszej działalności.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest 
organizacją społeczną działającą przy 
parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu. 
Swoją działalność na rzecz małżeństwa 
i rodziny opieramy na wartościach po-
nadczasowych – Dekalogu.

Od 2008 roku nasze Stowarzyszenie jest zarejestrowa-
ne w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod numerem 0000 300 453.
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Pow ia t  Wa ł e ck i

WTS "ORZEŁ" WAŁCZ

"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" DZIAŁALNOŚĆ sportowa 

duże kluby i indywidualności

Pod koniec 2006 roku w stan 
likwidacji  postawione  zosta-
ło  Wałeckie  Towarzystwo 
Kajakowe  „Orzeł”.  Jednak 
grupa  działaczy  postanowiła 
ratować klub i w lutym 2007 
roku  na  wlanym  zabraniu 
założycielskim  powołano  do 
życia Wałeckie Towarzystwo 
Sportowe „Orzeł”. 

Wybrano Zarząd w skład, którego 
weszli: Ryszard Marszewski jako 
prezes, Józef Balcer jako wicepre-
zes  oraz Andrzej Hertel  w póź-
niejszym okresie zastąpiony przez 
Waldemara Rogulskiego, Andrzej 
Dmitruk i Stanisław Lelek. Trene-
rami pozostali Bogusław Hertel, 
Ireneusz Wasielewski  i Adam 
Markiewicz, który pełnił jednocze-
śnie funkcję kierownika sekcji.
W ciągu czterech lat (2007 – 
2010) w wyniku ciężkiej pracy 
zawodniczek i zawodników, tre-
nerów przy wsparciu działaczy 
klub odniósł wiele znaczących 
sukcesów. Do nich należy zaliczyć 
między innymi:

Zdobycie w roku 2008 III • 
miejsca w Mistrzostwach Pol-

ski juniorek w kajak polo. 
Zdobycie w roku 2010 w ma-• 
ratonie 4 tytułów Mistrza Pol-
ski (C-2 junior i junior młodszy, 
k-2 i C-1 młodzików) 2 tytułów 
W-ce Mistrza Polski (C-1 i k-1 
w kat. Junior młodszy)
Zdobycie na Długodystanso-• 
wych Mistrzostwach Polski  
2 tytułów Mistrza Polski (C-2 
młodzików i C-1 juniorów 
młodszych) oraz trzeciego 
miejsca w kategorii junio-
rów w C-2
Mistrzostwa Polski juniorów – • 
tytuł Wice Mistrza Polski w C-2
Mistrzostwa Polski młodzików • 
– tytuł MP osada C-2 i Wice 
MP osada C-1
Ogólnopolska Olimpiada Mło-• 
dzieży – dwa złote medale 
(C-1 i C-2) oraz medal srebr-
ny (k-1)

To tylko ważniejsze sukcesy. Było 
wiele miejsc  punktowanych.
Te wszystkie sukcesy spowodowa-
ły że klub w Ogólnopolskiej Klasy-
fikacji  Dzieci i Młodzieży prowa-
dzonej przez Ministerstwo Sportu 

awansował z 1250 miejsca w 2007 
roku na 302 miejsce w 2010 roku. 
Ponadto w roku 2010 klub zdobył 
pierwsze miejsce w klasyfikacji 
medalowej w Maratonie, czwarte 
miejsce w klasyfikacji medalo-
wej w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży i IV miejsce w punktacji 
w zawodach makroregionalnych.
W klasyfikacji Polskiego Związ-
ku Kajakowego klub znalazł się 
na 12 miejscu.

W omawianym okresie do Kadry 
Narodowej powoływani byli: Jakub 
Sitkowski, Michał Hertel, Kamil Ko-
walski, Grzegorz Szpynda, Dorian 
Kliczkowski, Kacper Ostrowski, 
Piotr Hertel, Wiktor Głazunow.
Ten sukces klubu to również wy-
nik współpracy i pomocy  udzie-
lanej przez dyrekcję i trenerów 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
oraz wynik dobrej współpracy 
z COS OPO Bukowina.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATOŃCZYK" PŁOCICZNO

"LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" DZIAŁALNOŚĆ sportowa 

uczniowskie kluby sportowe

Klub zrzesza 45 członków  
w tym 35 zawodników uczniów 
tutejszej szkoły podstawowej 
i Gimnazjum w Tucznie, Bierzw-
niku oraz szkół średnich.

Działalność klubu skupia się 
w trzech sekcjach: unihokej, 
piłka  nożna i lekkoatletyka. 
Sekcją wiodącą jest  unihokej. 
Od 2007  dziewczęta uczestni-
czą  w rozgrywkach ligowych 
Polskiego Związku Unihokeja.

Klubem kieruje  Zarząd na cze-
le z prezesem Stanisławem 
Kujdą. Cała działalność opiera 
się na pracy społecznej instruk-

torów i pomocy rodziców. Je-
dynym  źródłem finansowania 
jest dotacja z  Urzędu Gminy 
Tuczno i niewielkie  składki 
członkowskie. Pozostała część 
dochodów to pomoc sponso-
rów w tym  Starostwa Powia-

Uczniowski Klub Sportowy Maratoń-
czyk działa przy Szkole Podstawo-
wej w Płocicznie (Gmina Tuczno).

towego, Zakładu Metaltech, 
Spółki Stekop, Sawe  i pry-
watnych osób. Klub prowadzi 
zajęcia sportowe dla zawodni-
ków 2 razy w tygodniu po 2 
godziny. Zajęcia prowadzi tre-
ner   Artur  Kopciuch  - mgr 

wychowania fizycznego, na-
uczyciel Szkoły Podstawowej 
w Płocicznie.  Zajęcia prowa-
dzone są społecznie i nieod-
płatnie.

Członkowie klubu startując 
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Dobry  K l ima t

w wielu zawodach  odnieśli 
wiele znaczących sukcesów 
np.:

II miejsce w Mistrzo-1. 
stwach Polski Juniorek 
Młodszych w unihokeju  
w Warszawie

III miejsce Międzynarodo-2. 
wym  Festiwalu Unihoke-
ja w Elblągu jednocześnie 
traktowanym  jako Ogól-
nopolska Gimnazjada

I miejsce w Zachodnio-3. 
pomorskiej Wojewódzkiej 
Gimnzjadzie w unihokeju  
- dziewczęta

III miejsce w  Finale Wo-4. 
jewódzkim Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w uni-
hokeju  - dziewczęta

Obecnie w 2011 r. dziewczę-
ta startują w I Lidze Juniorek 
Starszych  i rywalizują o wej-
ście do finałów Mistrzostw Pol-
ski  tej kategorii

Zawodnicy klubu  startowali 
w wielu imprezach w tym bie-
gach ulicznych o zasięgu ogól-
nopolskim: 

Goleniowska Mila Niepodległo-
ści, Bieg Uliczny im. Z. Krzysz-
kowiaka w  Wałczu.

Baza klubu opiera się na Sali  
Szkoły Podstawowej w Płocicz-
nie, oraz Hali Sportowo wido-
wiskowej w Tucznie,  z której 
klub korzysta nieodpłatnie. 

Klub  zorganizował i pozyskał 
sponsorów na  2 imprezy o za-
sięgu krajowym i wojewódzkim:

II OGÓLNOPOLSKI 
TURNIEJ UNIHOKEJA  

PŁOCICZNO 
FLOORBALL CUP 2009 

LISTOPAD 2009

3 dni – 148 zawodniczek. Był to 
największy turniej w kraju w tej 
kategorii  i zgromadził   wszyst-
kie najlepsze drużyny w Polsce 

FINAŁ MISTRZOSTW WOJE-
WÓDZTWA W UNIHOKEJU 
DZIEWCZĄT GIMNAZJADA 

MARZEC 2010 
110 OSÓB

Nadmienić trzeba iż 5 zawod-
niczek klubu jest reprezen-

tantkami Polski w Kadrze U-19 
i U-16 i regularnie uczestniczą 
w konsultacjach, obozach i me-
czach. Uczestniczyły  również  
w  Międzynarodowych Turnie-
jach  Stupava Cup 2009,2010  
w Bratysławie  oraz w  najwięk-
szym  Turnieju w Europie  Praga 
Games 2009 gdzie miały okazje 
spotkać się z najlepszymi dru-
żynami klubowymi ze Szwecji,  
Czech czy  Szwajcarii.

Trener Artur Kopciuch znajdu-
je się  w sztabie szkoleniowym  
Kadry Polski  Seniorek, która  
w lutym  2001 awansowała do 
finału A Mistrzostw Świata któ-
ry odbędzie się w Szwajcarii. 

