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"Con Anima" 2011
17 czerwca 2011 r. z udziałem Pawła Suskie-
go Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza 
Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskie-
go Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekre-
tarza Powiatu w Wałeckim Centrum Kultury 
odbyły się IV Wałeckie Spotkania Artystyczne 
Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorzy tegorocznej "Con Animy" to: Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie Dzieci 
Niepełnosprawnych "Uśmiech".
"Con Anima" służy promowaniu twórczości osób niepełno-
sprawnych i z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestni-
ków. Festiwal rozpoczął się hymnem "Spotkania" autorstwa 
Marka Giłki w wykonaniu uczestników WTZ w Wałczu i zwy-
cięzców ubiegłorocznego festiwalu - podopiecznych WTZ 
w Wieleniu. Wykonawców oceniało jury, w skład którego 
weszli: prezes SDN Uśmiech Ewa Wojdylak, Barbara Pola-
ków z firmy Leszko Trans oraz Małgorzata Izban z ZKN.
Nagrodę Grand Prix Wałeckich Spotkań Artystycznych Osób 
Niepełnosprawnych "Con Anima" otrzymał w tym roku 
ŚDS w Choszcznie. Pierwsze miejsce przypadło w udziale 
WTZ w Okonku, drugie WTZ w Białogardzie, a trzecie ŚDS 
w Wałczu. Imprezie towarzyszył kiermasz wyrobów arty-
stycznych, na którym można było kupić przedmioty wyko-
nane przez osoby niepełnosprawne. Gwiazdą festiwalu był 
zespół "Setus", a imprezę poprowadził znany z programu 
"Europa da się lubić" Kevin Aiston.
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Wałecki

22 czerwca 2011 r. w sali na-
rad Starostwa Powiatowego 
w Wałczu odbyło się uroczy-
ste podpisanie umowy na 
termomodernizację budynku 
Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze 
Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Wałczu.

Podczas podpisania umowy z firmą 
"BESTBAU" z Chodzieży obecni byli: 
dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wa-
łecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, 
Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Po-
wiatu, Bogdan Białas Przewodniczący 
Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Marta Suska Główny Specjalista w Wydziale 
Inwestycji i Funduszy Pomocowych.
Projekt termomodernizacji budynku ZS nr 4 RCKU zlokalizowanego przy ul. Południowej 10a w Wał-
czu obejmuje: termomodernizację budynku szkoły i remont pokrycia dachowego.
Całkowity koszt zadania wyniesie 1 327 170 zł, w tym remont pokrycia dachowego - 305 300 zł. 
Termin zakończenia realizacji projektu to 15 listopada 2011 r.

Termomodernizacja ZS nr 4 RCKU 
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Obchody Jubileuszu rozpoczęły się 
Uroczystym apelem na placu Szkoły, 
a następnie uczestnicy uroczystości 

(wśród których byli Absolwenci II Zjaz-
du) udali się do kościoła pw. św. Anto-
niego w Wałczu, gdzie odbyła się Msza 

św. pod przewodnictwem bp. dr Pawła 
Cieślika. Podczas Mszy św. biskup po-
święcił Sztandar Szkoły ufundowany 
przez mieszańców Powiatu Wałeckie-
go. We wszystkich uroczystościach 
uczestniczyły delegacje ze szkół "ti-
schnerowskich" z południa Polski oraz 
Kazimierz Tischner brat ks. prof. Józefa 
Tischnera patrona II LO w Wałczu, któ-
ry jest prezesem Stowarzyszenia "Dro-
gami Tischnera". Stowarzyszenie to 
utworzyli nauczyciele, rodzina księdza 
i jego przyjaciele z Podhala, aby wspie-
rać działalność szkół, organizację m.in. 
międzyszkolnych rajdów, zawodów 
narciarskich oraz konkursów. Główne 
uroczystości odbyły się w Wałeckim 
Centrum Kultury, gdzie przedstawicie-
le sponsorów, w tym Starosta Wałecki 
wbili symbolicznie gwoździe w drze-
wiec ufundowanego sztandaru.

Dnia 15 kwietnia z udziałem władz samorządowych powiatu wałeckie-
go: Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego 
Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu, Zbigniewa 
Wolnego Sekretarza Powiatu i Józefa Kropielnickiego Naczelnika Wy-
działu Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wałczu 
odbyły się uroczystości z okazji obchodów XX- lecia II Lieceum Ogólno-
kształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu. 

W uroczystości uczestniczyli m.in.: 
Paweł Suski Poseł na Sejm RP, 
Marek Hok Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go, dr Bogdan Wankiewicz Sta-
rosta Wałecki, Zbigniew Wolny 
Sekretarz Powiatu, Bogdan Bia-
łas Przewodniczący Rady Powia-
tu, Jolanta Witek rektor PWSZ, 
Zdzisław Tuderek Burmistrz 
Miasta Wałcz, radni Rady Powiatu 
i Miasta Wałcz, przedstawiciele du-
chowieństwa, policji, dyrektorzy wa-
łeckich szkół oraz studenci PWSZ. 
Przecięcia wstęgi dokonali: Paweł 
Suski Poseł na Sejm RP, Marek Hok 
Wicemarszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego, dr Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta 
Witek rektor PWSZ, Zdzisław Tuderek 

Burmistrz Miasta Wałcz, studentka 
PWSZ w Wałczu oraz adept szkółki 
piłkarskiej "ORZEŁ 2010". 
Goście oddali pierwsze symbolicz-
ne strzały na bramkę, a następnie 
odbyły się pokazy sportowe: piłkar-

ski trening dzieci, studenci zagrali 
mecz z dziećmi ze szkółki piłkarskiej 
"ORZEŁ 2010", siatkarki z UKS Libe-
ro rozegrały spotkanie oraz na ko-
niec odbył się pokaz akrobatyczny 
Klubu Sportowego "ŻAK" w Wałczu. 
Kompleks boisk powstał dzięki po-
rozumieniu władz miasta, powiatu 
i władz PWSZ w Wałczu, a koszt bu-
dowy wyniósł ok. 900 tys. Boisko do 
piłki nożnej o sztucznej nawierzchni 
ma wymiary 62 x 30 metrów. Obok 
znajduje się boisko wielofunkcyjne 
o wymiarach 20 x 30 metrów, a na 
tartanowej nawierzchni można grać 
w koszykówkę i siatkówkę. Całość 
jest ogrodzona i oświetlona, a szat-
nie znajdują się w położonej tuż obok 
hali sportowej PWSZ.
"Orlik" powstał dzięki wysiłkowi: Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki (1/3), 
Urzędu Marszałkowskiego (1/3) 
oraz Powiatu Wałeckiego, Urzędu 
Miasta Wałcz i PWSZ w Wałczu - 
1/3 wartości. 
Orlik będzie służyć nie tylko stu-
dentom PWSZ w Wałczu, ale także 
mieszkańcom Wałcza. 

