
- Kalendarium

- Laur Powiatu Wałeckiego 2008

- Dni Województwa Zachodniopomorskiego

   WROCŁAW 2008

- Piękno Powiatu Wałeckiego 

   w kadrze fotograficznym

- Sytuacja po połączeniu szpitali

- Zagospodarowanie odpadów 

  w Powiecie Wałeckim, a Wojewódzki 

  Plan Gospodarki Odpadami

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

  w Wałczu, kierunki kształcenia

D o b r y  K l i m a t

W            odbywających się w dniach 
30 - 31 maja Dniach Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego we 
Wrocławiu Powiat Wałecki i Miasto 
Wałcz jako jedyni uczestnicy Tar-
gów prezentowały się we wspól-
nym połączonym namiocie. Stoisko 
i ekspozycje, jakie przygotowali 
przedstawiciele powiatu cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
odwiedzających. Szczególne wraże-
nie wywarły: prezentacja multime-
dialna oraz konkurs, które miały za 
cel przedstawienie potencjału jakim 
dysponuje powiat. Odwiedzający 
byli zaskoczeni, że w powiecie wa-
łeckim znajduje się tak wiele atrak-
cji, o których nie wiedzieli. 

str. 4-5

N              agroda honorowa „Laur 
Powiatu Wałeckiego” przy-

znawana jest raz w roku osobom 
fizycznym, osobom prawnym, in-
stytucjom państwowym, jednostkom 
samorządu terytorialnego, organiza-
cjom społecznym, zawodowym i go-
spodarczym oraz innym jednostkom 
organizacyjnym, które całokształtem 
działalności zawodowej i społecznej, 
wybitnie przyczyniły się do gospo-
darczego, kulturalnego, społecznego 
lub sportowego rozwoju Powiatu 
Wałeckiego i jego promocji, albo 
szczególnymi osiągnięciami indywi-
dualnymi rozsławiły jego imię.

dok. str. 3-4
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Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu Nr 2/2008
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X - lecie Caritas Parafii 
pw. św. Antoniego 

w Wałczu

10 stycznia  2008 r. ukazał się w 
dodatku do Rzeczpospolitej Nr 
1 (7909) ogólnopolski ranking 
szkół ponadgimnazjalnych 2008. 
Na 378 najlepszych w Polsce 
szkół ponadgimnazjalnych, które 
zostały ujęte w rankingu - 174 i 
wysokie 10 miejsce w wojewódz-
twie zachodniopomorskim zajęło 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Kazimierza Wielkiego w Wałczu 
(Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu). 

Ranking  szkół 
ponadgimnazjalnych

Współpraca 
z Powiatem Osnabrück

4 lipca 2008 r. Bogdan Wankie-
wicz Starosta Wałecki, Zbigniew 
Wolny Sekretarz Powiatu Wa-
łeckiego i Roman Wiśniewski 
Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Wałczu spotka-
li się z delegacją partnerskiego 
Powiatu Osnabrück z Niemiec 
na terenie COS OPO Wałcz - 
Bukowina. 
W skład delegacji niemieckiej, 
której przewodniczył Reinhold 
Kassing Wicestarosta Powia-
tu Osnabrück weszli głównie 
przedstawiciele mediów z ni-
niejszego powiatu. 
Goście z Niemiec wizytowali 
COS OPO Bukowina pod ką-
tem tegorocznej edycji mię-
dzynarodowego obozu dzieci i 
młodzieży „JUGENDCAMP 
2008”, który odbędzie się na 
Wałeckiej Bukownie w dniach 
4 - 18 sierpnia br.
Organizatorem międzynarodo-
wego obozu dzieci i młodzieży 
„JUGENDCAMP 2008” jest Sta-
rostwo Powiatowe w Wałczu. 
Podczas dwugodzinnej wizyty 
uczestnicy spotkania zwiedzili 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo 
- Leśnej i Ekologicznej „Morzy-
cówka”, a także naocznie prze-
konali się o magicznym działa-
niu „Magnetycznej Górki”. 
Starosta Bogdan Wankiewicz 
udzielił przedstawicielom me-
diów Powiatu Osnabrück wy-

wiadu, w tym między innymi 
stacjom radiowym „OSRA-
DIO” oraz „Hit-Radio Anten-
ne”. Oficjalne spotkanie za-
kończył wspólny posiłek, po 
którym delegacja niemiecka 
udała się do kolejnego miasta 
partnerskiego - Olsztyna.
Partnerzy z Niemiec byli pod 
wielkim wrażeniem wizyty w 
Powiecie Wałeckim, jak rów-
nież sprawnej organizacji ze 
strony starostwa. Odwiedzający 
Ziemię Wałecką dziennikarze 
niemieccy zapewnili również, 
że znajdzie to swoje potwier-
dzenie w reprezentowanych 
przez nich mediach.   

