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Super Laur Powiatu dla Firmy Metaltech z Mirosławca

W dniu 16 marca 2012  r. w  sali Wałec-
kiego Centrum Kultury odbyły się uroczy-
stości z okazji wręczania nagród honoro-
wych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2012.
W tym roku przyznano nagrody w kategoriach: 
działalność gospodarcza, działalność społecz-
na, działalność sportowa i działalność kultural-
na oraz Super Laur Powiatu Wałeckiego. 
Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" 
przyznawana jest raz w roku osobom fizycz-
nym, osobom prawnym, instytucjom państwo-
wym, jednostkom samorządu terytorialnego, 
organizacjom społecznym, zawodowym i go-
spodarczym oraz innym jednostkom organi-
zacyjnym, które całokształtem działalności za-
wodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się 
do gospodarczego, kulturalnego, społecznego 
lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego 
i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięcia-
mi indywidualnymi rozsławiły jego imię.
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                                                                             str. 10
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja” 

życzą
Bogdan Wankiewicz

Starosta Wałecki
Bogdan Białas

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Goszczyński

Wicestarosta Wałecki
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POWIAT WAŁECKI

Laur Powiatu Wałeckiego 2012

Gala była również okazją na wręczenie nagród Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, które otrzymali m.in.: 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki - Medal za za-
sługi  dla WOPR  i  Piotr  Świderski Wójt Gminy Wałcz 
srebrną honorową odznakę WOPR. Odznaczenia wręczył 
Sławomir Pikuła Prezes Zarządu Środkowopomorskie-
go  Regionalnego Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia 
Ratunkowego w Koszalinie.

SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 

Nagrodę  specjalną  "SUPER  LAUR  POWIATU WAŁEC-
KIEGO"  za  szczególne  osiągnięcia  otrzymał  Zakład 
Mechaniczny "METALTECH" w Mirosławcu, a nagrodę 
odebrali: Bogdan Białas Prezes, Ireneusz Ciepielewski 
Wiceprezes, Ryszard Beer Członek Zarządu i Jan Boro-
wiec Członek Zarządu.

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckie-
go" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - 
Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta 
Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu 
Tadeusz Łożecki, a także przedstawiciele zwy-
cięzców ubiegłej edycji: Stanisław Pazur, ks. 
Prałat dr Romuald Kunicki, Piotr Marszałek, 
Stanisław Kujda, Jarosław Horodecki, Bar-
bara Radkiewicz i Waldemar Rogulski. 

Zaproszonych  gości  przywitał  Bogdan  Wankiewicz 
Starosta Wałecki.

Starosta w wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Na-
grody LAUR POWIATU WAŁECKIEGO i SUPER LAUR POWIA-
TU WAŁECKIEGO, które przyznawane są w różnych dziedzi-
nach życia społecznego.
Gala Laur Powiatu Wałeckiego była również okazją na przed-
stawienie planów i dotychczasowych dokonań zrealizowanych 
w 2011 na rzecz społeczności lokalnej. Starosta przypomniał 
najważniejsze projekty realizowane przez samorząd powiato-
wy, w tym: największy projekt inwestycyjny o wartości po-
nad 27 mln zł, tj. termomodernizacja budynków i obiektów 
użyteczności publicznej. Starosta wspomniał również o pro-
jektach realizowanych w oświacie, w tym o projekcie pn. 
"Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość", 
który poprawił warunki nauczania szkolnictwa zawodowego 
w ZS nr 4 RCKU dla przyszłych gastronomików, hotelarzy 
oraz informatyków i innych zawodów.
Starosta wspomniał również o zrealizowanej bardzo ważnej 
inwestycji drogowej, którą była przebudowa drogi powia-
towej 2313z Rutwica - Strączno oraz odbudowie parkingu 
przy "Magicznej Górce", której dokonano wspólnie z Nad-
leśnictwem Wałcz i Gminą Wałcz. W wystąpieniu Starosta 
Wałecki pogratulował również Piotrowi Marszałkowi awansu 
na stanowisko dyrektora COS w Warszawie oraz podziękował 
wszystkim którzy wspierają samorząd powiatowy we wszyst-
kich jego działaniach.

Gala rozpoczęła się od wręczenia Odznaki Honorowej 
"GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO" - najwyższego 
odznaczenia wręczanego przez władze województwa 
zachodniopomorskiego.  Odznakę  tą  otrzymał  z  rąk 
Andrzeja  Jakubowskiego  Marszałka  Województwa 
Zachodniopomorskiego  Tadeusz  Mikucki  wieloletni 
Prokurator Rejonowy w Wałczu.
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Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał 
Chór "CANTORES" w Człopie , a nagrodę odebrała Ma-
ryla Sroczyńska - Prezes Chóru.  

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE 
KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE"

Nagrodę  główną  "Laur  Powiatu  Wałeckiego"  otrzy-
mał Zbigniew Ruta. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Bodar i Cyganeria - Adrian Zalewski Manager Grupy Bodar • 
Estera Marszewska i Studio Piosenki "ESTI"    • 

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał 
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu, a nagrodę odebra-
ła Wanda Grochowska - Skonieczna - dyrektor. 

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymało 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BROSET" Sp. z o.o. 
w Wałczu, a nagrodę odebrali Eugeniusz Tyma Prezes 
Zarządu i jego zastępca Jerzy Mosiejczuk.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Nadleśnictwo Wałcz - Tomasz Partyka Nadleśniczy Nadle-• 
śnictwa Wałcz 

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

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
- MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA"

Nagrodę  główną  "Laur  Powiatu Wałeckiego"  otrzy-
mała  Piekarnia  STARCZYŃSKI,  a  nagrodę  odebrał 
właściciel Józef Starczyński.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Gospodarstwo Rolne Państwa Agnieszki i Mirosława Igna-• 
szak we wsi Lubiesz  

"Komunal Transport" w Wałczu - Andrzej Czarnecki i Krzysz-• 
tof Czarnecki 

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
- DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA"

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Ochotnicza Straż Pożarna w Golcach - Lech Marchewka • 
Powiatowy Związek Drużyn ZHP w Wałczu - podharcmistrz • 
Elżbieta Adamowska.