Nowy Orlik przy PWSZ w Wałczu
Na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu w dniu 
17 maja 2011 r. oddano do użytku trzeci kompleks sportowy wybu-
dowany w ramach rządowego projektu "Moje Boisko - Orlik 2012". 
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spotkanie starosty wałeckiego 

z prezydentem RP  

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 
w dniu 25 maja 2011 r. Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki i wielu samorządowców 
z całej Polski uczestniczyli w spotkaniu 
z Bronisławem Komorowskim Prezydentem 
RP, które odbyło w Ogrodach Pałacu Prezy-
denckiego w Warszawie. 

W spartakiadzie uczestniczyło 11 stowarzyszeń w tym 4 dru-
żyny z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

Klasyfikacja drużyn młodzieżowych:
Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" z Wałcza1. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Wałcza2. 

Klasyfikacja drużyn dorosłych:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu1. 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wałcz2. 
Polski Związek Głuchych Wałcz3. 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "AMAZONKA"4. 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzciance5. 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu6. 
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach7. 
Dom Pomocy Społecznej w Trzciance8. 
Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu9. 

Rozegranych było 14 dyscyplin sportowych, konkurs pla-
styczny dla dzieci oraz karaoke. Ogółem uczestniczyło 135 
osób niepełnosprawnych. 

W numerze 14 biuletynu omyłkowo nie umieściliśmy wyróż-
nionych podczas gali nagrody honorowej LAUR POWIATU 
WAŁECKIEGO w  kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - 
DUŻE KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE".  

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał WTS 
"ORZEŁ" WAŁCZ, a wyróżnienia w tej kategorii odebrali:

Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu• , a nagrodę 
odebrał - Krzysztof Gwizdała prezes 
Michał Kubiak • (odebrała matka wyróżnionego)
Krzysztof Polaczek.• 

SPROSTOWANIE 

fot. D. Dymarczyk

4 czerwca 2011 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, dr 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Gosz-
czyński Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz 
Powiatu i Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu uczestni-
czyli w uroczystym otwarciu IX Powiatowej Spar-
takiady Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się 
na stadionie miejskim w Wałczu.

P o w i a t o w a  S p a r t a k i a d a 

                  O s ó b  N i e p e ł n o s p r a w n y c h  

Przepraszamy
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Dnia 21 maja 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Sta-
rosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powia-
tu i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu 
uczestniczyli w Wojewódzkich Obchodach Dnia 
Strażaka połączonych z nadaniem sztandaru Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wałczu. Podczas uroczystości oddano do użytku 
budynek zmodernizowanej Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. 
św. Mikołaja w Wałczu, którą celebrował ks. bp. Edward Daj-
czak Ordynariusz Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej. 
Następnie uroczystości odbywały się na Placu Wolności, gdzie 
wciągnięto na maszt flagę i odegrano hymn państwowy.
W obchodach uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści z wicemar-
szałek Senatu Grażyną Sztark na czele, przedstawiciele rzą-
du, czyli sekretarz stanu w MSWiA Z. Sosnowski i sekretarz 
stanu w Ministerstwie Środowiska S. Gawłowski, Komen-
dant Główny Straży Pożarnej gen. bryg. W. Leśniakiewicz, 

jego zastępca nadbryg. M. Kowalski, wojewoda zachodnio-
pomorski M. Zydorowicz, członek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, przedstawiciele służb 
mundurowych, OSP, straży pożarnej z Niemiec i Czech, a tak-
że władze zachodniopomorskich powiatów i gmin oraz repre-

zentanci zaprzyjaźnionych instytucji. Po oficjalnym przywita-
niu gości odbyły się uroczystości z okazji nadania sztandaru 
Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu.
Z okazji Dnia Strażaka wręczono strażakom odzna-
czenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wy-
różnienia i nagrody. W gronie wyróżnionych znaleźli się 
strażacy z Wałcza. Były dowódca wałeckiej Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej, a obecnie radny Rady Powiatu i komendant 
gminny OSP Jan Kaczanowicz odebrał najwyższe odzna-
czenie przyznawane strażakom - ochotnikom, czyli złoty Znak 
Związku OSP RP, a także złoty Medal za Długoletnią Służbę, 
przyznawany za 30 lat pracy w straży pożarnej. Komendant 
KP PSP w Wałczu mł. bryg. K. Maciejewski otrzymał nagro-
dę MSWiA i Medal Senatu RP, kpt. T. Dębowski - dyplom 
Komendanta Głównego PSP i odznakę Zasłużony dla Ochro-

ny Przeciwpożarowej, a M. Kosikowski, R. Kowalczyk, 
R. Bończaszyk, L. Marchewka i A. Szymczyk - srebrne 
Medale za Długoletnią Służbę. R. Kowalczyk i D. Kociuba 
awansowali na stopień aspiranta sztabowego, a M. Gruchot 
na stopień aspiranta. Ogółem podczas uroczystości wręczono 
147 Medali za Długoletnią Służbę, 51 innych odznaczeń, 49 
awansów oficerskich i tyle samo aspiranckich.
Starosta Wałecki w swoim wystąpieniu stwierdził, że Wo-
jewódzkie obchody Dnia Strażaka, to wielkie wyróżnienie 
dla powiatu wałeckiego oraz dla strażaków - ochotników 
i państwowej straży pożarnej. OSP i PSP to instytucje, które 
bez względu na wszystko chcą służyć drugiemu człowieko-
wi w obronie życia ludzkiego. Przez te wszystkie lata dzięki 
wspólnym działaniom ratowniczym udało się uratować wiele 
istnień i za to należą się strażakom gorące podziękowania. 
Starosta zapewnił także, że Starostwo Powiatowe będzie 
wspierać zadania zmierzające do rozwoju straży pożarnej 
w powiecie wałeckim.
Starosta podziękował również wszystkim fundatorom sztan-
daru podkreślając, że ich ofiarność świadczy o tym, że straża-
cy są grupą bardzo wysoko cenioną w społeczeństwie, a ich 
trud jest dostrzegany. Następnie odbyła się defilada podod-
działów, po której rozpoczęły się uroczystości otwarcia zmo-
dernizowanej strażnicy KP PSP w Wałczu. 

