
• „spotkania na miedzy” i „festyn lotniczy”  (str. 2)

dzień edukacji narodowej•  (str. 3)

dożynki powiatowe • (str. 3)

Warsztaty nadzoru budowlanego•  (str. 4)

„agro pomerania” w barzkowicach  • (str. 4)

70-rocznica napaści związku sowieckiego           • 
na polskę  (5)

kolejny sukces powiatu wałeckiego•   (str. 6)

ciekawostki historyczne powiatu • (str. 7) 
sytuowanie budynków •  (str. 8)

badania techniczne motorowerów•  (str. 8)

wizyta z ukrainy•  (str. 9)

turnieje orlików•  (str. 9)

budżet zadaniowy•  (str. 10)

Wieści z Sejmu RP•  (str. 11)

konferencja w krynicy • (str. 11)

P
dla Inwestora, Turysty, dla Ciebie

WAŁCZowiat
Wałecki

e
g

ze
m

p
la

rz
 b

e
zp

ła
tn

y

Kolejny sukces powiatu wałeckiego w Numerze

str. 2

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu

Nr 7 
2009

D o b r y  K l i m a t

„Spotkania na miedzy”, to 
cykliczna impreza w ramach 
pierwszego w Polsce trój-
porozumienia powiatów tj. 
czarnkowsko - trzcianeckie-
go, strzelecko - drezdenec-
kiego i wałeckiego z trzech 
różnych województw. 
Tegoroczna impreza połą-
czona była dodatkowo z Fe-
stynem Lotniczym w Miro-
sławcu, który od lat przycią-
ga mieszkańców powiatu. 

Powiat Wałecki podpisał 
umowę o dofinansowa-
nie projektu na termo-
modernizację budynków 
użyteczności publicznej 
w ramach działania 9.3. 
Wniosek złożony przez sa-
morząd powiatowy znalazł 
się na I miejscu listy ran-
kingowej w Polsce. 

str. 6
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„Spotkania na miedzy” i „Festyn Lotniczy”
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„Spo tkan i a  na  m iedzy” 
i  „Fes tyn  Lo tn i c zy”  w  M i ros ł awcu

Uroczyste rozpoczęcie odbyło się w Domku Pilota na 
lotnisku w Mirosławcu, w którym uczestniczyli m.in.:  
Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Jan Krawczuk Wicemar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego, Karl - Heinz 
Finkemeyer w zastępstwie Starosty Powiatu Osnabrück, 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powia-

tu, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu, Dowódz-
two Sił Powietrznych Lotnictwa Taktycznego reprezento-
wał - płk dypl. pil. Piotr Tusza, Dowództwo 1 Skrzydła 
Lotnictwa Taktycznego reprezentował - ppłk dypl. Robert 
Karasiewicz, Dowództwo 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycz-
nego reprezentował - ppłk Jacek Zygmanowski, Elżbieta 
Rębecka - Sabak Burmistrz Mirosławca, Wiesław Maszew-
ski Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki, Tadeusz Teterus 
Wicestarosta Czarnkowsko - Trzcianecki, Edward Tyra-
nowicz Starosta Strzelecko - Drezdenecki, Andrzej Bajko 
Wicestarosta Strzelecko - Drezdenecki, Mirosław Jaskólski 
Starosta Złotowski, przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego w Wałczu, wojska, policji, prokuratury, radni Rady 
Powiatu, mieszkańcy powiatu oraz zaproszeni goście z za-
przyjaźnionych powiatów. 

W ramach „Festynu Lotniczego” i „Spotkań na mie-
dzy” w Mirosławcu czekało na mieszkańców po-
wiatu bardzo wiele ciekawych atrakcji.  
W dniu 4 września br. na stadionie miejskim w Wałczu 
rozegrano turniej piłki nożnej oldbojów o puchar Starosty 
Wałeckiego, który wygrali piłkarze oldbojów Bukowina 
Wałcz. Nazajutrz zwiedzający lotnisko w Mirosławcu mo-
gli obejrzeć wiele pokazów m.in.: nowych modeli samo-
chodów osobowych, pokazy sprzętu oraz działania grup 
interwencyjnych policji i służby więziennej, występy arty-
styczne zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych, 
wystawy statyczne sprzętu Sił Powietrznych, nauka strze-
lania na urządzeniu treningowym „CYKLOP”, loty widoko-
we aeroklubu pilskiego oraz atrakcje dla najmłodszych. 
Podczas imprezy przedstawiciele trzech powiatów zorga-
nizowali własne stoiska promocyjne. Powiat Wałecki pro-
mował się na wspólnym stoisku z Gminą Wałcz i Warsz-
tatami Terapii Zajęciowej w Wałczu.

W dniach 4-5 września 2009 r. w Mirosławcu odbywały się uroczystości z okazji 
święta 12 Bazy Lotniczej oraz trójpowiatowej imprezy pn. „Spotkania na miedzy”.  

Organizatorami festynu byli: Starostwo Powiatowe w Wałczu, 
Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec oraz 12 Baza Lotnicza w Mirosławcu. 
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„Spotkania na miedzy”, to cykliczna impre-
za w ramach trójporozumienia powiatów: 
czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko 
- drezdeneckiego i wałeckiego, zaś „Festyn 
Lotniczy” organizowany w 12 Bazie Lotni-
czej w Mirosławcu przyciąga, co roku całe 
rzesze miłośników lotnictwa i wojskowości.
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D O Ż Y N K I
powiatowe

Tegoroczne powiatowe "Święto Plonów” odbyło się 
w dniu 6 września na stadionie miejskim w Tucznie. 
Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. 
WNMP w Tucznie. Następnie korowód dożynkowy przemasze-
rował na stadion, gdzie odbywały się wszystkie uroczystości. 
W części artystycznej zorganizowano wiele koncertów, wystę-
pów, prezentacji dla dorosłych oraz atrakcji dla najmłodszych. 
Można było wziąć udział w loterii fantowej oraz uczestniczyć 
w zabawie tanecznej, która trwała do północy. 