Biuletyn Informacyjny 
Powiatu Wałeckiego

21 lutego 2008 r. ukazał się 
pierwszy numer bezpłatnego 
Biuletynu Informacyjnego 
Starostwa Powiatowego w 
Wałczu.
Biuletyn ten jest próbą przeka-
zania informacji o problemach 
dotyczących przede wszystkim 
każdego obywatela i działaniach, 
które zostały podjęte w celu 
rozwiązania tych problemów. 
Za pośrednictwem biuletynu 
będziemy informowali społecz-
ność lokalną o problemach nur-
tujących mieszkańców Powiatu 
Wałeckiego oraz o tym, czym 
zajmuje się władza wybrana w 
demokratycznych wyborach. 

W dniach 18, 19 i 20 lutego  
2008 r. odbywały się uroczy-
stości pogrzebowe 20 pilotów, 
którzy zginęli w katastrofie 
lotniczej samolotu CASA-295 
w pobliżu lotniska w Miro-
sławcu. 
W uroczystościach, które odbywa-
ły się w: Świdwinie, Mirosławcu, 
Pile, Połczynie oraz Warszawie 
Powiat Wałecki reprezentowa-
li Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta, Piotr Pawlik Prze-
wodniczący Rady Powiatu, Ta-
deusz Łożecki Członek Zarządu 
Powiatu oraz Józef Kropielnicki 
Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Turystyki i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Wałczu. 

Uczczono pamięć
tragicznie zmarłych 

pilotów

XVI sesja 
Rady Powiatu 

26 stycznia 2008 r. Jerzy Gosz-
czyński Wicestarosta Wałecki 
uczestniczył w uroczystości z 
okazji 10 - lecia Caritas Parafii 
pw. św. Antoniego w Wałczu. 
Jubileuszowe obchody rozpo-
częły się Mszą św. w kościele 
pw. św. Antoniego, którą od-
prawił proboszcz parafii o. An-
drzej Włodarczyk. 
Obchody X - lecia były okazją 
do  podsumowania działalności 
Caritas  oraz wyróżnienia wo-
lontariuszy. Pamiątkowe nagrody 
książkowe i dyplomy otrzymali 
Halina Łubińska Prezes Cari-
tas Parafii pw. św. Antoniego w 
Wałczu, Elżbieta Lewandow-
ska, Irena Gonet, Zofia Kra-
wiec, Józefa Trzemielewska, 
Alicja Słowińska, Anna Wi-
niarska i Ryszard Zabielski. 

25 czerwca 2008 r. w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta Wałcza odbyła 
się XVI sesja Rady Powiatu w 
Wałczu III kadencji. 
Podczas sesji Rada Powiatu przy-
jęła dwa oświadczenia tj.: w przed-
miocie zamiaru likwidacji 12 Bazy 
Lotniczej w Mirosławcu oraz w 
przedmiocie zaniechania budowy 
obwodnicy miasta Wałcza.

"Oświadczenie w przedmiocie 
zamiaru likwidacji 12 Bazy 
Lotniczej w Mirosławcu"

Rada Powiatu w Wałczu wyra-
ża zaniepokojenie wobec po-
jawiających się informacji o 
zamiarze likwidacji 12 Bazy 
Lotniczej w Mirosławcu. 
Jednostka wojskowa w Miro-
sławcu istnieje od kilkudziesięciu 
już lat, można zatem mówić o 
ukształtowaniu się trwałych wię-
zi pomiędzy Wojskiem Polskim, 
a mieszkańcami Gminy i Miasta 
Mirosławiec. Jednostka wojskowa 
stała się trwałym elementem funk-
cjonowania lokalnej społeczności.
Likwidacja 12 Bazy Lotniczej 
oznaczałaby w praktyce zerwa-
nie tych więzi ze szkodą dla obu 
stron. Nie chodzi tu tylko o straty 
materialne, ale również o szeroko 
pojęte straty społeczne. Funkcjo-
nowanie jednostki wojskowej w 
społeczeństwie oznacza przede 
wszystkim możliwość pracy w 
jednostkach świadczących usłu-
gi na rzecz wojska i przekłada 
się na rozwój społeczno-gospo-
darczy miasta i gminy.
Biorąc powyższe argumenty pod 
uwagę Rada Powiatu w Wałczu 
zwraca się do Ministra Obrony 
Narodowej o pozostawienie w 
Mirosławcu 12 Bazy Lotniczej."

