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Z inicjatywy Starostwa Powiatowego 

w Wałczu powstało kolejne już boisko 

sportowe ze sztuczną nawierzchnią.  

Wspaniały kompleks zrealizowany 

został w ramach programu „Moje 

boisko ORLIK 2012” przy Zespole 

Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształ-

cenia Ustawicznego w Wałczu. 

Uroczystego otwarcia dokonał: Zarząd 

Powiatu Wałeckiego Poseł na Sejm 

RP i Dyrekor ZS Nr 4 RCKU w Wałczu. 

Podobny obiekt otwarty został w tym roku 

przy Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu w ra-

mach programu „Blisko Boisko”. 
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Koniec roku jest doskona-
łym momentem na dokona-
nie podsumowań roku spra-
wowania mandatu posła. 
Na początek nieco statystyk. Do 
początku grudnia odbyło się 31 
posiedzeń Sejmu. Będąc  człon-
kiem Komisji Obrony Narodowej 
oraz Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej 
uczestniczyłem w około 150 po-
siedzeniach obu komisji. 
W okresie roku 20 razy wystę-
powałem na posiedzeniach Sej-

mu m.in. prezentując w imieniu 
Klubu Platformy Obywatelskiej 
projekty ustaw dotyczących pro-
fesjonalizacji polskiej armii. 

Złożyłem 18 interpelacji, 
8 zapytań i wygłosiłem 4 
oświadczenia poselskie. 
Wiele działań jakich się podją-
łem dotyczyło problematyki lo-
kalnej. Już na początku kadencji 
pojawiły się ogromne problemy 
z obwodnicą. Wydawało się, że 
budowa zostanie odsunięta na 
bliżej nieokreśloną przyszłość. 
Poważną przeszkodą była 
strzelnica garnizonowa, która 
usytuowana została zbyt blisko 
planowanej trasy obwodnicy. Po 
szeregu rozmowach udało się 
znaleźć rozwiązanie. Wojskowy 
Instytut Techniczny Uzbroje-
nia wykonuje w chwili obecnej 
ekspertyzę na podstawie której 
będzie możliwe wydanie zgody 
na budowę obwodnicy. Znacz-
nie poważniejszym problemem 
było zdjęcie inwestycji przez 
poprzedniego ministra Jerzego 
Polaczka z programu budowy 
dróg krajowych w latach 2008 
- 12. Podjąłem szereg działań 
aby z jednej strony wprowadzić 
inwestycję do tego programu, z 
drugiej zaś zmienić nieco sposób 
postrzegania inwestycji przez 

Czas podsumowań

Paweł Suski
Poseł na Sejm RP

decydentów. Chodziło o to, że w planowanym kształcie jest to 
niezwykle drogie przedsięwzięcie szacowane na około 500 mi-
lionów złotych, a ponadto na połowę trasy brak jakichkolwiek 
dokumentów. To dawało argumenty przeciw inwestycji. Sta-
rałem się przekonać do tańszego wariantu z wykorzystaniem 
zaprojektowanego już łącznika drogi krajowej nr 22, na który 
jest już dokumentacja. Tym samym obwodnica przebiegałaby 
od węzła Dobino przez Ostrowiec do Chrząstkowa. Ostatnia 
odpowiedź Ministra Infrastruktury świadczy o przyjęciu tego 
wariantu i przyjęciu go do realizacji. Oczywiście w dalszym cią-
gu pilotuję tą sprawę i staram się wspierać ją wszelkimi moż-
liwymi sposobami. 

Wiele rozmów poświęconych było uruchomieniu dru-
gostronnego zasilania dla Wałcza. Zapadła już decyzja o 
realizacji tej inwestycji. Z tego co się orientuję mam wesprzeć 
ją w kwestiach związanych z ochroną środowiska. 

Na prośbę burmistrza Wałcza wspierałem duży projekt 
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno ście-
kowej Wałcza. Po początkowym zamieszaniu wniosek został 
złożony prawidłowo w drugim terminie. 

Na spotkaniu podsumowującym działalność roku rzą-
dów koalicji PO - PSL, które odbyło się 11 grudnia w 
Wałeckim Centrum Kultury zostałem upoważniony 
przez Ministra Środowiska do przekazania radosnej 
nowiny. Projekt został podpisany przez ministra i tym 
samym Wałcz otrzyma pieniądze.  
Udało się również uzyskać pieniądze tzw. „schetynówki” na 
remont dróg z dwóch projektów. Pierwszy to remont ulicy 
Kolejowej w Wałczu na odcinku Bydgoska-Południowa, drugi 
w Przybkowie. Są to znaczne projekty, każdy powyżej miliona 
złotych. 
Na pewno dużym sukcesem jest rządowy program budowy bo-
isk sportowych z programu „Orlik”. Na terenie powiatu wzboga-
ciliśmy się o dwa tego typu obiekty. Pierwszy został oddany do 
użytku w Mirosławcu, a drugi przy ZS 4 „rolniku” w Wałczu. 

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć 
na mojej stronie internetowej: www.pawelsuski.pl

Nawet najwięksi oponenci 
oceniając ostatnie dwa lata 
działania starostwa i Rady 
Powiatu przyznają, że czas 
ten nie został zmarnowany.

Na pewno nie były to łatwe dwa 
lata. Już na samym starcie natra-
filiśmy na problem poważny, pro-
blem z którym nikt wcześniej nie 
chciał, a może nie miał odwagi 
się zmierzyć. Mam tu oczywiście 
na myśli problemy ze Szpitalem 
Powiatowym. Narastały one 
przez lata. W końcu, trzymając 
się słownictwa medycznego, 
wrzód nabrzmiał do ogromnych 

rozmiarów. Nikt 
wcześniej nie podjął 
jakichkolwiek rady-
kalnych działań aby 
go usunąć. Prze-
ciąć tak, aby skutki 
zabiegu były jak 
najmniejsze. Wy-
starczyło jednak tyl-

ko pozostawić  go na chwilę bez 
jakiejkolwiek reakcji, a rozlałby się 
w niekontrolowany sposób powo-
dując zakażenie i w efekcie skutki 
mogące zakończyć się tragicznie. 
Dlatego na pewno połączenie szpi-
tali zaliczyłbym do największych 
sukcesów tej kadencji. 

Oczywiście cieszyć się 
trzeba z każdej inwestycji. 
Tych udało się wykonać jak 
na możliwości powiatu i w 
sumie krótki okres czasu 
naprawdę dużo. 

Oceniając inwestycje Powia-
tu należy mieć świadomość, że 

dochody jakie 
uzyskuje trud-
no porównać z 
dochodami Mia-
sta czy Gminy. 

Jerzy Goszczyński
Wicestarosta Wałecki

Dochody własne powiatu, które 
można przeznaczyć na inwestycje 
są na niewielkim, w porównaniu 
z innymi samorządami, poziomie. 
Do tego obciążeniem budżetu Po-
wiatu są kredyty wzięte na spłatę 
zobowiązań Szpitala Powiatowe-
go. Do spłacenia pozostały jesz-
cze dodatkowo zaległości ZUS. 
Dlatego znalezienie w takich wa-
runkach środków finansowych, 
które można byłoby przeznaczyć 
choćby na wkład własny nie było 
sprawą prostą. Trudno jednak 
było sobie odmówić możliwości 
sięgnięcia po środki zewnętrzne. 
Dzięki temu zauważalny jest roz-
wój inwestycji. 

Na początku kadencji udało 
się oddać boisko wielofunk-
cyjne przy Zespole Szkół nr 1 
czyli przy „Kaziku”. Kolejne 
powstało przy „budowlance”, 
a w grudniu trzeci nowoczesny 
obiekt został oddany do użyt-
ku przy „rolniku”. 

Boiska te są ogólnodostęp-
ne dla wszystkich chętnych, 
oczywiście nieodpłatnie. 
Cieszy to, że do późnych 
godzin wieczornych są wy-
korzystywane przez mło-
dzież. Z jednej strony więc 
szkoły zyskały nowoczesne 
obiekty sportowe, na których 
prowadzone są zajęcia dydak-
tyczne, a po południu korzy-
stają z nich wszyscy chętni. 
Nie trzeba chyba nikogo prze-
konywać, że zdecydowanie 
lepiej aby dzieciaki spędzały 
czas na boisku ganiając za 
piłką, niż miałyby wałęsać się 
po mieście. 