Pow i a t  Wa ł e c k i   KWIECIEŃ 2012 
4

         AuR POWIATUl

Zakład  Mechanicz-
ny METALTECH to spółka 
założona 1 kwietnia 1992 
roku.  Należy do czołów-
ki polskich producentów 
maszyn i urządzeń znajdu-
jących zastosowanie w rol-
nictwie, budownictwie i le-
śnictwie. Produkuje przede 
wszystkim różnego rodzaju 
przyczepy oraz maszyny do 
pobierania, przyrządzania 
i zadawania pasz.   Od-
biorcami tych urządzeń 
są klienci krajowi i zagra-
niczni. Ponadto produkuje 
również maszyny szkółkarskie i leśne oraz konstrukcje sta-
lowe na zlecenie różnych firm krajowych i zagranicznych. 
Zakład zatrudnia ok. 250 osób. Posiada własne biuro kon-
strukcyjne oraz bogaty, stale modernizowany park maszyno-
wy. Produkcja doskonale rozwiązanych technicznie i dostoso-
wanych do potrzeb klienta wyrobów oraz dbałość o ich wysoką 
jakość to nadrzędny cel działania kierownictwa i całej załogi. 

W ciągu 3-4 lat zakład potroił produkcję. Dla przykładu 
w 2008 r. miesięcznie produkowano  około 40 sztuk przyczep, 
podczas gdy obecnie w tym samym czasie jest to nawet 100-
120 przyczep. W efekcie sprzedaż wyrobów zamyka się kwo-
tą około 5 mln netto miesięcznie. Rok bieżący jest dobry dla 
finansów firmy, choć na pewno nie w takim stopniu jak wcze-
śniejsze. Wszystko za sprawą niższej rentowności, spowodo-
wanej znacznym wzrostem kosztów – stali, paliw czy energii, 
nie zbilansowanej wzrostem produkcji o 10-20%

W ślad za rosnącą produkcją idzie wzrost zatrudnienia, 
do poziomu 260 osób. Liczba pracowników w tym czasie 
wzrosła tylko o 30%, głównie ze względu na duże inwestycje 
w park maszynowy.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Wiktor Głazunow i jego trener Bogusław Hertel  • 
Michał Kubiak - Kazimierz Kazimierczak (trener)• 

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Andrzej Jakubow-
ski Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Edward 
Tyranowicz Starosta Strzelecko - Drezdenecki, Mirosław Man-
taj Starosta Pilski, Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Roman 
Szewczyk Starosta Koszaliński, Andrzej Potyra Wicestarosta 
Myśliborski, Tadeusz Teterus Wicestarosta Czarnkowsko - 
Trzcianecki, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Zdzisław Tude-
rek Burmistrz Miasta Wałcz, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca 
i Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy. Galę uświetniły występy 
młodzieży pod kierownictwem p. Jolanty i Marka Giłka.

Nagrody Laur Powiatu Wałeckiego
L a u r e a c i

„METALTECH” W MIROSŁAWCU

super LAUR POWIATU WAŁECKIEGO

Jeszcze w tym roku ma nastapić zakończenie  moderni-
zacji fabryki w Mirosławcu. 

Metaltech obecnie dysponuje odpowiednimi możliwościa-
mi technicznymi i parkiem maszynowym, zmodernizowanym 
w 80%, dzięki wsparciu funduszy unijnych. Zostały zakupione 
nowe maszyny, wypalanki laserowe, roboty spawalnicze i ma-
szyny sterowane. Dzięki temu zakład może w sposób szczegól-
ny zadbać o właściwe zabezpieczenie antykorozyjne produk-
tów. Wszystkie elementy metalowe są dokładnie oczyszczane 
w procesie śrutowania, następnie pokrywane lakierami prosz-
kowymi lub pokrywane lakierami metodą natryskową. Z kolei 
nad poprawnością techniczną wyrobów czuwa wykwalifikowa-
ne biuro konstrukcyjne, które do pracy nad produktami wyko-
rzystuje techniki komputerowe.

ZM Metaltech najsilniej czuje się   w segmencie przy-
czep, ale w roku bieżącym powrócił do korzeni. Pokazana 
podczas Agro Show przyczepa zbierającą Roto 6. powinna 
wejść do seryjnej produkcji w 2013 r. 

Dużą popularnością wyroby z Mirosławca cieszą się nie 
tylko w Polsce ale również w  Niemczech, Holandii, Danii, 
Szwecji i na rynkach wschodnich. Tamtejsi klienci wybierają 
zarówno przyczepy, jak i paszowozy oraz wozy przeładowcze.

POWIAT WAŁECKI
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ne, w branży pośrednictwa handlowego -hurtowa sprzedaż 
farb przemysłowych antykorozyjnych i ogniochronnych. 
W zakresie produkcji metalowej 95% stanowią odbiorcy 
z krajów Europy zachodniej, natomiast hurtowa sprzedaż 
farb produkcji niemieckiej prowadzona jest wyłącznie dla 
odbiorców krajowych, tj. średnich i dużych wytwórców 
w branży metalowej. Aktualnie firma zatrudnia ok. 100 
osób w systemie pracy trzy zmianowym. Produkcja pro-
wadzona jest na czterech halach produkcyjnych o łącznej 
powierzchni ponad 2.500 m2. W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007-2013 firma otrzymała dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu Państwa na realizację inwestycji uru-
chomienia nowoczesnej kabiny lakierniczej. Dynamiczny 
rozwój firmy w latach 2007-2010 spowodował utworzenie 
dodatkowo 43 miejsc pracy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Import-Export „BROSET“ Sp. z o.o. w Wałczu powstało w 1996r. 

