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D o b r y  K l i m a t

Dr Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki oraz Renata Piasecka 
Dyrektor ZS Nr 2 w Wałczu doko-
nali uroczystego otwarcia dwóch 
boisk ze sztuczną nawierzchnią, 
które wybudowano dzięki stara-
niom władz samorządowych po-
wiatu wałeckiego przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Wałczu. 

Kompleks boisk ze sztuczną na-
wierzchnią: do piłki nożnej oraz 
wielofunkcyjne do gier zespoło-
wych: koszykówki, siatkówki i piłki 
ręcznej są  pierwszym tego typu no-
woczesnym obiektem w Powiecie 
Wałeckim zrealizowanym w ramach 
programu „Blisko Boisko”. 

dok. str. 3

D                   nia 24 sierpnia br.  
odbył się kolejny już raz w 

Powiecie Wałeckim EST MARA-
TON rowerowy. Trasa maratonu 
wiodła od miasta Wałcza poprzez 
malownicze lasy Nadleśnictwa 
Wałcz i Tuczno.  

EST MARATON wpisał się już 
w kalendarz imprez powiatowych 
organizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Wałczu i Fundację 
Zdrowia Sportu i Turystyki EST. 

Impreza ponownie cieszyła się 
dobrą opinią zawodników oraz 
obserwatorów EST Maratonu.

dok. str. 3

P

„BLISKO BOISKO” w Powiecie Wałeckim - 3 września 2008 r.

EST MARATON WAŁCZ 2008 

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu Nr 3/2008
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Dożynki 
Powiatowo - Gminne

W dniu 15 lipca 2008 w Staro-
stwie Powiatowym w Wałczu 
odbyło się spotkanie poświęcone 
inwentaryzacji i tworzeniu no-
wych ścieżek rowerowych na te-
renie powiatu wałeckiego. 
W spotkaniu udział wzięli Roman 
Wiśniewski Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Powiatu Sta-
rostwa Powiatowego w Wałczu,  
Adam Taczkowski Prezes Wałec-
kiego Klubu Turystyki Rowero-
wej, Andrzej Dobrowolski Zna-
karz Szlaków Turystycznych oraz 
przedstawiciele nadleśnictw i gmin 
z terenu powiatu wałeckiego.
Inwentaryzacja szlaków turystycz-
nych dokonana przez Starostwo 
Powiatowe w Wałczu polegała na 
wystąpieniu do wszystkich zainte-
resowanych (takich jak: nadleśnic-
twa, urzędy gmin, zarządy dróg 
itp.) o udostępnienie informacji na 
temat ścieżek rowerowych i po-
zostałych szlaków turystycznych, 
tworząc w ten sposób bazę istnieją-
cych na terenie powiatu wałeckie-
go ścieżek rowerowych i innych 
szlaków turystycznych.
Po dokonaniu inwentaryzacji 
Starostwo Powiatowe w Wałczu 
wspólnie z Wałeckim Klubem Tu-
rystyki Rowerowej oraz Andrze-
jem Dobrowolskim zweryfikowało 
istniejący stan oraz wytyczyło prze-
bieg nowych ścieżek rowerowych 
obejmujących swoim zasięgiem 
cały teren powiatu wałeckiego oraz 
łączących ze sobą istniejące ścieżki 
rowerowe. Stworzone propozycje 
zostały przesłane do nadleśnictw 
i gmin z terenu powiatu, celem 
uzgodnienia ich przebiegu. 
Podczas spotkania leśnicy zgłosili 
swoje uwagi do proponowanego 
przebiegu ścieżek rowerowych oraz 
poparli inicjatywę uporządkowania 
sytuacji zawiązanej ze ścieżkami 
rowerowymi na terenie powiatu, co 
znacząco wpłynie na uregulowanie i 
właściwe ukierunkowanie obecnego i 
przyszłego ruchu turystycznego na te-
renie lasów państwowych. Jednocze-
śnie leśnicy zwracali uwagę na fakt, iż 
poza problemem znalezienia środków 
finansowych na utworzenie szlaku 
turystycznego, trzeba rozwiązać pro-
blem późniejszego ich utrzymania 
(konserwacji, wywozu śmieci itp.).
Roman Wiśniewski przedstawił ze-
branym wizję i etapy tworzenia no-
wych szlaków rowerowych na tere-
nie powiatu. Poinformował również 
zebranych, iż Starostwo Powiatowe 
zamierza ogłosić konkurs na za-
proponowanie przez mieszkańców 