Oprócz boisk na szero-
ko rozumiane inwestycje 
oświatowe przeznaczono 
duże środki. Systema-
tycznie remontowane są 
budynki, dokupywany 
nowoczesny sprzęt. Na 
pewno jest jeszcze sporo 
do zrobienia ale w miarę 
możliwości zwłaszcza fi-
nansowych będziemy się 
starali nie zwolnić dotych-
czasowego tempa.  
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Generowany dług dochodzący do 
18 milionów złotych, wejście ko-
mornika na konta spowodowały 
szybką reakcję Zarządu i Rady 
Powiatu. Dzięki temu udało się 
doprowadzić do bezpreceden-
sowego w skali kraju połączenia 
dwóch szpitali powiatowego i 
wojskowego co skutkuje tym, 
że dzisiaj, w niewielkim powiecie 
liczącym 57 tysięcy mieszkań-
ców funkcjonuje jeden szpital o 
drugim stopniu referencji, czyli 
posiadający specjalistykę. W 
tej chwili lawinowo rosnący dług 
został zahamowany aczkolwiek 
wciąż jeszcze powiększa się o od-
setki z zaległości zusowskich. Pro-
wadzone są jednak rozmowy w 
tej sprawie. Ubolewam, że ówcze-
śni dyrektorzy i mówię to z pełną 
odpowiedzialnością, od 1999 roku 
w sposób należyty nie regulowali 
należności względem ZUS.

Pozostał oczywiście problem 
z zagospodarowaniem mienia 
po Szpitalu Powiatowym. Teren 
szpitala mamy podzielony na 
trzy obszary. Obszar pierwszy, to 
budynek główny szpitala. Obszar 
drugi to teren budynku dawnego 
oddziału zakaźnego. Obszar trze-
ci to teren budynku administra-
cyjnego. Jeśli chodzi o budynek 
główny, to prowadzimy rozmowy, 
które nie ukrywam, że są bardzo 
trudne, ale nie chcemy tego zro-
bić ze zbytnim pośpiechem aby 
nie popełnić błędu. Chcemy go 
wydzierżawić na działalność ści-
śle medyczną i już działa tam 
rentgen i usg. W pozostałych po-
mieszczeniach chcemy ulokować 
oddziały długoterminowe i w tym 
kierunku prowadzimy rozmo-
wy z inwestorami z całej Polski. 
Obszar drugi, czyli dawny budy-
nek oddziału zakaźnego został 
wydzierżawiony na stację dializ. 
Był problem, bowiem zmienił się 
właściciel stąd wszelkie procedu-
ry trwały dość długo. W tej chwili 
udziałowiec spłacił wszelkie zale-
głości za dzierżawę i zapewnia, 
że stacja dializ w niedługim cza-
sie zostanie uruchomiona. Obszar 
trzeci, czyli działkę około 9 tysię-
cy metrów wraz z zabudowania-
mi chcemy sprzedać pod galerię 
handlową. Na temat połączenia 
szpitali wypowiedział się zresztą 
bardzo obszernie wicestarosta 
Jerzy Goszczyński. Zachęcam do 
lektury tego tekstu.
Oczywiście w ciągu dwóch lat 
zajmowaliśmy się nie tylko Szpi-

talem Powiatowym. 
Na początku ka-
dencji założyliśmy 
sobie, że będziemy 
się starali mak-
symalnie wyko-
rzystać fundusze 
zewnętrzne. Powiat 
potrzebuje inwestycji, 
w których przez ostat-
nie lata był spory za-
stój. Z własnych środ-
ków nie bylibyśmy w 
stanie wykonać tak 
wiele. Przez poprzednie dwie ka-
dencje na inwestycje oświatowe 
nie przeznaczono tyle środków, 
co przez ostatnie dwa lata. 

Co udało nam się zrobić? 
Przede wszystkim bardzo 
ładny kompleks boisk wie-
lofunkcyjnych przy Zespole 
Szkół nr 2 czyli popularnie 
mówiąc „budowlance”.  
Boiska te są ogólnodostępne i 
każdy może z nich skorzystać. 
Drugi taki kompleks przy 
Zespole Szkół nr 4 czyli 
„rolniku” został oddany do 
użytku 12 grudnia. 
W ciągu tych dwóch lat, 
dokonaliśmy mnóstwo re-
montów, czego się nie robi-
ło przez lata. Doposażyliśmy 
szkoły w nowoczesny sprzęt nie-
zbędny w dzisiejszych czasach do 
kształcenia młodzieży. Ponadto 
w naszych szkołach, poza jedną, 

założyliśmy systemy monitorin-
gu. Dla przykładu mogę podać, 
że taki monitoring dla szkoły to 
wydatek rzędu 30 tysięcy złotych. 
Jesteśmy po przetargu na wyko-
nanie projektu na halę sportową 
przy Zespole Szkół nr 1. Będzie 
to przepiękny obiekt sportowy. 

Część inwestycji przełoży-
liśmy na przyszły rok. Tak 
jest na przykład z boiskiem 
koło „zawodówki”, które 
dodatkowo będzie sztucz-
nym lodowiskiem. Są już na 
to pieniądze, ale niestety nawalił 
projektant dlatego inwestycja ta 
została przeniesiona. Również 
na przyszły rok przewidujemy 
wykonanie nowej elewacji bu-
dynku „Kazika”, a także duży 
projekt termomodernizacji. 

Oprócz oświaty udało się 
również spore środki prze-
znaczyć na remont Domu 

Podsumowując półmetek kadencji za najważ-

niejsze wydarzenie ostatnich dwóch lat uznał-

bym przede wszystkim połączenie wałeckich 

szpitali. Co by nie mówić to było wydarzenie 

i najważniejsza sprawa dla powiatu.

Pomocy Społecznej w Wał-
czu. W ubiegłym roku dobudo-
waliśmy nowy pawilon. W tym 
roku zrobiona została elewacja, 
modernizacja kuchni, winda i 
korytarze z posadzkami anty-
poślizgowymi. Całość inwestycji 
zamknęła się kwotą około 1,2 
mln złotych. Ponadto duże środ-
ki zdobyło Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, które uzy-
skało z różnych programów 1,7 
mln złotych na aktywizację osób 
szczególnie zagrożonych różne-
go rodzaju patologiami. 

Na koniec zostawiłem inwesty-
cje drogowe. Faktem jest, że 
przez wiele lat drogi powiatowe 
nie były remontowane. Bodaj w 
2000 roku, niejako rzutem na 
taśmę udało się znaleźć środki 
na drogę Rudki - Wielboki.  
Rok ubiegły i obecny to re-
mont ul. Dworcowej w Wał-
czu, poza tym droga powiato-
wa w Piecniku wraz z chodni-
kami i 1,5 km drogi z Wiesiół-
ki w kierunku Tarnowa. 
Prócz tego sporo napraw na-
wierzchni i budowa chodników. 
Inwestycji, nazwijmy je „chod-
nikowymi” było dość sporo, że 
wspomnę choćby o Dobinie za 
170 tys złotych. W tym obszarze 
cieszy dobra współpraca z gmi-
nami i oczywiście partycypacja 
w kosztach. Z najnowszych 
informacji mogę powie-
dzieć, że udało się uzyskać 
z projektu tzw. „schetynów-
ki” dofinansowanie remontu 
drogi Wałcz - Przybkowo. 
W sumie z wielu źródeł udało 
nam się zdobyć dofinansowanie 
różnych inwestycji w wysokości 
około 10 milionów złotych. To 
cieszy, ale nie zamierzamy na 
tym poprzestać. 

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Rok temu objąłem zaszczytną 
funkcję przewodniczącego Rady 
Powiatu. Półmetek kadencji oce-
niać mogę z dwóch pozycji: rad-
nego i przewodniczącego Rady. 