Główne kierunki działalności firmy to: w branży wy-
twarzania wyrobów metalowych - produkcja konstrukcji 
stalowych pod budownictwo przemysłowe i specjalistycz-

W kwietniu 2012 r. ZM Metaltech obchodzi 20-lecie dzia-
łalności. Z tej okazji narodził się pomysł rozbudowy zakładu 
wykorzystując działkę 20h, która jest własnością właścicieli 
zakładu. Wszystko jednak zależy  od możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych, w tym dotacji unijnych.

W efekcie tych i innych działań, także rozszerzających 
i modernizujących oferowany asortyment, zakład zamierza 
umacniać swoją pozycję na rynku polskim. 

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

„BROSET” Sp.  z  o .o.  w WAŁCZU

Dobry Kl ima t
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Piekarnia  „STARCZYŃSKI" 
prowadzi  działalność  od   
1982r. Zaopatruje mieszkań-
ców Wałcza, okolic oraz szkolne 
stołówki w wyroby piekarnicze, 
które cieszą się niewątpliwą 
popularnością wśród wałczan. 
Poza aspektem przedsiębior-
czym przekazuje od lat swoje 
wypieki na potrzeby organiza-
cji charytatywnych. Obecnie 
produkuje ponad 40 rodzajów 
wyrobów, w tym 16 gatunków 
chleba, który wypiekamy na 

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - mikro i małe PRZEDSIĘBIORSTWA

Piekarnia  „STARCZYŃSKI” w Wałczu

własnym zakwasie, pozostałe 
30 gatunków to bułki i wyro-
by pół-cukiernicze. Niezmien-
nie od lat piekarnia stara się, 
aby ich produkty odznaczały 
się wysoką jakością oraz do-
skonałymi walorami smakowy-
mi. Stale obserwuje rynek, by 
móc jak najszybciej wychwycić 
zmieniające się trendy i po-
trzeby konsumentów. W dobie 
wzrastających wymagań klien-
tów piekarnia nie może sobie 
pozwolić na żadne niedocią-

gnięcia,  dlatego właścicie-
le wspólnie z pracownikami 
zatrudnionymi przy produkcji 

przywiązują wiele uwagi do 
jakości oferowanych przez 
produktów.

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Chór „CANTORES” w Człopie

Chór Cantores w Człopie powstał 
(1999 r.) z inicjatywy amatorów, 
którzy kochają śpiew. 
W 2001 roku Chór przystąpił do 
Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr Oddział Nadnotecki w Pile. 
Od tego okresu jego działalność 
i promocja przybrały na sile, 
a objęcie patronatu nad chórem 
przez Dom Kultury w Człopie 
pozwoliło na występy w róż-
nych miejscowościach. Chór 
występował w Gdańsku, Liche-
niu, Kołobrzegu, Częstochowie, 
Międzyrzeczu. Cantores często 
ubogaca swoim śpiewem Msze 
Święte sprawowane w kościo-
łach.  W 2007 r. Mszę św. spra-

wowana w kościele w Krakowie 
Łagiewnikach transmitowała 
TVP1, a w roku 2008 w Skrza-
tuszu  TV Polonia. W roku 2008 
Chór otrzymał Honorową Złotą 
Odznakę Zasłużony Mieszkaniec 
Człopy przyznawaną przez Kapi-
tułę, której przewodniczy Bur-
mistrz Miasta i Gminy Człopa. 
Z inicjatywy Chóru rozpoczęto 
w Człopie coroczny przegląd 
Chórów – śpiew kolęd i pasto-
rałek z towarzyszeniem orkiestr 
dętych, zrzeszonych w PZCHiO 
ON Piła. Gościliśmy zespoły 
z Wyrzyska, Czarnkowa, Roska, 
Ujścia, Wałcza, Piły, Połajewa, 
Złotowa, Trzcianki, Krzyża i Kra-

jenki, Szamocina i Starej Wi-
śniewki. Poza tym "Cantores" 
uczestniczy czynnie w życiu 
Gminy i Parafii. W 2009 i 2010  
otrzymał wyróżnienie w kate-

gorii kultura Laur Powiatu. 
Rok 2009 był jubileuszem 10-le-
cia istnienia chóru. W trakcie 
uroczystości niektórzy człon-
kowie chóru otrzymali srebrne 

POWIAT WAŁECKI
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Zadania te są finansowane ze 
środków przyznanych algorytmem 
przez Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz pozyskanych przez 
Urząd ze środków rezerwy tego 
Ministra i Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, a także 
pozyskanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
W okresie projektowania 2007-
2013 w latach 2007-2011 na po-
trzeby związane z aktywizacją osób 
bezrobotnych Urząd dysponował 
ogółem środkami w wysokości 
33.784.642 zł., z których udzielił 
pomocy 8940 osobom. 
W kwocie tej znajdowały się środki 
w wysokości około 13.000.000 zł 
pozyskane na realizację  9 projek-
tów systemowych i konkursowych 
dofinansowane przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, dzięki 
którym pomoc w różnych formach 
uzyskało prawie 3000 osób  i  17 
programów realizowanych ze środ-
ków rezerwy Ministra Pracy i Mar-
szałka Województwa w łącznej 

kwocie 7.000.000 zł. w ramach 
których zaktywizowanych zostało 
1635 osób bezrobotnych.
Powiatowy Urząd  Pracy w Wałczu  
od 2007 roku  realizuje  projekty 
systemowe, konkursowe i partner-
skie  z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.  Pierwszym projektem  
konkursowym,  na realizację które-
go Urząd pozyskał środki  z Priory-
tetu VI Działania 6.1 Poddziałania  
6.1.1 był projekt  pn. Wspiera-
my  aktywne kobiety,  o wartości  
350.600 zł.,  realizowany w okresie  
od 01.02.2008 r. do 31.07.2009 r., w ramach którego zaktywizowa-

