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Powiat Wałecki wraz z gminami naszego 
powiatu biorą udział w projekcie pn. „Pilotaż 
Centrum Wsparcia Doradczego”. 

ciąg dalszy na str. 3 >>>

Nieodpłatna pomoc 
prawna w Powiecie 
Wałeckim.

Wałczanie na Igrzy-
skach Olimpijskich 
w Tokio z szansami 
na medal?

Punkt Regionalnego 
Centrum Kryzysowe-
go w Wałczu pomaga 
mieszkańcom powiatu 
w sytuacjach kryzysu.

Powiat Wałecki 
wraz z gminami 

naszego powiatu 
biorą udział w  pro-
jekcie pn. „Pilotaż 
Centrum Wspar-
cia Doradczego”. 
Centrum Wsparcia 
Doradczego to in-
nowacyjny projekt, 
który ma na celu 
wsparcie mniejszych 
miast oraz powia-
tów w  prowadzeniu 
skuteczniej i efek-
tywniej polityki roz-
woju. W ramach projektu samorządy 
wspólnie z doświadczonym zespołem 
ekspertów Związku Miast Polskich 
przygotują dobrej jakości strategii roz-
woju społecznego i  inwestycyjnego, 
które pozwolą przyspieszyć rozwój 
naszego subregionu.

Innym z efektów pilotażu ma być 
wypracowanie docelowego modelu 
Centrum Wsparcia Doradczego jako 
formuły doradczego wspierania sa-
morządów terytorialnych w procesie 
strategicznego zarządzania rozwo-
jem. Partnerami w tym przedsięwzię-
ciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej, Związek Miast Polskich, 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego oraz sa-
morządy powiatu wałeckiego w tym                           
Miasto i Gmina Człopa, Gmina 
i Miasto Mirosławiec, Gmina i Miasto 

Tuczno, Gmina Miejska Wałcz, Gmina 
Wiejska Wałcz oraz Powiat Wałecki 
jako Lider Partnerstwa ( partnerstwo 
zawiązane z gminami powiatu wa-
łeckiego pn. „Sieć Współpracy Zarzą-
dzania Strategicznego Gmin na Rzecz 
Kompleksowego Rozwoju Powiatu 
Wałeckiego” to jeden z etapów inno-
wacyjnego przedsięwzięcia, w którym 
nasze samorządy biorą udział). 

Pilotaż zakłada zainicjowanie 
i  wzmocnienie już istniejącej współ-
pracy wszystkich miast i gmin z obsza-
ru partnerstwa; idea w dużej mierze 
skoncentrowana jest na pobudzeniu 
regionów słabszych gospodarczo 
(zagrożonych trwałą marginalizacją) 
z samorządami silniejszymi gospo-
darczo, tak by – osiągając synergicz-
ny efekt, odkryć inne korzyści, które 
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wałeckiego!

Po 8 latach wracamy do wydawania Biuletynu Informacyjnego Starostwa Po-
wiatowego w Wałczu. Pierwsze wydanie ukazało się w lutym 2008 roku, a ostatnie 
w październiku 2013 roku. W sumie wydaliśmy 20 biuletynów, które publikowaliśmy 
jako kwartalniki. W każdym z tych biuletynów staraliśmy się przekazywać wiadomości 
najistotniejsze dla mieszkańców powiatu. Na przykład w biuletynie Nr 1 na pierwszej 
stronie podaliśmy najważniejsze wydarzenie związanie z połączeniem Szpitala Po-
wiatowego ze 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią. Ostatnie wydanie biuletynu 
Nr 20 było w większości poświęcone XV Festiwalowi Młodzieży Euroregionu Pomera-
nia, który odbył się w Wałczu i Człopie w dniach 14-16 czerwca 2013 r.

W ostatnich latach w Powiecie Wałeckim dzieje się bardzo wiele pod względem spo-
łeczno-gospodarczym i kulturowym. Chcielibyśmy Państwa informować o ważnych wy-
darzeniach, jakie mają miejsce w naszej lokalnej społeczności. Realizujemy również 
wiele inwestycji, które dotyczą mieszkańców naszego powiatu. Zakończyła się per-
spektywa Unii Europejskiej 2014-2020, jesteśmy zobowiązani, żeby Państwa informo-
wać o ważnych inwestycjach w powiecie, o środkach finansowych pozyskanych na 
realizację zadań inwestycyjnych. Pragniemy przybliżyć Państwu te zadania, które już 
finalizujemy, a wśród nich realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego: budo-
wa Lokalnego Centrum Nauki, warsztatów szkolnych przy PCKZiU, a także inwestycje 
drogowe w Wałczu, w Gminie Mirosławiec, w Gminie Wiejskiej Wałcz, w gminach 
Człopa i Tuczno. Przed nami nowa perspektywa unijna 2021-2027. To nowe wyzwa-
nia, kolejne inwestycje, które są bardzo ważne dla mieszkańców Powiatu Waleckiego.

Ponadto Powiat Wałecki wspólnie z gminami powiatu bierze udział w pilotażowym 
projekcie  pt. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, który realizowany jest w okresie od września 2020 do marca 2022 roku. 
W tym programie pracujemy nad strategią powiatu i gmin w naszym powiecie. Chcemy się w tej kwesti kontakować z Państwem 
za pomocą biuletynu, chcemy żeby Państwo mieli możliwość współtworzenia strategii rozwoju naszej małej ojczyzny.

Szanowni Państwo, uznając nadrzędność dobra obywateli w procesie kierowania sprawami i instytucjami powiatowymi, widzę 
konieczność poinformowania społeczności lokalnej o tym, czym się zajmuje władza wybrana w demokratycznych wyborach. 
Biuletyn, który Państwo dostajecie jest próbą przekazania informacji o problemach dotyczących przede wszystkim zwykłego 
obywatela i działaniach, które zostały podjęte w celu rozwiązania tych problemów. Liczę też na to, że dzięki temu informatorowi 
będę się mógł dowiedzieć o innych problemach nurtujących mieszkańców Powiatu Wałeckiego. Wiedza ta pozwoli mi podjąć 
takie działania i rozwiązania, które będą służyć mieszkańcom naszego powiatu.

Pozostaję z wyrazami szacunku
Bogdan Wankiewicz

Starosta Wałecki

Co to jest interwencja kryzysowa?
To zespół kompleksowych działań po-

dejmowanych na rzecz osób i rodzin bę-
dących w stanie kryzysu. Celem interwencji 
kryzysowej jest przywrócenie równowagi 
psychicznej i umiejętności samodzielnego 
radzenia sobie.

Specjaliści punktu Regionalnego Cen-
trum Kryzysowego udzielają specjalistycz-
nej pomocy mieszkańcom Powiatu Wałec-
kiego w sytuacjach zagrożeń zdarzeniami 

traumatycznymi i kryzysowymi.
Tego typu zdarzenia wymagają szyb-

kiego reagowania specjalistów wielu dzie-
dzin w celu podjęcia interdyscyplinarnych 
działań, aby przywrócić utraconą równo-
wagę emocjonalną.

Przywrócenie równowagi psychicznej 
i umiejętności radzenia sobie w kryzysie 
jest ważne, gdyż zapobiega przejściu re-
akcji kryzysowej w stan choroby lub sta-
łej niewydolności psychospołecznej. Jeśli 

doświadczyłaś/eś kryzysu:
•	 W sferze emocjonalnej:  lęk, przera-

żenie, rozpacz, złość, poczucie winy 
i klęski, bezradność i poczucie bezna-
dziejności, niepokój o przyszłość, za-
przeczanie, zmęczenie, brak poczu-
cia bezpieczeństwa, poczucie utraty 
kontroli, żal, wściekłość, otępienie, 
niepewność, panika, depresja, frustra-
cja, oszołomienie itp.

•	W sferze zachowania: niezdolność do 

Punkt Regionalnego Centrum Kry-
zysowego w Wałczu pomaga 
mieszkańcom powiatu w sytuacjach 
kryzysu.
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>>>>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu jako 
punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego oferuje 
mieszkańcom Powiatu Wałeckiego pomoc psycholo-
giczną, interwencyjną, pracownika socjalnego i peda-
gogiczną, dla osób doświadczających sytuacji kryzysu 
psychologicznego
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stosowanie,
•	 konflikt małżeński, partnerski (zdrada, 

rozpad zwiaązku, rozwód),
•	 problemy wychowawcze,
•	 przeciążenie psychiczne, jako wynik 

wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim 
lub rodziny,

•	 nagła, niekorzystna zmiana w życiu 
(np. utrata pracy, diagnoza choroby), 

•	 utrata bliskiej oby (śmierć, rozstanie) lub 
zagrożenie odejściem osoby bliskiej,

•	 myśli, próby samobójcze,
•	 nadużycie seksualne,
•	 traumatyczne zdarzenie (np. wypa-

dek komunikacyjny, doświadczenie 
przestępstwa)

•	 uzależnienie, współuzależnienie,
•	 niepełnosprawność,
•	 kryzysy wartości lub wiary,

>>> dokończnie ze str.1

podejmowania  aktywności, zmiany 
aktywności, zależność od otoczenia, 
intensyfikacja działań nieprzemyśla-
nych lub/i patologicznych (alkohol, 
narkotyki), wybuchy gniewu, pod-
denerwowanie, reakcje histeryczne, 
osłabione reakcje, zmiana w sposobie 
komunikowania się, płacz, pobudzenie 
ruchowe

•	W sferze biofizjologicznej: pocenie 
się, biegunka, wymioty, bóle, wysypki, 
problemy z oddychaniem, męczliwość, 
brak apetytu, zaburzenia snu

•	W sferze poznawczej: utrata zdolności 
rozwiązywania problemów i podejmo-
wania decyzji typu: dezorientacja, brak 
logicznego myślenia, zawężenie pola 
uwagi, kłopoty z koncentracją, kosz-
mary senne.