Wojewódzki  Dz ień 
Strażaka w Wałczu



Pow i a t  Wa ł e c k i   LIPIEC  2011
5

 YDARZENIAW

Dobry  K l ima t

I Targi Edukacji i  Pracy w Wałczu

Organizatorami Targów byli: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu, 
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wałczu, działające przy 
Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szcze-
cinie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
Targi uroczyście otworzył Starosta Wałecki Bogdan Wankie-
wicz, natomiast gości powitała Pani dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wałczu Wanda Grochowska - Skonieczna.
Uczestnicy Targów mogli odwiedzić stoiska wystawców takich, 
jak: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wałczu, Powiatowy 
Urząd Pracy w Wałczu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Wałczu, VICTORIA CYMES Sp.z.o.o. w Wałczu, Zakład Me-
chaniczny METALTECH Sp.z.o.o. w Mirosławcu, Zespół Szkół 
nr 1 w Wałczu, Zespół Szkół nr 2 w Wałczu, Zespół Szkół nr 

3 w Wałczu, Wałeckie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
- działające w ramach Urzędu Miasta Wałcza, ALBOR Wałcz 
- Partner Serwisowy MAN Truck & Bus Polska Sp.z.o.o., Przed-
siębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp.z.o.o. w Wałczu, 
OZEN PLUS Sp.z.o.o. w Wałczu, Komenda Powiatowa Policji 
w Wałczu, biuro podróży SKONTO w Wałczu, Bank Pekao S.A. 
I Oddział w Wałczu, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wał-
czu, NEW HORIZON w Tucznie, Trumpf Mauxion Chocolates 
Sp.z.o.o. zakład produkcyjny w Tucznie, ZAMEK TUCZNO Cen-
trum Konferencyjno - Wypoczynkowe w Tucznie, Wałecka Aka-
demia Wiedzy w Wałczu, GRUPA HUNTERS Sp.z.o.o. Oddział 
Wałcz, ACER Ogrody i tereny zielone - firma projektowo - usłu-
gowa w Tucznie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat 
w Wałczu, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspekto-
rat Pracy Oddział w Koszalinie, Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Import - Export BROSET Sp.z.o.o., Brygada Wsparcia 
Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód 
w Stargardzie Szczecińskim, EKOMECH Sp.z.o.o. w Wałczu, 
Stowarzyszenie LIDER WAŁECKI, AUTO SZYBY Rzymkowscy 
w Wałczu, Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygoto-
wań Olimpijskich w Wałczu, Collegium Balticum w Szczecinie, 
Ochrona osób i mienia WOLF SECURITY w Pile.

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Tadeusz 
Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny 
Sekretarz Powiatu uczestniczyli w uroczystym 
otwarciu I Targów Edukacji i Pracy, które odbyły 
się Hali Sportowej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Wałczu.

W uroczystości otwarcia konferencji uczestniczyli m.in. wice-
marszałek województwa Marek Hok, Rektor PWSZ w Wałczu 
dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek i Burmistrz Miasta Wałcza 
Zdzisław Tuderek.
Współorganizatorami konferencji byli: Urząd Miasta Wałcz, 
Katedra Finansów Publicznych i Katedra Marketingu Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Förderer Privater Hochschulen In 
Schwerin e.V. oraz Angermünder Bildungswerk e.V.
Głównym celem konferencji, która odbyła się pod patrona-
tem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Rek-
tora Uniwersytetu Szczecińskiego była wymiana poglądów 
i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań nauko-
wych dotyczących rozwoju sportu i rekreacji oraz roli sportu 
i rekreacji w rozwoju lokalnym i regionalnym.

Sport i Rekreacja 
Szansą Rozwoju Regionu
7-9 czerwca 2011 r.

Z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałec-
kiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w COS 
OPO Bukowina odbyła się międzynarodowa konferencja 
"Sport i Rekreacja Szansą Rozwoju Regionu", której 
organizatorami byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Wałczu i Starostwo Powiatowe w Wałczu.

31 maja 2011 r.
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cykl czterech turnieji dzieci na obiekcie

 "MOJE BOISKO ORLIK 2012" 
Organizator: Starostwo Powiatowe w Wałczu  

W turniejach uczestniczyły dzieci 
w rocznikach 1998 -1999, 2000-
2001, 2002-2003, 2004 i młodsi. Każ-
da z czterech imprez gromadziła po ok. 
100 zawodników uczestniczących a dru-
żyny, które wzięły udział w turniejach to 
m. in. zespoły ze Szczecina, Koszalina, 
Kołobrzegu, Rewala, Szczecinka, Drawska 
Pom., Piły oraz Wałcza i Mirosławca.
Obiekt „Moje boisko Orlik 2012” przy ZS Nr 
4 RCKU w Wałczu w każdy majowy week-
end dostarczał licznych emocji przybyłym 
kibicom co kolejny raz potwierdziło, iż wła-
dze Powiatu Wałeckiego doskonale wyko-
rzystują nowo powstałe obiekty sportowe 
regularnie dbając i inwestując w rozwój 
kultury fizycznej w powiecie.
Zgodnie z zapowiedzią Jerzego Goszczyń-
skiego Wicestarosty Wałeckiego Starostwo 
Powiatowe w Wałczu już dziś przygotowuje 
się do organizacji kolejnych tego typu im-
prez sportowych, w tym m. in. do II Turnie-
ju Orlików o Puchar Starosty Wałeckiego, 
w którym udział wezmą zespoły z kilku 
województw oraz zagranicy co stanowi nie 
lada wyzwanie organizacyjne.
Starostwo Powiatowe w Wałczu pragnie 

Przez cały miesiąc maj rozgrywane były piłkarskie turnieje Orlików w ramach 
cyklu imprez pn. „Powiatowy Maj z Futbolem”.

przy okazji podziękować za pomoc w or-
ganizacji „Powiatowego Maja z Futbolem” 
Szkółce piłkarskiej Orzeł 2010 Wałcz i ZS Nr 

4 RCKU w Wałczu, a także Victorii Cymes 
Sp. z o.o. oraz Hurtowni Admiral za ufun-
dowanie nagród.

Jerzy Goszczyński Wice-
starosta Wałecki i Józef 
Kropielnicki Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Wałczu 
reprezentowali władze 
Powiatu Wałeckiego 
podczas Turnieju 
Piłki Nożnej Dzieci 
"MOLKIP CUP" 
2011, który odbył 
się na stadionie 
COS OPO Bukowi-
na w Wałczu.

