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W dniu 15 marca 2013 r. w sali Wa-
łeckiego Centrum Kultury odbyły 
się Uroczystości z okazji wręczania 
nagród honorowych "Laur Powiatu 
Wałeckiego" 2013.

Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckie-
go" przyznawana jest raz w roku osobom 
fizycznym, osobom prawnym, instytucjom 
państwowym, jednostkom samorządu tery-
torialnego, organizacjom społecznym, zawo-
dowym i gospodarczym oraz innym jednost-
kom organizacyjnym, które całokształtem 
działalności zawodowej i społecznej, wybit-
nie przyczyniły się do gospodarczego, kultu-
ralnego, społecznego lub sportowego rozwo-
ju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo 
szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi 
rozsławiły jego imię. 
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POWIAT WAŁECKI

Laur Powiatu Wałeckiego 2013

SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 

Nagrodę specjalną "SUPER LAUR POWIATU WAŁEC-
KIEGO" otrzymał Henryk Wojtasik - pierwszy Starosta 
Wałecki po reformie administracyjnej.

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" two-
rzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan 
Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek 
Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także zwycięzcy 
ubiegłej edycji lub ich przedstawiciele: Bogdan Białas 
Prezes "Metaltech" Sp. z o.o. w Mirosławcu, ks. Prałat 
dr Romuald Kunicki, Krzysztof Gwizdała Prezes KKT 
w Wałczu, Eugeniusz Tyma Prezes Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Import-Export BROSET Sp. z o.o. 
w Wałczu, J. Mosiejczuk Wiceprezes Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Import-Export BROSET Sp. z o.o. 
w Wałczu, Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu i Jarosław Horo-
decki - Prezes Zarządu Firmy "Ekomech" w Wałczu.

Zaproszonych gości przy-
witał Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki. 
Starosta w wystąpieniu przed-
stawił ideę przyznawania Na-
grody Honorowej LAUR PO-
WIATU WAŁECKIEGO i SUPER 
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 
oraz przypomniał obecnym 
dotychczasowych laureatów. 
Jak dotąd Kapituła przyznała 
4 Super Laury, 27 larów i 74 wyróżnienia we wszystkich ka-
tegoriach. Najwięcej wyróżnień, bo aż 23 przyznano w kate-
gorii gospodarczej - dużych, mikro i małych przedsiębiorstw, 
22 w sporcie, 16 w kategorii kulturalnej oraz 13 w kategorii 
społecznej. Starosta w swojej wypowiedzi przedstawił do-
konania inwestycyjne samorządu powiatowego w 2012 oraz 
plany na 2013 r. Najważniejsze projekty zrealizowane przez 
powiat w 2012 r. to m.in.:

gruntownie wyremontowana droga powiatowa Rutwica - • 
Strączno - trasa na której znajduje się "Magiczna górka". 
Inwestycja zrealizowana we współpracy z Gminą Wiejską 
Wałcz, natomiast parking przy tej drodze również z Nad-
leśnictwem Tuczno.
połączenie kolejowe między Wałczem i Szczecinem, o któ-• 
re powiat zabiegał - po 12 latach uruchomiono regularne 
przewozy,
inwestycja pod nazwą drugostronne zasilenie w energię • 
elektryczną linia 110 KW z Czaplinka do Mirosławca - po-
wiat wałecki wspiera tę inwestycje od samego początku. 
Inwestycja realizowana jest przez spółkę ENEA,
umowa na termomodernizację budynku po byłym Szpitalu • 
Powiatowym na cele administracyjne w ramach Systemu 
Zielonych Inwestycji, która jest obecnie w trakcie realiza-
cji, to efekt przemyślanych zadań inwestycyjnych, które 
maja służyć społeczeństwu,
gruntownie przebudowana droga powiatowa ul. Parkowa • 
i Orla w Mirosławcu. Inwestycja realizowana z programu 
Rządowego we współpracy z Gminą Mirosławiec i Burmi-
strzem Mirosławca,
nowy parking przy Starostwie Powiatowym, spełniający • 
potrzeby klientów,
odnowiony budynek po termomodernizacji Przychodni Re-• 
jonowej przy ul. Kościuszkowców w Wałczu w ramach pro-
jektu dofinansowanego ze środków NFOŚ i GW - System 
Zielonych Inwestycji, internatu ZS nr 3, internatu Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego, Domu Pomocy Społecznej. Pro-
jekty te był realizowane wspólnie z powiatami: szczecinec-
kim (lider projektu), białogardzkim i drawskim.

Za wsparcie przy realizacji w/w inwestycji Starosta podzięko-
wał parlamentarzystom, samorządowcom z powiatu wałec-
kiego i powiatów zaprzyjaźnionych, władzom wyższych uczel-
ni, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym.

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał 
Zakład Transportow-Usługowo-Handlowy "ALBOR" 
w Wałczu, a nagrodę odebrali Alina i Bolesław Rafałko.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu - Marian • 
Półciennik, 

Agencja Handlowa "Baza" Sp. z o.o. w Wałczu Market • 
"Mrówka" - Włodzimierz Zaremba

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
- DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA"
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Kategoria "KULTURA I NAUKA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał 
Włodzimierz Wajer BODAR, który odebrał nagrodę.

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
- KLUBY SPORTOWE"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzy-
mał UKS "LIDEREK" w Chwiramie, a nagrodę odebrali 
Elżbieta Kowalska i Marcin Koziej. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Karate Shotokan w Tucznie - Ireneusz Herman • 
UKS "Czwórka" - Andrzej Kwaitkowski • 
Szkółka Piłkarska "Orzeł 2010" Women PZZ Wałcz - Anna • 
i Adam Łukaszewicz oraz Michał Cebula. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu - dr hab. • 
prof. nadzw. Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu, 

Zespoły Śpiewacze "Chabry" i "Czeremcha"  - Grażyna • 
Ustrzycka - Bochenek. 

Kategoria "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA"

Nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzy-
mali Zofia i Willem Wolters. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Ochotnicza Straż Pożarna w Szwecji - Leonard Bączkowski,  • 
Polski Związek Niewidomych Koło w Wałczu - Bogusław Krzy-• 
mieniewski. 

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Anna Mieczkowska Wicemar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego, Paweł Suski Po-
seł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta Wałecki.
Galę, którą poprowadzili Brygida Lechojda i Dariusz Izban 
uświetniły występy: pary tanecznej Grzegorza Antosz i Eweliny 
Kmiecik, Natalii Kędzierskiej absolwentki II LO, Włodzimierza 
Wajera BODARA, Estery Naczk, Zespołu w składzie: organy 
(Marek Giłka), gitara (Roman Mróz), kontrabas (Mikołaj Giłka) 
i klarnet (Andrzej Wiśniewski) oraz młodzieży pod kierownic-
twem Jolanty Giłka. Techniczną organizacją imprezy zajęli się: 
Roman Wiśniewski, Mariusz Mróz, Marcin Rosiński, Tomasz Mi-
chalski, Sebastian Augustyński oraz Janusz Marciniak.
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Urodziłem się  
23 marca 1930 roku 
w Chodzieży w rodzi-
nie wielonarodowej. 
Matka moja była ro-
dowitą Niemką uro-
dzoną w Sanssouci   
ojciec  jej  de Simoni 
z pochodzenia Włoch  
piastował urząd 
ogrodnika na dworze 
Wilhelma II. Mat-
ka ukończyła szkołę 
średnią w Poczdamie, 
a potem już  w Polsce 
w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku Kon-
serwatorium muzyczne w Poznaniu. W listopadzie 1918 roku, 
cesarz Wilhelm II uciekł po przegranej wojnie z Niemiec do 
Holandii  i dziadek Simoni  stracił w Sanssouci pracę. Simo-
niowie za namową  dyrektora Zieleni w Poznaniu przyjechali 
w roku 1922 do Polski.