Punkt Regionalnego Pogotowia Kryzyso-
wego w Wałczu jest miejscem, w którym 
znajdziesz pomoc!

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doświad-
czyliście któregokolwiek z kryzysów:
•	 przemoc domowa - doświadczanie lub 

•	 kryzysy i trudności związane z wcho-
dzeniem rodziny w kolejne etapy 
rozwoju (np. urodzenie dziecka, usa-
modzielnianie się dzieci, przejście na 
emeryturę):
Pomoc jest udzielana zarówno w for-

mie stacjonarnej – w punkcie Regionalne-
go Centrum Kryzysowego, jak i poprzez 
wizyty środowiskowe specjalistów RCK 
w miejscu zamieszkania osoby wymagają-
cej wsparcia w sytuacjach uzasadnionych 
(stan zdrowia, brak możliwości dojazdu).

Pomoc jest bezpłatna i nie wymaga 
skierowania.

Więcej informacji:
Regionalne Centrum Kryzysowe w Wałczu
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54.
Tel. kom. 720 826 500, 

Tel. stacjonarny: 67 345 05 37,

mail: rck.walcz@gmail.com

http://pcprwalcz.pl

Punkt działa od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8.00 do 20.00

www.powiatwalecki.pl
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mogą być czerpane ze wspólnie reali-
zowanych zadań. 

W Polsce w projekcie uczestniczy 
38 partnerstw (gminy wiejskie i miej-
sko-wiejskie oraz miasta powiatowe). 
W każdym województwie wsparcie 
doradcze otrzymało od 1 do 3 part-
nerstw JST, mających pomysł na dłu-
gofalową współpracę. Do każdego 
z wybranych partnerstw JST skierowani 
zostali doradcy w celu przeprowadze-
nia procesu planowania, wskazania 
jak powinien wyglądać proces plano-
wania strategicznego i projektowego 
w  partnerstwach samorządowych; 
podjęte działania zakończą się opra-
cowaniem strategii terytorialnej oraz 
pakietu projektów kluczowych dla roz-
woju obszaru partnerstwa. Uczestni-
czące w pilotażu samorządy otrzyma-
ją wsparcie doradcze w formie analiz, 
opinii i konsultacji dla projektów ziden-
tyfikowanych przez partnerstwa jako 
kluczowe dla rozwoju ich obszaru.

W przyszłości wzmocniona współ-
praca i doradztwo ekspertów pomogą 
samorządom w zdobyciu kompetencji 
do skuteczniejszej realizacji polityki 
rozwoju oraz zoptymalizowania kosz-
tów świadczenia usług publicznych 

ponad podziałami administracyjnymi. 
Projekt ma także pomóc samorządom 
pozyskiwać pieniądze na realizację 
projektów z funduszy zewnętrznych. 
Uczestniczące w projekcie samorzą-
dy, wspólnie z  zespołem ekspertów, 
przygotują projekty dokumentów, które 
przyczynią się do rozwoju ich społecz-

ności lokalnych. Projekty mają się tak-
że przyczynić do stworzenia nowych 
miejsc pracy oraz poprawić jakość 
w sektorze usług. 

Na chwilę obecną przeprowadzo-
no badania ankietowe wśród różnych 

środowisk i grup społecznych naszego 
powiatu. Wyniki badania (do pobrania 
ze strony www.powiatwalecki.pl) będą 
pomocne przy planowaniu i podejmo-
waniu decyzji dotyczących kierunków 
rozwoju przez zawiązane Partnerstwo 
samorządów lokalnych „Sieć Współ-
pracy Zarządzania Strategicznego 

Gmin na Rzecz Kompleksowego Roz-
woju Powiatu Wałeckiego”. Ponadto 
pozwolą także lepiej dostosować po-
litykę władz samorządowych do po-
trzeb mieszkańców, szczególnie ludzi 
młodych.



4

Powiat Wałecki

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu nr 1/2021

Aktualności powiatu wałeckiego

Podpisanie umowy na „Pokrycie 
Kosztów Działania ZAZ”

W dniu 25 lutego br. w Starostwie Powiato-
wym w Wałczu podpisana została umowa 
pomiędzy Powiatem Wałeckim a  Woje-
wództwem Zachodniopomorskim na za-
danie pokrycia kosztów działania Powia-
towego Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Wałczu. Wsparcie wyniesie 382 tys. 
zł. Województwo Zachodniopomorskie 
reprezentowała Anna Bańkowska - Czło-
nek Zarządu Województwa Zachodnio-
pomorskiego a Powiat Wałecki – dr Bog-
dan Wankiewicz Starosta Wałecki, oraz 
Jolanta Wegner Wicestarosta. Pani Annie 
Bańkowskiej towarzyszył Janusz Gromek 
Senator RP, który wspólnie z Panią Wice-
marszałek wizytował samorządowców 
naszego powiatu. Omawiano m.in. po-
trzeby związane z dalszym rozwojem po-
łudniowo-wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego. 
Podsumowanie Centralnych Uro-
czystości Dni Olimpijczyka

W dniu 26 lutego br. w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyło 
się spotkanie podsumowujące Centralne 
Uroczystości Dni Olimpijczyka, które mia-
ły miejsce w październiku ubiegłego roku. 
Niestety obostrzenia pandemiczne nie po-
zwalały spotkać się w szerszym gremium 
i wyrazić podziękowań wszystkim osobom 
i instytucjom, które były zaangażowane 
w  ten projekt bezpośrednio po zakończe-
niu imprezy. 
Podziękowania dla dyrektorów szkół, 
instytucji, organizacji, klubów i osób 

bezpośrednio zaangażowanych w orga-
nizację CUDO złożyli Starosta dr Bogdan 
Wankiewicz, Burmistrz Maciej Żebrowski, 
Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olim-
pijskiej Stanisław Kopeć oraz reprezentu-
jąca Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Dyrektor 
Wydziału Edukacji i Sportu Pani Małgo-
rzata Stachowiak.
Zarówno Pani Dyrektor jak  i Prezes ZRO 
wielokrotnie podkreślali wzorowo zorgani-
zowaną formę krzewienia idei olimpijskiej 
i promocji polskich olimpijczyków wśród 
mieszkańców, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży.

Podziękowania dla Edwarda Ząb-
ka Dyrektora ZOL „Leśna Ustroń”

,,Z okazji przejścia na emeryturę skła-
dam Panu wyrazy uznania i podzięko-
wanie za wiele lat owocnej pracy i za-
angażowanie,…” Tymi słowami Starosta 
Wałecki dr Bogdan Wankiewicz podzię-
kował Edwardowi Ząbkowi, dyrektorowi 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ,,Le-
śna Ustroń” w Tucznie, który odchodzi na 
emeryturę. Spotkanie odbyło się w dniu 
17 marca br. w Starostwie Powiatowym 
w Wałczu.
Przez ostatnie lata Edward Ząbek kie-
rował szpitalem, ale w swoim życiu za-
wodowym, od najwcześniejszych lat 
piastował inne ważne, kierownicze funk-
cje,   w tym również Burmistrza Miasta 
i Gminy Mirosławiec. Dziś możemy na 
pewno powiedzieć, że Leśna Ustroń, to 
ważna placówka lecznicza na mapie 
ośrodków zdrowia w naszym Powiecie. 
Dzięki dyrektorowi Edwardowi Ząbkowi 
ta jednostka została na nowo odkryta. 
Poza leczeniem długoterminowym, re-
habilitacji stacjonarnej i  ambulatoryjnej, 
organizuje również turnusy sanatoryjne. 
Korzystają z tych usług pacjenci z całej 
Polski. Dziękujemy i życzymy zadowo-
lenia z  dobrze wypełnionej służby oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Podziękowania Komendanta Za-
chodniopomorskiej Komendy OHP
Dnia 23 kwietnia br. Starosta Wałecki dr 
Bogdan Wankiewicz otrzymał podzięko-
wania od Tomasza Czubary Wojewódz-
kiego Komendanta Zachodniopomorskiej 
Komendy OHP  za wkład w rozwój 
edukacyjny oraz działania wychowawcze 
na rzecz uczestników szkoleń organizo-
wanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 

Podpisanie umowy na dofi-
nansowanie remontu drogi 
Piecnik-Próchnowo

W dniu 5 maja br. dr Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wice-
starosta oraz Anna Bańkowska – Członek 
Zarządu Województwa Zachodniopomor-
skiego podpisali umowę na dofinansowa-
nie przebudowy drogi  „2310 Z” Piecnik
-Próchnowo. Dofinansowanie podpisanej 
umowy z Programu Operacyjnego Woj. 
Zachodniopomorskiego wyniesie 3 mln. zł. 
Wartość całej inwestycji wyniesie 5,1 mln. 
zł. Wkład własny to tylko 0,5 mln zł (9,8% 
kosztu całej inwestycji). 

