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Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu

Nr 8 
2009

D o b r y  K l i m a t

W dniu 8 grudnia 2009 r. uroczy-
ście oddano do użytku drogę po-
wiatową Nr 2330Z Wałcz – Przy-
bkowo, która została gruntownie 
wyremontowana. Przecięcia wstęgi 
dokonali: Marcin Zydorowicz Wo-
jewoda Zachodniopomorski, Bog-
dan Wankiewicz Starosta Wałecki, 
Jerzy Goszczyński Wicestarosta, 
Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz 
i Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta 
Wałcza. W uroczystości udział wzięli  
Piotr Pawlik Przewodniczący Rady 
Powiatu, Tadeusz Łożecki Członek 
Zarządu Powiatu, radni Rady Powia-
tu oraz zaproszeni goście. 

W
ałcz - Przybkow

o

Otwarcie drogi powiatowej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom Powiatu 
Wałeckiego spokojnych, 
zdrowych i radosnych dni 
w rodzinnym gronie 
          oraz 
wszelkiej pomyślności 
    w Nowym 2010 r.

Jerzy Goszczyński
Wicestarosta Wałecki

Piotr Pawlik
Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

(str.  2)
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Otwarc i e  d rog i  pow ia towe j 
WAŁCZ  -  PRZYBKOWO

Podczas uroczystości krótkie przemówienia wygło-
sili: Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodnio-
pomorski, Bogdan Wankiewicz Starosta Wa-
łecki i Andrzej Ozdoba Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg. 

Remont obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na długości 5 km (szer. 5 m), wzmocnienie poboczy 
kamienną mieszanką, wykonanie zatok autobusowych 
w Przybkowie oraz przebudowę skrzyżowania z ul. 
Bydgoską. Ponadto podczas remontu wykonano na ul. 
Nadjeziornej chodnik, który prowadzi aż do Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych „Westerplatte” w Wałczu, 
kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.   
Na dalszym odcinku drogi powiatowej poprawiona 
została geometria drogi na przepuście melioracyj-
nym przed Różewem oraz zniwelowano wszystkie 
ubytki nawierzchni w samej miejscowości.    
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,13 mln zł, 
z czego 1,1 mln zł to dotacja celowa z Rządo-
wego  Programu  Przebudowy Dróg  Lokalnych. 

Wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia zosta-
ło sfinansowane przez Urząd Miasta Wałcza w łącznej 
kwocie 430 tys. zł, a zatok autobusowych w Przybko-
wie przez Urząd Gminy Wałcz w kwocie 80 tys. zł.  

Powiat  Wałecki  złożył  również  wniosek  na 
„Przebudowę drogi powiatowej Nr 2313Z Ru-
twica – Strączno”, który przeszedł pozytywną oce-
nę formalną w ramach Poddziałania 2.1.2 Lokalna 
infrastruktura drogowa. 

Całkowity koszt zadania na odcinku drogi - dł. 6,933 
km (szer. naw. 5,5 m) wyniesie 6.723.899,31 PLN 
(udział UG Wałcz - 400.000,00 PLN), z czego całko-
wita wnioskowana kwota dofinansowania wyniesie - 
2.999.995,00 PLN (RPO WZ).  

W dniu 8 grudnia br. uroczyście oddano do użytku drogę powiatową Nr 2330Z 
Wałcz – Przybkowo, która została gruntownie wyremontowana. 

Pow ia t  Wa ł e ck i

Starostwo Powiatowe w Wałczu rozpoczęło prace 
nad opracowywaniem Strategii Rozwoju 
Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2020. 

Zapraszamy wszystkich do współpracy, przedsta-
wienia własnych sugestii oraz propozycji zagad-

nień, które mogłyby się w niej znaleźć.    
Prosimy o kontakt na adres:
r.wisniewski@powiatwalecki.pl

ul. nadjeziorna  w wałczu
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Dobry  K l ima t

Narodowe Święto Niepodległości

Obchody rozpoczęły się na Placu Wolności w Wałczu, gdzie 
na podstawie decyzji sekretarza generalnego NATO Andre-
sa Rasmusena za wykonywanie zadań w czasie misji natow-
skiej ISAF uhonorowano medalem NATO sierż. Grzegorza 
Dziemińskiego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej 
Bogdana  Klicha  uhonorowano  złotym  medalem  Sił 
Zbrojnych w Służbie Ojczyzny chor. sztab. Krzysztofa 
Olszewskiego za długoletnią i wzorową służbę, a srebrnym 
st. chor. Franciszka Gdeczyka. 
Natomiast list gratulacyjny od dowódcy Sił Zbrojnych 
gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego otrzymał plut. 
Roman Grabiec. Wyróżniający się żołnierze: st.  chor. 
sztab.  Bogusław  Tarnowski,  st.  chor.  sztab.  Ma-
rek  Lewandowski,  st.  chor.  Artur  Piasecki,  chor. 
Jarosław Kaszczuk, st. sierż. sztab. Lech Graczy-
kowski i kpr. Beata Rozmarynowska odebrali z rąk 
płk  Jarosława  Miki  dowódcy  Brygady  Wsparcia 
Korpusu Wielonarodowego Północny-Wschód listy 
gratulacyjne za sumienną i wzorową służbę. Ponadto 21 