Poradnia  jest  specjalistyczną  placówką  oświatową, 
której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności ucze-
nia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierun-
ku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, 
ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i re-
habilitacyjnej. 
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest 
dobrowolne i nieodpłatne.
Formy udzielanej pomocy są różne – od diagnozy do terapii 
dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Pracownicy 
poradni przeprowadzają także zajęcia poza siedzibą placówki 
– są to prelekcje dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli i rad 
pedagogicznych, warsztaty. W ostatnich latach czynne były 
Punkty Konsultacyjne PPP w Mirosławcu oraz w Szwecji.
W ostatnich latach oferta poradni została wzbogacona mię-
dzy innymi o sprzęt do treningu EEG Biofeedback – jest to 
rodzaj terapii, dzięki której pacjent, w sposób świadomy, 

uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by 
mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu 
na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pa-
cjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). 
Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy jest 
skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwa-
la  to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak 
zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.
W 2009 roku zakupiona została także Platforma do Badań 
Zmysłów do diagnozy dzieci z podejrzeniem wad zmysłów oraz 
badanych w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się.
Od 2010 roku Kurator Oświaty wyznaczył PP-P w Wałczu 
jako poradnię właściwą do diagnozowania dzieci i mło-
dzieży z wadami wzroku. Istnieje też  możliwość diagnozy 
dziecka w wieku od 2 miesięcy do 3 lat Dziecięcą Skalą 
Rozwoju DSR. Narzędzie to służy do przeprowadzenia 
wczesnej diagnozy poziomu rozwoju, pozwalając na oce-
nę jego prawidłowości oraz określanie kierunku ewen-
tualnych oddziaływań stymulujących czy korygujących 
słabsze strony funkcjonowania dziecka.
Pełna  oferta  poradni dostępna jest na stronie www.
pppwalcz.com. Corocznie PPP w Wałczu diagnozuje ponad 
1100 osób (dzieci i młodzież).  Terapią (psychologiczną, pe-
dagogiczną, logopedyczną) obejmuje około 600 osób w cią-
gu roku. W innych zajęciach – pogadankach, warsztatach, 
prelekcjach – uczestniczy ponad 3000 osób.
Ważną formą pomocy jest czynny w każdy wtorek Punkt Kon-
sultacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonal-
nymi (pełniący funkcję pomocy doraźno-interwencyjnej) oraz 
prowadzona od kilku lat Szkoła dla Rodziców.

ul. Południowa 10 B, tel/fax 067 387 16 29 
dyrektor: Marek Syrnyk, e-mail: pppwalcz@o2.pl

w
w
w
.p
p
p
w
alcz.com

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Wałczu  
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tel. 67 250 06 94,  fax 67 250 06 96                                                                              e-mail: zs1@walcz.pl

w  w  w .  a  t  e  n  y .  z  w  a .  p  l

78-600 Wałcz, ul. Kilińszczaków 59, tel. 67 250 06 94 fax 67 250 06 96

  TRADYCJA

Szkoła działa nieprzerwanie od 1665 roku. Zyska-
ła renomę w środowisku i regionie za wysoki po-
ziom kształcenia. Obecnie I LO im. Kazimierza 
Wielkiego z dbałością podtrzymuje tę tradycję. 
Szkoła nazywana w XVIII wieku „Atenami Wa-
łeckimi” ze względu na podobieństwo oddziały-
wania do starożytnych Aten, jako ośrodka nauki 
i kultury, dziś po latach z niesłabnącą energią 
i odpowiedzialnością kształci i wychowuje współ-
czesną młodzież. 

P o n a d  I I I  w i e k i  t r a d y c j i  z o b o w i ą z u j ą

im.  K az imierza  Wie lk iegoI LO
 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Zespół  Szkół  Nr  1

POZIOM KSZTAŁCENIA 

Gwarantujemy naszym uczniom zdobycie rzetelnej 
wiedzy i wysoki poziom kształcenia oraz specjaliza-
cję nauczania (fakultety) w klasach III  w oparciu 
o indywidualne preferencje maturzystów. O pozio-
mie kształcenia świadczą liczne osiągnięcia naszych 
uczniów w latach 2005-2011: Olimpiada Biologicz-
na: Michał Prendecki – laureat etapu centralnego, 
Olimpiada Języka Łacińskiego: Karolina Ćwiek – 
dwukrotna finalistka etapu centralnego, Olimpiada 
Filozoficzna: Karolina Ćwiek – dwukrotna finalistka 
etapu centralnego,  Olimpiada Literatury i Języka 

Jesteś zdolny i ambitny, chcesz posiąść 
rzetelną wiedzę, uczęszczać do szkoły 

z największymi tradycjami, wybierz w roku 
szkolnym 2010/11 jedną z klas: 

klasa Mistrzostwa Sportowego• 

klasa o nachyleniu politechnicznym• 

klasa o nachyleniu matematyczno - • 

informatycznym

klasa o nachyleniu biologiczno - chemicznym• 

klasa o nachyleniu humanistyczno - prawnym• 

klasa o nachyleniu ekonomicznym• 

NOWOCZESNOŚĆ 

W starych murach wiekowej szkoły znajduje się do 
dyspozycji uczniów wiele nowoczesnych klasopracow-
ni: fizyczna z tablicą interaktywną, informatyczna, 
geograficzna wyposażona w rzutnik multimedialny, 
pracownia chemiczna oraz sala audytoryjna, któ-
ra najlepiej łączy tradycję z nowoczesnością, gdyż 
właśnie w tej pracowni odbywają się lekcje historii.  
Budynek placówki przeżywał w 2009 roku największy 
w swej przeszłości remont, a raczej renowację, pod 
okiem konserwatora zabytków. Wkrótce powstanie 
na terenie szkoły nowoczesna hala sportowa, a w roku 
szkolnym 2011/2012 planowane jest otwarcie biblio-
teki XXI wieku po wielkiej modernizacji.
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PERSPEKTYWY

ŻYCIE SZKOŁY 

Dzięki ofercie edukacyjnej naszej szkoły mło-
dzież, która marzy o studiach, może śmiało pla-
nować swoją karierę i kontynuować naukę na wyż-
szych uczelniach. Absolwenci „Aten Wałeckich” 
z powodzeniem dostają się na najlepsze uczelnie 
w kraju. W 2010 roku 78,52% naszych absolwen-
tów rozpoczęło studia na wyższych uczelniach 
(52 osoby czyli 34,9% absolwentów na uniwersy-
tetach, 35 osób czyli 23,49% na politechnikach 
i uczelniach technicznych, 10 osób czyli 6,71% na 
akademiach medycznych, 15 osób na AWF).

Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyj-
nych, kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań, 
warsztatach i zajęciach sportowych. W szkole dzia-
łają: Grupa wokalna, bez której nie może się odbyć 
żadna szkolna uroczystość, Redakcja Gazety Szkol-
nej LUZIK, Warsztaty dziennikarskie, Grupa te-
atralna, Koło poetyckie, które organizuje niezapo-
mniane wieczorki poezji śpiewanej. Przedstawienia 
szkolne na wysokim poziomie świadczą o wielkiej kre-
atywności i talentach młodzieży. Szkoła uczestniczy 
w Programie Wymiany Młodzieżowej finansowanym 
przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania, w ramach tej współpracy nasza młodzież 
wyjeżdża co dwa lata do Bad Essen oraz uczestniczy 
w obozach polsko-niemieckich Jugendcamp. Szkoła 
organizuje w każdym roku  wyjazdy do teatrów w Po-
znaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, a także wycieczki 
zagraniczne do Berlina lub Paryża.

W INNYCH SZKOŁACH NIE ZNAJDZIECIE

Oferta edukacyjna naszej szkoły jest niepowta-
rzalna. Jesteśmy szkołą średnią, która jako jedyna 
w mieście naucza języka łacińskiego, doceniają to 
przyszli kandydaci na medycynę. Prowadzimy zaję-
cia z języków obcych w grupach międzyoddziałowych 
o zróżnicowanym poziomie nauczania. W klasach III 
wprowadzamy specjalizację nauczania (fakultety) 
w oparciu o indywidualne preferencje maturzystów. 
Takiej demokracji nie ma w żadnej szkole. 
Kadra nauczycielska to nauczyciele dyplomowani 
z wieloletnim doświadczeniem. Wśród pedagogów 
naszej szkoły mamy nauczycielskie osobowości jak 
pasjonat matematyki, nauczycieli skutecznie przygo-
towujących olimpijczyków, nauczycieli specjalistów 
biologii, chemii, świetnych nauczycieli literatury, 
kultury, historii i języków obcych oraz jednego na-
uczyciela-legendę.
Gimnazjalisto, dołącz do uczniowskiej społeczności 
I LO im.Kazimierza Wielkiego.

