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Powiatowe dożynki w Jabłonkowie
Dnia 10 września 2011 r. z udziałem Gra-
żyny Sztark Wicemarszałek Senatu, Pawła 
Suskiego Posła na Sejm RP, gen. bryga-
dy pilota Tadeusza Mikutela Dowódcy 1 
Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Bogdana 
Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerze-
go Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza 
Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu, Zbi-
gniewa Wolnego Sekretarza Powiatu, Bog-
dana Białasa Przewodniczącego Rady Po-
wiatu, Andrzeja Turskiego Komendanta12 
Komendy Lotniska w Mirosławcu, ppłk 
Marka Hellera z-cy Dowódcy 23 Bazy Lot-
niczej w Mińsku Mazowieckim, Kazimierza 
Szutowicza Dyrektora Oddziału Regional-
nego KRUS w Koszalinie, Grażyny Mysz-
kowskiej Kierownik Placówki Terenowej 
KRUS w Drawsku Pomorskim odbyło się 
w Jabłonkowie gm. Mirosławiec doroczne 
Święto Plonów Dożynki Powiatowe 2011. 
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Z udziałem wicemarszałek Senatu 
Grażyny Anny Sztark, posłów RP 
Pawła Suskiego oraz Stanisława 
Wziątka, Marii Boreckiej Wicekura-
tor Oświaty Województwa Zachod-
niopomorskiego, przedstawiciela 
MEN Doroty Samsonowicz, biskupa 
pomocniczego diecezji koszaliń-
skiej ks. Pawła Cieślika, wojewo-
dy zachodniopomorskiego Marcina 
Zydorowicza, członka Zarządu Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
Marka Hoka, Starosty Wałeckiego 
Bogdana Wankiewicza, burmistrzów 
i wójta powiatu wałeckiego, dyrektorów 

Wojewódzka Inauguracja 
 Roku Szkolnego 2011/2012 w Wałczu   

placówek oświatowych oraz delegacji nauczycieli w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła 
się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012. Gości powitał dyrektor ZS nr 1 
w Wałczu Waldemar Rogulski, a następnie głos zabierali: Maria Borecka, Bogdan Wankiewcz, Grażyna 
Sztark, Paweł Suski, Stanisław Wziątek oraz Marek Hok.

P
dla Inwestora, Turysty, dla Ciebie

owiat
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu
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Starosta Wałecki  z  oka-
zji Święta Policji wyróżnił 
listami  gratulacyjnymi 
policjantów:  Starszego 
sierżanta  Daniela  Gryn-
kiewicza  -  referenta 
Ogniwa  Patrolowo  -  In-
terwencyjnego,  Młod-
szego aspiranta Andrzeja 
Wojczakowskiego  -  asy-
stenta  Wydziału  Ruchu 
Drogowego  i  Sierżanta 
sztabowego  Waldemara 
Krupińskiego - referenta 
Wydziału  Dochodzenio-
wo  -  Śledczego  w  Ze-
spole  do  Walki  z  Prze-

stępczością Gospodarczą. 
Na  ręce  Komendanta  Powiatowego 
Policji  nadkomisarza  Jacka  Cegieły 
Starosta  przekazał  specjalny  oko-
licznościowy grawerton. 
Uroczystość  uświetniły  występy: 
pary  tanecznej  Justyny  Duszek 
i Mateusza Kielińskiego oraz Karola 
Solarskiego. 
W przeddzień oficjalnych uroczysto-
ści Starosta Wałecki uczestniczył we 
Mszy św. za policjantów i pracowni-
ków cywilnych Policji,  która odbyła 
się  w  kościele  pw.  św.  Antoniego 
w  Wałczu.  Po  wspólnej  modlitwie 
odbyło  się  tradycyjne  spotkanie 
w ogrodach kapucyńskich.

święto policji w Wałczu
Dnia 25 lipca 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta 
i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Policji, 
które odbyły się w sali konferencyjnej hotelu Lider w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. 

W o j e w ó d z k a  I n a g u r a c j a 
R o k u  S z k o l n e g o  2 0 1 1 / 2 0 1 2

Wojewódzka inauguracja roku 
szkolnego 2011/2012, która odbyła 
się w ZS nr 1 była dużym wyróżnieniem 
dla Powiatu Wałeckiego. W swoim prze-
mówieniu  Starosta  Wałecki  w  skrócie 
nakreślił mapę inwestycji poczynionych 
w obszarze oświaty, gdzie w przeciągu 
kilku  lat  w  szkoły  ponadgimnazjalne 
zainwestowano  kilkadziesiąt  milionów 
zł,  dzięki  tak  szerokim  działaniom  nie 
ma w powiecie  szkoły,  która nie  była-
by  zmodernizowana  lub  jest w  trakcie 
modernizacji. Dużym osiągnięciem jest 
również wyposażenie szkół w nowocze-
sne  boiska  sportowe.  Ponadto  Staro-
sta wyróżnił ZS nr 1 w skład, którego 
wchodzi  LO  im.  Kazimierza Wielkiego 
oraz  Szkoła  Mistrzostwa  Sportowe-

go.  Uczniowie  SMS 
swoimi  osiągnięcia-
mi  na  Olimpiadach, 
Mistrzostwach  Świa-
ta  i  Europy  dawali 
mieszkańcom  Po-
wiatu wiele okazji do 
dumy. Celem strate-
gicznym powiatu jest 
stworzenie  silnego 
centrum  edukacyj-
nego  o  znaczeniu 
ponadregionalnym, 
gdyż  jak  wiadomo 
nauka  to  najlepsza 
inwestycja  w  przy-
szłość  dla  każdego 
młodego człowieka. 

Aula Aten Wałec-
kich  1  września 
2011 wypełniona 
była  do  ostat-
niego  miejsca. 
Zaproszeni  go-
ście,  wśród  któ-
rych  znaleźli  się 
przedstawiciele 
rządu,  oświaty, 
władz  lokalnych 
oraz  duchowień-
stwa przemawiali 
do  zgromadzo-
nych,  życząc 

wszystkim  uczniom  i  nauczycielom 
województwa  zachodniopomorskiego 
pomyślnego  roku szkolnego oraz  suk-
cesów dydaktycznych.
Uczniowie  klas  pierwszych  tradycyj-
nie  złożyli  uroczyste  ślubowanie,  włą-
czyli  się  tym  samym  do  społeczności 
uczniowskiej. Na zakończenie przedsta-
wiony został program artystyczny. Mon-
taż  poetycko-muzyczny  przygotowali 
uczniowie I LO pod kierunkiem mgr Ja-
dwigi  Iwaszkiewicz.  Myślą  przewodnią 
programu była poezja Czesława Miłosza 
w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP 
roku 2011 - Rokiem Czesława Miłosza. 
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spotkania na miedzy w czarnkowie  

Ideą corocznych spotkań jest rozszerzenie do-
brosąsiedzkich kontaktów i aktywizacja środo-
wisk poprzez uczestnictwo, prezentację dorob-
ku kulturalnego i turystycznego sąsiadujących 
ze sobą  regionów. Organizatorzy połączyli  tę 
imprezę  z  festynem  "Dzień Spieczonego 
Bliźniaka".
Podczas tegorocznych spotkań 
w dniu 27 sierpnia br. do porozumie-
nia trzech powiatów oficjalnie dołą-
czył powiat gorzowski. W sali sesyjnej 
Starostwa  Powiatowego  w  Czarnkowie 
przedstawiciele  powiatów  podpisali  sto-
sowne porozumienie "...biorąc pod uwagę 
podobieństwo doświadczeń, wynikających 
z  położenia  przygranicznego,  mając  na 
celu promocję i rozwój regionów w każdej 
dziedzinie  ich życia na szczeblu  lokalnym, 
sprzyjając  integracji  środowisk  lokalnych 
województw:  wielkopolskiego,  lubuskie-
go  i  zachodniopomorskiego,  wyrażamy 

Powiat czarnkowsko trzcianecki był organizatorem tegorocznej edycji "Spotkań na miedzy" impre-
zy plenerowej, realizowanej na mocy porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy zaprzyjaź-
nionymi powiatami:czarnkowsko - trzcianeckim, strzelecko-drezdeneckim i wałeckim. 