Organizatorem turnieju, w którym wzię-
ły udział dzieci rocznika 2002 i młodsze 
oraz 2000 i młodsze była SZKÓŁKA PIŁ-
KARSKA ORZEŁ 2010 WAŁCZ.
W grupie drużyn rocznika 2002 i młodszych 
rywalizowały drużyny: Szkółka Piłkarska 
ORZEŁ 2010 WAŁCZ, Pogoń Szczecin, Ko-
twica Kołobrzeg, Chemik Police, Mistral 
Mirosławiec, Salos Szczecin, Chemik Byd-
goszcz, Olimpia Szczecin, Akademia Piłkar-
ska Szczecinek, Zawisza Bydgoszcz, Akade-
mia Futbolu Piła, Szkółka Piłkarska ORZEŁ 

2010 WAŁCZ /dzieci z rocznika 2004/2005/ 
W grupie drużyn rocznika 2000 i młodszych 
rywalizowały drużyny: Szkółka Piłkarska 
ORZEŁ 2010 WAŁCZ, Akademia Piłkarska 
Szczecinek, Mirstal Mirosławiec, Kotwica Ko-
łobrzeg, Akademia Piłkarska MOSIR PIŁA.
Podczas uroczystego zakończenia turnieju 
puchary, dyplomy, medale oraz nagrody 
wręczali zaproszeni na turniej goście: Wi-

cestarosta Powiatu Wałeckiego Jerzy Gosz-
czyński, Lech Krukowski, dyrektor wałeckie-
go oddziału BZ WBK Urszula Drąg, naczelnik 
wydziału oświaty, sportu i turystyki w staro-
stwie Józef Kropielnicki, radny Rady Powia-
tu Wałeckiego Jan Kaczanowicz.
Całością "polityki informacyjnej" z mi-
krofonem kierowali: na początku dzien-
nikarz sportowy "Tygodnika Nowego" 

Mariusz Markowski, a później prezes 
SP Orzeł 2010 Michał Cebula, któ-

rego wspierali Adam Łukaszewicz 
i Dariusz Lewczuk.
Podczas wręczania nagród zwy-
cięzcom niedzielnego turnieju 
- zespołowi Kotwicy Kołobrzeg 
- nad stadionem szybowało kil-
kaset balonów. Sporo zaintere-
sowania wzbudzał latający nad 

głowami grających samolot, który 
ciągnął za sobą duży transparent 

z nazwą turnieju i jego organizatora. 
Fantastyczną zabawą po zakończeniu 

turnieju była zabawa w kolorowej pianie 
gaśniczej, którą rozpylali strażacy OSP 
Szwecja. Miłym akcentem były także wy-
stępy artystyczne podopiecznych Studia 
Piosenki ESTI Estery Marszewskiej.
Ilość nagród dla uczestników turnieju była 
imponująca. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal oraz wiele ciekawych 
gadżetów. Drużyny zostały uhonorowane 
okolicznościowymi pucharami i dyploma-
mi. Specjalne nagrody otrzymywali także 
trenerzy lub opiekunowie drużyn.

Powia towy  maj 
z  Futbolem 

       19 czerwca 2011 roku
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YDARZENIA   W

Dobry  K l ima t

Gości przywitali: Paweł Suski Po-
seł na Sejm RP, Bogdan Wan-
kiewicz Starosta Wałecki, Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta, Zbi-
gniew Wolny Sekretarz Powia-
tu i Piotr Marszałek dyrektor 
COS OPO Bukowina Wałcz.

W dniach 3- 4 czerwca 2011 r. na terenie Centralnego 
Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
w Wałczu odbyła się II edycja turnieju tenisa ziemnego 
z udziałem gwiazd TV zorganizowanego przez COS OPO 
Bukowina, Starostwo Powiatowe i UM Wałcz.

II Edycja Tenisa z Gwiazdami

Ostatecznie do rywalizacji stanęli: 
Jan Englert, Tomasz Gęsikow-
ski, Tomasz Stockinger, Karol 
Strasburger, Michał Milowicz, 
Jacek Sołtysiak, Tomasz Bed-
narek, kompozytor i dyrygent 
Zbigniew Górny, Janusz Koło-

dziej, Andrzej Sagan, Małgo-
rzata Chruścicka i Marlena Rul 
oraz Bogusław Bogusz, Tomasz 
Chruścicki, Janusz Ciaś, Tade-
usz Ciechalski, Tomasz Frana-
szek, Piotr Marszałek, Jacek 
Ryś, Zdzisław Kałek i Bartło-
miej Ordanik. W pokazowym me-
czu zagrał również znany prezenter 
pogody w telewizji TVN - Tomasz 
Zubilewicz.
Wszystkich obecnych przywitał Pa-
weł Suski Poseł na Sejm RP, który 
życzył uczestnikom turnieju uda-
nej gry i zabawy. Pogoda dopisała 
i emocji nie zabrakło. Podobnie jak 
w poprzedniej edycji organizatorzy, 
jeśli to było możliwe przydzielali dla 
artystów partnerów spośród miej-
scowych graczy. Turniej wygrała 
para Tomasz Gęsikowski - Bartłomiej 
Ordanik, lecz nie wynik był najważ-
niejszy ale dobra zabawa i promocja 
Powiatu Wałeckiego i miasta Wałcz. 
Goście dziękowali za zaproszenie, 
chwalili bardzo dobrą organizację 
turnieju oraz atmosferę i serdecz-
ność ze strony organizatorów. W sa-
mych pochwałach mówili o Wałeckim 
Ośrodku na Bukowinie i zapewniali, 
że na pewno wrócą do Wałcza. 

Jan Englert

Michał Milowicz

Tomasz Zubilewicz

Tomasz Gęsikowski
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         ASZE SPRAWYN

Pow ia t  Wa ł e ck i

MATURY 2011

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

1.

ZS nr 1 140 139 1 1 99,3

LO 129 129 0 0 100

LMS 11 10 1 1 90,9

2.