żołnierzy uhonorowano nagrodami pieniężnymi i rzeczo-
wymi oraz listami gratulacyjnymi od dowódcy.
Następnie krótkie okolicznościowe przemówienia wygłosili: 
płk Jarosław Mika i Paweł Suski Poseł na Sejm RP. 
Po defiladzie żołnierzy jednostek garnizonu, delegacje prze-
szły do kościoła pw. św. Mikołaja, gdzie odprawiona została 
Msza św. za Ojczyznę. 
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Po-
seł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wa-
łecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Piotr Pawlik 
Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Zbigniew 
Wolny Sekretarz Powiatu oraz władze Miasta Wałcza 
i Gminy Wałcz.
- Rozsądek i odpowiedzialność wymagają od nas ciągłej re-
fleksji nad definiowaniem pojęć wolność i niepodległość - 
mówił Bogdan Wankiewicz w swoim wystąpieniu. - Od nas 
samych zależy, jak wykorzystamy szansę naszej niepodle-
głości, czy będziemy w stanie nadać nowe, aktualne znacze-
nie powiedzeniu: państwo to ja, które przed wiekami było 
hasłem absolutyzmu, a dziś zdemokratyzowane i przyjęte 
przez wszystkich stało się podstawą istnienia wszystkich 
nowoczesnych, europejskich krajów. Bądźmy dumnymi 
i świadomymi obywatelami Rzeczpospolitej, podejmujący-
mi trud dokonywania kon-
struktywnych wyborów 
i ponoszenia ich konse-
kwencji. Dziś pomyślmy, 
czy wypełnienie treści 
słowa „obywatel” nie jest 
najgłębszą miarą patrioty-
zmu naszych czasów, pa-
triotyzmu, czyli poczucia 
współodpowiedzialności 
za państwo.
Po apelu pamięci i salwie 
honorowej delegacje urzę-
dów, instytucji, firm, szkół 
i organizacji złożyły kwiaty 
pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

M inął już rok, a nawet ponad od oddania do użyt-
ku  dwóch  kompleksów  sportowych  w  ramach 

projektów „BLISKO BOISKO” przy Zespole Szkół Nr 2 
w Wałczu oraz „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ZS 
Nr 4 RCKU w Wałczu, z których korzystanie jest darmo-
we. Nie pozostawia wątpliwości fakt, iż projekty te okazały 
się strzałami 
w dziesiątkę 
i bardzo wy-
miernie słu-
żą nie tylko 
u c z n i o m 
w/w szkół 
ale wszyst-
kim miesz-
k a ń c o m 
powiatu wa-
łeckiego.
Starostwo 
Powiato-

we w Wałczu mając do dyspozycji dwa wspaniałe kom-
pleksy sportowe postanowiło objąć oficjalnym patronatem 
serię turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży, fundując 
liczne nagrody dla ich uczestników oraz bardzo aktywnie 
włączając się w ich organizację. W dotychczas rozegranych 
turniejach, poza gospodarzami z Wałcza, uczestniczyły 
w nich m.in. drużyny z Drawska Pom., Szczecinka, Złocieńca 
i Czaplinka.  Przypomnijmy także, że w sezonie zimowym 
kolejne zawody kontynuowane są w halach sportowych 
na terenie naszego powiatu i tam gościliśmy zespoły m.in. 
z Koszalina i Złotowa. 
Obecny na wszystkich dotychczas rozegranych turniejach 
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, w przeszło-
ści wieloletni trener piłki nożnej, za każdym razem podkreśla 
ideę i celowość ich organizowania, gdyż jest to doskonały 
sposób na promowanie zdrowego trybu życia wśród naj-
młodszych, a także wspaniała możliwość zdrowego współ-
zawodnictwa, co z pewnością zaowocuje w przyszłości. 
Wicestarosta zapewnia, iż najmłodsi adepci futbolu 
w naszym powiecie mogą być spokojni i w pocie czoła 
trenować przygotowując się do następnych turniejów, 
których na pewno nie zabraknie, a nawet zostaną rozsze-
rzone o kolejne kategorie wiekowe.

Tur n i e j e  „Or l i ków”

11 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości władze samorządowe Powiatu Wałeckiego 
zorganizowały uroczysty capstrzyk przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wałczu.



 YDARZENIAW

Pow i a t  Wa ł e c k i   GRUDZIEŃ 2009 
4

    Beneficjentem projektu jest Związek Celowy Po-
wiatów  Województwa  Zachodniopomorskiego.  Pro-
jekt jest realizowany w partnerstwie z Głównym Urzędem 
Geodezji i Kartografii oraz Norvegian Mapping and Cadastre 
Authority. Wartość realizowanego projektu wynosi 4  267 
451 Euro, w tym wartość dofinansowania z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 
wynosi 3.603.714 Euro.
     Bezpośrednim celem projektu  jest uruchomienie 
serwisów informacyjnych w oparciu o bazy danych Ewi-
dencji Gruntów i Budynków (EGiB), uzupełnione o dane 
dotyczące budynków w powiatach ziemskich Województwa Za-
chodniopomorskiego. Działanie to ma w konsekwencji doprowa-
dzić do poprawy publicznego dostępu do informacji katastralnej 
oraz do wzmocnienia administracji publicznej Województwa Za-
chodniopomorskiego w zakresie zdolności do wspierania dzia-
łań zmierzających do rozwoju regionu, charakteryzującego się 
wysokim bezrobociem oraz brakiem spójności. 