"Oświadczenie w przedmiocie 
zaniechania budowy obwodni-

cy miasta Wałcza"
Rada Powiatu w Wałczu wyra-
ża zaniepokojenie wobec prze-
dłużającego się procesu budo-
wy obwodnicy miasta Wałcza. 
Obwodnica ta jest niezbędna dla 
funkcjonowania miasta, powiatu 
wałeckiego, ale również dla sys-
temu komunikacyjnego kraju. 
Obwodnica miasta planowana 
jest już od lat sześćdziesiątych 
XX wieku i do tej pory nie we-
szła na etap realizacyjny. Przez 
ten czas w istotny sposób zmie-
niło się natężenie ruchu komuni-
kacyjnego prowadzonego przez 
miasto z wykorzystaniem do-
tychczasowego układu komuni-
kacyjnego miasta.
Aktualnie przez miasto przez 
cały dzień, szczególnie w go-
dzinach szczytu przejeżdżają 
w ramach ruchu tranzytowego 
tysiące pojazdów, w tym sa-
mochody ciężarowe o dużej 
ładowności. Do tego dochodzi 
obsługa ruchu lokalnego.
Nagminnym zjawiskiem staje 
się tworzenie kilometrowych 
korków blokujących ruch komu-
nikacyjny miasta i stanowiących 
daleko idącą uciążliwość dla 
mieszkańców miasta. 
Daje się zaobserwować rosną-
ce zniecierpliwienie miesz-
kańców brakiem rozpoczęcia 
tej inwestycji. 
Dlatego też budowa obwodni-
cy stanowi jedyne rozwiązanie 
zaistniałego problemu. Gotowe 
są plany realizacyjne budowy 
obwodnicy, stąd najwyższy nie-
pokój budzi kolejne zaniechanie 
realizacji tej inwestycji.
Podawane oficjalnie przyczyny, 
czyli brak zgody Ministerstwa 
Obrony Narodowej na przeka-
zanie nieruchomości gruntowej, 
argumentowane "potrzebami 
obronności i bezpieczeństwa 
Państwa", nie można uznać jako 
na tyle istotne, aby inwestycja nie 
mogła wejść w fazę realizacji. Do 
tego dochodzą jeszcze sygnały o 
zamiarach blokady dróg krajo-
wych nr 10 i 22 w celu wywarcia 
presji na podmioty decydujące o 
realizacji inwestycji.
Występując z niniejszym 
oświadczeniem, Rada Po-
wiatu w Wałczu zwraca się 
do Ministra Infrastruktury 
o podjęcie wszelkich dopusz-
czalnych prawem działań w 
celu rozpoczęcia budowy ob-
wodnicy miasta Wałcza.". 
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 ASZE SPRAWYN

28 marca 2008 r. w Wałeckim Centrum 
Kultury odbyła się uroczysta gala 
wręczania nagród honorowych

„LAUR POWIATU WAŁECKIEGO” 2008

W kategorii „działalność gospodarcza”, nagro-
dę główną LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 
otrzymała „VNH Fabryka Grzejników” w Wał-
czu, a nagrodę odebrał Dariusz Szalla. 

       Nominacje w tej kategorii i wyróżnienia w posta-
ci grawertonów odebrali: „Żywiec Zdrój” z Mirosławca 
- Janusz Juszczyk oraz „Ludwig Czekolada” z Tuczna 
- Krystyna Stysińska i Jarosław Berlin. 

W kategorii „działalność społeczna” nagrodę 
główną LAUR POWIATU WAŁECKIEGO  
otrzymał „Caritas Parafii” św. Antoniego w 
Wałczu, a nagrodę odebrała Halina Łubińska. 

      Nominacje w tej kategorii i wyróżnienia w 
postaci grawertonów przypadły dla: Fundacji „Li-
der Wałecki” w Wałczu - Janusz Bartczak i Sto-
warzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” 
w Wałczu - Magdalena Krawczyk. 

W kategorii „działalność kulturalna” 
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO otrzy-
mał Pan Marek Giłka z Wałcza. 

Nominacje w tej kategorii i wyróżnienia w po-
staci grawertonów przypadły dla: „Chóru Kolegium Na-
uczycielskiego” w Wałczu oraz Zespołu Tanecznego 
„ABRAKADABRA” w Mirosławcu. W imieniu Chóru 
nagrodę odebrała Małgorzata Izban, a Zespołu „Abra-
kadabra” - Katarzyna Zajączkowska. 