nych zostało 60 kobiet. 
W 2011 roku Powiatowy Urząd 
Pracy  w  Wałczu  za  realizację 
projektów  finansowanych  ze 
środków  Unii  Europejskiej, 
w  tym  projektów  pn.  „Szko-
lenie-Praktyka-Zatrudnienie” 
i „Równe szanse na rynku pra-
cy” (dzięki  którym  od  2008 
roku zaktywizowanych zostało 
1548 osób), został LAUREATEM 
nagrody    Zachodniopomorska 
Magnolia EFS w kategorii Pro-
jektodawca POKL.  
   Statutowa działalność  Powiato-
wego Urzędu Pracy w Wałczu to 
przede wszystkim pomoc osobom 
bezrobotnym i poszukującym  pra-
cy w znalezieniu  pracy poprzez   
pośrednictwo pracy, poradnictwo 
zawodowe i informację zawodową, 
pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy oraz  pomoc pracodawcom 
w pozyskaniu pracowników, a także 
inicjowanie, organizowanie i finan-
sowanie usług  i instrumentów ryn-
ku pracy, tj. staże, szkolenia, prace 
interwencyjne, roboty publiczne,  
dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, refundacja wyposa-
żenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla bezrobotnego, prace 
społecznie użyteczne i przygoto-

wanie zawodowe dorosłych.  W la-
tach  2007-2011 blisko 9000 osób  
bezrobotnych  zarejestrowanych  
w Urzędzie zostało zaktywizowa-
nych  poprzez usługi i instrumenty 
oferowane przez Urząd, 2827 osób  
nabyło umiejętności praktyczne 
w ramach stażu lub  przygotowania 
zawodowego, 3142  osoby nabyły, 
zmieniły lub podniosły kwalifika-
cje zawodowe poprzez szkolenia, 
1755 osób zostało skierowanych  
do  prac  społecznie użytecznych  
i robót publicznych, w ramach prac 
interwencyjnych pracę podjęło 306 
osób, a w ramach wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pracy dla 
bezrobotnego  429 osób.  Bezro-
botni również sami tworzą dla sie-
bie miejsca pracy - po otrzymaniu 
dotacji 431 osób uruchomiło dzia-
łalność gospodarczą. 
Urząd jest aktywnym podmiotem na 
rynku pracy - inicjuje i organizuje 
różne przedsięwzięcia takie jak  gieł-
dy i  targi pracy, dni otwarte, bierze 
czynny udział w  giełdach zawodo-
znawczych  oraz  prowadzi warsztaty 
dla szkół uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych.  
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu  
poprzez wszystkie realizowane 
działania łagodzi  negatywne skut-
ki braku pracy.

i brązowe Honorowe Odznaki 
przyznawane przez Polski Zwią-
zek Chórów i Orkiestr.  We wrze-
śniu 2010r. "Cantores" dał kon-
cert na Ogólnopolskich Targach 
Żywności „Polagra Food” na 
MTP w Poznaniu. Występ bar-
dzo podobał się widzom i orga-
nizatorom. Chór specjalizuje się 
w muzyce liturgicznej (oprawa 
muzyczna mszy ślubnych wraz 

z Ave Maria) i klasycznej. W re-
pertuarze posiada również utwo-
ry operetkowe i rozrywkowe. 
Od początku istnienia chórem 
dyrygował Konstanty Czyż. Ze 
względu na stan zdrowia nie 
pełni już tej funkcji, ale pozostał 
w chórze jako śpiewak. Od 4 lat 
chórem dyryguje  Helena Kłosiń-
ska, a  prezesem od 2000 r. jest 
Maria Sroczyńska.

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Powiatowy Urząd  Pracy w Wałczu   realizuje zadania  
z zakresu promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz aktywizacji  zawodowej  osób bezro-
botnych i poszukujących pracy. 

Dobry Kl ima t
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Zbigniew  Ruta,  to  trener karate II klasy, magister socjologii 
(w latach 1987-1992 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu 
Socjologii UAM Poznań), swoją drogę w karate rozpoczął w 1978 
roku w sali treningowej Liceum Ogólnokształcącego w rodzin-
nym Czarnkowie. Przez pierwsze lata ćwiczył karate jako samouk 
podglądając techniki karate z filmów, książek i skryptu wydanego 
przez Poznański Klub Karate. W 1980 roku brał udział w pierwszym 
zgrupowaniu karate w Szczecinie zorganizowanym przez Wacława 
Antoniaka (2 Dan). Zdał tam egzamin na swój pierwszy stopień 
w karate. W 1981 roku  wyjechał na kurs instruktorów karate 
do Leszna. W 1982 roku zdał pomyślnie egzamin końcowy kur-
su w Sierakowie, zostając najmłodszym instruktorem rekreacji ze 
specjalnością karate w Polsce. Doświadczenia instruktorskie oraz 
praktykę zdobywał prowadząc zajęcia szkoleniowe w następują-
cych podmiotach organizacyjnych:

Ognisko TKKF "Nałęcz" w Czarnkowie (1981-1982) • 
Ognisko TKKF "Piast" w Poznaniu (1983-1984)• 
Sekcja Karate Shotokan KU AZS UAM w Poznaniu (1984-• 
1987)
Ognisko Specjalistyczne TKKF "Orient" w Wałczu (1987-• 
1989)
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy w Wałczu (1989-2006)• 
Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu (od 1997)• 