W ramach przedsięwzięcia, poprzez uzupełnienie rejestru 
ewidencji gruntów i budynków o kompletny opis budynków 
nastąpi w ramach założenia ewidencji budynków, dokona-
ne będzie ujednolicenie tej ewidencji na obszarze, gdzie 
zaległości w tym zakresie są największe tj. we wszystkich 
powiatach ziemskich województwa. Ujednolicony rejestr, 
zbudowany w oparciu o metodycznie pozyskane dane po-
zwoli na stworzenie swobodnego dostępu do informacji 
dla wszystkich obszarów administracji publicznej ustawo-
wo zobowiązanych do realizacji swych zadań związanych 
z szeroko pojętą gospodarką przestrzenną oraz gospodarką 
nieruchomościami, celem ich synchronizacji z konsekwent-
nie realizowanym rozwojem regionu.
Zrealizowanie dostępu będzie możliwe poprzez georeferen-
cyjne usługi sieciowe oparte o dane przestrzenne i bazę me-
tadanych o dostępnych danych i usługach. Działania te są 
zgodne z dyrektywą INSPIRE. Efekty projektu doprowa-
dzą do modernizacji usług administracji szczebla po-
wiatowego w zakresie zapewniania informacji o nie-
ruchomościach, a w szczególności o budynkach. 
W związku z realizacją w/w projektu Związek Celowy Po-
wiatów Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się 
o wsparcie finansowe w 2010 r. udziału w wysokości 15% 
wkładu własnego tj. 635.950,00 Euro z Centralnego Fundu-
szu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
    Zakończenie tego bardzo dużego projektu planowa-
ne jest na dzień 15 kwietnia 2011 roku.  Nadmienić nale-
ży , iż jest to jedyny projekt w skali całego kraju , wykonywany  
jednocześnie na tak znacznym terenie  (18 powiatów). 

Małgorzata Górzyńska
Geodeta Powiatowy

Działaniem    Związku    Celowego  Powiatów Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, którego członkiem 
od chwili powstania był Powiat Wałecki,  została za-
warta w dniu 4.09.2009 roku w Warszawie umowa 
finansowa    pomiędzy w/w  Związkiem  a  Urzędem 
Komitetu  Integracji  Europejskiej  (Instytucją  Po-
średniczącą) o dofinansowanie Projektu PL0467 pn. 
„Pozyskanie  i  dystrybucja  informacji  o  budynkach 
na  terenie  Województwa  Zachodniopomorskiego” 
ze  środków Mechanizmu Finansowego EOG  i Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego”. 

Jedyny taki projekt w Polsce

Pow ia t  Wa ł e ck i

Rys. Kataster niemiecki – mapa z XIX wieku. Skala 1:4000. Fragment miasta Wałcza, róg ulicy o obecnej nazwie Nowomiejska i Kołobrzeska. Jak widać na    
        mapie, w tym okresie nie ma jeszcze nawet przygotowanego terenu pod budowę przyszłego osiedla domków jednorodzinnych, przy ulicy Żeromskiego.
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Pro jek t  budże tu 

Zarządu  Powia tu  na  2010r .  

W projekcie budżetu Powiatu Wałeckiego na 2010 r. 
przewidziano między innymi środki finansowe na prace 
związane z termomodernizacją budynków stanowiących 
mienie powiatu w kwocie 2 665 972 zł. 
Ze środków pozyskanych  z programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2007-2013 w formie dotacji 
rozwojowej przeznaczona zostanie kwota 6 065 095 zł.  

Pozostałe kwoty dotacji otrzymają gminy Powiatu Wałec-
kiego tj. Gmina Miejska Wałcz – 1 841 697 zł, Gmina 
Człopa – 673 216 zł i Gmina Mirosławiec – 1 187 759 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął w projekcie budżetu na 2010 
r. wydatki na administrację samorządową w wysokości 
10,7% ogółu wydatków budżetu powiatu. Dla porównania 
wysokość wydatków tych wynosiła w roku 2004 – 14,9%, 
2005 r. – 12,7%, 2006r – 13,3%,  2007r. – 13,3% oraz 
2008r. – 12,8%, 2009 r. - 11,9% i plan 2010 -10,7% ogółu 
wydatków budżetu. 

Dobry  K l ima t

Dodatkowo w  ramach  nakładów  inwestycyj-
nych planuje się: 

Ze środków własnych budżetu powiatu i środków po-• 
zyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 
przeprowadzić modernizację pomieszczeń w drugim 
budynku administrowanym przez Zespół Szkół Nr 4 
RCKU w ramach projektu pn. „Atrakcyjna szkoła za-
wodowa dobrym startem w dorosłość” 
Rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej przy Zespole • 
Szkół Nr 1 (ok. 3 mln zł) 

Na pomoc  społeczną przewiduje  się przeznaczyć 
kwotę 5 335 131 zł. 

Na edukację opiekuńczo – wychowawczą zostanie 
przeznaczona z budżetu powiatu kwota 1 801 452 zł, 
z czego m.in. na:

a) Poradnię Psychologiczno – Wychowawczą – 759 000 zł 
b) Utrzymanie internatów – 1 024 099 zł (dochody wła-
sne 473 tys. zł)

Na  kulturę  i  ochronę  dziedzictwa  narodowego 
zostanie przeznaczona kwota w wysokości 203 tys. zł, 
z czego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej 168 tys. zł. 

Ponadto na kulturę fizyczną i sport Zarząd Powia-
tu przewidział w projekcie budżetu na 2010 r. kwotę 
75 tys. zł. 

Na  promocję  Powiatu  Wałeckiego,  współpracę 
z zagranicą oraz organizacje imprez o zasięgu po-
wiatowym  przewidziano  w  przyszłorocznym  bu-
dżecie kwotę 200 tys. zł. 

Przedstawiamy Państwu niektóre założenia ujęte w projekcie budżetu Powiatu Wałeckiego na 2010 r.  