Szlaki rowerowe
w Powiecie Wałeckim

Nowi absolwenci 
w PWSZ w Wałczu

Dnia 18 lipca 2008 r. dr Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki 
oraz Zbigniew Wolny Sekre-
tarz Powiatu uczestniczyli w 
uroczystości wręczania dyplo-
mów licencjackich studentom 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Wałczu, która 
odbyła się w auli Uczelni.
Uroczystości przewodniczył 
Prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak 
Rektor PWSZ, a uczestniczyli 
w niej m.in.: Paweł Suski i Cze-
sław Hoc Posłowie na Sejm RP 
oraz Zdzisław Tuderek Burmistrz 
Miasta Wałcza.
Przed trzema laty naukę na stu-
diach licencjackich rozpoczęło 
238 osób, studia ukończyło 152 
studentów. Dyplomy odebrało 124 
absolwentów dwóch kierunków: 
finanse i bankowość oraz filologia 
ze specjalnością język niemiecki, 
natomiast 28 osób musi zdać jesz-
cze egzamin licencjacki.
Starosta Wałecki w swoim wystą-
pieniu pogratulował studentom 
zdobycia dyplomów, zachęcał ich 
do kontynuowania edukacji oraz 
wręczył nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Wałczu 
dla trzech najlepszych studentów, 
którzy uzyskali wysokie średnie 
ocen. W czasie uroczystości głos 
zabrali obecni w auli posłowie oraz 
Burmistrz Miasta Wałcza. 

„Spotkajmy się na 
miedzy” Miały 2008 

Przyjazne środowisku 

sołectwo w Powiecie

W dniu 27 lipca 2008 r. dr Bog-
dan Wankiewicz Starosta Wałec-
ki, Piotr Pawlik Przewodniczący 
Rady Powiatu, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta Wałecki oraz Zbi-
gniew Wolny Sekretarz Powiatu 
uczestniczyli w spotkaniu trzech 
powiatów: strzelecko - drezde-
neckiego, czarnkowsko - trzcia-
neckiego i wałeckiego organizo-
wanym pod hasłem: „Spotkajmy 
się na miedzy”, które odbyły się 
Miałach (gm. Wieleń).
Od czterech lat powiaty czarnkow-
sko - trzcianecki i strzelecko - drez-
denecki realizują program, którego 
głównym celem jest integracja 
sąsiedzkich działań w dziedzinie 
turystyki. W roku 2007 współpra-
ca powiatów została rozszerzona 
o Powiat Wałecki. W ten sposób 
powstało trójporozumienie skupia-
jące reprezentacje nie tylko trzech 

Zachodniopomorska Izba Rol-
nicza przy współpracy Wojewo-
dy, Marszałka Województwa, 
KRUS, ZODR w Barzkowicach, 
urzędów gmin i starostw powia-
towych organizuje I edycję kon-
kursu „Przyjazne Środowisku 
Sołectwo Województwa Zachod-
niopomorskiego”. 
Celem konkursu jest promowanie 
sołectw przyjaznych środowisku, 
podejmujących działania na rzecz 
jego ochrony, promocja innowacyj-
nych i oryginalnych, ekologicznych 
przedsięwzięć lokalnych, pobu-
dzanie aktywności gospodarczej, 
zachowanie wartości środowiska 
kulturowego i przyrodniczego przy 
uwzględnieniu potrzeb przyszłych 
pokoleń oraz kształtowanie i utrzy-
manie ładu przestrzennego. 
Komisja w składająca się z przed-
stawicieli Starostwa Powiatowego 
w Wałczu, Terenowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Wałczu 
oraz Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej dokonała rozstrzygnię-
cia etapu powiatowego przyznając 
pierwsze miejsce dla Sołectwa 
Zdbice (88 pkt) i drugie miejsce dla 
Sołectwa Przybkowo (82 pkt). 
Podczas lustracji komisja ocenia-
ła: ogólny wygląd, ład i porządek 
(elewacje budynków mieszkalnych 
i produkcyjnych, stan ogrodzeń, 
stan chodników i dróg komunika-
cyjnych do zagród, estetykę posesji, 
oznakowanie obiektów wiejskich, 
przystanki PKS - maksymalnie 50 
pkt), wyposażenie w urządzenia 
ochrony środowiska (kanalizacja, 
indywidualne oczyszczalnie ście-
ków, segregacja odpadów, pojem-
niki na odpady, zorganizowany 
wywóz odpadów - maksymalnie 
40 pkt) ochronę i pielęgnację dzie-
dzictwa kulturowego oraz kształto-
wanie krajobrazu przyrodniczego 
(stan zabytków, produkt regionalny 

