
P
dla Inwestora, Turysty, dla Ciebie

WAŁCZowiat
Wałecki

e
g

ze
m

p
la

rz
 b

e
zp

ła
tn

y

W numerze...

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu

Nr 17 
2011

D o b r y  K l i m a t

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
                                                                                     str. 2

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
str. 4

OTWARCIE CENTRUM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
str. 5

NAJLEPSZA DRUŻYNA W POLSCE
str. 6

MARSZAŁEK SEJMU I SENATU W WAŁCZU
str. 3

WYRÓŻNIENIE DLA ROLNIKÓW Z POWIATU
str. 7

GWIAZDY IRAKU WRĘCZONE NA SESJI RADY POWIATU
str. 9

Paweł Suski Posłem na Sejm RP
Paweł Suski uzyskał mandat posła na 
Sejm VII kadencji z okręgu wyborcze-
go nr 40. Wałecki parlamentarzysta 
uzyskał w sumie 7741 głosów i będzie 
już drugą kadencję sprawował mandat 
posła na Sejm.
Wyborcy docenili pracę i zaangażowanie na-
szego parlamentarzysty, który w Powiecie 
Wałeckim uzyskał bardzo duże poparcie tj. 
6526 głosów. Gratulujemy wyboru gdyż jest 
on pierwszą osobą której udało się  ponownie 
wygrać wybory do Parlamentu.  
Pozostałymi posłami, wybranymi w wybo-
rach parlamentarnych 9 października br. 
w naszym okręgu, zostali: Stanisław Gaw-
łowski, Marek Hok, Wiesław Suchowiejko, 
Stanisław Wziątek, Andrzej Lewandowski, 
Czesław Hoc i Stefan Strzałkowski. Mandat 
senatora RP w 99 okręgu wyborczym uzy-
skała Grażyna Anna Sztark. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami 

Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym 

Nowym Rokiem pragniemy złożyć Państwu 

najserdeczniejsze życzenia niezwykle pogodnych, 

ciepłych i radosnych Świąt oraz spełnienia 

marzeń osobistych i zawodowych w 2012 roku.

Bogdan Wankiewicz

Starosta Wałecki
Bogdan Białas

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Goszczyński

Wicestarosta Wałecki

poszukiwanie marki powiatu   
dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki                               str. 10

wieśCi z sejmu rp 
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Narodowe Święto Niepodległości

masz Gęsikowski, a poprowadził go aktor Tomasz Bednarek. 
W koncercie przy akompaniamencie harfy i fortepianu moż-
na było usłyszeć pieśni patriotyczne oraz znane przeboje z lat 
dwudziestych. Ciekawym urozmaiceniem był pokaz mody z lat 

11 listopada 2011 r. pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Wałczu odbyły się powiatowe uroczystości z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach uczestniczyli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, 
Jan Krawczuk Członek Zarządu Województwa Zachodniopomor-
skiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, kombatanci, 
przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, po-
licji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, 
stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcz.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele 
pw. św. Mikołaja w Wałczu, której przewodniczył ks. Pra-
łat dr Antoni Badura. We Mszy św. uczestniczyła kompania 
honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy 
uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. Pod Pomnikiem Marszałka, 
krótkie przemówienia wygłosili Paweł Suski, Jan Krawczuk 
i Bogdan Wankiewicz.
Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę 
niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast kompania 
oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, 
szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości Orkiestra 
Wałeckiego Centrum Kultury odegrała Pieśń Reprezentacyjną 
Wojska Polskiego.
Podobnie jak w poprzednim roku dla uczczenia Święta Niepod-
ległości Starostwo Powiatowe w Wałczu zorganizowało kon-
cert w Wałeckim Centrum Kultury, który wyreżyserował To-

20 i 30, przedstawiony przez Grupę Rekonstrukcyjną z War-
szawy. Wspaniały występ zaprezentowała wałecka młodzież, 
którą przygotowali Państwo Marek i Jolanta Giłka. Przy wyko-
naniu większości utworów akompaniował Marek Giłka. Sala 
widowiskowa i balkon były pełne. Występy artystów przyjęto 
bardzo ciepło, a koncert zakończył się aplauzem.
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W dniach 28 września i 4 październi-
ka 2011  r. w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich  na  Bukowinie  w Wał-
czu  odbyły  się  konferencje  prasowa 
z udziałem Grzegorza Schetyny Mar-
szałka Sejmu RP i Bogdana Boruse-
wicza Marszałka Senatu RP. 
Wraz  Marszałkiem  Senatu  od-
wiedziła  również  Powiat  Wałecki 
w  dniu  28  IX  br.  Grażyna  Sztark 
Wicemarszałek Senatu. 

Marszałek Sejmu i Senatu w Wałczu

W konferencjach uczestniczyli: Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski, Paweł Suski Poseł na 
Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Piotr Marszałek Dyrektor 
COS OPO Bukowina w Wałczu oraz przedstawiciele samorządów i mediów lokalnych. 

Inauguracyjna ekumeniczna Msza Święta odbyła się 
w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, a główne Uro-
czystości odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury.

Inauguracja Roku Akademickiego  
w PWSZ w Wałczu

Z udziałem Stanisława Gawłowskiego Wiceministra Środowiska, Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, dr Bogdana 
Wankiewicza Starosty Wałeckiego 5 października w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się Uro-
czyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

Na wstępie wszyscy wysłuchali na stojąco Hymnu Pań-
stwowego.  Rektor PWSZ Jolanta Witek gorąco powitała, 
licznie przybyłych na uroczystość gości, a wykład inaugu-
racyjny wygłosił dr Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska.
Gaude  Mater  w  wykonaniu  uczelnianego  chóru  za-
brzmiało po raz pierwszy dla wielu młodych ludzi, którzy 
rozpoczynają właśnie nowy etap w swoim życiu. Życze-
nia wielu  sukcesów, wszelkiej  pomyślności,  spełnienia 
własnych ambicji i entuzjazmu złożyli posłowie na sejm 
Paweł Suski, Jan Kuriata oraz Stanisław Gawłowski.
Jolanta Witek w swoim przemówieniu podkreślała duże 
znaczenie  Uczelni.  Dzięki  położeniu  miasta  na  styku 
trzech województw możliwa  jest współpraca  z wieloma 
podmiotami, jednostkami organizacyjnymi, które znacz-
nie wpływają na poziom kształcenia studentów.
Nagrody dla najlepszych studentek wręczyli: Paweł Su-
ski Poseł na Sejm RP, Starosta Wałecki Bogdan Wan-
kiewicz i Burmistrz Miasta Wałcz. 
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W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych, nauczyciele i pracownicy administracji oraz: 
Poseł na Sejm RP - Paweł Suski, dr Bogdan Wan-
kiewicz - Starosta, Jerzy Goszczyński - Wicestaro-
sta, przedstawiciele duchowieństwa oraz Zdzisław 
Tuderek - Burmistrz Miasta Wałcz.