Polskiego: Katarzyna Ciesińska – laureatka etapu 
centralnego, Olimpiada Mediewistyczna: Karo-
lina Ćwiek - finalistka etapu centralnego, Olim-
piada Wiedzy Ekonomicznej: Damian Śliwiński 
– finalista etapu centralnego, Olimpiada Wiedzy 
o Regionie i Przedsiębiorczości: Dawid Ćwiert-
ka – laureat etapu centralnego.  Nasi uczniowie 
otrzymują corocznie znaczące nagrody: Nagrodę 
Premiera i Nagrodę Ministra. Za wyniki w nauce 
w roku szkolnym 2009/2010 Nagrodę Premie-
ra otrzymał Patryk Kosikowski, najlepszy uczeń 
LO, ze średnią 5,46 oraz Vincent Słomiński, naj-
lepszy uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 
Stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci, wspierającego rozwój uzdolnionych 
uczniów - jest Karol Prendecki.
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Z e s p ó ł  S z k ó ł  N r  2 
w Wałczu

I I I   L i c eum  Ogó lnoksz ta ł cące
T e c h n i k um   Z a w o d o w e   n r   1

Zasadn i c za   S zko ł a   Zawodowa  n r   1

e-mail: sekretariat@zs2walcz.pl, dyrektor@zs2walcz.pl                                                                         

www.zs2walcz.pl

3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej 
w zawodach: 

3-letnim Liceum Ogólnokształcącym: 

4-letnim Technikum Zawodowym 
w zawodach: 

elektryk,• 
murarz,• 
cieśla, • 
monter instalacji i urządzeń • 
sanitarnych (hydraulik),
technolog robót wykończeniowych    • 
w budownictwie,
dekarz,• 
stolarz.• 

2-letniej szkole policealnej w zawodach: 

78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 4, tel. fax. 67 258 2082

im. Prof. Wiktora Zina

 klasie wojskowej,• 
 klasie sportowej.• 

technik architektury krajobrazu,• 
technik budownictwa,• 
technik logistyk,• 
technik urządzeń sanitarnych,• 
technik inżynierii środowiska             • 
i melioracji.

 technik drogownictwa,• 
technik florysta,• 
 technik ochrony fizycznej osób i mienia.• 
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Ponadto organizujemy:
wycieczki tematyczne m.in. z przedmiotów zawo-• 
dowych (targi BUDMA, INSTALACJE, POLAGRA, 
ogrody HORTULUS), 

wycieczki krajoznawczo - turystyczne, rajdy, • 
spływy kajakowe, survivale, kuligi, 

Dzień Sportu, "Dzień Patrona"• 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w formie 
praktyk i zajęć praktycznych w firmach wybra-

nych przez uczniów szkół zawodowych". 

Szkoła oferuje zajęcia WF i SKS na:
sali gimnastycznej, • 
basenie pływackim, • 
siłowni, lodowisku, • 
całorocznym boisku piłkarskim i wielofunkcyjnym • 
z nawirzchnią ze sztucznej trawy

Koła zainteresowań:
informatyczne, • 
strzeleckie, • 
florystyczne, ekologiczne, • 
j. angielskiego, j. niemieckiego, SKS, PCK, • 
geograficzne, przedmiotów zawodowych, fi-• 
zyczne, chemiczne, historyczne, matematycz-
ne, kronikarskie.     
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz 
tel. fax (67) 349 41 02
kom. + 48 728 588 128

www.zs3walcz.com 
e-mail: zs3_walcz@op.pl

TECHNIKUM ZAWODOWE (4 LATA)

Zawody:
technik spedytor • – NOWOŚĆ!
technik organizacji reklamy • – NOWOŚĆ!
technik usług fryzjerskich• 
technik handlowiec• 
technik pojazdów samochodowych• 
technik mechatronik• 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

TYLKO U NAS

Zawody:
monter mechatronik • (3 lata)
sprzedawca • (2 lata)
mechanik pojazdów samochodowych • (3 lata) 
ślusarz • (3 lata)
operator obrabiarek skrawających (tokarz)• 

    (3 lata)
kucharz małej gastronomii • (2 lata)
fryzjer • (3 lata)
inne zawody • (2 lub 3 lata)

Zawody:
wielofunkcyjne boisko z lodowiskiem, • 
internat ze stołówką• 

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

po Zasadniczej Szkole Zawodowej (2 lata)

ZS NR 3 -  TWÓJ DOBRY WYBÓR!



Pow i a t  Wa ł e c k i   KWIECIEŃ 2011 
15

 ŚWIATA W POWIECIEo

Dobry  K l ima t

Szanowni Państwo!
Drodzy Absolwenci gimnazjów!

 Mam zaszczyt zaprosić Was do naszej szkoły, tj. do Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu. Doskonałą 
okazją jest ku temu dzień IX Giełdy Zawodoznawczej, dzień kiedy w ZS nr 3 otwieramy drzwi dla 
wszystkich zainteresowanych. Na 15. kwietnia 2011 r. zaplanowaliśmy wiele ciekawych atrakcji – wy-
cieczkę po szkole, prezentacje działalności kół zainteresowań działających, z sukcesami, od lat (foto-
grafie na poprzedniej stronie) i inne.
 Chciałbym wypowiedzieć się na temat zainteresowań uczniów naszej szkoły, których zdolności 
i możliwości są różne. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół nr 3 pomagają uczniom w odkrywaniu 
i rozwoju ich talentów i umiejętności. Swoim zaangażowaniem wyzwalają u młodzieży wielki potencjał, 
wzbogacając przy okazji własny warsztat pracy. Bez współpracy tych dwóch podmiotów szkoły nie było-
by sukcesów.
 Moim wielkim życzeniem jest, aby nasza szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bar-
dziej przyjazna i skuteczna. Skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane 
przez każdego młodego człowieka na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentu.

W imieniu wszystkich podmiotów szkoły
dyrektor ZS nr 3 w Wałczu

Piotr Filipiak 
Cześć Gimnazjaliści! 

 Większość z Was z pewnością jeszcze nie wie, co będzie robić w przyszłości. Trudno więc już 
dziś decydować o wybraniu konkretnej specjalności czy zawodu. Rozumiem to i dlatego postaram się 
Wam pomóc w dokonaniu właściwego wyboru drogi życiowej :)
 Już trzeci rok jestem uczniem ZS nr 3 w Wałczu (zwanego „Zawką”) i, jak dotąd, nie żałuję. 
Nasza szkoła oferuje wiele możliwości kształcenia – oferta obejmuje kształcenie na poziomie techni-
kum i szkoły zawodowej. Możecie u nas zdobyć zawód: fryzjera, handlowca, mechatronika, spedytora, 
kucharza, ślusarza... i wiele innych. Co ważne, w 4 lata zdobywa się tu nie tylko kwalifikacje zawodowe, 
ale także przygotowuje do matury!
 Atmosfera w szkole jest przyjazna, a nauczyciele, jeśli tylko wyrazicie chęci i włożycie trochę 
wysiłku, dobrze zadbają o Wasze kształcenie. Pracownie są dobrze wyposażone w pomoce naukowe 
i sprzęt multimedialny, co sprawia, że lekcje nie są nudne.
 Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.zs3walcz.com
 Przyjdźcie do nas, a nie pożałujecie swojego wyboru!

Kondzio z III TM
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Z S  N r  4  RC KU 
w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU to 
placówka, która w społeczno-
ści wałeckiej funkcjonuje jako 
popularny „Rolnik”. W jej skład 
wchodzą szkoły ponadgimna-
zjalne, policealne i zaoczne. 
Dyrektorem szkoły od 2002r. 
jest mgr Dorota Matuszak 
– Klupczyńska. Szkoła posia-
da bardzo dobrą lokalizację, 
zwłaszcza dla osób spoza Wał-
cza, gdyż mieści się w odległo-
ści ok. 2 min od dworca.  

OFERTA EDUKACYJNA

Chociaż określenie „Rolnik” kojarzy się jednoznacznie, to na-
sza oferta edukacyjna jest znacznie bogatsza. Szkoła ofe-
ruje naukę w sześciu kierunkach:

 • technik informatyk (po tym kierunku możesz m.in.: obsługi-
wać wybrane rodzaje sieci, administrować bazami danych, 
konfigurować sprzęt i oprogramowanie);
 technik hotelarstwa•  (kończąc ten kierunek możesz m.in.: 
pracować w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, 
prowadzić własną działalność gospodarczą w dziedzinie pla-
nowania i koordynacji usług hotelowych);
 • technik ekonomista ( po tym kierunku możesz m.in.: pra-
cować w bankach lub biurach rachunkowych, analizować 
czynniki kształtujące popyt, podaż i poziom cen, prowadzić 
własną działalność gospodarczą w dziedzinie rachunkowości 
i marketingu);
 • technik rolnik (kończąc ten kierunek możesz m.in.: zostać 
pracownikiem instytucji rządowych związanych z rolnictwem, 
pracować jako przedstawiciel handlowy firm obsługujących 
rolnictwo, prowadzić gospodarstwo agroturystyczne);

 technik technologii żywności•  (po tym kierunku możesz 
m.in.: pracować w laboratoriach, instytucjach badających 
i oceniających żywność, pracować w zakładach przetwór-
stwa spożywczego);
 • technik organizacji usług gastronomicznych NOWY KIE-
RUNEK! (kończąc ten kierunek możesz m.in.: pracować 
w restauracjach, barach, w instytucjach upowszechniają-
cych wiedzę o żywieniu i usługach gastronomicznych).
 • kucharz (kończąc ten kierunek możesz m. in.: prowadzić 
firmę cateringową, wytwarzać półprodukty kulinarne – mro-
żonki, przygotowywać potrawy, napoje i desery na przyję-
cia okolicznościowe)

Ponadto naukę można kontynuować w szkołach policealnych lub 
zaocznych o kierunkach:

 • technik administracji;
 • technik rolnik.

SUKCESY ROLNIKA

„Rolnik” może pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów ma-
turalnych i zawodowych. Na przestrzeni lat egzamin maturalny 
utrzymywał się na poziomie 75%, a egzamin zawodowy to śred-
nio 80%. W minionym roku sukces 100% zdawalności osiągnęły 
dwa kierunki gastronomiczne – kucharz oraz technik żywienia 
i gospodarstwa domowego. 