wspólne  życzenie  pogłębienia 
wzajemnych kontaktów oraz roz-
budowania  partnerskiej  współ-
pracy  poprzez  współdziałanie 
władz, związków i stowarzyszeń, 
organizacji  i  instytucji  oraz  wy-
mianę wzajemnych doświadczeń 
i poglądów."
Głos  na  temat  zawiązanego 
w  2000  r.  porozumienia  zabie-
rali  zaproszeni  goście,  senator 
Mieczysław  Augustyn,  poseł 
Piotr Waśko oraz wicemarszałek 
województwa  wielkopolskiego 
Krzysztof  Grabowski,  wyraża-
jąc  swoje pochlebne opinie nad 
celowością,  korzyściami  i możli-
wościami,  jakie owe porozumie-
nie  stwarza. W czasie  spotkania 
samorządowców,  Ryszard  Gotowski  sta-
rosta  powiatu  złotowskiego  wyraził  chęć 

przystąpienia  do  grona  zaprzy-
jaźnionych  powiatów,  potwier-
dzając  idee  tych  spotkań  jako 
doskonałego  sposobu  na  wza-
jemne poznawanie się powiatów, 
społeczności lokalnych, wymianę 
doświadczeń  oraz wypracowanie 
planów  dalszej  współpracy  na 
różnych płaszczyznach życia spo-
łecznego.
Po  podpisaniu  porozumienia 
samorządowcy  przeszli  na  Plac 
Wolności,  gdzie  odbywała  się 
zabawa dla dzieci.  Po wspólnym 
zdjęciu  ruszyła  parada  uliczna 
pod nazwą "Bliźniaki przyszłością 
narodu", do parku Staszica. Tam, 
na  deskach  amfiteatru,  oficjal-
nego  otwarcia  imprezy  dokonali 

Konferencję zorganizowano w celu podsumo-
wania  dotychczasowej  współpracy  Powiatu 
Wałeckiego z Powiatem Osnabrück.
Powiat Wałecki i Miasto Wałcz reprezentowali 
Bogdan Wankiewicz  Starosta Wałecki,  Jerzy 
Goszczyński  Wicestarosta,  Tadeusz  Łożecki 
Członek  Zarządu  Powiatu,  Zbigniew  Wolny 
Sekretarz  Powiatu,  Bogdan  Białas  Przewod-
niczący  Rady  Powiatu  oraz  Maciej  Zaręba 
Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz. W  skład 
delegacji z Niemiec weszli: Manfred Hugo Sta-
rosta Osnabrück, Günter Harmeyer Burmistrz 
Bad Essen i Karl Heinz Finkemeyer przebywa-
jący w Powiecie Wałeckim już od 1 sierpnia 
br. podczas polsko - niemieckiego obozu dzie-
ci i młodzieży "JUGENDCAMP 2011".
Podczas  konferencji  Starosta  Wałecki  pod-
sumował  ponad  dziesięcioletnią  współpracę 
z Powiatem Osnabrück, przypomniał najważ-
niejsze  daty  partnerskich  kontaktów  i  wizyt 
oraz  wskazał  cele  wzajemnej  współpracy. 
Głównym  celem  współpracy  samorządów 
jest przede wszystkim dążenie do wspierania 
wymiany  młodzieży,  pielęgnowania  przyja-

cielskich stosunków, inicjowanie spotkań sto-
warzyszeń  i organizacji pozarządowych oraz 
współpraca kulturalna i społeczna powiatów.
Konferencja  z  udziałem  Starosty  Osnabrück 
zorganizowana została również w kontekście 
końca kadencji Manfreda Hugo, który po 18 
latach, pełniąc funkcję starosty nie zamierza 
już więcej kandydować. Starosta Wałecki po-
dziękował Manfredowi Hugo Staroście Osna-
brück,  za  owocną  współpracę  oraz  życzył 
wielu sukcesów w życiu osobistym i realizacji 
swoich pasji. Manfred Hugo otrzymał od Sta-
rosty  Wałeckiego  obraz  namalowany  przez 
wałeckiego  artystę,  przedstawiający  dwie 
symboliczne łódki z herbami dwóch partner-
skich powiatów na masztach, płynące po je-
ziorze Raduń w Wałczu.
Podsumowano  również  tegoroczny  "JU-
GENDCAMP",  który  zorganizowano  na  Zam-
ku w Tucznie.  Powiat Wałecki  był  już  drugi 
raz organizatorem międzynarodowego obozu 
dzieci i młodzieży, poprzedni raz w 2008 roku 
młodzież wypoczywała w Centralnym Ośrod-
ku  Sportu  OPO  Bukowina  w Wałczu. W  br. 

w  obozie  wzięło  udział  prawie  100  osób, 
w  tym  połowa  z  Powiatu  Osnabrück  oraz 
połowa  z  powiatu  wałeckiego  i  olsztyńskie-
go.  Podczas  obozu  organizatorzy  zapewnili 
młodzieży  bogaty  program,  wiele  atrakcyj-
nych wyjazdów, warsztaty artystyczne, foto-
graficzne,  konkursy,  a  także  dobrą  zabawę. 
Poznali historię zamku w Tucznie oraz Ziemi 
Wałeckiej. Na zakończenie, które odbyło się 
12  sierpnia  br.  młodzież  z  Polski  i  Niemiec 
przygotowała  specjalny  program  artystycz-
ny. W  programie  znalazły  się  znane  polskie 
i angielskie przeboje, rozdano nagrody za ro-
zegrane podczas obozu konkursy oraz wszy-
scy obejrzeli film i zdjęcia wykonane podczas 
dwutygodniowego pobytu w Powiecie Wałec-
kim. Starosta Wałecki podziękował wszystkim 
za  organizację  tegorocznego  obozu  dzieci 
i młodzieży JUGENDCAMP 2011 oraz już teraz 
zapraszał ponownie na Ziemię Wałecką.

W I Z Y T A  P A R T N E R S K A  Z  O S N A B R Ü C K

Dnia 17 sierpnia 2011 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 Wałczu odby-
ła się konferencja prasowa przedstawicieli Powiatu Osnabrück, 
Powiatu Wałeckiego i Miasta Wałcz.

gospodarze  -  burmistrz  miasta  Czarnków 
Franciszek  Strugała  oraz  starosta  czarn-
kowsko  -  trzcianecki Wiesław Maszewski. 
Później  nastąpiła  prezentacja  bliźniąt, 
podczas której prowadzący zachęcali zgro-
madzonych do nabywania kuponów  i gło-
sowania na najbardziej podobną parę.
Swoje prezenty, wybranym bliźniakom, wrę-
czyli także starostowie zaprzyjaźnionych po-
wiatów oraz radna Sejmiku Wielkopolskiego 
Małgorzata  Janyska.  Starosta Wałecki 
Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Je-
rzy Goszczyński wręczyli parze bliźnia-
ków z Wałcza rowery.
Wśród  licznych  gier,  zabaw  i  konkursów, 
prezentacje  wokalne  przedstawicieli  za-
przyjaźnionych  powiatów  zakończył  występ 
reprezentantów  Wałcza  w  składzie  Natalia 
Kędzierska  i  Patryk,  Wendland,  którzy  za-
śpiewali  dwa  utwory  "Wałeckie  pory  roku" 
oraz "Nastroje".
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Święto Wojsk Lądowych  jest  obchodzone w  rocznicę 
Odsieczy  Wiedeńskiej.  12  września  1683  r.  dowodzona 
przez króla Jana III Sobieskiego polska i niemiecka jazda 
w sile ok. 20 tys. żołnierzy śmiałą szarżą zniszczyła obóz 
wojsk tureckich i odblokowała obleganą przez nie od po-
łowy lipca 1683 stolicę Austrii. Turcy stracili w bitwie ok. 
15 tys. żołnierzy, sprzymierzeni, czyli tzw. Liga Święta 3,5 
tys.  ludzi. Dowodzący  armią  turecką wezyr  Kara Musta-
fa uciekł  z pola bitwy. Tradycja Święta Wojsk Lądowych 

sięga okresu II Rzeczypospolitej, w której obchodziły je 
samodzielnie poszczególne jednostki. Po II wojnie świa-
towej w  1948  r.  ustanowiono  centralne  obchody,  które 
miały się odbywać w pierwszą niedzielę po 15 kwietnia. 
Uroczystości  wówczas  jednak  nie  przeprowadzono  ani 
razu.  W  1949  r.  wyznaczony  na  święto  dzień  był  nie-
dzielą,  a  w  1950  r.  rozformowano  Dowództwo  Wojsk 
Lądowych.  Do  idei  obchodów  Święta  Wojsk  Lądowych 

