
D  nia 7 listopada 
2007 r. odbyła się 

uroczysta sesja Rady Po-
wiatu w Wałczu, na któ-
rej dokonano podpisania 
Porozumienia o Partner-
skiej Współpracy pomię-
dzy powiatami: Czarn-
kowsko - Trzcianeckim,  

Strzelecko - Drezdenec-
kim i Wałeckim.

U roczystość od-
była się w Central-

nym Ośrodku Sportu 
Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich Bukowina 
w Wałczu.              dok. str. 4

W                        dniu 25 paździer-
nika 2007 r. w auli ZS 

Nr 1 w Wałczu uroczyście 
podpisano porozumienie 
o połączeniu wałeckich 
Samodzielnych Publicz-
nych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej tj. Szpitala 
Powiatowego w Wałczu, 

dla którego organem 
założycielskim jest Rada 
Powiatu w Wałczu i 107 
Szpitala Wojskowego z 
Przychodnią, dla którego 
organem założycielskim 
jest Minister Obrony Na-
rodowej. 

dok. str. 3

Pierwsze w Polsce
takie porozumienie 

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu Nr 1  LUTY 2008 

W NUMERZE :

- Kalendarium
- Szansa dla wałeckiej służby zdrowia
- Pierwsze w Polsce takie  porozumienie
- Punkt Obsługi Interesanta
- Zima na drogach powiatowych 
- Informacja Wydziału Komunikacji 
  i Transportu 
- Problem nadal aktualny
- Punkt Obsługi Funduszu „POMERANUS”  w Wałczu

Każda władza wybrana w demokratycznych wyborach, 
a władza samorządowa w szczególności powołana jest 
przez obywateli dla reprezentowania ich interesów. Zatem 
funkcja Starosty i innych organów władzy w powiecie odnosi 
się do służby mieszkańcom powiatu wałeckiego. 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. 

Gazetka, którą Państwo dostajecie do ręki 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 próbę ich rozwiązania. Życząc 
Państwu dobrej lektury tego pisma. 

Pozostaję z poważaniem

Bogdan Wankiewicz 

                                                                                    Starosta Wałecki 

Szansa dla wałeckiej 
służby zdrowia 

dla Inwestora, Turysty, dla Ciebie

W dniu 23 stycznia 2008 r. przyjęliśmy z wielkim 
smutkiem i żalem informację o katastrofie lotniczej,

która miała miejsce w pobliżu lotniska
koło Mirosławca.

W wyniku tego zdarzenia zginęło dwudziestu
 wspaniałych ludzi, naszych przyjaciół i kolegów.

Wyrażamy solidarność w smutku i żalu
w tych trudnych i tragicznych chwilach dla rodzin

i bliskich poległych żołnierzy.

Jerzy Goszczyński
Wicestarosta

Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Piotr Pawlik
Przewodniczący Rady Powiatu
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W związku z wyborem na 
Posła RP, Paweł Suski - Prze-
wodniczący Rady Powiatu  
złożył rezygnację z funkcji 
Przewodniczącego Rady oraz 
zrzekł się mandatu radne-
go Rady Powiatu w Wałczu.  
Rada Powiatu podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia rezygnacji 
Pawła Suskiego z funkcji Prze-
wodniczącego Rady Powiatu i 
wygaśnięcia mandatu radnego 
oraz dokonała wyboru nowe-
go Przewodniczącego, którym 
został Piotr Pawlik dotychcza-
sowy Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej został 
Grzegorz Lasocki. 

Nadzwyczajna sesja 
Rady Powiatu 

w Wałczu

Dnia 29 listopada 2007 r. w 
sali narad Starostwa Powia-
towego w Wałczu odbyła się 
XII nadzwyczajna sesja Rady 
Powiatu w Wałczu. 
Rada Powiatu w Wałczu pod-
jęła uchwałę w sprawie wydania 
opinii w przedmiocie czaso-
wego zaprzestania działalności 
całkowicie - Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Szpitala Powiatowego w 
Wałczu w okresie od 1 stycznia 
2008 r. do dnia wykreślenia 
szpitala z Krajowego Rejestru 
Sądowego, nie dłużej jednak niż 
do dnia 31 marca 2008 r.

Zmiana 
dowództwa 

6 grudnia 2007 r. Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki 
uczestniczył w uroczystości po-
żegnania ze służbą płk Ryszar-
da Więcławskiego Dowódcy 
Brygady Wsparcia Dowodze-
nia Wielonarodowego Korpu-
su Północ - Południe Stargard 

XI sesja 
Rady Powiatu 

w Wałczu

Szczeciński - Wałcz. 
Starosta podziękował płk Ry-
szardowi Więcławskiemu za 
kilkumiesięczne dowodzenie 
Brygadą, w skład której wchodzą 
100 batalion łączności i 104 bata-
lion zabezpieczenia w Wałczu . 
 
Starosta w imieniu Zarządu 
Powiatu Wałeckiego pogra-
tulował płk Jackowi Rolako-
wi, który został wyznaczony 
na stanowisko Dowódcy Bry-
gady Wsparcia Dowodzenia 
Wielonarodowego Korpusu 
Północny Wschód Stargard 
Szczeciński - Wałcz. 

Goście 
z Niemiec

Dnia 14 grudnia 2007 r. Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta 
Wałecki, Zbigniew Wolny Se-
kretarz Powiatu i Roman Wi-
śniewski Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju spotkali 
się w Starostwie Powiatowym 
z Günterem Hofmeyerem 
przedstawicielem Powiatu 
Osnabrück i byłym burmi-
strzem Bad Essen. 
Spotkanie dotyczyło wzajem-
nej współpracy powiatów: 
Wałeckiego i Osnabrück oraz 
planowanej wizyty delegacji 
niemieckiej, która odwiedzi 
nasz powiat w 2008 roku.