Obiekt podlegający 
termomodernizacji

Z budżetu 
powiatu Dotacja

Budynek Starostwa Powiatowego
oraz zarządzanie projektem 571 132 zł 565 882 zł

Budynek biblioteki 
Zespołu Szkół Nr 1 182 916 zł 180 223 zł

Budynek główny i sala gimnastyczna 
Zespołu Szkół Nr 2 1 043 272 zł 939 808 zł

Budynek główny Zespołu Szkół Nr 4 RCKU 868 652 zł 676 510 zł

Wydatki na administrację publiczną  w latach 2004-2010
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Renowacja budynku ZS Nr 1

L o d o w i s k o  i  b o i s k o 
przy Zespole Szkół Nr 3
Przy Zespole Szkół Nr 3 w Wał-
czu prowadzona jest inwestycja 
budowy boiska wielofunkcyjne-
go z lodowiskiem. 
W okresie wiosenno-letnim bę-
dzie to boisko ze sztuczną trawą 
do piłki ręcznej o wymiarach 36 x 
24 m z możliwością gry w koszy-
kówkę i piłkę siatkową. W sezo-
nie zimowym po zainstalowaniu 
specjalnych band i zalaniu wodą, 
uruchomione zostanie lodowisko 
o wymiarach 30 x 20 m.
Koszt inwestycji to 1,4  mln zł., 
z czego 400 tys. zostało dofinan-
sowane przez Ministerstwo Sportu. 
Obiekt posiada trybuny z krzesełka-
mi na 100 miejsc.
Dookoła kompleksu budowane jest 
ogrodzenie, a obiekt będzie monito-
rowany za pomocą kamer wizyjnych. 
Przygotowanie lodowiska polegać 
będzie na wylaniu wody, która zo-
stanie zmrożona przez schłodzoną 
za pomocą specjalnego agregatu 
płytę mrożącą boiska, posiadającą 
w swojej strukturze system rurek 
wypełnionych glikolem.

opracowany specjalny regulamin 
korzystania z obiektu. Lodowisko 
będzie działało w sezonie zimowym 
przez około trzy miesiące, przy tem-
peraturze zewnętrznej nawet do plus 
10 stopni. Planowane jest również 
stworzenie wypożyczalni łyżew.

Piotr Filipiak  
 dyrektor szkoły

W związku z trudnościami związanymi 
z niestabilnym gruntem prace opóź-
niły się o ok. 3 miesiące. Planowany 
termin oddania inwestycji do użytku 
to druga połowa grudnia 2009r.
Lodowisko będzie czynne w go-
dzinach dopołudniowych dla po-
trzeb  szkolnych  i    popołudnio-
wych dla wszystkich  chętnych. 
Na potrzeby eksploatacji zostanie 

A dlatego, że podczas skuwania 
starego tynku na budynku auli 
szkoły od strony boiska pracow-
nicy odkryli zatynkowany napis 
w języku niemieckim „Umbau 
und Erweiterung A.D. 1908” co 
świadczy, że rozbudowa i remont 
szkoły odbył się w 1908r.
Obecna renowacja szkoły została 
rozpoczęta na początku lipca i po-
trwa do końca grudnia br. Reno-
wacja budynku głównego polega 
na  skuciu starych tynków i zastą-
pienie ich nowymi, wymianie sto-
larki okiennej na nową wykonaną 
z drewna, położeniu nowej izolacji 
przeciwwilgociowej oraz ocieple-
niu stropu nad ostatnią kondygna-
cją budynku. Koszt  całej  reno-
wacji jest przewidywany na 
kwotę ok 1,8 mln. zł. W trakcie 
prac odkrywkowych fundamen-

Po 101 latach Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Wielkie-
go w Wałczu obecnie Zespół Szkół Nr 1 doczekało się kapital-
nego remontu. Dlaczego po 101 latach? 
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T
uczno – w dokumentach 
występuje pod wieloma 
nazwami: Tenczik (1337), 

Tencin (1341), Tuch (1349), 
Thucz (1364), Thuczno (1552), 
Thutz (1602), Tietz (1783), Tütz 
(1810). Miejscowość była własno-
ścią rodziny wielkopolskiej We-
dlów Tuczyńskich. W 1333 r. bra-
cia Krzysztof i Stanisław Wedlowie 
nadali osadzie leżącej obok grodu 
miejskie prawo magdeburskie. 
Ludność zajmowała się głównie 
rolnictwem, hodowlą bydła oraz 
rybołówstwem. Tuczno było ob-
warowane palisadami, wałem i fo-
sami. Znajdował się tu zamek oraz 
dwa kościoły: katolicki i ewange-
licki. Zamek wzniesiono na wzgó-
rzu w kształcie podkowy. W 1636 
r. zapadła się wieża kościoła ka-
tolickiego. Świątynię ewangelicką 
wzniesiono bez wieży w 1845 r. 
W 1723 r. miasto otrzymało nowy 
przywilej od Marianny Tuczyńskiej 
(Radońskiej, w pierwszym małżeń-
stwie Mycielskiej). Na mocy przy-
wileju wolno było mieszczanom 
wybierać burmistrza i radę miej-
ską, ale za zgodą dworu. Uprawo-
mocnione zostały różne obciążenia 
miasteczka na rzecz zamku, m.in. 
600 tynfów za prawo warzenia 
piwa i pędzenia gorzałki oraz róż-
ne dziesięciny od każdego aktu 
sprzedaży. Miastu dano prawo do 
sześciu jarmarków.

W 1736 r. wszystkie domy były 
jeszcze kryte słomą. Wg wizytacji 
Kierskiego z 1738 r. wynika, iż szpi-
tal w Tucznie był w dobrym stanie 
o jednej izbie ogrzewanej i trzech 
komorach. Zamieszkiwany był 
przez ubogich, którzy utrzymywali 
się z uprawy roli i ogrodnictwa. Ko-
ściół katolicki posiadał 10 ołtarzy. 
Działały przy nim dwa bractwa: 
Aniołów Stróżów i św. Barbary.
W 1741 r. doszło do wielkiego poża-
ru, ocalał jedynie kościół i rezyden-
cja Jezuitów. W 1885 r. miejscowość 

Ciekawostki historyczne 
powiatu wałeckiego

liczyła 2045 mieszkańców, w tym 
83 Żydów. Wg słownika „wolno im 
było stawiać domy, ale nie w ryn-
ku”. Literatura niemiecka podaje, że 
Tuczno w XIX w. było stolicą tzw. 
„ziemi niemieckiej”. W miejscowości 
znajdowała się wówczas gorzelnia, 
młyn wodny oraz cegielnia. Dziedzi-
cami Tuczna byli m.in. Moszczeński 
(1789), Hartmmann (1829), hrabia 
Sumiński (1857) oraz hrabia Teodor 
Stolberg Wernigerode (1885).