W kategorii „działalność sportowa” na-
grodę główną otrzymało Wałeckie Towa-
rzystwo Wioślarskie „Orzeł” w Wałczu. 
Nagrodę odebrał Jacek Winiarski. 

         Nominacje w tej kategorii i wyróżnienia w postaci 
grawertonów przypadły dla: Klubu Karate Tradycyjne-
go - Zbigniew Ruta i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Wałczu - Waldemar Rogulski. 

N agroda ta przyznawa-
na jest w kategoriach: 

działalność gospodarcza, 
działalność społeczna, dzia-
łalność sportowa i działal-
ność kulturalna. 
Za szczególnie wybitne osią-
gnięcia, które przyczyniły się 
do gospodarczego, kulturalne-
go, społecznego lub sportowe-
go rozwoju Powiatu Wałec-
kiego przyznawana jest rów-
nież nagroda specjalna „Super 
Laur” Powiatu Wałeckiego.

G alę otworzył Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wa-

łecki, który przywitał gości i 
przedstawił ideę wręczania na-
grody honorowej „LAUR PO-
WIATU WAŁECKIEGO”. 

W uroczystości uczestni-
czyli: Marcin Zydorowicz 
Wojewoda Zachodniopo-
morski, Elżbieta Rębecka - 
Sabak Burmistrz Mirosław-
ca, Zdzisław Tuderek Bur-
mistrz Miasta Wałcza Piotr 
Świderski, Janina Borowiec 

Przewodnicząca Rady Gmi-
ny w Mirosławcu, Marcin 
Majchrzak Przewodniczący 
Rady Gminy w Tucznie i 
Dariusz Szałowiński Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Wałcz, Jerzy Bekker Sekre-
tarz Urzędu Miasta i Gminy 
w Człopie, Piotr Marszałek 
reprezentujący Pawła Su-
skiego Posła na Sejm RP, 
radni Rady Powiatu w Wał-
czu, przedstawiciele samorzą-
dów gminnych, policji, straży, 
duchowieństwa, organizacji 
pozarządowych, jednostek or-
ganizacyjnych powiatu, Staro-
stwa Powiatowego w Wałczu 
oraz zaproszeni goście. 
Władze samorządowe Powia-
tu Wałeckiego reprezento-
wali: Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki, Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta, 
Piotr Pawlik Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Wałczu, 
Tadeusz Łożecki Członek 
Zarządu Powiatu i Zbigniew 
Wolny Sekretarz Powiatu. 

Laur  Powia tu  Wa łeck iego  2008
h

h

h

h
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Nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia „SUPER 
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO” otrzymał Jaro-
sław Horodecki właściciel firmy „Ekomech” i współ-
twórca idei powstania „Elektrociepłowni” w Wałczu.

N agrody i wyróżnienia 
wręczali: Marcin Zydo-

rowicz Wojewoda Zachodnio-
pomorski, Bogdan Wankie-
wicz Starosta Wałecki, Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta, 
Piotr Pawlik Przewodniczący 
Rady Powiatu w Wałczu, Piotr 
Marszałek - w zastępstwie 
Pawła Suskiego Posła na sejm 
RP, Elżbieta Rębecka - Sabak 
Burmistrz Mirosławca, Zdzi-
sław Tuderek Burmistrz Miasta 
Wałcza, Piotr Świderski Wójt 
Gminy Wałcz i Jerzy Bekker 
Sekretarz UM i G Człopa w 
imieniu Haliny Rakowskiej 
Burmistrz Człopy. 

Była to premierowa edy-
cja wyróżnień „Laurami 
Powiatu Wałeckiego” i 
okolicznościowymi statu-
etkami wraz z certyfika-
tami nadania w Powiecie 
Wałeckim. 

Na gali wręczania 
Laurów Powiatu Wałec-
kiego Wojewoda Zachod-
niopomorski Marcin Zy-
dorowicz występując w 
imieniu Prezydenta RP, w 
uznaniu zasług w propa-
gowaniu ochrony przyrody 
i środowiska naturalnego, 
odznaczył Bogumiła Wojt-
czaka Leśniczego leśnic-

twa Brody w Nadleśnic-
twie Wałcz „Brązowym 
Krzyżem Zasługi”. 
Galę uświetniły występy: 
Chóru Kolegium Nauczy-
cielskiego w Wałczu oraz 

Orkiestry Kameralnej 
Macieja Sztora z Po-
znania, która wykonała 
utwory m.in.: W.A. Mo-
zarta, L. van. Beethove-
na oraz J. Straussa. 