Uroczyste oddanie wyremontowa-
nej al. Tysiąclecia w Wałczu

W dniu 28 maja br. odbyło się otwarcie 
wyremontowanej al. Tysiąclecia w Wał-
czu. Inwestycja została zakończona już 
w ubiegłym roku, natomiast dopiero znie-
sienie obostrzeń pozwoliło zorganizować 
uroczyste oddanie wyremontowanej drogi. 
W uroczystości wzięli udział Wojewoda 
Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, 
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, 
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Nasze szkoły przez lata wypra-
cowały swoją tożsamość i markę, 
którą wciąż doskonalą. Szkoła to 
spotkanie ludzi: uczniów, nauczy-
cieli, rodziców, wolontariatu, orga-
nizacji pozarządowych, instytucji 
współpracujących, pracodawców. 
To miejsce, w którym tworzy się 
przyszłość. Dlatego oferta naszych 
szkół ponadpodstawowych jest 
urozmaicona, odpowiada wymo-
gom współczesnego rynku pracy 
i  tworzącej się na naszych oczach 
nowej rzeczywistości edukacyjnej. 
Każdy absolwent klasy ósmej znaj-
dzie u nas możliwość nauki w wyma-
rzonym liceum, technikum, czy szko-
le branżowej o określonym profilu 
kształcenia.

W naszych szkołach uczeń może 
liczyć między innymi na:
•	 bezpieczeństwo i przyjazną 

atmosferę,
•	 szeroka ofertę edukacyjną, 
•	 doświadczoną i profesjonalną ka-

drę pedagogiczną, 
•	 znakomicie wyposażone pracow-

nie, biblioteki i sale informatyczne,
•	 miejsce w internatach,
•	 bardzo dobrą zdawalność matur 

i egzaminów zawodowych,
•	 wysoki wskaźnik Edukacyjnej 

Wartości Dodanej,
•	 liczne zajęcia pozalekcyjne, 

międzynarodową wymianę 
młodzieży,

•	 osiągnięcia w olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych,

•	 sukcesy w realizacji sportowej,
•	 udział w projektach realizowa-

nych ze środków UE,
•	 wycieczki i wyjazdy edukacyjne 

i integracyjne,
•	 koleżeństwo i przyjaźnie na lata.

Niebawem w Powiatowym Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego na ul. Bankowej w  Wał-
czu oddamy do użytku nowoczesne 
warsztaty do praktycznej nauki za-
wodu. Warsztaty wzbogacą bazę 
PCKZiU oraz sprawią, że kształce-
nie w naszych technikach i szkołach 
branżowych będzie efektywniejsze. 

Wielkim atutem naszej powiato-
wej oświaty i uzupełnieniem jej oferty 
będzie w  nadchodzącym roku szkol-
nym 2021/2022 nowo powstające 
Lokalne Centrum Nauki „Metalowe 
Inspiracje”. Jest to powiatowa insty-
tucja kultury i edukacji, która będzie 
ściśle współpracować z  naszymi 
szkołami w obszarze nauk ścisłych. 
Priorytetowym celem działalności  
„Metalowych Inspiracji” jest zwięk-
szenie zainteresowania dzieci i mło-
dzieży naukami ścisłymi i przyrod-
niczymi, a także wzmocnienie bazy 
dydaktycznej naszych szkól. W ra-
mach Lokalnego Centrum Nauki już 
w maju rozpoczną swoją działalność 
laboratoria symulatorów śmigłowca, 
wózka widłowego, koparki, pracow-
nia LEGO, informatyczna, fizykoche-
miczna, odnawialnych źródeł ener-
gii. Metalowe inspiracje będą także 
platformą wymiany wiedzy nauczy-
cieli i edukatorów.    
  Jolanta Wegner

Wicestarosta 
Powiatu Wałeckiego

Oświata w Powiecie Wałeckim
Powiat Wałecki jest organem prowadzącym dla trzech szkół :
1. I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego,
2. Zespól Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego,
3. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, 
radni Rady Powiatu w Wałczu, Rady Mia-
sta Wałcz oraz mieszkańcy.
Starosta dr Bogdan Wankiewicz w swoim 
przemówieniu podkreślał wzorową współ-
pracę pomiędzy Wojewodą, jak również 
Burmistrzem. Dzięki temu udało się spraw-
nie i szybko wyremontować al. Tysiącle-
cia. Obecnie wszystkie drogi powiatowe 
w Wałczu są wyremontowane. Niech służą 
jak najdłużej mieszkańcom i przyjezdnym.

W ramach robót związanych z przebu-
dową drogi wykonano prace przygoto-
wawcze (wytyczenie drogi, rozbiórka 
istniejących nawierzchni, krawężników 
itp.), roboty ziemne związane z wyko-
naniem wyrównania pod posadowienie 
nawierzchni oraz warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Dodatkowo zostały przesta-
wione istniejące sygnalizatory sygnalizacji 
świetlnej oraz bariery znajdujące się przy 
przejściu dla pieszych przy szkole. Droga 

została zwężona, natomiast drogi rowero-
we poszerzone i wyprostowane, zwiększa-
jąc tym samym bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników. 
Całkowita wartość robót budowlanych 
wyniosła 1 370 041,39 zł. Inwestycja zo-
stała dofinansowana w 50 % ze środków 
pochodzących z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. 382 597,25 zł przekazała 
Gmina Miejska Wałcz. Wykonawcą była 
firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek 
Karpinski.
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Rada Powiatu Wałeckiego

Uchwały podjęte podczas XXII nadzwy-
czajnej sesji Rady Powiatu w Wałczu 
w dniu 21 stycznia 2021 roku powierzone 
do wykonania Zarządowi Powiatu:
1. Uchwała Nr XXII/177/2021  Rady Po-

wiatu w Wałczu z dnia 21 stycznia 2021 
r. w sprawie utworzenia samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą Lokalne Cen-
trum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wał-
czu i nadania statutu.

2. Uchwała Nr XXII/178/2021  Rady Po-
wiatu w Wałczu z dnia 21 stycznia 2021 
r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Wałeckiego na 2021 rok.

Uchwały podjęte podczas XXIII sesji Rady 
Powiatu w Wałczu w dniu 11 marca 2021 
roku powierzone do wykonania Zarzą-
dowi Powiatu:
1. Uchwała Nr XXIII/179/2021  Rady Po-

wiatu w Wałczu z dnia 11 marca 2021 
r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Wałeckiego na 2021 rok.

2. Uchwała Nr XXIII/180/2021  Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 11 marca 
2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego.

3. Uchwała Nr XXIII/181/2021  Rady Po-
wiatu w Wałczu z dnia 11 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwa-
lenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 
2021 rok

4. Uchwała Nr XXIII/182/2021 Rady 

Powiatu w Wałczu z dnia 11 marca 2021r.  
zmieniająca uchwałę Nr XXI/168/2020 
Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 grud-
nia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Wałeckiego na lata 2021-2034.

5. Uchwała Nr XXIII/183/2021  Rady Po-
wiatu w Wałczu z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie określenia zadań finansowa-
nych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2021 roku.

Uchwała powierzona do wykonania Przewod-
niczącemu Rady Powiatu w Wałczu:
6. Uchwała Nr XXIII/184/2021  Rady Po-

wiatu w Wałczu z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji

Informacja i sprawozdania przyjęte pod-
czas XXIII sesji Rady Powiatu w Wałczu:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa prze-

ciwpożarowego i zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego powiatu za 2020r.  
na którą składa się informacja Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu 
o  stanie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego i zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego za 2020r.

2. Informacja na temat bezpieczeństwa  i po-
rządku publicznego w Powiecie Wałeckim 
za 2020r.  na którą składa się informacja 
Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego w  Powiecie Wałeckim w  2020r., 

informacja Prokuratora Rejonowego 
w Wałczu o stanie postępowań prowa-
dzonych w Prokuraturze Rejonowej w 
Wałczu w 2020 r. oraz informacja na te-
mat działalności straży miejskich i gminnej 
Powiatu Wałeckiego za 2020 r    

3. Informacja o realizacji Powiatowego Pro-
gramu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Po-
rządku Publicznego na lata 2019-2024,  
za rok 2020.