Po powitaniu głos zabrał Paweł Suski, który w swoim 
wystąpieniu pogratulował i podziękował całemu środo-
wisku oświatowemu wyników i wkładu pracy w kształ-
towaniu wartości u młodych ludzi.

W swoim wystąpieniu Wicestarosta Jerzy Goszczyń-
ski przedstawił dane statystyczne odzwierciedlające 
sukcesy uczniów i nauczycieli jak: wyniki matur, eg-
zaminów zawodowych, zatrudnienie w szkołach oraz 
zakres przeprowadzonych inwestycji.

Starosta Bogdan Wankiewicz wręczył siedmiu nauczy-
cielom akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 
Akt ten otrzymali: ks. Tomasz Kmiecik (ZS NR 1), 
Małgorzata Kuśnierczak (ZS NR 2 n-l matematy-
ki), Wiktor Ptak (ZS NR 2 n-l wychowania fizycz-
nego), Beata Zaborowska (ZS NR 2 n-l fizyki), 
Dawid Porębiak (ZS NR 4 RCKU n-l języka angiel-
skiego), Agnieszka Cierpikowska (ZS NR 4 RCKU 
n-l przedmiotów zawodowych) i ANNA FREL-
KOWSKA (II LO n-l języka angielskiego). W tym 
uroczystym dniu była też okazja, aby nagrodzić wyróż-
niających się nauczycieli. Nagrodę Starosty otrzymali: 
dyrektorzy: Waldemar Rogulski, Renata Piasecka, 
Piotr Filipiak, Dorota Matuszak-Klupczyńska, Le-
szek Molka, Marek Syrnyk, Marta Rorbach-Sier-
bin, nauczyciele: Tadeusz Moździerski, Justyna 
Piotrowska, Jolanta Chojnacka, Jadwiga Grzon-
kowska, Sławomir Niewczas, Teresa Machalska 
i pracownicy administracji: - Joanna Hadzicka, Anna 
Lisiak oraz Katarzyna Czapiewska.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji narodowej zakończył 
występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół nr 1. 

Powiatowy Dz ień  Edukacj i

W dniu 12 października 2011 r. w auli Zespo-
łu Szkół nr 1 odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.
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Otwarcie Centrum Zajęć Praktycznych

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, jest jedyną szko-
łą ponadgimnazjalną z Powiatu Wałeckiego, która sko-
rzystała z projektu pn. "Atrakcyjna szkoła zawodowa - 
dobrym startem w dorosłość" realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Środki przewidziane na realiza-
cję inwestycji w wysokości ok. 1,5 mln zł (50%) zapew-
nił Powiat Wałecki. Drugie 50 % pochodziło z dofinan-
sowania projektu. Celem projektu jest poprawa jakości 
i dostępności do infrastruktury edukacyjnej na poziomie 
ponadgimnazjalnym. Dzięki temu udało się dokonać 

prac adaptacyjnych i remontowych oraz doposażyć szkołę 
w niezbędny sprzęt. W wyniku tego powstała m.in. nowo-
czesna sala audiowizualna, trzy pracownie komputerowe 
oraz oddano do użytku windę, która została sfinansowana 
ze środków PFRON.
Starosta Wałecki podkreślił, że inwestycja realizowana 
była przede wszystkim z myślą o młodzieży, która w coraz 
lepszych warunkach może podnosić swoje umiejętności 
naukowe i praktyczne.
Do adaptacji pozostało już tylko ostatnie piętro, gdzie 
w przyszłości planuje się utworzyć miejsca hotelowe lub 
internackie dla dojeżdżających uczniów. 

W 2011 roku dokonano adaptacji trzeciego piętra 
ZS nr 4 RCKU, gdzie powstały pracownie związane 
z gastronomią i hotelarstwem. Powstała tam re-
cepcja hotelarska i część gastronomiczna w któ-
rej uczniowie będą kształcić swoje umiejętności 
i odbywać zajęcia praktyczne.

Nowa hala widowiskowo 

- sportowa w Człopie 

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicesta-
rosty Wałeckiego w dniu 14 października br. 
odbyło się uroczyste otwarcie Polsko - Niemiec-
kiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 

W związku z otwarciem najnowocześniejszej obecnie 
w powiecie hali sportowo - widowiskowej zorganizowa-
no konferencję pt. "Wymiana doświadczeń i zacieśnie-
nie transgranicznego partnerstwa gmin na Pomorzu".
W uroczystości i konferencji uczestniczyła m.in. de-
legacja z Neuenkirchen z burmistrzem Norbertem 
Reichertem na czele, dyrektor biura Stowarzyszenia 
Gmin Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik, burmistrz 
Wałcza Zdzisław Tuderek, burmistrz Mirosławca Piotr 
Pawlik, burmistrz Tuczna Krzysztof Hara oraz wójt 
Gminy Wałcz Piotr Świderski.
Goście gratulowali gospodarzom, czyli Gminie Człopa 
wybudowania tak nowoczesnego obiektu, który będzie 
miejscem polsko - niemieckich spotkań oraz będzie 
służył mieszkańcom gminy.
Ta ogromna jak na możliwości finansowe Gminy Czło-
pa inwestycja rozpoczęła się wiosną 2010 roku. Jej 
całkowity koszt przekroczył 8 milionów złotych. Samo-
rząd nie może zarabiać na hali w ciągu 5 lat. Oznacza 
to m.in. zakaz działalności komercyjnej oraz wynaj-
mowania pomieszczeń klubom sportowym i osobom 
prywatnym. W tym okresie wszelkie koszty utrzymania 
obiektu musi ponosić gmina.

Spotkanie z dyrektorem
Euroregionu POMERANIA

Spotkanie dotyczyło współpracy samorządu powiatowe-
go i jego jednostek ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich 
EUROREGIONU POMERANIA.
Na spotkaniu omawiano obecne problemy finansowania 
zadań, które są w gestii samorządu terytorialnego, a do-
tyczą m.in. organizacji szkoleń i konferencji oraz pozyska-
nia środków w nowej perspektywie 2014-2020, do której 
powiat musi się przygotować. Przy okazji spotkania Paweł 
Bartnik zwiedził budynek szkoły oraz aulę ZS nr1. 