Ojciec mój, architekt, pochodził z polskiej rodziny  o tra-
dycjach patriotycznych, brat Piotr  i siostra Maria walczyli 
w Powstaniu Wielkopolskim, stryjowie matki, Klemens i Mak-
symilian Kanteccy spoczywają na cmentarzu Zasłużonych 
Wielkopolan w Poznaniu.  Ojciec  mój, który  ukończył stu-
dia techniczne w Niemczech, walczył  jako poddany Państwa 
Pruskiego  podczas I Wojny światowej na froncie zachodnim 
i ciężko ranny w bitwie z Anglikami nad  Sommą  odznaczony  
„Żelaznym Krzyżem  II klasy"   zawsze pozostał Polakiem.

Rodzice poznali się przypadkowo w Chodzieży u krew-
nych mojej matki Pogorzelskich - Nerskich. Wuj Pogorzel-
ski - Nerski prezesował wówczas Stowarzyszeniu „Sokoła”  
i nie hańbił się żadną pracą. Grał namiętnie w karty razem 
z drugim takim jak on bon vivantem,  przyjacielem niejakim 
Coloną - Walewskim. W 1929 roku rodzice moi osiedli na 
stałe  w Chodzieży. Ojciec pracował aż do września 1939 
roku w Urzędzie Miasta  i  uczył w Szkole Zawodowej i Szkole 
Rolniczej, matka udzielała lekcji gry  na fortepianie. Był to 
niewątpliwie najszczęśliwszy okres w  ich życiu. Na ulicy Mic-
kiewicza prowadzili  dom otwarty, przewijali się tutaj bardzo 
ciekawi ludzie jak  między innymi generał Wład, który później 
we wrześniu 1939 roku poległ pod Kutnem i Witkacy, z któ-
rym ojciec grywał w szachy a którego matka moja nie lubiła 
z uwagi na jego” oryginalne” upodobania. Przedwojenny ten 
świat zawalił się nagle z chwilą wybuchu wojny. We  wrze-
śniu 1939 roku, na drugi dzień po powrocie do Chodzieży  
z ucieczki, Niemcy wyrzucili nas z naszego mieszkania przy 
ulicy Kościuszki za miasto do domu w którym już mieszkało 
12 rodzin. Chodzież zmieniła nazwę na Kolmar.  Rodzice byli 
zaskoczeni co stało się z tymi Niemcami których znali ze szkół 
i osobistych kontaktów. Zamknięto kościół i polskie szkoły, 
księży aresztowano, proboszcza chodzieskiego doktora Kubi-

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

Henryk Wojtasik

super LAUR POWIATU WAŁECKIEGO

ka wywieziono do Poznania i tam zamordowano, proboszcza 
z Budzynia rozstrzelano. W czasie okupacji rodzice, mimo 
niemieckiego pochodzenia matki, nie przyjęli oferowanej 
im Volkslisty i pozostaliśmy  Polakami, nie chodziliśmy więc  
z bratem do szkoły a mnie w styczniu  1942 roku skierowano 
przymusowo do pracy. Pracowałem  w Stadtbauamcie  jako 
pomocnik magazyniera, szefem moim był  SS Man Hans Jes-
se. Hans  był wysoki miał prawie 2,00 metry  i wystające 
krzywe zęby, wyglądem budził postrach w rzeczywistości  nie 
był taki zły, byli od niego jeszcze głupsi i gorsi. Do moich 
obowiązków należało prowadzenie kartotek magazynowych, 
Hans był bowiem analfabetą. Zima 1941/42 był sroga, „biu-
ro" miałem w szopie, marzły mi ręce i nogi. Na podwórzu 
Żydzi z Judenlager palili polskie książki, które zwożono 
z mieszkań Polaków  wyrzuconych do Generalnej Gubernii.  
Hans tolerował to, że chodziłem do Żydów się pogrzać przy 
olbrzymim ognisku, które utworzyło się z palonych książek. 
W Judenlager przetrzymywano przeszło 100 mężczyzn, po-
chodzili głównie z Włocławka i Łodzi,  wszyscy pracowali  
głównie przy pracach ziemnych w Stadtbauamcie, w 1943 
roku wywieziono Żydów do Ausschwitz, po wojnie w 1947 
roku kilku z nich między innymi Gąsiorowski, Jesion i Bocian  
przyjechali do Chodzieży, żeby podziękować Polakom za po-
moc w przygotowaniu do ucieczki z pociągu którym  wieziono 
ich na zagładę.

W nocy 22/23 stycznia 1945 roku wkroczyli do Chodzie-
ży Rosjanie. Wbrew temu co dzisiaj się opowiada, witaliśmy 
ich serdecznie. Na ulicach znowu mogliśmy mówić po polsku, 
otworzono szkoły  w kościele,  który Niemcom służył za ma-
gazyn, odprawiono uroczystą mszę.

W kwietniu zdałem nie bez trudności egzamin do II kla-
sy gimnazjum. Przed wojną ukończyłem  zaledwie trzy klasy 
Szkoły Powszechnej. Trudność sprawiała mi  przede wszyst-
kim łacina która wówczas w gimnazjach była obowiązkowa. 
W czerwcu 1947 roku zdałem tzw.” Małą maturę”  i otrzy-
małem promocję do  liceum. Przed wojną do „Małej matury” 
przywiązywano dużą wagę, po zdaniu jej można było pra-
cować na Poczcie Polskiej, kandydatka na żonę oficera WP 

POWIAT WAŁECKI

Wspomnienia 
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gicznym uzupełnieniem oferty były przeglądy i naprawy sa-
mochodów ciężarowych. Firma prowadziła też sprzedaż czę-
ści zamiennych do Stara, Jelcza, Żuka i Avii. Na tym jednak 
nie koniec. Albor otworzył również skład opału, a w sezonie 
letnim rozpoczął skup owoców, które własnym transportem 
rozwożono do przetwórni. 

Na swoim 
Pomimo tego, że działalność realizowana była wieloto-

rowo, większość zysków trzeba było przeznaczać na opłaty 
z tytułu dzierżawy za korzystanie z mienia PTHW. Jedynym 
sensownym rozwiązaniem był zakup własnych środków trans-
portu. Na szczęście interes z owocami okazał się strzałem 
w dziesiątkę i zarobione na nim pieniądze przeznaczono na 
kupno pierwszego ciężarowego Jelcza z przyczepą. Niedługo 
potem postanowiono pójść za ciosem. Samodzielnie przygo-
towany biznesplan okazał sie tak dobry, że uzyskano kredyt 
inwestycyjny z Funduszu Polsko-Amerykańskiego na kolejne 
pojazdy. Do Jelcza dołączyły Liaz i Star z przyczepami. 

