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SPOTKANIA NA MIEDZY 2012
Powiat Gorzowski i Gmina Santok były 
organizatorem tegorocznych "Spotkań 
na miedzy" imprezy plenerowej, realizo-
wanej na mocy porozumienia o partner-
skiej współpracy pomiędzy zaprzyjaźnio-
nymi powiatami. 

Podczas tegorocznych spotkań, które zorganizowa-
no w miejscowości Santok w dniu 16 czerwca 2012r. 
do porozumienia trzech powiatów oficjalnie dołączył 
powiat gorzowski. Uroczystego podpisania listu in-
tencyjnego dokonali: dr Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki, Andrzej Bajko Starosta 
Strzelecko - Drezdenecki, Wiesław Maszew-
ski Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki i Jó-
zef Kruczkowski Starosta Gorzowski. Powiat 
Wałecki oprócz Starosty reprezentowali Tadeusz 
Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny 
Sekretarz Powiatu. 
Ideą corocznych spotkań jest rozszerzenie dobrosą-
siedzkich kontaktów oraz prezentacja dorobku kultu-
ralnego i turystycznego sąsiadujących ze sobą regio-
nów. W programie tegorocznych spotkań na miedzy 
zorganizowano m.in.: zawody wędkarskie na rzece 
Noteć, rajd turystyczny - trasy piesze i rowerowe, 
konkursy sportowo - krajoznawcze z nagrodami, zlot 
wodniaków, zwiedzanie muzeum, grodziska i wyko-
palisk, występy artystyczne oraz zabawę taneczną.

pierwszy festiwal żubra w mirosławcu 
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powiat z energią - "wszystko gra na 110 kv" 
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Dzień Samorządu Terytorialnego 
w Pałacu Prezydenckim (28 V 2012r.)
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67 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej 

latach od zakoń-
czenia najbardziej 
krwawej z wojen 
pojawiają się ha-
sła, które mają 
zamazać wojen-
ne winy. Mówi się 
o polskich obozach 
koncentracyjnych, 
kładzie się na-
cisk na zjawisko 
mordowania lud-
ności pochodze-
nia żydowskiego 
przez Polaków, wysuwa się roszczenia o odszkodowania za 
utracone w Polsce mienie, co de facto oznacza, że spraw-
cą nieszczęść związanych z II wojną światową było państwo 
polskie. To tylko niektóre, ale jakże często pojawiające się 
hasła mające z jednej strony utrwalić zniekształconą histo-
rię, a z drugiej wzbudzić w Polakach poczucie winy, a także 
przygotować grunt pod ewentualne odszkodowanie, które 
ma wypłacić państwo polskie".
Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu i całej powiatowej 
społeczności złożył wyrazy najwyższego szacunku wszystkim kom-
batantom, którzy na wszystkich frontach II Wojny Światowej nie 
szczędzili swojej krwi, swego zdrowia i życia na rzecz Wolnej Polski. 
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej poległym w walkach 
o wyzwolenie Sybirakom dokonali poseł Paweł Suski, wicestarosta 
Jerzy Goszczyński, burmistrz Zdzisław Tuderek, dowódca Garnizo-
nu Wałcz płk Adam Polowy, Sekretarz Generalny Zarządu Główne-
go Stanisław Sikorski i prezes wałeckiego oddziału Związku Sybira-
ków Robert Karbowniczek. Poświęcili ją ks. prałat Romuald Kunicki 
i proboszcz parafii prawosławnej Piotr Żornaczuk. 

Uroczysty Apel Pamięci z okazji 67 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej 
Cmentarz Wojenny w Wałczu - 8 maja 2012 r.

Uroczystość rozpoczęła 
się hymnem i modlitwą 
za poległych, którą od-
mówili: proboszcz parafii 
wojskowej pw. św. Fran-
ciszka z Asyżu ks. Prałat 
ppłk Władysław Kozicki 
i proboszcz parafii pra-
wosławnej ks. Piotr Żor-
naczuk. W uroczystości 
udział wzięli: Paweł 
Suski Poseł na Sejm 
RP, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta Wałecki, 
Zdzisław Tuderek Bur-
mistrz Miasta Wałcz 
delegacje Starostwa Po-
wiatowego, Urzędu Mia-
sta Wałcza, wojska, po-
licji, straży pożarnej, du-
chowieństwa, szkół, zakładów pracy stowarzyszeń i harcerze. 
Gośćmi specjalnymi byli reprezentanci Związku Sybiraków 
ze Szczecina na czele z Sekretarzem Generalnym Zarządu 
Głównego Stanisławem Sikorskim. 
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki w swoim prze-
mówieniu mówił: "należy ciągle i z olbrzymią determinacją 
przypominać o przyczynach, przebiegu i skutkach II wojny 
światowej. - Czas nie może zamazać ofiar, ich liczby i szaleńczej 
ideologii, która posłużyła narodowo - socjalistycznym Niem-
com i komunistycznemu Związkowi Radzieckiemu do wprowa-
dzenia zbrodniczych mechanizmów, w efekcie których 55 mln 
ludzi straciło życie. Narzuca mi się smutna refleksja: po 67 

73 Rocznica agresji ZSRR na Polskę   

Obok władz powiatu w uroczystości uczestniczyli: Paweł Suski 
Poseł na Sejm RP, Generał Broni Rainer Korff - Dowód-
ca Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego, 
Generał Dywizji Bogusław Samol - Zastępca Dowódcy 
Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodnie-
go, Generał Brygady Morten Danielsson - Szef Sztabu 
Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego, 
Generał Dywizji dr Jerzy Biziewski - Dowódca 2 Kor-
pusu Zmechanizowanego w Krakowie, Generał Bryga-
dy Andrzej Knap - Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu 2 
Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, płk Wojciech 
Kucharski - Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia 
Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód, płk Ma-
rian Matoszka - Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu Bry-
gady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu 

Północny - Wschód, ks. Prałat ppłk Władysław Maciej 
Kozicki - Proboszcz Parafii Wojsk p.w. św. Franciszka 
z Asyżu w Wałczu, ppłk Wiesław Gwóźdź - Dowódca 
100 Batalionu Łączności, ppłk Krzysztof Łukaszczyk - 
Dowódca 104 Batalionu Zabezpieczenia i Robert Kar-
bowniczek - Prezes Powiatowej Rady Kombatanckiej.
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki w swoim wystą-
pieniu wspomniał o 17 września 1939 r. kiedy na Polskę pod-
stępnie napadła Armia Czerwona. Nikt wówczas nie mógł prze-
widzieć, że na podstawie tajnego paktu o nieagresji zawartego 
między Niemcami i Związkiem Radzieckim w dniu 23 sierpnia 
1939 r. nastąpi dzień apokalipsy. W czasie walk obronnych do 
niewoli dostało się 240 tys. żołnierzy polskich. Kilka miesięcy 
później setki tysięcy Polaków trafiło do sowieckich obozów 
na Sybir i do Kazachstanu.
Wicestarosta wspomniał również o Sybirakach, którzy w tam-
tym tragicznym czasie byli dziećmi. Były to dla Nich lata szcze-
gólnych cierpień, przeżyć, których oby już żadne pokolenia nie 
musiały zaznawać - powiedział wicestarosta.
Po Apelu Pamięci i salwie honorowej delegacje urzędów, za-
kładów pracy, służb mundurowych, organizacji oraz placówek 
i instytucji oświatowych złożyły wieńce pod pomnikiem. Organi-
zatorami obchodów był wałecki Związek Sybiraków i Starostwo 
Powiatowe w Wałczu.
Po uroczystości w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się 
spotkanie posła Ziemi Wałeckiej, władz samorządowych po-
wiatu, miasta Wałcz i organizacji kombatanckich z najwyższym 
dowództwem Wojska Polskiego oraz Sojuszniczym. Obecność 
na uroczystościach powiatowych wysokiej rangi dowódców 
wojskowych związana jest z trwającymi obecnie ćwiczeniami 
operacyjnymi wojsk sojuszniczych na Poligonie Drawskim pod 
kryptonimem "ANAKONDA 12".