Do największych sukcesów osiągniętych w ostatnich la-
tach należą:

 Laureaci XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolni-• 
czych etapu centralnego – Adam Sośniak i Przemysław Ko-
walczyk.

 Finalistka XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywno-• 
ści etapu centralnego – Agnieszka Szawara;

im. Władysława Broniewskiego
ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz

zsrcku_walcz@interia.pl
w w w . r c k u . p l

 Laureat Ogólnopolskiego Konkursu BHP w Rolnictwie – • 
Przemysław Kowalczyk;

 II miejsce w Konkursie „Młodzi przedsiębiorcy - zakłada-• 
my firmę” – Angelika Ostaszewska i Monika Miechowska;

 I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomo-• 
cy – P. Rasała, K. Jankowski, K. Poturalski, P. Kuźniar, M. 
Koper.

Niewątpliwym sukcesem naszych uczniów  jest zdobywanie 
indeksów uczelni wyższych uprawniających do przyjęcia na 
studia bez egzaminów. Ze względu na charakter kierunków na-
uczania, najczęściej były to indeksy Akademii Rolniczych. 
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SPORT

Nasza szkoła osiąga również sukcesy na polu sportowym. Do 
największych sukcesów ostatnich lat należą:

I miejsce w Regionalnym Finale Wojewódzkiej Licealiady • 
w drużynowym tenisie stołowym chłopców; 
I miejsce w Powiatowej Licealiadzie dziewcząt;• 
I miejsce w Powiatowej Licealiadzie chłopców;• 
Mistrzostwo Powiatu Wałeckiego w piłce ręcznej Szkół Po-• 
nadgimnazjalnych;

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

By zaakcentować, jak ważne jest zdrowie człowieka, nasza 
szkoła organizuje każdego roku Dzień Sportu i Promocji Zdro-
wia. Tego dnia uczniowie i nauczyciele mają sprawdzić się 
w różnych dyscyplinach sportowych, a nawet przejechać się 
traktorem. By nadrobić straty energii każdy może skosztować 
zdrowej żywności specjalnie przygotowanej na tę okazję. Jest 
to impreza otwarta. Zapraszamy do współudziału między inny-
mi: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Sanepid, Cymes. 

Z ŻYCIA SZKOŁY...

Edukacja uczniów w naszej szkole to nie tylko nauka, ale 
także aktywny udział w życiu kulturalnym. Wiele z nich we-
szło na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Są to m.in. 
Święto Szkoły, „Święto Wiosny”, Hallowyn, Dzień św. Pa-
tryka oraz wiele imprez okolicznościowych. 

Warto dodać, że uczniowie naszej szkoły mają możliwość roz-
wijania swoich zainteresowań w szkolnym kole fotograficznym, 
muzyczno – wokalnym , teatralnym, szachowym, strzeleckim. 

BAZA SZKOŁY

Nasza szkoła dysponuje nowoczesną salą audiowizualną 
przeznaczona na ponad 100 miejsc. Jest ona wyposażona 
w dotykowy panel sterowania nagłośnieniem i oświetleniem, 
tablicę multimedialną oraz wizualizator. Ponadto posiadamy trzy 
nowoczesne pracownie komputerowe, wyposażone w najnowszy 
sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Są to jedne z najlepiej 
wyposażonych sal informatycznych w Wałczu. Dzięki temu 
nasza placówka posiada aż pięć pracowni komputerowych! 

W naszej szkole mamy także świetnie wyposażoną pracownię 
gastronomiczną, którą w swoje władanie obejmują uczniowie 
klas zajmujących się gotowaniem, zaś technolodzy żywności 
wykonują doświadczenia w pracowni chemicznej. 

W najbliższym czasie w budynku B szkoły III piętro 
zostanie dostosowane do zajęć praktycznych dla kierunku 
technik hotelarstwa. Powstaną sale obsługi i konsumpcji,  
recepcja, pokoje gościnne oraz hotelarski ciąg technologiczny.  
Również w najbliższej przyszłości na IV piętrze tego budynku 
zostaną wybudowane pokoje hotelowe. W tym budynku mamy 
także zainstalowaną windę. 
Poza tym w czasie wakacji zostanie wykonana termomodernizacja 
budynku  szkoły.

Ponadto od lipca 2006r. szkoła należy do Zachodniopomor-
skiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Działalność proz-
drowotna szkoły opiera się m.in. na programach: „Wyprostuj 
się”, „Lepiej jeść, lepiej żyć”, „Bez ryzyka – HIV/AIDS”, 
„Stres pod kontrolą”, „Mam haka na raka” czy „Różowa wstą-
żeczka”, które są realizowane przez uczniów, nauczycieli, 
a także rodziców naszych wychowanków.  
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TISCHNERÓWKA - SZKOŁA BEZPIECZNA 
I SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI UCZNIA

Kiedy rok temu zastanawiałam 
się, jaką wybrać szkołę brałam 
pod uwagę wiele czynników. 
Lubię poznawać nowych ludzi, 
przebywać w różnych kręgach. 
Drogą kolejnych selekcji zawę-
drowałam do II LO, gdzie klimat 
przypomina w dużym stopniu 
ten domowy, ciepły, życzliwy. 
Obawy, które towarzyszyły mi 
jako pierwszoklasistce przekra-
czającej próg szkoły podczas 
rozpoczęcia roku, były dość na-

turalne: ścisk w gardle i myśl, 
żeby jakoś to przetrwać nie 
narażając się starszym dziew-
czynom. To całkowicie inna 
sprawa, niż pierwsze chwile 
w  gimnazjum. Dziewczyny 
są ładne i nie zależy im, żeby 
udowodnić tym młodszym, że 
są lepsze. Właściwie żyją swo-
im życiem i przyjmują nas do 
swojego grona raczej ciepło 
i bez niepotrzebnych spięć. Zaś 
chłopcy to chłopcy, zawsze są 
uśmiechnięci, zabawni i pełni 

tel. 67 2501983, 67 2589221                                                                               e-mail:lo@lowalcz. pl

w  w  w .  l  o  w  a  l  c  z .  p  l

II Liceum Ogólnokształcące 
w Wałczu
im. ks. Józefa Tischnera

ul. Bydgoska 52, 78-600 Wałcz

W roku szkolnym 2011/2012 przyjmujemy do klas:

humanistycznej (przedmioty rozszerzone:      • 
j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)  
dziennikarskiej (przedmioty rozszerzone:       • 
j. polski, geografia, język obcy)
biologiczno-chemicznej (przedmioty • 
rozszerzone: biologia, chemia)
matematyczno - informatycznej (przedmioty • 
rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka)

Jeśli chcesz:
zdobyć solidną i rozległą wiedzę, • 
w pełni wykorzystać swoje zdolności • 
i zainteresowania, 
nauczyć się języków obcych, • 
bez problemów dostać się na studia wyższe, • 
z przyjemnością chodzić do szkoły, • 

podejmij naukę w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu  

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
czynny codziennie: po – pt: w godz. 7.30 – 15.00, tel. 67 2589221, 67 2501983

Prosto z bloga licealistki
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entuzjazmu. Ciekawym zjawi-
skiem jest też duża artystycz-
ność naszych uczniów. Płeć 
brzydka (choć taka brzydka nie 
jest) ma wiele zainteresowań: 
uprawia sport, bierze udział 
w konkursach przedmiotowych, 
ale też ciekawie rysuje, nagry-
wa piosenki, jest dużo bardziej 
wrażliwa na sztukę i piękno, niż 
w innych szkołach. 
Nasze liceum wyróżnia się 
dużą gamą kół zainteresowań. 
Od tych typowo ścisłych do 
humanistycznych i artystycz-
nych. Każdy tu znajdzie coś 
dla siebie. Jeśli mam posłużyć 
się własnym przykładem, to 
początkowo byłam nastawiona 

stuprocentowo na humanisty-
kę. Dziś uczęszczam  na dodat-
kowe zajęcia z fizyki i przedsię-

biorczości w ramach jednego 
z projektów unijnych i czuję się 
świetnie w każdej wersji siebie. 
Szkoła powinna motywować, 
a nie odbierać nadzieję. Będąc 
uczennicą II LO dorosłam do 
pewnych spraw, potrafię sama 
decydować i sama przyjmować 
konsekwencje za swoje czyny. 
Nauczyciele są sumienni i aser-
tywni, wiedzą, co robią, a my 
wiemy za co dostajemy oceny, 
uwagi czy pochwały. W naszym 
liceum z pewnością nie dostaje 
się od razu "szufladki". Wszy-
scy chcą się tu bliżej poznać. 
Nauczyciele patrzą na każdego 
tak samo. 
W Tischnerówce wszyscy dzia-