Dni Województwa Zachodniopomorskiego  
we Wrocławiu 30 - 31 maja 2008

P rzedstawiciele Po-
wiatu Wałeckiego z 

Bogdanem Wankiewiczem 
Starostą Wałeckim na cze-
le zorganizowali stoisko 
prezentujące walory przy-
rodnicze i krajobrazowe 
oraz bogaty potencjał go-
spodarczy powiatu.
Starosta gościł na stoisku 
powiatowym m.in.: Włady-

sława Husejkę Marszałka 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Witolda Ja-
błońskiego Wicemarszał-
ka, Marka Łapińskiego 
Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Rafała 
Dudkiewicza Prezyden-
ta Wrocławia oraz wielu 
prezydentów, starostów, 
wójtów i burmistrzów prze-

bywających na Targach we 
Wrocławiu.

P owiat Wałecki i Mia-
sto Wałcz jako jedyni 

uczestnicy Targów prezento-
wali się we wspólnym połą-
czonym namiocie. Stoisko i 
ekspozycje, jakie przygoto-
wali przedstawiciele powiatu 
cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem odwiedza-
jących. Szczególne wrażenie 

wywarły: prezentacja multi-
medialna oraz konkurs, które 
miały za cel przedstawienie 
potencjału jakim dysponuje 
powiat. Odwiedzający byli 
zdziwieni, że w powiecie 
wałeckim znajduje się tak 
wiele atrakcji, o których 
nie wiedzieli. Wydano ok. 
5 tys. kart zgłoszeniowych 
do konkursu, w którym na-
grodami były: 2 - dniowy 

h
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pobyt w gospodarstwie agro-
turystycznym „W ogrodzie” 
Jadwigi i Kazimierza Fecek  
w Wałczu oraz „weekendo-
wy” pobyt dla dwóch osób w 
Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich Wałcz Bukowina. W 
konkursie należało popraw-
nie wskazać, jakie atrakcje 
występują w Powiecie Wa-
łeckim oraz dokończyć zda-
nie: Warto odwiedzić Powiat 
Wałecki, gdyż ...
Dwudniowy pobyt w gospo-
darstwie „W ogrodzie” Pań-
stwa Fecek wygrał Krzysz-
tof Szczerba z Wrocławia.
Drugą nagrodę - „weeken-
dowy” pobyt w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich 
na Wałeckiej Bukowinie, 
po zweryfikowaniu wszyst-

kich haseł konkursowych 
otrzymała Pani Karoli-
na Ściborowska - Wal ze 
Sławska. 

N a całym rynku wro-
cławskim i w jego 

otoczeniu Powiat Wałecki 
był widoczny poprzez usta-
wione symboliczne strzałki 
opisujące atrakcje, na jakie 
można liczyć odwiedzając 
Ziemię Wałecką. Strzałki te 
wraz z kuponami konkurso-
wymi, ekspozycją w namio-
cie i prezentacją multime-
dialną stanowiły całościową 
koncepcję promocji powia-
tu. Oryginalność pomysłu, 
jakim nie mógł pochwalić 
się żaden z powiatów pod-
kreślali członkowie Zarządu 
Województwa i inni zwie-

dzający. W rozmowach pod-
pytywali, jakie pomysły Po-
wiat Wałecki przygotuje na 
następne Dni Województwa 
Zachodniopomorskiego.
  Targi we Wrocławiu 

uatrakcyjniły koncerty 
wielu zespołów i artystów 
m.in.: Reni Jusis, Kasi 
Cerekwickiej, Pogodno, 
Macieja Silskiego oraz 
Mitch & Mitch.       

Piękno Powiatu Wałeckiego 
w kadrze fotograficznym

wiatu, Piotr Pikulik 
Wicestarosta Pilski 
oraz Wojciech Szut-
kowski Sekretarz Po-
wiatu Pilskiego. 
Do konkursu zgło-
siło się 38 uczestni-
ków z miasta Wałcza, 
Gminy Wałcz, Człopy, 
Mirosławca, Tuczna oraz 
Piły. Spośród wszystkich 
zgłoszeń jury w składzie: 
Bogdan Wankiewicz - Sta-
rosta Wałecki, Piotr Paw-
lik - Przewodniczący Rady 
Powiatu w Wałczu, Jerzy 
Goszczyński - Wicestaro-
sta Wałecki, Roman Wi-
śniewski - Naczelnik Wy-
działu Promocji i Rozwoju 
Powiatu, Józef Kropielnic-
ki - Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Turysty-
ki i Sportu i Tomasz Pach-
ciarz - Naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, 
postanowiło przyznać na-
grody dla: 

26 lutego 2008 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 

w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród laureatom konkursu fotograficznego 

pn. „Piękno Powiatu Wałeckiego

w kadrze fotograficznym”. 