Z całą pewnością były to bardzo owocne 
dwa lata. Dwa lata niezwykle wytężonej pracy. Ale 
pracy, której efekty są widoczne. 
Nie będę na pewno odkrywczy uznając za najbar-
dziej znaczący sukces połączenie szpitali. Był to 
temat niezwykle trudny. Istotne było to, że w tema-
cie Szpitala Powiatowego radni potrafili się wznieść 
ponad podziałami politycznymi. W każdym razie 
temat Szpitala był potraktowany bardzo poważnie. 
Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z wagi problemu 
i konsekwencji jakie niosłaby za sobą opieszałość 
w działaniu. Rada niemal jednogłośnie opowiedziała 
się za połączeniem szpitali. Nikt w każdym razie nie 
zagłosował przeciwko połączeniu. 
Tak jest zresztą w najistotniejszych kwestiach dla 
powiatu. Przeważa dobro powiatu, wypracowa-
nie najlepszych decyzji nie zaś podziały politycz-
ne. I to na pewno również trzeba rozpatrywać w 
kategoriach sukcesu.

Piotr Pawlik
Przewodniczący Rady Powiatu
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Tadeusz Łożecki
Członek Zarządu Powiatu
Dwa lata ciężkiej pracy, tak mogę scharakteryzować półmetek tej kadencji. 
Problemów było wiele. Nie chciałbym tu powtarzać się w temacie szpitala, chociaż 
oczywiście był to największy problem z jakim przyszło się nam zmierzyć. 
Niezliczone ilości rozmów, wyjazdów, spotkań, które w efekcie doprowadziły do szczę-
śliwego finału. Oczywiście cieszą też inwestycje, których jak na możliwości finansowe 
powiatu udało się zrealizować na prawdę dużo. Mnie jako pedagoga, wieloletniego 
dyrektora szkoły najbardziej cieszą oświatowe. Szkoły powiatowe wymagały inwestycji 
i Zarząd obrał właśnie ten kierunek. Nie zapomina się również o innych obowiązkach 
powiatu. Po wielu latach zastoju wreszcie ruszyły się inwestycje w nasze drogi powia-
towe. W tym wypadku cieszy dobra współpraca z Gminami. Wspólnie, zawsze łatwiej 
udźwignąć ciężar inwestycji. Najważniejsze, że te już zrealizowane nie są ostatnimi. 
Następne dwa lata zapowiadają się równie obiecująco. 

   Uroczystego otwarcia w 
dniu 12 grudnia 2008 r. do-
konał Zarząd Powiatu Wałec-
kiego, Paweł Suski Poseł na 
Sejm RP, Dorota Matuszak - 
Klupczyńska Dyrekor ZS Nr 4 
RCKU w Wałczu i Bogusław 
Olejnik, jako przedstawiciel 
Rady Rodziców przy szkole.

  Piątkowe uroczystości rozpo-
częły się Mszą św. w kościele 
pw. św. Antoniego w Wałczu, 
a następnie zaproszeni goście, 

nauczyciele i uczniowie udali się 
do szkoły, gdzie odbyło się spo-
tkanie ze znanymi w całej Polsce 
olimpijczykami:
L. Blanikiem, J. Łukasze-
wicz-Stańczak, J. Oparą, M. 
Freimutem, T. Goliaszem, P. 
Baraszkiewiczem, M. Grzy-
bowskim, W. Tyszyńskim, T. 
Franaszkiem i G. Kołtanem.

     Dalsza część uroczystości od-
była się w WCK, gdzie po wpro-
wadzeniu sztandaru szkoły na 

scenie wystąpił zespół "Rolnik 
Stones", który wykonał utwór 
"We are the Champions".
    Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki przekazał szczególne 
podziękowania za zaangażowa-
nie w budowę boisk Dorocie Ma-
tuszak - Klupczyńskiej dyrektor 
RCKU i Grzegorzowi Kołtanowi 
wieloletniemu nauczycielowi tej 
szkoły. Dyrekcja szkoły wręczyła 
także, podziękowania dla: 
Władysława Husejki Mar-
szałka Województwa Za-
chodniopomorskiego, Mar-
cina Zydorowicza Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego, 
Bogdana Wankiewicza Sta-
rosty Wałeckiego, Piotra 
Pawlika Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Wałczu, 
Jerzego Goszczyńskiego Wi-
cestarosty, Marii Morawicz 
Skarbnika Powiatu, Romana 
Wiśniewskiego Naczelnika 
Wydziału Promocji i Rozwoju 
Powiatu, Józefa Kropielnic-
kiego Naczelnika Wydziału 
Oświaty, Kultury, Turystyki 
oraz Zdzisława Tuderka Bur-
mistrza Miasta Wałcza.

„Moje Boisko - ORLIK 2012 ” 
 o t w a r t e ! ! !
Z inicjatywy władz samorządowych Powia-
tu Wałeckiego powstało w Wałczu kolejne 
boisko sportowe ze sztuczną nawierzch-
nią. Wspaniały kompleks zrealizowany zo-
stał w ramach programu „Moje boisko OR-
LIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 4 Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wał-
czu. Podobny obiekt otwarty został w tym 
roku przy Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu w 
ramach programu „Blisko Boisko”.

    Po części oficjalnej odbył się 
program artystyczny przygo-
towany przez uczniów RCKU. 
Podczas ceremonii otwarcia 
uczniowie RCKU przy dźwiękach 
hymnu olimpijskiego wciągnęli 
na maszt flagę olimpijską, po 
czym zapalono znicz. Po uroczy-
stym przecięciu wstęgi br. Adam 
Trochimowicz z parafii pw. św. 
Antoniego dokonał poświęcenia 
płyty boiska.
    Pierwszy - symboliczny - 
strzał na bramkę oddała Doro-
ta Matuszak - Klupczyńska a w 
roli bramkarza wystąpił Starosta 
Wałecki, który popisał się sku-
teczną interwencją.
     Boiska kosztowały w sumie 
ponad 1,2 mln złotych. Jedno z 
boisk pokryte jest sztuczną tra-
wą natomiast drugie tartanem. 
Cały kompleks posiada oświe-
tlenie i jest ogrodzony, a na jego 
terenie znajdują się również 
szatnie wraz z prysznicami. Bo-
iska będą dostępne dla wszyst-
kich chętnych, a w godzinach 
popołudniowych na ich terenie 
będzie przebywał opiekun, tzw. 
trener środowiskowy. 



Pow ia t  Wał e c k i   GRUDZIEŃ 2008 
5

 YDARZENIAW

Dobry  K l ima t

Głównym tematem Zarządu Powiatu, który od-
był się w Starostwie Powiatowym 24 listopada 
2008 r. pod przewodnictwem Bogdana Wankie-
wicza Starosty Wałeckiego był problem drugo-
stronnego zasilania dla Powiatu Wałeckiego.  
 
Obecny na Zarządzie Powiatu Artur Różycki Prezes 
ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu poinformował 
zebranych, że podjęta została decyzja Zarządu ENEA 
Operator w Poznaniu o budowie linii energetycznej 
drugostronnego zasilania dla Powiatu Wałeckiego.  
Koordynatorem prac przy budowie linii energetycz-
nej drugostronnego zasilania Powiatu Wałeckiego 
został Mieczysław Jezierski Dyrektor Zakładu Dys-
trybucji Energii w Wałczu. 
Sukcesem zakończyły się zatem długotrwałe starania władz 
samorządowych Gmin i Powiatu Wałeckiego, aby ta bardzo 
ważna dla bezpieczeństwa i rozwoju powiatu inwestycja mo-
gła być zrealizowana. 
Starosta Wałecki wielokrotnie interweniował w tej spra-
wie we wszystkich możliwych instytucjach i gremiach 
decyzyjnych. Powodzeniem zakończyły się wszelkie pod-
jęte kroki, m.in. to: uchwały Rady Powiatu w Wałczu, 

stanowiska Konwentu Starostów Powiatów: Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego i Północnej Wielkopolski, 
liczne pisma do władz Województwa Zachodniopomor-
skiego, Ministerstwa Gospodarki, operatorów ENEA, sa-
morządów gminnych i administracji Lasów Państwowych.  
Budowa linii energetycznej spowoduje wzrost inwestycji w 
naszym powiecie oraz zabezpieczy funkcjonowanie wszyst-
kich istniejących, dobrze prosperujących już przedsiębiorstw.  
Przedsięwzięcie to spowoduje pozytywne skutki gospo-
darcze dla społeczności powiatu oraz umożliwii wykorzy-
stanie szans, jakie stworzyła dla Polski integracja z Unią 
Europejską. 