- rękodzieło, zespoły regionalne, 
utrzymanie istniejących zadrze-
wień oraz utrzymanie i pielę-
gnacja miejsc służących do re-
kreacji - maksymalnie 10 pkt). 

powiatu (i nie tylko) przebiegu 
nowych ścieżek rowerowych. 

powiatów ale i trzech województw: 
zachodniopomorskiego, lubuskiego 
i wielkopolskiego. Kontynuacją tych 
działań jest organizacja festynu pn. 
„Spotkanie na miedzy”, zacieśniają-
cego więzy między mieszkańcami 
powiatów. Impreza ma charakter 
cykliczny i odbywa się co roku na 
terenie jednego z powiatów.
Powiat Wałecki podczas „Spotkań 
na miedzy” prezentował swoje wa-
lory przyrodnicze, turystyczne i go-
spodarcze na stoisku promocyjnym 
przygotowanym przez Wydział Pro-
mocji i Rozwoju Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Wałczu. 

Dnia 30 sierpnia 2008 r. w Woło-
wych Lasach gm. Człopa odbyły 
się Powiatowo - Gminne uroczy-
stości z okazji „Święta Plonów”. 
Na tegorocznych dożynkach, które 
zorganizowane zostały przez Staro-
stwo Powiatowe w Wałczu i Urząd 
Miasta i Gminy Człopa władze sa-
morządowe Powiatu Wałeckiego 
reprezentowali: dr Bogdan Wankie-
wicz Starosta Wałecki, Jerzy Gosz-
czyński Wicestarosta, Piotr Pawlik 
Przewodniczący Rady Powiatu w 
Wałczu oraz Zbigniew Wolny Se-
kretarz Powiatu. 
W uroczystościach uczestniczyli: 
Władysław Husejko Marszałek 
Województwa Zachodniopomor-
skiego, Halina Rakowska Bur-
mistrz Miasta i Gminy Człopa, 
Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz 
oraz przedstawiciele ze wszystkich 
gmin powiatu wałeckiego. 
Tradycyjnie Dożynki rozpoczę-
ły się Mszą św. dziękczynną w 
intencji rolników, którą odprawił 
ks. Bogdan Podbielski Proboszcz 
Parafii z Człopy. Następnie od-
był się przemarsz korowodu do-
żynkowego na plac dożynkowy, 
który prowadzili Starostowie 
dożynek - wieloletni rolnicy wsi 
Drzonowo Mariola i Jan Matias. 
Wszystkich gości powitały Anna 
Gryćko Sołtys Wołowych Lasów 
oraz Jolanta Drabińska Dyrektor 
Domu Kultury w Człopie. 
Marszałek, Starosta Wałecki 
oraz Burmistrz Człopy złożyli 
rolnikom szczególne podzięko-
wania za ich trud i poświęcenie 
w tegorocznych zbiorach.
W trakcie uroczystości zorganizo-
wane zostały konkursy na: „Naj-
ładniejsze stoisko dożynkowe”, 
którego laureatem została Gmina 
Tuczno, „Najładniejszy wieniec 
Dożynkowy”, którego wspólnymi 
zwycięzcami zostały Gminy Wałcz 
, Tuczno, Mirosławiec i Człopa oraz 
Miss Dożynek, którą została przed-
stawicielka Gminy Wałcz.
W trakcie imprezy wystąpiły ze-
społy ludowe z powiatu wałec-
kiego, a dla najmłodszych przy-
gotowano wiele atrakcji, w tym 
m.in. pokaz iluzji. Uroczystość 
zakończyła się zabawą taneczną 
przy zespole „Orion” z Człopy.
Przyszłoroczne dożynki odbędą się 
w Gminie Tuczno. 