17 września 2012 r. odbywały się Powiatowe Uroczystości z okazji 73 
Rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz 84 Rocznicy Powstania Związku 
Sybiraków. Obchody rozpoczęły się Mszą w kościele pw. św. Mikołaja, 
a następnie na skwerze przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego 
gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk. 
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Rolnicy z Lubieszy 19 czerwca 2012 
r. w Warszawie spotkali się m.in. 
z prezydentem Bronisławem Komo-
rowskim oraz wiceministrem rol-
nictwa i rozwoju wsi Kazimierzem 
Plocke. Podczas uroczystości w ogro-
dach Pałacu Prezydenckiego laureatom 
konkursu AgroLiga 2011 na szczeblu 
centralnym zostały wręczone listy gra-
tulacyjne, puchary i dyplomy. Puchary 
i listy gratulacyjne wręczał m.in. Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Tomasz Kołodziej, który wraz 
z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim, 
był w tym roku honorowym patronem 
konkursu. Konkurs Agroliga organizowa-
ny od 19 lat, wyłania i promuje najlepszych polskich rolników 
oraz najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej. Na szczeblu 
wojewódzkim organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym - przez Re-
dakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy 

Mistrzowie  AGROLIGI  z  Powia tu  Wa łeck iego
Agnieszka i Mirosław Ignaszakowie z Lubieszy (gm. Tuczno) zostali krajowymi laureatami Agroligi 2011

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się finałowa gala konkursu 

ze Stowarzyszeniem Agro Biznes Klub. 
Celem konkursu jest wyłonienie i nobilitacja 
Mistrzów Krajowych AgroLigi w kategoriach 
Rolnicy i Firmy, promocja indywidualnych 
rolników oraz firm potrafiących produkować 
na konkurencyjnym rynku wyroby bardzo 
dobre, wkładających w pracę całe swoje 
serce, umiejętnie korzystających ze świad-
czeń unijnych.
Pan Mirosław Ignaszak prowadzi 
z żoną swoje gospodarstwo od ośmiu lat. 
Rolnikiem jest z pasji i wykształcenia (ma-
gister rolnictwa). Gospodarstwo o pow. 13 
hektarów przejął po rodzicach, które przez 
kilka lat powiększyło się do 70 ha. Na are-

ale tym uprawia ziemniaki, rzepak, pszenicę i jęczmień. To, 
co wyróżnia gospodarstwo, to pełne nawadnianie upraw, 
co przekłada się na dobre zbiory. Rolnicy z powiatu wałec-
kiego do udziału w konkursie przekonali się po namowie 
pracowników wałeckiego ZDR-u.

Po uroczystym otwarciu i życzeniach, które złożył wszystkim 
rolnikom Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, powitano za-
proszonych na dożynki gości. W gronie tym znaleźli się m.in.: 
Poseł RP Paweł Suski, starosta Bogdan Wankiewicz, 
wicestarosta Jerzy Goszczyński, burmistrz Mirosław-
ca - Piotr Pawlik, burmistrz Tuczna - Krzysztof Hara, 
zastępca wójta Gminy Wałcz Janusz Bartczak, staro-
stowie tegorocznych dożynek powiatowo - gminnych 
Janina Laudańska i Stefan Fedyniak, główny doradca 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go Władysław Bartosik, dziekan Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej - Marek Olesiak, proboszcz parafii 
św. Antoniego w Człopie ks. Bogdan Podbielski, pro-
boszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Mielęcinie - 
Wojciech Staszczak, przewodniczący rad gminnych, rad-
ni, przedstawiciele stowarzyszeń, rad sołeckich, sołtysi oraz 
mieszkańcy gminy Człopa oraz terenów sąsiednich.
Dożynki są jednym z najpiękniejszych dni w roku każdego 
rolnika. Jest to radość z pomyślnie zakończonych zbiorów 
i przede wszystkim podtrzymywanie przez mieszkańców 
wsi narodowej tradycji. 
Niech radość z zakończenia zbiorów, będzie naszą wspólną 
radością - stwierdził starosta Bogdan Wankiewicz. W swoim 
wystąpieniu starosta wspomniał również o tradycji organizo-
wania dożynek powiatowo - gminnych, priorytetowym, rol-
niczym charakterze powiatu oraz trudnych zadaniach, jakie 
w dobie kryzysu stoją po stronie osób, których podstawowym 
źródłem utrzymania jest rolnictwo. 
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, któ-
ry połączony był z oceną stoiska promocyjnego zwyciężyły 
wszystkie gminy. Ich przedstawiciele otrzymali równorzęd-
ne nagrody. Tak jak w poprzednich latach reprezentanci 
poszczególnych sołectw prześcigali się w różnorodności po-
traw, mocy i aromatu nalewek, jak również pomysłowych 

Dożynki powiatowe 

Tegoroczne powiatowo - gminne dożynki odbyły 
się 8 września 2012 r. na stadionie miejskim w Czło-
pie. Powiatowo - Gminne Święto Plonów rozpoczę-
ło się Mszą św. w kościele pw. św. Antoniego, którą 
odprawili proboszcz Bogdan Podbielski oraz pro-
boszcz parafii Mielęcin ks. Wojciech Staszczak. 

aranżacji postaci ze słomy. Po raz pierwszy zorganizowano 
konkurs na największą dynię powiatu wałeckiego. Zwyciężyła 
dynia wyhodowana w gospodarstwie Floriana Guzowskiego 
w miejscowości Szwecja, która ważyła 33,8 kg. Drugie miej-
sce zajęła dynia należąca do Roberta Kuriaty z Człopy - 31 
kilogramów, trzecią w swoim ogrodzie wyhodował Marian 
Kosowiec w miejscowości Jeziorki - 30,3 kg. 
Dużo emocji wzbudził konkurs dla vipów. Udział w tej rywa-
lizacji wzięli burmistrzowie wraz z przedstawicielami swoich 
gmin. W konkursie tym należało dobiec do stolika, wypić 
przez słomkę mleko, oddzielić słonecznik od pestek dyni 
na drugi talerzyk, następnie wrzucić do kalosza 5 ziemniaków. 
Każdy z zawodników musiał tak długo wrzucać, aż wszystkie 
znalazły się w gumowym bucie. Następnie obiegali kalosz 
i dzięki temu startował kolejny zawodnik. W tej konkurencji 
najlepsze były reprezentacje gmin Człopy i Gmina Wałcz. 
W przerwach można było posłuchać występów wokalnych 
pań z klubu seniora w Człopie i Jagliczanek, a także bardziej 
współczesnych utworów w wykonaniu "Och Karol" i "Braci 
M". Swoje stoiska promocyjne z terenu gminy Człopa przy-
gotowały Jaglice, Mielęcin i Wołowe Lasy (reprezentacja 
w konkursie powiatowym) oraz Drzonowo. Poza tym obecne 
były także Tuczno, Mirosławiec, Gmina Wałcz. Na stadionie 
stanęły także stoiska Starostwa Powiatowego, w ramach 
którego obecny był również Powiatowy Urząd Pracy, a tak-
że Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz 
z KRUS-em, Spółdzielczego Banku w Zakrzewie. Również 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej 
poza bogatą ekspozycją ogrodniczą oferowało super gro-
chówkę i swojskie jadło.
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Zakończono modernizację liczącego 103,4 km długości odcin-
ka linii kolejowej między Wałczem a Ulikowem. Prace prowa-
dzone były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa z wykonawcą została podpisana 6 kwietnia 2010 
roku. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2010 roku. 
W ramach przedsięwzięcia wymieniono 3 km szyn, 17 000 
sztuk podkładów strunobetonowych i 2600 sztuk podkładów 
drewnianych. Uzupełniono brakujące elementy nawierzchni 
kolejowej oraz poprawiono stan skarp i nasypów. Wyremon-
towano mosty nad Płociczną i Korytnicą. Oprócz kapitalnego 
remontu konstrukcji kratownicowej i wymiany nawierzchni, 
konserwacji poddano również filary z cegieł. Zmodernizo-
wano wiadukt w Reczu Pomorskim i dwa przepusty. W celu 
uruchomienia łączności przewodowej między Wałczem a Ka-
liszem Pomorskim ułożono kabel teletechniczny. Zbudowano 

maszty antenowe w Wałczu i Kaliszu Pomorskim w ramach 
modernizacji systemu łączności radiowej. Na pięciu przejaz-
dach kolejowych w Wałczu wymieniono nawierzchnię i za-
montowano nowe urządzenia sygnalizacyjne. Na pozostałych 
przejazdach kolejowych wymieniono płyty przejazdowe oraz 
poprawiono stan dojazdów, a w ich pobliżu wykoszono trawę 
i krzewy aby dostosować trójkąty widzialności do prędkości 
pociągów do 100 km/h. Zmodernizowano nawierzchnię pe-
ronów wraz z oświetleniem oraz postawiono wiaty z ławkami 
i elementami małej architektury na stacjach i przystankach. 
Nowe oświetlenie zbudowano na przystankach osobowych 
Jeziorki Wałeckie, Krępa Krajeńska i Sulino.
Końcowym efektem modernizacji linii 403 Pila - Ulikowo na od-
cinku Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo było przywrócenie 
bezpośredniego połączenia kolejowego Wałcza ze Szczeci-
nem. Prędkość autobusów szynowych wzrośnie do 100 km/h 
(z miejscowymi ograniczeniami od 60 km/h do 90 km/h wy-