łają razem, liczy się praca ze-
społowa. Moja klasa o profilu 
dziennikarskim to może nie 

prymusy, ale jesteśmy tak zgra-
ną grupą i tak bardzo się wza-
jemnie kochamy i szanujemy, 
że nic nam nie jest straszne. 
Jeździmy na sympozja, cho-
dzimy do kina, bierzemy udział 
w konkursach i warsztatach 
przedmiotowych, spotykamy 
się popołudniami na próbach 
artystycznych. Jestem osobą 
towarzyską, nie mogę usiedzieć 
w jednym miejscu, lubię, kiedy 
dużo się dzieje, no i właśnie tu 
odnalazłam swój azyl. Do szko-
ły idę z czystą przyjemnością. 
Biorąc pod uwagę ciekawe pro-
pozycje wycieczek i sam fakt tej 
ciepłej atmosfery czuję się tu 
zrelaksowana i wypoczęta. 
Warto wspomnieć też o kawia-
rence, czyli naszej restauracji, 
sklepiku i czytelni (oczywiście 

właściwą czytelnię i biblio-
tekę posiadamy na drugim 
piętrze). W kawiarence dzieje 
się mnóstwo ciekawych rzeczy. 
Właściwie wszyscy chodzimy 
tam na przerwach. Przesym-
patyczna właścicielka, skórza-
ne kanapy i pyszne jedzenie 
są pozytywnym aspektem tego 
miejsca. 
Patrząc na mój wybór z perspek-
tywy czasu, wiem, że to była 
decyzja  najlepsza jaką mogłam 
podjąć. To liceum jest teraz 
moim życiem. Jeszcze w gim-
nazjum szkoła była dla mnie 
tylko dodatkiem do harmo-
nogramu dnia. Dzisiaj wiem, 
w jakim celu się uczę. Lepiej 
czy gorzej, liczą się chęci 
i starania.Ta szkoła wydobywa 
ze mnie to, co najlepsze. 
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Jak ocenia Pan miniony rok w oświacie?

Rok szkolny 2009/2010 był kolejnym etapem wdrażania przez Powiat 
Wałecki koncepcji szczególnego wspomagania szkół technicznych oraz 
tworzenia warunków do podnoszenia poziomu nauczania w liceach 
ogólnokształcących. Uzyskane przez nasze szkoły wyniki potwierdzają 
słuszność tej idei.

Udało się?

Sądzę, że tak. Średnia zdawalność matur, wliczając szkoły niepublicz-
ne, wynosiła 80,4%. Natomiast uwzględniając tylko szkoły, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat, była wyższa i wynosiła 87.23 %. 
Najwyższa zdawalność była w LO im. Kazimierza Wielkiego i wynosiła 
98,01%, w II LO im. Ks. Józefa Tischnera 94,50%.

Jak wypadły szkoły zawodowe?

Wyniki egzaminów zawodowych są również satysfakcjonujące. Zdawal-
ność w poszczególnych szkołach wynosiła: ZS Nr 4 RCKU – 83,0 %, 
ZS Nr 2 – 68,46 %, ZS Nr 3 – 60,2% przy średniej w okręgu 58,79% 
i województwie zachodniopomorskim – 60,48%. Jestem zobowiązany 
dodać, że przedstawione powyżej wyniki szkół ponadgimnazjalnych 
oraz znakomite osiągnięcia poszczególnych uczniów w olimpiadach 
przedmiotowych, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych nie 
byłyby możliwe bez bardzo dobrze przygotowanej i z pasją pracującej 
kadry pedagogicznej.

Zdradzi  Pan  tajemnice  polityki  kadrowej  starostwa,  która 
owocuje takimi dobrymi wynikami w oświacie?

W roku 2009/2010 w naszych placówkach pracowało 237 nauczycieli 
(z tego 86 w niepełnym wymiarze), 82 to nauczyciele dyplomowani, 66 
- mianowani, 71- kontraktowi i 17 – stażyści. Taka struktura zatrudnienia 
– najlepsi „doświadczeni” i najzdolniejsi „młodzi” sprawia, ze efekty na 

dzień dzisiejszy są dobre, a „jutro” przekazywane w godne ręce.

Ostatnie lata to również czas dużych inwestycji oświatowych 
w Powiecie...

Ostatnie lata to bardzo intensywne działania Zarządu Powiatu oraz dy-
rekcji szkół na rzecz poprawy warunków pracy i nauki tak nauczycie-
li jak i uczniów. Po okresie dużych inwestycji, nastąpił czas remontów 
i doposażanie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Szkoły uczestniczą 
też w licznych projektach europejskich i krajowych współfinansowanych 
przez Powiat, a część uczniów korzysta z systemu pomocy stypendialnej. 
Do największych inwestycji i remontów prowadzonych w latach 2010 
i 2011 należą: termomodernizacja i remont budynku biblioteki przy ZS 
Nr 1; termomodernizacja i wymiana dachu budynku ZS Nr 4 RCKU oraz 
udział w programie „Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w do-
rosłość”, w ramach którego remontowane jest III piętro budynku „B” 
z przeznaczeniem sal na zajęcia praktyczne dla technikum hotelarstwa 
oraz technikum żywienia i gospodarstwa domowego; montaż windy dla 
niepełnosprawnych, remont i wyposażenie sali audiowizualnej na ponad 
100 miejsc, wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy; remonty klaso-
pracowni i innych pomieszczeń we wszystkich placówkach, zakończenie 
termomodernizacji w ZS Nr 2.

Czy inwestycje w oświacie – Pana zdaniem – przełożą się na 
wzrost  zainteresowania  młodzieży  wałeckimi  szkołami  i  na 
wyniki nauczania?

Zarząd Powiatu ma świadomość, że przeprowadzenie wymienionych inwesty-
cji, a także remontów zmusza do większego wysiłku organizacyjnego dyrekto-
rów szkół, nauczycieli i pozostałych pracowników. Wykonanie wymienionych 
prac jest jednak warunkiem podstawowym umożliwiającym podniesienie po-
ziomu nauczania w naszych szkołach i zwiększenie ich atrakcyjności. Dobre 
szkoły przyciągają młodzież, a ponadgimnazjalne szkoły wałeckie nie zmniej-
szają naborów pomimo panującego niżu demograficznego.

NIE ZANIŻAMY ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA

Rozmowa
z wicestarosą wałeckim 
Jerzym Goszczyńskim 
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałczu powstała z dniem 
1 maja 2009 roku na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr XXI-
/184/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku, jako samorządowa in-
stytucja kultury. Utworzono ją na bazie Biblioteki Pedagogicznej, bę-
dącej Filią Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Szczecinie. Jednak historia tej instytucji jest znacznie dłuższa, gdyż 
funkcjonuje ona w różnych strukturach organizacyjnych i pod różny-
mi nazwami na terenie naszego powiatu od 1952 roku, nieustannie 
wspierając lokalną społeczność w zdobywaniu wykształcenia i pod-
noszeniu kwalifikacji zawodowych.   Ponadto na mocy porozumienia 
zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Wałeckiego a Rektorem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, pełnimy funkcję Bi-
blioteki Uczelnianej. Sprawujemy też opiekę instrukcyjno-metodycz-
ną nad bibliotekami publicznymi z terenu powiatu wałeckiego.

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w godzinach:

Atuty biblioteki stanowią:

wykształceni, kompetentni i oddani pracy bibliotekarze;                                                                  • 
ponad 40-tysięczny, stale uaktualniany księgozbiór, szczegól-• 
nie w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, 
ekonomii, prawa, administracji, historii, geografii oraz innych 
dziedzin wiedzy;
45 tytułów na bieżąco prenumerowanych czasopism pedago-• 
gicznych, psychologicznych i naukowych;
bogaty warsztat informacyjno-bibliograficzny z pełną kompu-• 
terową bazą danych;
przestronny, estetycznie urządzony lokal z wypożyczalnią, czy-• 
telnią, Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej z 4 
stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostępem do In-
ternetu; komputery ICIM służą także czytelnikom jako termi-
nale do przeglądania katalogu elektronicznego zbiorów;
wypożyczenia międzybiblioteczne w ramach współpracy z bi-• 
bliotekami naukowymi  całego kraju;
prowadzenie szkoleń i lekcji bibliotecznych dla studentów • 
PWSZ oraz uczniów szkół wszystkich szczebli edukacyjnych.  

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek     10:00 – 18:00
Czwartek                                                    nieczynna
Sobota                                                     9:00 – 14:00

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz
www.biblioteka.powiatwalecki.pl

dyrektor: Marzena Łopatka  
tel/fax 067 258 66 06, e-mail: biblioteka@powiatwalecki.pl, 

biblioteka@pwsz.eu

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ist-
niejący  od  1999  roku,  jest  jednostką  organizacyjną 
Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Współpracujemy ze szkołami i placówkami w powiatach 
wałeckim, drawskim, choszczeńskim, pilskim. 

Podstawowym zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli jest doradztwo metodyczne oraz wspieranie 
i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli. Oferujemy na-
uczycielom różnorodne kursy doskonalące, niezbędne w pracy 
każdego pedagoga. Dużą popularnością cieszą się szkolenia 
związane z profesjonalną obsługą komputera, wdrażaniem 
nowej podstawy programowej, pracą z uczniami o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, jak również doskonalące kur-
sy języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Od kwietnia 2010r. do końca lutego 2011r. realizowaliśmy 
projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel gwarancją sukce-
su reformy edukacji”, który był współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Otrzymaliśmy na ten cel kwotę 271 660zł. Projekt dotyczył 
organizacji szkoleń z zakresu wdrażania nowej podstawy pro-
gramowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimna-
zjach, obejmował również szereg innych zagadnień, jak np. 

budowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów, rozwijanie 
umiejętności interpersonalnych czy wykorzystanie technologii 
informacyjnych i nowych mediów w procesie dydaktycznym 
i wychowawczym. Przeszkoliliśmy 450 nauczycieli z powiatów 
wałeckiego, drawskiego, choszczeńskiego i szczecineckiego.

We współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humani-
styczno - Menedżerską „Milenium” organizujemy w tym roku 
szkolnym studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki specjal-
nej – Oligofrenopedagogiki.

Od wielu lat organizujemy lub współorganizujemy kon-
kursy dla uczniów wszystkich typów szkół, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem.  Są to: Ogólnopolski Konkurs 
Polonistyczny „Słowo Daję”, konkurs matematyczny dla szkół 
podstawowych i gimnazjum, konkurs „Młodzi Przedsiębiorcy 
– zakładamy firmę ” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

ul. Południowa 10 B, 78-600 Wałcz
tel/fax 067 258 27 97, e-mail: podnwalcz@konto.pl
www.podnwalcz.pl
dyrektor: Marta Rorbach

PODN w Wałczu  
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Kierunek: Finanse i rachunkowość  Kierunek: Filologia
Specjalność: Specjalność: Język angielski

Bankowość• 
E-finanse• 
Menedżer administracji• 
Rachunkowość menedżerska• 
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw• 

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Teoria i praktyka tłumaczenia, z możliwością uzyskania • 
uprawnień donauczania języka obcego w szkołach  

Specjalność: Język niemiecki
Teoria i praktyka tłumaczenia, z możliwością uzyskania • 
uprawnień do nauczania języka obcego w szkołach

 Specjalność: Kierunek: Wychowanie fizyczne 

Technologie internetowe w zarządzaniu • 
Logistyka przemysłowa• 
Programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych • 
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych• 

Ochrona osób i mienia• 
Specjalność nauczycielska z dodatkową specjalnością • 
gimnastyka korekcyjna
Specjalność trenerska w różnych dyscyplinach sportu, • 
takich jak np.  piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie.  

a

Oferowane kierunki i specjalności w roku akademickim 2011/2012

Przyjazna uczelnia, atrakcyjny zawód 
Punkt rekrutacyjny: Dziekanat Wydziału Społeczno –Inżynieryjnego, ul. Wojska Polskiego 99

tel. 67 259 91 62, e-mail: dziekanat@pwsz.eu

a

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Wałczu

Rektorat: ul. Bydgoska 50, tel./fax 67 250 01 87, e-mail: rektorat@pwsz.eu, 

www . pws z . e u
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W uroczystości wzięli udział 
m. in.: Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Szczecinie Stanisław Dycha, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Bogdan Białas, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 

OSP RP Jerzy Diwyk, Zastępca 
Komendanta KPPSP z Wałcza  
kpt. Dariusz Lubianiec, Komen-

dant 12. Komendy 
Lotniska płk Marek 
Heller. Uroczystego 
przekazania kluczy-
ków do nowiutkie-
go Renault na ręce 
Naczelnika OSP 
w Mirosławcu Lesz-
ka Mazura dokona-
li: Burmistrz Miro-
sławca Piotr Pawlik 
wraz z byłym Bur-

mistrzem Mirosławca Elżbietą 
Rębecką - Sabak (pełniącą jed-
nocześnie funkcję Prezesa Za-
rządu Oddziału 
Miejsko - Gmin-
nego OSP RP 
w Mirosławcu) 
oraz Prezesem 
S t a n i s ł a w e m 
Dychą.

P o d c z a s 
imprezy wrę-
czono również 
p a m i ą t k o w e 
grawertony i dy-

„Uroczyste przekazanie nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Mirosławcu”

2 marca br. na stadio-
nie miejskim w Miro-
sławcu odbyła się uro-
czystość  przekazania 
samochodu  ratowni-
czo  -  gaśniczego  dla 
OSP w Mirosławcu. 

plomy dla wyróżniających się 
strażaków. Dzięki nowemu wo-
zowi, pożary będą z pewnością 
gaszone o wiele skuteczniej 
i szybciej (choć oby było ich jak 
najmniej...). Uroczystość zakoń-
czyła się pokazami ratownictwa 
oraz pokazem i wystawą sprzę-
tu ratowniczo - gaśniczego. Dla 
wszystkich przybyłych przewi-
dziano wojskową grochówkę, 
która cieszyła się wielkim zain-
teresowaniem. 

24 lutego odebrano nowy 
wóz ratowniczo – gaśniczy dla 
OSP Mirosławcu od dostaw-
cy. Przy odbiorze oprócz pra-
cowników urzędu, byli obecni 

„KOLEJ W MIROSŁAWCU?”

Celem konferen-
cji były plany PKP PLK 
w województwie zachod-
niopomorskim. W spo-
tkaniu uczestniczyło wielu 
samorządowców, m.in. 
starosta wałecki - Bogdan 
Wankiewicz. Naszym suk-
cesem może być zwróce-

nie uwagi PKP PLK i Urzędu 
Marszałkowskiego na linię 
kolejową nr 410, która prze-
biega przez Mirosławiec. Do 
dzisiaj pociąg dojeżdża do 
Kalisza Pomorskiego i powra-

ca do Stargardu. Burmistrz  
Mirosławca podjął działania, 
wspólnie z Wójtem Wierzcho-
wa i Burmistrzem Złocieńca, 
mające na celu przedłużenie 
linii. Prezes PKP PLK i Marsza-

łek Zachodniopomorski 
przychylnie nastawiają się 
do tego pomysłu. W tej 
chwili rozpoczyna się pro-
cedura dokumentacyjna 
w temacie linii nr 410.

1 marca 2011 roku, 
Burmistrz Piotr Pawlik, 
uczestniczył 
w konferencji, 
której organizatorem 
było PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 
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Całość  inwestycji  opiewa  na 
kwotę:  ok.  10 mln. Na w/w  in-
westycje Gmina Mirosławiec po-
zyskała  środki  unijne. 08 lutego 
br. w Szczecinie w Urzędzie Marszał-
kowskim nastąpiło podpisanie umowy 
na dofinansowanie zadania: "Roz-
budowa  i  remont  oczyszczalni 
ścieków w Mirosławcu oraz bu-
dowa przewodu tłocznego wraz 
z  przepompownią  w  Mirosław-
cu  Górnym". Wsparcie ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego zostało 
udzielone w ramach działania "Pod-
stawowe Usługi Gospodarki i Ludno-
ści Wiejskiej" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013.  Dofinansowanie na po-
wyższą inwestycję wyniesie 4 mln. zł. 
Warto wspomnieć, iż w ramach tego 
projektu, Gmina stara się również 
o wsparcie ze strony Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

Burmistrz  Mirosławca  Piotr 
Pawlik, oraz Zastępca  Do-
wódcy  Jednostki  Ratowni-
czo – Gaśniczej mł. asp. mgr 
Mirosław Gruchot z Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży  Pożarnej  w  Miro-
sławcu.  Wraz z przedstawicie-
lami firmy „WAWRSZASZEK ISS 
Sp. z o. o. : sp. komandytowa 

(która jest dostawcą w/w auta) 
sprawdzano wyposażenie i para-
metry auta, co do zgodności ze 
specyfikacją zamówienia. Pomi-
mo niezbyt sprzyjającej pogody 
(mróz ok. – 28 ° C), strażacy 
z OSP Mirosławiec, szybko wsie-
dli za kierownicę nowiutkiego 
Renault (typ 44B) aby móc na 
stadionie miejskim w Mirosław-

Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków 
w Mirosławcu Górnym

cu wypróbować i sprawdzić jego 
możliwości. 

Na zakup i dostawę w/ 
w samochodu została podpi-
sana umowa na dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 
2007 2011 (Oś priorytetowa: 4 
– Infrastruktura i środowisko”, 

Dział 4.5 „Ochrona przyrody 
i zapobieganie zagrożeniom”, 
Poddziałanie 4.5.2 „Zapobie-
ganie zagrożeniom”). Plano-
wana kwota dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w kwo-
cie: 511 tys. 834 zł. i 11 gr. 
Całość projektu opiewa na 
kwotę: 780 tys. 40 zł.  

W trybie przetargu nieograniczonego ogłoszono nabór  ofert  na  zadanie:    „Rozbudowa 
i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków 
wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”.

Wieloletnia Pani Sołtys 24 lutego br. w Toporzyku odbyły się wybory 
sołeckie, w których  w tym roku wieloletni  soł-
tys  Pani Genowefa Grabowska nie wzięła udziału. 
Pani Grabowska swoją funkcję pełniła blisko 30 lat, 
zawsze starając się wypełniać swoją rolę z jak najwięk-
sza korzyścią dla swojego otoczenia. Pani Genowefa  
posiadała wspaniałą umiejętność przekonywania ludzi 
do siebie a tym samym mobilizowania ich do wspól-
nego działania, dla wspólnego celu, dzięki temu mała 
wioska była zawsze zauważalna a jej potrzeby zawsze 
usłyszane dzięki Pani sołtys.