Pow ia t  Wa ł e ck i
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 ASZE SPRAWYN

- do piłki nożnej oraz 44 x 
30 m - wielofunkcyjne są 
oświetlone i otoczone czte-
rometrowym ogrodzeniem. 
Całkowity koszt budowy 
boisk wyniósł 1.006 500 zł, 
a inwestycje sfinansowały: 
Starostwo Powiatowe w 
Wałczu w kwocie ponad   
700 tys. zł., PZU ŻYCIE S. 
A. i PZU      S.A. w kwocie 
200 tys. zł (po 100 tys. zł) 
oraz Ministerstwo Sportu i 
Turystyki w kwocie 100 tys. 
zł. Boisko wielofunkcyjne 
zostało w całości sfinanso-
wane z budżetu powiatu a 
koszt jego budowy to ponad 
340 tyś., zaś boisko do piłki 
nożnej powiat dofinansował 
kwotą 360 tys. zł.

S tarosta stwierdził, że 
wbrew obawom bo-

isko przy Zespole Szkół 
Nr 1 w Wałczu, które 
również powstało dzięki 
staraniom powiatu nie 
zostało do dnia dzisiej-
szego zniszczone, a mło-

W  ceremonii otwarcia 
kompleksu boisk 

przy Zespole Szkół Nr 2 w 
Wałczu władze samorzą-
dowe Powiatu Wałeckiego 
reprezentowali: dr Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wa-
łecki, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta Wałecki, Ta-
deusz Łożecki Członek Za-
rządu Powiatu w Wałczu, 
Zbigniew Wolny Sekretarz 
Powiatu oraz Maria Mora-
wicz Skarbnik Powiatu.

W uroczystości ponadto 
uczestniczyli: Janusz Ciaś 
Asystent Społeczny Posła 
na Sejm RP Pawła Suskie-
go, Jerzy Serdyński Dyrektor 
Wydziału Kultury, Edukacji i 
Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Za-
chodniopomorskiego, Michał 
Włochal Kierownik Oddziału 
Kontroli i Monitoringu ZPO-
OR w Wydziale Zarządzania 
Funduszami Europejski-
mi Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Bo-
żena Różewska i Anna Twar-
dzik reprezentujące PZU ŻY-
CIE S. A., Robert Krawczyk 
i Maciej Jarkowski reprezen-
tujący PZU S. A., Jolanta We-
gner Z-ca Burmistrza Miasta 
Wałcza, Józef Kropielnicki 

Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Turystyki i Sportu 
Starostwa Powiatowego w 
Wałczu, radni Rady Powiatu 
i miasta Wałcza, nauczyciele 
i uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 2 w Wałczu, przedstawi-
ciele duchowieństwa, straży 
pożarnej, policji, wojska, 
mieszkańcy Wałcza i zapro-
szeni goście.

Obydwa boiska o wy-
miarach 72 x 36 m 

dzież korzysta z niego 
od rana do wieczora.

Bogdan Wankiewicz Sta-
rosta Wałecki poinfor-

mował zebranych, iż powiat 
będzie nadal wzbogacał bazę 
sportową, bowiem młodzież 
chce uprawiać sport. Reali-
zowany jest już następny 
projekt z programu „Orlik 
2012” przy Zespole Szkół 
nr 4 RCKU w Wałczu, a w 
przyszłym roku powstanie 
boisko i lodowisko przy Ze-
spole Szkół Nr 3. 
Po uroczystym przecięciu 
wstęgi i poświęceniu boisk 
(„aby było jak najmniej 
kontuzji”) przez probosz-
cza parafii pw. św. Anto-
niego o. Andrzeja Włodar-
czyka uczestnicy obejrzeli 
pokaz treningu piłkarskie-
go w wykonaniu uczniów 
klas o profilu piłkarskim 
Zespołu Szkół Nr 2 w 
Wałczu. Na zakończenie 
odbył się turniej o Puchar 
Starosty Wałeckiego. 

Dobry  K l ima t
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E S T  M A R A T O N  W A Ł C Z  2008
Organizatorami tegorocznego EST MARATONU było 
Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta Wałcza 
oraz Fundacja Zdrowia, Sportu i Turystyki EST.
Uroczystego otwarcia Maratonu dokonał dr Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki. Władze samorządowe 
powiatu reprezentowali: Tadeusz Łożecki Członek Za-
rządu Powiatu w Wałczu, Piotr Pawlik Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Wałczu, Zbigniew Wolny Sekretarz 
Powiatu, który stanął również na starcie maratonu.