Już 1 od września znowu można podróżować koleją na trasie Wałcz - Kalisz Pomorski - Szczecin 

Po 12 latach wróciło połączenie kolejowe 
między Wałczem i Szczecinem     

nikającymi z geometrii toru) i zwiększy się przepustowość linii 
pozwalająca na uruchomienie większej liczby pociągów.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruk-
tury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zakład Zachodniopo-
morski w Stargardzie Szczecińskim. Całkowity koszt projektu: 
19 678 812,00 PLN z maksymalnym dofinansowaniem ze środ-
ków RPO WZ wynoszącym 75% kosztów kwalifikowanych.
Z udziałem Wojciecha Drożdża Wicemarszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewi-
cza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wice-
starosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powia-
tu, Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu 
i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 2 sierp-
nia 2012 r. w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbyło 
się uroczyste spotkanie poświęcone działaniom poprze-
dzającym przywrócenie kolejowego ruchu pasażerskie-
go na odcinku Kalisz Pomorski Wałcz oraz uruchomieniu 
pociągów w bezpośredniej relacji Szczecin - Piła.

W spotkaniu uczestniczyli również: Józef Matuszczyk Dyrektor 
Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Oddział w Szcze-
cinie, Jadwiga Rajkiewicz Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
i Transportu, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Andrzej 
Chańko Dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Przewo-
zów Regionalnych, Mieczysław Jezierski Dyrektor ENEA S.A. 
w Wałczu, Mirosław Mantaj Starosta Pilski, Krzysztof Szewc 
Wiceprezydent Piły, burmistrzowie i wójt gmin Powiatu Wa-
łeckiego, dyrektorzy jednostek powiatowych, radni Rady Po-
wiatu oraz przedstawiciele duchowieństwa i straży pożarnej. 
Spotkanie połączone było z przejazdem pociągu specjalnego 
po zmodernizowanej linii kolejowej nr 403. Uczestnicy spo-
tkania mieli możliwość zapoznania się z najnowszym tabo-
rem Województwa Zachodniopomorskiego oraz aktualnym 
stanem zmodernizowanej infrastruktury. 

dr Wojciech Drożdż 
Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego 
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Powiatu, Dariusz Izban - muzyk, prowadzący III edycję 
spotkań. Czwarty raz przyznawana była także nagroda hono-
rowa „Maski Con Anima. 
Starosta Wałecki przedstawił prowadzącego tegoroczne 
spotkania, którym był Krzysztof Głombowicz. W listo-
padzie ubiegłego roku w Wałczu prowadził on konferencję 
„Dokręcić szczyty..” i IV Rozgrywki Sportowe Osób Porusza-
jących się na Wózkach. W czerwcu prowadził Mistrzostwa 
Polski w pływaniu w Szczecinie, był w Krakowie u Anny 
Dymnej na Festiwalu „Zaczarowanej piosenki”. W lutym pro-
wadził także Puchar Świata w Jakuszycach z udziałem Ju-
styny Kowalczyk. Wiele lat współpracował z TVP2, uczest-
nik wyprawy osób niepełnosprawnych na Kilimandżaro.  
Przed ogłoszeniem wyników odbył się przepiękny pokaz su-
kien ślubnych. Modelkami były podopieczne WTZ w Wałczu. 

I - Dom Gościnny w Dzięciołówce
II - ŚDS Wałcz

III miejsce - WTZ Koszalin
GRAND PRIX - ŚDS Szczecinek i ŚDS Borne Sulinowo  
Wyróżnienia otrzymali: WTZ Czarne, WTZ Białogard, TPD 
Kalisz Pomorski, WTZ Szczecinek, WTZ Wieleń, Szko-
ła Podstawowa Nr 3 w Trzciance, WTZ Modrzewiec, 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nie-
mieńsku i SDN „Uśmiech” w Wałczu.

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wa-
łeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty 
i Tadeusz Łożeckiego w dniu 21 czerwca 2012 
roku odbyły się V Wałeckie Spotkania Artystycz-
ne Osób Niepełnosprawnych. 
 
Zaproszonych gości przy-
witali podopieczni Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej 
w Wałczu - organizatorzy 
uroczystości oraz laure-
aci spotkań z roku ubie-
głego - uczestnicy WTZ 
z Białogardu i Środowi-
skowego Domu Samopo-
mocy z Wałcza. Wszyscy 
zaśpiewali hymn spo-
tkań, którego autorem 
tekstu i kompozytorem 
jest Marek Giłka.
Na scenie tegorocznej 
Con Animy wystąpili: 
Stowarzyszenie Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech” z Wałcza, Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy w Niemieńsku, WTZ Koszalin, WTZ 
Modrzewiec, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance, WTZ Wie-
leń, WTZ Białogard, WTZ Szczecinek, Dom Gościnny w Dzię-
ciołówce woj. Podlaskie, TPD Kalisz Pomorski, ŚDS Szczecinek, 
ŚDS Borne Sulinowo, ŚDS Wałcz, WTZ Czarne oraz WTZ Wałcz.  
W czasie trwania spotkań wystąpiło aż 164 artystów z 15 
różnego typu placówek. Organizatorem spotkań był Warsztat 
Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Dzieci Niepełnospraw-
nych „Uśmiech”, Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. 
Nagrody Con Aniumy 2012 przyznawało Jury składzie: Ewa 
Poetschke - przewodnicząca jury- członek Zarządu orga-
nizacji działających na rzecz dorosłych osób niepełnospraw-
nych w Bergen w Norwegii, Danuta Kęsek - specjalista od 
rehabilitacji społecznej przy PCPR w Wałczu, Radna Rady 

Con Anima 2012

Od 9 do 23 września odbywały się 
w Wałczu XV Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, których organizatorem było Sto-
warzyszenie Rodzin Katolickich dzia-
łające przy parafii pw. św. Mikołaja. 

9 września 2012 r. w sali klubowej WCK 
odbył się wernisaż wystawy „Budujemy dom 
na skale”, na której można było oglądać pra-
ce wałeckich plastyków, uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

13 września w czytelni WCK odbyło się 
spotkanie z Janem Sabiniarzem - architektem, poetą, prozaikiem, 
autorem tekstów i kompozytorem ballad.

Dnia 14 września (piątek) Mszy świętej w naszym kościele 
przewodniczył i wygłosił Słowo Boże bp ordynariusz Edward 
Dajczak, który później spotkał się w auli Zespołu Szkół Nr 1 
z samorządowcami w tym z dr Bogdanem Wankiewiczem 
Starostą Wałeckim, Jerzym Goszczyński Wicesta-
rostą i Zbigniewem Wolnym Sekretarzem Powiatu, 
nauczycielami oraz pracownikami służby zdrowia. Podczas 
półtoragodzinnego spotkania bp Edward Dajczak opowia-
dał o swoich doświadczeniach ewangelizacyjnych. Biskup 
podkreślał także rolę, jaką w życiu młodych ludzi powinni 
spełniać nauczyciele i wychowawcy – nie tylko ci pracujący 
z dziećmi i młodzieżą w szkołach.
W sobotę 15 września br. Mszę świętą pięknym śpiewem 

Podsumowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej

uświetnił Chór Cantores z Człopy, który póź-
niej wykonał kilkanaście pieśni m.in. po ła-
cinie, a „Ave Maria” zaśpiewała samodziel-
nie pani Maria Sroczyńska.
W ramach DKC, 20 września br. Je-
rzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki 
uczestniczył w koncercie "Jest takie miejsce" 
- etiuda teatralna i koncertowa pod kierow-
nictwem Jolanty i Marka Giłków w wykonaniu 
uczniów II LO im. J. Tischnera, który odbył 
w Wałeckim Centrum Kultury.  