Konwent Starostów 
w Powiecie Wałeckim 

Dnia 14 grudnia 2007 r. 
w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich Bukowina - 
Wałcz odbył się Konwent 
Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
W konwencie uczestniczyli: 
Marcin Zydorowicz Wojewo-
da Zachodniopomorski, Wła-
dysław Husejko Wicemarsza-
łek Województwa Zachod-
niopomorskiego Stanisław 
Gawłowski Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska, 
Ewa Stanecka Wojewódzki 
Konserwator Zabytków oraz 
starostowie powiatów woj. za-
chodniopomorskiego. 
Powiat Wałecki reprezentowa-
li: Bogdan Wankiewicz Staro-
sta Wałecki, Jerzy Goszczyń-
ski Wicestarosta i Zbigniew 
Wolny Sekretarz Powiatu.  
Obrady prowadził Krzysz-
tof Lis Starosta Szczecinecki 

W wyborach parlamentar-
nych, które odbyły się 21 
października 2007 r. Po-
słem na Sejm został wybra-
ny Paweł Suski Przewodni-
czący Rady Powiatu. 

Poseł 
z Ziemi Wałeckiej

Przewodniczący Konwen-
tu Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego .  
 
Podczas spotkania z Marcinem 
Zydorowiczem Wojewodą Za-
chodniopomorskim omówio-
no współdziałanie administra-
cji rządowej i samorządowej 
szczebla powiatowego, a Ewa 
Stanecka Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków omówiła 
zadania i kompetencje wynika-
jące z opieki nad zabytkami. 
 
Konwent zapoznał się z infor-
macją Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego w spra-
wie uruchomienia Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
 
Stanisław Gawłowski Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska omówił możliwości 
korzystania ze środków pomoco-
wych UE będących w dyspozycji 
Ministra Środowiska i NFOŚ i 
GW oraz szczegóły dotyczące 
programu NATURA 2000.

Starosta 
Wałecki 

członkiem Komitetu 
Monitorującego RPO

W dniu 14 grudnia 2007 r. Bog-
dan Wankiewicz Starosta Wa-
łecki podczas inauguracyjnego 
posiedzenia Zachodniopomor-
skiego Komitetu Monitoru-
jącego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
lata 2007 - 2013 otrzymał od 
Marszałka Województwa no-
minację na członka komitetu.  
Na posiedzeniu zaprezentowano 
Regionalny Program Operacyjny 
oraz Szczegółowy Opis Osi Prio-
rytetowych. W porządku obrad 
przewidziano również przedsta-
wienie i przyjęcie formalnych 
kryteriów wyboru projektów w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego.

Spotkanie 
przedstawicieli 

trzech powiatów

W dniu 20 grudnia 2007 r. w 
Starostwie Powiatowym w 
Strzelcach Krajeńskich odbył 
się wspólny Zarząd Powia-
tów: Strzelecko Drezdenec-

kiego, Czarnkowsko - Trzcia-
neckiego i Wałeckiego. W Za-
rządzie uczestniczyli: Edward 
Tyranowicz Starosta Strzelecko 
- Drezdenecki, Wiesław Ma-
szewski Starosta Czarnkowsko 
- Trzcianecki, Tadeusz Teterus 
Wicestarosta Czarnkowsko 
- Trzcianecki, Andrzej Bajko - 
Wicestarosta Strzelecko - Drez-
denecki oraz członkowie zarzą-
dów w/w powiatów. 
Powiat Wałecki reprezento-
wali: Jerzy Goszczyński Wi-
cestarosta Wałecki, Tadeusz 
Łożecki Członek Zarządu 
Powiatu i Roman Wiśniewski 
Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Wałczu. 
Głównym celem spotkania 
było ustalenie harmonogra-
mu wspólnych przedsięwzięć 
organizowanych w 2008 r.  
Ustalono m.in., że Powiat Wałecki 
będzie organizatorem imprezy dla 
osób niepełnosprawnych z trzech 
zaprzyjaźnionych powiatów. 
Spotkanie przedstawicieli w/w 
powiatów jest konsekwencją 
podpisanego w dniu 7 listopa-
da br. w Centralnym Ośrod-
ku Sportu Wałcz - Bukowina 
Porozumienia o Partnerskiej 
Współpracy.  

XIII sesja Rady Po-
wiatu w Wałczu 
– 28 grudnia 2007 r. 

Rada podjęła uchwałę w spra-
wie wstąpienia w skład Rady 
Powiatu  Franciszka Antoniego 
Rydera, który uzupełnił miej-
sce w Radzie po wygaśnięciu 
mandatu radnego powiatu Paw-
ła Suskiego Posła na Sejm RP.  
W związku z tym Rada Powiatu 
podjęła również uchwały w spra-
wie zmiany w składzie Komisji 
Rewizyjnej i Rozwoju Gospodar-
czego Rady Powiatu do których 
powołano Franciszka Rydera. 
 
Rada Powiatu podjęła uchwały 
m.in. w sprawach: uchwalenia 
budżetu Powiatu Wałeckiego na 
2008 r., zmiany uchwały w spra-
wie przyjęcia Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Wałeckiego na lata 2007 - 2011, 
uchwalenia statutu Rodzinne-
go Domu Dziecka w Ostrowcu, 
zmiany Regulaminu Organiza-
cyjnego Starostwa Powiatowego 
w Wałczu oraz przyjęcia planu 
pracy Rady Powiatu na 2008 r.
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W dniu 01.01.2008 roku do-
konało się faktyczne po-

łączenie Szpitala Powiatowego 
i 107 Szpitala Wojskowego w 
Wałczu. Z tej okazji dostaje-
my wiele wyrazów uznania od 
przedstawicieli różnych środo-
wisk i instytucji, które nas wspo-
magały lub choćby kibicowały 
naszym działaniom. Gratuluje 
się nam sprawnie przeprowa-
dzonej bezprecedensowej proce-
dury łączenia dwóch instytucji, 
które choć funkcjonowały razem 
w sferze ochrony zdrowia to ich 
otoczenie formalne znacząco się 
różniło. Gratuluje się nam odwa-
gi i determinacji. Oczywiście te 
gratulacje są ważne. Zawsze cie-
szy uznanie naszej pracy przez 
innych, ale tak naprawdę waż-
ne jest zdanie zwykłych miesz-
kańców Powiatu Wałeckiego a 
te w zdecydowanej większości 
wyrażały akceptację dla prowa-
dzonych zmian. Oczywiście ak-
ceptacja ta była wynikiem wcze-
śniejszego wyjaśnienia przyczyn 
i powodów, dla których doszło 
do połączenia naszych szpitali. 
Mam jednak świadomość, że 
nie wszyscy mieszkańcy nasze-
go powiatu mają wystarczającą 
wiedzę na ten temat, dlatego 
też w kilku słowach postaram 
się opisać przesłanki, które do 
tego doprowadziły. 