Niespełna dwa lata po rozpoczęciu działalności, w lutym 
1993 r. Albor przeniósł sie do odkupionego od innej firmy obiek-
tu przy ul. Bydgoskiej, gdzie mieści się do dzisiaj. W tym czasie 
wszystkie zyski przeznaczane były na modernizację zaplecza 
technicznego. Po czterech latach prac obiekt nabrał odpowied-
niego wyglądu, warsztat z trzema stanowiskami obsługowymi 

Warsztat po drodze 

Firma Albor w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) zlo-
kalizowana jest w strategicznym dla transportu drogowego 
punkcie. Jej siedziba mieści się tuż przy drodze krajowej nr 
10 łączącej Płońsk ze Szczecinem i dalej z granicą zachod-
nią, przecinającej Toruń i Bydgoszcz. Do tego przez Wałcz 
prowadzi trasa nr 22 wiodąca od polsko-rosyjskiego przej-
ścia granicznego w Grzechotkach do granicy z Niemcami 
w Kostrzynie. W tym miejscu zakotwiczyła się firma rodzinna 
zatrudniająca blisko 80 osób, prowadząca serwis pojazdów 
ciężarowych w sieci MAN Truck & Bus Polska, sprzedaż części 
zamiennych i używanych ciężarówek. 

Rodzinne przedsięwzięcie gospodarcze małżeństwa Ali-
ny i Bolesława Rafałko (nazwa "Albor" powstała z polaczenia 
pierwszych liter imion i nazwiska założycieli) zadebiutowało 
na rynku 2 maja 1991 roku. Wcześniej pan Bolesław był kie-
rownikiem wałeckiej filii Przedsiębiorstwa Transportu Handlu 
Wewnętrznego i skorzystał z oferty jego dyrekcji dotyczącej 
przejęcia zakładu wraz z całym majątkiem i pracownikami. 
Zrobił to nie bez wahania i za zgodą załogi, która wierzyła, 
że dowodzona przez niego prywatna firma odniesie sukces. 
Podstawą działalności były usługi transportowe realizowane 
z wykorzystaniem dotychczasowego taboru z rodzimymi Sta-
rami i Żukami, a także czeskimi Aviami i wschodnioniemiec-
kimi Roburami w rolach głównych. Właściciel skorzystał też 
z tego, że w bazie znajdował się warsztat mechaniczny - lo-

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

ZTUH „ALBOR” w WAŁCZU

Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Sejmiku Samorzą-
dowego Województwa  Pilskiego, Przewodniczącego Rady 
w Tucznie  i ostatecznie Starosty Wałeckiego poznałem wie-
lu ciekawych, wspaniałych ludzi, Polaków, Niemców, Ukra-
ińców i Rosjan, przyjaźń z niektórymi z nich trwa do dnia 
dzisiejszego.

Niezależnie od sprawowanych stanowisk zawsze pozo-
stałem budowlańcem, ojciec mój, jedyny mój brat, córka, 
syn i wnukowie, to wszyscy budowlańcy. W życiu liczy się 
przede wszystkim to, co zostawia się po sobie. Pamiętam 
każdy z budynków  mieszkalnych które budowałem przede 
wszystkim w Pile, wszystkie szkoły w Pile, Zacharzynie 
w Chodzieży w Ujściu, Kaczorach, Czarnkowie, Wieleniu, Ję-
drzejewie i w Tucznie. Wszędzie tam pozostał drobny ślad  
mojej pracy z wszystkim budowlami  łączą wspomnienia.  

Henryk Wojtasik 

musiała oprócz majątku posiadać również co najmniej  małą 
maturę. W Polsce Ludowej z tych wymogów zrezygnowano 
,ważne było pochodzenie społeczne, od kandydatki na męża 
oficera LWP wymagano pochodzenia robotniczo-chłopskie-
go. Liceum i studia na wydziale budownictwa ukończyłem  
w Poznaniu W marcu 1955 roku z nakazu pracy rozpocząłem 
pracę w Miejskim   Zarządzie Architektoniczno Budowlanym  
przy Prezydium Rady Narodowej w Pile. Zarząd mieścił się 
w obecnym budynku Urzędu Miasta  przy placu Staszica. Do 
budynku tego wracałem później wielokrotnie jako dyrektor 
techniczny Zakładów Materiałów Budowlanych , jako na-
czelny inżynier Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, jako 
kierownik wydziału  budownictwa i w końcu w roku 1976 
z nominacji  premiera, jako Prezydent Miasta. Żona moja 
po studiach prawniczych w Toruniu pracowała też w tym 
budynku w latach 50 siątych prowadząc tzw. Kolegium 
Orzekające.

W ciągu długiej mojej pracy zawodowej   na różnych 
stanowiskach, dyrektora wydziału Urzędu Wojewódzkiego, 
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miennych. W następnym etapie rozbudowano część warszta-
tową. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi obecnie 
1710 m2, w tym część warsztatowa z magazynem zajmuje 
1282 m2, a administracyjno - biurowa 428 m2.  

Robi wrażenie 
Siedziba firmy i część warsztatowa robią bardzo pozy-

tywne wrażenie - postawione są z rozmachem i wyczuciem 
architektonicznego smaku. W części biurowej dominuje prze-
strzeń i ciekawy wystrój wnętrz. Hala warsztatowa jest wysoka, 
przestronna i dobrze oświetlona. Składa się z sześciu bram, za 
którymi znajdują się stanowiska obsługowo-naprawcze. Więk-
szość z nich jest przejazdowa, o długości 20 m, mieszczą zatem 
z powodzeniem ciągnik z naczepa, ciężarówkę z przyczepa czy 
autobus. Pod trzema znajdują się kanały, a poza tym do dyspo-
zycji mechaników są dwa zestawy podnośników kolumnowych 
marek Stertil-Koni i Finkbeiner o udźwigu ok. 7,5 t każdy, któ-
re można szybko przemieszczać tam, gdzie są w danej chwili 
potrzebne. Pod dachem zamontowano suwnicę, która przydaje 
się, gdy trzeba wyciągnąć z pojazdu silnik czy skrzynię biegów. 

Serwis zaopatrzony jest we wszystko, co potrzebne do 
szybkiego wykrycia usterki i jej naprawienia. Wykonuje też na-
prawy powypadkowe, chociaż nie ma tutaj sprzętu do prosto-
wania ram - tę usługę zleca się wyspecjalizowanym podwyko-
nawcom, których w Wałczu nie brakuje. Jest za to na miejscu 
tokarnia, która np. wykonuje przetaczanie bębnów, regenerację 
rozpieraków hamulcowych. Współczesna ciężarówka nafasze-
rowana jest elektroniką, więc bez komputera diagnostyczne-
go serwis taki jak nasz nie poradziłby sobie. Owszem, mamy 
ich kilka. Z tym tylko, że komputer nie poprowadzi za rączkę, 
nie pokaże wszystkiego. Potrzeba fachowca, który korzystając 
z niego szybko i bezbłędnie zlokalizuje usterkę. I chociaż załogę 
mamy dobrze przygotowaną do wykonywania powierzonych jej 
zadań, to właśnie utalentowanych elektromechaników chętnie 
byśmy zatrudnili - zwierza się Bolesław Rafałko. 

Serwis i sprzedaż 
Albor wykonuje okresowe przeglądy i naprawy pojazdów 

ciężarowych, naczep i przyczep, autobusów, a nawet maszyn 
budowlanych. Od marca 2007 r. firma działa w sieci MAN 
Truck & Bus Polska, od której otrzymała autoryzację na ser-
wis i sprzedaż oryginalnych części zamiennych - do obsługi 
technicznej wydzielono dwa stanowiska. MAN przeprowadza 
regularnie audyty kontrolne, co daje pewność klientom, że są 
należycie obsługiwani. 