23 listopada 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Piotr 
Marszałek dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu, 
Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych i Waldemar Rogulski spotkali 
się w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu z Pawłem Bart-
nikiem dyrektorem biura Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu POMERANIA. 
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Jako drużyna okazali się lepsi od fawory-
zowanych klubów z Poznania i Warsza-
wy. Takiego sukcesu w 36-letniej historii klubu 
jeszcze nie było. Przez trzy dni w Chorzowie 
najlepsi polscy juniorzy akrobaci rywalizowali 
o medale Mistrzostw Polski. Wprawdzie indy-
widualnie nie udało im się zdobyć medalu, ale 
za to w klasyfikacji zespołowej ilość zdobytych 
punktów przez Katarzynę Wankiewicz, 
Klaudię Pacholczak, Katarzynę Kowalską 
oraz Macieja Wichra i Michała Turow-
skiego okazała się na wagę złota!
Należy też dodać, że udział zawodników KS 
"Żak" w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Chorzowie został wsparty finansowo przez 
Powiat Wałecki.
Gratulujemy postawy wychowanków Małgo-
rzacie i Czesławowi, którzy akrobatyką w Wał-
czu zajmują się od 31 lat. 

Historyczny sukces odniosła Drużyna Klubu Sportowego "ŻAK" z Wałcza. Podopieczni Małgo-
rzaty i Czesława Maiów, podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej zdobyli 
I miejsce w klasyfikacji drużynowej.

najlepsza drużyna w polsce!

Po przywitaniu ze strony gospo-
darzy przedstawiono osiągnięcia 
sportowe i dorobek szkoleniowy 
gości oraz omówiono ich wkład 
w rozwój wałeckiego ośrodka ka-
rate. Goście w rewanżu niezwykle 
ciepło wypowiedzieli się o pozio-
mie zaawansowania wałeckich 
karateków, ale także o zmianach 

Mistrzowie karate w starostwie
W piątek 18 listopada 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyń-
ski Wicestarosta oraz Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
gościli w towarzystwie Sensei Zbigniewa Ruty (5 Dan) Doradcę Technicznego W.S.I. Poland 
Sensei Dario Marchini (7 Dan) oraz jego żonę Sensei Cristinę Restelli (6 Dan).

jakie widzą w Polsce i w samym 
Wałczu. Zwrócili uwagę zarówno 
na spore inwestycje, budowę dróg, 
wymianę elewacji wielu budynków 
a także zmiany mentalne jakie ich 
zdaniem nastąpiły wśród Polaków, 
którzy stali się bardziej otwarci. 
Jak ocenili, najważniejszym ele-
mentem jaki zauważają w Polsce 

to dynamizm podejmowanych dzia-
łań i konsekwencja w dążeniu do 
celów. Te cechy zapewniają nam 
przewagę wśród innych narodów 
i ich zdaniem są przyczyną sukce-
sów gospodarczych naszego kraju 
jak również sukcesów w karate KKT 
Wałcz. Włoscy mistrzowie zwrócili 
także uwagę na korzyści jakie pły-
ną z uprawiania karate i scharak-
teryzowali pozytywne efekty jakie 
może dać wprowadzenie karate do 
programu edukacji szkolnej. Jed-
nocześnie z władzami powiatu wy-
mieniono się poglądami na temat 
współczesnych problemów z jakimi 
borykają się rządy w Polsce i we 
Włoszech. Godzinne spotkanie za-
kończyło się wymianą upominków 
o charakterze promocyjnym. Te-
goroczna wizyta jest była siódmą wi-
zytą włoskich szkoleniowców, którzy 
w światowym i europejskim karate 
należą do niekwestionowanych auto-
rytetów w karate a szczególnie w kata 
indywidualnym i kata drużynowym. 

Pow ia t  Wa ł e ck i
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Państwo Barbara i Andrzej Przywec-
cy prowadzą gospodarstwo rolne 
o powierzchni 15,59 ha, w którym 
realizują program rolnośrodowisko-
wy w ramach pakietów dotyczących 
rolnictwa ekologicznego i eksten-
sywnego użytkowania łąk i pastwisk. 
Realizowany przez rolnika projekt 
pozwala m.in. chronić występujące 
na podmokłych łąkach stanowiska 
dzikiej orchidei oraz lęgowiska pta-
ków, takich jak kszyk i derkacz.
We wrześniu 2011 r. ukazał się Ka-
talog Dobrych Praktyk beneficjen-
tów Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 wyda-
ny przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Warsza-
wie, w którym wyróżniono dwóch 
rolników z Powiatu Wałeckiego, 
w tym gospodarstwo z hodowlą 
krów rasy Jersey Państwa Barbary 
i Andrzeja Przyweckich oraz gospo-
darstwo agroturystyczne ze stadniną 
koni Zofii i Andrzeja Gos z Tuczna.
Organizatorem konkursu, który miał 
na celu wyłonienie gospodarstw 

Wyróżnienie dla rolników z powiatu
16 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki spotkał się z Andrzejem Przy-
weckim właścicielem gospodarstwa ekologicznego w Ostrowcu k/ Wałcza.

najskuteczniej wykorzystujących 
środki unijne w Polsce, w swojej 
kategorii (znajdujących się w ka-
talogu) była Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Warszawie. Poszczególnych 
kandydatów, w tym z powiatu wa-
łeckiego wyłaniały ośrodki powia-

towe i regionalne AR i MR.
Ponadto gospodarstwo rolne Pań-
stwa Barbary i Andrzeja Przywec-
kich otrzymało w 2011 r. wyróż-
nienie za udział w Ogólnopolskim 
Konkursie na "Najlepsze Gospo-
darstwo Ekologiczne" w kategorii: 
"Ekologia-Środowisko".

 

Od grudnia  ARiMR rozpoczęła wypłatę 
tegorocznych płatności  bezpośrednich

pośrednich    przewidziano  do  przekazania  14,346 
miliarda złotych. Z czego 80% pochodzi z budżetu 
UE, pozostałe 20% z budżetu krajowego.  
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ARiMR 
realizuje wypłatę tegorocznych płatności bezpo-
średnich do 30 czerwca 2012 roku. 
Jednak już w pierwszych dniach grudnia Agen-
cja przekaże 2,7 miliarda złotych, na  konta oko-
ło 400 tys. rolników, w tym dla ponad 700 z tere-
nu powiatu wałeckiego.
Równocześnie z realizacją płatności bezpośred-
nich, ARiMR przekazuje od 17 października do-
płaty do obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania – ONW. W powiecie wałeckim 
wnioskuje o takie płatności 998 rolników, z cze-
go 610 otrzymało już pieniądze.