powrócono dopiero w połowie lat 90. XX wieku.
Z okazji Święta Wojsk Lądowych Starosta Wałecki 
przekazał na ręce płk Marka Gmurskiego Komen-
danta Centrum Szkoleń Wojsk Lądowych w Draw-
sku list gratulacyjny z życzeniami.
W programie obchodów był dynamiczny pokaz sprawności 
bojowej oddziałów, wystawa używanego przez nie sprzę-
tu oraz defilada i żołnierski festyn.
Wojska Lądowe stanowią trzon Sił Zbrojnych RP. 
Wojska Lądowe, w których służy dwie trzecie wszystkich 
żołnierzy są zorganizowane w 2. Korpus Zmechanizowa-
ny, cztery dywizje (trzy zmechanizowane i jedna pancer-
na)  i  15  brygad  (sześć  zmechanizowanych,  cztery  pan-
cerne,  dwie  saperów,  brygada  desantowo-szturmowa, 
brygada  strzelców  podhalańskich  i  brygada  kawalerii 

powietrznej). W trakcie formowania jest Brygada Lotnic-
twa. Dowództwu Wojsk Lądowych podporządkowana jest 
również brygada wsparcia dowodzenia Wielonarodowego 
Korpusu Północno- Wschodniego, dwa pułki śmigłowców 
bojowych,  cztery  centra  szkolenia,  szkoła  podoficerska, 
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz siedem 
ośrodków  poligonowych.  Dowódcą  wojsk  lądowych  jest 
gen. broni Zbigniew Głowienka.

Święto  Wojsk 
Lądowych
Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki wzięli udział 
w obchodach Święta Wojsk Lądowych, które 
rozpoczęły się w poniedziałek 12 września 
br. na poligonie w Drawsku Pomorskim. 
W obchodach udział wzięli m.in. Prezydent 
RP Bronisław Komorowski i Minister Obrony 
Narodowej Tomasz Siemoniak. 

fot. D. Dymarczyk

fot. D. Dymarczykfot. D. Dymarczyk

fot. D. Dymarczyk

fot. D. Dymarczyk
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Powiatowe Święto Plonów

Gospodarzem  tegorocznego  "Święta  Plonów"  była  Gmina 
Mirosławiec  oraz  Starostwo  Powiatowe w Wałczu.  Honory 
gospodarza  pełnili  wspólnie  Starosta  Wałecki  dr  Bogdan 
Wankiewicz i Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. 
W  dożynkach  powiatowych  wzięli  udział  m.in.:  Zdzisław 
Kmieć Burmistrz Człopy,  Krzysztof Hara Burmistrz  Tuczna, 
Piotr  Świderski  Wójt  Gminy  Wałcz,  Janusz  Bartczak  Z-ca 
Wójta Gminy Wałcz,  Janusz Ciaś asystent Pawła Suskiego 
Posła na Sejm RP, przedstawicie policji, prokuratury,  radni 
rady powiatu oraz zaproszeni goście.
Dożynki rozpoczęły się Mszą św. na boisku w Jabłonkowie, 
gdzie odbywały się wszystkie uroczystości. 
Jako pierwszy głos zabrał Piotr Pawlik Burmistrz Mirosław-
ca, który dziękował wszystkim rolnikom powiatu wałeckiego 
za ich trud i wysiłek, jaki wkładają przez cały rok w pracę 
na roli oraz uroczyście otworzył Dożynki. Burmistrz wręczył 
każdemu Sołectwu i Gminie chleby dożynkowe, a następnie 
podzielił i częstował chlebem zebranych gości. 
Bogdan  Wankiewicz  Starosta  Wałecki  dziękował  rolnikom 
z powiatu wałeckiego za ich wkład, w rozwój rolnictwa na 
Ziemi Wałeckiej. "Święto Plonów" jest okazją, aby nie tylko 
ocenić plony, ale także świętować zakończenie tegorocznych 
zbiorów. Starosta wyraził zadowolenie, że "Dożynki Powiato-
we" odbyły się w tym roku w Gminie Mirosławiec oraz życzył 
wszystkim zadowolenia i dobrej zabawy.
W ramach dożynek, nie mogło zabraknąć konkursów w tur-
nieju gminnym i powiatowym. W tym roku oceniano najład-
niejszy "dożynkowy wieniec", "stoisko wiejskie" oraz najlep-
szą nalewkę. Wyróżnione sołectwa i gminy otrzymały bony 
towarowe, puchary oraz możliwość reprezentowania powia-

tu na Targach Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach. 
W ramach dożynek, przygotowano  także kilka konkurencji 
dla zaproszonych gości. Między innymi parkowanie ciągnika, 
rzut widłami do celu oraz dojenie krowy. 
Rozegrano również konkurencje w Mini Turnieju Wsi w tym: 
dojenie krowy, obieranie jabłek na czas, slalom w polu, "pra-
cowite pszczoły", latające ziemniaki, portret sołtysa, na czte-
ry nogi, "ziarnko do ziarnka" i slalom w "gęsich łapach". 
Na dożynkach Powiat Wałecki, Gminy oraz Sołectwa z po-
wiatu wałeckiego  zorganizowały własne  stoiska promocyj-
ne. Powiatowo - gminne dożynki okazały się udaną imprezą, 
sprzyjała nie tylko dobra pogoda, ale także licznie przybyli 
goście i uczestnicy, którzy po zakończeniu części oficjalnej, 
bawili się do późnych godzin nocnych.

Z udziałem Grażyny Sztark Wicemarszałek Se-
natu, Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, gen. 
brygady pilota Tadeusza Mikutela Dowódcy 
1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Bogdana 
Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego 
Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Ło-
żeckiego Członka Zarządu Powiatu, Zbigniewa 
Wolnego Sekretarza Powiatu, Bogdana Białasa 
Przewodniczącego Rady Powiatu, Andrzeja 
Turskiego Komendant 12 Komendy Lotniska 
w Mirosławcu, ppłk Marka Hellera z-cy Dowód-
cy 23 Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim, 
Kazimierza Szutowicza Dyrektora Oddziału Re-
gionalnego KRUS w Koszalinie, Grażyny Mysz-
kowskiej Kierownik Placówki Terenowej KRUS 
w Drawsku Pomorskim odbyło się 10 września 
br. w Jabłonkowie gm. Mirosławiec doroczne 
Święto Plonów Dożynki Powiatowe 2011. 

Sekretarz  Stanu w Ministerstwie  Sportu  i  Turystyki  przebywał 
w powiecie w związku z planowanymi inwestycjami w COS OPO 
Bukowina w Wałczu.
Tematem  spotkania  z  przedstawicielami  powiatu w  starostwie 
była rola Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół nr 1 
w Wałczu oraz pomoc jakiej może udzielić Ministerstwo dla jej 
rozwoju. Minister w towarzystwie władz powiatu i dyrektora ZS 
nr 1 zwiedził internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz I Li-
ceum im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. 

Wizyta Ministra Sportu 
i Turystyki w powiecie 

Dnia 29 lipca 2011 r. przedstawiciele władz 
powiatu Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki 
i Jerzy Goszczyński Wicestarosta oraz Piotr Mar-
szałek Dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu 
spotkali się w Starostwie Powiatowym z Ryszar-
dem Stachurskim Wiceministrem Sportu i Tu-
rystki i Tomaszem Lenkiewiczem Dyrektorem 
Naczelnym COS w Warszawie.
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 MIEJSCE: "EUROBOISKO" 
Organizator: Starostwo Powiatowe w Wałczu 