W Zarządzie Powiatu uczestniczyli: Tadeusz Łożecki Czło-
nek Zarządu Powiatu, Piotr Pawlik Przewodniczący 
Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, 
Mieczysław Jezierski Dyrektor Zakładu Dystrybu-
cji Energii w Wałczu, Zdzisław Tuderek Burmistrz 
Miasta Wałcza, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, 
Krzysztof Hara Wiceburmistrz Tuczna, Roman Wi-
śniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Po-
wiatu, Zbyszek Ślusarski Radny Rady Miasta Człopa 
oraz przedstawiciele gmin powiatu Wałeckiego. 

Sukces w sprawie drugostronnego 
zasilania dla Powiatu Wałeckiego

Rozwiewając wszelkie wątpliwo-
ści należy zacząć od początku. 
Wejście komornika w styczniu 
2007 roku i zajęcie przez niego 
kontraktu NFZ było ostatecz-
nym sygnałem do podjęcia ra-
dykalnych działań.  Alternatywa 
dla braku reakcji była jedna - li-
kwidacja szpitala.  Można sobie 
zadać pytanie,   co powiedzie-
liby dzisiejsi oponenci,  gdyby 
cała załoga Szpitala Powiato-
wego znalazła się na bruku? To 
niebezpieczeństwo było bardzo 
realne.  Wystarczyło tylko nie 
porozumieć się z komornikiem.

Dzięki podjęciu przez Starostę 
- wspieranego przez Zarząd i 
Radę Powiatu - rozmów z ko-
mornikiem udało się odroczyć 
egzekucję długów.  Natychmiast 
wzięty kredyt pozwolił na spłatę 

najistotniejszej części długów.  
Udało się także porozumieć z 
załogą, która wstrzymała swoje 
roszczenia.  Należy uzmysłowić 
sobie jedno:  wstrzymanie przez 
komornika kolejnej  transzy kon-
traktu z NFZ równałoby się prak-
tycznie likwidacji szpitala bez 
jakichkolwiek gwarancji dla pra-
cujących tam osób oraz sporymi 
problemami dla pacjentów.

Szukając rozwiązań Zarząd miał 
kilka głównych celów. Przede 
wszystkim chodziło o zatrzy-
manie lawinowo rosnącego 
zadłużenia.  Wszelkie działania 
prowadzono w ten sposób aby 
zmiany odbiły się w jak naj-
mniejszym stopniu na załodze.  
Mówiąc wprost - aby załoga za-
chowała pracę. 
Szukając rozwiązań,  bo na 

samym początku rozważane 
były różne koncepcje nie tylko 
połączenie  ze 107  Szpitalem 
Wojskowym - prowadziliśmy 
szereg rozmów. Udało się 
problematyką zainteresować 
przedstawiciela firmy, która 
miała doświadczenie w prze-
kształcaniu szpitali w zakłady 
niepubliczne. Analiza, którą 
przeprowadził była    jedno-
znaczna - nie ma możliwości 
przekształcenia Szpitala Po-
wiatowego w zakład niepu-
bliczny w sytuacji,  w której na 
terenie powiatu działają dwa 
szpitale posiadające te same 
podstawowe oddziały. Powo-
dzenie ekonomiczne takiego 
przedsięwzięcia byłoby możli-
we w przypadku rozdzielenia 
usług medycznych:  jeden 
szpital oddziały podstawowe,   
drugi specjalistyka,  tyle, że to 
znów równałoby się w praktyce 
upadkowi jednego ze szpitali. 
Analiza ta potwierdzała nasze 
wcześniejsze spostrzeżenia. 
Z informacji jakie zebraliśmy 
Szpital Powiatowy miał już 
wcześniej problemy z wykona-
niem kontraktu.

Ostatecznie rozmowy,   które 
prowadziliśmy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia niejako 
zmusiły nas do obrania kon-
kretnego kierunku.  Jeśli 
ktoś twierdzi, że można 
było spłacić długi Szpita-

la Powiatowego i to wy-
starczyłoby aby rozwiązać 
problem, albo nie rozumie 
sytuacji, albo też nie chce 
jej zrozumieć. Rozmowy z 
NFZ uświadomiły nam jed-
no,   Fundusz nie widzi moż-
liwości kontraktowania usług 
w dwóch szpitalach powiatu 
wałeckiego w dotychczaso-
wej wysokości.  Oznaczało 
to w najlepszym przypadku 
obniżenie kontraktów dla 
obu szpitali.   Dla Szpitala 
Powiatowego byłoby to rów-
noznaczne z popadnięciem w 
kolejną pętlę zadłużenia.  Go-
rzej,   że w rozmowach padły 
też sugestie o kontraktowa-
niu usług na zdublowanych 
oddziałach tylko dla jednego 
ze szpitali.  Oznaczało to,   że 
niektóre oddziały Szpitala Po-
wiatowego nie dostałyby kon-
traktu.  Oczywiście ktoś może 
powiedzieć,   że NFZ mógłby 
zakontraktować usługi tyl-
ko w Szpitalu Powiatowym.  
Niestety, przedstawiciel NFZ,   
który uczestniczył praktycz-
nie we wszystkich rozmowach 
wyraźnie stwierdził,   że Fun-
dusz wyżej  ocenia 107 Szpi-
tal Wojskowy i jeśli dojdzie do 
konieczności wyboru,  to on 
otrzyma kontrakt.
To niejako zmusiło Zarząd do 
przyjęcia jedynego możliwe-
go rozwiązania, czyli połącze-
nia ze Szpitalem Wojskowym. 

Szpital raz jeszcze
Mimo, że na temat połączenia wałeckich szpi-

tali mówiono i pisano już wiele, wciąż jeszcze 

pojawiają się głosy krytyki.  Przebija się w nich 

niewiedza i niezrozumienie. Czasami jednak 

trudno nie odnieść wrażenia, że chodzi o celowe 

wprowadzenie mieszkańców powiatu w błąd.
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Była to niezwykle trudna ope-
racja, nie mająca swojego od-
powiednika w kraju.
Połączenie Szpitala Po-
wiatowego i  107 Szpitala 
Wojskowego było operacją 
pierwszą w Polsce.  Nigdy 
wcześniej  nie było próby 
połączenia szpitala „cywil-
nego” z wojskowym.
Zdawaliśmy sobie sprawę,   że 
kierunek jaki obraliśmy nie 
jest  „polityczny” i przysporzy 
nam wielu problemów jak i...  
wielu przeciwników.  Oczywi-
ście można było wzorem 
poprzednich lat,  podysku-
tować na Sesjach Rady Po-
wiatu,  wziąć kolejny kredyt 
na spłacenie najpilniejszych 
wierzytelności i czekać aż 
Szpital sam padnie.  Łatwo 
byłoby wówczas zwalić 
winę na rząd, system zdro-
wotny czy przepisy. Zarząd i 
Rada Powiatu czuła się jed-
nak odpowiedzialna za pa-
cjentów i załogę szpitala.  
Mimo świadomości,   że napo-
tkamy na opór społeczny posta-
nowiliśmy działać.  To była jedy-
na,   najlepsza droga rozwiąza-
nia problemu.  Utwierdziło nas 
w tym szereg opinii osób,  do 
których zwróciliśmy się z prośbą 
o pomoc.  Ten kierunek działa-
nia popierał wojewoda,  przed-
stawiciele NFZ. 
Poparcie w naszych stara-
niach udzielił nam ówczesny 
Minister Zdrowia Zbigniew 
Religa,  Minister Obrony 
Narodowej  oraz szef woj-
skowej  służby zdrowia gen 
Andrzej Wiśniewski, zresztą 
wcześniejszy komendant 
107 Szpitala Wojskowego w 
Wałczu. 
Jak przewidzieliśmy pojawił się 
opór.  Powołany został Komi-
tet Obrony Szpitala składający 
się z pracowników Szpitala Po-
wiatowego wspierany niestety 
przez osoby,   które - delikatnie 
mówiąc - na populistycznych 
zagrywkach chciały zbić swój  
kapitał polityczny.