Płatności  bezpośrednie  są  jednym  z  filarów 
Wspólnej  Polityki  Rolnej  Unii  Europejskiej.  
Służą  zrekompensowaniu  rolnikom  wysokich 
kosztów  produkcji.  Nawozy,  materiał  siewny, 
środki  ochrony  roślin  są  niezbędne  do  prowa-
dzenia produkcji rolniczej.  
Wsparcie tego typu zapobiega istotnemu wzrostowi 
cen produktów rolnych i artykułów spożywczych, 
oraz pomaga w utrzymaniu stabilności finansowej 
wielu gospodarstwom rolnym w Polsce.   
Wnioski o płatności bezpośrednie złożyło w na-
szym kraju 1,36 miliona rolników, z tego w po-
wiecie wałeckim 1042 beneficjentów. 
Polska  jest  krajem,  w  którym  złożono  najwięcej 
wniosków o dopłaty spośród wszystkich krajów Unii 
Europejskiej. W tym roku, w ramach płatności bez-

Dobry  K l ima t



Pow i a t  Wa ł e c k i   GRUDZIEŃ 2011 
8

IEŚCI Z REGIONUW

Pow ia t  Wa ł e ck i

KONWENT STAROSTÓW POWIATÓW 

Powiat Wałecki był gospodarzem Konwentu Starostów Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

Goście przebywali w Powiecie Wałeckim 
w ramach szkolenia organizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Polski ("Vocational Training i Rural 
Development and Ecology" - projekt Tem-
pus). W trakcie spotkania omówiono walo-
ry przyrodnicze powiatu wałeckiego wraz 
z problemami z zakresu ochrony środowi-
ska. W dalszej części spotkania korzystając 
z uprzejmości Tomasza Partyki Nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Wałcz oraz Magdy Mar-
chiwak zaprezentowano Gościom Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczo - Leśniej "Morzyców-
ka" wraz z przybliżeniem idei jego funkcjo-
nowania. Ostatnim etapem pobytu Gości 

Wizyta z Federacji Rosyjskiej
23
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I 
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Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Jerzy Goszczyński Wi-
cestarosta oraz Tomasz Pachciarz Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa spotkali się z przedstawicielami 
Federacji Rosyjskiej prof. Cherepanovem oraz prof. Lysenko.
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CZŁOPA

Konwent otworzył gospodarz Bogdan Wan-
kiewicz Starosta Wałecki, który oficjalnie 
przywitał przybyłych gości, wśród których 
znajdowali się głównie starostowie nasze-
go województwa na czele z Krzysztofem 
Lisem Przewodniczącym Konwentu. Poza 
Starostą Wałeckim powiat reprezentowali 
także Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wa-
łecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu 
oraz Wanda Grochowska - Skonieczna Dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Tematem przewodnim były aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu 
Pracy na rok 2012. Dyrektora Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Szczecinie reprezen-
towała Renata Błasiak - Grudzień. Podczas 
konwentu poruszane były również inne 
tematy dotyczące samorządów Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, w tym m. in. 
kwestia wsparcia szpitala SP ZOZ w Gryfi-
cach w zakresie wpisania Centrum Urazów 
Wielonarządowych do Planu Działania Ra-
townictwa Medycznego dla naszego woje-
wództwa oraz informacja o stanie ewiden-

cji gruntów w woj. zachodniopomorskim. 
Kolejnym tematem było przystąpienie do 
realizacji projektu drogowego i ewidencji 
gruntów. Zaprezentowane zostały nowa-
torskie rozwiązania budowy dróg, oparte 
na nawierzchniach betonowych. Program 
ten ma być innowacją w budowie i reno-
wacji dróg, na wzór nawierzchni niemiec-
kich. Dzięki temu drogi mają być trwalsze, 
wytrzymalsze i co najważniejsze mają być 
tańsze zarówno w realizacji jak i eksplo-
atacji. Poruszona została także kwestia po-
mocy dla powiatów przy opracowywaniu 
Powiatowych Programów Bezpieczeństwa. 
Przeprowadzone będą w tym zakresie  me-
rytoryczne szkolenia dla wytypowanych 
jednostek oraz osób.
Przedstawiono również nowe wytyczne 
oraz kryteria podziału środków z Fundu-
szu Pracy dla samorządów Województwa 
Zachodniopomorskiego. Starostowie zapo-
znali się z  nowym algorytmem podziału 
środków na walkę z bezrobociem w na-
szym województwie.  

Mistrzostwa WZ w Człopie
W dniach 10-11 września odby-
ły się w Człopie XI Mistrzostwa 
Województwa Zachodniopomor-
skiego w Średniodystansowym 
i Sprinterskim Biegu na Orienta-
cję oraz  Pierwsze Mistrzostwa 
Człopy w Biegu na Orientację, 
które przeznaczone były m.in. 
dla dzieci i młodzieży ze szkół 
w Człopie. Łącznie w zawodach 
wzięło udział ponad 120 osób 
z Torunia, Poznania, Złocieńca, 
Dębołęki, Bornego Sulinowa, 
Ostródy, Pełczyc oraz z Człopy. 

Nowa hala widowiskowo - 
sportowa w Człopie

Z udziałem Jerzego Gosz-
czyńskiego Wicestarosty 
Wałeckiego w dniu 14 paź-
dziernika br. odbyło się uroczy-
ste otwarcie Polsko - Nie-
mieckiego Centrum Kultury 
i Sportu w Człopie.