W dożynkach powiatowych uczestniczyli m.in.: Paweł Su-
ski Poseł na Sejm RP, Wojciech Drożdż Członek Za-
rządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wi-
cestarosta, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Po-

wiatu, Teresa Łuczak Burmistrz Tuczna, Halina Ra-
kowska Burmistrz Człopy, Elżbieta Rębecka - Sabak 
Burmistrz Mirosławca, Janusz Bartczak Z-ca Wójta 
Gminy Wałcz, przedstawicie policji, prokuratury, radni rady 
powiatu oraz zaproszeni goście. 

Święto Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2009 r. z udziałem Bogdana 
Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Gosz-
czyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego 
Członka Zarządu Powiatu,  Piotra Pawlika Prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Wałczu i Zbignie-
wa Wolnego Sekretarza Powiatu w Klubie Garni-
zonowym w Wałczu odbyły się powiatowe obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. 
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Po-
seł na Sejm RP, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta 
Wałcza, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, przedstawiciele 
instytucji oświatowych, duchowieństwa, wojska i policji. 
Gości powitała Marta Rorbach Dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu.
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki w krótkim 
wystąpieniu i prezentacji multimedialnej przedstawił inwe-
stycje zrealizowane i zaplanowane przez powiat wałecki 
w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Wicestarosta wysoko ocenił osiągnięcia uczniów i pracę 
przygotowujących ich nauczycieli w ubiegłym roku szkolnym. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wicestarosta przekazał sło-
wa uznania i serdeczne podziękowanie wszystkim nauczycie-
lom, pracownikom administracji i obsługi szkół za ich wkład 
w edukację młodego pokolenia w powiecie wałeckim.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili też: Paweł Suski 
Poseł na Sejm RP oraz Zdzisław Tuderek Burmistrz 
Miasta Wałcza. 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do doce-
nienia pracy nauczycieli i pracowników administracyjnych. 

Wyróżnienia otrzymali dyrektorzy szkół:  Walde-
mar Rogulski – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, Rena-
ta Piasecka – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, Piotr Fili-
piak -dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, Dorota Matuszak 
– Klupczyńska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 RCKU, 
Leszek Molka – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Ks. J. Tischnera i Marek Syrnyk – dyrektor  Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wyróżnienia otrzymali: Urszula Wójcik (ZS Nr 1), Bo-
żena Łosiewska (ZS Nr 1), Andrzej Koczan (ZS Nr 1), 
Magdalena Morawska (ZS Nr 2),  Katarzyna Rut-
kowska (ZS Nr 2), Joanna Włodarczyk – Załęska (ZS 
Nr 3), Elżbieta Grzech (ZS Nr 3), Waldemar Jędrze-
jewski (ZS Nr 3), Kazimierz Żybort (ZS Nr 4 RCKU), 
Arkadiusz Kubowicz (ZS Nr 4 RCKU), Anna Lisiak (ZS 
Nr 4 RCKU), Maria Bodziewska (II LO), Agnieszka 
Rystok (II LO) i Katarzyna Czapiewska (II LO). 

Małgorzata Angel nauczyciel w Zespole Szkół Nr 3 otrzy-
mała Medal Komisji Edukacji Narodowej, natomiast Mał-
gorzata Bochenek również nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 
otrzymała nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświa-
ty w Szczecinie. Listy Gratulacyjne Starosty Wałeckiego 
otrzymali również nauczyciele, którzy rozpoczęli w tym roku 
szkolnym pracę w szkołach. 
Uroczystość uświetniły występy artystyczne: Chóru Kole-
gium Nauczycielskiego w Wałczu i zespołu „NASTY LADIES”.  
Organizatorami uroczystości byli: Powiatowy Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli i Starostwo Powiatowe w Wałczu.  
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Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konfe-
rencji był prof. dr hab. Jerzy Olszewski z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a głównym 
organizatorem konferencji i warsztatów był Zbi-
gniew Augustyniak Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego. W uroczystym otwarciu władze 
samorządowe powiatu wałeckiego reprezento-
wał: Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki. 

W dniu 10 września br. dyskutowano o problemach 
funkcjonowania nadzoru budowlanego w powiecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwierzchnic-
twa służbowego. 

11 września br. był dniem konferencji naukowej pn. „Za-
rządzanie rozwojem lokalnym - rewitalizacja obszarów zur-
banizowanych” zorganizowanej przez Komitet Remontów 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych.  
 
W dniu 12 września br. w wykładzie prof. dr 
inż. Włodzimierza Łęckiego pt. „Przemiany bu-
downictwa rolniczego w XX wieku” uczestniczył 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki. W tym dniu 
uczestnicy warsztatów odwiedzili Człopę i jej okolice, 
zwiedzili elektrownię wodną w Kamiennej oraz część 
Drawieńskiego Parku Narodowego. 
 
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jerzy Gładysiak 
dyrektor Departamentu Infrastruktury Wielkopolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, Włodzimierz Łęcki były 
wojewoda poznański, Roman Wiśniewski Naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Po-
wiatowego w Wałczu, Józef Kropielnicki Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu, przedsta-
wiciele wyższych uczelni technicznych i ekonomicznych 
oraz instytucji i organizacji związanych z budownictwem. 
Celem warsztatów, jest integracja środowisk oraz wy-
miana doświadczeń. Uczestnicy poznają różne sposoby 
rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się w co-
dziennej działalności.

XI Warsztaty Nadzoru Budowlanego 

„Zarządzanie rozwojem lokalnym 
- rewitalizacja obszarów

 zurbanizowanych”.

10 - 12 września 2009 r. 
COS OPO Bukowina w Wałczu

Warsztaty Nadzoru Budowlanego
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z okazji jubileuszu X-lecia istnienia struktur nadzoru budowlanego w powiecie. 