Wszelkie działania prowa-
dziliśmy przy otwartej  kur-
tynie informując na bieżąco 
o postępach prac.  W rozmo-
wach uczestniczyli przed-
stawiciele związków zawo-
dowych. Organizowane były 
spotkania z pracownikami. 
Załoga zarzucała nam jednak 
niedoinformowanie dlatego do 
wszystkich rozmów zaprosiliśmy 
również przedstawicieli Komite-
tu Obrony Szpitala.   Ponadto 
uczestniczyli oni w pracach ze-
społów roboczych zajmujących 
się ustalaniem szczegółów po-
łączenia.  Odbywały się również 

kolejne spotkania z załogą za-
równo władz powiatu jak rów-
nież z dyrektorem 107 Szpitala 
Wojskowego.

Po wielu trudach,   szere-
gu spotkaniach,  uzgod-
nieniach i niezliczonych 
rozmowach udało się do-
prowadzić do podpisania 
dokumentów o połączeniu. 
Oczywiście w dalszym ciągu 
pojawiały się głosy sprzeciwu,   
a w „miasto” wypuszczane były 
kolejne plotki.   Przede wszyst-
kim straszono,   że nastąpią 
zwolnienia pracowników.  Stra-
szono,   że mieszkańcy będą 
mieli utrudniony dostęp do sta-
cjonarnej  opieki medycznej.   
Zapewne oponentów bardzo 
rozczarowała sytuacja jaką za-
stali po 1 stycznia 2008 roku,   
czyli dacie kiedy 107 Szpital 
Wojskowy przejął całość świad-
czeń Szpitala Powiatowego.
Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami 100 procent za-
łogi miała możliwość przej-
ścia do 107 Szpitala Woj-
skowego.  Poza lekarzami 
skorzystało z tej możliwości 
prawie 100 procent zało-
gi.  Część lekarzy znalazła 
zatrudnienie poza powia-
tem.  Być może otrzymali tam 
korzystniejsze warunki zważyw-
szy na to,   że w całym kraju 
daje się zauważyć zastraszający 
wręcz brak lekarzy.  W niektó-
rych przypadkach należy przy-
puszczać,   że górę wzięły jed-
nak osobiste ambicje i animozje,   
które zadecydowały o odmowie 
przejścia do Szpitala Wojskowe-
go.  W każdym razie wszyscy 
mieli możliwość zatrudnienia w 
107 Szpitalu Wojskowym. Po-
nadto udało się podpisać umo-
wę z firmą,   która na terenie 
oddziału zakaźnego zamierzała 
utworzyć stację dializ.  W tym 
celu dwadzieścia pielęgniarek 
przeszło darmowe szkolenie fi-
nansowane z funduszu pracy.

Warto w tym miejscu nadmie-
nić,   że dzięki negocjacjom 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia udało się zagwa-
rantować przekazanie pra-
wie całego kontraktu Szpi-
tala Powiatowego połączo-
nej  jednostce.   Pozwoliło 
to dyrektorowi  107 Szpita-
la Wojskowego już wcze-
sną wiosną na zrównanie 
zarobków pracowników,   
którzy przeszli ze Szpitala 
Powiatowego do tych ja-
kie otrzymywali pracow-
nicy Szpitala Wojskowego.  
Realnie więc personel średni 
otrzymał kilkusetzłotowe pod-
wyżki.  Nie były to zresztą je-
dyne podwyżki w tym roku.

Zarząd cały czas monitoro-
wał i monitoruje sytuację 
pacjentów.  Wiadomo,   że 
pojawienie się większej  ilości 
pacjentów dotychczas obsłu-
giwanych przez dwa szpitale 
wymagało zmian organizacyj-
nych.  Bardzo szybko udało się 
uporządkować sytuację.  Warto 
zaznaczyć, że wszystkie działa-
nia odbywały się przy niezwy-
kle dobrej współpracy z dyrek-
torem 107 Szpitala wojskowe-
go,   Januszem Napiórkowskim. 
Reagował on natychmiast na 
wszelkie sygnały i natychmiast 
starał się rozwiązywać bieżące 
problemy.  W szpitalu rozpo-
częły się niezwykle intensywne 
prace remontowe i moderniza-
cyjne.  Wiele oddziałów spełnia 
już najbardziej  rygorystyczne 
normy. Systematycznie prowa-
dzone są dalsze prace.  Plano-
wany jest zakup nowoczesnych 
urządzeń.
Oczywiście pozostał problem 
mienia po Szpitalu Powiato-
wym. Sprzęt zgodnie z umo-
wą został przekazany do 107 
Szpitala Wojskowego. Pozostał 
rentgen, który obecnie jest 
wydzierżawiony przez firmę 
zewnętrzną.

Udało się wydzierżawić 
część pomieszczeń.  Nie-
zagospodarowany pozostał 
jeszcze budynek główny. 
To spędza sen z powiek Za-
rządowi. Zgodnie z uchwałą 
budynek ma zostać zagospo-
darowany na działalność zwią-
zaną z opieką zdrowotną. Nie 
jest prosto znaleźć chętnych 
na taki obiekt.   Zarząd przyjął 

Podczas spotkania jakie odbyło się 25 czerwca 2007 r. 
w Starostwie dyrektor szczecińskiego NFZ 
Dariusz Ruczyński stwierdził:

NFZ nie jest bezpośrednio stroną w kwestii połączenia.  • 
Natomiast na pewno z naszej  strony jest duża przychyl-
ność do pomysłu połączenia.  W chwili obecnej żaden 
szpital nie ma porządnego kontraktu.  Natomiast nie może 
być fikcji, że utrzymujemy sztucznie szpital,   skoro Szpi-
tal Powiatowy za 2006 rok nie wykonał wszystkich kon-
traktów. Istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo,  że 
usługi zakontraktujemy w jednym szpitalu.

Mariola Cieśla dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: 

Mogę przekazać stanowisko wojewody. Jest za tym aby do-• 
konało się połączenie. Na pewno budzi to niepokój, który z 
tego co słyszę wynika głównie z niewiedzy. Na pewno jeśli 
będzie to przeprowadzone z głową przyniesie korzyści.

Poseł Stanisław Wziątek (SLD) podczas spotkania zorganizo-
wanego w WCK stwierdził zapytany o ocenę połączenia:

Wiem, że nie jest politycznym to co powiem. Ale dwa • 
szpitale w powiecie nie mają racji bytu.  Decyzja o po-
łączeniu była słuszna.

zasadę zagospodarowania, ale 
nie za wszelką cenę.   Dotych-
czasowe oferty były po prostu 
zbyt niskie.   Zważywszy na ko-
nieczność podpisywania długo-
terminowych umów nie byłyby 
one korzystne dla powiatu.  

Pojawiła się jednak w 
ostatnim okresie bardzo 
poważna firma zaintereso-
wana rozpoczęciem dzia-
łalności.  Prowadzone są w 
tej  chwili rozmowy, które 
być może jeszcze w tym 
roku doprowadzą do szczę-
śliwego finału.  

Tym samym wpływy z dzierża-
wy pozwolą na spłatę rat zacią-
gniętych kredytów. Pozostały 
jeszcze do uregulowania zale-
głości względem ZUS.  Staro-
sta i Zarząd prowadzą jednak 
bardzo intensywne działania 
zmierzające do redukcji  zadłu-
żenia. Być może nowe regula-
cje prawne pozwolą przynaj-
mniej na częściową likwidację 
tego długu. 

Na koniec jeszcze raz ape-
luję o bardziej  obiektywną 
ocenę działań jakie podjął 
Zarząd i Rada Powiatu.  
Opieranie się na faktach nie 
zaś na gdzieś zasłyszanych, 
niesprawdzonych plotkach.  
Proszę uwierzyć, że decyzja o 
połączeniu była jedyną i ubo-
lewać należy,   że została pod-
jęta tak późno. 

Wicestarosta 
Jerzy Goszczyński
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Powiat Wałecki uczestniczył w 
Dniach Województwa Zachodniopo-
morskiego, które odbyły się na Sta-
rym Rynku w Poznaniu. 