24  IX  20 1 1 

W II Turnieju o Puchar Starosty Wałeckie-
go zwyciężyła ponownie drużyna "WARTY 
POZNAŃ", która zaprezentowała świetny foot-
ball i zasłużenie wygrała choć rywale byli bardzo 
wymagający i z "najwyższej półki". 
Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz i Je-
rzy Goszczyński Wicestarosta stwierdzili, że 
dzięki  takim  turniejom  wygrywają  najmłodsi 
adepci  sportu,  to  dla  nich  budujemy  "ORLIKI" 
oraz pozostałe obiekty sportowe i to dla nich or-
ganizujemy imprezy tego typu. 
Paweł Suski Poseł na Sejm RP pogratulował 
organizacji turnieju i życzył wszystkim drużynom 
sukcesów sportowych. 
Organizatorem  turnieju  było  Starostwo  Powia-
towe w Wałczu. 
Przebieg turnieju w całości obserwowali gospo-
darze imprezy: Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta 
Wałecki, Tadeusz Łożecki Członek Zarzą-
du Powiatu, Józef Kropielnicki Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
oraz zaproszeni goście, w tym m. in.  Pa-
weł Suski Poseł na Sejm RP.
Goście,  którzy  przybyli  do  Wałcza  w  samych 
pochlebnych  słowach wypowiadali  się o orga-
nizacji turnieju. 
Pragniemy  podziękować  sponsorom,  bez  któ-
rych  turniej  na  pewno  nie  okazałby  się  takim 
wydarzeniem i sukcesem: Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa Zachodniopo-
morskiego, UM i G Mirosławiec, Polskiemu 
Związkowi Piłki Nożnej, Zachodniopomor-
skiemu Związkowi Piłki Nożnej, Henryko-
wi Stokłosa Senatorowi RP, COS OPO Bu-
kowina w Wałczu, Państwowej Wyższej 
szkole Zawodowej w Wałczu, firmom: VNH 
Fabryce Grzejników w Wałczu, Reklamy 
Dorota i Sławomir Ptak, Polskie Zakłady 
Zbożowe w Wałczu, MOLKIP - Państwu 
Arlecie i Dariuszowi Lewczuk, Państwu 
Annie i Adamowi Łukaszewicz, ŻYWIEC 
ZDRÓJ S.A., Ludwig Czekolada w Tucznie, 

Na Turniej, który odbył się dnia 24 września 2011 r. w Wałczu przyjechały najlepsze zespoły w Polsce 
i rywalizacja orlików w kategorii 2001 i młodsi stała na najwyższym poziomie.  

VICTORIA CYMES SP. Z O.O. w Wał-
czu, Hurtowani Sportowej TOP GOL, 
sędziom zawodów Piotrowi Latos, 
Robertowi Majorczak, Pawłowi Ko-
walski, Wojciechowi Opperman, 
trenerom i wszystkim osobom zwią-
zanym z SP ORZEŁ 2010 WAŁCZ, pra-
cownikom ZSM nr 1 w Wałczu oraz 
grupie wolontariuszy pod kierownic-
twem p. Arkadiusza Niefiedowicza.  

Wszystkim drużynom dziękujemy za 
udzial i zapraszamy za rok! 

Zespół, w którego składzie było aż 7 
zawodniczek z klubu SP Orzeł 2010 
Wałcz  jako  jedyna drużyna w  rozgryw-
kach grupowych odniosła trzy zwycięstwa. 
W  pierwszym  meczu  drużyna  pokonała 
Małopolskę  2:1,  w  następnym  spotkaniu 
pokonały  województwo  Mazowieckie  5:3 
a w ostatnim zwyciężyły z województwem Lu-
buskim 3:1.Dało to pierwsze miejsce w grupie 
i spotkanie półfinałowe z drugą drużyną gru-
py drugiej  - województwem Lubelskim. Mecz 
był bardzo wyrównany, ale po regulaminowym 
czasie gry zakończył się wynikiem 0:0. Nieste-
ty w  serii  rzutów karnych więcej  zimnej  krwi 
wykazały nasze przeciwniczki, które w rezulta-

cie ostatecznie wygrały 2:0. Porażkę tą bardzo 
przeżyły nasze zawodniczki, co spowodowało, 
że ostatecznie zajęły IV miejsce w turnieju, po 

i i  TURNIEJ ORLIKÓW 
O PUCHAR STAROSTY 

Sukces  or l i ków  z  pow ia tu
„Na takim turnieju jeszcze nie byliśmy” - opowiada Adam Łukasze-
wicz, kierownik wałeckiego zespołu SP "Orzeł 2010" Wałcz

przegranym meczu o  trzecie miejsce  z woje-
wództwem Mazowieckim.  Tytuł Mistrza  Polski 
U-10  dziewcząt  zdobyły  zawodniczki  woje-
wództwa  Lubelskiego,  które  także w  karnych 
pokonały  województwo  Łódzkie  3:1,  które 
w nagrodę pojadą do Amsterdamu na stadion 
Ajaxu rozegrać mecz z rówieśniczkami w swo-
jej kategorii ze szkółki Ajax-u.
Reprezentacja,  która  wystąpiła  w  składzie: 
Paulina Łukaszewicz, Emila Tarasewicz, Anna 
Nowak, Oliwia Szperkowska, Maria Gródka, 
Agnieszka  Glinka,  Julia  Tomczak,  Kata-
rzyna  Słoboda,  Karolina  Pydyszewska, 
Aleksandra  Oleszkiewicz,  Kiunga  Woź-
niesińska oraz kapitan drużyny Anita Łu-
kaszewicz otrzymała efektowny puchar 
za  IV  miejsce  Mistrzostw  Polski  U-10, 
medale,  dyplomy  oraz  liczne  nagrody, 
a  na  ręce  trenerki  Anny  Łukaszewicz 
Szkółki Piłkarskiej Orzeł 2010 Wałcz jako 
zwycięzcy  finału  wojewódzkiego  został 
przekazany  komplet  strojów  piłkarskich 
firmy "Nike".
Wałecka  drużyna  dziewcząt  SP  Orzeł  2010 
Wałcz  Women  rozpoczyna  treningi,  na  któ-
re  zaprasza wszystkie  chętne  dziewczęta  do 
uczestnictwa  w  zajęciach.(tel.  kontakowy 
665075205). Zespół  jeszcze w  tym miesiącu 
będzie  uczestniczył  w  rozgrywkach  Turnieju 
Orlika  im. Donalda Tuska w kategorii wieko-
wej rocznika 2000 i młodsze.

W dniach 9-11.09.2011 w Chorzowie na stadionie 
Ruchu Chorzów odbyły się XI Mistrzostwa Pol-
ski U-10 ,,Z podwórka na stadion" o Puchar 
Tymbarku. Tegoroczna edycja była naj-
większą pod względem ilości uczestni-
czących zawodników. Wzięło udział 
85000 zawodników i zawodniczek 
z całej Polski. Wśród nich rywalizo-
wała wałecka drużyna dziewcząt 
SP Orzeł 2010 Wałcz Women.

Wyniki turnieju:

I miejsce - "WARTA POZNAŃ"
II miejsce - "POGOŃ SZCZECIN"
III miejsce - "ZAGŁĘBIE LUBIN"
IV miejsce - "LECH POZNAŃ"
V miejsce - "ARKA GDYNIA"

Najlepszy Zawodnik - Kacper Koralewski 
- "LECH POZNAŃ"

Najlepszy Bramkarz - Patryk Dobrowolski 
- "ZAGŁEBIE LUBIN"

Król Strzelców - Jakub Sangowski 
- KS "WARTA POZNAŃ" (7)

Mikołaj Stach - AP MOSIR PIŁA (7)
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Poświęcenia nowego łącznika dokonał ks. 
Prałat dr Antoni Badura Proboszcz Parafii 
pw. św. Mikołaja w Wałczu.
Siedziba  władz  Powiatu,  została  po-
większona  o  łącznik  z  windą  za  blisko 
1.228.000,00  zł  pochodzących  ze  środ-
ków  własnych.  Do  rozbudowanej  części 
wchodzi  się  przez  rozsuwane  drzwi.  Na 
parterze  powstał  hol  wejściowy  będą-
cy  przedłużeniem  nowo  powstałej  klatki 
schodowej. Powiększona została sala ob-
sługi interesantów oraz wykonano do niej 
dodatkowe wejście, tak by ułatwić dostęp 
do budynku osobom niepełnosprawnym.
Przed  budynkiem  wykonano  w  tym  celu 
specjalną pochylnię. Na  I piętrze,  II  pię-
trze i poddaszu powstały pokojowe biuro-

we. W miejscu zlikwidowanej starej klatki 
schodowej na poszczególnych kondygna-
cjach  powstały  pomieszczenia  gospodar-
cze  i  łazienki.  W  ścianach  szczytowych 
starego  budynku  wykuto  otwory  tak,  że 
na każdym piętrze  istnieje przejście mię-
dzy częścią starą i nowo wybudowaną.
W tym samym czasie zakończono również 
termomodernizację  budynku  starostwa, 
która swym zasięgiem obejmowała nowo 
wybudowaną część obiektu.
Prace  polegające  głównie  na  wymianie 
stolarki okiennej oraz dociepleniu ścian ze-
wnętrznych wykonała wałecka  firma.  In-
westycja za ok. 330 tys. zł została sfinali-
zowana w połowie z budżetu Powiatu oraz 
ze środków pochodzących z Narodowego 

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospo-
darki Wodnej.  Jest  to  kolejny powiatowy 
obiekt, w którym wykonano termomoder-
nizację w  ramach  założeń  projektu  "Ter-
momodernizacji  budynków  użyteczności 
publicznej  na  terenie  Powiatu  Wałeckie-
go". Dotychczas w ramach tego projektu 
termomodernizację wykonano w budynku 
biblioteki ZS nr 1 oraz budynku sali  i bu-
dynku głównym ZS nr 2. Siedziba Staro-
stwa Powiatowego, w obecnym kształcie, 
przygotowana jest pod kolejny planowany 
etap  rozbudowy  obiektu.  W  przyszłości 
nowo  powstały  łącznik  połączyć  ma  ist-
niejącą część z nowym, mniejszym budyn-
kiem, w którym mieścić się będzie między 
innymi sala sesyjna. Powiększeniu ma ulec 
również parking dla interesantów.