„AGRO POMERANIA”  W BARZKOWICACH
13 września 2009 r. Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki uczestniczył w podsumowaniu konkursu 
Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato” 2009, któ-
ry został rozstrzygnięty na XXII Targach Rolnych 
„AGRO POMERANIA 2009” w Barzkowicach.

W konkursie tym wysokie miejsca zajęli przedstawiciele Po-
wiatu Wałeckiego. W kategorii „Gospodarstwo Rolne” 
III miejsce zajął p. Andrzej Gos z Tuczna, zaś w ka-
tegorii „Ośrodek” I miejsce zajęła p. Grażyna Kugiel 
z Łowicza Wałeckiego (gm. Mirosławiec). Starosta Wa-
łecki wręczył zwycięzcom listy gratulacyjne i nagrody.
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70-rocznica napaści 
Związku Sowieck iego na Polskę 

W uroczystościach udział wzięły władze powiatu wałeckiego, 
poseł na Sejm RP Ziemi Wałeckiej, przedstawiciele samorzą-
dów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży, zakładów 
pracy oraz mieszkańcy miasta Wałcza.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele 
pw. św. Mikołaja w Wałczu, którą odprawił ks. Antoni Badura 
proboszcz parafii. Uroczystość uświetniła kompania honoro-
wa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kom-

batanckich oraz orkiestra Wałeckiego Centrum Kultury. 
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza 
część obchodów. 
Pod Pomnikiem, krótkie przemówienie wygłosił Je-
rzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki. 
Siedemdziesiąt lat minęło od napaści Związku Sowieckiego 
na Polskę, która była konsekwencją podpisanego 23 sierpnia 
1939 r. układu o nieagresji między stalinowskim ZSRR, a hi-
tlerowskimi Niemcami – mówił Wicestarosta. 
Tajny protokół będący integralną częścią tego porozumienia 
stanowił o podziale stref wpływów w Środkowej i Wschod-
niej Europie przez układające się strony (północna granica 
Litwy tworzyła granicę strefy interesów niemieckich i rosyj-
skich; linia Narew – Wisła – San – granice stref interesów 
na terytorium Polski; południowy wschód – zainteresowanie 
Rosji Besarabią).   
Bezpośrednie konsekwencje zawartego paktu to: 

17 września – Armia Czerwona wkroczyła do Pol-
ski, aby ostatecznie dokonać podziału stref wpływu 
ZSRR i Niemiec; 

22 września – godz. 16.00 Brześć – wspólna defilada 
„zwycięzców” wojsk hitlerowskich i sowieckich; 

10 lutego 1940 r. – pierwsza masowa wywózka Pola-
ków do syberyjskich łagrów; 

5 marca 1940 r. – Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrz-
nych ZSRR Ławrientij Beria skierował do J. Stalina 
notatkę, w której po zdefiniowaniu, że polscy jeńcy 
wojenni stanowią „zdeklarowanych i nie rokujących 
nadziei wrogów władzy radzieckiej” stwierdził, że 
NKWD ZSRR uważa za uzasadnione: rozstrzelanie 
14,7 tys. jeńców i 11 tys. więźniów bez wzywania 
skazanego, bez przedstawienia zarzutów, bez decyzji 
o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia;

22 marca – Ł. Beria wydał rozkaz (po akceptacji Biu-
ra Politycznego KC PZPR) „o rozładowaniu więzień 
NKWD USRR ZSRR” – de facto rozkaz o wymordowa-
niu jeńców!

Wspólna operacja Niemiec i Rosji na Polskę we wrześniu 1939 
r. była bezprecedensowa nie tylko w II Wojnie Światowej, 
ale w całym XX wieku. Niemcy napadły na Danię, Norwegię, 
Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg. Rosja w tym samym 
czasie napadła na Finlandię, Estonię, Litwę, Łotwę i Rumu-
nię. Wspólnie obydwaj agresorzy napadli tylko na Polskę. 
Wydawałoby się, że 70 lat to okres wystarczający do rzetel-
nego, uczciwego i zgodnego z faktami historycznymi przed-
stawienia tragicznych wydarzeń oraz wyciągnięcia wniosków 
na przyszłość, ale nic mylnego. „Putinowska” Rosja po raz 
kolejny fałszuje historię pokazując Polskę lat 30-tych, jako 
sojusznika Hitlera, zmniejszając haniebną rolę, którą sama 
odegrała w tamtym (i późniejszym) czasie. 
Nasze milczenie byłoby przyzwoleniem na kłamstwa, 
a w konsekwencji milcząc wzięlibyśmy na siebie odpowie-
dzialność przed przyszłymi pokoleniami Polaków za współ-
udział w tworzeniu fałszywej historii XX wieku. Nic nie może 
przesłonić prawdy, że II Wojnę Światową w zmowie wywoła-
ły dwa totalitarne państwa – hitlerowskie Niemcy i komuni-
styczny Związek Sowiecki.   

17 września 2009 r. w kościele pw. św. Mi-
kołaja w Wałczu i pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego odbyły się powiatowe 
uroczystości upamiętniające 70 rocznicę na-
paści Związku Sowieckiego na Polskę. 