Uroczystego otwarcia Dni Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego or-
ganizowanych pod hasłem „MORZE 
PRZYGÓD” dokonał Norbert Obrycki 
Marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Dni Województwa 
Zachodniopomorskiego w Poznaniu
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Delegacja Powiatu Wałeckiego przebywająca w 
Niemczech podpisała Umowę Partnerską z Powiatem 
Osnabrück oraz wspólną deklarację o współpracy 
między Powiatem Osnabrück, Gminą Bad Essen a Po-
wiatem Wałeckim i Miastem Wałcz.

Współpraca z Powiatem Osnabrück (Niemcy)

1
3

 l
ip

ca
  
2

0
0

7
r.

Starostwo Powiatowe w Wałczu i Fundacja Sportu, 
Zdrowia i Turystyki EST zorganizowały pierwszy w 
powiecie wałeckim EST Maraton, którego uroczysty 
start odbył się na Placu Wolności w Wałczu. 
Uroczystego otwarcia EST Maratonu dokonał Bogdan Wan-
kiewicz Starosta Wałecki zaś zawodników na starcie 
honorowym wystartował Paweł Suski Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Wałczu. 
W Maratonie udział wzięło 102 zawodników z Wałcza, Piły, 
Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Szczecina, Turunia, Złoto-
wa, Szydłowa i pojedynczy zawodnicy z innych miejscowości.  

I EST Maraton w Wałczu
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W auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu w obecności nota-
riusza Bogusława Tarki uroczyście podpisano porozu-
mienie o połączeniu wałeckich Samodzielnych Publicz-
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej tj. Szpitala Powiato-
wego w Wałczu, dla którego organem założycielskim 
jest Rada Powiatu w Wałczu i 107 Szpitala Wojskowe-
go z Przychodnią, dla którego organem założycielskim 
jest Minister Obrony Narodowej. 
Aktu podpisania porozumienia dokonali:  W imieniu Mini-
stra Obrony Narodowej: Płk dr n. med. Andrzej Wiśniew-
ski Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, zaś w 
imieniu Powiatu Wałeckiego: Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.
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2007-2008
Wysokie 14 miejsce w Rankingu Szkół 
Ponadgimnajzlanych (na ok. 250 szkół 
w województwie) zajęło I Liceum Ogól-
nokształcące im. Kazimierza Wielkie-
go (Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu), zaś 
w skali kraju 272 miejsce w IX edycji 
Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Po-
nadgimnazjalnych zorganizowane-
go przez Tygodnik „Perspektywy” i 
dziennik „Rzeczpospolita”.

Wysokie miejsce ZS Nr 1 w Wałczu 
w rankingu szkół 
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Uroczysta sesja Rady Powiatu w Wałczu, na której 
dokonano podpisania Porozumienia o Partnerskiej 
Współpracy pomiędzy powiatami: Czarnkowsko - 
Trzcianeckim, Strzelecko - Drezdeneckim i Wałeckim.  

Uroczystość odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich Bukowina w Wałczu.

Trójporozumienie powiatów
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Poprzez podpisaną Umowę Partnerską Powiat Wałecki i Po-
wiat Osnabrück potwierdzają gotowość współpracy pełnej 
zaufania między samorządami, organizacjami, instytucjami, 
a przede wszystkim między zwykłymi obywatelami w obsza-
rze kultury, oświaty, sportu oraz gospodarki. 

ważne  wydarzen ia  w pow i ec i e

Powiat Wałecki reprezentowali: 
Paweł Suski Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyń-
ski Wicestarosta i Roman Wiśniewski Naczelnik Wy-
działu Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powia-
towego w Wałczu. 

Cztery powiaty: świdwiński, szczecinecki, drawski 
oraz wałecki promowały się na DWZ w Poznaniu pod 
wspólnym hasłem: „A może nie nad morze”, zaś hasłem pro-
mującym nasz powiat było: „POWIAT WAŁECKI DOBRY 
KLIMAT”, w domyśle dla inwestora, turysty i ciebie. 
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Uroczysta gala wręczania nagród honorowych „LAUR 
POWIATU WAŁECKIEGO” 2008, która odbyła się w 
Wałeckim Centrum Kultury. 

Nagroda przyznawana była w kategoriach: działal-
ność gospodarcza, działalność społeczna, działalność 
sportowa i działalność kulturalna. Za szczególnie wybit-
ne osiągnięcia, które przyczyniły się do gospodarczego, kul-
turalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wa-
łeckiego przyznawana jest również nagroda specjalna „Super 
Laur” Powiatu Wałeckiego.

W kategorii „działalność gospodarcza”, nagrodę 
główną LAUR POWIATU WAŁECKIEGO otrzymał 
„VNH Fabryka Grzejników” w Wałczu, a nagrodę 
odebrał Dariusz Szalla.

Nominacje w tej kategorii przyznano dla: „Żywiec Zdrój” z 
Mirosławca - Janusz Juszczyk oraz „Ludwig Czekola-
da” z Tuczna - Krystyna Stysińska i Jarosław Berlin. 

W kategorii „działalność społeczna” nagrodę głów-
ną LAUR POWIATU WAŁECKIEGO zdobył „Caritas 
Parafii” św. Antoniego w Wałczu, a nagrodę odebrała 
Halina Łubińska. 

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2008
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Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki spotkał się 
w Starostwie Powiatowym w Wałczu z Wiesławem 
Sikorskim Zastępcą Dyrektora Naczelnego Central-
nego Ośrodka Sportu w Warszawie. 

W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP 
i Zdzisław Ryder Dyrektor COS OPO Bukowina. Spo-
tkanie dotyczyło wspólnych przedsięwzięć na rzecz uzyskania 
statusu bazy pobytowej w Centralnym Ośrodku Sportu Buko-
wina - Wałcz dla jednej z drużyn w czasie EURO 2012.

EURO 2012 w Wałczu
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Przebudowa obiektów KP PSP w Wałczu

W Starostwie Powiatowym w Wałczu podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy Powiatem Wałeckim, Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczeci-
nie oraz Komendą Powiatową PSP w Wałczu dotyczą-
ce wsparcia inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa 
obiektów Komendy Powiatowej PSP w Wałczu przy ul. 
12 lutego 20” realizowanej w ramach „Programu mo-
dernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009”.
Na mocy tego porozumienia Zarząd Powiatu przeznaczył na w/w 
cel dotację w kwocie 100 000 tys. zł. 
Na spotkaniu podpisana została również Strategia Rozwoju Kra-
jowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Powiecie Wałeckim 
do roku 2015. 
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Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu re-
habilitacji oraz terapii zajęciowej w Domu Pomocy 
Społecznej w Wałczu. 
W uroczystości uczestniczyli: Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Paweł Suski 
Poseł na Sejm RP, Mieczysław Augustyn Senator RP, 
Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, Andrzej 
Kowalczyk Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału 
PFRON, przedstawiciele jednostek powiatowych, starostwa po-
wiatowego, duchowieństwa oraz radni Rady Powiatu w Wałczu.

Otwarcie nowego obiektu w DPS w Wałczu
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W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Bukowina - 
Wałcz odbył się Konwent Starostów Województwa Za-
chodniopomorskiego. 
W konwencie uczestniczyli: Marcin Zydorowicz Wojewoda Za-
chodniopomorski, Władysław Husejko Wicemarszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego Stanisław Gawłowski 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Ewa Stanec-
ka Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz starostowie po-
wiatów woj. zachodniopomorskiego. Powiat Wałecki reprezentowali: 
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński 
Wicestarosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu. 

Konwent Starostów na Bukowinie
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Nominacje w tej kategorii przypadły dla: Fundacji „Lider 
Wałecki” w Wałczu - Janusz Bartczak i Stowarzyszenie 
Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” w Wałczu - ode-
brała Magdalena Krawczyk. 
W kategorii „działalność kulturalna” LAUR POWIATU 
WAŁECKIEGO otrzymał Marek Giłka z Wałcza. 
Nominacje w tej kategorii i wyróżnienia w postaci grawer-
tonów przypadły dla: „Chóru Kolegium Nauczycielskie-
go” w Wałczu oraz Zespołu Tanecznego „ABRAKADA-
BRA” w Mirosławcu. W imieniu Chóru nagrodę odebrała 
Małgorzata Izban, a Zespołu „Abrakadabra” - Katarzyna 
Zajączkowska.

Nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia „SUPER 
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO” otrzymał Pan Jarosław 
Horodecki właściciel firmy „Ekomech” i współtwórca idei 
powstania „Elektrociepłowni” w Wałczu.