Dnia 28 lipca 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki do-
konał oficjalnego otwarcia nowego łącznika z windą budynku 
Starostwa Powiatowego w Wałczu.

bez barier dla 
niepełnosprawnych

Paweł  Gwozdecki  jest  absolwentem 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ma 
12-letni staż pracy, od 3 stycznia 2000 
roku  pracuje  w  Wydziale  Finansowym 
Starostwa Powiatowego w Wałczu, a od 
1 października 2006 roku pełni funkcję 
zastępcy głównego księgowego.

Ponadto  Rada  Powiatu  podjęła  m.in. 
uchwały w sprawie:

zmiany uchwały Nr IV/40/2011 rady • 
Powiatu w Wałczu z dnia 25 lutego 
2011r.  w  sprawie  określenia  zadań 
finansowanych ze środków Państwo-
wego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych w 2011 roku
„Powiatowego  Programu  Przeciw-• 

Nowy Skarbnik Powiatu 

Podczas VII sesji Rady Powiatu w Wałczu, która odbyła się dnia 
26 sierpnia 2011r.  rada podjęła m.in. uchwałę w sprawie powo-
łania skarbnika Powiatu Wałeckiego. Dotychczasowy Skarbnik 
Powiatu Pani Maria Morawicz, z końcem września odchodzi na 
emeryturę, a jej miejsce zajmie Paweł Gwozdecki. 

działania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2011-2015
zmian  w  budżecie  Powiatu  Wałec-• 
kiego na 2011 rok
zmiany uchwały Nr III/19/2010 Rady • 
Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 
2010r. w sprawie uchwalenia wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Wałeckiego na lata 2011-2024

Ostatnim punktem  sesji  było wystąpie-
nie  Posła  na  Sejm RP  Pawła  Suskiego, 
który  podzielił  się  z  radnymi  kilkoma 
ważnymi  informacjami. Pierwsza  z nich 
dotyczyła  obwodnicy Wałcza,  która  zo-
stała  wpisana  do  harmonogramu  prac 
GDDKiA  na  rok  2014.  Poseł  podkreślił, 

że  Szczeciński  Oddział  GDDKiA  nie ma 
na ten rok większego zadania, więc nic 
nie  powinno  stanąć  na  przeszkodzie 
w rozpoczęciu prac. Drugą ważną infor-
macją  jest prawdopodobne rozwiązanie 
problemu  nieczynnej  kotłowni,  stojącej 
na  terenie  107  Szpitala  Wojskowego. 
Paweł Suski poinformował, że po wielu 
rozmowach i „przepychankach” zapadły 
wreszcie ostateczne decyzje i już wkrót-
ce dyrekcja szpitala będzie mogła ogło-
sić  przetarg  na  rozebranie  straszących 
ruin tego budynku.
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FORUM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ 

W ramach XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych Powiat Wa-
łecki odwiedziła grupa około 150 dziennikarzy polonijnych. Inicja-
torami wizyty dziennikarzy w Wałczu byli przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu, których zamiarem było wykorzystanie tego 
spotkania do promocji Powiatu Wałeckiego. 

Obok  licznej  grupy  mieszkańców  w  festiwalu 
udział wzięli między innymi samorządowcy powia-
tu  wałeckiego,  przedstawiciele  Lasów  Państwo-
wych oraz radni Rady Miasta Wałcz.
Wszystkich gości  i  uczestników Festiwalu Natury 
zorganizowanym przez Nadleśnictwo Wałcz przy-
witał  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Wałcz  Tomasz 
Partyka.  Rok  2011  określony  został  przez  ONZ 
Międzynarodowym Rokiem Lasów, a jego główne 
motto, zawiera się w słowach "Las dla ludzi". Fe-
stiwal miał na celu pokazanie mieszkańcom Wał-
cza i jego okolic nie tylko bogactwo, ale i różno-
rodność otaczającej nas przyrody.
Dopisała  nie  tylko  pogoda,  ale  także  nie  zawie-
dli  mieszkańcy  Wałcza  oraz  jego  okolic,  którzy 
postanowili  spędzić  sobotnie godziny na  "Morzy-
cówce".  Przy Ośrodku ustawiono kilkanaście du-
żych namiotów i miejsc wystawienniczych, w tym 
namiot  promocyjny  Powiatu  Wałeckiego.  Nato-
miast w rejonie Ośrodka odbywała się większość 
konkurencji  sportowych. Chętni mogli  skorzystać 
z  szeregu  atrakcji,  jakie  dla  nich  przygotowano 
w  tym:  rajdu  rowerowego,  biegu  na  orientację, 
zawodów  na  ergometrach,  Nordic Walking,  sze-
regu rywalizacji sportowych dla dzieci, rodzinnych 
zawodów wędkarskich czy konkursów. Z wielkim 
zainteresowaniem spotkały się propozycje wyjaz-
dów w teren, gdzie leśnicy pokazywali praktycznie 
to,  co  robią w  lesie  na  co  dzień;  ponadto  przy-
gotowano  specjalny  pokaz  gaszenia  pożaru  lasu 
z wykorzystaniem sprzętu OSP oraz samolotu ga-

Święto lasu i  ludz i 

śniczego. Ciekawym punktem programu  festiwa-
lu, był występ decetu sygnalistów z Zespołu Szkół 
Leśnych w Goraju. Muzycy wygrywali  na  swoich 
instrumentach różne sygnały  i melodie, które od 
wieków  towarzyszą  myśliwym  i  leśnikom  przy 
okazji  polowań.  Zwiedzający  mieli  także  okazję 
spróbować konnej przejażdżki, obejrzeć wystawy 
leśne i łowieckie, sprawdzić celność swojego oka 
podczas strzelania z karabinka pneumatycznego, 
pewność ręki podczas strzelania z łuku oraz procy, 
zobaczyć rekonstrukcję życia i pracy średniowiecz-
nych wojów, obejrzeć prezentację pilarek i pił do 
drewna, obejrzeć przygotowania i początku polo-
wania  z  sokołem,  dowiedzieć  się więcej  o  drze-
wach i ogrodowych krzewach przydomowych oraz 
wiele jeszcze innych ciekawostek. 