Ostatnim punktem programu XV Dni Kultury Chrześci-
jańskiej był Festyn Parafialny, który odbył się 23 września 
w ogrodach parafialnych, w którym wziął udział Jerzy Gosz-
czyński Wicestarosta Wałecki. Festyn skierowany był nie tyl-
ko do parafian, ale i wszystkich mieszkańców miasta, którzy 
chcieli spędzić niedzielne popołudnie w rodzinnym gronie. 
Dnia 28 września 2012 r. Bogdan Wankiewicz Staro-
sta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczest-
niczyli w spotkaniu podsumowującym Dni Kultury Chrześci-
jańskiej na zaproszenie ks. Prałata dr Antoniego Badury i p. 
Alicji Kuczkowskiej prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich. Podczas spotkania, które odbyło się w kościele pw. 
św. Mikołaja w Wałczu, podzielono się refleksjami na temat 
przebiegu tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej, a tak-
że planami na przyszłe lata. 
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POWIAT WAŁECKI

W obecności Olgierda Geblewicza Marszałka Zachodniopomorskie-
go, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Piotra Świder-
skiego Wójta Gminy Wałcz i Janusza Bartczaka Zastępcy Wójta, 
Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca i Zastępcy - Dariusza Barto-
sika, przedstawicieli WFOŚ i GW i wielu zaproszonych gości została 
otwarta zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Mirosławcu. 
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CZŁOPA

Inwestycja kosztowała prawie 8,5 mln 
złotych. Dofinansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich ma wynieść 4 
mln złotych. Pozostała część finansowania, 
to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i kredyt WBK. Po dofinansowaniu do spłaty 
pozostanie ponad 4 mln złotych.

Odnawialne źródla energii
W dniu 25 czerwca 2012 roku 
w Lassan (Niemcy) odbyła się 
konferencja dotycząca odnawial-
nych źródeł energii. Oprócz po-
znania inwestycji już istniejących 
i produkujących energię przed-
stawiono inne możliwości rozwoju 
w tym kierunku w Gminie Lassan. 
Kolejny dzień konferencji odbył 
się w Człopie w Polsko-Niemiec-
kim Centrum Kultury i Sportu oraz 
w budynku Nadleśnictwa Człopa, 
gdzie Nadleśniczy Wiesław Kacz-
marek przedstawił temat gospo-
darki leśnej jako możliwego źró-
dła energii odnawialnej. 
Podczas polskiej części konferen-
cji zdefiniowano możliwości oraz 
ograniczenia rozwoju zielonej 
energii w Gminie Człopa. Według 
założeń Polskiego Rządu, do roku 
2020 w każdej gminie ma po-
wstać przynajmniej jedna bioga-
zownia. Partnerstwo z niemiecką 
gminą Lassan ma pomóc stwo-
rzyć pokazowy i wzorowy model 
funkcjonowania „małych fabryk 
zielonej energii”. 
Budowa biogazowni, farm wiatro-
wych i solarnych pozwolą Polsce 
uzyskać narzucone przez Unię 
Europejską limity pozyskania 
energii ze źródeł odnawialnych. 
Szacuje się, iż na dzień dzisiejszy 
w naszym kraju produkuje się tyl-
ko 7,5% energii odnawialnej. UE 
określiła, iż do roku 2020 w Pol-
sce energia ta ma stanowić 15%, 
a w roku 2030 aż 20% ogólnie 
pozyskiwanej energii.

mirosławiec
Świetlica w Jadwiżynie

2 października 2012 r. został prze-
kazany plac pod budowę świetlicy 
we wsi Jadwiżyn. Prace porządko-
we, mające na celu przygotowanie 
terenu pod postawienie budynku 
świetlicy zostaną wykonane w bie-
żącym roku. Firma "KOMPLEKS" 
Usługi Remontowo-Budowlane, 
Mirosław Marciniak z Piły rozpoczę-
ła prace w pażdzierniku. Zakończe-
nie całej inwestycji  przewidziane 
jest na koniec maja 2013r. Firma 
"KOMPLEKS" została wyłoniona 
w wyniku przetargu, kwota za któ-
rą firma wykona budowę świetli-
cy to prawie 270 tyś. złotych. Do 
tego zadania Gmina Mirosławiec 
złożyła wniosek do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
o dofinansowanie.

Biblioteka w Mirosławcu 
na plusie - Biblioteka+ 

Biblioteka Publiczna wystartowała 
w konkursie pod nazwą Bibliote-
ka+ i otrzymała wsparcie w wyso-
kości 50.000 zł z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Do tego wsparciem będzie kwota 
30.000 zł, które do tego samego 
zadania dołoży Urząd Marszał-
kowski i Gmina i Miasto Mirosła-
wiec. To początek zmian na lepsze 
w infrastrukturze Biblioteki. W ra-
mach otrzymanych środków moż-
liwe będzie wykonanie: adaptacja 
poddasza na cele biblioteczne, bu-
dowa podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych, krzesełko schodowe, 
likwidacja progów i wymiana wy-
kładzin podłogowych, dwa zesta-
wy komputerowe (w tym jeden 
dla osób słabowidzących) i sprzęt 
teleinformatyczny - w tym router 
wi-fi, który pozwoli w okolicz-
nym parku korzystać z internetu 
na laptopach. 

Otwarcie zmodernizowanej 
Oczyszczalni Ścieków w Mirosławcu 

WIEŚCI Z GMIN

W dniu 13 września 2012 r. w ramach 
XIV warsztatów nadzoru budowlanego 
omawiano problemy praktyczne funkcjono-
wania prawa budowlanego ze szczególnym 
uwzględnieniem roli nadzoru w szeroko 
rozumianym procesie inwestycyjnym na te-
renach zurbanizowanych. Dyskutowano 
o problemach nie przestrzegania zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz nieskoor-
dynowanego udziału w tym procesie służb 
nadzoru wszelkiego rodzaju. Wiodącym 
tematem będzie dyskusja nad tworzonym 
"Kodeksem budowlanym".
W dniu 14 września 2012 r. odbyła się 
naukowa konferencja techniczna na temat 
rewitalizacji obszarów zurbanizowanych 
oraz konferencja naukowa ekonomiczno-
finansowa prowadzona przez naukowców 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu. W ramach promocji powiatu w tym dniu 
Zespół Szkół nr 2 w Wałczu zorganizował 
Powiatowe Obchody "Dnia Budowlanych" 

konferencja naukowa 

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bogdan Białas Przewod-
niczący Rady Powiatu wzięli udział w X Konferencji Naukowej nt. 
"Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinan-
ty zarządzania rozwojem lokalnym" oraz XIV Warsztatach Nadzo-
ru Budowlanego, które odbywały się w COS OPO w Wałczu. 13
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połączone ze Świętem Szkoły, w których 
udział wzięli Jerzy Goszczyński Wice-
starosta Wałecki, Tadeusz Łożecki 
Członek Zarządu Powiatu i Józef Kro-
pielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Turystyki i Sportu. W ramach 
obchodów zorganizowano: inscenizację pt. 
"Śladami Wieków Średnich", wykłady tema-
tyczne, pokazy firm budowlanych oraz mecz 
piłki nożnej na boisku szkolnym.
W dniu 15 września 2012 r. realizowano 
program ochrony zabytków w ramach "Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa".
Celem konferencji oraz warsztatów nadzo-
ru budowlanego była wymiana poglądów 
i doświadczeń praktyków i naukowców 
na temat oceny ekonomiczno-społecz-
nych i organizacyjno-technicznych uwa-
runkowań rozwoju lokalnego w warun-
kach funkcjonowania Polski w strukturach 
zintegrowanej Europy i przechodzenia do 
cywilizacji informacyjnej.
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G.  Wałcz
Ułatwienia                           

dla słabosłyszących
W związku z wejściem w życie 
w dniu 1 kwietnia 2012r. usta-
wy o języku migowym i innych 
środkach wspierających komu-
nikowanie się ( Dz.U. z 2011 r. 
Nr 209,poz.1243) Urząd Gminy 
w Wałczu udostępnia swe usługi 
dla osób słabo słyszących oraz 
głuchych za pomocą następują-
cych środków ułatwiających ko-
munikowanie:
 - poczta elektroniczna: walcz@
walcz.ug.gov.pl 
- Biuletyn Informacji Publicznej: 
www.bip.gminawalcz.pl Na ten 
adres można przesyłać zapytania, 
prośby o umówienie się na zała-
twienie sprawy w Urzędzie.
- Email do wszystkich pracowni-
ków/referatów: www.bip.gmina-
walcz.pl/dokumenty/menu/21
- telefon / faks: 67 2580243
- strona internetowa: www.gmi-
nawalcz.pl
- ustawa o języku migowym i in-
nych środkach komunikowania.