4. Informacja na temat realizacji Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2016-2021, za rok 2020.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 

7. Informacja na temat pozyskiwania środ-
ków pomocowych w Powiecie Wałeckim.

Uchwały podjęte podczas XXIV sesji Rady 
Powiatu w Wałczu w dniu 29  kwietnia 
2021 roku powierzone do wykonania Za-
rządowi Powiatu:
1. Uchwała Nr XXIV/185/2021  Rady Po-

wiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2021r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Wałeckiego na 2021 rok.

2. Uchwała Nr XXIV/186/2021  Rady Po-
wiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2021r. 
zmieniająca uchwałę nr XXXV/212/2018 
w sprawie utworzenia samorządowego 
zakładu budżetowego pn. Powiatowy 
Zakład Aktywności Zawodowej w Wał-
czu oraz nadania statutu.

3. Uchwała Nr XXIV/187/2021  Rady Po-
wiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2021r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXI/168/2020 
Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 grud-
nia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Wałeckiego na lata 2021-2034.

4. Uchwała Nr XXIV/189/2021  Rady Po-
wiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2021r. 
zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2012 
Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwiet-
nia 2012r. w sprawie zakazu używania 
jednostek pływających napędzanych 
silnikami spalinowymi lub niektórych ich 

Informacja o pracy Rady Powiatu w Wałczu w okresie 
od 1 stycznia 2021 r. do 12 maja 2021 r.

Powiat Wałecki

dokończenie na str. 7 >>>
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rodzajów na zbiornikach powierzch-
niowych wód stojących oraz wodach 
płynących Powiatu Wałeckiego.

Uchwała powierzona do wykonania 
Przewodniczącemu Rady Powiatu 
w Wałczu:
5. Uchwała Nr XXIV/188/2021  Rady 

Powiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 
2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

Informacja i sprawozdania przyję-
te podczas XXIV sesji Rady Powiatu 
w Wałczu:
1. Informacja na temat stanu bezpie-

czeństwa sanitarnego na terenie Po-
wiatu Wałeckiego za 2020r. na którą 
składa się informacja Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Wałczu.

2. Informacja na temat stanu bezpieczeń-
stwa sanitarno – weterynaryjnego na 
terenie Powiatu Wałeckiego za  2020 
rok na którą składa się informacja 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Wałczu.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania 
planu finansowego Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Wałczu.

4. Współpracy Powiatu Wałeckiego 
w 2020 roku z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o  któ-
rych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Uchwały podjęte podczas XXV se-
sji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 
27  maja 2021 roku powierzone do 
wykonania Zarządowi Powiatu:
1. Uchwała Nr XXV/190/2021  Rady 

Powiatu w Wałczu z dnia 27 maja  
2021r. w sprawie pozbawienia kate-
gorii drogi powiatowej niektórych od-
cinków dróg powiatowych.

2. Uchwała Nr XXV/191/2021  Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 27 maja 
2021r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXIII/183/2021 Rady Powiatu 
w  Wałczu z dnia 11 marca 2021r. 
w sprawie określenia zadań finanso-
wanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w 2021 roku.

3. Uchwała Nr XXV/192/2021  Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 27 maja 
2021r. w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Wałeckiego na 2021 rok.

Punkt Szczepień Powszechnych w Wałczu 
został utworzony wspólnie przez Powiat 
Wałecki, Gminę Miejską Wałcz oraz Gminę 
Wiejską Wałcz we współpracy z 107 Szpi-
talem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ 
w  Wałczu jako podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą.
Punkt został ulokowany w pomieszczeniach 
Wałeckiego Centrum Kultury w Wałczu przy 
ul. Plac Zesłańców Sybiru 3. Punkt prowa-
dzi szczepienia od poniedziałku do soboty 
w godz. 7.30 do 18.30.
W Punkcie działają trzy stanowiska szcze-
pień, które obsługują po dwie osoby (kwali-
fikująca do szczepień i wykonująca szczepie-
nia). Każde stanowisko szczepień znajduje się 
w oddzielnym pomieszczeniu.
Dzienna zdolność do wykonywanych szcze-
pień wynosi 200 osób.
Punkt szczepień został wyposażony zgodnie 
z wymogami Głównego Inspektora Sanitar-
nego oraz Ministra Zdrowia, miedzy innymi 
w:
•	sprzęt biurowy (biurko, krzesła dla lekarza, 

pielęgniarki i osoby szczepionej, szafę na 
dokumentację medyczną)

•	lodówki
•	sprzęt komputerowy (komputer, drukarkę) 

z dostępem do Internetu

Punkt Szczepień Powszechnych w Wałczu
Punkt Szczepień Powszechnych w Wałczu został utworzony 
wspólnie przez Powiat Wałecki, Gminę Miejską Wałcz oraz Gmi-
nę Wiejską Wałcz we współpracy z 107 Szpitalem Wojskowym 
z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu jako podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą.

•	szafkę i stolik na artykuły sanitarne i inne 
materiały medyczne, kozetki, parawany

•	stoliki do przygotowania szczepionki 
•	taca do przygotowywania szczepionki
•	zestaw do udzielania pierwszej pomocy 

lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrzą-
sowy (zestawy do przetaczania płynów 
infuzyjnych)

•	defibrylator
•	aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
•	gleukometry, pulsyksometry,termometry
•	stetoskopy
•	środki do dezynfekcji rąk i odkażania 

powierzchni
•	pojemniki na odpady medyczne
•	pojemnik na inne odpady medyczne
•	pojemniki na odpady komunalne
•	środki czystości 
•	materiały opatrunkowe 
•	środki ochrony osobistej.
Punkt pozytywnie przeszedł kontrolę Naro-
dowego Funduszu Zdrowia i został wpisany 
do systemu gabinet.gov.pl jako kolejny punkt 
szczepień przy 107 Szpitalu Wojskowym 
z Przychodnią w Wałczu.
Punkt działa od 6 maja 2021 roku.
Do końca maja w Punkcie Szczepień po-
wszechnych w Wałczu wykonano 1822 
szczepienia.
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Lokalne Centrum Nauki
„Metalowe Inspiracje” w Wałczu 
Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” jest miejscem, 
w którym można spotkać się z nauką i nowoczesną technolo-
gią. Oferuje nowoczesne i innowacyjne metody nauczania na 
różnym poziomie edukacyjnym.

Zapraszamy do skorzystania z naszej 
oferty zarówno gości indywidualnych jak 
i grup zorganizowanych. Dla uczniów 
mamy propozycję warsztatów edukacyj-
nych, podczas których zagłębiane będą 
wybrane zagadnienia z programowania,
chemii, fizyki przedstawione w nowocze-
sny i innowacyjny sposób.

Oprócz cyklicznych warsztatów edu-
kacyjnych dla dzieci i młodzieży, goście 
mają również okazję do tego, by spędzić 
czas w przyjemny sposób. W  naszym 
Centrum można skorzystać z symulatora 
lotniczego oraz symulatorów jazdy które 
są wiernym odzwierciedleniem rzeczywi-
stych pojazdów, zaprojektowane z my-
ślą o najbardziej realistycznej i precyzyj-
nej symulacji.
Pracownie 
Utworzenie specjalistycznych labora-
toriów z różnych obszarów pozwoli 
na wzmocnienie rozwoju twórczego 
uczniów, w kształtowaniu umiejętności 
logicznego myślenia i rozwiązywania 
problemów, naukę pracy w grupie i reali-
zacji wspólnych projektów.
Uświadomienie dzieciom, młodzieży 
i dorosłym jak ważne jest „poznawanie 

świata” wpłynie na podniesienie kre-
atywności, wyobraźni przestrzennej i po-
łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką 
w każdej grupie wiekowej.
Pracownia klocków edukacyj-
nych LEGO
Podczas warsztatów uczestnicy pro-
jektują, programują i konstruują roboty 
w oparciu o zestawy klocków Lego® 
Education.

Dzieci pracują w parach lub w kilku-
osobowych zespołach. Każdy otrzymuje 
potrzebny sprzęt i materiały- zestawy 
klocków, laptop lub tablet. Program 
zajęć będzie na bieżąco dostosowy-
wany do umiejętności i zainteresowań 
uczestników.
Pracownia IT
Pracownia informatyczna wyposażona 
jest w 16 stanowisk komputerowych przy-
gotowanych do nauki programowania 
oraz obróbki grafiki 2D oraz 3D.

Uczniowie w niej rozwiną umie-
jętności logicznego myślenia oraz 
kreatywności. Poznają również ję-
zyk programistyczny python, by na-
stępnie móc go wykorzystać do 

bardziej zaawansowanych zagadnień 
które mogą być poruszane w trakcie za-
jęć w Pracowni LEGO oraz własnoręcz-
nego napisania gry typu pong lub snake.
Laboratorium Fizyko-Chemiczne
Uczestnicy będą mogli samodzielnie wy-
konywać eksperymenty i doświadczenia 
oraz formułować wnioski i spostrzeże-
nia na podstawie zaobserwowanych 
efektów.