W uroczystości uczestniczyli: Bogdan Wankie-
wicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński 

Wicestarosta, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Po-
wiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Roman Wi-
śniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Po-

I nagrodę Andrzejowi An-
gel z Wałcza (monitor 22’’), 
II nagrodę Beacie Stankie-
wicz z Wałcza (drukarka 
atramentowa) i III nagrodę 
Elżbiecie Grzech z Tuczna 
(odtwarzacz MP3).

P onadto 20 uczestni-
ków otrzymało na-

grody pocieszenia w postaci 
PenDrive 1GB. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. 
Dwudziestu wyróżnionych 
uczestników konkursu to: Bar-
tosz Ćmiel, Justyna Mrózek 
Dariusz Marchwiak, Robert 
Bury, Rafał Wojnowski, Jago-
da Boruch, Sławomir Zabawa, 
Angelika Angel, Agnieszka 



 ADY, PORADY, INFORMACJER

Pow ia t  Wał e c k i   LIPIEC 2008 
6

Powia t  Wałe ck i
Biuletyn Informacyjny Powiatu Wałeckiego
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17
www. powiatwalecki.pl

adres redakcji: 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 
tel. 67-258-2401, fax 67-258-9010
e-mail: biuletyn@powiatwalecki.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówionych  materiałów 
i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów. 

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń

redaktor naczelny: Roman Wiśniewski
sekretarz redakcji: Wojciech Pastuszak
skład i łamanie: Mariusz Mróz
druk: Drukarnia Pojezierze Wałeckie

Gołębiewska, Dorota Kie-
drowska, Michał Klimont, 
Mariola Łaszewska, Kamil 
Łęcki, Magdalena Mar-
chwiak, Katarzyna Piotrow-
ska, Konrad Stankiewicz, 
Anna Statkiewicz, Wiktoria 
Wanat, Beata Woźniewicz i     Urząd Marszałkowski w Szczecinie wypełniając 

ustawowy obowiązek zorganizował w dniu 14 maja 
2008 r. konferencję w celu zebrania opinii o projek-
cie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Zachodniopomorskiego. 

    W konferencji, podczas której dokonano prezentacji 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachod-
niopomorskiego uczestniczyli: Jan Krawczuk Wice-
marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Tomasz Pach-
ciarz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wał-
czu, Marian Adamski Dyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie, Elżbieta Rębecka - Sabak Burmistrz 
Gminy i Miasta Mirosławiec oraz przedstawiciele 
Urzędu Miasta Wałcza, Człopy i Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Wałczu.

    Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki w swo-
im wystąpieniu zakwestionował projektowane 
rozwiązania zawarte w Wojewódzkim Planie Go-
spodarki Odpadami dotyczące wariantowej lokali-
zacji składowisk. Plan ten zakłada m.in. 3 warianty, 
które opierają się na wykorzystaniu odpowiednio 
9, 7 lub 5 zakładów zagospodarowania odpadów 
na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 
Według wersji z 9 Zakładami Zagospodarowania 
Odpadów powiat wałecki musiałby swoje odpady 
wywozić do Mielenka. Wersja z 7 ZZO docelowo 
zakłada dla powiatu wałeckiego konieczność wy-
wozu odpadów do Wardynia, zaś wariant z 5 ZZO 
do odległej o 130 km od granic powiatu Łęczycy. 
Żaden z przedstawionych w projekcie Wojewódz-
kiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego wariantów nie jest ko-
rzystny dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego.

    Starosta Wałecki zabierając głos w dyskusji zło-
żył formalny wniosek o ujęcie składowiska w Mi-
rosławcu, jako miejsca wywozu odpadów z terenu 
powiatu wałeckiego.

Przedstawiciele wszystkich samorządów gmin-
nych Powiatu Wałeckiego są zgodni, aby wyko-
rzystać składowisko w Mirosławcu, na potrzebny 
lokalnych społeczności.

Zagospodarowanie odpadów 
w Powiecie Wałeckim, 
a Wojewódzki Program 
Gospodarki Odpadami

Maciej Zaporowski. 
Zebrane w ten sposób fo-
tografie będą służyć pro-
mocji Powiatu Wałeckiego 
poprzez ich publikacje w 
różnego rodzaju materia-
łach, oraz na stronie inter-
netowej powiatu.