Pani Joanna Mucha przebywała w na-
szym powiecie w dniu 4 IV br. na zapro-
szenie Pawła Suskiego Posła na Sejm 
RP. Pani Minister w towarzystwie po-
sła i Piotra Marszałka Dyrektora Cen-
tralnego Ośrodka Sportu w Warsza-
wie wizytowała w COS OPO Bukowina 
w Wałczu. 
Po tej wizycie Pani Minister spotkała się 
z Bogdanem Wankiewiczem Starostą 
Wałeckim i Jerzym Goszczyńskim Wi-
cestarostą. Przedstawiciele władz powiatu 
pokazali Pani Minister Szkołę Mistrzostwa 

Minister i Wiceminister Sportu i Turystki 

Powiat Wałecki gościł z wizytą p. Joannę Muchę Mister Sportu 
i Turystyki oraz Grzegorza Karpińskiego Wiceministra. Tak częstę 
wizyty najwyższych urzędników państwowych świadczą o dużym 
zainteresowaniu rozwojem sportu w naszym powiecie.    

Sportowego znajdującą się w Zespole Szkół 
nr 1 w Wałczu. Starosta przedstawił plany 
dotyczące rozwoju szkoły, w tym budowy 
nowej sali gimnastycznej. Pani Minister obej-
rzała budynek szkoły oraz internat wraz za-
pleczem treningowym SMS w Wałczu. 
Podczas wizytacji w Zespole Szkół nr 1 Pani 
Minister towarzyszyli: Paweł Suski Poseł 
na Sejm RP, Piotr Marszałek Dyrektor COS 
w Warszawie, Waldemar Rogulski Dyrek-
tor Szkoły oraz Józef Kropielnicki Naczel-
nik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego Wałczu.

W trakcie spotkania omawiano kwestie 
dotyczące realizacji zadań z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, sportu dzieci 
i młodzieży oraz przyszłość Centralnego 
Ośrodka Sportu na Bukowinie w Wałczu. 
Rozmawiano także o inwestycjach sporto-
wych na terenie powiatu wałeckiego.

15 maja br. Starosta Wałecki go-
ścił w Starostwie Powiatowym 
Grzegorza Karpińskiego Wicemi-
nistra Sportu i Turystyki. 
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uroczystość w mirosławcu 

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w Uroczystym nada-
niu sztandaru dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mirosławcu 3 
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3 września 2012 r. to szczególna data dla 
uczniów Zespołu Szkół w Mirosławcu z okazji 
uroczystego nadania Szkole Podstawowej im. 
Lotników Polskich i Gimnazjum im. Lotników 
Polskich w Mirosławcu sztandarów. 
Na uroczystości związanej z nadaniem szko-
łom sztandarów przybyło wielu znamienitych 
gości, wśród nich byli przedstawiciele władz 
samorządowych, wojskowych i oświaty. 
Sztandary poświęcił proboszcz Parafii pw. NP 
NMP w Mirosławcu ks. Edward Matyśniak. 
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przekazał 
sztandar Gimnazjum im. Lotników Polskich 
na ręce dyrektora Andrzeja Sudnikowicza, 
natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mirosławcu Piotr Czech przekazał na ręce 

pani dyrektor Teresy Szylkiewicz sztandar dla 
Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich. Po 
przekazaniu sztandarów odbyło się uroczyste 
ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

M. Wałcz
Dzień Solidarności z Osoba-

mi Niepełnosprawnymi

5 października 2012 r. ulicami 
Wałcza przeszedł Marsz Solidar-
ności i Marsz poparcia dla Osób 
Niepełnosprawnych, który był 
jednym z wydarzeń realizowanych 
w ramach  projektu „Jesteśmy 
!” wspólnie realizowanego przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
i Wałeckie Centrum Kultury, dofi-
nansowanego w ramach programu 
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Uczest-
nicy marszu przeszli  do Wałeckie-
go Centrum Kultury, gdzie odbyły 
się dalsze uroczystości. Uczestnicy 
Marszu mogli wysłuchać rozmowy 
panelowej -  wymiany doświad-
czeń z udziałem osób niepeł-
nosprawnych i gwiazdy estrady 
Moniki Kuszyńskiej, poznać laure-
atów  konkursu plastycznego na 
najciekawsza prace poświęcone 
tematyce niepełnosprawności pt. 
"Stop - osoba niepełnosprawna 
obok nas". Wieczorem odbył się 
koncert   niepełnosprawnej woka-
listki Moniki Kuszyńskiej. 

***
Zakończyły się prace związane 
z remontem nawierzchni kra-
jowej nr 10 w na ulicach Pił-
sudskiego i Kościuszki (odcinek 
pomiędzy rondem Solidarności 
a Niepodległości w ciągu drogi 
krajowej 10). 

***
Internetowy System Aktów 

Prawnych już dostępny

Funkcjonuje nowa baza Interne-
towego Systemu Aktów Prawnych 
– Urzędu Miasta Wałcz  zawiera-
jąca opisy bibliograficzne i teksty 
aktów prawnych opublikowanych 
w wojewódzkim dzienniku urzę-
dowym, zbiór uchwał Rady Miasta 
Wałcz, zbiór zarządzeń Burmistrza 
Miasta Wałcz, plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Inter-
netowy System Aktów Prawnych 
– Urzędu Miasta Wałcz  nie jest 
źródłem prawa, a elektroniczną 
wersją tekstów ujednoliconych 
aktów opracowywanych w Urzę-
dzie Miasta. Zezwala się na wy-
korzystywanie (w tym kopiowa-
nie) materiałów znajdujących się 
w bazie Internetowego Systemu 
Aktów Prawnych – Urzędu Miasta 
Wałcz w sieci Internet, z zazna-
czeniem źródła ich pochodzenia.
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Przez dwa dni tj. 23 i 24 czerwca br. w Wałczu od-
bywały się mecze piłkarskie dziewcząt i chłopców 
w turnieju Mini Euro 2012 na Euroboisku w Wałczu. 
Rozgrywki zakończyły się rewelacyjnie dla reprezen-
tacji Polski - dziewczęta wywalczyły tytuł Wicemi-
strzyń Europy, natomiast tytuł Mistrzów wywalczyła 
reprezentacja Polski chłopców. 

Wśród zaproszonych gości byli mi.in.: Paweł Suski po-
seł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wa-
łecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Zbigniew 
Wolny Sekretarz Powiatu, Jolanta Wegner Z-ca 
Burmistrza Miasta Wałcz oraz radni Rady Powiatu 
i Rady Miasta Wałcz. 
Na dwudniowe zmagania piłkarskie dzieci, przyjechały do 
Wałcza drużyny z: Bydgoszczy, Szczecina, Poznania, 
Gdańska, Koszalina, Gorzowa Wielkopolskiego, Piły, 
Szczecinka, Trzcianki, Barlinka, Choszczna, Inowro-
cławia, Sianowa, Karścina, Kaczor, Rewala, Gminy 
Wałcz; w turnieju dziewcząt, uczestniczyły również repre-
zentacje Dolnego Śląska oraz województwa łódzkiego (UMKS 
Ostrovia Ostrówek), a niektóre z klubów, wystawiły po więcej 
niż jeden zespół. W sumie w obydwu turniejach, uczestniczy-
ło ponad 350 dziewcząt i chłopców z roczników 2000 i młod-
szych; do tej liczby, trzeba dodać przynajmniej 150 - 200 
osobową grupę opiekunów i rodziców. 

Rywalizacja dziewcząt i chłopców odbywała się według do-
kładnie takiego samego schematu, jak Euro 2012. W wielkim 
finale naprzeciwko siebie stanęły ekipy Szwecji i Polski.
Wszyscy zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie odebrali 
okolicznościowe medale, puchary i różne upominki - gadżety 
związane z polsko - ukraińskimi mistrzostwami. 
Przygotowywania do turnieju trwały ponad dwa miesiące, 
stwierdził Michał Cebula - prezes Szkółki Piłkarskiej 
Orzeł 2010 Wałcz i przedstawiciel organizatora turnie-
ju. Dwudniowa impreza okazała się wspaniałą i pełną emocji 
zabawą. Mini Euro Wałcz 2012 okazało się dotychczas najwięk-
szym piłkarskim świętem dla dzieci, które trenują w szkółkach 
piłkarskich, zorganizowanym w Powiecie Wałeckim. 