Przemysław Bartosik

W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego…” 
zamieszczono interesujące informacje na temat dziejów 
powiatu wałeckiego. W dzisiejszym numerze biuletynu 
prezentujemy szkic historyczny miasta Tuczno.

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej
REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO 

ZIEMI WAŁECKIEJ

www.rthzw.cal.pl

(cz. II)

tu okazało się, że budynek 
jest posadowiony na ławie 
kamiennej, a część ścian no-
śnych jest w fatalnym stanie 
technicznym (zmurszałe ce-
gły) co spowodowało koniecz-
ność wymiany znacznej ilości  
cegieł na nowe.
Zespołu Szkół Nr 1 w Wał-
czu  jest  najstarszym  bu-

dynkiem murowanym w Wał-
czu. Budowa szkoły została 
zapoczątkowana w roku 1798. 
Jako ciekawostkę należy wspo-
mnieć, że w szkole w 1806 roku 
nocowała królowa Luiza żona Wil-
helma III  króla Prus w drodze 
z Berlina do Królewca.

Waldemar Rogulski  
 dyrektor szkoły
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Wkrótce mija rok, odkąd 
pełnię  funkcję  Powiato-
wego  Rzecznika  Konsu-
mentów w Wałczu.

W tym okresie udzieliłam 
ponad 450 porad konsu-
menckich, wystąpiłam do 
ponad 100 przedsiębior-
ców w obronie interesów 
konsumentów. Większość 
wystąpień miało cha-
rakter mediacyjny. Po przedstawieniu stanu faktycznego 
i odpowiadającym temu stanowi przepisom prawa, w for-
mie pisemnej lub telefonicznej wzywałam przedsiębiorcę 
do zajęcia stanowiska i proponowałam jego weryfikację 
w sposób pro-konsumencki. 

Ponadto problemy konsumentów związane były z umowami 
zwieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 
Wszystkie rozstrzygnięto pozytywnie na rzecz konsumentów.

Kierowałam też sprawy naruszające zbiorowe interesy konsu-
mentów do innych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa czy 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Niektórzy konsumenci decydowali się wystąpić na drogę sądo-
wą, więc pomagałam wystosować pozwy.  W większości sprawy 

kończyły się ugodami satysfakcjonującymi zarówno Konsumen-
ta jak  i przedsiębiorcę. Pomoc rzecznika dotyczyła najczęściej 
postępowania reklamacyjnego oraz gwarancyjnego.

Konsumenci, jako jedni z uczestników rynku, są chronieni 
przez prawo, zarówno na szczeblu krajowym jak i wspólno-
towym.

Nic jednak nie zastąpi rozsądnego podejmowania decy-
zji przez nas samych - konsumentów, którzy powinni znać 
i egzekwować swoje prawa, krytycznie podchodzić do ofert 
rynkowych, a także omijać tych przedsiębiorców, którzy na-
ruszają interes konsumenta. I najważniejsze - pamiętać, że 
jako konsumenci codziennie zawieramy umowy kształtujące 
nasze prawa i obowiązki. 

To w naszym interesie, dokonując zakupu, jest sprawdzenie, 
czy otrzymaliśmy wszystkie dokumenty i informacje związane 
z towarem, czy są one dla nas jasne i zrozumiałe, ale także czy 
opis samego towaru i jego użytkowania spełnia nasze oczeki-
wania. Należy pamiętać, że obowiązuje zasada według której 
konsument ma być tak poinformowany o wszelkich aspektach 
transakcji i cechach towaru, aby były dla niego zrozumiałe.

Niestety konsumenci, którzy zgłaszali się ze swoimi sprawa-
mi często byli przekonani, że rzecznicy mają kompetencje 
kontrolne i władcze, są w stanie zmusić przedsiębiorcę do 
określonego zachowania. Rzecznicy konsumentów wykonują 
zadania na podstawie przepisów ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów, zgodnie z którymi posiadają jedynie 
kompetencje doradcze i procesowe.  

 

 

Mariola Jęcka
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Wałczu

Priorytet VII Promocja integracji społecznej - Działanie 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnie-
nie osobowościowe sektora ekonomii społecznej - Poddzia-
łanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. 

Program realizowany jest w okresie od 1.07.2008r. do 
31.12.2009r., a łączna kwota projektu to 997 292,00 
zł.  Partnerami projektu  są Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy. 

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii spo-
łecznej. Realizacja założonych celów odbywała się poprzez 
poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, a także po-
radnictwo zawodowe, szkolenia i kursy. 

INDYWIDUALNY PLAN POMOCY

 Każdy uczestnik projektu przy pomocy psychologa i dorad-
cy zawodowego stworzył swój Indywidualny Plan Pomocy 
(IPP). Miał on na celu zidentyfikowanie oczekiwań i celów 
zawodowych, określenie mocnych i słabych stron, ograni-
czeń i możliwości, obejmował zainteresowania uczestników, 
doświadczenia życiowe, umiejętności, wykształcenie, a także 
uzdolnienia przedsiębiorcze. 
Indywidualny Plan Pomocy realizowany był poprzez 6 bardzo 
ciekawych bloków szkoleniowych. 
Pierwszym z nich były warsztaty z AKTYWNYCH METOD 
POSZUKIWANIA  PRACY Podczas tych zajęć uczestnicy 
poznali zasady rekrutacji w firmach, nauczyli się pisać życio-

rys, list motywacyjny, poznali formy i zasady autoprezenta-
cji, zagadnienia z dziedziny praw asertywności, komunikacji 
interpersonalnej - werbalnej i niewerbalnej, a także metod 
poszukiwania pracy. 