Oferta jest kompleksowa - można tutaj kupić używaną 
ciężarówkę tej marki, których na placu nigdy nie brakuje. 
Kupowane są po kilka sztuk w celu uzyskania korzystnej 
ceny u naszych zachodnich sąsiadów, a następnie podda-
wane gruntownemu przeglądowi przedsprzedażnemu. Albor 
udziela półrocznej gwarancji na bezawaryjne działanie głów-
nych zespołów - silnika, skrzyni biegów, tylnego mostu. Jest 
i trzecia gałąź rodzinnego biznesu - sprzedaż samochodo-
wych części zamiennych. Do firmy należą dwie filie działające 
pod szyldem Inter Cars, a przy każdej z nich znajdują się 
potężne magazyny - w Wałczu i Pile. Firma daje pracę 78 
osobom, w tym m.in. 23 handlowcom, 13 magazynierom, 10 
mechanikom i 4 elektromechanikom, a także pracownikom 
księgowości, administracji i zaopatrzenia. 

stał się bardziej funkcjonalny, utworzono część socjalną i roz-
budowano biurową. Po polskich drogach jeździło wtedy mnó-
stwo starych ciężarówek z komunistycznym rodowodem, zatem 
warsztat nie narzekał na brak pracy. 

Jednocześnie rosło zapotrzebowanie na usługi transpor-
towe, więc właściciele firmy inwestowali w dodatkowy tabor 
ciężarowy. W 1997 r. pierwszy kurs zrealizował zmontowany 
w wałeckim warsztacie Star 200, a po nim następne samocho-
dy - Avia i Jelcz. W tym samym czasie firmowa flota wzbogaciła 
się o używane ciężarówki MAN, kupione w Danii. Wtedy też 
szefowie Alboru podpisali umowę z firma Servipol i dzięki niej 
rozszerzono asortyment o części zamienne do samochodów 
ciężarowych wielkiej europejskiej siódemki: DAF, Iveco, MAN, 
Mercedes, Renault, Scania i Volvo. Rozpoczęto też sprzedaż czę-
ści do naczep. To była ważna zmiana, bo wcześniej oferowano 
wyłącznie czyści do Stara, Jelcza, Zuka, Avii i Liaza. 

Bez transportu 
W 1998 r. do kierownictwa firmy dołączył syn właścicieli 

- Łukasz Rafałko. Wniósł młodzieńczą werwę i nowe pomysły, 
które wcielał dla dobra firmy. 

Niestety, w tym czasie nastąpił gwałtowny spadek zapo-
trzebowania na przewozy, jednocześnie podrożało paliwo i sko-
czyły w górę stawki ubezpieczeń. Szefostwo podjęło trudną 
decyzję o likwidacji tego działu usług i sprzedaży taboru cięża-
rowego. Całą uwagę skupiono natomiast na tworzeniu profesjo-
nalnego serwisu wyspecjalizowanego w obsłudze technicznej 
pojazdów użytkowych i sprzedaży części zamiennych. Te szły 
jak ciepłe bułki, zatem otwarto nowe punkty handlowe w Pile, 
Koszalinie i Szczecinku. 

Bolesław Rafałko odwiedził kilka niemieckich serwisów 
autoryzowanych przez MAN-a po to, aby podpatrzyć i wcielić 
w życie na własnym gruncie dobre wzorce. Niedługo później 
pojawił się pomysł, że Albor właśnie z MAN-em będzie chciał 
związać swoją przyszłość. Ta jednak 26 sierpnia 1999 r. sta-
nęła pod wielkim znakiem zapytania. Tego dnia pożar strawił 
halę warsztatową z całym wyposażeniem, a w niej nawet 
pojazdy klientów. W wyniku rozległych poparzeń zmarł jeden 
z pracowników, a przybici tą tragedią i poniesionymi stratami 
właściciele chcieli zlikwidować działalność. Załoga stanowczo 
zaprotestowała i zadeklarowała pomoc w odbudowie obiektu. 
Ludzie pracowali od świtu do zmierzchu, nawet nocowali na 
prowizorycznych legowiskach. Zaledwie trzy miesiące trwa-
ło odgruzowywanie i stawianie nowego warsztatu, a zanim 
powstał  nowy naprawy prowadzono pod gołym niebem lub 
w bazach transportowych klientów. Właściciele firmy dostali 
druga szansę, która w pełni wykorzystali. 

Dekada rozwoju 
Ostatnie 10 lat przebiegło pod znakiem intensywnego 

rozwoju firmy. Albor uzyskał autoryzację na naprawy od pro-
ducentów zespołów i systemów wykorzystywanych w pojaz-
dach użytkowych (m.in. WABCO, BPW, SAF, Haldex, Jost, 
V. Orlandi, Knorr, Webasto, Eberspacher), a także naczep 
Zasław i Inter Cars. Był też jednym z pięciu członków zało-
życieli sieci niezależnych warsztatów działających pod szyl-
dem Q Service Truck. W 2003 r. podpisano umowę z firmą 
Inter Cars, dotyczącą dystrybucji samochodowych części 
zamiennych (magazyn i punkt sprzedaży mieszczą się przy 
ul. Wojska Polskiego w Wałczu i przy ul. Składowej w Pile). 
Równocześnie zlikwidowano wcześniej działające palcówki 
handlowe w Koszalinie i Szczecinku. 

Popyt na usługi serwisowe był duży, sprzedaż części też 
szła świetnie, znalazły się więc pieniądze na dalsze inwesty-
cje. W 2002 r. właściciele podjęli decyzję o kupnie gruntów 
przyległych do działki zajmowanej przez firmę. Plan był taki, 
żeby docelowo znacznie powiększyć użytkowany teren i roz-
budować obiekt. Udało się wcielić zamierzenia w czyn. 

Albor rozlokował się na ponad 6600 m2 terenu. Gospoda-
rzom zależało na tym, aby nowy obiekt był ciekawy pod wzglę-
dem architektonicznym. W 2005 r. rozpoczęła się realizacja 
pierwszego etapu inwestycji - budowa nietypowego "okrągla-
ka", w którym umieszczono kompleks administracyjny z biurem 
obsługi klienta, zaplecze socjalne załogi i magazyn części za-
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Włodzimierz  Wajer  BODAR

Jest polskim artystą, zamieszkałym w Po-
wiecie Wałeckim - producentem programów 
estradowych, kompozytorem muzyki, a także 
jej aranżerem, autorem tekstów piosenek i ich 
wykonawcą, poetą, satyrykiem i rysownikiem. 

W swoje autorskie projekty angażuje różnych arty-
stów. Jego twórczość, można usłyszeć zarówno podczas kon-
certów na największych scenach w Polsce jaki i za granicą oraz 
w różnych stacjach radiowych i telewizyjnych. 

Pierwsze swoje piosenki wykonywał z zespołem z Wałcza 
Elektrotonsi, o którym nakręcono film. Pomysłodawcą więk-
szości zdjęć i ujęć był właśnie wyróżniony. Film ten otrzymał 
w 1965 roku na festiwalu filmowym w Polanicy Zdrój główną 
nagrodę  - Grand Prix. Recenzje i zdjęcia ukazały się w naj-

większych polskich gazetach. Z relacji innych osób wiemy, że 
film był pokazywany za granicami naszego kraju w Tokio, New 
Yorku, Paryżu oraz Carlovych Varach. 