POWIAT WAŁECKI

M I N I 2 0 1 2

III Turniej Piłki Nożnej 
"MOLKIP CUP" 
odbył się 3 czerwca br. 

na Euroboisku przy Zespole Szkół 
miejskich Nr 1 w Wałczu. 

W imprezie, której organizatorem jest Szkółka 
Piłkarska ORZEŁ 2010 Wałcz oraz firma Pań-
stwa Arlety i Dariusza Lewczuk rywalizowa-
li zawodnicy w rocznikach 2000 i młodsi oraz 
2003 i młodsi. Do Wałcza przyjechały drużyny 
m. in. z Bydgoszczy, Kołobrzegu, Barlinka, Re-
wala, Szczecinka, Piły czy Choszczna. W rocz-
niku starszym udział wzięło 7 zespołów, które 
rywalizowały między sobą w systemie każdy 
z każdym. W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła 
drużyna Wybrzeża Rewalskiego Rewal, wyprze-
dzając 1 pkt. Zespół gospodarzy Szkółkę Piłkar-
ską ORZEŁ 2010 Wałcz. W roczniku młodszym 
natomiast wystąpiło 12 zespołów podzielonych 
na dwie grupy. W końcowej klasyfikacji zwy-
cięstwo odniosła drużyna Akademii Piłkarskiej 
Szczecinek, która w finale pokonała zespół Che-
mika Stalwit Bydgoszcz dopiero w konkursie 
rzutów karnych.
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25-lecie Klubu Karate
Tradycyjnego w Wałczu

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Se-
kretarz Powiatu uczestniczyli w uroczystościach z okazji 25-lecia 
Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu, które odbyły się 2 paź-
dziernika 2012 r. w Wałeckim Centrum Kultury.

Wicestarosta pogratulował 
wszystkim członkom Klubu Ka-
rate Tradycyjnego w Wałczu 
wielu sukcesów, jakie osiągnęli 
wałeccy karatecy w ciągu 25 lat 
działalności. Jerzy Goszczyński 
stwierdził, że Powiat Wałecki 
może być dumny z takiego Klubu, 
który wychował wielu mistrzów, 
którzy poprzez swoje osiągnięcia 
sportowe rozsławiają nasz region 
w Polsce i na Świecie. 

Równo 25 lat temu, tj. 2 października 1987 roku w Wałeckim Centrum 
Kultury na I piętrze odbyło się zebranie założycielskie sekcji karate. Mi-
nione ćwierćwiecze zaowocowało powstaniem w Wałczu silnego ośrodka 
karate znanego zarówno w kraju jak i za granicą. W okresie tym repre-
zentanci KKT wielokrotnie stawali na podium zawodów na najwyższym 
szczeblu, w których zdobyli: 1 złoty medal Mistrzostw Świata, 7 medali 
Mistrzostw Europy (3 srebrne, 4 brązowe) i 97 medali Mistrzostw Polski 
(23 złote, 27 srebrnych i 47 brązowych). 
Głównym autorem tych sukcesów jest Sensei Zbigniew Ruta (5 Dan), 
który swoją pasją, konsekwencją i zaangażowaniem doprowadził do ta-
kiego miejsca, w którym wałeccy karatecy mogą się cieszyć treningami 
pod okiem japońskiego Mistrza Hiroshi Shirai (10 Dan).
Obecnie KKT Wałcz prowadzi zajęcia w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Wałczu. W ośmiu grupach treningowych regularnie 
ćwiczy około 100 osób. KKT Wałcz jest jedynym w Polsce klubem, 
którego reprezentanci zdobyli medale Mistrzostw Polski we wszystkich 
trzech polskich związkach zarządzających dyscypliną karate. Wałecki 
Klub Karate może poszczycić się także znaczącymi sukcesami na polu 
organizacyjnym. Wałcz wielokrotnie gościł krajową, europejską, a na-
wet światową czołówkę instruktorów karate shotokan na czele z Sen-
sei Dario Marchini (7 Dan). Dzięki temu karatecy z Wałcza znani są 
zarówno w kraju jak i Europie.
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Z udziałem posłów na Sejm RP Pawła Suskiego i Sta-
nisława Wziątka, Anny Mieczkowskiej Wicemarsza-
łek Województwa Zachodniopomorskiego, dr Bogdana 
Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Bogdana Białasa 
Przewodniczącego Rady Powiatu i Zbigniewa Wolne-
go Sekretarza Powiatu w środę 5 października w sali 
widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się 
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2012/2013 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

Tegoroczna uroczystość zorganizowana była dla szerszego grona 
niż zwykle, bo oprócz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Wałeckiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku po raz pierwszy do tych uczelni dołączył Zespół Kole-
giów Nauczycielskich. Inauguracyjna ekumeniczna Msza Święta 
odbyła się w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, a główne 
Uroczystości odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury.
Na wstępie wszyscy wysłuchali na stojąco Hymnu Państwowego, 
a następnie rektor PWSZ Jolanta Witek gorąco powitała, licz-
nie przybyłych na uroczystość gości. Wykład inauguracyjny pt. 
„Uczenie się i kształtowanie charakteru w III erze globalizacji” 
wygłosiła prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak kierownik 

Katedry Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Gaude Mater w wykonaniu uczelnianego chó-
ru zabrzmiało po raz pierwszy dla wielu młodych ludzi, którzy 
rozpoczynają właśnie nowy etap w swoim życiu. Życzenia wielu 
sukcesów, wszelkiej pomyślności, spełnienia własnych ambicji 
i entuzjazmu złożyli posłowie na sejm Paweł Suski,  Stanisław 
Wziątek, Anna Mieczkowska oraz Bogdan Wankiewicz. 
Jolanta Witek w swoim przemówieniu podkreślała duże znaczenie 
Uczelni dla rozwoju miasta i powiatu. Istnienie w Wałczu wyższej 
uczelni stwarza szanse edukacyjne dla młodzieży z południowo 
– wschodniej części naszego województwa i mającej trudniej-
sze warunki materialne. Wałecka Uczelnia cały czas się rozwija, 
o czym świadczy fakt, że powstają nowe kierunki kształcenia oraz 
kompleksowa modernizacja siedziby uczelni, która pochłonęła 
3,6 mln złotych.  Od roku akademickiego 2012/2013 Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zaczyna kształcenie na no-
wym kierunku - PEDAGOGIKA, w systemie stacjonarnym oraz 
niestacjonarnym.
Nagrody dla najlepszych studentów wręczyli: Starosta Wałecki oraz 
pełniący obowiązki Burmistrza Miasta Wałcz Tomasz Rzemykowski.

Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ 

JEREMIE - Pożyczki dla przedsiębiorców z powiatu wałeckiego

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10 B, ZS nr 4 RCKU, pokój 205, tel.  67 258 30 86     www.pfp.com.pl  www.jeremie.com.pl

Pożyczki dla przedsiębiorców udzielane są w projekcie: „Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE” 
prowadzony w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”.

Myślisz o rozwoju własnego biznesu?

Skorzystaj z POŻYCZKI w ramach Inicjatywy Jeremie:

korzystne oprocentowanie pożyczek już od 6,41%.• 
 minimalny wkład własny,• 
 elastyczne formy zabezpieczenia i spłaty pożyczki,• 
 uproszczona procedura,• 
 wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się we wcze-• 
snej fazie działalności.

Inicjatywa Jeremie ma na celu wsparcie sektora MŚP 
ze środków publicznych udostępnionych przez Komisję Eu-
ropejską, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej 
z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój 
tego sektora gospodarki. Celem Jeremie jest wspieranie lo-
kalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przed-
siębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 
i dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które 
z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych 
linii kredytowych.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 Firmy będące mikro, małym lub średnim przedsiębior-• 

stwem posiadającym siedzibę lub prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą na terenie województwa zachod-
niopomorskiego,
 Firmy posiadające określony cel inwestycyjny, na który • 
zostanie wykorzystana pożyczka,
 Firmy mające dobrą strategie działania, lecz niewystar-• 
czające środki finansowe na sfinansowanie swojego 
pomysłu.