Problem u podstaw

Trudna sytuacja finanso-
wa Szpitala Powiatowego 

w Wałczu rozpoczęła się od 
momentu, kiedy to ustawo-
dawca przekazał w 1999 roku 
samorządom powiatowym 
pełnienie funkcji organów za-
łożycielskich dla samodziel-
nych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, obarcza-
jąc jednocześnie pakietem 
nierozwiązanych problemów 
dotyczących systemu ochrony 
zdrowia nie przekazując przy 
tym odpowiednich kompeten-
cji a w szczególności środków 
finansowych. 

Niestety również później 
mieliśmy do czynienia z ob-
ciążaniem organów założyciel-
skich skutkami decyzji rządu 
i parlamentu, powodującymi 
pogarszanie się sytuacji ekono-
micznej szpitala i powiatu. 

Tak stało się między innymi w 
przypadku regulacji zawartych 

w tzw. ustawie „203” czy też w za-
pisie ustawy z dnia 22 lipca 2006 
roku o przekazaniu środków finan-
sowych świadczeniodawcom na 
wzrost wynagrodzeń. W obu tych 
przypadkach, z mocy ustawy zo-
bowiązano dyrektorów szpitali do 
podnoszenia płac pracownikom, 
nie gwarantując jednocześnie nie-
zbędnych środków finansowych 
na ich wprowadzenie. Dodatkowo 
w roku 2003 Zachodniopomorski 
Odział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia zmniejszył 
kontrakt Szpitala Powiatowego w 
Wałczu o 40%.

Wzrastające zadłużenie

Poza tym nie zawsze właści-
we zarządzanie wprowadzi-

ło Szpital Powiatowy w Wałczu 
w zadłużenie przekraczające 
stan majątku. Wskaźnik ogól-
nego zadłużenia osiągnął śred-
nią ok. 300% majątku Szpitala, 
co oznaczało, że nie był on sam 
w stanie na bieżąco obsługiwać 
swoich zobowiązań. Stał się 
niewypłacalny. 

Podjęte w tym czasie dzia-
łania sanacyjne, pomimo wspar-
cia ich środkami pieniężnymi w 
kwocie 6 mln. zł. kredytu, nie 
spowodowały niestety zakłada-
nych efektów. W tym miejscu 
konieczne jest wskazanie, że 
z pozyskanych środków kwo-
tę 3.822.501 zł. przeznaczono 
w miesiącu maju 2002 roku na 
spłatę zaległych zobowiązań 
wobec ZUS wraz z odsetkami. 
Niestety okazało się to błędem, 
choć w tym wypadku trudno od-
powiedzialnością za to obciążać 
kogokolwiek poza ustawodawcą, 
który jak wspomniałem wcze-
śniej nie potrafił do chwili obec-
nej stworzyć stabilnego syste-
mu ochrony zdrowia. Jak się 
okazało, wystarczyło bowiem 
wstrzymać się z działaniami do 
września 2002 r., kiedy to weszła 
w życie ustawa umożliwiająca 
oddłużenie szpitali. 

Wzrastające zadłużenie 
Szpitala Powiatowego oraz 
Orzeczenie Trybunału Kon-
stytucyjnego z dnia 9 stycznia 
2007 roku w sprawie zrównania 
pod względem rygorów postę-
powania egzekucyjnego samo-

dzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej z innymi 
podmiotami gospodarczymi wy-
musiły podjęcie zdecydowanych 
działań restrukturyzacyjnych. 

Decyzja mogła być 
tylko jedna

W tej sytuacji Zarząd Powiatu 
i dyrekcja Szpitala prze-

prowadziła rozmowy z pracow-
nikami w sprawie odstąpienia 
od egzekucji swoich należności 
płatniczych przez komornika są-
dowego oraz podjęto negocjacje 
z wierzycielami o wstrzymanie 
egzekucji komorniczych. 

Równolegle Zarząd Powiatu 
przy życzliwym poparciu Mini-
stra Obrony Narodowej, Ministra 
Zdrowia, Wojewody Zachodnio-
pomorskiego i Dyrektora Od-
działu Zachodniopomorskiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
podjął realizację nowatorskie-
go projektu połączenia Szpitala 
Powiatowego w Wałczu ze 107 
Szpitalem Wojskowym z Przy-
chodnią. Przyczyny, które legły 
u podstaw decyzji o połączeniu 
wałeckich szpitali były nie tylko 
ekonomiczne, ale przede wszyst-
kim społeczne. Zrealizowanie 
powyższego projektu pozwoliło 
zachować ciągłość świadczeń 
zdrowotnych dla mieszkańców 
Powiatu Wałeckiego, ale także 
zapewnić zatrudnienie dla pra-
cowników szpitala powiatowego.

Harmonogram działań słu-
żących połączeniu placówek me-
dycznych był bardzo napięty. W 
dniu 21 maja 2007 roku został 
podpisany list intencyjny w spra-
wie połączenia Szpitala Powiato-
wego i 107 Szpitala Wojskowego 
na bazie 107 Szpitala Wojskowe-
go z Przychodnią. W dniu 8 sierp-
nia br. parafowane zostało porozu-
mienie pomiędzy Starostą Wałec-
kim a Pełnomocnikiem Ministra 

Obrony Narodowej w sprawie 
przyłączenia szpitali. W tym cza-
sie Rada Powiatu wyraziła zgodę 
na zaciągnięcie przez Powiat dal-
szych zobowiązań finansowych, 
zaprzestania działalności Szpitala 
Powiatowego i zaakceptowała 
zawarcie porozumienia.

Porozumienie 
stało się faktem

Stosowne porozumienie o połą-
czeniu samodzielnych publicz-

nych zakładów opieki zdrowotnej 
zostało podpisane 25 października 
2007 r. W treści porozumienia Mi-
nister Obrony Narodowej oświad-
czył, że zapewnia i przyjmuje z 
tego tytułu odpowiedzialność, iż 
Zakład przejmujący będzie realizo-
wał na rzecz mieszkańców Powia-
tu dalsze, nieprzerwane udzielanie 
świadczeń zdrowotnych realizo-
wanych dotychczas przez Szpital 
Powiatowy w Wałczu, bez istot-
nego ograniczenia ich dostępno-
ści, warunków udzielania i jakości. 
Minister Obrony Narodowej zobo-
wiązał się zapewnić mieszkańcom 
Powiatu Wałeckiego korzystają-
cym ze świadczeń medycznych w 
Szpitalu Powiatowym w Wałczu 
dostęp do tych samych świadczeń 
udzielanych przez 107 Szpital 
Wojskowy z Przychodnią. Jedno-
cześnie 107 Szpital Wojskowy z 
Przychodnią zobowiązał się do re-
alizacji dotychczasowych stosun-
ków pracy pracowników Szpitala 
Powiatowego w Wałczu. 