Dobry  K l ima t
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Ze strony NFOŚiGW umowę 
podpisali: Jan Rączka Prezes 
Zarządu oraz Barbara Wiśniew-
ska Główny Księgowy.
Zadanie termomodernizacji bu-
dynków użyteczności publicznej 
obejmuje łącznie 26 obiektów 
zlokalizowanych na terenie 
gmin: miejskiej Wałcz, wiejskiej 
Wałcz, Człopy i Mirosławca. Pla-
nowany całkowity koszt projektu 
wynosi 27 019 738,74 zł, w tym 
12 842 255,09 zł stanowić będą 
środki dotacji rozwojowej uzyska-
nej w ramach dofinansowania ze 
środków Unijnych. Dzięki realizacji 
inwestycji termomodernizacji będą 
podlegać budynki użyteczności pu-
blicznej przedstawione w tabeli. 
Powiat Wałecki jako Lider Pro-
jektu równocześnie z prowadze-
niem inwestycji na zarządzanych 
obiektach przyjął zadania koordy-
nacji całego projektu, który zgod-
nie z ustalonym harmonogramem 
powinien zostać zrealizowany do 
31 grudnia 2011 roku.
Wniosek Powiatu Wałeckiego uzy-
skał największą liczbę punktów ze 
wszystkich złożonych wniosków 
w Polsce na liście rankingowej 
projektów  rekomendowanych do 
wsparcia z rundy 1/POIiŚ/9.3/2008 
składanych w ramach „Priorytetu 
IX Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko Działanie 
9.3 Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej”. 
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Samorząd Obiekty

Powiat Wałecki

Budynek Starostwa
Zespół Szkół nr 1 - Biblioteka
Zespół Szkół nr 2 - Budynek Szkoły
Zespół Szkół nr 2 - Sala gimnastyczna
Zespół Szkół nr 4

Miasto Wałcz

Przedszkole Publiczne nr 5
 Przedszkole Publiczne nr 6
Przedszkole Publiczne nr 8
Przedszkole Publiczne nr 9
Szkoła Podstawowa nr 4 - Budynek główny
Szkoła Podstawowa nr 4 - Budynek A
Zespół Szkół Miejskich nr 1
Zespół Szkół Miejskich nr 2
Budynek Centrum Pomocy Społecznej

Gmina Wiejska 
Wałcz

Szkoła Podstawowa w Różewie
Szkoła Podstawowa w Witankowie
Szkoła Podstawowa w Strącznie
Szkoła Podstawowa w Gostomi

Miasto i Gmina 
Człopa

Przedszkole Publiczne w Człopie
Szkoła Podstawowa w Człopie
Łącznik i sala gimnastyczna

Gmina i Miasto 
Mirosławiec

Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu
Budynek Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Szkoła Podstawowa z łącznikiem
Sala gimnastyczna
Przedszkole

Powiatu, Roman Wiśniewski 
Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Powiatu i Tomasz 
Pachciarz Naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Wałczu. 

W dniu 23 października 2009 
roku Bogdan Wankiewicz Sta-
rosta Wałecki, Jerzy Goszczyń-
ski Wicestarosta Wałecki oraz 
Paweł Gwozdecki działając 
w ramach udzielonego przez 
Skarbnika Powiatu pełnomoc-
nictwa podpisali w Narodo-
wym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie umowę na dofi-
nansowanie projektu pn.: „Ter-
momodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na te-
renie powiatu wałeckiego”.

    Przed podpisaniem umowy po-
wiat wałecki brał udział w szere-
gu spotkaniach uzgodnieniowych, 
w których uczestniczyli: Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki, 
Jerzy Goszczyński Wicestaro-
sta, Zbigniew Wolny Sekretarz 

KOLEJNY SUKCES POWIATU WAŁECKIEGO
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Dobry  K l ima t

W
ałcz (niem. Deutsch 
Krone) – w doku-
mentach figuruje 

pod wieloma nazwami: Wa-
łecz, Wałęcz, Wałcze, Wałcia, 
Welcz, Volzen, Cron, Crone, 
Corona, Krone, Arnescron, 
Arnscron, Arneskrone. Był 
miastem obwarowanym palisa-
dami, wałem i fosą. Zamek zbu-
dowano z drewna. Kroniki histo-
ryczne podają, iż w XIV w. Wałcz 
był wielokrotnie napadany przez 
rodzinę Borków. W 1377 r. zo-
stał doszczętnie zniszczony.
     W 1590 r. spłonął drew-
niany kościół p.w. św. Miko-
łaja. W 1618 r. Jan Gostomski 
sprowadził do Wałcza Jezuitów. 
Źródło podaje w tej sprawie:                
„W akcie fundacyi mówi Gostom-
ski, poszedłem za przykładem 
rodziców moich, a od nich na-
tchniony wybrałem na tej granicy 
Pomeranii miejsce, które mi się 
zdało najdogodniejsze do zno-
szenia odszczepieństwa i w niem 
umieściłem ojców Soc. Jesu, na 
całym świecie doświadczonych. 
Na ich utrzymanie przeznaczył 
400 zł. rocznie i pewien wymiar 
w zbożu i wiktuałach”. 
   W XVII w. mieszkańcy Wałcza 
w dzień św. Jana rozpalali święte 
ognie, jak czytamy w słowniku 
„przez które bez różnicy stanu, 
płci i wieku skakali”. O zmroku 
przy muzyce palono ofiary Dzie-
dzilii. W 1632 r. Wałcz nawiedzi-
ła ostra zima. Słownik podaje, 
iż „śniegi tak wielkie spadły, że 
w nich całe miasto aż po dachy 
zagrzebane leżało, co zniewoliło 
mieszkańców, że po ulicach wy-

rzynali ganki w śniegu sklepione, 
któremi chodzili”. Wg wizytacji 
Braneckiego z 1641 r. wynika, iż 
szkoła parafialna kształciła dzieci 
rzemieślników, którzy byli zobo-
wiązani oddawać plebanowi po 
12 polskich groszy rocznie. Inte-
resujących informacji dostarcza 
także wizytacja Kierskiego z 1738 
r.: „Rektorem szkoły jest obecnie 
sławetny Michał Wolter; magistrat 
daje mu rocznie 78 zł. pensyi i po 
kilka groszy kwartalnie bierze od 
uczniów”. O miejscowym szpita-
lu zanotowano: „Szpital ubogich 
w W. jest to dom drewniany, o 2 
wielkich izbach ogrzewanych i 2 
komorach; w jednej z tych izb 
mieszka obecnie 6 ubogich, w dru-
giej ks. wikary. Szpital ten nie miał 
pewnie żadnego uposażenia”.
    W XIX w. Wałcz stał się 
miastem powiatowym w Pru-
sach Zachodnich, w regencji 
kwidzyńskiej. W 1772 roku Zie-
mia Wałecka znalazła się pod 
panowaniem pruskim. Wg to-
pografii Goldbecka z 1789 roku, 
Wałcz dzielił się na stary i nowy, 
odgrodzony kanałem. W latach 
1824 i 1827 miasto nawiedzi-
ły kolejne pożary. W 1831 r. 
„srożyła się” w okolicy chole-
ra. W 1885 r. miasto liczyło 
6652 osób (m.in. 2816 ka-
tolików, 3320 ewangelików 
i 514 Żydów). 