Warunki otrzymania pożyczki:

 pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub • 
inwestycyjno-obrotowe,
maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 tys. zł.,• 
 okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy, • 
dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spła-
cie kapitału,
 minimalny wkład własny przedsiębiorcy wynosi 10% • 
wartości finansowanego przedsięwzięcia,
 oprocentowanie pożyczek już od 6,41 % w stosunku • 
rocznym,
 zabezpieczeniem pożyczki może być m.in.: weksel in • 
blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, 
poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka.
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Rozwój gospodarczy powiatu jest warunkiem realizowania wielu za-
dań z zakresu polityki społecznej, socjalnej, kulturalnej, sportowej czy 
edukacyjnej. Do realizacji postulowanych zadań potrzebne są środki 
finansowe i szeroko pojęta współpraca różnych środowisk.

Rozwój gospodarczy powiatu

Środki finansowe w przypadku samorzą-
du powiatowego, jak również samorzą-
dów gminnych, nie pochodzą wyłącznie 
wprost od podmiotów gospodarczych. 
Przychody budżetów lokalnych, to rów-
nież dotacje i subwencje otrzymywane 
z budżetu centralnego lub środki prze-
kazywane przez dysponentów funduszy 
europejskich na realizację konkretnych 
zadań lub inwestycji. Jednak tak na-
prawdę, wszystkie te wpływy stanowią 
środki finansowe wypracowane przez lo-
kalnych przedsiębiorców lub miejscowe 
instytucje.  

Co należy zrobić, żeby mieszkańcy 
mieli zasobniejsze portfele, a samo-
rządy mogły skutecznie realizować 
powierzone im zadania?

Najważniejszy oczywiście jest rozwój go-
spodarczy. Dynamicznie rozwijające się 
firmy, zapewniają dochód pracownikom 
i ich właścicielom. W powiecie wałeckim, 
to w większości małe rodzinne przedsię-
biorstwa. Rozwojowi firm służy przede 
wszystkim stabilizacja i przewidywal-
ność. Przedsiębiorstwa planując swo-
ją działalność przyjmują pewne zało-
żenia, które determinują poziom ich 
konkurencyjności, a co za tym idzie 
możliwość bycia na rynku i dalszego 
rozwoju. W konsekwencji przekłada 
się to na wielkość zatrudnienia i wy-
sokość płac. 
Samorząd powinien stworzyć fir-
mom warunki rozwoju, a temu nie 
sprzyja obciążanie ich wysokimi 
podatkami i innymi obciążeniami. 
Dobre warunki dla funkcjonowania firm 
lokalnych,  to najlepszy sposób i przykład 
na to, żeby w naszym powiecie inwesto-
wały kolejne podmioty gospodarcze, dzięki 
którym budżety samorządów zwiększą się, 
a mieszkańcy mając prace zapewnią sobie 
godny byt.
Innym sposobem rozwoju społeczno-
gospodarczego powiatu jest wykorzy-
stanie szans jakie daje integracja na-
szego kraju z Unią Europejską. Projek-
ty i fundusze oferowane samorządom 
i podmiotom gospodarczym mogą być 
i często są katalizatorem wielu bardzo 
pozytywnych procesów społecznych 
i gospodarczych. Trzeba te szanse wy-
korzystywać dla dobra mieszkańców 
gmin i całego powiatu.
Dzięki tego typu programom udało się 
zrealizować między innymi takie inwe-
stycje jak: 

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dworcowa w Wałczu,• 
Przebudowa drogi powiatowej Rutwica – Strączno, • 
Przebudowa drogi powiatowej Wałcz – Przybkowo, • 
Przebudowa drogi powiatowej Tuczno – Zdbowo – Mączno, • 
Przebudowa drogi powiatowej ul. Parkowa – Orla w Mirosławcu, • 
boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Wałczu • (budowlanka),
boisko przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu, • (LO im. Kazimierza Wielkiego)
boisko przez Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu • (rolnik),
boisko i lodowisko przy Zespole Szkół nr 3 w Wałczu • (zawodówka),
Termomodernizacji w ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 4, • 
Termomodernizacji Przychodni Rejonowej ul. Kościuszkowców 10 w Wałczu, • 
Remont Domu Pomocy Społecznej w Wałczu, • 
Termomodernizacja Internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu • 
ul. Chłodna 22 w Wałczu. 

Nie sposób wymieć wszystkie inwestycje 
zrealizowane w powiecie, które w szerszej 
perspektywie mają znaczny wpływ na roz-
wój gospodarczy. Inwestycje te przyczy-
niły się nie tylko do rozwoju, ale również 
spowodowały, jak w przypadku termomo-
dernizacji znaczne oszczędności finansowe 
w funkcjonowaniu placówek samorządo-
wych. Zaoszczędzone środki można prze-
znaczyć na inne cele np. społeczne.
Kolejnym ważnym czynnikiem generują-
cym rozwój powiatu jest poprawa infra-
struktury służącej zarówno mieszkańcom 
jak i podmiotom gospodarczym. 
Niniejsze przemiany są możliwe dzięki 
szeroko pojętej współpracy z innymi sa-
morządami i instytucjami. 
Innym bardzo ważnym efektem 
współpracy jest inwestycja polega-
jąca na uruchomieniu drugostron-
nego zasilania  energetycznego 
Wałcza.  Jak istotna jest to dla rozwoju 
gospodarczego naszego powiatu inwe-

stycja nie trzeba nikogo przekonywać. 
Każda minuta bez energii powoduje bar-
dzo duże straty dla przedsiębiorców.
Ponadto duży wpły na rozwój gospo-
darczy, a także społeczny ma urucho-
mienie połączenia kolejowego po-
między Wałczem, Piłą i Szczecinem. 
Rozmowy z pasażerami utwierdziły  mnie 
w przekonaniu, że działania które w tej 
kwestii podjęliśmy były właściwe i ocze-
kiwane przez społeczność lokalną. Sukce-
sy już odniesione i te przyszłe, to konse-
kwencja współpracy różnych środowisk 
i doskonalenie kooperacji samorządów, 
firm i instytucji. Pragnę podziękować 
wszystkim, z którymi współpracowałem 
i zaprosić ich do dalszego współdziałania. 
Nie wszystkie zadania są w kompe-
tencji powiatu, ale władze samo-
rządowe powinny zabiegać o dobro 
mieszkańców.       

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki



Pow i a t  Wa ł e c k i   PAŹDZIERNIK 2012 
11

NFORMACJEI

Pow ia t  Wał e c k i
Biuletyn Informacyjny Powiatu Wałeckiego
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17
www. powiatwalecki.pl

adres redakcji: 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 
tel. 67-250-8444, fax 67-258-9010
e-mail: promocja@powiatwalecki.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówionych  materiałów 
i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów. 

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń

redaktor naczelny: Roman Wiśniewski

skład i łamanie design & layout: Mariusz Mróz 

sekretarz redakcji: Michał Cebula 

druk: Drukarnia Pojezierze Wałeckie

EKOLOGICZNIE 
w Powiecie Wałeckim

W 2012 roku  rolnicy z terenu powiatu wałeckie-
go złożyli 1 091 wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich i 423 wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach programów rolnośrodowiskowych. 

   W ostatnich kilku latach 
występuje coroczne zwięk-
szone zainteresowanie tego 
typu pomocą, realizowaną 
przez ARiMR.
Aż 38,77 % producentów 
rolnych naszego powiatu pro-
wadzi swoje gospodarstwa 
metodami przyjaznymi środo-
wisku, zachowując siedliska 
zwierząt, oraz cenne elemen-
ty krajobrazu, jak śródpolne 
oczka wodne, miedze i rowy.
    Kilkudziesięciu rolników gospodaruje zgodnie z zasadami 
rolnictwa ekologicznego. 
    Niekorzystne warunki atmosferyczne występujące podczas te-

gorocznej zimy, w tym brak okrywy śnieżnej, oraz przymrozki, przy-
czyniły się do powstania w powiecie wałeckim znaczących szkód 
w strukturze zasiewów roślin ozimych.  Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolni-
ków uruchomiła specjalny program pomocy dla poszkodowanych.  
Od 2 maja do 1 czerwca, w biurach powiatowych ARiMR przyjmo-
wane były wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej 
o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospo-
darstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne 
skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012. 
     Pomoc ta polega na przyznaniu wsparcia finansowego do 
ponownie obsianych powierzchni, na których powstały szko-
dy w wyniku ujemnego przezimowania roślin.
Stawka pomocy wynosi 100 zł, na 1 ha powierzchni upraw 
żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, 
trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych 
wymagających ponownego obsiania. 
    Zainteresowanie otrzymaniem tego typu wsparcia w na-
szym powiecie było ogromne. 
W Biurze Powiatu Wałeckiego ARiMR złożono 198 wniosków 
– najwięcej w województwie zachodniopomorskim. 
   Powierzchnia upraw wymagających ponownego obsiania 
wyniosła 8937,34 ha. 
ARiMR wydała 195 pozytywnych decyzji  o udzieleniu pomo-
cy, w kwocie 678 902,26 zł.