W 1987 roku zamieszkał w Wałczu i natychmiast zorganizo-
wał pierwszą sekcję karate przy Wałeckim Ośrodku Kultu-
ry. W maju 1989 roku po wejściu w życie Ustawy o działalności go-
spodarczej założył drugi w Polsce prywatny klub karate pod nazwą 
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy (ORS Wałcz). Szybko rozwija swoją 
działalność na Pomorzu stając się z czasem największym klubem 
karate w Polsce (ok.1000 osób). Instruktorzy ORS Wałcz prowadzili 
zajęcia w następujących miejscowościach: Czarnków, Wieleń, Krzyż 
Wlkp., Drezdenko, Trzcianka, Wałcz, Jastrowie, Złotów, Człuchów, 
Chojnice, Tuchola, Czersk, Szczecinek, Czaplinek, Połczyn Zdrój, 
Świdwin, Białogard.  
Pracując na polu organizacyjnym i szkoleniowym nie zaniedbuje 
własnego treningu. Bierze udział w licznych stażach treningowych, 
obozach i szkoleniach prowadzonych przez wybitnych mistrzów 
karate m.in. Hidetaka Nishiyama, Hiroshi Shirai, Kenoisuke Eno-
eda, Masao Kawazoe,  Hideo Ochi, Ilija Jorga, i in. Startuje także 
z powodzeniem w zawodach sportowych zdobywając Mistrzostwo 
(Gdynia 1990) i Wicemistrzostwo Polski (Brenna 1995) w kata dru-
żynowym.
Jako instruktor i trener odnosi jednak największe sukcesy. 
Jego wychowankowie zostają multimedalistami Mistrzostw Polski 
(105 medali), Mistrzostw Europy (6 medali) i Mistrzostw Świata 
(1 medal). W latach 1990-1997 należy do czołowych instruktorów 
i działaczy karate tradycyjnego w Polsce zaś jego zawodnicy sta-

nowią trzon reprezentacji Polski w karate tradycyjnym w kategorii 
wiekowej juniora młodszego i juniora. 
W  latach  1994-1997  pełni  funkcję  Dyrektora  Okręgu  XII 
Polskiej Federacji Karate Tradycyjnego z siedzibą w Wałczu. 
Okręg obejmuje swoim zasięgiem województwa: szczecińskie, ko-
szalińskie, pilskie, bydgoskie, 1/2 słupskie. Jest najprężniej działającą  
(obok ośrodka zamojskiego) jednostką terenową Polskiego Związku 
Karate Tradycyjnego. W 1997 roku zakłada Klub Karate Tradycyjnego 
w Wałczu (KKT Wałcz). 
W latach 1998-2001 staje na czele Polskiej Federacji Ka-
rate Tradycyjnego Fudokan skupiając wokół siebie liczne gro-
no instruktorów i klubów karate tradycyjnego Fudokan. Otrzymuje 
prawo do reprezentowania Międzynarodowej Federacji Karate Tra-
dycyjnego Fudokan w Polsce. Wielokrotnie zaprasza do kraju Ilija 
Jorgę 8 Dan - fundatora karate Fudokan oraz Dyrektora Wykonaw-
czego ITFKF. 
W 2003-2010 Klub Karate Tradycyjnego wchodzi w struktury Pol-
skiego Związku Karate. Zawodnicy KKT Wałcz zdobywają  18 medali 
Mistrzostw Polski w karate WKF i karate Shotokan. Od 2004 roku jest 
Przewodniczącym World Shotokan Institute - Poland, niezależnego 
związku sportowego o zasięgu ogólnopolskim, który jest krajowym 
oddziałem World Shotokan Institute organizacji prowadzonej przez 
japońskiego mistrza karate - Sensei Hiroshi Shirai (9 Dan).
Zbigniew Ruta posiada następujące liczne uprawnienia zawodo-
we: instuktora sportu karate tradycyjnego (legitymacja nr 001/PL), 
instruktora sportu karate shotokan, instruktora rekreacji za specjal-
nością karate oraz trenera karate II klasy (AWF Poznań 2007) po-
nadto jest egzaminatorem krajowym i sędzią planszowym (klasy A) 
w World Shotokan Institute – Poland oraz sędzią krajowym klasy B 
w Polskim Związku Karate Fudokan.
Za swoją wieloletnią działalność organizacyjną i sportową został 
laureatem plebiscytu "Gazety Pomorskiej" na najlepszego trenera 
Chojnic w 1994 roku oraz "Trenerem Roku 1995" w Wałczu. Woje-
wódzka Federacja Sportu w Pile nagrodziła jego pracę złotą odzna-
ką "Zasłużony dla rozwoju sportu wyczynowego w woj. pilskim". 
W 1997 roku jako jeden z liderów karate tradycyjnego odebrał 
w Łodzi z rąk Hidetaka Nishiyamy okolicznościowy dyplom za zna-
czący wkład w rozwój karate tradycyjnego w Polsce. 
W maju  2011  roku  uzyskał  stopień  5  Dan zdając egzamin 
przed Sensei Hiroshi Shirai (9 Dan) wchodząc tym samym do elitar-
nego grona zaledwie kilku osób, które mogą się pochwalić w karate 
shotokan tak wysokim stopniem nadanym przez japońskich mi-
strzów. W lipcu 2011 roku sensei Zbigniew Ruta obchodził jubileusz 
30-lecia pracy szkoleniowej w karate.