Ciekawostki historyczne 
powiatu wałeckiego

Mieszkańcy trudnili się głównie 
rolnictwem i drobnym handlem. 
Wałcz był siedzibą radcy ziemiań-
skiego, głównego urzędu poboro-
wego, sądu okręgowego, urzędu 
pocztowego I klasy, stacji kole-
jowej oraz 2 batalionu 21 pułku. 
W mieście funkcjonowały również 
towarzystwa pożyczkowe, katolic-
ki zakład preparandów, szkoła bu-
dowlana, ewangelicka, żydowska, 
wyższa szkoła dla dziewcząt oraz 
gimnazjum rządowe. W 1887 r. 
osiedliły się w Wałczu Elżbietanki, 
które opiekowały się chorymi.

Przemysław Bartosik

W XIX wieku ukazał się „Słownik geograficzny                 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. 
Zamieszczono w nim interesujące informacje na temat 
dziejów powiatu wałeckiego. W tym numerze biuletynu 
prezentujemy szkic historyczny miasta Wałcz.

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej
REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO 

ZIEMI WAŁECKIEJ
www.rthzw.cal.pl

(cz. I)
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Sytuowanie budynków 
na działkach budowla-
nych regulują przepisy  
rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w spra-
wie warunków tech-
nicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. 
U. z dnia 15 czerwca 
2002 r.). 

Od dnia 8 lipca br. obowiązuje zmiana tych przepisów  
wprowadzona rozporządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 
7 kwietnia 2009 r.). 

Zgodnie z §12 ust.1 w/w zmiany:
Jeżeli z przepisów, §13, 60 i 271-273 (przytoczone pa-
ragrafy określają wymagane odległości  ze względu na 
przesłanianie, nasłonecznienie i bezpieczeństwo poża-
rowe)  lub przepisów odrębnych określających dopusz-
czalne odległości niektórych budowli od budynków nie 
wynikają inne wymagania, budynek na działce budowla-
nej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią 
działką budowlaną nie mniejszej niż:

4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą 1. 
z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę 
tej granicy,

3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą 2. 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w stro-
nę tej granicy.

     Nowelizacja przepisów umożliwia  usytuowanie, 
budynku zwróconego ścianą bez otworów okien-
nych lub drzwiowych  w stronę  granicy z sąsiednią 

działką budowlaną w  odległości 1,5 m od granicy 
lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to 
z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
W zabudowie jednorodzinnej uwzględniając prze-
pisy odrębne oraz zawarte w  §13, 60 i 271-273 
rozporządzenia dopuszczono:

na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m, 1. 
sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych 
lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią 
działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż  3  m 
lecz nie mniejszej niż 1,5 m, 

sytuowanie budynku bezpośrednio przy grani-2. 
cy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie 
on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do 
ściany budynku istniejącego na sąsiedniej dział-
ce lub do ściany budynku projektowanego, dla 
którego istnieje ostateczna decyzja o pozwole-
niu na budowę, pod warunkiem, że jego część 
leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy 
działki będzie miała długość i wysokość nie więk-
sze niż ma budynek istniejący lub projektowany 
na sąsiedniej działce budowlanej,

rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego 3. 
w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pa-
sie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną 
zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także 
nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie wię-
cej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudo-
wanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniej-
szej niż 4 m od granicy nie może być otworów 
okiennych lub drzwiowych,

sytuowanie budynku gospodarczego i garażu 4. 
o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości 
mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy 
z sąsiednią działką budowlaną lub w odległo-
ści nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów 
okiennych lub drzwiowych.

   Sytuowanie 
budynków 

Grażyna Woszke 
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Od dnia 22 września 2009 r. motorowery pod-
legają okresowym badaniom technicznym. 

Pierwsze badanie jest wykonywane według daty pierwszej 
rejestracji, znajdującej się na pierwszej stronie dowodu re-
jestracyjnego, w lewym dolnym rogu, w rubryce B:

jeżeli data w rubryce B jest przed dniem 23 wrze-1. 
śnia 2006 r. - badanie należy wykonać najpóźniej do 
dnia 22 września 2010 r.

jeżeli data w rubryce B jest pomiędzy 23.09.2006 r. 2. 
a 22.09.2007 r. - badanie należy wykonać po upły-

Badania techniczne motorowerów

wie 3 lat od daty 
pierwszej rejestra-
cji, najpóźniej do 
dnia 22.09.2010 r.

jeżeli data w ru-3. 
bryce B jest po 
22.09.2007 r. - ba-
danie należy wykonać przed upływem 3 lat od daty 
pierwszej rejestracji.

Franciszek Otlewski
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
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Celem wizyty było zacieśnienie współpracy part-
nerskiej gmin i powiatów województwa zachodnio-
pomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na 
terenie środkowej Ukrainy. W związku z tym w dniu 16 
września br. przedstawiciele powiatu wałeckiego: Roman 
Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, 
Tomasz Pachciarz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Marek Syrnyk Dyrektor Poradni Psy-
chologiczno - Pedagogicznej w Wałczu wraz z ukraińskim 
gościem rozmawiali w Urzędzie Marszałkowskim w Szczeci-
nie z Janem Krawczukiem Wicemarszałkiem Województwa 
Zachodniopomorskiego, Henrykiem Kołodziejem Konsulem 
Republiki Ukrainy w Szczecinie i Zbigniewem Zychowiczem 
Prezesem Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, 
który był inicjatorem wizyty.