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w 
uroczystościach z okazji 10 - lecia Caritas Parafii pw. 
św. Antoniego w Wałczu.
Jubileuszowe obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. 
św. Antoniego, którą odprawił proboszcz parafii o. Andrzej Wło-
darczyk. Po Mszy św. na plebanii odbyło się okolicznościowe spo-
tkanie członków Caritas Parafii, sympatyków oraz zaproszonych 
gości. Spotkanie, któremu przewodniczyła Halina Łubińska Prezes 
Caritas Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu, było okazją do podsu-
mowania działalności Caritas oraz wyróżnienia wolontariuszy, któ-
rzy bezinteresownie pomagają potrzebującym pomocy. Proboszcz 
Andrzej Włodarczyk oraz Burmistrz Miasta Wałcza wręczali pamiąt-
kowe nagrody książkowe i dyplomy. Otrzymali je: 
Halina Łubińska, Elżbieta Lewandowska, Irena Gonet, 
Zofia Krawiec, Józefa Trzemielewska, Alicja Słowińska, 
Anna Winiarska i Ryszard Zabielski. Na zakończenie wszy-
scy obecni na spotkaniu obejrzeli film pt. „Edi”.

X - lecie Caritas Parafii
pw. św. Antoniego w Wałczu
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Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki podczas inaugu-
racyjnego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, 
otrzymał od Marszałka Województwa nominację na 
członka komitetu.

Starosta Wałecki Członkiem Komitetu 
Monitorującego RPO
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W Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wałeckiego i władz Miasta Wałcza. 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki uczestniczyli: Jerzy Goszczyński Wice-
starosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, 
Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Maria Morawicz 
Skarbnik Powiatu, Zdzisław Tuderek Burmistrz Mia-
sta Wałcza, Jolanta Wegner Wiceburmistrz Miasta 
Wałcza i Maciej Zaręba Wiceburmistrz Miasta Wałcza.  
Na posiedzeniu omawiane były sprawy wspólnych przedsię-
wzięć, które zdynamizowałyby rozwój miasta Wałcza i Po-
wiatu Wałeckiego. Poruszane były tematy wspólnych pro-
jektów realizowanych ze środków Unii Europejskich, dzia-
łań na rzecz oświaty i szkolnictwa wyższego oraz sportu.  
Poruszano tematykę projektów termomodernizacji obiektów uży-
teczności publicznej oraz informatyzacji realizowanych ze środków 
UE. Uzgodniono, że spotkania takie będą miały charakter cykliczny, 
a następne odbędzie się na początku czerwca br.

Spotkanie władz Powiatu i Miasta Wałcza
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Na scenie Wałeckiego Centrum Kultury zaprezento-
wali się podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej: 
Czarne, Wałcz, Krajenka, Modrzewiec Rębino, Stargard 
Szczeciński, Białogard, Szczecinek, Okonek, Gębice, Ja-
strowie, Środowiskowego Domu Samopomocy Wałcz, 
Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” 
Wałcz, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wałcz i Domu 
Pomocy Społecznej Wałcz.
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki, a prowadził go znany z TVN Tomasz 
Zubilewicz.

I Wałeckie spotkania artystyczne 
dla osób niepełnosprawnych „CON ANIMA”
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Podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego, 
które odbywały się we Wrocławiu przedstawiciele Po-
wiatu Wałeckiego zorganizowali stoisko prezentujące 
walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz bogaty poten-
cjał gospodarczy powiatu. 
Powiat Wałecki i Miasto Wałcz jako jedyni uczestnicy Targów 
prezentowały się we wspólnym połączonym namiocie. Stoisko i 
ekspozycje, jakie przygotowali przedstawiciele powiatu cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Dni Województwa Zachodniopomorskiego 
we Wrocławiu 
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W ramach XI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałeckim 
Centrum Kultury odbyło się seminarium poświęcone 
konserwacji zabytków sakralnych na terenie powiatu.
Gościem seminarium była Ewa Stanecka Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków. W seminarium uczestniczyli: Tadeusz 
Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Zbigniew Wolny Se-

Seminarium w Wałeckim Centrum Kultury
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Podczas XVI sesja Rady Powiatu w Wałczu III ka-
dencji, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
Wałcza Rada Powiatu przyjęła dwa oświadczenia w 
przedmiocie zamiaru likwidacji 12 Bazy Lotniczej w 
Mirosławcu oraz w przedmiocie zaniechania budowy 
obwodnicy miasta Wałcza.
Pełne treści oświadczeń znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.spow.walcz.ibip.pl oraz zamieszczone były w 
poprzednim numerze naszego pisma.

Oświadczenia Rady Powiatu w Wałczu 
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Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki spotkał się w 
Ministerstwie Środowiska w Warszawie ze Stanisła-
wem Gawłowskim Wiceministrem Środowiska. 
Spotkanie dotyczyło drugostronnego zasilania powiatu wa-
łeckiego, zamiaru zaniechania budowy obwodnicy dla powia-
tu oraz zamiaru likwidacji 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu. 
Starosta Wałecki spotkał się też w Warszawie z Mał-
gorzatą Skuchą Wiceprezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w sprawie termomodernizacji bu-
dynków użyteczności publicznej w powiecie wałeckim.

Spotkania robocze Starosty w Warszawie
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W ramach Trójporozumienia Powiatów Bogdan Wan-
kiewicz Starosta Wałecki, Piotr Pawlik Przewodni-
czący Rady Powiatu, Jerzy Goszczyński Wicestaro-
sta Wałecki oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu 
uczestniczyli w spotkaniu trzech powiatów: strzelecko 
- drezdeneckiego, czarnkowsko - trzcianeckiego i wa-
łeckiego organizowanym pod hasłem: „Spotkajmy się 
na miedzy”, które odbyły się Miałach (gm. Wieleń).

„Spotkajmy się na miedzy”
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Dobry  K l ima t

kretarz Powiatu i Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Powiatu.
Inicjatorem i organizatorem konferencji był: Zbigniew 
Augustyniak Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego oraz Starostwo Powiatowe w Wałczu.  
Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków opowiedziała o swojej współpracy z władzami 
miasta, gminy i powiatu oraz przedstawiła plany remontów, jakie 
zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.
Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformoweał o prze-
pisach prawnych dotyczących ulepszania i remontów obiek-
tów budowlanych. Obecni na seminarium mogli podziwiać 
na prezentacji fotografie przydrożnych kapliczek, których w 
powiecie wałeckim jest ponad sto. Organizacja takich semi-
nariów i wystaw ma na celu przybliżenie i ocalenie od zapo-
mnienia wielu ciekawych miejsc, które kryje powiat wałecki. 
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„Blisko - Boisko” w Powiecie Wałeckim

Otwarcie dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią przy 
Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu do piłki nożnej oraz wie-
lofunkcyjnego do gier zespołowych, koszykówki, siat-
kówki i piłki ręcznej, które powstały dzięki staraniom 
władz samorządowych powiatu wałeckiego.
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W Wołowych Lasach gm. Człopa odbyły się Powiatowo 
- Gminne uroczystości z okazji „Święta Plonów”. 
Na tegorocznych dożynkach, które zorganizowane zostały 
przez Starostwo Powiatowe w Wałczu i Urząd Miasta i Gmi-
ny Człopa władze samorządowe Powiatu Wałeckiego repre-
zentowali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta, Piotr Pawlik Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Wałczu oraz Zbigniew Wolny Se-
kretarz Powiatu.
W uroczystościach uczestniczyli: Władysław Husejko Mar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego, Halina 
Rakowska Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Piotr Świ-
derski Wójt Gminy Wałcz oraz przedstawiciele ze wszyst-
kich gmin powiatu wałeckiego.

Dożynki Powiatowo - Gminne
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Uroczystość z okazji Wmurowania Aktu Erekcyjne-
go Rozbudowy Strażnicy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Ga-
śniczej w Wałczu przy ul. 12 Lutego. 