Doświadczenia i eksperymenty po-
zwolą na zrozumienie otaczających nas 
zjawisk fizykochemicznych. Eksperymen-
ty przeznaczone są dla tych, którzy inte-
resują się chemią i chcą poszerzyć swoją 
wiedzę na jej temat.

Głównym celem zajęć jest kształce-
nie umiejętności manualnych i rozwijanie 
aktywności twórczej.
Laboratorium OZE
Utworzenie laboratorium OZE stanowi 
odpowiedź na zmieniająca się strukturę 
źródeł energii, wśród których szczegól-
ną rolę stanowią źródła o charakterze 
niekonwencjonalnym.

Zwiedzający dowiadują się czym 
jest energia, jak jest wykorzystywana, 
poznają jej odnawialne źródła. Stanowi-
ska interaktywne pozwalają uświadomić 
i przybliżyć zagadnienia gromadzenia 
i pozyskiwania energii pochodzącej 
z wody, powietrza i światła.
Symulator Lotu
Gwarantujemy niezapomniane emocje, 
które na długo pozostaną w pamięci 
oraz dobrą zabawę!

Symulator jest wiernym odzwiercie-
dleniem prawdziwego samolotu, śmi-
głowca, który posiada profesjonalny 
i zaawansowany mechanizm.

Po wejściu do kabiny uruchamia-
na zostaje symulacja (gra), którą steruje 
uczestnik. Osoba poczuje się jak pilot 
z prawdziwego zdarzenia.
Posiadamy modele samolotów: FI-18C 
McDonnell Douglas, SU-25T, TF-51D 
Mustang, UH-1H Bell śmigłowiec.
Symulator Jazdy
•	 2 symulatory
•	 50 różnych tras
•	 160 samochodów
Symulator jazdy QS-S25 jest 
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zaawansowanym urządzeniem zapro-
jektowanym z myślą o najbardziej reali-
stycznej i precyzyjnej symulacji. Pozwala 
nam sprawdzić się w roli kierowcy samo-
chodu poruszającego się po różnych tra-
sach oraz wcielić się w operatora koparki 
lub wózka widłowego.

Metalowy Plac Zabaw
Na placu zabaw znajduje się:
•	 głuchy telefon,
•	 kalejdoskop gigant,
•	 koło młyńskie,
•	 panel muzyczny,
•	 ścianka przytulanka,
•	 wir wodny.
Jest to edukacyjny plac zabaw, w któ-
rym łączy się nauka z zabawą. Zaba-
wa jest integralną częścią rozwoju naj-
młodszych, a place zabaw miejscem, 
gdzie dzieci poszerzają swoje hory-
zonty, rozwijają umiejętności poznaw-
cze, wyobraźnię i motorykę.
Warsztaty Edukacyjne
Podczas prowadzonych warsztatów 
wykorzystywane będą nowe technolo-
gie, gry i programy edukacyjne, które 
odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż 
są świetnym środkiem wspomagają-
cym, dzięki któremu uczenie stanie się 
dla dzieci łatwiejsze.

Ćwiczenia prezentowane będą 
w różnych formach i metodach z wie-
loma poziomami trudności dostosowa-
nymi do wieku, poziomu nauczania, 
umiejętności czy predyspozycji ucznia.
Robotyka
•	 przedszkola
•	 szkoły podstawowe klasy 1-3 i 4-8
•	 szkoły ponadpodstawowe

Jak wyglądają zajęcia?
W czasie warsztatów w Pracowni Eduka-
cyjnej Klocków LEGO uczestnicy:
•	 samodzielnie tworzą obiekty swoich 

dalszych badań, np. pojazdy,
•	 maszyny

•	 prowadzą badania 
stworzonych modeli,
•	 sterują przewodowo 
lub zdalnie konstrukcją 
swoich modeli,
•	 programują roboty 
autonomiczne,
•	 pracują w małych 
zespołach- najlepiej 
w parach,
•	 wykorzystują sieć 
jako źródło inspiracji, nie 

rozwiązań,
•	 dokumentują swoje pomysły w multi-

medialnej formie,
Udział w zajęciach z użyciem zestawów 
edukacyjnych klocków LEGO ma
być dla ucznia pierwszym krokiem po-
czynionym na drodze od fascynacji tech-
niką i informatyką, poprzez rozwój pasji, 
aż do świadomego wyboru przyszłej 
pracy zawodowej.
Warsztaty Fizyczne/Chemiczne
Gwarantujemy ciekawe i niezapo-
mniane doświadczenia naukowe!
Wspaniałą zabawę połączoną 
z dużą dawką wiedzy!
Głównym celem zajęć jest zaintereso-
wanie oraz pogłębianie wiedzy z za-
kresu chemii lub fizyki oraz kształcenie 
umiejętności manualnych i rozwijanie 
aktywności twórczej. Zajęcia inspirują 
do samodzielne-
go pogłębiania 
wiedzy i dalszej 
nauki w celu zro-
zumienia zacho-
dzących wokół 
nas zjawisk. Nie 
ma lepszej meto-
dy na naukę jak 
zaangażowanie 
dziecka w samo-
dzielne ekspery-
mentowanie i pro-
ces poznawczy

Co nas wyróżnia?

•	 Jeden z pierwszych w Polsce ogólno-
dostępny symulator lotu oraz profe-
sjonalne symulatory jazdy: samocho-
du, koparki i wózka widłowego.

•	 Nowoczesne technologie i urządze-
nia pobudzające rozwój zaintereso-
wanianaukami ścisłymi.

•	 Specjalistyczne laboratorium fizy-
ko-chemiczne, w którym będą prze-
prowadzane doświadczenia i eks-
perymenty rozwijające kreatywność 
i wyobraźnię uczniów.

•	 Laboratorium OZE (Odnawialne Źró-
dła Energii), w którym uczestnicy za-
poznani zostaną z niekonwencjonal-
nymi źródłami pozyskiwania energii, 
jakimi są: woda, wiatr i światło.

•	 Profesjonalnie wyposażone Pracow-
nie Edukacyjne: Klocków LEGO, 
w  której znajdują się zestawy do 
nauki programowania i kodowania 
dla różnych grup wiekowych oraz 
Pracownia IT, która wyposażona jest 
w nowoczesny sprzęt komputerowy.

•	 Warsztaty edukacyjne prowadzo-
ne w  różnych formach i metodach 
z wieloma poziomami trudności do-
stosowanymi do wieku, poziomu 
nauczania, umiejętności i predyspo-
zycji ucznia. Program zajęć pozwoli 
na wzmocnienie rozwoju twórczego 
uczniów oraz pomogą kształtować 
logiczne myślenie, rozwiązywanie 
problemów i współpracę w grupie.

•	 Udział w atrakcyjnych zajęciach 
z  wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, urządzeń i sprzętów.
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I.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej oraz Nieodpłatnego 
Poradnictwa Obywatelskiego 
w Wałczu znajduje się w budyn-
ku B Starostwa Powiatowego 
w Wałczu przy al. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 54 (pomiesz-
czenia Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wałczu).
Punkt prowadzi Fundacja „Prawnik Do-
mowy” z siedzibą w Grąbkowie, wy-
łoniona w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego Powiatu 
Wałeckiego na podstawie ustawy dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie.

Dyżur nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego odbywa się w każdy pierw-
szy wtorek miesiąca.

II.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej w Mirosławcu znajduje 
się w Bibliotece Publicznej w  Mi-
rosławcu przy ul. Parkowej 1 
(I piętro).

Punkt działa w ramach porozumienia 
Gminy Mirosławiec z Powiatem Wałec-
kim, a usługi świadczą: radca prawny 
Ewa Burchard-Korzenko, adwokat Łu-
kasz Mirocha, adwokat Anna Raburska 
oraz adwokat Bolesław Skowalczyński.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej lub świadczenie nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego odbywa się 

Nieodpłatna pomoc prawna dla
mieszkańców Powiatu Wałeckiego

według kolejności zgłoszeń, po umówie-
niu terminu wizyty. Z ważnych powodów 
dopuszcza się ustalenie innej kolejności 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego. Kobiecie, która 

jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub świadczenie nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się poza kolejnością.
W związku z sytuacją epidemiologiczną 
porady prawne udzielane są wyłącznie 
telefonicznie.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod 
numerem telefonu 67 250 84 29 w go-
dzinach 10.00 – 13.00.

Kto może skorzystać z pomocy 
prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie przysłu-
gują osobie uprawnionej, która nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, 

składa pisemne oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej. Oświadczenie składa się 
osobie udzielającej nieodpłatnej pomo-
cy prawnej lub świadczącej nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie.
Porady co do zasady udzielane są pod-
czas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełno-
sprawność ruchową nie są w stanie przy-
być do punktu lub osoby doświadczają-
ce trudności w komunikowaniu się mogą 
otrzymać poradę przez telefon, Internet, 
poprzez zorganizowanie wizyty w miej-
scu zamieszkania albo w innym miejscu 
wyposażonym w   sprzęt ułatwiający 

komunikację lub 
z dostępem do tłu-
macza języka mi-
gowego. Bliższe 
informacje pod 
numerem poda-
nym do zapisów.