W chwili obecnej mamy 
do czynienia z bardzo trudną 
sytuacją w służbie zdrowia w 
całym kraju. Na szczęście nie 
dotyczy  to mieszkańców na-
szego powiatu i potwierdza 
tylko to, że nasze działania 
były konieczne i właściwe. 

Bogdan Wankiewicz
           Starosta Wałecki

Szansa dla wałeckiej 
służby zdrowia 
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Geneza porozumienia 

Tadeusz Teterus zwrócił uwagę 
na piękne i wyjątkowe położe-
nie trzech ościennych powiatów 
z trzech województw: strzelec-
ko – drezdenecki (woj. lubu-
skie), czarnkowsko – trzcianecki 
(woj. wielkopolskie) i wałecki 
(woj. zachodniopomorskie). 
Powiaty te charakteryzuje wiele 
cech wspólnych, dzięki czemu 
mogą stworzyć wspaniałą ofer-
tę gospodarczą, turystyczną, 
kulturalną i sportową. 
Propozycja trójporozumienia 
była tym bardziej interesująca 
i wiarygodna, że powiat strze-
lecko – drezdenecki i czarn-
kowsko – trzcianecki  podpisały 
przed kilku laty porozumienie 
o współpracy, które przyniosło 
wiele obopólnych korzyści.  
Jako samorządowcy zrozumieli-
śmy wagę tej oferty i nie mieli-
śmy wątpliwości, że podpisanie 
umowy trójstronnej będzie ko-
rzystne również dla naszego po-
wiatu. Przystąpiliśmy do pracy. 

Spotkania robocze

Odbyło się wiele rozmów i kon-
taktów trójstronnych i tak 11 lip-
ca 2007 r. doszło do spotkania 
w Czarnkowie (z udziałem Wi-
cestarosty i Naczelnika Wydzia-
łu Promocji i Rozwoju Powiatu 
p. Romana Wiśniewskiego). 
Na spotkaniu tym ustalono har-
monogram przygotowań do pod-
pisania porozumienia. 

23 sierpnia 2007 r. Rada Powiatu 
przyjęła uchwałę w sprawie wy-
rażenia woli zawarcia wspólnej 
deklaracji o współpracy i part-
nerstwie między Powiatem Wa-

łeckim, Powiatem Czarnkowsko 
– Trzcianeckim oraz Powiatem 
Strzelecko – Drezdeneckim. 

2 października 2007 r. odbyło 
się kolejne spotkanie robocze w 
Strzelcach Krajeńskich. 
Uczestnicy tego spotkania wy-
mienili się uchwałami podjęty-
mi przez rady powiatów oraz 
ustalili, że uroczyste podpisanie 
porozumienia odbędzie się 7 
listopada 2007 r. na „Wałeckiej 
Bukowinie”. 

Wypracowane porozu-
mienie zakończone 

sukcesem 

Dnia 7 listopada 2007 r. od-
była się uroczysta sesja Rady 
Powiatu w Wałczu, na któ-
rej podpisano Porozumienie 
o Partnerskiej Współpracy 
pomiędzy zaprzyjaźniony-
mi powiatami. 
Uroczystość odbyła się w 
Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich „Bukowina” w Wałczu. 
Podpisanie dokumentu przez 
trzy powiaty z trzech różnych 
województw stało się faktem, 
ale jednocześnie ewenementem 
w skali kraju. 

Cele Trójporozumienia
Głównym celem porozumienia 
jest promocja i rozwój regio-
nów w każdej dziedzinie ich 
życia na szczeblu lokalnym, a 
także sprzyjanie integracji śro-
dowisk lokalnych województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego. 

Dla historycznego porządku 
należy dodać, że uroczystą 

sesję prowadził Piotr Pawlik 
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Wałczu, a gośćmi byli m.in.: 
Posłowie na Sejm RP Paweł 
Suski i Stanisław Kalemba, Wi-
cemarszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Witold Ja-
błoński, a także byli starostwie 
powiatu wałeckiego: Henryk 
Wojtasik i Janusz Różański. 

Rolę gospodarzy pełniły Za-
rządy porozumiewających się 
powiatów na czele ze starosta-
mi: Wiesławem Maszewskim 
(czarnkowsko – trzcianecki), 
Edwardem Tyranowiczem 
(strzelecko – drezdenecki) i Bog-
danem Wankiewiczem (wałecki). 

Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki w swoim wystąpieniu 
podkreślił, że finalizowane po-
rozumienie trzech powiatów z 
trzech różnych województw o 
podobnym potencjale gospodar-
czym, walorach krajobrazowych 
i przyrodniczych jest inicjatywą 
potrzebną dla rozwoju społecz-
nego środowisk lokalnych. 

Starosta stwierdził, że poprzez 
to porozumienie nastąpi integra-
cja środowisk samorządowych 
na rzecz pozyskiwania środków 
unijnych na cenne inicjatywy 
w poszczególnych powiatach. 
Wspólne przedsięwzięcia partne-
rów z trzech województw stworzą 
możliwość współpracy w różnych 
dziedzinach życia, jak: pracy z 
młodzieżą, wspólnych przedsię-
wzięć oświatowych i kulturalnych, 
współpracy na płaszczyźnie go-
spodarczej, ochrony środowiska 
oraz wymiany doświadczeń z za-
kresu administracji samorządowej. 

Starosta życzył wszystkim aby 
następstwem i owocami poro-
zumienia były wzajemne relacje 
pomiędzy społecznościami lo-
kalnymi, przedsiębiorcami i wła-
dzami lokalnymi. 