Pani Genowefa stała się  prawdziwym wzorem, 
pracy sołtysa, godnym do naśladowania, ustawiła tym 
samym  wysoko poprzeczkę dla swojej następczyni, 
której życzymy takiego samego zapału i  zamiłowania 
do pracy z ludźmi i dla ludzi jaki miała  Pani  sołtys  
Genowefa Grabowska.
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Rola samorządu terytorialnego 
w tworzeniu sprzyjających warunków 

do uprawiania sportu
(na przykładzie Szkół Mistrzostwa Sportowego)

Samorząd, a rozwój szkół mistrzo-
stwa sportowego

Jednostki  samorządu  terytorialnego 
zgodnie z formułą ustawodawczą  wy-
konują zadania własne w których mieści 
się także kultura fizyczna (wychowanie fi-
zyczne i sport). Jeśli przyjąć, że składowe 
kultury fizycznej  stanowią wychowanie 
fizyczne, rekreację, sport i rehabilitację 
ruchową, to w sposób oczywisty znacz-
na część  z nich jest  ukierunkowana 
na kształtowanie fizycznych i psychicz-
nych cech człowieka, jego postaw i ska-
li wartości. Ważną rolę w tym obszarze 
do odegrania  mają  szkoły  mistrzostwa   
sportowego,  których    zadaniem  jest  
kształcenie dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej sportowo i posiadającej odpo-
wiednie warunki zdrowotne. 

      Istotnym elementem, stanowią-
cym podstawę wszelkich działań,  są 
możliwości  finansowe,  czyli  wypo-
sażenie  SMS  w  odpowiednie  źródła 
finansowania. Finansowanie Szkół Mi-
strzostwa Sportowego jest częścią reali-
zacji celów Ministerstwa Sportu i Turystyki 
i jej polityki szkolenia młodzieży uzdolnio-
nej sportowo, którym objęci są zawodni-
cy wskazani przez poszczególne związki 
sportowe. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami MS iT nie finansuje działalności 
szkól mistrzostwa sportowego, a jedynie 
wspiera  dofinansowaniem wyróżniających 
się zawodników, realizujących zatwierdzo-
ny program szkolenia przez poszczególne 
polskie związki sportowe. Z a w o d -
nicy  Szkół  Mistrzostwa  Sportowego 
objęci są powszechnym obowiązkiem na-
uki realizując program nauczania w pla-
cówkach oświatowych, działających na 
podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 30 
lipca 2002 r. w sprawie warunków tworze-
nia, organizacji oraz działania klas i szkól 
sportowych i szkól mistrzostwa sportowe-
go, które realizują program szkolenia rów-
nolegle z programem kształcenia ogólnego 
właściwym dla danego typu szkoły.  Nato-
miast  ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty  określa, że zakładanie 
i prowadzenie szkół mistrzostwa sporto-
wego należy do zadań własnych jednostki 
samorządu terytorialnego jakim jest po-

wiat, w związku z czym organ prowadzą-
cy szkolę  zobowiązany jest do świadczeń 
wynikających z przepisów oświatowych 
i samorządowych. Również do samorządu 
powiatowego  przekazywana jest subwen-
cja oświatowa Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, obejmująca również szkolenie 
sportowe. 

Źródła finansowania Szkół Mistrzo-
stwa Sportowego w Polsce

W  finansowaniu  szkół  mistrzostwa 
sportowego  oraz  na  realizację  pro-
gramu szkolenia   uzdolnionej  spor-
towo młodzieży w szkołach mistrzo-
stwa  sportowego udział    biorą  trzy 
podmioty, takie jak: 

organ prowadzący szkolę, realizujący • 
zadania oświatowe i samorządowe, 
w tym  związane z:  przekazywaniem 
subwencji oświatowej oraz dochodów 
własnych na realizację programu edu-
kacyjnego i szkolenia sportowego,                                          

polskie związki sportowe jako wniosko-• 
dawcy i realizatorzy programu szkolenia 
wybranej grupy zawodników - uczniów 

szkoły mistrzostwa sportowego;      

Ministerstwo Sportu i Turystyki jako zle-• 
ceniodawca i dofinansowujący  program  
szkolenia wybranej grupy uczniów - za-
wodników wskazanych przez polskie 
związki sportowe. 

    Funkcjonujący od wielu lat model finan-
sowania zakłada, że podstawowym źródłem 
nakładów finansowych na sport jest sektor 
publiczny. Struktura wydatków publicznych 
wskazuje na znaczny udział jednostek sa-
morządu terytorialnego w finansowaniu 
sportu. Zaledwie około 1/3 ogółu nakładów 
pochodzi z budżetu państwa oraz z dopłat 
do stawek w grach losowych stanowiących 
monopol państwa W związku z tym nale-
ży dbać o efektywne wydatkowanie tych 
środków, poszukując  rozwiązań finan-
sowych z rożnych potencjalnych źródeł.                                                                                                                                          
      Powołując do życia poszczególne 
jednostki samorządu terytorialnego usta-
wodawca wyposażył je w osobowość praw-
ną, czyli kompetencje oraz przekazał im 
do wykonywania zadania publiczne nieza-
strzeżone przez Konstytucję lub inne usta-
wy. Jednym z zadań i kompetencji powiatu 
wynikającej wprost z ustawy powiatowej 

Jednostki samorządu terytorialnego w swoich założeniach mają 
tworzyć sprzyjające warunki dla  rozwoju kultury fizycznej. Za-
spakajając potrzeby o charakterze materialnym i niematerialnym, 
jednostki samorządu terytorialnego udzielają świadczeń, wykonu-
jąc określoną usługę. W świadczeniu tych usług udział ma także 
kultura fizyczna, której podstawowym celem jest dbałość o prawi-
dłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli. 
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i innych ustaw szczegółowych jest wyko-
nywanie zadań publicznych o charakterze 
pondgminnym w zakresie edukacji publicz-
nej oraz kultury fizycznej i turystyki w któ-
rych to obszarach mieści się także prowa-
dzenie szkół mistrzostwa sportowego.                            

      Szkoła mistrzostwa sportowego 
jest jednostką budżetową powiatu i środki 
finansowe na realizację programu szkolenia 
młodzieży uzdolnionej sportowo, przekazy-
wane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
poprzez polski związek sportowy, ujęte są 
w budżecie powiatu. Natomiast wydatki 
związane z realizacją tego zadania ujęte są 
w planie finansowym placówki. Szczegóło-
we warunki współpracy pomiędzy organem 
prowadzącym publiczną szkolę mistrzostwa 
sportowego a polskim związkiem sporto-
wym są ujęte w porozumieniu zwartym po-
między tymi jednostkami. 

    Finansowanie  Szkół  Mistrzostwa 
Sportowego winno odbywać się na dro-
dze łączenia środków budżetu państwa, 
środków samorządowych  oraz środków 
pozabudżetowych. Warto zastanowić się 
nad dokonaniem zmian w finansowaniu 
tej części, którą przekazuje Ministerstwo 
Sportu i Turystki. Należałoby do algoryt-
mu naliczania dotacji dla poszczególnych 
szkól mistrzostwa sportowego wprowadzić 
współczynnik, który uwzględniałby ilość 
uczniów z poza miejsca funkcjonowania 
szkoły. W szkołach mistrzostwa sportowe-
go dużych miast około 80% zawodników 
jest miejscowych i szkoła nie ponosi kosz-
tów zakwaterowania i pełnego wyżywienia 
zawodników. Natomiast w szkołach tego 
typu umiejscowionych w miejscowościach 
mniejszych proporcje są odwrotne, gdyż 
jest ona placówką ponadregionalną i w tym 
przypadku 20% zawodników jest miejsco-
wych, a ok. 80% zamiejscowych. Dotacja 
z MSiT nie uwzględnia tego czynnika, gdyż 
pod uwagę brane są tyko osiągnięcia spor-
towe, ranga imprezy głównej oraz osiągnię-
te przez zawodników klasy sportowe.

     Finansowanie sportu zakłada, że głów-
nym  źródłem nakładów finansowych na tę 
dziedzinę jest sektor publiczny. Konstrukcja 
wydatków publicznych wskazuje na znacz-
ny udział jednostek samorządu terytorial-
nego w finansowaniu sportu. Samorząd te-
rytorialny może zrealizować swoje zadania 
tylko wówczas, gdy zostanie wyposażony 
w odpowiednie źródła finansowania. 

Szkoły mistrzostwa sportowego odgry-
wają ważną rolę w realizacji zadań z dziedzi-
ny wychowania fizycznego i sportu. Żeby te 
zadania mogły być zrealizowane w sposób 
właściwy  należy poszukiwać najlepszych 
rozwiązań ich finansowania. 