Włodzimierz Bodar Wajer, bo o nim mowa jako twór-
ca przedstawia całą gamę własnych autorskich programów 
estradowych. 

Koncertuje z przepiękną, przepełnioną wartościami, 
autorską muzyką patriotyczną, poezją śpiewaną, urokliwymi 
pastorałkami. Prezentuje także grając autorską muzykę folk, 
reggae, blues, pop, dance, rock ‘n’ rolla, boogie. Artysta po-
siada także i wykonuje pod nazwą Pieśni Nieba muzykę reli-
gijną, która jest poświęcona dla Jana Pawła II. Od kilkunastu 
lat Bodar prowadzi Grupę Klakson - bardzo znany i ceniony 
zespół polskiej sceny country. Na scenie prezentuje swojego 

autorstwa również melodie cygańskie pod nazwą  Cyganeria 
Bodara. Posiada także autorską muzykę o charakterze humo-
rystycznym w programie kabaretowym pod nazwą Kabaret 
Bodaret.

Bodar podejmuje się również w profesjonalny sposób 
realizacji muzyki do reklam oraz audycji telewizyjnych i ra-
diowych. Jego twórczość na zlecenie była wykorzystywana 
nawet do promocji innych polskich miast.   Twórczość artysty 
jest chroniona przez Związek Autorów i Kompozytorów Scen 
(ZAiKS). Artysta otrzymał kilka prestiżowych - ogólnopolskich 
nagród i wyróżnień. 

Do piosenek Bodara nakręcono pięć teledysków, w tym 
trzy na terenie Powiatu Wałeckiego. Nagrano również wiele 
piosenek jako publikacji na nośnikach dźwiękowych.  Pod-
czas swoich wywiadów w mediach artysta wspomina o wspa-

niałej ziemi jaką jest dla niego ten region Polski, w którym 
zamieszkuje i tworzy. 

W jego programach koncertowych i występach me-
dialnych nie brakuje twórczości związanej z Wałczem. Do-
skonale to obrazuje piosenka ,,Kocham swe miasto”, która 
była również emitowana w sylwestrowym programie jednej 
z ogólnopolskich telewizji. Od kilku lat z inicjatywy managera 
Adriana Zalewskiego promuje Pojezierze Wałeckie jako Kra-
inę Wypoczynku. 

Jest to artysta, który również wielokrotnie brał udział 
w różnych akcjach społecznych, w których koncertował chary-
tatywnie. W swoim życiu artysta otrzymywał propozycje pracy 
z najwybitniejszymi artystami.  Pseudonim artystyczny Bodara 
możemy oglądać na ,,Ścianie Sławnych Podpisów” w Sopocie, 
gdzie artysta złożył go w obecności kamer i fotoreporterów.



Pow i a t  Wa ł e c k i   CZERWIEC  2013 
8

         AuR POWIATUl

Zaczęło się nieoczekiwanie w 1997 roku

Zamierzeniem  Zofii i Willema Wolters było otrzymanie 
jednorazowej pomocy finansowej dla jednej z wałeckich 
szkół. Przedstawili swoją prośbę w miejscowych mediach Al-
melo /Holandia/. 

W czasie kolejnych wizyt w Holandii wręczano im  nu-
mery telefonów z prośbą o kontakt, namawiano do założenia 
fundacji, żeby mogli w ten sposób otrzymywać pieniądze na 
wskazane cele, ale oni sami nie chcieli zakładać nowej funda-
cji, nie mieli na to czasu, myśleli by wykorzystać miejscowe 
możliwości, nawiązali kontakt z działającymi w Wałczu SOS 
i Czerwonym Krzyżem, ale te miały już swoje wystarczające 
zagraniczne kontakty.

W międzyczasie w Almelo znoszono nieustannie rzeczy 
pod drzwi ojca Willema bez pytania czy chce. Były to: odzież, 
artykuły gospodarstwa domowego, rzeczy  dla dzieci. Trzeba 
było co jakiś czas organizować transport żeby to odebrać, 
brakowało miejsca na składowanie. Sytuacja zaczęła ich 
przerastać.

Wreszcie w 1998 roku trafili do Wałeckiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego ówczesna 
prezes Jadwiga Fecek przyjęła ich z otwartymi ramiona-
mi. Dla Woltersów zaświeciło słońce.  

Część odzieży rozdano w szkołach, ale nadal było pyta-
nie - co robić z resztą przedmiotów. 

Wreszcie padł pomysł zorganizowania festynu. Pierwszy 
Jarmark Wiosenny w 1999 roku przerósł oczekiwania wszyst-
kich, zarobiono duże pieniądze. Zorganizowano następny 
jeszcze w tym samym roku – Andrzejkowy i tak przez kolejne 
lata. Mieszkańcy Wałcza i okolic polubili je i dopytywali o ter-
miny następnych. 

Dochody z Jarmarków pozwoliły TPD na szerszą po-
moc materialną, między innymi dofinansowanie leczenia, 
rehabilitację dzieci chorych, doposażenie rodzin najbar-
dziej potrzebujących.

Woltersowie byli też pomysłodawcami zor-
ganizowania Powitania Mikołaja w 2004 roku na 
wałeckim rynku. W ten pomysł, podobnie jak przy Jar-
markach udało się włączyć całe społeczeństwo Wałcza 
i okolic. Uzyskiwano bez większych sprzeciwów pozwo-
lenia wszelkich Organów Władzy, służono dodatkowymi 
pomysłami, dosłownie każdy mógł w czymś pomóc i tak 
też było. Do kogo zwrócono się o współudział, nikt nie 

odmówił. Sponsorowania w różnej formie nie brakowało.
W 700-lecie naszego miasta, na ich zaproszenie i przy 

wsparciu miejscowych sponsorów gościli grupę holender-
skich rowerzystów jadących z Białorusi przez Polskę i Niem-
cy do Holandii. Celem ich przedsięwzięcia było /w czasie ich 
własnych urlopów/ zebranie od holenderskich sponsorów, 
za każdy przejechany kilometr, kwoty potrzebnej na budo-
wę obiektu rehabilitacyjnego w Brześciu, dla dzieci poszko-
dowanych przez wybuch w Czarnobylu. Założona na ten 
czas strona internetowa była śledzona przez Białorusinów 
i Holendrów. Holendrzy aby zajechać do Wałcza musieli 
zmienić plan trasy i dołożyć do 1700 km jeszcze 120 km. 
Jednak na swojej stronie obsypali komplementami Wałcz, 
jego atrakcje i piękne okolice a gościnność mieszkańców 
potraktowali jako włączenie się do ich akcji.

Dzięki pośrednictwu i zaangażowaniu Woltersów  
doszło w 1999 roku do pierwszych międzynarodo-
wych rozgrywek młodych piłkarzy Kijów /Ukraina/ - 
Wałcz – Penkun (Niemcy). Do dnia dzisiejszego Andrzej 
Kwiatkowski  podtrzymuje kontakt z Niemcami.

Na swojej liście kilkunastu lat działalności społecznej 
mogą wpisać, choć nie pamiętają wszystkiego:

Stowarzyszenie  Dzieci Niepełnosprawnych – pomoc fi-• 
nansowa poprzez TPD /Jarmarki/, oraz bezpośrednio od 
wyszukanych sponsorów,
Szpital Rejonowy, Wojskowy i Dom Pomocy Społecznej • 
- łóżka elektryczne, balkoniki, chodziki wózki inwalidzkie 
i materiały opatrunkowe,
Muzeum Ziemi Wałeckiej, Kościół na Zatorzu, Wałeckie • 
Towarzystwo Muzyczne – organy elektroniczne i pianino, 
osoby prywatne; maszyna brajlowska do pisania  dla nie-• 
dowidzącej, wózki inwalidzkie, odżywki dla niemowląt.