Nieodpłatna 
pomoc prawna 
obejmuje:
1. Po i n f o r m o -
wanie osoby fi-
zycznej, zwanej 
dalej „osobą 
u p ra w n i o n ą ” , 
o  obowiązującym 
stanie prawnym 

oraz przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach, w tym 
w  związku z toczącym się postę-
powaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub 
sądowo-administracyjnym.

2. Wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego.

3. Sporządzenie projektu pisma 
w sprawach, o których mowa w pkt 
1 i 2, z wyłączeniem pism proceso-
wych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

4. Sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy 

Starosta Wałecki informuje, iż na terenie Powiatu Wałeckiego 
zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy praw-
nej działające na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Czas pracy punktu
Poniedziałek 09.30 – 13.30

Wtorek 09.30 – 13.30

Środa 09.30 – 13.30

Czwartek 14.00 – 18.00

Piątek 09.30 – 13.30

Czas pracy punktu Usługi świadczy
Poniedziałek 10.00 – 14.00 Ewa Burchard-Korzenko

Wtorek 14.00 – 18.00 Anna Raburska

Środa 14.00 – 18.00 Ewa Burchard-Korzenko

Czwartek 14.00 – 18.00 Łukasz Mirocha

Piątek 09.30 – 13.30 Bolesław Skowalczyński

W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Czas pracy punktu Usługi świadczy
Poniedziałek 10.00 – 14.00 Ewa Burchard-Korzenko

Wtorek 14.00 – 18.00 Anna Raburska

Środa 14.00 – 18.00 Ewa Burchard-Korzenko

Czwartek 14.00 – 18.00 Łukasz Mirocha

Piątek 09.30 – 13.30 Bolesław Skowalczyński
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prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postę-
powaniu sądowo-administracyjnym 
oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym 
związanym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej 
sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające 
do podniesienia świadomości tej osoby 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnio-

nej o możliwościach skorzystania 
z polubownych metod rozwiązy-
wania sporów, w szczególności 
mediacji oraz korzyściach z tego 
wynikających.

2. Przygotowanie projektu umowy 
o mediację lub wniosku o przepro-
wadzenie mediacji.

3. Przygotowanie projektu wniosku 
o  przeprowadzenie postępowania 
mediacyjnego  w sprawie karnej.

4. Przeprowadzenie mediacji.
5. U dzielenie pomocy w sporządzeniu 

do sądu wniosku o zatwierdzenie 
ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje 
spraw, w których:
1. Sąd lub inny organ wydały po-

stanowienie o skierowaniu spra-
wy do mediacji lub postępowania 
mediacyjnego.

2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowa-
dzona pomiędzy stronami dążącymi do 
polubownego rozwiązania sporu. Stroną 
inicjującą przeprowadzenie nieodpłat-
nej mediacji może być wyłącznie osoba 
uprawniona.

Oświadczenie w sprawie Zakładu Ozen Sp. z o.o.

o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach 
oraz wsparcia w samodzielnym rozwią-
zywaniu problemu, w tym, w razie po-
trzeby, sporządzenie wspólnie z osobą 
uprawnioną planu działania i pomoc w 
jego realizacji. Nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie obejmuje w szczegól-
ności porady dla osób zadłużonych i 
porady z zakresu spraw mieszkaniowych 
oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje również nieodpłatną mediację

Ostatnia awaria w Zakładzie Ozen Sp. z o. o. w Wałczu staje się 
powodem do dyskusji na temat spełnienia wymogów   w   zakresie   
ochrony  środowiska.   

Wobec   tego,   należy  przedsta-
wić   na   jakich   zasadach   Zakład   
Ozen   Sp.   z   o.   o.   w  Wałczu, 
pierwotnie w 2005 roku nazwany 
Przedsiębiorstwem Produkcji Energii 
Ekologicznych - Elektrociepłownia 
Wałcz”, funkcjonuje i jakie pozwole-
nia posiada.

W styczniu 2005 r. Firma M-Plus 
Sp. z o. o. wystąpiła z wnioskiem  do 
Burmistrza Miasta Wałcz o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie 
budynków na potrzeby produkcji dla 
Przedsiębiorstwa Produkcji   Ener-
gii   Ekologicznej   „Elektrociepłow-
nia   Wałcz”.   Do   wniosku   został   
załączony   Raport   oddziaływania 
inwestycji   na   środowisko.   Decyzje   
lokalizacyjną   z   warunkami   zabu-
dowy  przy  ul.   Budowlanych   wy-
dał   Burmistrz Miasta Wałcz wydał 
w styczniu 2005 r. 
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Starosta Wałecki w sierpniu 2005 
r. na podstawie decyzji o warun-
kach zabudowy zatwierdził projekt 
budowlany i  wydał pozwolenie na 
budowę.

W   roku   2008   Burmistrz   Mia-
sta   Wałcz   wydał   decyzję   o   śro-
dowiskowych   uwarunkowaniach   
inwestycji.   Starosta Wałecki opi-
niując decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia 
wzywał Inwestora o  wyjaśnienia i 
uzupełnienia   informacji   zawar-
tych   w   przedstawionym   Raporcie.   
Inwestor   przedstawił  Aneks   do   
Raportu.  Aneks uzupełniający nie 
wyczerpywał jednak zagadnień bę-
dących przedmiotem wezwania Sta-
rosty w związku z tym Zakład został   
ponownie   wezwany   do   usunięcia   
braków.   Po   uzupełnieniu,   Starosta   
Wałecki   uzgodnił   środowiskowe 
uwarunkowania inwestycji realizo-
wanej przez Ozen PLUS Sp. z o. o. 

W   decyzji     o   środowiskowych   
uwarunkowaniach   przedsięwzięcia   
Inwestor   został   zobowiązany   do   
sporządzenia analizy   porealizacyj-
nej   przedsięwzięcia   ze   względu   
na   skalę   przedmiotowej   inwe-
stycji,   przyjęte   nowatorskie roz-
wiązania technologiczne, wielkość 

produkcji i  mając na uwadze sza-
cunkowy charakter wyników obli-
czeń emisji substancji do środowiska 
przedstawionych w Raporcie. 

„Analiza porealizacyjna”, 
w  związku z wydaną   przez   Bur-
mistrza   Miasta   Wałcza   decyzją   
o  środowiskowych uwarunkowa-
niach wykonana w 2018 r. wskazuje 
na istotne różnice między założenia-
mi Raportu o odziaływaniu na środo-
wisko Elektrociepłowni Wałcz, a sta-
nem faktycznym.

W lutym 2010 roku Starosta Wa-
łecki wydał na czas określony tj. do 
dnia 31 grudnia 2019 r. pozwolenie 
na emisje gazów i pyłów   do   po-
wietrza   z   instalacji   do   produk-
cji energii   elektrycznej,  w której   
określił   charakterystykę prowadzo-
nej działalności, rodzaj i parametry     
instalacji     istotne z punktu widzenia     
przeciwdziałania zanieczyszcze-
niom, wielkość dopuszczalnej emisji 
gazów i pyłów do powietrza. Ponad-
to zobowiązał prowadzącego insta-
lację  do  prowadzenia  pomiarów   
wielkości   emisji   oraz  usytuowania  
stanowisk  do  pomiaru  wielkości   
emisji   w zakresie substancji wpro-
wadzanych do powietrza.

W związku z upływem czasu 

obowiązywania ww. pozwolenia 
w grudniu 2019 r. Starosta wydał ko-
lejne pozwolenie na   emisje   gazów   
i   pyłów   do   powietrza   z   instalacji   
do   produkcji   energii   elektrycznej,   
w   której   określił   warunki pozwo-
lenia analogicznie jak w roku 2010.

W marcu 2010 r. Starosta Wa-
łecki przyjął zgłoszenie instalacji do 
produkcji węgla drzewnego składa-
jącej się z dwóch linii zgazowywa-
nie drewna, z  której wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza nie 
wymaga pozwolenia. Kontrola Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w 2018 r. wykazała, że 
eksploatacja tej instalacji   jest nie-
zgodna z informacją   zawartymi   
w   niniejszym   zgłoszeniu.   Wobec   
czego   Ozen   Sp.   z   o.   o.   wy-
stąpiła   do   Starosty   ze zaktuali-
zowanym zgłoszeniem, które zostało 
przyjęte przez Starostę Wałeckiego 
w listopadzie 2019 r.