3 
IX
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Z udziałem Stanisława Gawłowskiego Wiceministra Środowiska, 
Pawła Suskiego Posła na Sejm RP i Bogdana Wankiewicza Starosty 
Wałeckiego w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej 
Nadleśnictwa Wałcz odbył się Festiwal Natury w ramach obchodów 
Międzynarodowego Roku Lasów. 
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CZŁOPA

Oficjalne powitanie gości odbyło się w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, zaś spotka-
nie z władzami Powiatu Wałeckiego i miasta Wałcz 
odbyło sie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. 
Uczestniczyli w nim: dr Bogdan Wankiewicz Staro-
sta Wałecki, Zdzisław Tuderek - burmistrz Wałcza 
oraz Roman Wiśniewski - naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Rozwoju Powiatu.
Idea światowych spotkań mediów polonijnych zro-
dziła się w Tarnowie i forum tradycyjnie rozpoczy-
na  się właśnie  tam.  Potem uczestnicy  zwiedzają 
różne regiony Polski, by później promować je na 
świecie. Bazą wypadową tegorocznych spotkań na 
terenie  województwa  zachodniopomorskiego  był 
Połczyn Zdrój. Dziennikarze gościli w Szczecinie, 
Ustroniu Morskim, Czaplinku, Barzkowicach, Kar-
linie oraz Drawnie.
Podczas konferencji w COS OPO w Wałczu starosta 
wałecki przedstawił gościom Powiat Wałecki, któ-

ry jest trzecim powiatem w Polsce pod względem 
zalesienia, a  jedna z gmin posiada nawet ponad 
70% lasów. Na terenie powiatu żyje jedno z pięciu 
wolno żyjących stad żubra. Wałcz jest międzykul-
turowy, w którym  żyje wspólnie wiele mniejszo-
ści narodowych. Osoby narodowości białoruskiej, 
rosyjskiej są dobrze zasymilowane z pozostałymi 
mieszkańcami. Nie ma między nami żadnych róż-
nic.  Ponadto  na  terenie  powiatu  działają  szkoły 
mniejszościowe.  Wałcz  to  też  "mekka  sporto-
wa"  - mówił dr Bogdan Wankiewicz. W Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich szlifują formę nie tylko 
polscy sportowcy, ale także przyjezdni z zagranicy. 
Domeną placówki  są  dyscypliny wodne.  Akweny 
wodne sprzyjają także jednemu z wiodących w re-
gionie rodzajów turystyki - kajakarstwu. Obok nie-
go rozwija sie również oferta rekreacji rowerowej, 
pieszej  i  konnej.  Zależy nam na  tym, aby nasze 
firmy mogłyby sie rozwijać, a z nimi turystyka. - 
zakończył starosta.
Podczas  spotkania  z  dziennikarzami  polonijnymi, 
starosta wałecki, jak burmistrz miasta Wałcz, wy-
razili  pogląd,  że  są  zainteresowani  pozyskaniem 
inwestorów  zagranicznych  na  realizacje  dużych 
inwestycji  infrastrukturalnych  w  dziedzinie  tury-
styki, w tym na budowę 2- 3 wysokiej klasy hoteli. 
Inwestycje mogą być realizowane w ramach part-
nerstwa publiczno - prywatnego.
Podczas wizyty w powiecie goście odwiedzili Ośro-
dek  Edukacji  Przyrodniczo  -  Leśnej  Morzycówkę, 
skąd pieszo przeszli  na most wiszący  i COS OPO 
Bukowinę w Wałczu. W drodze do kolejnej miejsco-
wości, dziennikarze polonijni obserwowali na czym 
polega magia "Czarodziejskiej Górki" k. Strączna. 

Dni Człopy
Dnia 6 sierpnia 2011r. na Stadio-
nie Miejskim w Człopie odbył się 
festyn z okazji DNI CZŁOPY.

„Budowa Polsko – Nie-
mieckiego Centrum Kultury 

i Sportu w Człopie” 
20 czerwca 2011 roku odbył się 
odbiór końcowy inwestycji. 

„Przebudowa ul. Przedszkol-
nej w Człopie” 

Inwestycja  polegała  na  budowie 
miejsc postojowych oraz remoncie 
nawierzchni  istniejących  chodni-
ków i budowie nowych, remoncie 
istniejących  nawierzchni  utwar-
dzonych,  wymianie  zniszczonych 
istniejących  krawężników  beto-
nowych  na  nowe,  budowie  sieci 
i przyłączy kanalizacji deszczowej.  
Prace zakończyły się 29 lipca.

 „Przebudowa ul. Kościuszki 
w Człopie” 

Prace  polegały  na  remoncie  ist-
niejącej  nawierzchni  ulicy  i  za-
montowaniu  progów  zwalniają-
cych podrzutowych na odcinku od 
skrzyżowania  z  ulicą  Zwycięstwa 
Wojska Polskiego,  do  skrzyżowa-
nia z ul. Witosa w Człopie. Inwe-
stycja zakończyła się 8 sierpnia.

mirosławiec
Mirosławieckie Lato

W dniach 1-3 Lipca br. odbył się 
festyn, na którym - gościł "Kaba-
ret pod Wyrwigroszem"

Gminny konkurs dla społeczności 
wiejskich  z  terenu  Gminy  Miro-
sławiec na Najładniejszą wieś 
odbył się 29 lipca 2011 r. 

26 i 27 sierpnia 2011 w niemieckim 
Fridlandzie  przebywała  delegacja 
naszej  gminy  Mirosławiec  Celem 
wyjazdu  było  podpisanie umo-
wy partnerskiej z niemieckim 
Friedlandem. Umowa ta umożli-
wia Gminie składanie wniosków do 
Euroregionu Pomerania.

Uroczyste obchody Święta Lot-
nictwa odbyły się w Mirosławcu 
pod  pomnikiem Matki  Bożej  Lo-
retańskiej  –  patronki  lotników 
w dniu 26.08.2011 r. 

tuczno
Dni Tuczna 

Organizatorzy tegorocznych "DNI 
TUCZNA"  (16-17  lipca  2011r.) 
postawili  na  wspólną  integrację 
Gminy oraz promocje walorów tu-
rystycznych i przyrodniczych.
16 lipca odbyło się "I SPOTKANIE 
SOŁTYSÓW NA MIEDZY" oraz jak 
co roku tuczyńskie niebo oświetli-
ły sztuczne ognie. 

Nowy Nadleśniczy
Od  1  sierpnia  funkcję  nadleśni-
czego  Nadleśnictwa  w  Tucznie 
pełni Marcin Majchrzak.

Gryfuś w Tucznie
2  września  policjanci  z  KPP 
w Wałczu odwiedzili pierwszokla-
sistów z gminy Tuczno. Maluchy 
dostały  od  nich  „Elementarz 
zasad bezpieczeństwa”. Boha-
terem  elementarza  jest  Gryfuś, 
policjanci  przybliżyli  maluchom 
jego  postać  oraz  zasady  bez-
piecznej drogi do szkoły.  
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XV Jarmark Stefana Batorego 
i Honorowa Flaga Europy

W dniach 1-3 lipca br. Wałcz świę-
tował trzy ważne wydarzenia:

Rozpoczęcie  polskiej  prezy-• 
dencji w Unii Europejskiej
Wręczenie  miastu  Wałcz  Ho-• 
norowej Flagi Rady Europy
XV Jarmark Stefana Batorego.• 

2 FESTIWAL FILMU I SPORTU
(15-17 lipca 2011r.)

Trzydniowy 2 festiwal filmu i spor-
tu, przyciągnął wielu sympatyków 
zarówno i filmu i sportu i gwiazd, 
wśród  których  znaleźli  się  m.in.: 
Janusz Zaorski, Joanna Trze-
piecińska, Tomasz Mędrzak, 
Cezary Morawski, Agnieszka 
Sitek, Marcin Rosłoń i Rafał 
Nahorny z Canal+, Paweł Ma-
łaszyński z zespołem Cochise, 
Marek, Barbara i Agata To-
rzewscy, Artur Partyka i Se-
bastian Chmara, Maciej Gil, 
Paweł Januszewski i inni.

V ZJAZD WUNDERTEAMU
W dniach 16-17 lipca 2011 r.  pod-
czas  II  Festiwalu  Filmu  i  Sportu 
po raz piąty w Wałczu spotkali się 
wielcy  sportowcy  i  Członkowie 
Polskiego  Lekkoatletycznego Wun-
derteamu.  Była  to  dobra  okazja, 
przypomnienia  legendy  i  wielkich 
sukcesów wspaniałych sportowców 
i  trenerów, którzy w Wałczu w  la-
tach 1955 – 1965 stworzyli potęgę 
polskiej lekkoatletyki. Na Zjazd przy-
jechali twórcy i świadkowie tamtych 
wydarzeń: Witold Baran, Zbigniew 
Orywał,  Jerzy  Bruszkowski,  Eryk 
Żelazny, Paweł Kiczyłło, Anna Bu-
kis – Owsiak, Kazimierz Maranda 
oraz Janusz Jackowski.