Drugi blok szkoleniowy to PLANOWANIE ROZWOJU ZA-
WODOWEGO to interaktywne zajęcia, które umożliwiły 
uczestnikom stworzenie własnego pomysłu na życie zawo-
dowe, uwzględniając ich własne predyspozycje, aspiracje 
i umiejętności w kontekście sytuacji na rynku pracy. 

Ponadto w ramach tego działania każdy uczestnik skorzystał 
z PORADNICTWA  NEUROLINGWISTYCZNEGO, które 
umożliwiło mu bardziej skuteczną komunikację, zarówno 
z sobą samym, jak i z otoczeniem. Uczestnicy nauczyli się 
motywować do działania i przezwyciężać bariery zarówno 
społeczne, jak i zawodowe. Zajęcia miały charakter interak-
tywnych warsztatów indywidualnych i grupowych. 

W ramach szkolenia NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI  ZAWO-
DOWYCH I SPOŁECZNYCH zorganizowano dla uczestni-
ków wyjazd dydaktyczny do Trójmiasta. Uczestnicy przez trzy 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

realizuje projekt konkursowy „TERAZ TY”

Projekt  „TERAZ TY”
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dni poznawali Gdańsk, Gdynie i Sopot oraz zdobywali nowe 
doświadczenia przydatne w samodzielnym życiu. Zwiedzili 
między innymi Fokarium, Oceanarium, Dar Młodzieży oraz 
Stare Miasto a także Westerplatte.

W ramach Doradztwa psychospołecznego uczestnicy skorzy-
stali z zajęć z Kreowania wizerunku. Zajęcia miały na celu 
wzmocnienie osobowościowe poprzez poprawienie własnego 
wizerunku i dowartościowanie w celu przygotowania mery-
torycznego i wizualnego do znalezienia pracy, jej utrzymania 
oraz radzenia sobie z problemami w życiu osobistym. 
Dwa ostatnie bloki szkoleniowe IPP obejmowały kursy kom-
puterowe i językowe. Były one poziomem i zakresem precy-
zyjnie dopasowane do umiejętności i predyspozycji uczest-
ników. Kurs komputerowy odbywał się na trzech poziomach 
zaawansowania: podstawowym (z którego skorzystało 13 
osób), średniozaawansowanym (17 osób) i zaawansowanym 
(10 osób), natomiast język obcy był do wyboru angielski 
w stopniu podstawowym (16 osób), średniozaawansowanym 
(7 osób) i zaawansowanym (7 osób), z nauki języka nie-
mieckiego skorzystało 9 osób, jedna osoba skorzystała także 
z nauki języka migowego. 
W miesiącu październiku rozpoczęły się kursy zawo-
dowe, mające na celu nabycie i podniesienie umiejęt-

ności  i kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy wybrali 
miedzy innymi takie kursy jak: 

Profesjonalny kurs kucharza z cateringiem (6 osób) • 
Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ter-• 
minalem płatniczym (4 osoby) 
Opiekunka dziecięca z elementami udzielania pierw-• 
szej pomocy (5 osób) 
Podstawy księgowości z obsługą kadrowo - płacową • 
(9 osób) 
Kompleksowa stylizacja fryzjerska (2 osoby) • 
Wizaż i stylizacja paznokci (1 osoba) • 
Prawo jazdy kat. C (8 osób) • 
Operator wózka widłowego podnośnikowego (1 osoba) • 
Operator koparko - ładowarki (1 osoba) • 
Spawacz metodą MAG 135 (3 osoby) • 

Oprócz tego, że uczestnicy uczyli się zdobywając nowe kwa-
lifikacje, to potrafią również wspólnie się bawić. Dowodem 
na to była impreza promująca projekt, która odbyła się we 
wrześniu w Ośrodku Jeździeckim Kołacz. Bardzo licznie przy-
byli na nią uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami, a także 
zaproszeni goście z instytucji współpracujących z PCPR-em. 
Łącznie w projekcie wzięło udział 49 osób (30 kobiet 
i 19 mężczyzn), z czego 6 osób podjęło już pracę. 

Turniej spotkał się z ogromnym zainteresowaniem po stronie 
przedstawicieli wszystkich rad gminnych naszego powiatu. 
Na turniejowym boisku pojawiły się reprezentacje rad: Czło-
py, Mirosławca, Tuczna, miasta Wałcz, gminy Wałcz i Powiatu 
Wałeckiego. Była to jedna z nielicznych chwil radnych bez 
marynarek i krawatów. Problem z rozpoznaniem się nawza-
jem był w związku z tym ogromny.

W składach drużyn znalazło się wielu radnych, ale również 
i przewodniczących rad: Tuczna  –  Marcin  Majchrzak, 
miasta  Wałcz  –  Andrzej  Wiśniewski,  gminy  Wałcz 
– Dariusz Szałowiński, Rady Powiatu – niżej podpi-
sany. Wśród  składu drużyny Powiatu  znajdował  się 
również starosta – Bogdan Wankiewicz.
Emocji było co nie miara, okazji do prywatnych rozmów 
również, ale jak każdy turniej i ten musiał zakończyć 
się punktacją:

Rada Miejska w Mirosławcu1. 
Rada Miejska w Wałczu2. 
Rada Gminy Wałcz3. 
Rada Powiatu Wałeckiego4. 
Rada Miejska w Tucznie5. 
Rada Miejska w Człopie.6. 