W dniach 12-18 września 2009 r. gościł z wizytą 
w powiecie wałeckim p. Sergiy Zhyla Dyrektor 
Parku Krajobrazowego z Powiatu Ovruckiego 
(środkowa Ukraina).

Gość z Ukrainy spotkał się również w Szczecinie z Janem 
Syrnykiem Przewodniczącym Zarządu Oddziału Związku 
Ukraińców w Polsce z siedzibą w Szczecinie. Podczas 
wizyty w powiecie wałeckim przedstawiciel powiatu 
ovruckiego odwiedził zakłady „OZEN PLUS” i „METAL-
TECH”. Powiat Ovrucki na Ukrainie jest typowym powia-
tem rolniczym, stąd zainteresowanie tą branżą w po-
wiecie wałeckim. Również technologia wypalania węgla 
drzewnego była w zainteresowaniu pana Sergiy Zhyla, 
gdyż w ich powiecie produkuje się węgiel drzewny, lecz 
używając jeszcze starych tradycyjnych metod.
W Wałczu w dniu 17 września br. gość z Ukrainy 
uczestniczył we Mszy św. w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Pańskiego oraz spotkał się z przedsta-
wicielami Związku Ukraińców. Wizyta przedstawicie-
la z Ukrainy zakończyła się w dniu 18 września br. 
w Starostwie Powiatowym w Wałczu na spotkaniu 
z Bogdanem Wankiewiczem Starostą Wałeckim i Je-
rzym Goszczyńskim Wicestarostą.

W i z y ta  z  U k r a i n y

Tu r n i e j e  „ O r l i k ó w ”

czyły m.in. drużyny z Kalisza Pom., Szczecinka, Złocieńca, 
Drawska Pomorskiego i Wałcza.  
     Wszystkim drużynom uczestniczącym w rozegranych tur-
niejach wręczono okazałe puchary ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Wałczu a najmłodszym zawodnikom gry 
planszowe „Powiat Wałecki Dobry Klimat – baw się i zwie-
dzaj”. Obecny na wszystkich turniejach Jerzy Gosz-
czyński Wicestarosta Wałecki, w przeszłości wieloletni 
trener piłki nożnej, podkreślał celowość organizowania tego 
typu imprez dla najmłodszych adeptów sportu, a także za-
pewniał, że Starostwo Powiatowe w Wałczu będzie wspierać 
organizację kolejnych planowanych turniejów.   

     Na wybudowanych przez Powiat Wałecki obiek-
tach piłkarskich o sztucznej nawierzchni, przy Zespo-
le Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 4 RCKU rozegrano 
pierwsze z serii zaplanowanych turniejów piłkarskich 
dla najmłodszych pod patronatem Starostwa Powia-
towego w Wałczu.  
     W dniu 12 września br. na obiekcie wybudowa-
nym z projektu „Blisko Boisko” rywalizowali najmłodsi 
zawodnicy wałeckich klubów KS „ORZEŁ” Wałcz, UKS 
„CZWÓRKA” Wałcz, oraz SPA „ALBOR” Wałcz. W naj-
młodszych kategoriach wiekowych najważniejszy jest sam 
udział, dlatego też nie przyznawano nagród za poszczególne 
miejsca, tylko za uczestnictwo. Warto przy tym zaznaczyć, że 
najmłodszy uczestnik miał zaledwie 3 lata!
     Na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” rozegrano 
kolejne 2 turnieje, i tak 20 września br. odbył się I Turniej 
Młodzików OZPN Koszalin, a dnia 11 października I Turniej 
Ligi Środkowopomorskiej Orlik 2012 sezon 2009/2010 Kate-
goria Chłopców rocznik 1999 i młodsi, w których uczestni-
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Zamiast budżetu tradycyjnego, 
może budżet zadaniowy? 

Samorządy terytorialne tyl-
ko przez oszczędność środków 
i efektywniejsze gospodarowanie 
pieniądzem publicznym mogą sze-
rzej angażować się w coraz  bar-
dziej rozszerzone zadania. Poza 
tym, społeczeństwo świadome swoich 
praw – domaga się jasnego   i przej-
rzystego rozliczenia z wydatkowanych 
pieniędzy publicznych. Społeczność 
lokalna chce wiedzieć, jak władze 
lokalne wydają środki, co planu-
ją, czy plan finansowy spełnia ich 
oczekiwania i czy dobrze opraco-
wany jest budżet samorządu tery-
torialnego.
   Wiąże się to z innym patrzeniem na 
budżet, na zarządzanie jednostką sa-
morządu terytorialnego nakierowaną 
na osiągnięcie celów. Nowy sposób 
budżetowania  i zarządzania finansami 
w samorządzie wiąże się z decentrali-
zacją uprawnień decyzyjnych. 
    Trzeba sobie uświadomić, że budżet 
zadaniowy to nie drugi budżet, który 
pełni funkcje do szacowania kosztów 
usług i rozdzielania funduszy, określa-
jąc w ten sposób kategorie dochodów 
i ostatecznie kontrolując wydatki. Róż-
nica tkwi w sposobie przygotowania 
budżetu, polega na tym, że zanim or-
gan wykonawczy (burmistrz, zarząd) 
przygotuje uchwałę budżetową zgod-
nie z obowiązującą klasyfikacją, zosta-
ną przygotowane szczegółowe plany 
zamierzeń jakie poszczególne jednostki 
mają zamiar przygotować.
    Aby zrozumieć na czym polega róż-
nica pomiędzy budżetem tradycyjnym 
a zadaniowym i na czym polegają ko-
rzyści z zastosowania takiej metody 
budżetowej można posłużyć się przy-
kładem miasta Krakowa, które jako 
pierwsze w Polsce dostrzegło potrzebę 
zastosowania takich metod budżetowa-
nia. Zasadnicza różnica polega na tym, 
że dysponent, czyli jednostka samo-
rządu terytorialnego, dostaje wstęp-
ny limit środków oparty na prognozie 
w obszarze którego ma planować. 
Z reguły dysponenci zgłaszali swo-
je potrzeby, które były zbyt wysokie 
i nie realistyczne, w myśl zasady  „ im 
więcej proszę tym więcej mam szanse 
dostać”. W budżecie zadaniowym 
jednostka opracowuje szczegóło-
wy plan działań, a przydział środ-
ków następuje dopiero po analizie 
i ocenie tych planów. Obecnie wy-
gląda to tak, że środki przydziela się 
w sytuacji ograniczonych informacji co 
tak naprawdę chce się zrobić, a dopie-
ro potem opracowuje się plan działań. 