ZS nr 2 76 42 34 19 55,3

LO 27 14 13 9 51,9

TZ 49 28 21 10 57,1

3.
ZS nr 3 19 5 14 5 26,3

TZ 19 5 14 5 26,3

4.
ZS nr 4 RCKU 89 57 32 31 64,0

TZ 89 57 32 31 64,0

5 II LO 105 85 20 19 81,0

Ogółem: 429 328 101 75 76,5

Wyniki matur 2010/2011
średnia w Polsce: 75,5 %       

powiat: 76,5 % 

Dnia 12 maja 2011 r. Jerzy Goszczyń-
ski Wicestarosta Wałecki uczestniczył 
w uroczystości z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarek i Położnych, 
która odbyła się Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Wałczu.
Z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Pielę-
gniarek i Położnych 
Wicestarosta w imie-
niu Zarządu Powiatu 
przekazał wszystkim 
pielęgniarkom i po-
łożnym z powiatu 
wałeckiego serdecz-
ne podziękowania 
za poświęcenie, trud 
i pomoc niesioną 
chorym.
Wicestarosta i wszyscy zaproszeni goście wysoko ocenili pracę 
pielęgniarek i położnych na rzecz ludzi chorych oraz życzyli, 
aby ich codzienny wysiłek został należycie doceniony, a praca 
budziła dumę i satysfakcję.
Jerzy Goszczyński przekazał listy gratulacyjne Starosty Wa-
łeckiego dla: Wiesławy Poszepczyńskiej, Danuty Albrecht, 
Danuty Kądziela, Elżbiety Wieczorek, Irena Szyliniec i Kry-
styny Marcinkowskiej.
W uroczystości świętowało blisko 150 pielęgniarek i położnych 
z całego powiatu wałeckiego.

Święto pielęgniarek 

i położnych  
Na VI sesji Rady Powiatu IV kadencji, która 
odbyła się 29 czerwca 2011 r. w auli Zespołu 
Szkół nr 1 w Wałczu, Rada Powiatu podjęła 
uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządo-
wi Powiatu za 2010 rok. 

Ponadto na sesji Rada Powiatu pod-
jęła m.in. uchwały w sprawie:

"Powiatowego Programu Za-• 
pobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Oby-
wateli i Porządku Publicznego na 
lata 2011-2014".
"Powiatowego Programu Dzia-• 
łań na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych na lata 2011-2015".
wysokości opłat za usunięcie • 
i przechowywanie pojazdu usu-
niętego z drogi oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie od-
stąpienia od usunięcia pojazdu.
odwołania Skarbnika Powiatu • 
Wałeckiego.

Absolutorium  

dla Zarządu Powiatu 

apelu do Prezesa rady Ministrów • 
o uznanie rolnictwa za priorytet 
polskiej prezydencji w Unii Eu-
ropejskiej i wyrównania dopłat 
rolniczych dla Polski
upoważnienia Zarządu Powiatu • 
w Wałczu do zawarcia umo-
wy pożyczki i dotacji w ramach 
programu Zielone Inwestycje 
realizowanego przez NFOŚiGW 
w związku z zadaniem inwesty-
cyjnym pn. "Usprawnienie zarzą-
dzania energią poprzez termo-
modernizację i zmianę sposobu 
użytkowania budynku po byłym 
Szpitalu Powiatowym na cele ad-
ministracyjne Powiatu Wałeckie-
go - etap I".
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IEŚCI Z REGIONUW

Dobry  K l ima t

Zawody zostały zorganizo-
wane przez Komendę Powiato-
wą PSP w Wałczu przy udziale 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Wałczu oraz Starostwa Po-
wiatowego i urzędów gmin Po-
wiatu Wałeckiego. W zawodach 
wystartowało 9 drużyn męskich 
(gr. A), 2 kobiece (gr. C) oraz 8 
MDP - CTIF w tym 1 dziewczęca 

reprezentujących 11 jednostek 
OSP. Drużyny wyłonione zosta-
ły w drodze eliminacji gminnych 
podczas przeprowadzonych 

wcześniej zawo-
dów. Sportowe 
zmagania za-
wodników w ćwi-
czeniu bojowym 
i sztafecie pożar-
niczej 7 x 50m 
z przeszkodami 
w grupie „A” i „C” 
oraz w ćwiczeniu 
bojowym i szta-
fecie pożarniczej 
400m z przeszko-

dami w kategorii MDP obserwo-
wane były przez zaproszonych 
gości i sympatyków strażackiego 
sportu. Dla najlepszych drużyn 
w poszczególnych 
kategoriach poza 
pucharami i dyplo-
mami ufundowane 
były nagrody w po-
staci bonów pie-
niężnych. Triumfa-
torem w grupie „A” 
mężczyzn została 
drużyna OSP Czło-
pa, w grupie „C” 
kobiet OSP Golce. 
W kategorii MDP 

P o w i a t o w e  z a w o d y  s p o r t o w o - p o Ż a r n i c z e  O S P
w  C z ł o p i e 

W dniu 19 czerwca 2011r. Je-
rzy Goszczyński Wicestarosta 
Wałecki uczestniczył w VII 
Powiatowych Zawodach Spor-
towo Pożarniczych jednostek 
OSP z terenu powiatu wałec-
kiego, które rozegrano na sta-
dionie miejskim w Człopie.

rozegranej zgodnie z regula-
minem CTIF grupa chłopców 
OSP Szwecja a w grupie dziew-
cząt OSP Dębołęka. Najlepszą 
drużyną w klasyfikacji gene-
ralnej VII Powiatowych zawo-
dów uznano jednostkę OSP 
Rudki. Uroczystego wręczenia 
nagród dokonali Wicestarosta 
Wałecki Pan Jerzy Goszczyń-
ski, Komendant Powiatowy 
PSP w Wałczu mł. bryg. Kazi-
mierz Maciejewski oraz Prezes 
ZP ZOSP RP w Wałczu dh. mgr 
Jerzy Diwyk. Fundatorem na-
gród było Starostwo Powiato-
we w Wałczu, Gmina Miejska 
Wałcz oraz Zarząd Powiatowy 
ZOSP RP w Wałczu. 

MAJÓWKA LOTN ICZA

Na zaproszenie Komendan-
ta 12. Komendy Lotniska 
oraz Dowódcy dywizjonu 
rozpoznania powietrznego 
odpowiedziało wyjątkowo 
dużo gości wśród których 
był dr Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki.  

Dzień spędzony w jednostce 
obfitował w atrakcje: można 
było obejrzeć pokazy lotnicze 
samolotów bezzałogowych, 
wystawy statyczne sprzętu bo-
jowego Sił Powietrznych m.in. 
samoloty transportowe CASA 
C-295M z Krakowa, TS-11 
Iskra, Su-22, samolot-eksponat 

MiG-21 oraz śmigłowce Mi-2, 
Mi-24, a także W-3PL Głuszec. 

Doroczne spotkanie z żołnierzami z Mirosławca odbyło się 
28 maja br. pod hasłem "Lotniczej Majówki".