Puchar dla najlepszej zawodniczki trafił do drużyny miasta 
Wałcz, a dla najlepszego zawodnika do Mirosławca.
Jako organizator turnieju, chciałbym tym samym podzięko-
wać gminie Tuczno za pomoc w organizacji turnieju. Wspar-
cia i pomocy udzieliły też zakład Żywiec Zdrój w Mirosławcu, 
firma Milart z Wałcza, a świetne fotografie z turnieju wykonał 
Bartek Ćmiel z firmy bartekcmiel.com. Dziękuję za pomoc.
Na następne rozgrywki zapraszamy w czerwcu.

P i e r w s z y  S a m o r z ą d o w y  T u r n i e j 
P i ł k i  S i a t k o w e j 

Piotr Pawlik
Przewodniczący Rady Powiatu Wałeckiego 

5 grudnia br. w sali widowiskowo - sportowej 
w Tucznie udało się rozegrać Pierwszy Samorzą-
dowy Turniej Piłki Siatkowej Powiatu Wałeckiego. 
Pierwszy dlatego, że po raz pierwszy został spię-
ty regulaminem i terminem kolejnych rozgrywek. 
Jego poprzednikiem było jednorazowe spotkanie 
samorządowców w Człopie blisko 10 lat temu.



Pow i a t  Wa ł e c k i   GRUDZIEŃ 2009 
10

         Asze sprawyN

Czy 2009 r. był zadawalający                 

                 dla społeczności lokalnej?

P owiat  Wałecki  w  2009  roku 
podjął wiele inicjatyw ważnych dla 

rozwoju lokalnego i dla zamieszkującej 
ją społeczności lokalnej. Działania te 
były realizowane w ramach środków 
Funduszy Strukturalnych, między in-
nymi w zakresie inwestycji oraz cały 
system szkoleń wzmacniający uczest-
nictwo osób bezrobotnych i wykluczo-
nych oraz dzieci i młodzieży w szkole-
niach mających na celu aktywizację tej 
grupy społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    Początek 2009 roku to rozpoczę-
cie inwestycji drogowej z Rządowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Droga powiatowa nr 2330Z 
Wałcz – Przybkowo  doczekała się 
właściwej nawierzchni, a mieszkań-
cy Przybkowa - zatok autobusowych, 
natomiast mieszkańcy ulicy Nadje-
ziornej w Wałczu pełnej infrastruktury 
z oświetleniem, odwodnieniem i chod-
nikiem. Wartość całej inwestycji to ok. 
3,13 mln. zł z czego 1,6 mln. zł, to 
środki zewnętrzne. 
   Na rzecz oświaty ponadgimnazjalnej 
w 2009 roku wykonano kilka ważnych 
inwestycji, które znacząco polepszyły 
bazę dydaktyczną szkół, m.in.: termo-
modernizacja  Zespołu  Szkół Nr  1 
– wartość tej inwestycji to kwota rzędu 
2,1 mln. zł. z czego ok. 1,33 mln. zł. 
to dofinansowanie z WFOŚ w Szczeci-
nie w ramach zaciągniętej pożyczki. 
W  Zespole  Szkół  Nr  3 wykonano 
inwestycje na kwotę 700  tys.  zł. 
tj. kompleksowy remont sali gim-
nastycznej oraz naprawa attyki bu-
dynku zabytkowego (100  tys.  zł 
dofinansowania). Rozpoczęto tak-
że budowę wielofunkcyjnego boiska 
z lodowiskiem na kwotę 1,4 mln. zł. 
z dofinansowaniem zewnętrznym na 
kwotę 400 tys. zł. 
     Inwestycje, które będą realizowa-
ne w roku 2010, to termomoderniza-
cja obiektów użyteczności publicznej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko  na które 
została podpisana umowa o wartości 
ok. 9,1 mln. zł, z czego wkład wła-
sny wynosi ok. 4,55 mln. zł i Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
kwotę 1,5  mln.  zł, z czego wkład 
własny to 775,9 tys. zł.

    Odrębną formą inwestycji tyle, że 
w zasoby ludzkie są projekty finan-
sowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Beneficjętami tych pro-
jektów są uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych biorących udział w pro-
jekcie pt. „Technika    zawodowe 
dobrym  startem  w  przyszłość” 
– dobre praktyki. Wartość projek-
tu  to 450 tys. zł. Projekt jest reali-
zowany przez Powiat Wałecki. Kolejny 
projekt pt. „Mój zawód jest poszu-
kiwany”  o  wartości  ok.  197  tys. 
zł. Realizowany również przez Powiat 
Wałecki.
Inny projekt, który jest skierowany 
do młodzieży w wieku 15–25 lat za-
grożonej wykluczeniem społecznym, 
opuszczającą placówki opiekuńczo – 
wychowawcze oraz rodziny zastępcze, 
a także do osób niepełnosprawnych 
i matek powracających po urlopach 
macierzyńskich i wychowawczych jest 
projekt pt. „Teraz TY” realizowany 
przez Powiatowe  Centrum  Po-
mocy Rodzinie. Wartość projek-
tu wynosi 950 tys. zł. 
Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego pt. „Szkole-

nie – Praktyka – Zatrudnienie” re-
alizowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy o wartości ok. 1,13 mln.  zł 
jest skierowany do osób długotrwałe 
bezrobotnych i niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w PUP.
Podsumowując rok 2009 w obsza-
rze inwestycji należy stwierdzić, że był 
to rok bardzo udany. W ramach Fun-
duszy Strukturalnych zainwestowano 
kwotę 7,6 mln. zł,  z tego dofinanso-
wano ze środków zewnętrznych kwotę 
3,2 mln.  zł. Natomiast środki, które 
zostały przekazane z Europejskie-
go Funduszu Społecznego pochodzą 
w całości z tego funduszu i wynoszą 
ok. 2,23 mln. zł. 
     Powiat Wałecki w 2009 roku 
podjął wiele wyzwań, które  mam na-
dzieję w przyszłości zaowocują jeszcze 
większym rozwojem naszego regionu. 
Obecnie jedynie maksymalne wykorzy-
stanie środków zewnętrznych umożliwi 
nam lepszy start w przyszłość, bowiem 
niewykorzystnie tej szansy spowodo-
wałoby, że wszystkie podejmowane te-
raz inwestycje musiałyby być w całości 
realizowane z własnych środków.