Oprócz stałego wyszukiwania nowych sponsorów w Ho-
landii, najbardziej byli zaangażowani w pozyskiwanie darów 
i organizowanie Jarmarków Charytatywnych TPD, oraz współ-
organizowanie rozgrywek piłkarskich dziecięcych  naszego 
regionu z Kijowem i Penkun.

Przyznany Laur 2013 potraktowali jako zaszczyt, choć 
nie liczyli na nagrodę za swoją działalność. Upływający czas 
i związany z nim stan zdrowia każe potraktować to Uhono-
rowanie jako podsumowanie osiągnięć, które było możliwe 
dzięki włączeniu się społeczności w realizację ich pomysłów. 
Miłych przeżyć i nawiązanych w tym czasie wielu kontaktów 
nigdy nie zapomną.

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
DziAłalNOŚć społeczna

Zof ia   i  Wi l lem Wolters

POWIAT WAŁECKI
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UKS „LIDEREK” przy Gimnazjum im. ks. Jana 
Twardowskiego w Chwiramie działa od 2008 roku. 
Powstał z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego i lud-
ności lokalnej. Głównym celem klubu jest krzewienie kultury 
fizycznej na terenie Gminy Wałcz, dbałość o zdrowie i promo-
wanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Klub składa się z trzech sekcji: LA, Judo, piłki 
siatkowej, które zrzeszają  blisko 60 osób. Dzięki wsparciu 
finansowemu i rzeczowemu Urzędu Gminy Wałcz i Gimna-
zjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie oraz po-
zyskiwanym środkom  zewnętrznym z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki,  klub realizuje wiele zadań związanych z roz-
powszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży, m.in. 
powszechna nauka pływania (2012r.) oraz rozpowszech-
nianie LA na terenie Gminy Wałcz (2013r.).

Wśród zawodników klubu jest wielu utalentowanych 
sportowców, którzy zdobywają liczne medale w  woje- wództwie oraz w kraju. Do najważniejszych należą:

10 medali w indywidualnych Mistrzostw Województwa w LA,• 
Mistrzostwo Województwa w sztafetowych biegach prze-• 
łajowych,
II m-ce w Mistrzostwach Województwa w Szkolnej Lidze LA,• 
II i III m-ce w  Mistrzostwach Województwa w Piłce Noż-• 
nej w ramach Gimnazjady,
I m-ce w Mistrzostwach Województwa w Ogólnopolskim • 
Turnieju Piłki Siatkowej „Orlik Volleymania”, udział w Mi-
strzostwach Polsk.i IV m-ce w Szkolnych Mistrzostwach 
Polski w sztafetowych biegach przełajowych.
Opiekunami klubu są nauczyciele wychowania fizyczne-

go  Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie: 
mgr Marcin Koziej, mgr Karol Wawrzyniak, mgr Ad-
rian Mróz oraz mgr Justyna Ryder. 

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

UKS „LIDEREK” w Chwiramie 

W dniach 13-14 Kwietnia 2013 roku w Wałczu odbył 
się XI Puchar Karate W.S.I., podczas którego gości-
li Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew 
Wolny Sekretarz Powiatu.

Turniej rozegrany został we wszystkich grupach wiekowych 
w konkurencjach indywodualnych kata i kumite. Łącznie prze-
prowadzono 28 konkurencji zawodniczych. W imprezie wzięło 
udział ponad 170 zawodniczek i zawodników z klubów repre-
zentujących Tuczno, Lubaczów, Poznań, Człuchów, Słupsk, 
Rzeczenicę, Starachowice, Wałcz i Wilno /Litwa/. Impreza to-
warzyszyły 2 szkolenia: Szkolenie Grupy Dan oraz Szkolenie 
Zawodnicze które prowadzili Sensei Zbigniew Ruta (5 Dan) 
i Sensei Karolina Pytel-Ruta (4 Dan). Ze względu na rekordową 
liczbę uczestników treningi odbywały się równolegle w dwóch 
halach sportowych. Szkolenia zakończyły egzaminy na stopnie 
uczniowskie, w których większość kandydatów uzyskała pro-
mocję na kolejny stopień karate.
Na prośbę organizatorów Bogdan Wankiewicz Starosta Wałec-
ki razem z Panią Elżbietą Pawlak Wiceburmistrz Tuczna wrę-
czali trofea sportowe w najstarszych grupach wiekowych. 
Tradycyjnie w nieoficjalnej klasyfikacji turnieju zwyciężyli 
zawodnicy z Wałcza /60 punktów/ przez ekipą Człuchowa 

Puchar Karate W.S.I.

/50 punktów oraz Lubaczowa /27 punktów/ jednak najwię-
cej pucharów za I m-ca wywalczyli reprezentanci Człuchowa. 
Uczniowski Klub Karate "Shotokan" z Tuczna zając w tej kla-
syfikacji miejsce piąte. Reprezentanci Klubu Karate Tradycyj-
nego - wywalczyli łącznie 37 medali (6 złotych, 12 srebrnych 
i 19 brązowych).
Organizatorem turnieju był Klub Karate Tradycyjnego 
w Wałczu zaś zadanie to było współfinansowane przez 
Urząd Miejski w Wałczu.
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Z inicjatywy Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
oraz Starostwa Powiatowego w Wałczu w dniu 4 kwietnia 
2013 r. gościła w naszym powiecie ekipa dziennikarzy, która 
przygotowuje materiał do kolejnego odcinka znanego z TVP 
programu. 
W programie tym Maciej Orłoś i Anna Karna udowodnią, że 
Polska wciąż skrywa fascynujące "podróżnicze" tajemnice. 
W sposób niekonwencjonalny prezentują nieznane atrakcje 
turystyczne, opowiadają niesłychane historie, przedstawiają 
nieprzeciętnych ludzi. W programie można zobaczyć najpięk-
niejsze zakątki i atrakcje turystyczne znane oraz czekające 

"Nie ma jak Polska"  

POWIAT WAŁECKI

W dniach 11-13 
czerwca 2013 roku 
odbył się IV Ogólno-
polski Kongres Re-
gionów. Tym razem 
miastem goszczącym 
samorządowców z ca-
łej Polski była Świd-
nica. Kongres objął 
swoim patronatem 
Prezydent RP Broni-
sław Komorowski.