W festynie uczestniczyli także 
żołnierze 69 Leszczyńskiego 

Pułku Przeciwlotniczego, którzy 
odbywali w Mirosławcu szkole-
nie poligonowe. W czasie ma-
jówki zaprezentowali PRWB 
OSA, samochód transportowo-
załadowczy, NUR-y oraz wozy 
dowodzenia REGA i ŁOWCZA. 
Swój sprzęt zaprezentowała 
także policja, straż pożarna 
i służba więzienna. Pokazy 
działania obejmowały po-
ścig policyjny za przestępcą 
uciekającym samochodem, 
zatrzymanie i obezwładnie-
nie, udaremnienie ucieczki 
więźnia z konwoju, gaszenie 
pożaru z samolotu. 
Dla najmłodszych gości przy-
gotowano wiele atrakcji: 
dmuchane zamki, trampoliny 
a także loterię. 
Wszystkim uczestnikom ma-
jówki serdecznie dziękujemy 
za przybycie oraz zaprasza-
my za rok!
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NFORMACJEi

Rady gmin, powiatów, czy sejmik woje-
wódzki mogą określić w drodze uchwały za-
sady wspierania sportu, uwzględniając cel pu-
bliczny. W art. 27 cytowanej ustawy o sporcie 
określono zadania własne jednostek samorzą-
du terytorialnego w zakresie sportu:

Tworzenie warunków, w tym organiza-1. 
cyjnych, sprzyjających rozwojowi spor-
tu stanowi zadanie własne jednostek 
samorządu terytorialnego,
Organ stanowiący jednostki samorządu 2. 
terytorialnego może określić w drodze 
uchwały, warunki i tryb finansowania 
zadania własnego, o którym mowa 
w ust. 1, wskazując w uchwale cel pu-
bliczny z zakresu sportu, który jednost-
ka ta zamierza osiągnąć,
Przepisy ustawy nie naruszają upraw-3. 
nień jednostek samorządu terytorial-
nego do wspierania kultury fizycznej na 
podstawie przepisów odrębnych.

Tworzenie warunków do uprawiania spor-
tu przez jednostki samorządu terytorialnego 
zostało określone jako zadanie własne. Kom-
petencyjnie zadania te zostały zamieszczone 
także w poszczególnych ustawach samorzą-
dowych uzupełniając tym samym ustawę 
o sporcie, jak: Ustawa o samorządzie gmin-
nym, powiatowym i województwa.

Finansowanie sportu w poszczególnych 
jednostkach samorządu terytorialnego zosta-
ło określone przez ustawodawcę i obejmują 
one dla poszczególnych samorządów określo-
ne zadania własne:
dla  gminy: organizowanie zajęć w zakre-
sie wychowania fizycznego (klasy sportowe), 
organizowanie zajęć z rehabilitacji i rekreacji 
ruchowej, prowadzenie gminnych instytucji 
kultury fizycznej (kluby sportowe funkcjonu-
jące jako stowarzyszenia), kluby sportowe 
funkcjonujące w formie jednostki organiza-
cyjnej gminy.

Należy zwrócić uwagę na to, że gmina nie 
ma obowiązku prowadzenia wszystkich form 
przewidzianych w ustawie (np. klubów spor-
towych). Kwalifikacja zadania jako „własne-
go: i „obowiązkowego” w żaden sposób nie 
określa spraw, jakie gmina ma rzeczywiście 
obowiązek realizować. Jeżeli ustawa wprost 
nakłada na gminę obowiązek świadczenia 
usług określonego typu (np. działalność bi-
blioteczna, zajęcia wychowania fizycznego), 
wówczas obowiązkowy charakter zadania 
uzyskuje realną treść.
dla powiatu: organizowanie zajęć w zakre-
sie wychowania fizycznego, (szkoły ponad-
gimnazjalne), klasy sportowe, organizowa-
nie zajęć z rehabilitacji i rekreacji ruchowej, 
prowadzenie powiatowych instytucji kultury 
fizycznej (kluby sportowe funkcjonujące jako  
stowarzyszenia), kluby sportowe funkcjonują-
ce w formie jednostki organizacyjnej, szkoły 
mistrzostwa sportowego (SMS). 
dla województwa samorządowego: orga-
nizowanie i finansowanie sportu dzieci i mło-
dzieży na poziomie regionalnym, prowadzenie 
wojewódzkich instytucji kultury fizycznej.  

Ustawa o sporcie przewiduje możliwość 
podjęcia uchwały przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego polega-
jącej na tworzeniu warunków i finansowaniu 

zadań sprzyjających rozwojowi sportu. Mimo, 
że ustawa  nie nakłada na jst obowiązku 
podejmowania odpowiedniej uchwały, to sa-
morządy terytorialne podejmując wspieranie 
sportu muszą oprzeć się na odpowiednim do-
kumencie prawa miejscowego. 

Ustawodawca nałożył na jednostki sa-
morządu terytorialnego obowiązek wskazania 
w stosownej uchwale celu publicznego z zakre-
su sportu.  Tym sposobem doprowadzając do 
sytuacji w której samorząd terytorialny w swo-
jej strategii długookresowej musi się wypowie-
dzieć co do modelu sportu jaki chce prowadzić 
na terenie swojej jednostki. Ten ważny zapis 
ustawowy powinien uwzględniać możliwości 
samorządu w zrealizowaniu potrzeb społeczno-
ści lokalnej w dziedzinie sportu w takich obsza-
rach działania jak: realizacja zadań w zakresie 
sportu masowego i wyczynowego, zwrócenie 
uwagi na rozwój fizyczny młodego pokolenia, 
zapewnienie osobom dorosłym możliwości ak-
tywnego wypoczynku, wykorzystanie sportu 
jako narzędzie do promocji samorządu tery-
torialnego i jako narzędzie do wspomagania 
rozwoju gospodarczego. 

Ustawodawca w całym art. 27 wskazał 
i rozszerzył możliwości jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie wspierania i  finan-
sowania sportu. Jednak jaki priorytet wybie-
rze dana jednostka samorządu terytorialnego, 
to już tylko zależy od niej samej i jej organu 
stanowiącego. Dobrze by było, żeby zadania 
kluczowe, cele publiczne poszczególnych sa-
morządów były skoordynowane. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
również korzystać z innych ustaw wspierają-
cych kulturę fizyczną w której mieści się także 
sport (np. ustawa o pożytku publicznym i wo-
lontariacie).