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Pow ia t  Wa ł e ck i

Dokładna analiza posiadanych zasobów finansowych i ich alokacji przy 
równoczesnym identyfikowaniu problemów i potrzeb pozwala na wła-
ściwe zaplanowanie zadań, które będą realizowane na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Samorządy posiadając określoną swobodą dysponowania 
zasobami finansowymi proporcjonalnie do wielkości zadań, gwarantu-
ją efektywne wydatkowanie środków publicznych.
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W dniach 12-17 listopada 2009 r. w Edynburgu odbyła 
się Doroczna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. 
Wśród polskiej delegacji pod przewodnictwem Jadwigi 

Wieści z Sejmu RP

Zakrzewskiej uczestniczyli m.in. Paweł  Suski,  Kon-
stanty Miodowicz,  Jolanta Szymanek-Deresz  i An-
drzej Gałażewski.

Dobry  K l ima t

W niedzielę, 6 grudnia 2009 r. Minister Obrony Naro-
dowej  Bogdan Klich wraz z parlamentarzystami wśród 

których był Paweł Suski odwiedzili polskich żołnierzy wy-
cofujących się za dwa tygodnie z Czadu. Paweł Suski wraz 
Ministrem Obrony Narodowej wstępnie ustalili, że nasz 
parlamentarzysta będzie organizował stosunki bilateralne 
z Czadem, bogatym 
w surowce naturalne 
takie jak ropa, czy 
uran.  Stosunki takie 
mogą być szansą dla 
naszych przedsię-
biorców. 
Poseł odwiedził rów-
nież pracującą w Cza-
dzie misję katolicką, 
po której obwoził go 
polski misjonarz. 

Sesja NATO w Edynburgu

Paweł Suski w Czadzie

Przede  wszystkim  był  to  rok  zmian  w  budżecie.           
Z zaplanowanych 6 sesji, przeprowadziliśmy 11. Te pięć do-
datkowych sesji, to wynik rosnącego budżetu i konieczności 
jego zmian, w trybie szybszym niż wcześniej ustalony.
Uchwałą z grudnia 2008 roku ustalaliśmy dochody budże-
tu powiatu na blisko 46 mln złotych, a wydatki na 58 mln 
zł. Deficyt był pokryty z nadwyżek i zaciągniętego kredytu.     
W grudniu 2009, po wielu zmianach budżet wynosi  blisko 
50 mln zł, a wydatki to prawie 64 mln zł.
Ale nie  samym budżetem żyła Rada w 2009  roku. 
Podejmowaliśmy również informacje i sprawozdania m.in. 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wał-
czu, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy.
Wiele uchwał dotyczyło też osób niepełnosprawnych i fundu-
szy na realizację wspierania tych osób poprzez Państwowy 
Fundusz Osób Niepełnosprawnych. 
Początek roku 2009 to również ostatnie sprawozdanie finan-
sowe Szpitala Powiatowego, ostatnie ponieważ od początku 
roku 2009 pełną opiekę szpitalną prowadzi już 107 Szpital 
Wojskowy i to on prowadzi pełną politykę finansową.
Ale Rada Powiatu to nie tylko sesje, ale również komisje, które 

Jaki był mijający rok 2009 
dla Rady Powiatu?  

przepracowują tematy i za-
gadnienia. To właśnie tam 
zapada większość decyzji, 
tam pada najwięcej tema-
tów ze środowisk poszcze-
gólnych radnych, a więc 
temat dróg, chodników 
i szkół ponadgimnazjal-
nych.  Wśród tych komisji 
ważną rolę odgrywa Komi-

sja Rewizyjna, która prowadzi, w oparciu o plan Rady, bie-
żącą kontrolę nad poszczególnymi elementami składowymi 
powiatu. W minionym roku kontrolowane były m.in. Wydział 
Finansowy Starostwa i Powiatowy Zarząd Dróg. 
Rok 2009 pokazał nam wszystkim jak jednolitym cia-
łem  jest  Rada  Powiatu, praktycznie wszystkie uchwały 
przyjmowane podczas poszczególnych sesji są głosowane 
jednogłośnie, co dowodzi, że dobre pomysły i rozwiązania 
potrafią zjednać sobie zwolenników.
Rok 2010 to ostatni rok działania Rady w tym składzie, w tym 
miejscu należy trzymać kciuki za obecnych Radnych, którzy 
postanowią ponownie ubiegać się o miejsce w Radzie. 
Mieszkańcom Powiatu Wałeckiego chciałbym ży-
czyć tak dobrych decyzji przy wybieraniu następ-
nej Rady, aby cieszyli się tym wyborem przez ko-
lejne cztery lata.

Piotr Pawlik
Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu



Aqua Aerobik

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

Zapraszamy klientów indywidualnych i grupy

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

sobota i niedziela: 9.00-18.00 

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

Nauka pływania 

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

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

Jacuzzi

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

Kabina IR z koloroterapią 

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