Władze Województwa Zachodniopomorskiego  re-
prezentował  Marszałek  Marek  Hok,  zaś  powiatu  
Starosta  Wałecki  Bogdan  Wankiewicz,  Zbigniew 
Wolny Sekretarz Powiatu oraz Bogdan Białas Prze-
wodniczący Rady Powiatu. 
„Jest to kolejna, dobra okazja abyśmy się jeszcze 
lepiej poznali” - powiedziała w swoim wystąpieniu 
Prezes Oddziału Lidia Piestrzeniewicz.  „Z pełnym 
przekonaniem twierdzę, że uda nam się wypra-
cować dobry model współpracy z pożytkiem dla 
każdego z Państwa i wałeckiej gospodarki.” Na 
zakończenie Prezes Oddziału podziękowała kil-
ku instytucjom oraz firmom za pomoc i zaanga-

żowanie w zorganizowaniu Herbatki. 
Tuż  po  części  oficjalnej,  uczestnicy  spotkania, 
zostali  zaproszeni  na  teren ogrodu na poczęstu-
nek.   Założeniem Herbatki  Izbowej była  integra-
cja środowiska biznesowego Powiatu Wałeckiego 
oraz  całego Województwa Zachodniopomorskie-
go.  Mamy  wielką  nadzieję,  iż  udało  nam  się  to 
założenie spełnić. Liczymy również, że "Herbatka 
Izbowa" na stałe wpisze się w kalendarz  imprez 
Oddziału Wałeckiego i w przyszłych latach będzie-
my spotykać się w coraz liczniejszej grupie. 
Wszystkim  Państwu  serdecznie  dziękujemy  za 
przybycie i udział w Herbatce Izbowej. 

Po raz pierwszy w Wałczu  
Pierwsza "Herbatka Izbowa" w wa-
łeckim oddziale Północnej Izby 
Gospodarczej odbyła się 15 wrze-
śnia. Zielony ogród Hotelu Biały 
Domek, goszcząc około 80 przed-
siębiorców, przemienił się na kilka 
godzin w arenę świata biznesu. 
Goście mieli okazję nawiązać nowe 
kontakty biznesowe oraz umocnić 
te już istniejące. 

Organizatorzy składają ogromne podziękowanie za wsparcie finansowe, bez którego nie udałoby się 
zorganizować spotkania.

30 sierpnia 2011 r. odbyło się 
w Starostwie Powiatowym 
w Wałczu spotkanie dotyczą-
ce zaopiniowania przebiegu 
odcinka drogi ekspresowej 
S10 w obrębie Powiatu Wa-
łeckiego. 
W  spotkaniu  udział  wzięli:  Bog-
dan Wankiewicz Starosta Wałecki, 
przedstawiciele:  GDDKiA Oddział 
w  Szczecinie,  PZD,    policji,  UG 
Wałcz, UM Wałcz oraz burmistrzo-
wie: Mirosławca, Człopy i Tuczna. 
Firma  AGUA  Y  ESTRUCTURAS  
S.A.  SPÓŁKA  AKCYJNA  Oddział 
w  Polsce    opracowująca  doku-
mentację  dotyczącą  przebiegu 
drogi ekspresowej S10 sporządzi-
ła nowy wariant przebiegu drogi, 
który przedstawiła do zaopiniowa-
nia przedstawicielom Powiatu Wa-
łeckiego.  Nowy  wariant  (wariant 
VII niebieski) łączy aspekty przy-
rodnicze i społeczne. Projektowa-
na droga ekspresowa przebiegać 
będzie przez tereny bogate przy-
rodniczo,  których  ominięcie  jest 
niemożliwe  ze względu  na  rozle-
głość inwestycji. Dlatego powstał 
kolejny wariant, który uwzględnia 
w/w  aspekty.  Starosta  Wałecki 
pozytywnie zaopiniował przedsta-
wiony wariant VII – niebieski. 
Podczas  spotkania  dyskutowano 
również o  zbliżającej  się akcji  zi-
mowego utrzymania dróg. Zapro-
ponowano m.in., aby gminy i po-
wiat  wspólnie  odśnieżały  drogi, 
a nie jak to było dotychczas każdy 
z  zarządców  dróg  odśnieżał  wy-
łącznie na własnym terenie. 

UZGODNIENIA 
w sprawie drogi S10

Żołnierze  Garnizonu  Wałcz  wystawili  Wartę 
Honorową  przed  tablicą  „Sybiraków”,  uro-
czystym  wprowadzeniem  Kompanii  Honoro-
wej  rozpoczęła się Msza Święta. Tuż po niej 
nastąpił  przemarsz  Kompanii  Honorowej, 
Orkiestry,  Pocztów  Sztandarowych  i  uczest-
ników  Mszy  Świętej  pod  Pomnik  Marszałka 
Józefa Piłsudskiego gdzie miały miejsce dal-
sze uroczystości. Orkiestra WCK zaprezento-
wała sygnał „Słuchajcie wszyscy” oraz Hymn 
Państwowy, po czym przybyłych gości powi-
tał  Robert  Karbowniczek  Prezes  Powiatowej 
Rady Kombatanckiej.

Przemówienie  okolicznościowe  wygłosił 
wicestarosta Jerzy Goszczyński. 
W dalszej  części  uroczystości  odbyły  się: 
recytacje  uczniów  II  LO  w Wałczu,  Apel 
Poległych,  salwa  honorowa  Wojska  Pol-
skiego, hymn Sybiraków oraz na zakończe-
nie złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod 
Pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego.
Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu podzię-
kował wszystkim uczestnikom uroczystości 
za  udział. Wiązanką melodii  wojskowych 
i  wyprowadzeniem  Kopani  Honorowej 
Wojska  Polskiego  oraz  Pocztów Sztanda-
rowych zakończono uroczystość.
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Główne uroczystości, które miały miejsce  w godzinach popołu-
dniowych, przy Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Wałczu 
rozpoczęła zbiórka Pocztów Sztandarowych Organizacji Społecz-
nych i Kombatanckich oraz Instytucji i Szkół.

72 rocznica napaści ZSRR na Polskę 

i 83 rocznica Powstania Związku Sybiraków   
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dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Powołany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
Zespół Koordynujący ds. planu działań na rzecz rozwoju, promocji 
i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie ma za zadanie 
opracowanie strategii rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej 
w województwie zachodniopomorskim. 

ROLa samorządu 

w polityce społecznej 

Jak w tej nowej problematyce po-
strzegany jest powiat wałecki? 
Jeżeli  weźmiemy  pod  uwagę  aktyw-
ność  zawodową  mieszkańców  powia-
tu,  sytuację  gospodarstw  domowych, 
podmioty  tworzące  sektor  ekonomii 
społecznej,  takie  jak:  organizacje  po-
zarządowe,  zakłady aktywności  zawo-
dowej  oraz  spółdzielnie  socjalne,  to 
ukaże  się  nam  przestrzeń  społeczna, 
w  którą  musimy  zainwestować  sporo 
kapitału społecznego.                                                                     
Innymi słowy mówiąc o ekonomi 
społecznej należałoby sobie od-
powiedzieć na pytanie… co to jest 
ekonomia społeczna?      Najczęściej 
przytaczaną definicją ekonomii społecz-
nej  jest  definicja  europejskiej  sieci  ba-
dawczej EMES (European Research Ne-
twork), „za ekonomię społeczną uznaje 
się działalność o celach przede wszyst-
kim  społecznych,  której  zyski  w  zało-
żeniu  są  reinwestowane  w  rezultaty, 
które  są  przekazywane  na  użyteczność 
społeczną  i  jej  dobro”.   W  założeniach 
ekonomii  społecznej  podejmowane  są 
przedsięwzięcia  ekonomiczne,  których 
rezultaty są skupione przede wszystkim 
na korzyściach społecznych. 
       W  związku  z  tym  określenie  zasad 
współpracy pomiędzy władzami lokalny-
mi, organizacjami społecznymi i inwesto-
rami  prywatnymi,    powinno  być  narzę-
dziem rozwoju  lokalnego wykorzystując 
potencjał własny  i  przyczyniając  się do 
tworzenia nowych usług i nowych miejsc 
pracy w ramach przedsięwzięć łączących 
w sobie społeczne i ekonomiczne aspek-
ty aktywności obywatelskiej. 
Ujmując problem w aspekcie statystycz-
nym  należy  przede wszystkim wskazać 
na  pomoc społeczną, gdzie w powiecie 
wałeckim odsetek z niej korzystających  
wynosi od 20 do 28,4% ogółu ludności. 
Pomoc społeczna świadczona jest przez 
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie 
i  5  ośrodków  pomocy  społecznej.  Naj-
częstszymi  powodami  korzystania  ze 
wsparcia  są: bezrobocie, ubóstwo, nie-
pełnosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba  oraz  bezradność  w  sprawach 