Strona internetowa Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu  
www.karate.walcz.pl 

Strona internetowa World Shotokan Institute – Poland 
www.wsi-poland.org 

e-mail: wsi.poland@onet.pl
tel. 502 118830

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
DUŻE kluby I INDYWIDUALNOŚCI

Zbigniew Ruta

POWIAT WAŁECKI
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Uczniowski Klub Sportowy „Libero” Wałcz działa na 
terenie powiatu wałeckiego  od 11 lat.
Najważniejszym osiągnięciem Klubu jest to, że wciąż  się 
rozwija, dzięki zaangażowaniu zawodniczek zawodników, 
rodziców, trenerów oraz licznych zwolenników i przyjaciół 
Klubu, którzy nas wspierają i w nas wierzą. Wiele osób do-
cenia naszą pracę i pozytywnie wyraża się o jego sukcesach. 
Znaczącym osiągnięciem jest również to, że gramy na wy-
sokim poziomie zawodniczkami wychowanymi i wyszkolony-
mi w naszym klubie. Przede wszystkim stawiamy na pracę 
z dziećmi i młodzieżą. Staramy się jednak stworzyć możli-
wość gry starszym zawodniczkom, prezentującym wysoki po-
ziom sportowy. III liga kobiet daje możliwości lepszego roz-
woju sportowego młodzieży i pozwala na stworzenie dobrego 
widowiska  sportowego dla sympatyków i kibiców siatkówki. 
Mamy też marzenia i dążymy do osiągania najwyższego po-
ziomu sportowego.
Obecnie nasz klub walczy o  II  Ligę z zespołem AZ-
S-UKS Libero, wspieranym przez Klub Uczelniany PWSZ 
w Wałczu i mamy duże szanse na awans. Klub poczynił 
wiele starań, aby poprawić bazę do gry i stworzyć jak naj-
korzystniejsze warunki do pracy z młodzieżą.  Aby móc się 
rozwijać i rywalizować na najwyższym poziomie, musimy 
mieć możliwość codziennego dwugodzinnego treningu dla 
najstarszych grup wiekowych i pełnowymiarowe boisko do 
gry z najmłodszymi. Dlatego od przyszłego sezonu prze-
nosimy sekcję dziewcząt do Zespołu Szkół Miejskich nr 1 
w Wałczu na Dolnym Mieście, gdzie  tworzymy od nowa 
klasy sportowe. Obecnie trwa nabór  do pierwszej klasy 
dla dziewcząt urodzonych w 1999 roku. 

Najmłodsze dzieci są szkolone w Szkole Podstawowej nr 4 
w Wałczu w UKS Volley przez Agnieszkę Szczerbo-Niefie-
dowicz i Adama Czeszyńskiego. Następnie przechodzą do 
naszego Klubu i dalej rozwijają swoje talenty siatkarskie, 
trenując w poszczególnych grupach  młodzieżowych u Kry-
styny Filipiak i Mariusza Marcinkiewicza a chłopcy u Bogdana 
Pakocy. Prezesem Klubu jest Marek Zawieja, który pragnie, 
aby siatkówka w Wałczu rozwijała się bardzo mocno i przy-
ciągała coraz więcej dzieci i młodzieży oraz licznych kibiców  
na trybunach. Jeśli uda nam się stworzyć drużynę grającą 
w profesjonalnej lidze będziemy bardzo szczęśliwi.
Klub nie bazuje jedynie na dotacji Urzędu Miasta Wałcza, 
ale pozyskuje środki z zewnątrz. W 2011 i bieżącym roku 
udało się nam pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na realizację  projektu: „Zajęcia po-
zalekcyjne dla uczniów uwzględniające naukę pływania” 
oraz Programu „Sportowe Miasto” z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
w ramach  którego zorganizowano Ogólnopolski Festiwal 
Siatkówki dla ok. 250 uczestników, kolonie dla dzieci i wy-
jazdy na mecze Ligi Światowej. 

Najważniejsze sukcesy Klubu:

Trzykrotne Mistrzostwo Polski w Mini Siatkówce 1. 
V miejsce w Mistrzostwach Polski w siatkówce   2. 
plażowej juniorek,
III miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski Junio-3. 
rek – IX m w Polsce,
II miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski o wej-4. 
ście do II Ligi Kobiet- awans do Finału,
III miejsce w Półfinałach Mistrzostw Polski Młodziczek,5. 
Powołanie Olgi Filipiak do Kadry Narodowej 6. 
w siatkówce plażowej,
II miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,7. 
III miejsce w 1/8 Finałów Mistrzostw Polski Kadetów,8. 
Liczne złote i srebrne medale Mistrzostw Woje-9. 
wództwa w Gimnazjadzie piłki siatkowej,

W ubiegłym roku Klub otrzymał z Ministerstwa Edukacji 
narodowej tytuł: „Miejsce Odkrywania Talentów”. Pani Kry-
styna Filipiak otrzymała Srebrną Odznakę  Gryfa Marszałka 
Zachodniopomorskiego  i Srebrny Medal Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej za wkład pracy w rozwój siatkówki w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Pragniemy zachęcić wszyst-
kich sympatyków piłki siatkowej do wspierania wspaniałej 
młodzieży uprawiającej piłkę siatkową.

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

UKS „LIBERO” Wałcz 

Dobry Kl ima t
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2012 jest rokiem jubileuszu 45-le-
cia działalności Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Wałczu. 
Placówka została powołana 1 stycznia 
1967 roku, jako Poradnia Wychowaw-
czo-Zawodowa, przez Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. 
W 2003 roku natomiast,  decyzją Kura-
tora Oświaty w Pile została przekształ-
cona i funkcjonuje pod obecną nazwą. 
Poradnia  Psychologiczno-Pedago-
giczna w Wałczu jest jednostką or-
ganizacyjną  Powiatu  Wałeckiego. 
Zgodnie z przepisami prawa oświatowe-
go zadaniem placówki jest wspomaga-
nie funkcjonowania szkół i przedszkoli 
z terenu powiatu wałeckiego. W chwi-
li obecnej jest to około 12500 dzieci 
i uczniów. Wsparcie otrzymują zarówno 
przedszkola, szkoły, jak i nauczyciele 
oraz rodzice. Swoją działalność po-
radnia prowadzi nieodpłatnie. Pomoc 
udzielana jest poprzez diagnozę, terapię, 
warsztaty dla uczniów na terenie szko-
ły, prelekcje, pogadanki, szkolenia Rad 
Pedagogicznych. W ostatnich latach po-
radnia wyraźnie wzbogaciła swoją ofer-
tę, proponując między innymi treningi 
EEG-Biofeedback, udział w powiatowych 
konferencjach dotyczących ważnych 
aktualnych problemów funkcjonowania 
szkół oraz szkolenia otwarte dla na-