W art. 28 ust.1 ustawy o sporcie przewi-
dziano możliwość udzielania dotacji celowych 
klubom sportowym z zastosowaniem przepi-
sów ustawy o finansach publicznych. Żeby 
klub mógł otrzymać dotację celową musi 
spełnić kilka kryteriów, m.in.: klub sportowy 
działający w obszarze danej jednostki samo-
rządu terytorialnego, nie działający w celu 
osiągnięcia zysku, dotacja może być prze-
znaczona w szczególności na: realizację pro-
gramu szkolenia sportowego, zakupu sprzętu 
sportowego, pokrycie kosztów organizowania 
zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 
zawodach, sfinansowanie stypendiów sporto-
wych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Przyznanie dotacji ma w sposób szczegól-
ny wpłynąć na poprawę warunków uprawia-
nia sportu przez członków klubu sportowego  
lub zwiększyć dostępność dla społeczności lo-
kalnej do działalności sportowej prowadzonej 
przez kluby. 

Równie ważny jest przepis zawarty w art. 
31 ustawy dotyczący przyznawania przez jed-
nostki samorządu terytorialnego stypendiów 
sportowych oraz wyróżnień w ramach wspie-
rania sportowców (stypendia, nagrody i wy-
różnienia), trenerów oraz działaczy sportowych 
(stypendia i nagrody). W ustawie o sporcie 
stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą ustana-
wiać jednostki samorządu terytorialnego, jako: 
okresowe stypendia sportowe oraz nagrody 
i wyróżnienia dla osób fizycznych (sportowców) 
za osiągnięte wyniki sportowe, stypendia lub 

nagrody dla trenerów prowadzących szkolenia 
zawodników osiągających wysokie wyniki spor-
towe we współzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego w drodze uchwały 
określa, szczegółowe zasady, tryb przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzaje wysokości stypen-
diów sportowych, nagród i wyróżnień.

Jednostki samorządu terytorialnego 
mogą również ustanowić wyróżnienia i nagro-
dy pieniężne dla trenerów oraz innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalno-
ści sportowej. Działania te muszą być poparte 
właściwą uchwałą jednostki samorządu tery-
torialnego w której zawarte są określone wa-
runki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród 
pieniężnych, biorąc pod uwagę osiągnięcia na 
rzecz społeczności lokalnej. 

Konsekwencją przyjęcia ustawy o spo-
rcie, jest zmiana celów, zakresu i zastosowań 
wymogów prawnych w odniesieniu do decyzji 
dotyczących dofinansowania sportu i projek-
tów z tym związanych.  Sport w znaczący spo-
sób powinien być dofinansowany przez pod-
mioty publiczne i niepubliczne. Finansowanie 
wielu zadań winno odbywać się na drodze 
łączenia środków z: budżetu państwa,  
samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, 
środków pozabudżetowych (niepublicznych).

Nowa ustawa precyzuje warunki wspie-
rania sportu przez organy władzy publicznej, 
określając jako zadanie własne jednostek sa-
morządu terytorialnego tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu. Jednostki sa-
morządu terytorialnego (gminy, powiaty, czy 
sejmiki wojewódzkie mogą określić w drodze 
uchwały zasady wspierania sportu, uwzględ-
niając cel publiczny, m.in. poprzez poprawę 
warunków uprawiania sportu przez zawodni-
ków lub zwiększenie dostępności społeczności 
lokalnych do działalności sportowej. Zadaniem 
organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest m.in. to, żeby te cele były 
każdorazowo określone w uchwale.   Ustawa 
określa sposób wydatkowania środków okre-
ślając, na co można takie środki przeznaczać. 
Do tej pory uchwały samorządów często były 
podważane przez Regionalne Izby Obrachun-
kowe, gdyż uważały one że np. nie można pła-
cić wynagrodzenia zawodnikom lub trenerom. 
W nowej ustawie wyraźnie określono, że ta 
dotacja może być przeznaczona w szczegól-
ności na realizacje programów szkolenia spor-
towego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie 
kosztów organizowania zawodów i uczest-
nictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów 
związanych z wynajmem obiektów do celów 
szkolenia sportowego, finansowanie stypen-
diów, czy wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 
Jest to dość szeroka formuła, która pozwala 
samorządom w uchwałach doprecyzować, na 
co mogą być przeznaczone środki publiczne. 

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Nowa ustawa precyzuje warunki wspierania sportu przez or-
gany władzy publicznej, określając jako zadanie własne jed-
nostek samorządu terytorialnego tworzenie warunków sprzy-
jających rozwojowi sportu.

dofinansowanie sportu 
ze środków jednostek 

samorządu terytorialnego 
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Dobiegająca koń-
ca kadencja zmu-
sza do dokonania 
pierwszych podsu-
mowań ostatnich 
czterech lat. Mam 
pełną świadomość, że 
każda lokalna społecz-
ność pokłada w pośle 
ogromne nadzieje. 
Inaczej traktowany 
jest parlamentarzysta 
w Warszawie, a zu-
pełnie inaczej w Wał-
czu... Poseł, NASZ 
POSEŁ ma rozwiązać 
wszelkie NASZE pro-
blemy – takie są ocze-
kiwania wyborców. Niestety, poseł nie posiada czarodziej-
skiej różdżki, jak również nie posiada mocy sprawczej, co 
nie znaczy jednak, że jest zupełnie bezsilny. 

W środowisku lokalnym pokutuje niezrozumienie 
roli posła. W tygodniach poza sesyjnych nie było właściwie 
dnia, aby w moim biurze przy ul. Domańskiego nie pojawili 
się interesanci. Problemy, z jakimi przychodziła zdecydo-
wana większość, dotyczyły głównie ich prywatnych spraw. 
Poseł miał pomóc w przydziale mieszkania komunalnego, 
poseł miał pomóc w korzystnym rozstrzygnięciu decyzji 
Ośrodka Pomocy Społecznej, czy wydaniu pozytywnej decy-
zji przez różne urzędy i instytucje. Poseł miał interweniować 
w sprawie niesprawiedliwego wyroku sądowego, decyzji 
komorniczej, czy pomóc w rozmowach z pracownikami ban-
ku, którzy nie potrafili zrozumieć, że klient nie ma z czego 
płacić rat. Część z tych spraw udało się rozwiązać pozytyw-
nie i zdziwienie może tylko budzić fakt, że konieczna była 
interwencja posła, aby konkretny urzędnik wykonał to, do 
czego został powołany. 