Uczelnia prowadzi bezpłatne studia stacjonarne 
oraz płatne studia w trybie niestacjonarnym. 

Uczelnia prowadzi następujące 
kierunki studiów: 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
FILOLOGIA w specjalnościach: 
język angielski, niemiecki i rosyjski 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 
ZAWODOWA W WAŁCZU

Jedyna państwowa uczelnia zawodowa 
w województwie zachodniopomorskim

REKTORAT 
Sekretariat Uczelni: ul. Bydgoska 50 78-600 Wałcz 

tel. (067) 250 01 87  www.pwsz.eu

PUNKT REKRUTACYJNY 
Dział Spraw Studenckich ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, 

bud. nr 4, pok. 102, tel. (067) 259 91 62, fax (067) 250 88 78, 
e-mail: dss@pwsz.eu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - nowy kie-
runek, co stanowi początek kształcenia kadr inżynierskich 
w Wałczu
AUDYT I CONTROLLING - dwusemestralne, równoległe 
studia polsko - francuskie (drugi fakultet !). 
Ukończenie tego dodatkowego kierunku umożliwi uzyskanie 
dyplomu Uniwersytetu PARYŻ XIII. 
Już w roku akademickim 2008/2009 planujemy uruchomienie: 
drugiego kierunku inżynierskiego - TRANSPORT 

oraz Studiów podyplomowych w zakresie: 

SAMORZĄDNOŚĆ I POLITYKA LOKALNA 

EUROPROJEKTY 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 

dla nauczycieli języków obcych. 

Wszelkie informacje dostępne są w Dziale Spraw Studenc-
kich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu:
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Powstał też w nowych po-
mieszczeniach Dział staty-
styki i kosztów, archiwum, 
gabinet USG, pokój infor-
matyków, wyremontowa-
no pomieszczenia Działu 
Głównego Księgowego oraz 
lekarzy POZ-u.
Wszystkie te prace zakończo-
no do końca marca br. Aktual-
nie na ukończeniu jest budowa 
nowego Oddziału ginekolo-
gii (po byłej dermatologii). 
Wszystkie prace budowlane i 
modernizacyjne mają na celu 
usprawnienie pracy w Izbie 
Przyjęć i Oddziałach a jedno-
cześnie dostosowują szpital 
do norm Unijnych. Łączny 
koszt wymienionych prac za-
mknie się kwotą około 1 100 
000 złotych. W przyszłym 
roku planowany jest remont  
Pododdziału Noworodków, 
sali operacyjnej Położnictwa, 
Oddziału Wewnętrznego, 

Dziecięcego, Psychiatrii i La-
ryngologii.

Aktualnie w Szpitalu było 
hospitalizowanych ponad 
7000 pacjentów – dla po-
równania w 2007 blisko 
10000. Należy zaznaczyć, 
że dzięki firmie budowlanej 
i zaangażowaniu personelu  
prowadzone prace budowla-
ne i modernizacyjne spotka-
ły się ze zrozumieniem cho-
rych, mimo przejściowych 
utrudnień.
Pozwoliło to na podniesienie 
standardu udzielanych świad-
czeń w lepszych warunkach, 
na co złożyły się także zakupy 
sprzętu i aparatury medycznej 
z dotacji MON. Szpital otrzy-
mał nowy aparat kostno-
płucny,  kliniczny aparat do 
znieczulenia, zestaw do zabie-
gów laparoskopowych, apa-
rat EMG, gastrofiberoskop, 

kolonoskop, bronchoskop, 
monitory funkcji życiowych, 
pulsoksymetry, aparaty  dia-
gnostyczne dla Oddziału 
Okulistyki, aparat nerko za-
stępczy oraz nowy agregat 
prądotwórczy i UPS-y. 
Łączny koszt zakupów to 
kwota ponad 1 mln złotych.
Właściwie zagospodarowano 
i wykorzystano sprzęt przeję-
ty ze Szpitala Powiatowego.
Dołożono dużo starań, aby 
proces integracji personelu 
obu szpitali przebiegał szyb-
ko i sprawnie. W tym celu 
prowadzono od 01.04.2008r. 
regulacje uposażeń  165  pra-
cowników szpitala powiato-
wego do poziomu wynagro-
dzeń pracowników szpitala 
wojskowego na łączną kwotę 
378 tys .złotych.