uczycieli z udziałem wybitnych 
specjalistów z danego zakresu 
z kraju. Ostatnie takie szkolenie 
zorganizowano w dniach 22-
23 marca br i dotyczyło pracy 
z dzieckiem z ADHD.
Poradnia  w  Wałczu konse-
kwentnie dąży do tego, by móc 
jak najbardziej efektywnie i sku-
tecznie nieść pomoc dzieciom, 
uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom. I jest to coraz bardziej 
widoczne. Od roku 2009 prze-
jęła już pod swoją opiekę dzieci 
z wadami wzroku, dzięki czemu 
mieszkańcy Powiatu Wałeckiego 
nie muszą już jeździć do Szcze-
cina. Pracownicy stale wzbogacają swoje 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe. 
W wałeckiej poradni zatrudnionych jest  
na stanowiskach nauczycielskich  11 osób, 
w tym pięciu psychologów, dwóch logo-
pedów (w tym neurologopeda), czterech 
pedagogów różnych specjalności (w tym 
doradca zawodowy).
Poradnia wyznaczona została przez Zarząd 
Powiatu do wdrożenia projektu organiza-
cji Centrum Rozwoju Edukacji, a pierw-
szej jego fazie przeprowadzenia projektu 
wdrożeniowego pod nazwą „Bezpośrednie 
kompleksowe wsparcie szkół i placówek” – 
projekt systemowy MEN i ORE.

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu 45-LECIE 

POWIAT WAŁECKI

W sobotę 24.03.2012 roku w Wałczu woj. zachodnio-
pomorskie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski 
w Karate Fudokan. Organizatorem  imprezy był Polski 
Związek Karate  Fudokan, World  Shotokan  Institute 
– Poland oraz Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu. 
Zawody  zorganizowano  przy  wsparciu  finansowym 
ze  strony  Starostwa  Powiatowego  w  Wałczu  oraz 
współudziale  organizacyjnym  Centralnego  Ośrodka 
Sportu OPO w Wałczu. 
Turniej przeznaczony był dla grupy wiekowej juniorów młod-
szych-kadetów /roczniki urodzenia 1998-1997/, juniorów 
/1996-1994/, młodzieżowców /1993-1991/ i seniorów /1990 
i starsi/ i odbywał się w następujących konkurencjach za-
wodniczych: kata drużynowe kobiet i mężczyzn, enbu kobie-
ta – mężczyzna, enbu mężczyzna – mężczyzna oraz kumite 
drużynowe kobiet i mężczyzn.  Spośród 19 rozegranych kon-

kurencji 3 miały niepełną obsadę jednak zgodnie z przepi-
sami Polskiego Związku Karate Fudokan konkurencja może 
być rozegrana jeśli do startu zgłoszone zostaną minimum 2 
drużyny. Tak rozegrane zostało kata i kumite seniorek oraz 
kata młodzieżowców, w których do rywalizacji stanęły  tylko 
po 2 zespoły. Pozostałe 17 konkurencji miało pełną obsadę.  
Najmocniej reprezentowane były kategorie wiekowe kade-
tów oraz seniorów.
      Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan otworzył 
dr Bogdan Wankiewicz – Starosta Powiatu Wałeckiego. Łącz-
nie w turnieju przed licznie zgromadzoną publicznością za-
prezentowało się 124 zawodników i zawodniczek z 15 klubów 
/Kolno,  Sopot, Warszawa,  Poznań, Jaktorów, Krotoszyn, 
Zduny, Jastrowie, Środa Wlkp., Człuchów, Słupsk, Rzecze-
nica, Starachowice, Tuczno, Wałcz/. Najliczniejszą reprezen-
tację na Drużynowe Mistrzostwa Polski wystawił Klub Karate 
Tradycyjnego w Wałczu /20 zawodniczek i zawodników/.  
Łącznie we wszystkich konkurencjach  turnieju wystąpiło  87 
drużyn, co należy uznać za zadowalającą ilość.
     Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan za-
szczycili swoją obecnością: Paweł Suski - Poseł na Sejm VI 
Kadencji, dr Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki, Jerzy 
Goszczyński - Wicestarosta Wałecki, Marek Giłka – Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady 
Miejskiej w Wałczu, Elżbieta Pawlak - Wiceburmistrz Tuczna, 
Piotr Marszałek - Dyrektor COS Warszawa, Dariusz Bajkowski 
- Prezes Polskiego Związku Karate Fudokan, Maurycy Waw-
rzyniak – Prezes Polskiej Federacji Karate Sportowego.
     W turnieju zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego z Wałcza 
oraz Uczniowskiego Klubu Karate „Shotkan” z Tuczna zapre-
zentowali się znakomicie.  Reprezentanci KKT Wałcz zdobyli 20 
medali /8 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych/ zaś zawodnicy 
z Tuczna zdobyli 8 medali /1 złoty,  2 srebrne i 5 brązowych/.

Szczegółowa relacja z mistrzostw 
na stronie www.powiatwalecki.pl

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan  

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

www.pppwalcz.com

W ramach obchodów jubileuszu 45-lecia 
poradnia przeprowadziła działania pod na-
zwą „Marzec miesiącem z poradnią”. 
Złożyły się na nie: przeprowadzenie X Gieł-
dy Zawodoznawczej, Dnia Dodatkowych 
Diagnoz Logopedycznych, dwudniowego 
szkolenia dla nauczycieli oraz konferencji 
– jej uczestnicy mogli zapoznać się nie tyl-
ko z pracą placówki, ale także wysłuchać 
wykładu na temat  „Jak podnosić jakość 
edukacji? Umiejętności złożone polskich 
uczniów- diagnoza problemu na podsta-
wie badań PISA” wygłoszonego przez 
panią Annę Kajtowską-Ślęzak z Instytutu 
Badań Edukacyjnych.
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życzy 

Paweł Suski

Poseł na Sejm RP

CYKL SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW 
z Powiatu Wałeckiego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
dniu  15 marca  rozpoczęła  przyjmowanie wniosków 
o przyznanie płatności w  ramach systemu wsparcia 
bezpośredniego,  ONW  oraz  płatności  rolnośrodowi-
skowych na rok 2012.