Paweł Suski Poseł na Sejm RP 
pogratulował władzom samo-
rządowym powiatów inicjatywy 
porozumienia oraz zapewnił, 
że będzie wspierał na szczeblu 
parlamentarnym samorządy w 
ich rozwoju, a Witold Jabłoń-
ski Wicemarszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
obiecał współpracę oraz pomoc 
w celu uzyskania jak najefek-
tywniejszych skutków zawarte-
go porozumienia.

Wiesław Maszewski Starosta 
Czarnkowsko - Trzcianecki i 
Edward Tyranowicz Starosta 
Strzelecko - Drezdenecki wy-
razili zadowolenie z finalizacji 
inicjatywy porozumienia, które 
daje szansę wykorzystania moż-
liwości położenia geograficz-
nego dla realizacji wspólnych 
projektów. Ideą porozumienia 
jest udowodnienie, że istnieją 
możliwości współdziałania na 
każdym poziomie – od gmin, 
poprzez powiaty i wojewódz-
twa, organizacje obywatelskie i 
świat biznesu dla dobra społecz-
ności lokalnych.

Podczas tej uroczystości padło 
wiele pięknych i podniosłych 
słów, ale najważniejsze jest 
wypełnienie ich treścią poprzez 
codzienną działalność, mają-
cą przynieść większe szanse 
mieszkańcom trzech powiatów 
na rzecz dobra wspólnego. 
Uczestnicząc w uroczystej sesji 
Rady Powiatu na Bukowinie nie 
można było oprzeć się refleksji 

- jak proste tory bieżni i kręte 
drogi życia potrafią się krzyżo-
wać i pisać piękne scenariusze. 
A nam – tak konsekwentnym, 
jako młodym sportowcom, aby 
nie zabrakło cierpliwości, wy-
trwałości i mądrości w realizowa-
niu podpisanego porozumienia.     

       Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta Wałecki

Jak wielka jest potęga sportu i siła więzi, które on two-
rzy przekonałem się 19 czerwca 2007 r. Tego dnia do 
Wałcza przyjechał wicestarosta powiatu Czarnkowsko 
– Trzcianeckiego Tadeusz Teterus i z radością oznajmił 
mi, że jest tym samym Tadeuszem, który pod koniec 
lat 70 – tych poprzedniego stulecia biegał po pięknych 
terenach naszej „Bukowiny”, a jego opiekunem był 
młody trener po Gdańskiej AWF – Jerzy Goszczyński. 
Ta część spotkania miała charakter retrospektywny, 
a jej aktywnym uczestnikiem był także bardzo dobry 
przed laty lekkoatleta, a dziś starosta powiatu wałec-
kiego Bogdan Wankiewicz. Następnie przeszliśmy do 
zasadniczej części tej roboczej wizyty. 

Pierwsze w Polsce 
takie porozumienie
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       Od 7 maja 2007 r. w Starostwie Powiatowym funk-
cjonuje Punkt Obsługi Interesanta. Działalność Punktu 
wychodzi naprzeciw potrzebom petentów i ma za zadanie 
usprawnić pracę starostwa. Dzięki temu każdy interesant 
chcący załatwić konkretną sprawę w urzędzie powiato-
wym uzyska wszelkich niezbędnych informacji i bez pro-
blemów zostanie skierowany do odpowiedniego wydzia-
łu, który zajmie się jego sprawą indywidualnie.

Punkt Obsługi prowadzi działalność kompleksową 
w zakresie:

przyjmowanie pism, podań i wniosków od interesantów,•	
informowania interesantów o zadaniach realizowa-•	
nych przez wydziały i samodzielne stanowiska pracy,
przekazywania interesantom druków i pomocy •	
w ich wypełnianiu.

W Punkcie Obsługi Interesanta można m.in. pobrać 
wnioski oraz uzyskać informacje dotyczące spraw 
załatwianych w Wydziale Komunikacji:

rejestracja / wyrejestrowanie pojazdów,•	
wymiana dowodów rejestracyjnych,•	
wymiana prawa jazdy,•	
wydanie karty parkingowej,•	
wydanie zezwolenia na przewóz osób,•	
wydanie licencji na transport,•	
wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech iden-•	
tyfikacyjnych pojazdów, tabliczek znamionowych,
czasowego wycofania pojazdu z ruchu.•	

W Punkcie Obsługi Interesanta można także składać 
dokumenty dla Wydziału Architektury i Budownic-
twa, które dotyczą m.in:

zgłoszenia robót budowlanych,•	
pozwolenia na budowę,•	
pozwolenia na rozbiórkę,•	
zatwierdzenia projektu budowlanego,•	
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu •	
bez wykonania robót budowlanych wymagają-
cych pozwolenia,
otrzymania zaświadczenia potwierdzającego po-•	
wierzchnię użytkową i wyposażenia techniczne lo-
kalu, domu do uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Ponadto w Punkcie można pobrać wniosek i druki 
opłat za wydanie paszportu oraz istnieje możliwość 
otrzymania  wniosku o wydanie dowodu osobiste-
go, który należy składać we właściwym terytorialnie 
Urzędzie Miasta lub Gminy.

Punkt Obsługi Interesanta Zima na drogach powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w 
Wałczu administruje siecią 

dróg powiatowych o łącznej 
długości 285,7 km na terenie 
gmin: Człopa, Tuczno, Miro-
sławiec i Wałcz. Przejęte daw-
ne drogi wojewódzkie, których 
nawierzchnie budowane były 
w latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych (średnia wie-
ku 20-30 lat) są w złym stanie, 
z powodu postępującej degra-
dacji i  wzrastającego natężenia 
ruchu samochodowego (w tym 
o dużym tonażu). 

Przy obecnym systemie po-
działu środków na utrzy-

manie dróg na jeden km drogi o 
nawierzchni bitumicznej przy-
pada ok. 2 tys. zł – w tej kwocie 
mieszczą się remonty nawierzch-
ni, budowa chodników,  letnie 
i zimowe utrzymanie dróg. Dla 
porównania: na utrzymanie jed-
nego kilometra drogi krajowej 
wydaje się ponad 20 tys. zł czyli 
ponad dziesięć razy więcej. Na-
leży jednak zauważyć, że drogi 
krajowe posiadają w przeważa-
jącej większości nawierzchnie 
wykonane w kilku ostatnich la-

tach i nie wymagające dużych 
nakładów na remonty bieżące.
Zimowym utrzymaniem objęto 
228,5 km dróg. W zależności od 
funkcji w układzie komunika-
cyjnym oraz klasy technicznej 
drogi podzielone są na IV i V 
standard zimowego utrzymania. 