W związku z otwarciem najnowo-
cześniejszej obecnie w powiecie 
hali sportowo - widowiskowej 
zorganizowano konferencję pt. 
"Wymiana doświadczeń i zacie-
śnienie transgranicznego part-
nerstwa gmin na Pomorzu".

mirosławiec
Przebudowa drogi 

powiatowej 
Wspólny wniosek Powiatu Wa-
łeckiego i GiM Mirosławiec na 
przebudowę drogi powiatowej 
(Parkowa, Orla) w Mirosławcu 
uzyskał III lokatę na wstępnej 
liście rankingowej wniosków 
o dofinansowanie zadań w ra-
mach "Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych 
- Etap II Bezpieczeństwo - Do-
stępność - Rozwój".
Całość zadania według kosztorysu 
wynosi blisko 1,7 mln zł, dotacja 
środków krajowych wynosi 513 
tys. zł, pozostała kwota będzie 
równo podzielona pomiędzy Po-
wiat i Gminę Mirosławiec. 

tuczno
Szerokopasmowy internet 

2 listopada 2011 roku w Szcze-
cinie Gmina Tuczno podpisała 
umowę o dofinansowanie Projek-
tu „Rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego poprzez zapewnienie 
w gminie Tuczno szerokopa-
smowego dostępu do Inter-
netu” (w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013.
Przedsięwzięcie obejmuje m.in.: 
budowę 19 węzłów telekomunika-
cyjnych, na bazie których świad-
czone będą niekomercyjne usługi 
hot-spot, internet oraz PIAP, zasi-
lenie sygnałem internetowym 19 
obiektów użyteczności publicznej 
oraz 18 podlegających mu jedno-
stek, uruchomienie 12 bezprze-
wodowych punktów dostępu do 
internetu (Hot-Spot) oraz urucho-
mienie Publicznego Punktu Dostę-
pu do Internetu (PIAP). Całkowi-
ty koszt projektu- 456 541,81 zł 
(Gmina: 114 135,46 zł; Dofinan-
sowanie: 342 406,35 zł) był wyjazd terenowy w miejsce bytowania 

wolnościowego stada żubrów. 
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Obóz szkoleniowy
W dniach 08-11.09.2011r. 
W Bornem Sulinowie odbył się 
obóz szkoleniowy dla młodzie-
żowych ochotniczych straży 
pożarnych z Polski i Niemiec. 
W obozie wzięli udział druhny 
i druhowie z terenu Gminy Wałcz 
i zaprzyjaźnionej Gminy Pinnow 
z Niemiec. Podczas obozu mło-
dzież była szkolona pod okiem 
wykwalifikowanej kadry Zawo-
dowej Straży Pożarnej z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
pomocy medycznej.

Kolejny raz najlepsi okazali się zawodnicy "Szkółki 
Piłkarskiej ALBOR Wałcz", będący zarazem do-
tychczasowym liderem ogólnej klasyfikacji w roz-
grywkach, którzy zremisowali tylko jedno spotka-
nie, wygrywając pozostałe mecze. Drugie miejsce 
zajęła drużyna "Orła I Wałcz" wyprzedzając tylko 
jedną bramka, przy jednakowym stosunku punk-
towym i remisowym meczu bezpośrednim, zespół 
"Mistralu – Lotnik Mirosławiec". Na dalszych miej-
scach uplasowały się drużyny "Jedności Tuczno", 
"Korony Człopa", "SP Orzeł 2010 Wałcz" oraz 
"Orała II Wałcz". 
Warto podkreślić, iż wszystkie mecze były bardzo 
zacięte o czym świadczy chociażby fakt, że żadne 
ze  spotkań nie zostało rozstrzygnięte  na korzyść 
jednej z drużyn różnicą większą niż dwu bramko-
wą, a w turnieju dominowały wyniki remisowe. 
Podsumowania rozgrywek oraz uroczystego wrę-
czenia nagród dokonali m. in. Zdzisław Kmieć Bur-

mistrz Gminy i Miasta Człopa oraz Grzegorz Macie-
jasz Prezes Koszalińskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. Zawodnicy spotkają się w kolejnej 
edycji rozgrywek już w roku przyszłym. 

orliki w człopie
Na pięknej nowo wybudowanej hali widowiskowo – sportowej 
w Człopie rozegrana została kolejna tura Bałtyckiej Powiatowej 
Ligi Orlików w roczniku 2001 i młodsi. Uczestniczyły w niej drużyny 
z Wałcza, Mirosławca, Tuczna oraz Człopy.

W dniu 13 października 2011 
r. Bogdan Wankiewicz Sta-
rosta Wałecki wziął udział 
w Uroczystości Jubileuszowej 
z okazji 65-lecia Wyższego 
Szkolnictwa Ekonomicznego 
na Pomorzu Zachodnim, któ-
ra odbyła sie w Auli Kongre-
sowej Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersy-
tetu Szczecińskiego.

Z okazji Jubileuszu Starosta 
Wałecki złożył władzom Uczelni 
i Wydziału serdeczne życzenia 
i gratulacje. Starosta podkreślił, 
że Powiat Wałecki wysoko ceni 
sobie współpracę z Uniwersyte-
tem Szczecińskim, a współcze-
sność podnosi rangę i prestiż 
zawodów ekonomicznych, którzy 
są cenieni szczególnie w ramach 
Unii Europejskiej. 

65-lecie Wyższego Szkolnic-
twa Ekonomicznego

Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie od-
znaczenia Gwiazdy Iraku żołnierzom którzy uczest-
niczyli w misjach zagranicznych oraz mianowanie 
na wyższy stopień wojskowy kombatanta.
Decyzję Prezydenta RP w tej sprawie odczytał 
zaproszony na sesję przedstawiciel Wojskowej 
Komendy Uzupełnień ze Szczecinka mjr Bogusław 
Pieńkowski.
W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczyli 
Komendant 1RBLog w Wałczu płk Adam Po-
lowy oraz starosta dr Bogdan Wankiewicz, 
a otrzymali je:
ppłk rez. Piotr Woźny (V zmiana), st. chor. 
sztab. rez. Grzegorz Kochanowicz (II i V 
zmiany), mł. chor. sztab. Andrzej Wen-
dlandt (II zmiana), chor. sztab. Mirosław 
Chamielec (I zmiana), st. chor. rez. Adam 
Kaziukajtis (II zmiana), st. sierż. Rafał Ka-
chelski (I zmiana), st. sierż. sztab. Jerzy 
Madej (IV zmiana).

Mjr Pieńkowski odczytał także decyzję Ministra 
Obrony Narodowej o awansie oficera rezerwy - 
ppor. Czesław Bocian mianowany został porucz-
nikiem. 94 letniemu weteranowi decyzję wręczyli 
płk Adam Polowy i Bogdan Wankiewicz. 
Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2011 r.• 
zmieniającej uchwałę Nr III/19/2010 Rady • 

Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej progno-
zy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 
2011-2024.
Programu współpracy Powiatu Wałeckiego • 
w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie".
zmieniającej uchwałę Nr IV/40/2011 Rady • 
Powiatu w Wałczu z dnia 25 lutego 2011 r. 
w sprawie określenia zadań finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
zmieniającej uchwałę Nr III/ 26 /2010 w spra-• 
wie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Powiatu w Wałczu.
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.• 

Rada przyjęła informacje na temat:
bieżącej sytuacji służby zdrowia w Powiecie • 
Wałeckim.
działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej • 
w Wałczu.
naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok • 
szkolny 2011/2012.
aktualnego stanu zatrudnienia nauczycieli • 
w szkołach ponadgimnazkalnych podległych 
powiatowi.
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W auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się IX sesja Rady Po-
wiatu w Wałczu IV kadencji.