Ostatnią generalną zasadą jest to, że 
w tradycyjnym sposobie  budżetowania  
dokonuje się wydatków do wyczerpa-
nia  środków, podczas gdy w budżecie 
zadaniowym wydaje się zgodnie z pla-
nem, zmierzając do określonego celu 
rozliczając je jako osobny projekt.
  Natomiast rozważając różnice 
w aspekcie funkcji jaką dotychczas peł-
ni budżet pomiędzy metodą tradycyj-
ną, a budżetem zadaniowym to przede 
wszystkim w tym pierwszym występuje 
funkcja kontrolna. Inaczej wygląda to 
w budżecie zadaniowym, gdyż oprócz 
funkcji kontrolnej pełni także funk-
cję zarządczą, pomiaru faktycznych 
kosztów świadczonych usług na rzecz 
mieszkańców, polityki finansowej i ko-
munikacji z mieszkańcami.
  Wieloaspektowość budżetu za-
daniowego przejawia się w tym, 
że jest świetnym narzędziem 
w realizacji strategii rozwoju jed-
nostki samorządu terytorialnego 
między innymi, polityk długookre-
sowych, takich jak polityka finan-
sowa czy też inwestycyjna. Pełni 
bardzo ważne narzędzie w planowaniu 
wieloletniego planu inwestycyjnego 
i wieloletniego planu finansowego. Jest 
on ukierunkowany na osiąganie kon-
kretnych celów, a nowością jego jest 
to, że posiada delegację decyzyjną czy-
li, że osoba odpowiedzialna za zadanie 
ma prawo decydowania o wydatkach 
w ramach środków wynikających z za-
twierdzonej kalkulacji.

    Budżet zadaniowy posiada wie-
le zalet, które mogą usprawnić 
proces budżetowy  powiatu wa-
łeckiego. Dlatego zdecydowaliśmy 
się podjąć to wyzwanie - wprowa-
dzenia budżetu zadaniowego. 
Uniwersytet Szczeciński Wydział Za-
rządzania i Ekonomi prowadzi pod 
kierunkiem Pani prof. dr hab. Tere-
sy Lubińskiej projekt pilotażowy 
„Wdrażanie usprawnień zarząd-
czych w JST na obszarze woje-
wództwa zachodniopomorskiego” 
realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 
2013 mający na celu wprowadzenie 
budżetu zadaniowego w powiecie wa-
łeckim. Wymaga to dużego nakładu 
pracy zwłaszcza służb finansowych 
urzędu, a także zmiany mentalności 
pracowników wydziałów i jednostek 
powiatu. Koszt wprowadzenia każdej 
zmiany jest zawsze duży, jednak praca 
wykonana na początku przynosi z cza-
sem zyski. Dawid Osborn i Ted Gaebler 
twierdzą, że „nowoczesny system bu-
dżetowania musi być ukierunkowany 
na misję i rezultaty ich działań, i powi-
nien być zdecentralizowany”. Mam na-
dzieję, że wdrożenie  budżetu zadanio-
wego w powiecie wałeckim przyniesie 
wymierne korzyści i spełni oczekiwania 
społeczności lokalnych. 

Istotą samorządu terytorialnego jest to, że następuje oddzielenie zadań 
centralnych od tych, które są realizowane przez władze lokalne. Wykonanie 
zadań na najniższym szczeblu powoduje, że decyzje dotyczące spraw pu-
blicznych, podejmowane są możliwie najbliżej miejsca ich realizacji. Efektem 
przekazywania zadań z góry do dołu jest decentralizacja.

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki
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Mieszkania na sprzedaż

W ramach podkomisji Obro-
ny Narodowej prowadzę dużą 
ustawę o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych RP. Jest to niezwy-
kle istotna ustawa regulująca 
wszelkie zasady zakwatero-
wania żołnierzy. Po półtora-

Wieści z Sejmu RP

godzinnej rozmowie z Ministrem Obrony Narodowej 
udało mi się przekonać go do zaakceptowania istotnej 
zmiany. Chodziło o zgodę na wykup mieszkań przez żoł-
nierzy zawodowych. Jest to niezwykle istotny problem 
dotyczący również żołnierzy zawodowych zamieszka-
łych na terenie powiatu wałeckiego. Po rozmowie z mi-
nistrem wprowadziłem do ustawy poprawkę umożliwia-
jącą wykup mieszkań z 95 procentową bonifikatą.

Nie jesteśmy perłą?