Koszty zimowego utrzyma-
nia dróg zależą od uciążli-

wości warunków pogodowych 
i wahały się w latach ubiegłych 
od 30 do 160 tys. zł za sezon. Na 
bieżący rok na zimowe utrzyma-
nie dróg przewiduje się budżet w 
kwocie 28,2 tys. zł. Małe środki 
na zimowe utrzymanie wyni-
kają ze standardów zimowego 
utrzymania oraz względnie ła-
godnych jak na zimową porę 
warunków pogodowych.
Ze względu na to, że roczny 
budżet na utrzymanie dróg po-
wiatowych należy traktować 
jako całość to w przypadku 
konieczności wyższych wy-
datków na utrzymanie zimowe 
automatycznie zmniejsza się 
limit środków na utrzymanie i 
remonty dróg w  okresie wiosna 
-  lato - jesień.

INWESTYCJE DROGOWE :
przebudowa ulicy Dworcowej w Wałczu – wartość robót •	
742.830 zł (przy udziale środków Ministerstwa Transportu); 
roboty są realizowane przez Grupę Kapitałową ,,Poldróg” z 
siedzibą w Kłębowcu, były rozpoczęte 20 sierpnia ,odbiór 
końcowy jest przewidziany na dzień 17 grudnia br, łącz-
ny czas robót wynosi 4 miesiące – w tym okresie oprócz 
przebudowy nawierzchni i chodników została również prze-
budowana całkowicie kanalizacja deszczowa przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu.
Wcześniejsze wykonanie przebudowy nie było możliwe ze 
względu na brak środków finansowych w budżecie Powiatu 
na ten cel. Zakres przebudowy kończący się na granicy pla-
cu PKS wynika z praw własności pasa drogowego – działka 
drogi w tym miejscu się kończy i roboty mogą być prowa-
dzone w tym obrębie.
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Wydział Komunikacji 
i Transportu

Z uwagi na dużą ilość inte-
resantów zgłaszających 

się do Wydziału Komunika-
cji i Transportu z dniem 29 
marca 2007 r. wprowadzono 
zapisy (osobiste, telefonicz-
ne) w Punkcie Obsługi Inte-
resanta na określony dzień, 
godzinę do załatwienia, eli-
minując długie oczekiwanie 
w kolejce – dotyczy rejestra-
cji pojazdów. 

Ponadto uruchomiono w 
pokoju 2-3, jako dodat-

kowy punkt – zgłoszenia 
sprzedaży pojazdów, wpisy w 
dowodach (np. hak, gaz), wy-
dawanie zatrzymanych dowo-
dów rejestracyjnych.
Główny powód jakim jest brak 
poczekalni dla interesantów 

– oczekujących Starostwo za-
mierza poprawić poprzez pla-
nowaną rozbudowę budynku. 

W chwili obecnej przyjęcia 
odbywają się na bieżąco.

Szczegółowe informacje o 
pracy Wydziału Komu-

nikacji i Transportu można 
uzyskać telefonicznie pod 
numerem 067 258 24 01 
wew. 51, w Punkcie Obsłu-
gi Interesanta (na parterze) 
lub w internecie na stronie  
Powiatu Wałeckiego www.
powiatwalecki.pl i Biuletynu 
Informacji Publicznej  www.
spow.walcz.ibip.pl. 

Na stronie internetowej 
„BIP” istnieje również 

możliwość sprawdzenia stanu 
załatwienia sprawy o rejestra-
cji pojazdów oraz praw jazdy 

- strona internetowa Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościo-
wych: https://cpdpub.pwpw.pl/
apps/DR.aspx lub pod nr tel. 67 
258-2401 w.48

poszerzenie dr 2313Z odcinek ,,magiczna górka” – war-•	
tość robót 68.300 zł,
awaryjna przebudowa przepustu  dr 2315Z m.Strzaliny - •	
wartość robót  71.712 zł,
chodniki w miejscowościach ; Chwiram, Mirosławiec, •	
Wołowe Lasy ,  Szwecja – wartość robót 79.658 zł
remonty cząstkowe nawierzchni dróg - wartość robót  •	
145.400 zł

W planach inwestycji i remontów na drogach powiatowych 
na rok 2008 przewidziano :

wzmocnienie nawierzchni drogi 2313Z (wykonanie dy-•	
wanika bitumicznego) na odcinku  Zdbowo – Mączno; 
2750 m2 – wartość robót 100 tys. zł
budowa chodnika w m. Mielęcin – wartość robót 30 tys. zł•	
budowa chodnika w m. Dobino - wartość robót 30 tys. zł•	
powierzchniowe utrwalenia nawierzchni (dr2308Z m. •	
Piecnik -3200 m2, dr2329Z odc. Wiesiółka – na Tarnowo/
gr powiatu 5600 m2 ) – wartość robót 122 tys. zł.

Odnawianie nawierzchni dróg powinno następować co 20 lat 
tzn., że w okresie jednego roku powinno się odnawiać poprzez 
ułożenie nowego dywanika 12 km dróg co kosztuje 400 tys. za 
kilometr i stanowi kwotę 4,8 mln rocznie.
Niestety takiej kwoty nie zabezpieczała nawet subwencja drogowa. 
Szansą na poprawę stanu dróg powiatowych jest pozyskanie 
środków finansowych z programów strukturalnych przewidzia-
nych na lata 2007-2013.