Aktualnie, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, Staro-
sta   Wałecki wszczął postępowanie 
zmierzające do wydania decyzji, 
ustalającej dodatkowe wymagania 
w zakresie ochrony środowiska. Czy 
odniesie ona zamierzony skutek czas 
i kontrole WIOŚ pokażą. 
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Inwestycje w powiecie
Zaplanowane inwestycje na rok 
2021 i lata następne

1. Remont drogi nr 2306 na 
odcinku od drogi krajowej 
nr  10 do miejscowości Lipie 
w pow. Wałeckim

Droga o szerokości 3,5 m zostanie wy-
remontowana na odcinku o długości 5,4 
km. Zostaną nałożone 2 warstwy kruszy-
wa i warstwa bitumiczna.
Wartość inwestycji wyniesie 3,6 mln. zł, 
dofinansowanie z Lasów Państwowych – 
2,9 mln. zł
Wkład własny:
Gmina Mirosławiec (kruszywo) – 260 
tys. zł,
Gmina Wałcz (deklaracja)  – 200 tys. zł,
Powiat Wałecki  – 265 tys. zł.

2. Przebudowa  drogi  „2310 
Z” Piecnik-Próchnowo 
(3,315 km)

Długość przebudowywanego odcin-
ka wynosi dokładnie 3,315 km i jest 
to kontynuacja przebudowy drogi z 
Próchnowa do Bronikowa ukończonej 
w 2019 roku. Droga zostanie posze-
rzona do 5,5 metra, zostaną nałożone 
3 warstwy z masy bitumicznej o gru-
bości 14 cm. Mieszkańcy Próchnowa 
będą mogli dojechać wyremontowaną 
drogą do Piecnika jeszcze w tym roku.
Wartość całej inwestycji wyniesie 5,1 
mln. zł. Wkład własny to tylko 0,5 
mln zł (9,8% kosztu całej inwestycji). 
Pozostałe środki pochodzić będą ze 
środków zewnętrznych, m.in. Progra-
mu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego 1,6 mln. zł.

3. Remont drogi Rzeczyca 
– Jeziorki

II etap remontu (konserwacji) drogi po-
wiatowej nr 2302Z. Zostanie nałożona 
nakładka bitumiczna o grubości 5 cm 
na odcinku 900 mb. Wartość całkowi-
ta inwestycji 230 tys. zł, koszty zostaną 
podzielone między Lasy Państwowe 
(50 tys. zł), Powiat Wałecki (90 tys. zł) 
oraz Gminę Tuczno (90 tys. zł).

4. Przebudowa dróg powiato-
wych: nr 2330Z na odcinku 
od miejscowości Przybkowo 
do skrzyżowania z drogą 

gminną do miejscowości Po-
powo i nr 2332Z na odcinku 
od drogi wojewódzkiej nr 
178 do końca miejscowości 
Różewo, łącznie 10,923 km

W ramach przebudowy planuje się wy-
konać następujące roboty:
•	 poszerzyć jezdnię do 5,5 m ( w 

określonych miejscach do 5,0 m),
•	 wzmocnić konstrukcję jezdni,
•	 przebudować/wybudować chod-

niki o szerokości 2,0 m,
•	 przebudować/wybudować zatoki 

autobusowe,
•	 przebudować zjazdy i skrzyżowa-

nia z drogami lokalnymi.
Koszty realizacji tego przedsięwzięcia 
wynosi wg kosztorysu 15,4 mln zł. Do-
finansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg – 7,7 mln. zł.
Pozostała część po partycypacja kosz-
tów  z gminą Wałcz.
Zadanie  zaplanowane jest na lata  
2021-2023
I etap przebudowy będzie obejmował 
odcinek od drogi wojewódzkiej 178 
przez Chwiram do Różewa ok. 4,5 km 
– wartość 5,5 mln. zł

5. „Modernizacja, rozbudo-
wa, przebudowa, nadbu-
dowa i  zmiana funkcji 
obiektów położonych przy 
ul. Bankowej 13 w Wałczu z 

przeznaczeniem na Powia-
towe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicz-
nego w Wałczu”  obejmuje 
teren i budynek biurowo
-warsztatowy, zlokalizo-
wany przy północnej gra-
nicy działki. Nowoczesne 
warsztaty wzbogacą bazę 
PCKZiU oraz sprawią, że 
kształcenie w naszych tech-
nikach i szkołach branżo-
wych będzie efektywniej-
sze i atrakcyjniejsze.

Celem projektu jest poprawa jako-
ści kształcenia zawodowego w wo-
jewództwie zachodniopomorskim 
i w powiecie wałeckim oraz jego do-
stosowanie do potrzeb rynku pracy. 
Oprócz tego projekt nakierowany 
jest na zniwelowanie zjawisk powią-
zanych z problemami społecznymi. 
Realizowane będą działania zwięk-
szające procesy usamodzielnia się 
osób niepełnosprawnych.

Wartość brutto zadania wynosi 
9 328 407,46 zł. 
Okres realizacji zadania: 2019–2021 
rok.
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W swoim dorobku ma dwa złote me-
dale Mistrzostw Świata, dwa medale 
brązowe Mistrzostw Europy i szereg 
medali Pucharu Świata, Ligi Światowej 
i Ligi Narodów.

Niemniej utytułowana olimpijka to 
kajakarka Karolina Naja. Dla Karoliny, 
podobnie jak przypadku Michała, bę-
dzie to już trzeci udział w igrzyskach. 
Za każdym razem wracała z regat olim-
pijskich z brązowym medalem. Między 
igrzyskami zdążyła urodzić synka i po-
wrócić do treningów. Na swoim koncie 
ma 12 medali mistrzostw świata, dwa 
medale brązowe igrzysk europejskich 
i 10 medali mistrzostw Europy. W Tokio 
popłynie w czwórce lub w dwójce na 
500 metrów. Polskie osady mają realne 
szanse na medal. Karolina jest absol-
wentką I-go Liceum Ogólnokształcące-
go z Oddziałami Sportowymi w Wał-
czu. Obecnie mieszka w Wałczu.

Na igrzyskach zadebiutuje wycho-
wanek UKS Victoria Wałcz, kanadyj-
karz Wiktor Głazunow. Swoje pierwsze 
kroki stawiał pod okiem trenera Bogda-
na Hertela. Trenerowi Bogdanowi Her-
telowi musielibyśmy poświęcić osobny 
artykuł, ponieważ jego zaangażowa-
nie w wychowanie Wiktora Głazunowa 
wykraczało daleko bardziej niż relacje 
trener-zawodnik. Obecnie reprezen-
tuje barwy AZS AWF Gorzów Wiel-
kopolski na czas studiów. Po studiach 
powróci miejmy nadzieję do WTS Orła 
Wałcz. Wiktor przeszedł długą drogę, 
by wystąpić na igrzyskach. Pierwsze 
znaczące sukcesy osiągnął jeszcze 
jako junior w  mistrzostwach świata w 
maratonie m.in. zdobywając złoto w 
Singapurze 2011 roku. W  swoim do-
robku ma już złoty medal mistrzostw 
świata seniorów zdobyty w C4 w 2017 
roku. Czas na medal olimpijski. W To-
kio popłynie w  C2 wspólnie z Toma-
szem Barniakiem. Obaj są absolwenta-
mi I-go Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Sportowymi w Wałczu. To 
właśnie w  tej szkole kształtowali swój 
charakter i mistrzostwo sportowe. War-
to trzymać kciuki za tę, parę bo mogą 
sprawić, medalową niespodziankę. 
Wiktor wystartuje także w jedynce na 
1000 metrów. W tej konkurencji mo-
żemy spodziewać się wałczaniana w 

Tak liczna grupa to przede wszystkim 
absolwenci I Liceum Ogólnokształcą-
cego z Oddziałami Sportowymi, ale 
nie tylko. Poniżej przedstawiamy syl-
wetki naszych olimpijczyków. 

Najstarszy z tego grona to siat-
karz Michał Kubiak. Dla Michała bę-
dzie to już trzeci udział w igrzyskach. 

Przypomnijmy, że polska reprezentacja 
w  poprzednich turniejach olimpijskich 
zajęła dwukrotnie piąte miejsce. Obec-
nie mistrzowie świata i ich kibice nie 
wyobrażają sobie powrotu Polaków 

bez medalu, a najlepiej tego z najcen-
niejszego kruszcu. Michał Kubiak swo-
ją karierę rozpoczynał w Uczniowskim 
Klubie Sportowym „Liliput” w Wałczu. 

Wałczanie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 
z szansami na medal?
Już za kilka tygodni rozpocznie się najstarsza i zarazem największa 
międzynarodowa impreza sportowa - XXXII Letnie Igrzyska Olim-
pijskie w Tokio. Z rocznym opóźnieniem, szczególnie mocno wycze-
kiwana. Czeka nas kibiców, spora dawka emocji. Mieszkańcy zie-
mi wałeckiej będą mogli dodatkowo emocjonować się występami 
zawodników związanych z Wałczem. Możemy być pewni występu 
pięciorga, a może nawet siedmiorga zawodniczek i zawodników, 
którzy wystartują w Tokio.

Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak są absolwentami I LO z Oddziałami Mistrzostwa 
Sporotowego w Wałczu i w Tokio popłyną w kanadyjkowej dwójce.
Fot: PZKaj

Michał Kubiak bez wątpienia jest tym 
zawodnikiem, na którego stawia Vital  
Heynen. Fot: PZS

Karolina Naja z szansami na kolejny 
krążek z Igrzysk Olimpijskich, absolwentka 
I LO z Oddziałami Mistrzostwa Sporoto-
wego w Wałczu. Fot: Facebook



15

Powiat Wałecki

www.powiatwalecki.pl

finale. Życzymy Wiktorowi żeby na-
wiązał do sukcesów starszego kolegi, 
również absolwenta wałeckiej szkoły, 
srebrnego medalisty z Sydney, Pawła 
Baraszkiewicza.

Kolejna przedstawicielka spor-
tów wodnych to wioślarka Olga Mi-
chałkiewicz. Wychowanka UKS Ate-
ny Wałcz i jednocześnie I-go Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Sportowymi w Wałczu. W Wałczu tre-
nowała pod okiem trenera Jacka Bło-
cha, wychowawcy złotych medalistek 
poprzednich igrzysk w Rio de Janero: 
Natalii Madaj i Magdaleny Fularczyk. 
Olga zadebiutuje na igrzyskach i po-
płynie w czwórce. Kwalifikacje osa-
da zdobyła na mistrzostwach świata 
w Lucernie, zajmując czwarte miejsce. 
Olga dotychczas w czwórkach zdo-
była srebrny medal mistrzostw świata, 
dwa medale brązowe mistrzostw Eu-
ropy i dwa złote mistrzostw świata do 
lat 23. W ostatnich igrzyskach polskie 
osady doskonale radziły sobie w fina-
łach, dlatego możemy oczekiwać, że 
i tym razem polska osada z udziałem 
„naszej” Olgi Michałkiewicz może za-
walczyć o medal. 

O kwalifikację na start w Igrzy-
skach Olimpijskich w K1 500 metrów 
walczyła również kajakarka, Justyna 
Iskrzycka, absolwentka I-go Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziała-
mi Sportowymi w Wałczu. Zabrakło 
niewiele i w jedynce nie popłynie. 

Olga Michałkiewicz - wioślarka pocho-
dząca z Bornego Sulinowa, wychowanka 
UKS Ateny Wałcz i I LO z Oddziałami 
Mistrzostwa Sporotowego w Wałczu
Źródło: PZTW

Kajakarki są jednak w tej komfortowej 
sytuacji, że mają zapewniony udział 
w trzech konkurencjach: K1 200, K2 
500 i K4 500 metrów. Trener kadry To-
masz Kryk ma do dyspozycji silny skład 
zawodniczek i do samego końca bę-
dzie obserwował i starał zestawić jak 
najlepszą obsadę. Pod uwagę brana 
jest również Katarzyna Kołodziejczyk, 
kolejna już absolwentka I-go Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Sportowymi w Wałczu. Polska repre-
zentacja kobiet przypomina trochę sy-
tuację reprezentacji polskich siatkarzy. 
Na igrzyska pojadą zawodniczki, któ-
re są aktualnie w najlepszej dyspozycji, 
podobnie jak w przypadku zawodni-
ków Vitala Heynena (trener reprezen-
tacji siatkarzy).

Na zakończenie warto wspo-
mnieć, że organem prowadzącym 
wałecki SMS jest Powiat Wałecki. Sa-
morząd razem z Polskim Związkiem 
Kajakowym i Polskim Związkiem Towa-
rzystw Wioślarskich, podejmują dzia-
łania związane z tworzeniem warun-
ków sprzyjających rozwojowi szkoły 
mistrzostwa sportowego. Jak dotąd z 
na Igrzyskach od Moskwy (1980) wy-
startowało 23 uczniów lub absolwen-
tów wałeckiej szkoły. Po Tokio, ta licz-
ba wzrośnie o co najmniej czworo lub 
pięcioro kolejnych olimpijczyków. 

Wałeccy sportowcy biorą udział 
w  Igrzyskach Olimpijskich od 1976 
(Montreal). Wtedy to po raz pierw-
szy wystartowali kajakarze: Grzegorz 
Kołtan i Kazimierz Górecki, zajmując 

5 miejsce. Łącznie to imponująca liczba 
33 olimpijczyków z wałeckim rodowo-
dem. Do tej pory nasi sportowcy wy-
walczyli jeden medal złoty (Magdalena 
Fularczyk i Natalia Madaj w wioślarskiej 
dwójce). Trzy medale srebrne (Maciej 
Freimut w  K2 500m, Paweł Baraszkie-
wicz w  C2  500m i  Beata Mikołajczyk 
w K2 500m) oraz trzy medale brązowe 
(Magdalena Fularczyk w wioślarskiej 
dwójce, oraz dwukrotnie Beata Mikołaj-
czyk i Karolina Naja). Już wkrótce dowie-
my się czy dorobek medalowy zostanie 
poprawiony. Olimpijskie regaty wioślar-
skie (Olga Michałkiewicz) rozpoczynają 
się 23 lipca, finały będą trwały od 27do 
30 lipca. Olimpijskie zmagania kajakowe 
(Karolina Naja, Wiktor Głazunow, To-
masz Barniak, Katarzyna Kołodziejczyk, 
Paulina Iskrzycka) startują od 2  sierpnia 
do 7 sierpnia. Natomiast olimpijski turniej 
siatkówki (Michał Kubiak) startuje 24 lip-
ca i będzie trwał aż do 8 sierpnia,czyli do 
zakończenia Igrzysk. Trzymajmy kciuki za 
naszych!

  PŁ

Katarzyna Kołodziejczyk może być raczej 
pewna występu w konkurencji K4 500 me-
trów w Tokio. Fot: Facebook

Paulina Paszek miała startować w jedynce 
na 500 metrów, być może jednak trener 
kadry zdecyduje się wystawić Paulinę w 
czwórce w Tokio. Fot: Facebook

Wydawca: 
Powiat Wałecki, 
ul. Dąbrowskiego17,
78-600 Wałcz.

Ogłoszenia, informacje, prosimy zgłaszać:
tel. 67 250 84 55, 
e-mail: ek@powiatwalecki.pl.

Zespół redakcyjny: Iwona Gosławska, 
Agnieszka Kropidłowska, Paweł Łakomy, 
Sławomir Niewczas.

Skład: Paweł Łakomy
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Poziomo:
5. Wyprawione futro z gronostaja.
6. Klacz tej samej matki, ale innego ojca.
8. Wypowiedź oczywista, niewnosząca nic 

nowego.
9. Państwo istniejące w latach 1945-1990.
12. Mieszkaniec Nowego Yorku.
16. Miasto nowożytne, stolica Włoch.
17. Wykończenie, poprawka rysunku, obrazu, 

zdjęcia.
18. Koń przyuczony do bardzo szybkiego 

kłusa.
19. Gazeta w określonym formacie edycyjnym.
20. Hasło-wyraz.
Pionowo:
1. Przedmiot o kształcie walca.
2. Patron kościoła bądź jego fundator.
3. Nalewka z owocu derenia.
4. Pierścienica z gromady wieloszczetów.
7. Zwolennik kosmogonii.
10. Nieprawidłowe, wadliwe funkcjonowanie 

czegoś.
11. Kobieta cicha, skromna, nieśmiała.
13. Samochód osobowy.
14. Mieszkanka Zabuża.
15. Komiks Śledzia.

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres e-mail: ed@powiatwalecki.pl do 
dnia 30 czerwca br. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy drobne upominki.
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Dzień Dziecka

Przedstawienie rodzinne dla dzieci od 2 do 10 lat „Cyrk na kółkach” OK w Mirosławcu

Żydowskie lekcje historii w gminnych szkołach

Festiwal  Dwóch  Jezior

Święto Ziół w Siedmiu Ogrodach

Jesienne Spotkania z teatrem

Dni  otwarte w  Lokalnym  Centrum    Nauki  w Wałczu „Metalowe  inspiracje”

75-lecie Klubu Sportowego Orzeł Wałcz

Tydzień Kultury  Żydowskiej

Festiwal NGO i Kół Gospodyń Wiejskich

75-lecie Wałeckiego Sportu

1 czerwca

1 czerwca

21-24 lipca

9-11 lipca

15 sierpnia

1 października

Autorski koncert gitarowy online Błażeja Sudnikowicza

X Festiwal Biegowy

Festiwal „Siedem Stron Świata„

Miting  lekkoatletyczny im. Zdzisława Krzyszkowiaka

Festyn Lotniczy - 12 Baza Bezzałogowa Statków Powietrznych

4 czerwca

10 lipca

25-27 czerwca

10 sierpnia

4 września 

Wałcz

Wałcz

Mirosławiec

Łowicz Wałecki

Wałcz

Mirosławiec/Wałcz

Mirosławiec

Mirosławiec

Wałcz

Łowicz Wałecki

Mirosławiec

4-6 czerwca

17 lipca

4-11 lipca

10 sierpnia

25 września

Mirosławiec

Wałcz

Łowicz Wałecki

Wałcz

Mirosławiec

Kalendarz wydarzeń w powiecie wałecKim
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