IX sesja Rady Powiatu    

M. Wałcz
Wałczanin w siatkarskiej 

reprezentacji Polski
27 września 2011 r. Michał Kubiak 
siatkarz reprezentacji Polski wraz 
z bratem Błażejem zostali przyjęci 
przez Burmistrza Miasta Wałcz.
Michał Kubiak opowiedział 
o swojej grze w reprezentacji Pol-
ski, która zdobyła dwa brązowe 
medale: w Lidze Światowej oraz 
Mistrzostwach Europy. Z sympa-
tią wspominał początek swojej 
kariery w Wałczu.
Podkreślił, że wiele zawdzięcza 
wałeckiemu klubowi a zdobyte tu 
doświadczenie i umiejętności siat-
karskie pozwoliły mu awansować 
na szczyty tej dyscypliny sportu. 

Dzień Pracownika 
Socjalnego

23 listopada br. w Wałeckim Cen-
trum Kultury świętowano Dzień 
pracownika Socjalnego. W tym 
roku swoje święto wspólnie ob-
chodzili pracownicy jednostek 
miejskich i powiatowych.

Elitarna Liga Bokserska       
w Wałczu 

19 listopada 2011 roku w hali 
sportowej Gimnazjum nr 2 
w Wałczu odbył się ostatni 
mecz drużynowych rozgrywek 
Elitarnej Ligi Bokserskiej po-
między BKS Wałcz a zespołem 
Hetmana Białystok.
W ostatniej kolejce w Wałczu, 
która miała wskazać drużynowe-
go wicemistrza Polski na rok 2011 
padł remis i ostatecznie drugą 
pozycję zajęli białostoczanie.
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dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Istotą  tworzenia marki  jest  założenie,  że  idea kreowania  jej „od dołu” 
stwarza warunki do wykorzystania efektywności społeczności lokalnych 
poprzez ich udział w tworzeniu procesów rozwoju i ich kontroli. Umoż-
liwia  to  lepsze  wykorzystania  lokalnych  zasobów  przy  jednoczesnym 
zwróceniu uwagi na uwarunkowania lokalne, regionalne i globalne. 

Poszukiwanie marki powiatu 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na potrzebę 
takiego formułowania marki, która będzie łączyć 
czynniki zewnętrzne (egzogeniczne) i wewnętrz-
ne (endogeniczne). Daje to możliwość rozwoju 
koncepcji marki „od dołu” z wykorzystaniem  
przesłanek zewnętrznych.     
Rozwój lokalny wsparty przez organizacje spo-
łeczne odgrywa istotną rolę  w danej społecz-
ności lokalnej, staje się ważnym elementem po-
stępu. Podjęte działania w tym zakresie powinny 
uwzględniać ścisłe współdziałanie ze strategią 
jednostki samorządu terytorialnego oraz sce-
nariuszami rozwoju społeczno-gospodarczego 
w ujęciu regionalnym i lokalnym.
Analiza otoczenia bliższego jednostki samorządu 
terytorialnego (czynnik endogeniczny) obrazuje 
specyficzne jej potrzeby, w dużej mierze zależ-
ne od postaw społeczności lokalnej. Podstawą 
powinno być założenie maksymalnego wykorzy-
stania wewnętrznych zasobów oraz potencjału 
własnych podmiotów z wykorzystaniem poło-
żenia geograficzno-przyrodniczego. Ma to zna-
czący wpływ na wybór źródła finansowania. Do 
czynników takich należy zaliczyć:

położenie,• 
obszar,• 
liczbę mieszkańców zamieszkujących,• 
zasoby finansowe,• 
zaangażowanie społeczne mieszkańców,• 
umiejętności kadry zarządzającej,• 
liczbę firm prowadzących działalność na te-• 
renie samorządu terytorialnego,
zasobność finansowa w poszczególnych gru-• 
pach mieszkańców,
przygotowanie Wieloletniego Planu Inwesty-• 
cyjnego.

Rozpatrując potencjał gminy i powiatu należy 
szczególnie wyeksponować aktywność społeczno-
ści lokalnej, która powinna w sposób harmonijny 
wkomponowywać się w rozwój lokalny, przyczy-
niając się do wzrostu jej działań na bazie istnieją-
cych zasobów  i walorów.  

Zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania spo-
łeczności lokalnych w powiecie wałeckim

Zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań społeczności 
lokalnych niezbędnych do tworzenia marki wyma-
ga uzyskania kompletnej informacji w zakresie 
zachodzących trendów w otoczeniu bliższym 
i dalszym oraz informacji dotyczącej możliwości 
i ograniczeń działania danej gminy czy powiatu, 
a także ich szans rozwojowych i zagrożeń. Analizę 
zidentyfikowania potrzeb i oczekiwań społeczno-
ści lokalnej można dokonać na podstawie analizy 
SWOT poprzedzonej analizą PESTER  i za pomocą 
modelu 5 sił Portera. Można również tworzenie 
marki rozpatrywać na czterech płaszczyznach, tj. 
politycznej, społecznej, kulturowej i gospodarczej. 
W wyniku przeprowadzonej analizy powiatu wa-
leckiego można sformułować katalog głównych   
problemów jego dalszego rozwoju, min.:

W wymiarze politycznym.1. 
brak kadry wykwalifikowanej do uczestni-• 
czenia w działalności samorządowej,
brak właściwej wiedzy przy rozwiązywa-• 
niu problemów gospodarczych.

W wymiarze ekonomicznym.2. 
zwiększające się problemy związane • 
z przyciąganiem dużych inwestorów ze-
wnętrznych,
wysokie strukturalne bezrobocie,• 
brak inicjatyw gospodarczych dających • 
możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,

W wymiarze społecznym.3. 
występujące coraz większe rozwarstwie-• 
nie społeczeństwa,
nasilające się zjawisko migracji,• 
wyjazdy za pracą za granicę,• 
niezadowalająca pomoc dla  małego • 

i średniego biznesu,
niedostateczne zaangażowanie w pomoc • 
na rzecz społeczności lokalnej i organiza-
cji pozarządowych.