Od 01.07 2008 r. po negocja-
cjach ze Związkami Zawodo-
wymi wprowadzono podwyżkę 
płac oraz przegrupowania dla 
większości pracowników (poza 
lekarzami) na kwotę 710 000 zł.
Uzyskanie w wyniku pro-
wadzonych negocjacji przez 
Starostę i dyrektorów szpitali 
z dyrekcją NFZ nowego kon-
traktu z jego właściwą alo-
kacją na wszystkie oddziały 
szpitala pozwoliło na pełna 
realizację kontraktu za pierw-
sze półrocze br, a tym samym 
na przekazanie uzyskanych 
środków finansowych na re-
gulacje i podwyżki uposażeń 
pracowników. Szpital realizu-
je plan finansowy, a aktualnie 

zatrudnionych jest w nim 620 
osób w tym 470 kobiet.
Niepokój budzi przedłużają-
ca się procedura wykreślenia 
Szpitala Powiatowego z KRS, 
co  spowoduje pogorszenie 
sytuacji ekonomicznej Szpi-
tala Wojskowego.
Są oczywiście i problemy, któ-
re dotykają także inne szpitale 
w kraju, a to brak lekarzy spe-
cjalistów: radiologów, neuro-
logów, okulisty, laryngologa, 
psychiatry, neonatologa.
Znaczącym utrudnieniem stał 
się też nowy system rozliczeń 
szpitali wprowadzany przez 
NFZ od 01.07.2008r., opar-
ty na Jednorodnych Grupach 
Pacjentów, który spowodo-
wał jeszcze większą biuro-
kratyzację i wymusza zakup 
nowych komputerów i opro-
gramowania, oraz potrzebę 
przeszkolenia personelu me-
dycznego w tym zakresie.
Dyrektor szpitala czynnie 
uczestniczy w pracach Rady 
Powiatu, a także korzysta 
z zaproszeń na Rady Miast 
(Mirosławiec), starając się 
na bieżąco reagować na 
uwagi i skargi radnych do-
tyczące poprawy funkcjono-
wania szpitala.

Należy podkreślić, duże 
zainteresowanie i troskę 
Zarządu Powiatu oraz 
radnych, (częste wizytacje 
i rozmowy z pracownika-
mi szpitala, pomoc w uzy-
skaniu dotacji)  o sprawne 
funkcjonowanie szpitala 
i właściwe zabezpieczenie 
zdrowotne mieszkańców 
powiatu i miasta.

Dyrektor 
107 Szpitala Wojskowego

Janusz Napiórkowski

P o podpisaniu 25.10.2007 r. przez Starostę 
Wałeckiego i Szefa Inspektoratu Wojskowej 

Służby Zdrowia porozumienia o połączeniu Szpi-
tala Powiatowego z 107 Szpitalem Wojskowym 
przystąpiono do intensywnych prac pozwalają-
cych na właściwe funkcjonowanie   i zabezpiecze-
nie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjali-
stycznego lecznictwa szpitalnego.

W Szpitalu Wojskowym przystąpiono do prac moderniza-
cyjnych i remontowych  w :

Izbie przyjęć•  (2 nowe gabinety lekarskie, gabinet 
zabiegowy, 3-osobowa sala obserwacyjna, nowa 
rejestracja).

Chirurgia•  (2 sale pooperacyjne razem 6 łóżek, 2 
łazienki, dyżurka pielęgniarek, nowa 2-osobowa 
sala chorych).

Ginekologia i Położnictwo•  (sala pooperacyjna, 
łazienka, blok porodowy, dyżurka położnych, kil-
ka sal chorych).

Ortopedia•  (sala pooperacyjna, gabinet zabiego-
wy, gipsownia dyżurka pielęgniarek.

Remont Zakładu Radiologii.• 

Sytuacja po połączeniu 
wałeckich szpitali 

Ze względu na małą obiętość pisma informacje 
o inwestycjach powiatowych zamieścimy w następnym numerze 

Biuletynu Informacyjnego Powiatu Wałeckiego

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na projekt 
ścieżek i szlaków rowerowych w Powiecie Wałeckich. 
Szczegóły będą zamieszczone na stronie internetowej 

powiatwalecki.pl



Kopalnia Bazaltu TARGOWICA

57-211 Ciepłowody
woj. dolnośląskie

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

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

58-172 Gniewków, , woj. 
dolnośląskie

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

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

http://www.gniewkow.com.pl

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

34-234 Osielec
woj. małopolskie

tel. +48 18 277-39-51

Kopalnie OKSM:

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

Grzybiny, Sarnowo, 
Kazanice, Morawy, 

Niedamowo.

Grysy i mieszanki
bazaltowo-tufowe

Grysy i mieszanki
granitowe

Grysy i mieszanki
z piaskowca

Piaski, żwiry,
grysy, mieszanki