    O takie formy wspar-
cia mogą starać się 
wszyscy producenci 
rolni zamieszkujący na 
terenie powiatu wa-
łeckiego. Pracownicy 
Agencji spodziewają się 
około 1100 wniosków 
o przyznanie płatności 
bezpośrednich i ONW 
oraz kilkuset o wsparcie 

Dobry Kl ima t

Wicemarszałek Andrzej  Jakubowski  podpisał  28  lu-
tego  br.  kolejną  umowę  w  ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Zachodnio-
pomorskiego na lata 2007-2013. Tym razem dofinan-
sowana  została  inwestycja  Zachodniopomorskiego 
Towarzystwa Przyrodniczego, które za ponad milion 
złotych wybuduje zagrodę pokazową żubrów na tere-
nie Gminy Mirosławiec. 

Podpisana umowa, przyznająca dofinansowanie ze środków 
RPO WZ opiewa na kwotę 825 000 złotych (wartość całkowita 
projektu to 1 100 000 złotych). Przedmiotem inwestycji, re-
alizowanej przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodni-
cze, jest budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Miro-
sławiec wraz z obiektami do ich obsługi. Zagroda usytuowana 
będzie w granicach areału wolnego stada żubrów bytującego 
na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec, Wałcz i Świerczyna. 
W ramach projektu wybudowane zostaną również m.in. gara-
że, magazyn paszowy, taras widokowy oraz budynek socjal-
no – mieszkaniowy, przeznaczony dla pracowników obsługi. 
Nadrzędnym celem przyświecającym autorom projektu jest 
ochrona żubra jako gatunku zagrożonego wyginięciem. Reali-
zacja tej inwestycji przyczyni się do zapewnienia możliwości 
zasilenia wolnej populacji żubrów osobnikami urodzonymi w za-
grodzie pokazowej, z rodziców o genotypach reprezentujących 
cechy odmienne od miejscowych zwierząt oraz zminimalizo-
waniem stresu, jakiego zwierzęta doświadczają w kontaktach 

Zagroda pokazowa żubrów na terenie 
Gminy Mirosławiec

z turystami. Dodatkowo projekt ma za zadanie popularyzować 
wiedzę o żubrach i metodach ich ochrony oraz przyczyni się do 
wzrostu walorów turystycznych regionu poprzez wyekspono-
wanie żubrów jako jego szczególnej wartości.
Budowa zagrody rozpoczęła się w czerwcu 2011 r., nato-
miast zakończenie prac planowane jest na grudzień 2013 
r. Projekt jest realizowany w ramach priorytetowej Osi 4. 
Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.5. Ochro-
na przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie 
4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody 
(w tym NATURA 2000) Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013. (www.wzp.pl).

z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego. Dokumenty 
można składać osobiście w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR 
w Mirosławcu, za pośrednictwem poczty oraz przez Internet.                                                                                                                                        
      Elektroniczna forma przekazania wniosku jest dogodna 
dla rolników, gdyż nie muszą przyjeżdżać do Mirosławca, 
gdzie znajduje się siedziba jednostki powiatowej ARiMR.
 Ponadto odpowiadając na potrzeby rolników gminy Wałcz, 
Tuczno i Człopa, Wiktor Kwaśniewski kierownik Biura Po-
wiatu Wałeckiego ARiMR postanowił, że utworzone zosta-
ną zamiejscowe punkty przyjmowania wniosków, w któ-
rych dyżury pełnić będą pracownicy Agencji.
 Informację o miejscach, i terminach dyżurów można uzyskać 
w BP ARiMR – tel. 67 259 54 67 lub w terenowej  jednostce 
doradztwa rolniczego – tel. 67 258 97 30. 
   Aby przypomnieć zasady przyznawania wsparcia reali-

zowanego przez ARiMR oraz poinformować o zmianach 
w płatnościach na rok 2012 pracownicy Terenowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Wałczu i BP Wałeckiego 
ARiMR przeprowadzili wspólnie cykl szkoleń dla rolników 
powiatu wałeckiego.
    Spotkania z rolnikami cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. W czterech szkoleniach, które odbyły się w miej-
scowościach Wałcz, Tuczno, Człopa i Mirosławiec uczest-
niczyło około 200 osób.
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Aqua Aerobik

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

VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o. •  ul. Budowlanych 10  •  78-600 Wałcz  •  Polska • T +48 (67 356 51 00  •  F +48 (67) 356 51 09  •  vnhwalcz@rettigicc.com  •  www.rettigicc.com
Prezes Zarządu: Klaus Rogetzer • Członek Zarządu: Marek Kiszka • Członek Zarządu: Piotr Higersberger 
KRS 0000069491  Sąd Rejonowy w Koszalinie •  REGON 570206059 • Kap. Zakładowy 32 100 000 PLN 

Bank Pekao  S.A.  PLN – 18 124066091111000049328983 • EUR – 55 124066091978000049345010 • SWIFT – PKOPPLPW

VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o.

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

Basen

Zapraszamy klientów indywidualnych i grupy

basen czynny w godzinach: 
poniedziałek - piątek: 9.00-21.00

sobota i niedziela: 9.00-18.00 

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

Nauka pływania 

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

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

Jacuzzi

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

Kabina IR z koloroterapią 

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