Powiat Wałecki ma przed 
sobą długą drogę do uspraw-

nienia gospodarki odpadami, a 
brak woli współpracy między 
organami samorządowymi w 
przyszłości może doprowadzić 
do zamknięcia wszystkich skła-
dowisk w powiecie. 
Zygmunt Kozłowski Kierow-
nik Biura w Wydziale Środo-
wiska Urzędu Marszałkow-
skiego w Szczecinie stwierdził, 
że potrzebne jest perspekty-
wiczne spojrzenie na problem 
i szukanie alternatywnego wyj-
ścia z sytuacji. Obecnie trwają 
prace nad tworzeniem Woje-
wódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami, w którym powinny 
się znaleźć propozycje roz-
wiązania problemu gospodarki 
odpadami. Z chwilą wejścia 
w życie nowelizacji ustawy o 
odpadach, nie będzie możliwy 
transport odpadów komunal-
nych przez granice województw.  
Piotr Świderski - Wójt Gmi-
ny Wałcz potwierdził, że Gmi-
na Wałcz problem z odpadami 
rozwiązała przez współpracę z 
zewnętrzną firmą „ALTWATER” 
z Piły, która regularnie odbiera 
odpady komunalne z terenu całej 
gminy oraz prowadzi ich selek-
tywną zbiórkę (szkło, plastik). Ta 
sama firma odbiera odpady ko-
munalne z terenu Miasta i Gminy 
Tuczno oraz z Miasta i Gminy 
Człopa pomimo, że Człopa posia-
da własne składowisko odpadów. 
Również obecny na grudniowej 
naradzie Maciej Zaręba Wicebur-
mistrz Miasta Wałcza stwierdził, 
że w chwili zamknięcia składo-
wiska komunalnego w Wałczu 
(co miałoby nastąpić za ok. 2 lata) 
gmina skłaniałaby się do podjęcia 
współpracy z firmą zewnętrzną.
 
Elżbieta Rębecka - Sabak Bur-
mistrz Gminy i Miasta Miro-

sławiec po raz kolejny wyraziła 
wolę współpracy z pozostałymi 
gminami powiatu wałeckiego 
w celu utworzenia wspólnego 
składowiska. Propozycja ta jed-
nak spotkała się z dezaprobatą 
ze strony przedstawicieli samo-
rządów gminnych, którzy skła-
niają się ku nawiązaniu stałej 
współpracy z firmą zewnętrzną 

„ALTWATER” z Piły.

Jerzy Wołoszyński - Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Piły 
przedstawił system funkcjo-
nowania gospodarki odpadami 
na terenie miasta Piły. Miasto 
Piła od 1996 roku zleca usługi 
w zakresie gospodarki odpada-
mi komunalnymi firmie „AL-
TWATER”, która jednocześnie 
jest dzierżawcą składowiska 
odpadów w Kłodzie. Firma ta 
ze swoich obowiązków przez 
cały okres umowy wywiązuje 
się bez zastrzeżeń.    
W sprawie nawiązania współ-
pracy pomiędzy miastem Piła, 
a Powiatem Wałeckim w za-
kresie gospodarki odpadami 
komunalnymi,  Jerzy Wo-
łoszański poinformował, że 
decyzję w tej sprawie będzie 
można podjąć dopiero wtedy, 
gdy znane będą już nowe re-
gulacje prawne. 
Nie określono jeszcze jasno 
sytuacji związanej z „zamknię-
ciem granic” województw co 
mogłoby stanowić przeszkodę 
w transporcie odpadów między 
województwami. 

Uczestnicy narad zapropo-
nowali zorganizowanie 

kolejnego spotkania w celu 
przedyskutowania koncepcji 
wojewódzkiego planu gospo-
darki odpadami w fazie kon-
sultacji społecznych w świetle 
regulacji zmian przepisów dot. 
gospodarki odpadami. 
                   

Problem nadal aktualny
W listopadzie i grudniu 2007 roku z inicjatywy 
Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego odbyły 

się narady dotycząca gospodarki odpadami 
na terenie Powiatu Wałeckiego.

Więcej o inwestycjach powiatowych zamieścimy w następnym 
numerze Biuletynu Informacyjnego Powiatu Wałeckiego
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 REZENTACJEp

W okresie działania przyznano 95 pożyczek o łącznej 
kwocie 6,7 mln zł dla  małych firm powiatu wałeckiego 

oraz  zorganizowano 11 szkoleń dla przedsiębiorców. W wyniku 
otrzymanych pożyczek powstało 223 nowych miejsc pracy.
Pożyczki są udzielane z funduszy rządowych, samorządowych 
i unijnych.

POF „POMERANUS” w Wałczu  udziela pożyczek dla 
mikro i małych firm działających na terenie powiatu 
wałeckiego szczególnie dla firm, które nie mogą skorzystać 
z tradycyjnego finansowania bankowego.

Jaką pożyczkę można otrzymać :

cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele •	
obrotowe (np. zakup materiałów)  jak i inwestycyjne (np. 
zakup i remont  nieruchomości, zakup maszyn, zakup 
środków transportu itp.)
kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona do •	
wysokości 120 tys. zł  na jedno zadanie, w firmie może 
być finansowane jednocześnie kilka zadań,
okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy,•	
oprocentowanie pożyczki: oparte jest na stopie referencyjnej •	
Komisji Europejskiej (na dzień 1 stycznia 2007r. 5,94 %) 
plus marża od 0,1 % w stosunku rocznym.

      Oprocentowanie przez cały okres kredytowania jest stałe.
prowizje i opłaty: od przyznanej pożyczki pobierana •	
jest opłata manipulacyjna w wysokości do 2 %  kwoty 
przyznanej pożyczki. Przy jakiejkolwiek zmianie 
warunków pożyczki opłaty i prowizje nie są pobierane.

Kto może uzyskać pożyczkę:
firmy działające na terenie powiatu wałeckiego,•	
zatrudniające do 50 pracowników•	 ,
działające co•	   najmniej 3 miesiące.

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem :

ułatwiony dostęp do finansowania z pominięciem banków •	
komercyjnych,
minimalny wkład własny,•	
elastyczne formy zabezpieczenia pożyczki,•	
uproszczona procedura,•	
możliwość korzystania z bezpłatnych szkoleń •	
wspomagających prowadzenie biznesu,
doradztwo przy opracowywaniu wniosków o pożyczkę.•	

Największe przedsięwzięcia inwestycyjne w powiecie 
wałeckim  finansowane przez POF „POMERANUS” 

w Wałczu :

budowa hal produkcyjnych, magazynowych, składów •	
handlowych  i  placów  manewrowych,
 zakup  całych linii technologicznych w branżach metalowych •	
(kontenery, konstrukcje stalowe), drzewnych (produkcja 
mebli, ogrodzeń ) , medycznych i odzieżowych,
 zakup specjalistycznych środków transportu w branżach  •	
transportowej, komunalnej i  paliwowej,
zakup i montaż elektrowni wiatrowych,•	
zakup nieruchomości  na cele oświatowe, produkcyjne, •	
handlowe, medyczne , małej gastronomii,

Punkt Obsługi Funduszu 
„POMERANUS” w Wałczu

zakup sprzętu specjalistycznego (np. koparki) i środków •	
transportu w branży budowlanej,
znaczącą ilość pożyczek przyznano na zakup samochodów •	
dostawczych i osobowych we wszystkich branżach.