W pośle pokładane są również nadzieje na rozwią-
zanie problemów dla całej lokalnej społeczności. Bez-
sprzecznie taki problem stanowiła przyszłość 107 Szpitala Woj-
skowego. Niepewność co do jego funkcjonowania dodatkowo 
podsycana przez niektóre lokalne środowiska wywołała niemal 
panikę w Wałczu. Mówiło się o likwidacji szpitala, o pozosta-
wieniu mieszkańców powiatu wałeckiego bez stacjonarnej 
opieki medycznej. Oczywiście takiego zagrożenia w rzeczywi-
stości nigdy nie było. Wszystkie starania nakierowane zostały 
na to, aby 107 Szpital Wojskowy pozostał w sieci szpitali MON. 
O tym, że nie było to proste zadanie chyba nie muszę niko-
go przekonywać. Najlepiej wiedzą o tym starosta wałecki oraz 
dyrektor Szpitala. Nie zliczę, jak dużo odbyłem w tej sprawie 
spotkań z Ministrem Obrony Narodowej oraz członkami Sztabu 
Generalnego. Przekonywałem, że szpital wałecki jest jedynym, 
który jest w stanie zabezpieczyć medycznie poligon drawski. 
Nie bez znaczenia był również fakt, że 107 Szpital Wojskowy  
jako jeden z nielicznych, nie posiada zadłużenia. Przypomina-
łem, że połączenie go ze Szpitalem Powiatowym było pierw-
szą tego typu fuzją w Polsce, gdzie łączono szpital wojskowy 
z cywilnym. Przełomowa okazała się wizyta ministra Bogdana 
Klicha w Wałczu. Pomimo, iż na konferencji prasowej badał on 
jeszcze możliwość przejęcia szpitala przez samorząd, właśnie 
wtedy zapadła właściwie decyzja o pozostawieniu 107 Szpitala 
Wojskowego w strukturach MON. 

W chwili obecnej sytuacja 107 Szpitala Wojsko-
wego jest niezagrożona. 

Wieści z Sejmu RP Priorytetowo potraktowałem również pilotowanie 
programu kompleksowego rozwiązania gospodarki 
wodno-ściekowej dla Wałcza. Byłem zainteresowany tym 
projektem choćby z tego względu, że wiele lat temu jeszcze 
jako radny wnioskowałem o realizację takiego zadania. Olbrzy-
mi projekt zakładający około 55 mln złotych dotacji był jedy-
ną szansą na wykonanie infrastruktury wodno kanalizacyjnej 
w Wałczu. Projekt został przygotowany dobrze, tylko... został 
złożony w niewłaściwe miejsce. Przesłanie go do właściwego 
adresata niestety nastąpiłoby już po terminie. Znów wiele roz-
mów, spotkań i w efekcie udało się go wprowadzić w kolejnym 
terminie i doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia. 

Na koniec pozostawiłem temat, który spędza sen z po-
wiek nie tylko Wałczan, ale też wszystkich przejezdnych. 
Mowa tu o obwodnicy Wałcza. Startując w wyborach do par-
lamentu miałem na temat obwodnicy Wałcza wiedzę zbliżo-
ną do większości mieszkańców, którzy interesowali się tym 
tematem. W powszechnie przekazywanych informacjach 
właściwie wszystko było gotowe do rozpoczęcia realizacji 
inwestycji. Konieczna była jedynie decyzja o przekazaniu 
środków i rozpoczęciu budowy. Na początku kadencji roz-
począłem starania o budowę obwodnicy. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy okazało się, że poza niepełnym projektem 
nie ma absolutnie nic... Brakowało wariantowości przebie-
gu obwodnicy. Brakowało inwentaryzacji środowiskowej 
niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej, bez której 
nie można rozpocząć jakichkolwiek prac. Właściwie dopiero 
w ostatnich czterech latach powstała dokumentacja umoż-
liwiająca rozpoczęcie inwestycji. Rozważano ewentualność 
skróconego przebiegu obwodnicy z wykorzystaniem zapro-
jektowanego łącznika obwodnicy drogi nr 22 pomiędzy Do-
binem (okolica stacji paliw Shell), a Ostrowcem. Niestety 
ten wariant odpadł na etapie inwentaryzacji środowiskowej. 
Na trasie przebiegu obwodnicy zlokalizowano siedliska roślin 
i zwierząt chronionych, w tym jedyne na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego oznakowane stanowisko żołny 
zwyczajnej. Dlatego konieczne było projektowanie obwod-
nicy w pełnym, blisko osiemnastokilometrowym kształcie. 
Udało się wykonać wariantowość trasy i uzgodnić optymalny 
przebieg z ekologami. Uzgodnienia środowiskowe z ekologa-
mi mogą budzić pewne kontrowersje , są jednak niezbędne. 
Jak ogromne mają znaczenie najlepiej świadczy przykład 
Rospudy, gdzie obwodnica Augustowa została zablokowana 
właśnie z powodu braku takowych uzgodnień. 

Ostatecznie ustalono przebieg, inwentaryzację środowi-
skową przekazano do Dyrekcji Ochrony Środowiska celem 
wydania decyzji środowiskowej. W tym czasie po licznych 
spotkaniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad udało się uzyskać ostateczny termin rozpoczęcia in-
westycji. Budowa obwodnicy Wałcza została wpisana 
do realizacji i rozpocznie się najpóźniej w 2014 roku. 
Jest to inwestycja warta około 600 mln złotych...

Przy okazji prac przy obwodnicy ujawnił się kolejny pro-
blem. Otóż część przebiegu trasy obwodnicy przebiega w pa-
sie ochronnym strzelnicy garnizonowej w Wałczu. Oznaczało 
to mniej więcej tyle, że w tym miejscu obwodnica nie może 
przebiegać, ponieważ przejeżdżającym może zagrozić strzel-
nica. Kontrola z Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia 
mająca na celu precyzyjne określenie obszaru ochronnego 
stwierdziła, że strzelnica posiada błędy, które należy usunąć. 
Znów wiele spotkań i w efekcie udało się uzyskać zapew-
nienie Ministra Obrony Narodowej o rozpoczęciu budowy 
nowej strzelnicy w Wałczu. Będzie ona wybudowana w tzw. 
kategorii bezpieczeństwa A, co oznacza, że pas ochronny bę-
dzie mieścił się w granicach strzelnicy. Zniknie więc ostatnia 
przeszkoda w budowie obwodnicy. Co ważniejsze - budowa 
strzelnicy garnizonowej, której wartość szacuje się na 
około 18 mln złotych zwiastuje bardzo dobrze dla przyszłości 
wałeckiego garnizonu i wojska w Wałczu oraz powiecie. 
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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.

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• 

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

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.