wychowawczych. 
W związku z tym należałoby stwo-
rzyć na terenie powiatu partner-
stwo, stowarzyszeń, organizacji przed-
siębiorstw, PUP, ośrodków pomocy i JST 
w  ramach  sieci współpracy,  aby  umoż-
liwić  mieszkańcom  szczególnie  potrze-
bującym  pomocy  powiatu  wałeckiego 
udział w aktywizacji zawodowej. Powin-
no się tworzyć podmioty ekonomii 
społecznej dające miejsca pracy, dzięki 
temu społeczność lokalna staje się bar-
dziej aktywna i bardziej odpowiedzialna 
za sprawy, które od niej  zależą.   Miarą 
aktywności  publicznej  społeczności  lo-
kalnych jest: skuteczność ekonomiczna, 
poczucie  więzi  jednostki  ze  wspólnotą, 
samodzielność  społeczności  lokalnej, 
współudział  mieszkańców  w  zarządza-
niu  sprawami  lokalnymi.  Brak takich 
podmiotów jak: spółdzielnie pracy, 
zakłady aktywności zawodowej, 
spółdzielni socjalnej czy Centrum 
Integracji Społecznej  powoduje  to, 
że  reintegracja  społeczna  i  zawodowa 
nie  jest  mocną  stroną  powiatu  walec-
kiego. Takie usługi jak: szkolenia zawo-
dowe,  zajęcia  z  zakresu  samodzielnej 
działalności gospodarczej lub spółdzielni 
socjalnej czy udział w grupach samopo-
mocowych  i grupach wsparcia powinno 
być mocną stroną powiatu, a nie jest. 
Kolejne pytania, które się nasu-
wają … to: 

Czy jest możliwe stworzenie takie-• 
go modelu współpracy  i wsparcia, 
żeby  mieszkańcy  powiatu  mający 
różne  problemy  mogli  aktywnie 
uczestniczyć  w  życiu  społeczności 
lokalnych?
Jakich  efektów  oczekuje  społecz-• 
ność  lokalna  w  wyniku    wpływu 
ekonomii  społecznej  na  rozwój 
lokalny?

Aby stworzyć taki model należało-
by spełnić następujące założenia:  

społeczność  lokalna  dysponuje  bo-1. 
gatymi  zasobami  ludzkimi,  kulturo-
wymi  i  finansowymi.  W  jednostce 
samorządowej  jest osiągany wysoki 

poziom  przedsiębiorczości  (funkcjo-
nuje  duża  liczba  firm)  oraz  wysoki 
poziom kapitału społecznego przeja-
wiający się, z  jednej strony – mno-
gością  różnorodnych  organizacji 
społecznych,  natomiast  z  drugiej 
strony – uczciwym sektorem prywat-
nym oraz niezależnymi mediami.

jednostki  samorządu  terytorialnego 2. 
zapewniają  rozwój  lokalny  poprzez 
takie działania władz,  które  są  czy-
telne  i dają gwarancję,  że odbywa-
ją  się  w  granicach  i  na  podstawie 
uzgodnionego  prawa.  Okresowo 
dokonuje  się audytu  zewnętrznego, 
dostarczając  wiarygodnych  danych 
o funkcjonowaniu samorządu.

jednostki samorządu stosując obiek-3. 
tywne  kryteria  w  diagnozowaniu 
problemów  i  potrzeb  wspólnoty 
samorządowej  rozwiązują  i  tworzą 
w ramach realizacji  swoich strategii 
odpowiedni klimat dla funkcjonowa-
nia mieszkańców.     
Ważną  zasadą    jest  prowadzenie 
konsultacji pomiędzy władzą lokalną 
a  mieszkańcami  w  sprawach  istot-
nych dla społeczności lokalnych oraz 
w  procesie  przygotowywania  decy-
zji. Działania  te winny  doprowadzić 
do  skutecznego  i  długotrwałego 
utrzymania  równowagi  pomiędzy 
władzami gminy a społecznością lo-
kalną oraz umożliwienie realizowania 
zadań  na  rzecz  mieszkańców.  Taką 
możliwość  dają  organizacje  spo-
łeczne  (organizacje  pozarządowe, 
organizacje  inicjatyw  obywatelskich 
oraz biznesowe), które włączają się 
w  rozwiązywanie  problemów  lokal-
nych  i  podejmowanie  kluczowych 
decyzji  dotyczących  wspólnoty  sa-
morządowej.
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                                                   Szanowni Państwo!

Dzień 5 listopada 2007 roku stał się naj-
ważniejszym dniem w moim życiu. Tego dnia 
złożyłem ślubowanie poselskie i rozpocząłem 
pełnienie zaszczytnej funkcji posła na Sejm 
RP. Przez cztery lata kadencji starałem się 
pracować sumiennie i rzetelnie, aby nie zawieść 
zaufania, którym mnie Państwo obdarzyliście.  

Będąc parlamentarzystą, dzieląc czas na pra-
cę w Warszawie i w regionie,  sercem i duszą cały 

czas byłem z Wałczem i Powiatem Wałeckim. Dlatego też zawsze wspierałem wszel-
kie inicjatywy lokalne, zmierzające do poprawy jakości życia moich wyborców. 

Samorządowcy, korzystając z mojej pomocy, w ostatnich latach pozyskali 
dla miasta i powiatu niespotykane dotąd pieniądze z Unii Europejskiej. Dzięki 
mojemu zaangażowaniu udało się zrealizować inwestycje, już nie za dziesiątki, 
ale setki milionów złotych, jak np. modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Wałczu, termomodernizacja wielu obiek-
tów, budowa boisk, nie tylko w ramach programu Orlik 2012. Widząc jak dużo zrobiono cieszę się, że mogłem znaczną 
część tych inwestycji wspierać. Kilka z nich jest jeszcze w trakcie realizacji, jak np. obwodnica Wałcza, którą udało mi 
się wprowadzić do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

W wielu niezwykle istotnych sprawach interweniowałem nieformalnie, co jest niemierzalnym wkładem w reali-
zację ważnych zadań, np. doprowadziłem do uzgodnień zmian w projekcie drugostronnego zasilania energetycznego 
Powiatu Wałeckiego z Dowództwem Sił Powietrznych, bez uzgodnienia którego ta inwestycja byłaby zagrożona. 

W Sejmie, jako członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej, uczestniczyłem w historycznej transformacji Sił Zbroj-
nych RP. Prowadziłem wiele ustaw profesjonalizujących nasze wojsko, m.in. przepisy zawieszające powszechny pobór, 
czy też nowelizację ustawy o zakwaterowaniu, którą referowałem jako poseł sprawozdawca. Za wkład w profesjonaliza-
cję zostałem odznaczony srebrnym medalem ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Pracując w Komisji Obrony Narodowej 
wystąpiłem przeciwko likwidacji 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu oraz 12. Bazy Lotniczej  w Miro-
sławcu. Mając przed oczami czasy, w których wojsko pełniło w naszym mieście bardzo ważną rolę, wsparłem inicjaty-
wę utworzenia w Wałczu 1 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Wielkim zaszczytem było reprezentowanie Polskiego Parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, 
w którym byłem członkiem Komisji Obrony i Bezpieczeństwa oraz Grupy Śródziemnomorskiej. Jestem przekonany, że 
godnie reprezentowałem nasz kraj na posiedzeniach poza granicami Polski. 

Dodatkowo aktywnie uczestniczyłem w pracach nad wieloma projektami ustaw, m.in. nowelizacją ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, która pozwoliła usprawnić uwłaszczenie członków spółdzielni. 

Jestem również autorem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która przy olbrzymim wsparciu organizacji prozwie-
rzęcych oraz ogólnopolskich mediów została przez Sejm RP uchwalona. Wierzę, że moja determinacja w dążeniu do zmiany 
prawa znacząco poprawi los zwierząt domowych w Polsce – jest to ważne, bez względu na przekonania polityczne.

Kiedy cztery lata temu uzyskałem mandat poselski, byłem dumny z tego, że Państwo obdarzyliście mnie zaufaniem. 
Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i dodawali otuchy. Korzystając  z przywilejów demokracji, pragnę poddać się 
Państwa weryfikacji, kandydując ponownie  w nadchodzących wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ziemia Wałecka zasługuje na swojego przedstawiciela w polskim Parlamencie.

 Z poważaniem 

    Paweł Suski 

Poseł na Sejm RP 

Wałcz, dnia 20 września 2011 r.

PAWEŁ SUSKI
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  
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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.