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić:
weksel in blanco,•	
 poręczenie wekslowe,•	
 hipoteka,•	
 przewłaszczenie.•	

Wartość materialnego zabezpieczenia  może być ustalana 
na podstawie polis ubezpieczeniowych bez konieczność 
sporządzania wyceny.

Pożyczki nie może otrzymać przedsiębiorca mający siedzibę 
poza powiatem wałeckim, działający krócej niż 3 miesiące, 
zatrudniający więcej niż 50 osób, który nie ma sprecyzowanych 
planów oraz dobrej strategii działania.
Pożyczkę można otrzymać maksymalnie do 1 miesiąca od daty 
złożenia  dokumentów.  

Wszystkie w/w pożyczki zostały udzielone dla 
przedsiębiorców powiatu wałeckiego, w tym:

- Gmina Wałcz – 14 pożyczek,
- Miasto Wałcz – 61 pożyczek,
- Gmina Mirosławiec – 14 pożyczek,
- Gmina Tuczno – 2 pożyczki,
- Gmina Człopa – 4 pożyczki.

Nowe miejsca pracy powstały w wyniku realizacji w/w 
przedsięwzięć inwestycyjnych.

W okresie funkcjonowania punktu zorganizowano 
11 szkoleń dla firm powiatu wałeckiego, w których 

uczestniczyły 343 osoby.

Kontakt : Janina Siemieńczuk tel. 067 – 258 30 86
                  Małgorzata Gałecka tel. 067 - 258 30 86

Aktualny adres: 
78-600 Wałcz, ul. Południowa 10 b

(budynek RCKU ZS Nr 4), II piętro, pok. 205.

działa przy Starostwie Powiatowym 

od 1 lipca 2004 r.
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Konstrukcje stalowe 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie konstrukcji 
stalowych hal przemysłowych, magazynowych, produkcyjnych, 
obiektów sportowych, handlowych, użyteczności publicznej 
oraz realizacji zleceń indywidualnych. 

Projektujemy na podstawie dokumentacji dostarczonej przez 
Klienta lub sporządzonej w naszym biurze projektowo – tech-
nologicznym. Tworząc projekty, nasi inżynierowie wykorzystu-
ją specjalistyczne programy komputerowe, tj.: Autocad, Bocad, 
Roboproject. 

Produkowane przez nas konstrukcje spełniają najwyższe wymo-
gi jakościowe oraz wymogi norm europejskich.

Oferujemy:
hale systemowe EKOMECH - typoszereg standardowych bla-
chownicowych konstrukcji stalowych: 

rozpiętość do 30 m, • 
długość dowolna, moduł pomiędzy ramami: 6 m, • 
kąt nachylenia rygli dachu: 20 % • 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

„• Firma Roku 1996” , konkurs Gazety Wyborczej, 
patronat prof. Leszka Balcerowicza,
„• Order Złotych Rąk 1996”, konkurs dziennika Trybuna,
„• Firma Roku 1997”, konkurs Gazety Wyborczej. patro-
nat prof. Leszka Balcerowicza,

„• Hit 1997” - konkurs Wojewody Pil-
skiego, Gazety Poznańskiej, Agencji 
Promocyjnej Punkt,
„• Róża Biznesu 1997” -patronat Pil-
skiej Izby Gospodarczej,
„• Hit 1998” - konkurs Wojewody Pil-
skiego, Gazety Poznańskiej, Agencji 
Promocyjnej Punkt,
dyplom „• Ludzie Roku 1998” dla 
Pana Jarosława Horodeckiego – Pre-
zesa Ekomech w kategorii Biznes jako 

główną konstrukcję • 
stalową tworzą ramy 
wykonane z blachow-
nic (półki o grubości 10 
– 12 mm) ze zmienną 
wysokością środnika 
(środnik o grubości 5 
– 6 mm), o przekroju 
dwuteowym, oraz z 
profili gorąco – walco-
wanych, 
ramy skrajne wykona-• 
ne są z profili gorąco 
– walcowanych, najczę-
ściej dwuteowników, 
szkielet dachu i ścian • 
stanowią ocynkowane kształtowniki zimno gięte 
typu Z 200/2 oraz Z 150/2, 

wyraz najwięk-
szego uznania 
dla ubiegłorocz-
nych dokonań 
przyznany przez 
media pilskie,
Nagroda Specjal-• 
na I Wielkopol-
skiej Wystawy 
Małych i Śred-
nich Przedsię-
biorstw ’99 za 
produkcję (Eko-
mech) i promo-

cję (Ekomech Trans) belownic oraz kontenerów z prasą,
„• Platynowa Kielnia 1999” dla Pana Jarosława Horodeckiego – 
Prezesa Ekomech, za pomysłowość w kreowaniu coraz 
to nowych przedsięwzięć gospodarczych i godny naj-
wyższego podziwu upór firmy Ekomech w dążeniu do 
realizacji wytyczonych celów; przyznana przez Ogólno-
polski Tygodnik Budowlany „Profile”,
„• Businessman Roku 1999” – dla Pana Jarosława Horo-
deckiego – Prezesa Ekomech, za dynamiczny rozwój fir-
my, nagroda przyznana przez Polski Klub Biznesu,
„• Złoty Inzynier 1999” dla Pana Jarosława Horodeckiego 
– Prezesa Ekomech – tytuł uzyskany w plebiscycie Prze-
glądu Technicznego.

78–600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
tel.: +48 67 387 0000, fax: +48 67 387 0070

www.ekomech.com.pl

Zalety: 
bardzo lekka konstrukcja, • 
wygodny, łatwy i szybki montaż • 
konstrukcje stalowe z profili gorąco walcowa-• 
nych,

konstrukcje stalowe specjalistyczne (np. przęsła 
mostowe, obudowy urządzeń, itp.), gdzie stawia-
ne są bardzo wysokie wymogi jakościowe, doty-
czące między innymi: 

tolerancji dokładności, • 
spoin, • 
powłok lakierniczych. • 