Wreszcie się wydało. W jaki sposób Wałcz ma ściągnąć 
turystów skoro sam burmistrz Zdzisław Tuderek nie wie-
rzy w atrakcyjność turystyczną miasta, w którym nie-
podzielnie sprawuje władzę od czterech kadencji? Bur-
mistrz podczas Sesji Rady Miasta Wałcza wypowiedział 
się publicznie na temat walorów Wałcza. Powtórzył to 
w wypowiedzi dla telewizji kablowej. 
- Nie jesteśmy perłą - powiedział. - Miast o podobnych 
walorach jest w okolicy wiele.
Tok rozumowania jest zaiste przedziwny. Czy miasto 

jest nieatrakcyjne tylko dlatego, że podobnych jest 
w Polsce i okolicy więcej? Fakt, Wenecją na pewno 
nie jesteśmy. Ale nie wyobrażam sobie aby bur-
mistrz jednego z nadmorskich kurortów stwierdził, 
że jego miasteczko jest nieatrakcyjne, bo w okolicy 
jest wiele miast leżących również nad morzem. Czy 
burmistrz Zakopanego, Szczyrku czy Wisły powie-
działby, że jego miasto jest nieatrakcyjne bo góry 
ma wiele innych miast? Wreszcie czy włodarze Mi-
kołajek, Węgorzewa, Miłomłyna itd. stwierdziliby, 
że ich miasta są nieatrakcyjne bo przecież leżących 
nad jeziorami jest wiele? 
Wałcz ma niezaprzeczalne walory turystyczne. 
Konieczne jest tylko skonkretyzowanie działań 
promocyjnych oraz inwestycje w turystykę. Oczy-
wiście samorząd nie wybuduje hoteli. Może nato-
miast stworzyć warunki do tego aby pojawili się 
inwestorzy. Czy jednak wypowiedź burmistrza, 
który wątpi w atrakcyjność turystyczną „swojego” 
miasta jest magnesem przyciągającym potencjal-
nych inwestorów? Na pewno nie. Wypowiedź ta 
ma jeszcze jeden niebezpieczny wydźwięk. Jasno 
pokazuje, że włodarze Wałcza wątpią w atrakcyj-
ność turystyczną swojego miasta, tym samym 
nie widzą celowości inwestowania w turystykę. 
Jest sporo możliwości sięgnięcia po środki unij-
ne na inwestycje związane z turystyką. Pienią-
dze to jednak nie wszystko. Potrzeba pomysłów 
i długofalowej wizji turystycznego rozwoju re-
gionu. Od lat brakuje pomysłów na zagospoda-
rowanie półwyspu strączyńskiego czy remont 
amfiteatru. Straconych zostało już wiele lat. 
Nie można tracić kolejnych. 

Dobry  K l ima t

Konferencja w Krynicy

W dniach 9-11 września 2009 r. Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył 
w trzeciej edycji Forum Regionów, które było 
integralną częścią odbywającego się już po 
raz dziewiętnasty Forum Ekonomicznego 
w Krynicy.

Forum Regionów jest platformą wymiany myśli i spotkań 
oraz miejscem debaty na temat wspólnej przyszłości. 
Tylko duże i silne regiony mogą zająć właściwe miejsce 
w strukturach zjednoczonej Europy. Wielokrotnie to nie 
państwa, a właśnie regiony mają największy wpływ na 
decyzje dotyczące ich samych. Sprawnie funkcjonujące 
regiony mogą efektywnie korzystać ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej oraz zapewnić właściwe 
funkcjonowanie gmin i powiatów. Forum Regionów ma 
w tym dopomóc. Samorządowcy różnych szczebli z Polski 
i krajów ościennych dyskutowali z przedstawicielami 

administracji rządowych i Komisji Europejskiej 
o nurtujących ich problemach.
Ważnym punktem Forum Regionów było 
wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej na temat decentralizacji 
Państwa oraz raport „Polska 2030. 

W Forum Regionów udział wzięło ponad 200 
gości z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 
Najważniejszym gościem bez wątpienia był 
Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. W konferencji uczestniczył 
również m.in. prof. Edmund Phelps laureat  
Nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii 
i Günter Verheugen Wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej. 
Organizatorami Forum Regionów był Instytut Studiów 
Wschodnich oraz Województwo Małopolskie.



VNH Fabryka Grzejników sp. z o.o. jest zakła-
dem pracy chronionej. W 1999 roku ówczesny 
zarząd VNH,  w trosce o zdrowie swoich pra-
cowników i ich rodzin, postanowił zorganizo-
wać przychodnię.

Podjęto jednak decyzję o zbudowaniu zakładu  „za 
dużego” jak na potrzeby VNH, z zamiarem świad-
czenia usług dla jak największej liczby mieszkań-
ców miasta Wałcza i powiatu wałeckiego.
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POLECAMY:

MASAŻ TAJSKI 

Poprawia krążenie krwi i limfy• 
Poprawia przemianę materii• 
Uwalnia ciało z nagromadzonych toksyn• 
Wzmacnia system immunologiczny organizmu• 

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI – wspaniale 
rozluźnia ciało i wycisza umysł. Gorące kamie-
nie koją zmysły a łagodny masaż pozwala od-
czuć głęboki relaks. 

BASEN  SAUNA  KABINA INFRARED  JACUZZI  FITNESS
WAŁCZ,UL BUDOWLANYCH 10 TEL. (067) 356 52 90, (067)356 54 94

Hi Top wskazania:  

rozluźnianie, stymulacja i trening mięśni  • 
kształtowanie sylwetki, lipoliza i spalanie • 
tkanki tłuszczowej
cellulit• 
leczenie obrzęków • 
terapia przeciwbólowa  • 
rewitalizacja w stanach ogólnego wyczer-• 
pania, fizycznego i psychicznego 

Zapraszamy do korzys tan ia 
z  nasze j  o fer ty 

rehabilitacji i odnowy biologicznej

Pracujemy na najnowszych aparatach, stosujemy skuteczne techniki 

zabiegowe z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej. Z zabiegów od-

płatnych można skorzystać bez skierowania lekarskiego.

Hi Top - najnowocześniejsze urządzenie 
na rynku fizjoterapeutycznym