Tym razem uroczysty start odbył się na terenie MOSiR w 
Wałczu, gdzie znajdowała się również meta maratonu.
W zawodach udział wzięło ok. 100 zawodników z Wałcza, 
Piły, Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Szczecina, Katowic, 
Koszalina, Szczecinka, Pruszkowa, Chodzieży, Złotowa i 
Szydłowa, którzy rywalizowali na dystansach:

18 km - Trasa Mini
52 km - Trasa Mega
73 km - Trasa Giga

Trasa EST Maratonu w zależności od kategorii przebiegała 
w okolicach Morzyc, Nakielna, Rutwicy i Strzalin.

Zwycięzcami poszczególnych 
kategorii zostali: 

W kategorii Kobiet na trasie MINI: 
I miejsce - Dominika Borkowska
II miejsce - Ola Kiereja
III miejsce - Anna Matela reprezentująca 
„Corratec Team”

W kategorii Kobiet na trasie MEGA:
I miejsce - Izabella Cieniuszek reprezentująca 
„EuroSupport Sport Team”
II miejsce - Grażyna Rutkowska reprezentująca 
„Rutkowscy TEAM”
III miejsce - Danuta Sokołowska reprezentująca 
„WKTR WAŁCZ”

W kategorii Kobiet na trasie GIGA: 
I miejsce - Jolanta Gałązka reprezentująca 
„Corratec Team”
II miejsce - Nina Karpińska reprezentująca 
„EuroSupport Sport Team”
III miejsce nie sklasyfikowane

Pow ia t  Wa ł e ck i
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 YDARZENIAW

W kategorii Mężczyzn na trasie MINI: 

I miejsce - Piotr Madajczyk reprezentujący 
„Corratec Team”
II miejsce - Maciej Włodarczyk
III miejsce - Bartek Kiereja

W kategorii Mężczyzn na trasie MEGA: 

I miejsce - Bartosz Brzeziński reprezentujący 
„Corratec Team”
II miejsce - Piotr Patynowski reprezentujący 
„PHILIPS PIŁA”
III miejsce - Marek Walendziak reprezentujący 
„KMPSP Gorzów Wlkp UNIPIN KOMPUTERY”

W kategorii Mężczyzn na trasie GIGA: 

I miejsce - Tadeusz Korzeniewski reprezentujący 
„Corratec Team”
II miejsce - Radosław Lonka reprezentujący 
„Corratec Team”

III miejsce - Rafał Chmiel reprezentujący 
„Corratec Team”

Puchary i nagrody w EST Martaon 
Wałcz 2008 ufundowali: 

Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopo-
morskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zdzisław 
Tuderek - Burmistrz Miasta Wałcza, Piotr Świderski Wójt 
Gminy Wałcz, Fundacja Zdrowia, Sportu i Turystyki EST.
Sędzią głównym EST Maratonu był Jerzy Roch Hamulski. 

Lista zwycięzców oraz miejsca pozostałych zawodników moż-
na zobaczyć na stronie internetowej: www.fundacjaest.eu

Impreza ponownie cieszyła się dobrą opinią zawodników oraz 
obserwatorów EST Maratonu.
Starosta Wałecki na zakończenie zapowiedział kolejną już III 
edycję EST Maratonu, która odbędzie się w przyszłym roku 
również na terenie Powiatu Wałeckiego.

5 sierpnia br. w Wałeckim 

Centrum Kultury w obecności 

władz samorządowych powiatu 

wałeckiego i miasta Wałcza 

oraz zaproszonych gości 

podpisane zostały 

partnerskie umowy między 

powiatami: 

Wałeckim i Osnabrück 

oraz między miastem Wałcz 

i gminą Bad Essen, 

a także wspólna deklaracja 

o współpracy między 

powiatem wałeckim 

i miastem Wałcz 

a powiatem Osnabrück 

i gminą Bad Essen. 