Kongres Regionów, gdzie odbyło się ponad 50 paneli dysku-
syjnych w różnej formie, już tradycyjnie stał się miejscem wy-
miany poglądów i doświadczeń przedstawicieli świata biznesu, 
przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Nadmienić należy, że partnerem merytorycznym IV Ogólnopolskie-
go Kongresu Regionów byli: Związek Powiatów Polskich, Związek 
Miast Polskich oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
To właśnie dzięki Związkowi Powiatów Polskich odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród dla najlepszych powiatów w Rankin-
gu Powiatów i Gmin w 2012 roku. 
Konkursowa klasyfikacja samorządów opiera się o szeroki 
wachlarz kryteriów, w których docenia się między innymi 
działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania po-

Powiat wałecki piąty w Polsce!

jeszcze na swoje odkrycie oraz turystyczne perły naszego 
kraju. Prowadzący spierają się, kto z nich wybrał bardziej 
ekscytujące miejsca, ciekawiej je zaprezentował, a tym sa-
mym - skuteczniej zachęcił widzów do podróży do prezento-
wanego regionu.
O tym, kto ma rację, decydują widzowie w głosowaniu. Ta 
osoba, która przegra rywalizację, musi wykonać ustalone 
uprzednio zadanie, np. wydoić krowę czy sprzedawać watę 
cukrową na rynku.
Anna Karna, która promowała w programie "Nie ma jak Pol-
ska" powiat wałecki zwyciężyła z Maciejem Orłosiem w inter-
netowym głosowaniu po emisji programu w dniu 14 kwietnia 
2013 r. uzyskując 71% głosów widzów.
Zadaniem Anny Karnej było odnalezienie niezwykłych i za-
skakujących dla widzów miejsc w Powiecie Wałeckim, Bar-
linku i Bornym Sulinowie, zaś Macieja Orłosia w Stargardzie 
Szczecińskim, Czaplinku i Starym Drawsku.
W powiecie wałeckim Anna Karna zaprezentowała widzom za-
mek Wedlów w Tucznie, magnetyczną górkę k. Wałcza, stado 
wolno żyjących żubrów w gminie Mirosławiec, Ośrodek Przy-
gotowań Olimpijskich w Wałczu, most wiszący nad jeziorem 
Raduń, umocnienia Wału Pomorskiego oraz miasto Wałcz.

"Nie ma jak Polska" to program, w którym prowadzą-
cy wspólnie ruszają w podróż po Polsce, by odnaleźć 
niezwykłe miejsca, zaskakujące dla widzów i... dla 
nich samych. Tym razem w programie, który uka-
zał się 14 kwietnia 2013 r. pokazane były niezwykłe 
miejsca powiatu wałeckiego.

prawiającego jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego oraz obywatelskiego, ale też wspieranie  
działań podejmowanych na rzecz gospodarki rynkowej oraz 
poszukiwanie i promocja rozwiązań ekoenergetycznych i pro-
ekologicznych.
Efektem docenienia działań powiatu wałeckiego 
w niemal każdej z poszczególnych kategorii było 
sklasyfikowanie naszego powiatu na bardzo wyso-
kim, piątym miejscu. To najlepsza pozycja powia-
tu wałeckiego w historii Rankingu Powiatu i Gmin. 
Nagrodę w imieniu powiatu odebrał starosta wa-
łecki Bogdan Wankiewicz.
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ze Starostą Wałeckim, 
panem Bogdanem Wankiewiczem, 
rozmawiała Agnieszka Rystok

Samorządy często zabiegają o możli-
wość promowania swoich regionów. 
W jakim stopniu służą temu działania  
podejmowane w ramach projektu Po-
merania?

Każdy samorząd terytorialny w swojej stra-
tegii uwzględnia możliwość promowania  
samorządu w regionie. W ramach Stowa-
rzyszenia Euroregionu Pomerania powiat 
wałecki podejmuje wiele działań, na róż-
nych płaszczyznach, które mają na celu 
zintegrowanie ich, przybliżenie młodzieży 
i społecznościom lokalnym kraju sąsiada: 
jego kultury, historii, tradycji czy dnia co-
dziennego. Wydarzenia te mają często 
charakter otwarty, a ich organizatorami są 
między innymi szkoły, stowarzyszenia, in-
stytucje,  i samorządy partnerskie.

Czy współpraca regionów państw 
partnerskich doprowadziła do stałej 
relacji między stronami? Czy udało się 
tym samym przekroczyć formułę jed-
norazowego działania w skali roku?

Powiat wałecki już od 2000 roku współpra-
cuje z powiatem Osnabrück w Niemczech 
i jest to współpraca dająca wiele satysfak-
cji. W ramach tej współpracy realizujemy 
program wymiany młodzieży. Wsparcia fi-
nansowego udziela Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregionu POMERANIA ze 
środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. Jest to działanie cykliczne re-
alizowane naprzemiennie czyli w Polsce 
i w Niemczech. Program przygotowany dla 
młodzieży z Niemiec (Bad Essen) jest bo-
gaty w wiele atrakcji. Do najciekawszych  
należą między innymi wycieczki po regio-
nie i poznawanie najciekawszych miejsc 
historyczno-przyrodniczych. W dni nauki 
w szkole uczniowie zapraszają swoich ró-
wieśników na lekcje. W celu utrwalania 
wiedzy o trudnej historii II wojny światowej 
i nauczania prawdy historycznej, gdzie czę-
sto planuje się  również projekcję filmów. 
Takie projekty jak: „Moja mała ojczyzna”, 
które przedstawiają  podobieństwa i róż-
nice między partnerskimi miastami: Wałcz 
i Bad Essen są ważną lekcją demokracji 
a zarazem dużym czynnikiem integrującym 
młodzież. Natomiast czas wolny młodzież 
spędza wspólnie na towarzyskich spotka-
niach i zabawach w plenerze. Ważne jest 

to, że nie jest to jednorazowa wymiana 
młodzieży, ale wymiana  trwająca od kil-
kunastu lat.

Czy nakład środków finansowych, 
niezbędnych do funkcjonowania pro-
jektu, jest adekwatny do osiąganych 
celów?

Zorganizowanie tak dużej imprezy,  w któ-
rej udział wzięło  około 800 uczestników 
z dwóch krajów nie jest łatwy pod wzglę-
dem organizacyjnym i finansowym. Nad 
organizacją XV Festiwalu Młodzieży Eure-
gionu Pomerania pracowało kilkadziesiąt 
osób włącznie z wolontariuszami. Po raz 
kolejny polska i niemiecka młodzież z Eu-
roregionu spotkła się, by zmierzyć swoje 
siły przede wszystkim w sporcie, a także 
w muzyce i tańcu, lepiej się poznać i wy-
mienić doświadczenia. W tym roku środek 
ciężkości położony został na sport, dlate-
go to właśnie on stanowił  większą część 
programu festiwalu. Młodzież mogła zmie-
rzyć się w takich dyscyplinach, jak: piłka 
nożna, siatkowa, tenis stołowy, pływanie 
i po raz pierwszy w biegu na orientację. Do 
udziału w festiwalu zaproszone były także 
grupy taneczne oraz zespoły muzyczne, 
chcące zaprezentować swoje umiejętności 
na scenach w Wałczu i Człopie. Młodzież 
mogła także rozwijać swoje zainteresowa-
nia podczas warsztatów tanecznych (zum-
ba, breakdance, hip-hop) oraz warsztatów 
orkiestr dętych. Festiwal był współfinanso-
wany, m.in., ze środków Polsko - Niemiec-
kiej Współpracy. Uczestnictwo w festiwalu 
(zakwaterowanie, wyżywienie) było bez-
płatne. Należy podkreślić, że organizato-
rami festiwalu oprócz Powiatu Wałeckiego 
były Gmina Człopa, Euroregion Pomerania 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

W dniach 14-16 czerwca 2013 roku w Wałczu i Człopie odbył się XV Festiwal Młodzie-
ży Euroregionu Pomerania. Już po raz kolejny polska i niemiecka młodzież z Eurore-
gionu spotkała się, by zmierzyć swoje siły przede wszystkim w sporcie, a także w muzyce 
i tańcu, lepiej się poznać i wymienić doświadczenia. Organizatorami festiwalu byli: 
Powiat Wałecki, Gmina Człopa, Euroregion Pomerania oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Wartość międzykulturowego dialogu

Zachodniopomorskiego. Czy nakład środ-
ków finansowych, niezbędnych do funkcjo-
nowania projektu, jest adekwatny do osią-
ganych celów? Mając na uwadze zawierane 
przyjaźnie, porozumienia i długofalowe 
współprace, trzeba uznać, że środki wy-
dawane są rozsądnie, a co najważniejsze, 
z pożytkiem dla społeczności. 