Model finansowania szkół mistrzo-
stwa sportowego 

Wśród wielu modeli funkcjonujących w ad-
ministracji publicznej, należałoby  wyróż-
nić te modele, które można by zastosować  
w jednostce samorządu terytorialnego 
na rzecz rozwoju kultury fizycznej w tym 
również na rzecz rozwoju szkół mistrzo-
stwa sportowego. Można wyróżnić takie 
modele, jak: model własny (samowystar-
czalny), rynkowy (rynkowo – regulacyj-
ny), mieszany (łączy elementy modelu 
własnego z rynkowym, partnerski (PPP), 
outsourcingu (zarządzanie usługami pu-
blicznymi przez zewnętrznego partnera. 
W śród wymienionych modeli należałoby 
się skupić nad modelem partnerskim (Part-
nerstwo – Publiczno – Prywatne), w związ-
ku z tym, że ideą PPP jest wykorzystanie 
podmiotów prywatnych do realizacji zadań 
publicznych, będących w dotychczasowej 
domenie działania podmiotów sektora pu-
blicznego.  Partnerstwo Publiczno- Prywat-
ne stwarza dużą szansę na finansowanie 
infrastruktury sportowej, która do tej pory 
była domeną sektora publicznego. Coraz  
powszechniejsze  jest przekonanie, że rolą 
samorządu jest organizowanie życia spo-

łecznego i gospodarczego, a wykonawstwo 
można przekazać organizacjom i firmom 
niepublicznym oraz prywatnym. 

Model partnerski powinien wynikać 
z uzasadnionych potrzeb społecznych. 
Występuje on na styku samorządowym 
(władze samorządowe) i biznesowym 
(inwestor prywatny). Można do tego 
grona dokooptować organizację spo-
łeczną (organizacja pozarządowa), któ-
ra miałaby pieczę nad właściwym wy-
pełnianiem punktów umowy pomiędzy 
samorządem a inwestorem prywatnym, 
głównie w kontekście realizacji postano-
wień na rzecz społeczności lokalnej. 

      Zalety tego modelu to: dostęp do fi-
nansowych i organizacyjnych zasobów sektora 
prywatnego, wzrasta ogólny standard infra-
struktury i dostarczanych usług. Do wad moż-
na zaliczyć nieufność społeczności lokalnej do 
takiej formy świadczenia usług. 

Wprowadzenie metod efektywnego zarzą-
dzania finansami w sporcie jest procesem 
długofalowym i jeszcze nie dogłębnie zba-
danym. Nowoczesne zarządzanie środkami 
finansowymi w sporcie w  sposób istot-
ny może wpłynąć na poziom pozyskania 
środków finansowych. Celem placówek 
edukacyjnych tego typu jakimi są szkoły 
mistrzostwa sportowego jest stworzenie 
dla młodzieży optymalnych warunków do 
kontynuowania nauki przy równoczesnym 
osiąganiu możliwie najlepszych wyników 
sportowych na poziomie mistrzowskim. 

System zarządzania finansami w sferze 
kultury fizycznej w Polsce wymaga wielu 
zmian, nie może pozostać także bez wpły-
wu na sposób finansowania szkół mistrzo-
stwa sportowego. Finansowanie  SMS na 
szczeblu jednostek samorządu terytorial-
nego winno być elementem wspomagają-
cym dotąd dwie najważniejsze instytucje 
dla istnienia Szkół Mistrzostwa Sportowego 
tj.  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki. Zachodzące 
zmiany dążące do doskonalenia działalno-
ści szkół pod względem organizacyjnym 
i finansowym powinny być kreowane po to, 
aby zadbać o odpowiedni poziom i kondy-
cję szkół mistrzostwa sportowego. 

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki
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W obronie zwierząt

Sytuacja zwierząt w Pol-
sce jest katastrofalna, 
w zasadzie co kilka dni do-
wiadujemy się o kolejnych 
niegodziwościach, złym 
traktowaniu, czy wręcz 
maltretowaniu naszych 
przyjaciół mniejszych. Me-
dia niezwykle interesują 
się projektem nowelizacji 
Ustawy o ochronie zwie-
rząt, którą przygotowuję 
w imieniu Parlamentar-
nego Zespołu Przyjaciół 
Zwierząt. Proces jej przy-
gotowania jest bardzo skomplikowany i czasochłonny. Odbyłem 
wiele spotkań z różnymi organizacjami, których statuto-
wą działalnością jest ochrona zwierząt. Przyznać muszę, że 
nieraz ciężko było pogodzić interesy wszystkich organizacji, któ-
re prezentowały niekiedy niezwykle radykalne poglądy. Do tego 
propozycje składane do ustawy były ze sobą sprzeczne. Ustawa 
jednak po wielu trudach została złożona do uzgodnień, które oso-
biście koordynuję pomiędzy ministrami MSWiA, Środowiska i Rol-
nictwa i ma duże szansę na realizację jeszcze w tej kadencji. 
Po  raz  pierwszy  ustawa  reguluje  kwestie,  które  do-
tychczas były pomijane w ustawodawstwie, a inne pre-
cyzuje, tak aby nie było pola do różnych interpretacji, szcze-
gólnie przez organa ścigania.
Ustawa zajmuje się kwestią schronisk. Doniesienia me-
dialne pokazują do jak okropnych patologii dochodzi na tym 
polu. Została stworzona definicja schroniska, którą objęte jest 
każde większe skupisko zwierząt. Podczas prac nad ustawą za-
pewne zostanie doprecyzowana konkretna ich liczba, stąd trud-
no obecnie przesądzić czy będzie to proponowane 20 zwierząt. 
Skąd taka zmiana? Otóż schronisko musi spełniać ustawowe 
wymogi. Ale przede wszystkim schronisko musi się poddać ry-
gorowi kontroli inspekcji weterynaryjnej oraz organizacji zaj-
mujących się ochroną zwierząt. Obecnie na terenie kraju działa 
szereg tworów takich jak przytuliska, hotele dla zwierząt, punk-
ty adopcyjne itd. które nie podlegają jakiejkolwiek kontroli. O 
tym, co się w nich dzieje wiedzą jedynie ich właściciele. Dzieje 
się zaś dokładnie to, o czym alarmują media. Zwierzęta są mor-
dowane na niespotykaną skalę. 
Ustawowy zapis nie pozwala również na prowadzenie schro-
nisk w formie działalności gospodarczej. Mogą prowadzić je 
samorządy, organizacje społeczne upoważnione do tego celu 
ale na zasadach non profit. Co niezwykle istotne w definicji 
schroniska znajdzie się również wiele działających w Polsce 
pseudohodowli. W skandalicznych warunkach rozmnażane 
są psy, którymi później handluje się na różnego rodzaju 
targowiskach, giełdach czy poprzez internet. Psy "produko-
wane" są w zależności od panującej mody. Jest moda na 
yorki czy amstafy, a w pseudohodowlach nieraz kilkadziesiąt 
suk jedynie przypominających psa tej rasy w skandalicznych 
warunkach, w oborach, blaszanych barakach "produkuje" 
szczeniaki. Odbywa się to poza jakąkolwiek kontrolą wete-
rynaryjną. Ograniczenie pseudohodowli to jeden z głównych 
celów ustawy. Dzięki temu ograniczy się liczbę bezpańskich 

Wieści z Sejmu RP zwierząt ale też wyeliminuje psy agresywne czy chore. 
Ograniczeniu pseudohodowli służą inne zapisy ustawy jak 
choćby zakaz rozmnażania w celach zarobkowych psów 
poza zarejestrowanymi hodowlami. Służą temu również 
zakazy sprzedawania zwierząt innych niż gospodarskie na 
targach, giełdach czy bazarach. 
Ustawa przewiduje również, ostro zresztą krytyko-
wany przez środowiska łowieckie, zapis zakazujący 
myśliwym strzelania do bezpańskich psów. Obowią-
zujący obecnie zapis dopuszczający zabicie bezpańskiego 
psa prowadził do wielu patologii. Psy zabijane były często 
na oczach właścicieli. Przypadki takie miały miejsce nawet 
na terenie powiatu wałeckiego. 
Ustawa  precyzuje  wreszcie  katalog  zachowań, 
które  traktowane  będą  jako  znęcanie  się  nad 
zwierzęciem. Obecne uregulowania prawne pozwala-
ją na niemal dowolną interpretacje. Dlatego najczęściej 
sprawy kończą się umorzeniem. Sprecyzowanie czynów 
kwalifikowanych jako znęcanie się nad zwierzętami uła-
twi prace organom kontrolnym jak również w później-
szym etapie wymiarowi sprawiedliwości. 
Ustawa wprowadza również bardziej rygorystyczne sank-
cje. Jest to również zgodne z opinią publiczną, która bez-
sprzecznie uważa, że obecne kary w tak drastycznych 
przypadkach jakie pokazywały ostatnio media są zbyt ni-
skie. Dlatego pojawiła się propozycja   aby w przypadkach 
ze szczególnym okrucieństwem sąd mógł wydać wyrok do 
3 lat pozbawienia wolności. 
Na koniec chciałbym zauważyć, że na terenie powiatu 
wałeckiego nie działa żadna organizacja zajmująca się 
statutowo ochroną zwierząt. Wszystkich chętnych za-
praszam do współpracy. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzę mieszkańcom Ziemi Wałeckiej 

dużo radości i rodzinnego ciepła. 

Aby wiara, nadzieja i miłość, 

te trzy ponadczasowe  i uniwersalne wartości,

 tak pięknie i trwale łączące się z przesłaniem 

Świąt Wielkiej Nocy 

były zawsze obecne w naszym życiu 

Paweł Suski 

Poseł na Sejm RP
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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 
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VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o.

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

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.