między
Powiatem Wałeckim     a     Powiatem Osnabrück

Porozumienie  o  partnersk ie j  współpracy 

Dobry  K l ima t
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W         skład delegacji 
niemieckiej, która 

przybyła do Wałcza w dniu 
4 sierpnia 2008 r.  weszli 
m.in.: dr Reinhold Kassing 
Pierwszy Sekretarz Po-
wiatu Osnabrück, Georg 
Schirmbeck Poseł do Bun-
destagu, Günter Harmeyer 
Burmistrz Bad Essen oraz 
Gerhard Hofmayer Ho-
norowy Obywatel Miasta 
Wałcza i inicjator partner-
skich kontaktów między 
Wałczem a Bad Essen.
Ze strony polskiej w uroczy-
stości uczestniczyli:            
dr Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki, Tadeusz 
Łożecki Członek Zarządu 
Powiatu, Zbigniew Wolny 
Sekretarz Powiatu, Piotr 
Pawlik Przewodniczący 
Rady Powiatu, Paweł Suski 
Poseł na Sejm RP, Zdzisław 
Tuderek Burmistrz Miasta 
Wałcza, Jolanta Wegner 
Wiceburmistrz Miasta Wał-
cza, Andrzej Wiśniewski 
Przewodniczący Rady Mia-
sta Wałcza, radni powiatu i 
miasta Wałcza oraz zapro-
szeni goście.

U mowa partnerska 
między powia-

tem wałeckim a powiatem 
Osnabrück oraz deklaracja 
o współpracy miast i powia-
tów podpisana została 13 lip-
ca 2007 roku w Niemczech. 
Ustalono wówczas, że pod-
czas rewizyty przedstawicieli 
partnerskiego powiatu Osna-
brück i gminy Bad Essen w 
Polsce zostanie podpisana 
polska wersja porozumienia.

S tarosta Wałecki w 
swoim wystąpieniu 

stwierdził, że podpisanie 
dokumentów partnerskich 
jest dopełnieniem tego, co 
wydarzyło się 13 lipca 2007 
roku w Niemczech. Jest po-
twierdzeniem, że przyjaciel-
skie i partnerskie kontakty są 

realizowane zgodnie z my-
ślą przewodnią podpisane-
go porozumienia. Jest tak-
że inspiracją do tego, aby 
współpraca samorządów 
przyczyniła się do zbliże-
nia społeczności, do wspie-
rania wymiany młodzieży, 
wymiany poglądów, jak 
również bezpośrednich do-
świadczeń ludzi zamiesz-
kujących oba powiaty.

B urmistrz Miasta 
Wałcza w swoim 

przemówieniu podziękował 
burmistrzowi Gminy Bad 
Essen Gerhardowi Hofmay-
erowi za przyjazd do Wałcza 
przed dwudziestu laty, za 
pomoc w trudnych latach 
dla Polski i dla Wałcza. Za 
pomoc szpitalowi, straży po-
żarnej oraz ostatnio za auto-
busy komunikacji miejskiej. 
Burmistrz podziękował za 
praktyki dla młodzieży z 
Wałcza oraz za wszelkie ge-
sty przyjaźni i życzliwości.

P ierwszy Sekretarz 
Powiatu Osna-

brück dr Reinhold Kassing 
stwierdził, że w Zjednoczo-
nej Europie ważne jest, aby 
partnerzy się znali. Niemcy 
muszą wiedzieć, jak Polacy 
myślą i jak się zachowują 
i odwrotnie. Tylko w taki 
sposób może się rozwinąć 
zaufanie, na którego zdoby-
cie potrzeba zwykle czasu. 
W latach 60-tych i 70-tych 
Niemcy pozyskiwali sobie 
zaufanie swoich zachodnich 
sąsiadów, głównie Francu-
zów, tak obecnie potrzebą 
jest rozwinięcie zaufania 
wśród krajów wschodnich. 
Sekretarz stwierdził, że na-
sze miasta i powiaty muszą 
zbudować fundament tego 
zaufania, a podpisane poro-
zumienie jest ważnym kro-
kiem w tym kierunku.

P o podpisaniu umów 
o partnerstwie i 

współpracy przedstawiciele 
obu powiatów i miast wrę-
czyli sobie nawzajem upo-
minki, a po części oficjalnej 
zaproszeni goście obejrzeli 
w sali widowiskowej WCK 
koncert solistów i baletu Te-
atru Muzycznego w Pozna-
niu pt. „Zaczarowany Świat 
Operetki i Musicalu”.
Ostatnim punktem programu 
pobytu niemieckiej delega-
cji w Wałczu była uroczysta 
kolacja, która odbyła się w 
hotelu „Biały Domek”.
Wizyta delegacji niemiec-
kiej była również okazją do 
zwiedzania uroków Ziemi 
Wałeckiej oraz potencjału 
powiatu wałeckiego.