Euroregion Pomerania to projekt, 
który funkcjonuje na przestrzeni lat, 
czy można mówić, że Powiat Wałecki 
również zbiera „owoce” podejmowa-
nych działań? 

Należy zdać sobie sprawę z tego, że wraz 
z przystąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej, a później przez sygnowanie  Układu 
z Schengen,  granica między państwem 
polskim, a niemieckim uległa praktycznemu 
zatarciu. Województwo zachodniopomor-
skie, z racji swojego położenia, pełni nie-
zwykle istotną rolę w kontaktach z naszymi 
sąsiadami. Euroregion Pomerania ma wła-
śnie za zadanie zacieśnianie więzi  między 
przygranicznymi regionami poszczególnych 
państw. W świetle tego wszelkie działania 
podejmowane w ramach Pomeranii są tak 
samo pożądane, co i po prostu konieczne.  
Korzyści płynące z tych doświadczeń są 
nader oczywiste. Pozwolę sobie jeszcze raz 
wrócić do wymian międzyszkolnych w ra-
mach współpracy chociażby z niemieckim 
powiatem Osnabrück. Uczestnikom tych 
akcji dużo łatwiej przychodzi późniejsza 
decyzja o ewentualnym wyjeździe za gra-
nicę, bowiem podczas wymian mieli oni 
okazję poznać obcą kulturę i poprawić 
swoją znajomość języka obcego. Jak pożą-
dane i ważne są tego typu doświadczenie 
najlepiej pokazuje sprzeciw europejskich 
studentów, wobec zapowiedzi Komisji 
Europejskiej o redukcji środków przezna-
czonych na program Erasmus. Dziś świat 
jest dużo mniejszy, niż jeszcze przed 20 
laty. Ze wszech miar staramy się, aby 
młodzież z terenu naszego powiatu mia-
ła równie dużo możliwości, co ich kole-
dzy z większych ośrodków miejskich czy 
państw zachodnich. To właśnie pokłosie 
działalności Pomeranii, której przecenić nie 
możemy. Dlatego tak – to są owoce, któ-
re zbiera powiat wałecki i jego mieszkań-
cy, i które zbierać będą kolejne pokolenia. 
Tym bardziej cieszymy się, że możemy być 
tego częścią, i że to właśnie nam powie-
rzono organizację XV Festiwalu Młodzieży 
Euroregionu Pomerania. To wielki prestiż   
i wyróżnienie.  



W uroczystym rozpoczęciu Festiwalu obok liczącej ok. 
800 osób grupy młodzieży Niemiec i Polski udział wzięli 
m.in.: Anna Mieczkowska Wicemarszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Volker Böhning prezydent 
Euroregionu Pomerania, Zbigniew Siarkiewicz Prezes 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powia-
tu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Zdzisław Kmieć 
Burmistrz Człopy, Peter Heise dyrektor biura Komunal-
gemeinschaft Pomerania e V., Paweł Bartnik Dyrektor 
biura Euroregionu Pomerania, Piotr Pawlik Burmistrz 
Mirosławca, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta 
Wałcz oraz Elżbieta Pawlak Wiceburmistrz Tuczna. 

Około godziny 18.00 spod wałeckiego starostwa wyruszył barw-
ny korowód, który przeszedł ulicami Wałcza na plac przy Wa-
łeckim Centrum Kultury, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie XV 
Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania.
Korowód prowadziła orkiestra dęta z Łobza, a pochód zamykała 
"starsza młodzież", czyli gospodarze festiwalu ze starostą Bog-
danem Wankiewiczem i burmistrzem Człopy Zdzisławem Kmie-
ciem na czele.
Uczestnicy korowodu oraz publiczność spotkali się przed sceną 
ustawioną na placu przy WCK. Tam odbyło się oficjalne otwar-
cie Festiwalu. - Dzisiejsze spotkanie jest jubileuszowe -podkreślił 
starosta Bogdan Wankiewicz.
- Przypominam, że równo dziesięć lat temu Wałcz gościł już 
uczestników Festiwalu Młodzieży. Wówczas tematem festiwalu 
była kultura, a dziś jest sport. Życzę wszystkim żeby spędzili 
wspaniale te trzy dni, nawiązali nowe przyjaźni i zapamiętali 
Wałcz na wiele kolejnych lat.
- Tematem przewodnim festiwalu jest sport, ale będziemy też 
świadkami wielu wydarzeń kulturalnych - mówiła wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.
- Nadszedł czas festiwalu młodości, a Wałcz i Człopa staną się mło-
dzieżowymi stolicami Euroregionu Pomerania. Życzę wam wielu nie-
zapomnianych wrażeń. Festiwal młodzieży będzie najważniejszym 
wydarzeniem 2013 roku w województwie zachodniopomorskim.

XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 

Człopa - Wałcz 14-16 czerwca 2013 Człopa - Wałcz 14-16 czerwca 2013 

XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 

- Byłem na festiwalu dziesięć lat temu w Wałczu. Miasto bardzo 
się zmieniło i jest przepiękne - mówił prezydent Euroregionu 
Pomerania, Volker Bóhning. - Przez piętnaście lat nigdy nie mie-
liśmy dylematów, czy przeznaczać środki na Festiwal Młodzieży. 
Na tak wspaniałe imprezy środki muszą się znaleźć. To jest naj-
lepsza droga do wspólnej Europy.
Po części oficjalnej wykonano wspólne zdjęcie "z lotu ptaka", 
a do godz. 22.00 na scenie prezentowały się grupy artystyczne.
Podczas Festiwalu w Powiecie Wałeckim środek ciężkości poło-
żony był na sport, dlatego to konkurencje sportowe stanowiły 
większą część programu festiwalu. Na boiskach Orlik 2012 przy 
ZS nr 4 RCKU w Wałczu i MOSiR Wałcz odbył się turniej piłki noż-
nej. W sali gimnastycznej ZS nr 2 w Wałczu miły miejsce zawody 

w tenisa stołowego, a na pływalni "Delfin" w Centralny Ośrodku 
Sportu w Wałczu młodzież mogła spróbować swoich sił w pły-
waniu. Natomiast w hali Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury 
i Sportu w Człopie królowała siatkówka. Również w Człopie od-
był, co warto podkreślić po raz pierwszy, bieg na orientację. 
Poza turniejami, chętni mogli uczestniczyć w otwartych rozgryw-
kach badmintona oraz spróbować swoich sił na ściance wspinacz-
kowej. Do udziału w festiwalu zaproszone są także grupy taneczne 
oraz zespoły muzyczne, chcące zaprezentować swoje umiejętno-
ści na scenach w Wałczu i Człopie. Młodzież mogła także rozwijać 
swoje zainteresowania podczas warsztatów tanecznych (zumba, 
breakdance, hip-hop) oraz warsztatów orkiestr dętych.

Volker Böhning 
Prezydent 

Euroregionu Pomerania

Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki Anna Mieczkowska  

Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego 