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego w KP PSP
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W Wałeckim Centrum Kultury w obecności władz sa-
morządowych powiatu wałeckiego i miasta Wałcza 
podpisane zostały partnerskie umowy między powia-
tami: Wałeckim i Osnabrück oraz między miastami 
Wałcz i gminą Bad Essen, a także wspólna deklaracji 
o współpracy między powiatem wałeckim i miastem 
Wałcz a powiatem Osnabrück i gminą Bad Essen.
W dniach 4 – 18 sierpnia 2008 r. w Centralnym Ośrod-
ku Sportu OPO Bukowina w Wałczu odbywał się zor-
ganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wałczu 
Międzynarodowy Obóz Integracyjny Dzieci i Młodzie-
ży „JUGENDCAMP 2008” pod hasłem „Silne Regiony 
– Silna Europa”. 

Porozumienie z Powiatem Osnabrück
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24 sierpnia br. Starostwo Powiatowe w Wałczu, Fun-
dacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST- i Urząd Miasta 
Wałcza  zorganizowali kolejną już edycję EST Mara-
tonu rowerowego Wałcz 2008, który stał się już im-
prezą powiatową. 

II EST Maraton Rowerowy w Wałczu
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W Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich Wałcz - Bukowina odbyła się: 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 
„EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE DETERMINANTY 

ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO”.

Konferencja naukowa na Bukowinie
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W dniach 10-11 października 2008 r. w Ośrodku Przygo-
towań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu odbyło się 
II Zachodniopomorskie Forum Przewodniczących Rad 
Gmin, Powiatów i Sejmiku Województwa. 
Organizatorami Forum byli Urząd Marszałkowski w Szczecinie, 
Michał Łuczak Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego i Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu w 
Wałczu. W Forum, które powstało na wzór konwentów staro-
stów powiatów udział wzięło ok. 80 przewodniczących rad po-
wiatów i gmin z województwa zachodniopomorskiego.

Forum Przewodniczących na Bukowinie
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         AlendariumK

W Powiecie Wałeckim przebywała delegacja Ambasa-
dy Republiki Korei Południowej i przedstawicieli Izby 
Gospodarczej POLSKA - KOREA POŁUDNIOWA. 

W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy Starosty Wa-
łeckiego i Izby Gospodarczej POLSKA - KOREA PO-
ŁUDNIOWA uczestniczyli: konsul Ambasady Republiki 
Korei Jongho Choi, Dyrektor Generalny Korea Trade 
Center Warsaw Tai-Sik Lee, Dyrektor Korea Exim-
bank Byung- Chul Won, Prezes Izby Gospodarczej 
Polska-Korea Południowa Bożena Giacchini, Wice-
prezes Izby Gospodarczej Polska-Korea Południowa 
James Nam, dr Jerzy Rzymanek Izba Gospodarcza 
Polska-Korea, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, 
Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i 
Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wał-
czu i Eugeniusz Wilczyński Sekretarz Miasta Wałcza. 

Wizyta delegacji KOREI PŁD. 
w powiecie wałeckim
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Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Gosz-
czyński Wicestarosta i Tadeusz Łożecki Członek Zarzą-
du Powiatu uczestniczyli w uroczystościach z okazji I 
Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. 
św. Mikołaja w Wałczu, a następnie absolwenci i zapro-
szenie goście udali się do Wałeckiego Centrum Kultu-
ry, gdzie odbyła się Inauguracja I Zjazdu Absolwentów. 
Była to znakomita okazja na powspominanie i spotkanie 
z wychowawcami oraz przyjaciółmi ze „szkolnej ławy”.  
W uroczystościach uczestniczył Stanisław Gawłowski se-
kretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

I Zjazd Absolwentów ZS Nr 3 w Wałczu
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Dobry  K l ima t

Delegacja z Korei Południowej zwiedziła Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu oraz gościła z wizytą w 
„VNH Fabryka Grzejników” oraz „Ozen Plus”. Podczas spotkania 
dokonano prezentacji firm działających w Powiecie Wałeckim 
oraz ustalono, że przedstawicielom strony koreańskiej zostanie 
przedstawiony potencjał oraz oferty wszystkich firm chętnych do 
współpracy z terenu powiatu wałeckiego. Zainteresowani prosze-
ni są o kontakt z Romanem Wiśniewskim. 

15 listopada delegacja z Korei Płd. i Izby Gospodarczej 
spotkała się w Szczecinie z władzami Województwa Za-
chodniopomorskiego i Szczecina. Delegację gościli: Marcin 
Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski, Wojciech 
Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomor-
skiego, Krzysztof Nowak W-ce Prezydent Szczecina W 
spotkaniach uczestniczyli również m. in. Zbigniew Wolny 
Sekretarz Powiatu Wałeckiego i Roman Wiśniewski Na-
czelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Wałeckiego.  
W czasie wszystkich spotkań wyrażono intencje dalszych kontaktów 
władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego i powia-
tu wałeckiego oraz przedstawicieli władz rządowych województwa z 
władzami prowincji z Korei Południowej. Władze Korei Płd. zapropo-
nują odpowiednie prowincje z ich kraju z którymi mógłby współpra-
cować Powiat Wałecki i Województwo Zachodniopomorskie. Podczas 
spotkań i rozmów, które przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze 
ustalono, że przygotowana będzie wizyta ambasadora Korei Płd. w 
Szczecinie oraz wizyta polskich władz rządowych i samorządowych 
wraz z grupą przedsiębiorców województwa w Korei Południowej. 
Intencją spotkań było przeniesienie współpracy również na poziom 
gospodarczy z korzyścią dla przedsiębiorstw koreańskich i polskich.

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałec-
kiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Tade-
usza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Zbignie-
wa Wolnego Sekretarza Powiatu w Klubie Garnizo-
nowym w Wałczu odbyły się powiatowe obchody 
Dnia Edukacji Narodowej.
     W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz mia-
sta Wałcz, instytucji oświatowych, duchowieństwa, wojska, 
policji, straży pożarnej oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele.
    Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki w krótkim wy-
stąpieniu podsumował miniony rok szkolny i wyniki egzami-
nów maturalnych. Wicestarosta wysoko ocenił osiągnięcia 
uczniów i pracę przygotowujących ich nauczycieli. Wyniki 
egzaminów maturalnych uzyskane przez uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu powiatu wałeckiego są lepsze 
niż uzyskane w sąsiednich powiatach: pilskim, złotowskim i 
czarnkowsko-trzcianeckim. Egzamin dojrzałości pozytywnie 
zdało 80,4 % uczniów, co jest zasługą nauczycieli, którzy 
niejednokrotnie pracują z młodzieżą pochodzącą z różnych 
środowisk i o różnych możliwościach. Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej Wicestarosta przekazał słowa uznania i serdecz-
ne podziękowanie wszystkim nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi szkół za ich wkład w edukację młode-
go pokolenia w powiecie wałeckim.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do do-
cenienia pracy nauczycieli. Wyróżnienia otrzymali: 
Janina Kobus (ZS nr 1), Małgorzata Nazarek (ZS Nr 
1), Magdalena Morawska (ZS nr 2), Alina Jackow-
ska i Renata Szalla (z ZS nr 3), Grzegorz Kołtan (ZS 
nr 4 RCKU), Sławomir Niewczas (II LO), Teresa Ma-
chalska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). 
Wyróżnienia otrzymali dyrektorzy szkół: Waldemar 
Rogulski (ZS Nr 1), Renata Piasecka (ZS Nr 2), Piotr 
Filipiak (ZS Nr 3), Dorota Matuszak-Klupczyńska (ZS 
Nr 4), Leszek Molka (II LO) oraz Marek Syrnyk Dy-
rektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Listy gratulacyjne Starosty Wałeckiego otrzymali nauczy-
ciele-stażyści: Anna Rybicka i Monika Oleksiejuk (ZS 
nr 2), Marek Michalski, Krzysztof Wysocki, Łukasz 
Podkowa i Ewelina Sajpel-Kotur (wszyscy ZS nr 3), 
Natasza Mai-Szmulczyńska, Karolina Wiza i Jaro-
sław Huber (wszyscy ZS nr 4 RCKU) oraz Grzegorz 
Marszałkowski (LO II).

Uroczystości zakończyły się występami artystycznymi przygoto-
wanymi przez nauczycieli i uczniów ZS nr 1 i ZS nr 2 w Wałczu.

Dzień Edukacji Narodowej w powiecie
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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