W wymiarze technologicznym.4. 
niezadawalające działania zmierzające do • 
wymiany przestarzałych i zagrażających 
środowisku technologii,
słabo rozwinięta miejska infrastruktura • 
techniczna,
brak nowatorskich rozwiązań i nowych • 
technologii, które można by było wy-
korzystać do kształcenia studentów 
w PWSZ w Wałczu.

W wymiarze ekologicznym.5. 
mało podmiotów związanych z  odnawial-• 
nymi źródłami energii,
niski poziom edukacji ekologicznej społe-• 
czeństwa,
brak nowoczesnego, zgodnego ze stan-• 
dardami europejskimi systemu zagospo-
darowania odpadów komunalnych.

W wymiarze prawnym.6. 
zbyt duża biurokracja zniechęcająca in-• 
westorów do wejścia na rynek lokalny,

Przy zastosowaniu modelu 5 sił Portera przepro-
wadzonych dla miasta Wałcza i powiatu waleckie-
go i tylko w odniesieniu do domeny strategicznej: 
Wałcz, stolica powiatu wałeckiego – centrum tury-
stycznym i sportowym można pokusić się na wy-
eksponowanie tych cech, które byłyby podłożem 
do tworzenia marki powiatu;

Konkurenci w sektorze.1. 
Drawsko Pomorskie, Piła, Trzcianka, • 
Strzelce Krajeńskie, Pojezierze Drawskie, 
Dolina Noteci.

Potencjał wchodzący (groźba nowych 2. 
wejść).

tworzenie ścieżek rowerowych poza • 
Wałczem i poza powiatem (w powiatach 
Strzelecko-Drezdeneckim i Trzcianecko-
Czarnkowskim).
powstające nowe obiekty sportowe poza • 
granicami miasta Wałcza i powiatu (Ka-
lisz Pomorski, Drawsko Pomorskie, Piła) 
oraz poza regionem (Poznań, Bydgoszcz 
–nowe tory kajakowe i wioślarskie)
powstawanie nowych obiektów przy • 
szlakach kajakowych uatrakcyjniają-
cych ich otoczenie (szlak na rz. Noteć 
(marina w Czarnkowie na rzece Noteć), 
na rz. Drawa)

Nabywcy (klienci).3. 
młodzież,• 
sportowcy z całej Polski a także w niektó-• 
rych dyscyplinach sportowych z Europy 
i świata (sporty wodne, gry zespołowe, 
lekkoatletyka),
turyści z Niemiec,• 
turyści przyjeżdżający na grzybobranie, • 
turystyka mentalna,
klasa średnia, ludzie aktywni (turystyka • 
aktywna),
turystyka pobytowa• 

Dostawcy.4. 
posiadanie bazy sportowej o wysokim • 
standardzie (Ośrodek Przygotowań Olim-
pijskich, basen kryty, hale sportowe, korty 
tenisowe,
tory wioślarskie i kajakowe,• 
oznakowane szlaki turystyczne,• 
koła wędkarskie i łowieckie,• 
naturalne zbiorniki wodne (j. Raduń i j. • 
Zamkowe, j. Bytyń i wiele innych na tere-
nie powiatu wałeckiego)
szlak turystyczny po umocnieniach Wału • 
Pomorskiego.

Substytuty.5. 
Półwysep Strączno – odbudowa infra-• 
struktury turystycznej, (brak koncepcji)
rozbudowa Wałeckiego Centrum Sportu • 
we współpracy z OPO „Bukowina),
rozbudowa stadionu lekkoatletycznego na • 
OPO „Bukowina” i trasy rolkowej,
aktywne formy spędzania czasu wolnego • 
na Pojezierzu Waleckim.

Pięć podstawowych sił kształtujących otoczenie 
przedstawionych powyżej i po przedstawieniu do-
meny strategicznej mogą stać się punktem wyjścia 
i dobrym momentem do rozpoczętej już dyskusji 
na temat marki powiatu wałeckiego. 

Centralny Ośrodek Sportu „Bukowina” 
Wałcz – marka ze specjalnym znakiem

Najlepszym przykładem wykorzystania marki 
i z nią związanych korzyści jest Centralny Ośrodek 
Sportu, Ośrodek Przegotowań Olimpijskich „Bu-
kowina”. Wałecki ośrodek sportowy jest jednym 
z sześciu ośrodków sportowych w Polsce i jest 
jedyną jednostką w Polsce, która realizuje zadania 
jednoznacznie nastawione na wsparcie polskich 
związków sportowych i sportowców na najwyż-
szym poziomie. Szkolenia centralne mają prioryte-
towy charakter wśród zadań realizowanych przez 
COS.  Mając na uwadze znaczenie realizowanych 
obecnie przez  COS zadań dla rozwoju polskiego 
sportu, konieczne jest zapewnienie ciągłości ich 
realizacji przez nową jednostkę jaką jest instytucja 
gospodarki budżetowej. 
Jednym z posunięć wykorzystania marki i zwią-
zanych z nią korzyści w prowadzeniu komplekso-
wych działań marketingowych są  od dziesiątek 
lat prowadzone zgrupowania sportowców z całego 
świata. Już w 1952 roku kadra lekkoatletów śred-
nio i długodystansowych pod trenerskim okiem 
trenera kadry narodowej Jana Mulaka, a także 
tego, który wskazał urokliwą „Bukowinę”, leśnika 
i maratończyka z Wałcza M. Osińskiego upodoba-
ła sobie wałecką Bukowinę.  Bukowina Wałcz to 
Wunderteam i jego wielcy lekkoatleci, jak: Lech 
Boguszewicz, Jerzy Chromik, Zdzisław Krzyszko-
wiak, Kazimierz Zimny wielcy sportowcy walczący 
w niezapomnianych meczach międzypaństwowych 
z USA. Wielkie wydarzenie które utkwiło w pamięci 
mieszkańców Wałcza ale także koneserów lekkiej 
atletyki, to rekord świata w Wałczu pobity w 1961 
roku przez Z. Krzyszkowiaka – 8:34,4 min.
   Atutem dla tworzenia marki jest Centralny 
Ośrodek Sportu „Bukowina”, który jest wykorzy-
stywany na realizowanie usług na potrzeby sportu 
wyczynowego, rekreacji i turystyki jak i również na 
potrzeby społeczności lokalnej. Najlepszym przy-
kładem wykorzystania marki i związanych z tym 
korzyści w prowadzeniu kompleksowych działań 
marketingowych są organizowane  turnieje gwiazd 
w tenisie ziemnym ze znanymi polskimi aktorami. 
Również ważnym atutem jest organizacja przez 
COS „Bukowina” wielu konferencji biznesowych 
z głównym przesłaniem na promocję. 
     Usługi sportowe często są świadczone w dro-
dze bezpośredniej działalności przez COS „Buko-
wina” jak i jednostki samorządu terytorialnego 
i inne działania zmierzające do wykonywania za-
dań przez inne podmioty, zarówno z sektora pry-
watnego, jak i z sektora no-nprofit. Jest to ważny 
produkt dla powiatu wałeckiego, gdyż spełnia on 
wszystkie ważne funkcje dla  jednostki samorządu 
terytorialnego i nie do końca jest wykorzystany.