W dniu 5 sierpnia br. 
goście z Niemiec 

oglądali będące na ukoń-
czeniu boisko przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Wałczu (sze-
rzej opisane na stronie 3), 
zwiedzili wystawę fotografii 

w Muzeum Ziemi Wałec-
kiej, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Wałczu, a 
następnie popłynęli „Delfi-
nem” na Bukowinę. Delega-
cja z Niemiec wzięła udział 
w uroczystej inauguracji 
integracyjnego obozu mło-
dzieżowego „Jugendcamp 
2008”, w którym uczestni-
czyła młodzież z Polski i 
Niemiec. Goście mieli po-
nadto możliwość zwiedzenia 
Centralnego Ośrodka Sportu 
OPO Bukowina.

W dniu 6 sierpnia br. 
goście z Niemiec 

udali się do Nakielna, gdzie 
podziwiali uroki rezerwatu i 
jeziora Wielki Bytyń żeglu-
jąc po największym akwenie 
naszego powiatu.
Uroczyste zakończenie wi-
zyty delegacji niemieckiej 
i kolacja pożegnalna odby-
ła się w Motelu „Za Gro-
sik” w Wałczu.
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JUGENDCAMP w Powie-
cie Wałecki, którego główne 
hasło brzmiało „Silne Re-
giony - Silna Europa” 
był już IV edycją obozu 
dla dzieci i młodzieży  zor-

ganizowanym przez 
partnerskie powiaty 
z Polski i Niemiec. 
Każda edycja obozu 
co rok odbywa się w 
innym miejscu. dwutygodniowego okresu pracy 

i zabawy polskich i niemieckich 
obozowiczów. Zaprezentowali 
oni zaproszonym gościom swoje 
obserwacje i odczucia dotyczące 
miasta Wałcza i jego okolic, jak 
również stereotypów pokutują-
cych w obu narodowościach na 
temat sąsiadów. Prezentacje miały 
różną formę w zależności od ze-
społu uczestniczącego w danych 
warsztatach zajęciowych w czasie 
obozu. I tak przedstawione zosta-
ły między innymi wystawy prac 
plastycznych, fotografii, pokaz 
grupy tanecznej oraz inscenizacja 
teatralna, fragmenty obozowych 
audycji radiowych, film pod tytu-
łem „Przystanek Europa”. Zapro-
szeni goście otrzymali również 
cztery egzemplarze gazetki obo-
zowej „Cool’Tour’CAmp’News”, 
efekt warsztatów dziennikarskich.  
Obozowicze, którzy w czasie 
wypoczynku odwiedzili między 
innymi Park Linowy w Rudni-
cy jednogłośnie stwierdzili, że 
z żalem opuszczają piękną zie-
mię wałecką i chętnie spędzili-
by tu jeszcze niejedne wakacje. 
Podkreślali także bardzo dobrą 
organizację i warunki, które zo-
stały im stworzone.
Starosta Wałecki w swoim wystą-
pieniu zamykającym obóz przy-
znał, że bardzo duże wrażenie 
wywarły na nim prezentacje prac 
wykonanych podczas warszta-
tów zajęciowych, a także dodał, 
iż chętnie uczestniczyłby w zaję-
ciach grupy sportowej. Podkreślił 
również słuszność organizacji 
obozu, którego głównym celem 
była integracja młodzieży pol-
skiej i niemieckiej, jako właści-
wy kierunek do stworzenia silnej 
i wspólnej Europy.
Za rok odbędzie się kolejna V 
edycja obozu „JUGENDCAMP”, 
a jej organizację Starosta Wałec-
ki zaproponował nieoficjalnie 
Krzysztofowi Bagińskiemu Sta-
roście Białogardzkiemu.