Wiktor Kwaśniewski 
Kierownik BP ARiMR w Mirosławcu

W rywalizacji udział wzięło 31 załóg, które miały do poko-
nania ponad 186 km trasy z 11 odcinkami specjalnymi. Start 
pierwszego pojazdu odbył się na Placu Wolności w Wałczu. 
Zawodnicy musieli przejechać Szwecję, Golce, Iłowiec, Bro-
czyno i powrót do Wałcza, gdzie przygotowano 5 odcinków 
specjalnych. Rajd ukończyło 27 załóg. 
Zwycięzcami 1 edycji Rajdu została para reprezentu-
jąca Automobilklub Koszaliński - Andrzej Łukaszczyk/
Waldemar Karwas, jadąca samochodem Subaru Im-
preza. Drugie miejsce zajęli automobiliści z Gorzowa Jacek 
Tarazewicz/ Marek Tarazewicz jadący także Subaru Imprezą. 
Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy Automobilklubu Orskie-
go Błażej Czekan/Maciej Masłowiec jadący Renault Clio.

Rajd o Puchar Starosty Wałeckiego     

W sobotę 19 maja 2012 r. na terenie Wałcza odbył się 1 Rajd Ziemi Wałeckiej o Puchar Starosty Wałeckiego 

Podczas XV sesji Rady Powiatu, która odbyła 
się w dniu 26 kwietnia 2012 r. w auli Zespołu 
Szkół nr 1 w Wałczu, rada podjęła jednogłośnie 
uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Po-
wiatu w Wałczu absolutorium za 2011 rok.

ABSOLUTORIUM 
dla Zarządu Powiatu 

za 2011 rok
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W ramach Pierwszego Festiwalu Żubra w Mirosław-
cu, który odbywał się w dniach 14-15 lipca 2012 r. 
organizatorzy przygotowali dla mieszkańców wiele 
atrakcji. 

W dniu 13 lipca w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyła 
się konferencja pn. "Żubry zachodniopomorskie" poświęco-
na ochronie i zwiększaniu liczebności żubrów występujących 
na terenie województwa zachodniopomorskiego. W konfe-
rencji udział wzięli przedstawiciele powiatu: dr Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński  
Wicestarosta, Bogdan Białas Przewodniczący Rady 
Powiatu oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu. 
Miejsce konferencji nie zostało wybrane przypadkiem, po-
nieważ w powiecie wałeckim żyje jedno z nielicznych wol-
no żyjących stad żubrów w Polsce. Obecnie żyje ich ponad 
60 sztuk. Konferencję otworzył Piotr Pawlik Burmistrz 
Mirosławca, a udział w niej wzięło wielu znakomitych go-
ści - znawców i pasjonatów żubrów. Uczestnicy konferen-
cji mogli wysłuchać krótkich wykładów na temat różnych 
aspektów dotyczących żubrów oraz wysłuchać krótkiej pre-
lekcji na temat mającej powstać w Jabłonowie (gm. Miro-
sławiec) pokazowej zagrody żubrów. Dzięki tej zagrodzie 
odwiedzający nasz powiat turyści będą mogli z bliska przyj-
rzeć się tym zwierzętom.  Krótkie wystąpienia mieli również: 
Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Sta-
rosta Wałecki oraz przedstawiciele Lasów Państwowych 
i ochrony środowiska.  
W ramach Festiwalu Żubra na boisku w Mirosławcu odby-
wały się koncerty i występy artystyczne. Na scenie w Mi-
rosławcu wystąpił zespół Chrząszcze, jeden z najlepszych 
i najpopularniejszych zespołów w Polsce grający muzykę 
lat sześćdziesiątych m.in. The Beatles, The Shadows czy 
Czerwone Gitary, zaś gwiazdą wieczoru był zespół ENEJ. 
Na mirosławieckiej scenie pojawił się także kabaret RAK 
z Rudy Śląskiej w skład którego wchodzą Grzegorz Polo-
czek, Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek. Po występie 
kabaretu RAK na mirosławieckiej scenie pojawiła się grupa 
Milano grająca muzykę Disco Polo. 
Podczas Festiwalu Żubra odbył się także I Żywioło-
wy Samorządowy Zlot Motocykli. Każdy mógł z bliska 
obejrzeć piękne motory, a także usiąść na nich i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Odbyła się wielka parada wszystkich 
motocykli. W Pierwszym Samorządowym Zlocie Motocykli 
uczestniczyli motocykliści nie tylko z gminy Mirosławiec ale 
także przedstawiciele urzędów m.in. ze Szczecina, Koszali-
na i Szczecinka.
Dwudniowy Festiwal Żubra prowadził gospodarz teleturnie-
ju Familida, Karol Strasburger, który ma wielu fanów wśród 
mirosławieckiej publiczności. 

Pierwszy Festiwal Żubra w Mirosławcu Pierwszy Festiwal Żubra w Mirosławcu 

Pod taką nazwą w dniu 15 września 2012 w Miro-
sławcu odbyła się wyjątkowa „energetyczna” im-
preza – „Wszystko gra na 110kV. Powiat z energią”.

Organizatorami wydarzenia byli ENEA Operator, powiat wa-
łecki oraz Gmina i Miasto Mirosławiec. Okazją do wspólnego 
świętowania jest powstająca linia energetyczna 110kV rela-
cji Mirosławiec-Czaplinek. 
Wiceprezes ENEA Operator ds. Infrastruktury Artur Kowal-
czyk oraz dyrektor Rejonu Dystrybucji Wałcz Mieczysław 
Jezierski zapewnili mieszkańców, że powstająca linia wy-
sokiego napięcia bezwzględnie poprawi jakość zasilania re-
gionu a także zapewni ciągłość dostaw energii elektrycznej. 
Inwestycja jest współfinansowana ze środków unij-
nych i przy ogromnym zaangażowaniu władz samo-
rządowych,  w tym Starosty dr Bogdana Wankiewi-
cza oraz Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika.
Energetyczno-samorządowy festyn, który odbył się na Sta-
dionie Miejskim w Mirosławcu to przede wszystkim wiele 
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkursy, zabawy 
i zawody sprawnościowe zorganizowane przez pracowników 
wałeckiego Rejonu Dystrybucji a także pracowników miro-
sławieckiego Domu Kultury obfitowały w nagrody i upomin-
ki. Wszyscy zainteresowani mieli wyjątkową okazję by obej-
rzeć specjalistyczny sprzęt i pojazdy, w które wyposażeni 
są energetycy i strażacy. Największym zainteresowaniem 

wśród uczestników zabawy cieszył się pojazd wyposażony 
w kosz na wysięgniku, który pozwala pracować na wyso-
kości powyżej 18 metrów.  Każdy chętny mógł, w asyście 
pracownika ENEA Operator i w odpowiednim stroju, a także 
zabezpieczeniu, wznieść się wysoko w górę i stamtąd podzi-
wiać piękno miasta.
Od południa do późnego wieczora wszystkim uczestnikom 
festynu czas umilała muzyka płynąca ze sceny. Najpierw 
były to młode mirosławieckie Talenciaki, potem młodzież 
z lokalnych zespołów Super Pielmień, OUTBREAK i  Bez-
jahzgh a następnie gwiazda wieczoru brytyjski zespół UK 
LEGENDS w którym grają artyści występujący wcześniej 
w zespołach Smokie czy The Animals. Koncerty poprowadzi-
ła znana prezenterka telewizyjna Anna Popek, która szcze-
gólnie gorąco dopingowała młodych artystów. Pomimo, nie-
stety niesprzyjającej pogody frekwencja podczas koncertu 
dopisała, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Powiat z energią, czyli Powiat z energią, czyli 
"Wszystko gra na 110 kV" 