Autor wykorzystał w artykule własne badania, zawarte 
w wielu artykułach i pozycjach zwartych, a także własne 

spostrzeżenia z długoletniej pracy samorządowej.

Pow ia t  Wa ł e ck i
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Szanowni Państwo!

Dzięki Pań-
stwa zaangażo-
waniu i lokalnemu 
p a t r i o t y z m o w i 
uzyskałem ponownie mandat posła na Sejm 
RP uzyskując 7741 głosów, w tym 6526 
z powiatu wałeckiego. Jestem ogromnie 
wdzięczny za zaufanie jakim mnie Pań-
stwo obdarzyli, jest to dla mnie wyraz za-
dowolenia mieszkańców z mojej dotychcza-
sowej pracy w Parlamencie. 

W nowej kadencji będę kontynuował 
pracę w Komisji Obrony Narodowej oraz 
w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa. Wyraziłem rów-
nież akces reprezentowania naszego kraju 
w delegacji Zgromadzenia Parlamentar-
nego NATO. Wyróżnieniem jest również 
dla mnie powierzenie mi funkcji prze-
wodniczącego Parlamentarnego Zespołu 
Przyjaciół Zwierząt. W obecnej kadencji 
zamierzam kontynuować rozpoczęte pra-
ce, ale także podejmować nowe wyzwania. 
Najważniejszym zadaniem jest dla mnie 
nadzorowanie prac związanych z budową 
obwodnicy miasta Wałcza, ale także wie-
le innych inwestycji niezbędnych dla dal-
szego rozwoju naszego miasta i powiatu. 
Niezwykle istotnym jest także uchwalenie 
nowej ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, która służyć będzie obronie praw jej 

członków. Zajmę się również oceną za-
sadności decyzji przeniesienia Skrzydła 
Lotnictwa Taktycznego z Mirosławca 
do Świdwina, co w konsekwencji dopro-
wadziło do zdeprecjonowania jednostki 
w Mirosławcu z Bazy na Komendę. Będę 
analizował możliwości zreformowania 
funkcjonowania WAM-u oraz Inspekto-
ratu Wojskowej Służby Zdrowia. Pomogę 
dyrekcji naszego szpitala w pozyskiwa-
niu dofinansowania na zakup sprzętu, 
remonty, czy budowę parkingu. 

Mając na uwadze, że mandat posła wy-
konuję drugą kadencję, do pracy przystąpi-
łem niezwłocznie, a bazując na zdobytym 
doświadczeniu jestem przekonany, że wy-
konywanie nałożonych na mnie obowiąz-
ków będzie bardziej skuteczne.

 Wieści z Sejmu  RP

Niech zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia 

spędzone w gronie najbliższych 
przyniosą Państwu wiele 

radości, ciepła i optymizmu, 
a Nowy Rok 2012 niech będzie 

czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych 

zamierzeń. 

Paweł Suski

Poseł na Sejm RP

Dobry  K l ima t
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Aqua Aerobik

Woda odciąża ale również stawia opór. Takie warunki 
idealnie nadają się do prowadzenia treningu, który nie 
naraża stawów na kontuzje, ale świetnie wzmacnia orga-
nizm. Pod wpływem ciśnienia wody odprężają się i rozluź-
niają mięśnie oraz pobudzone jest krążenie krwi. Dzięki 
ćwiczeniom ruchowym w wodzie dotlenia się skóra oraz 
wzrasta sprawność układu krążeniowo-oddechowego.
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Basen

Zapraszamy klientów indywidualnych i grupy

basen czynny w godzinach: 
poniedziałek - piątek: 9.00-21.00
sobota i niedziela: 9.00-18.00 

3 tory długości 20 metrów• 
Temperatura wody 26 st C, • 
temperatura powietrza 27 st C• 
Nowoczesny system ciągłego filtrowania wody • 
(basen przelewowy)
Przeszklony dach, świetna wentylacja• 
Miła obsługa• 
Opieka ratownicza• 

Nauka pływania 

Prowadzimy zajęcia w wodzie (indywidualne 
i grupowe) dla: początkujących, dorosłych i dzieci 
oraz doszkalające: 

przygotowanie do egzaminów wstępnych na studia• 
karta pływacka• 
na stopień ratownika• 

Jacuzzi

Wanna 4 osobowa z systemem dysz wyrzucających 
wodę pod ciśnieniem - tzw masaż podwodny. Woda 
w temperaturze 37 st C stwarza warunki do rozlużnie-
nia mięśni i relaksu. Korzystanie z jacuzzi jest wliczone 
w cenę biletu na basen. Optymalny czas przebywania 
w ciepłej kąpieli nie powinien przekraczać 15 min.

Kabina IR z koloroterapią 

Promienniki podczerwieni emitują promieniowanie ciepl-
ne bardzo zbliżone do ciepła słonecznego i energii ciepl-
nej produkowanej przez organizm ludzki w procesie spa-
lania substancji energetycznych. Promienie podczerwone 
podgrzewają ciało ludzkie bezpośrednio, bez konieczno-
ści ogrzewania otaczającego nas powietrza i dzięki temu 
są bardzo skutecznie wchłaniane. Energia fal podczer-
wonych wykorzystywana jest do celów leczniczych od lat.    
W gabinetach fizykoterapii spotykamy ją w lampach „Sollux”.
Teraz zapraszamy 
Państwa do kabiny 
ciepła INFRARED, 
która będzie w każdej 
chwili mogła Wam 
służyć swoją pozytyw-
ną energią. Będziecie 
mogli usuwać zmę-
czenie i stres, walczyć 
z celulitem, uzyskać 
piękną i zdrową cerę, 
rozgrzewać mięśnie 
przed i regenerować 
je po wysiłku fizycznym. Można w niej również wspomagać 
leczenie pewnych schorzeń stawów, mięśni czy skóry.