Idea zorganizowania na 
terenie Powiatu Wałec-
kiego obozu powstała 
na mocy współpracy 
z partnerskim Po-
wiatem Osnabrück z 
Niemiec. Partnerzy 
z Niemiec stwier-
dzili na podstawie 
wcześniejszych wizyt 
w Powiecie Wałeckim, 
iż Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich jest idealnym 
miejscem do zorganizowania 
kolejnej edycji obozu. 
W uroczystym zakończeniu 

udział wzięli ponadto: 
Krzysztof Bagiński 
Starosta Białogardzki, 
Karl Heinz Finke-
meyer przedstawiciel 
partnerskiego Powiatu 
Osnabrück z Niemiec, 
Tadeusz Łożecki Czło-
nek Zarządu Powiatu 
w Wałczu, Zbigniew 
Wolny Sekretarz Po-
wiatu, a także Roman 
Wiśniewski Naczelnik 
Wydziału Promocji i 
Rozwoju Powiatu.
Uroczystość zamknię-
cia była zarazem 
p o d s u m o w a n i e m 

17 sierpnia 2008 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki uczestniczył w uroczystym zakończeniu or-
ganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wałczu 
Międzynarodowego Obozu Integracyjnego Dzieci i 
Młodzieży „JUGENDCAMP 2008”, który od-
bywał się w dniach 4 - 18 sierpnia br. w Centralnym 
Ośrodku Sportu OPO Bukowina w Wałczu.
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Bardzo często spotykam się z pytaniami, do czego został powołany Powiat, 
jakie są jego zadania, z czym mogę się do Was zwrócić?

Może to dobra chwila i miejsce na wyjaśnienia:
Po pierwsze powiaty obchodzą w tym roku dziesięciolecie powołania do życia w samorządzie. 
Powstały jako kolejny szczebel administracji samorządowej  pomiędzy istniejącą gminą i również 
nowo powołanym samorządem wojewódzkim. Warto zwrócić uwagę, że między poszczególnymi 
szczeblami samorządu nie ma żadnej zależności służbowej.  Marszałek nie skarci starosty, a staro-
sta nie wezwie „na dywanik” burmistrza. Nie mają takiego prawa.
Jakie obowiązki zostały nałożone na Powiat:

edukacja ponadgimnazjalna – wszystkie szkoły średnie na terenie powiatu• 
promocja i ochrona zdrowia• 
pomoc społeczna – poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie• 
wspieranie osób niepełnosprawnych• 
transport zbiorowy – w tym wydawanie praw jazdy• 
drogi publiczne – powiatowe• 
geodezja, kartografia• 
administracja architektoniczno-budowlana – dotycząca budownictwa• 
gospodarka wodna i ochrona środowiska• 
rolnictwo i leśnictwo• 
policja – szczebel powiatowy• 
wojsko i obronność• 
ochrona przeciwpowodziowa• 
przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy• 
współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami• 

Tak w skrócie wyglądają obowiązki ustawowe Powiatu. W praktyce nie da się oddzielić drogi po-
wiatowej od wsi leżącej w gestii wójta czy burmistrza. Także niezbędne jest współdziałanie samo-
rządów i radnych. Na naszym terenie jest to najbardziej namacalne we wspólnych projektach sta-
rostwa i gmin. W partnerstwie został wybudowany chodnik w Dobinie i Piecniku. Oba w wioskach, 
ale w ciągach dróg powiatowych.
Jak widać tylko w jedności i współdziałaniu można poprawiać i naprawiać tematy które dla miesz-
kańców są ważne, niezależnie kto za nie pierwotnie odpowiada. 
                   

Piotr Pawlik

	 	 	 	 	 	 Przewodniczący	Rady	Powiatu 

Zadania Powiatu



Kopalnia Bazaltu TARGOWICA

57-211 Ciepłowody
woj. dolnośląskie

tel. +48 74 810-30-39
fax +48 74 810-32-95

Koplania Granitu
„GNIEWKÓW” Sp. z o.o. 

58-172 Gniewków, , woj. 
dolnośląskie

tel. +48 74 850-62-79, 850-63-66, 
850-61-34, 850-63-40

fax +48 74 850-63-40
e-mail: kg@gniewkow.com.pl

http://www.gniewkow.com.pl

Kopalnia Kamienia
„OSIELEC” Sp. z o.o.

34-234 Osielec
woj. małopolskie

tel. +48 18 277-39-51

Kopalnie OKSM:

Brzeźno Maz.,
Mosznica, Giławy,
Żabi Róg, Żabiny, 

Grzybiny, Sarnowo, 
Kazanice, Morawy, 

Niedamowo.

Grysy i mieszanki
bazaltowo-tufowe

Grysy i mieszanki
granitowe

Grysy i mieszanki
z piaskowca

Piaski, żwiry,
grysy, mieszanki


