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Kupiłeś lub sprzedałeś samochód, motocykl lub 
inny pojazd ?

ciąg dalszy na str. 3 >>>

Strona 8

Strona 6

Strona 10

Co słychać w Metalowych 
Inspiracjach?

Kolejny krok w sprawie za-
nieczyszczenia powietrza na 
Zatorzu został zrobiony. 

Profilaktyka złamań oste-
oporotycznych dla miesz-
kańców powiatu wałec-
kiego na lata 2020 - 2022

Wydział Komunikacji i  Trans-
portu Starostwa Powiatowego w Wał-
czu przypomina o obowiązku za-
wiadamiania organu rejestracyjnego 
o nabyciu lub zbyciu pojazdu zareje-
strowanego w kraju.

Co prawda, zgodnie z przepisa-
mi prawa o ruchu drogowym, termin 
na dokonanie powyższej czynno-
ści wynosi 30 dni, jednak obecnie, 
tymczasowo ze względu na przepisy 
szczególne, dla transakcji zawartych 
od dnia 1 czerwca 2021 roku, termin 
ten został wydłużony do 60 dni.

W powyższym terminie istnieje 
również obowiązek zarejestrowania 
pojazdu sprowadzonego z kraju Unii 
Europejskiej.

Niedokonanie powyższej czyn-
ności we wskazanym wyżej termi-
nie, na podstawie art. 140mb oraz 
art. 140n ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
nakłada na organ obowiązek wydania 
decyzji administracyjnej o nałożeniu 
kary pieniężnej z tytułu niedokona-
nia powyższej czynności, w wysoko-
ści 200 -1000 zł. 

Wysokość kary uzależniona jest 
od:
• zakresu naruszenia,
• powtarzalności naruszeń,
• korzyści finansowych uzyska-
nych z tytułu naruszenia.

Jednocześnie należy mieć na 
uwadze, że poprzez nabycie pojaz-
du rozumie się również przypadki 
otrzymania spadku (datą „nabycia” 

jest data uprawomocnienia się posta-
nowienia o nabyciu spadku), a także 
np. „dopisanie” współwłaściciela do 
dowodu rejestracyjnego, na podsta-
wie umowy darowizny, sprzedaży, 
oświadczenia o  braku rozdzielności 
majątkowej współmałżonków itp.

Obowiązek dokonania zawiado-
mienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu 
ciąży na każdym ze współwłaścicieli 
pojazdu z osobna.

Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu 
pojazdu można dokonać:
• w pokoju nr 4 Starostwa Powiato-
wego w Wałczu, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 7.30 – 15.00,
• poprzez umieszczenie 

Warto wiedzieć 
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Szanowni Państwo,
Oddajemy do Waszych rąk drugi numer 

Biuletynu Informacyjnego. W tym wydaniu 
chcę zwrócić uwagę na ważny aspekt, jakim jest 
szeroko zakrojone partnerstwo pomiędzy sa-
morządami naszego powiatu. 

Tylko wspólne działania w partnerstwie 
mogą przynieść konkretne rezultaty. Tym bar-
dziej cieszy duża aktywność gmin i Powiatu 
Wałeckiego w definiowaniu lokalnych potrzeb 
i określaniu ich zaspokojenia. Z naszych lo-
kalnych doświadczeń wynika, że współpraca, 
partnerstwo ma zdecydowaną przewagę nad 
indywidualnym działaniem danej jednostki 
samorządu terytorialnego. Jednocześnie należy 
pamiętać, że partnerstwo wymaga od poszcze-
gólnych samorządów podejmowania przemy-
ślanej i celowej współpracy oraz planowania 
przedsięwzięć, które będą aktywizować poten-
cjał partnerstwa wzmacniając jego rozwój. 

Bazując na doświadzceniach z dwóch po-
przednich perspektyw UE w latach 2007 – 2014 
i 2014 – 2020, gdzie jednym z najważniejszych 
założeń były relacje współpracy, szczególnie 
w  obszarze komunikacji interprsonalnej czyli 
porozumiewania się, zrealizowaliśmy bardzo 
ważny projekt pod nazwą ,,Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie 
powiatu wałeckiego’’ w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013. W projekcie udział wzięło 5 samorządów: 
Lider projektu: Powiat Wałecki i partnerzy 
projektu: Miasto Wałcz, Gmina Wałcz, Miasto 
i Gmina Człopa, Miasto i Gmina Mirosławiec 
(udziału w projekcie nie wzięło Miasto i Gmina 
Tuczno). Projekt objął kompleksową termomo-
dernizację 26 obiektów użyteczności publicznej, 
polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, 
ociepleniu dachów, modernizacji instalacji c.o. 
i c.w.u. z wykorzystaniem OZE oraz wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej, min: przedszkola 
– 6, szkoły – 14, urzędy publiczne – 2, budynek 
po byłym szpitalu powiatowym, przychodnie – 
2, pomoc społeczna i socjalna – 1, inne obiekty 
publiczne – 1. Wartość całkowita projektu – 27 
019 738,74 PLN. 

Kolejnym ważnym projektem w ramach 
partnerstwa był Kontrakt Samorządowy (KS). 
Pomyślany został jako pośrednia formuła po-
między Zintegrowanymi Instrumentami Tery-
torialnymi (ZIT) a Rozwojem Lokalnym Kiero-
wanym przez Społeczność (RLKS) i skierowany 
był do JST województwa zachodniopomorskie-
go. Projekt był realizowany w perspektywie UE 
2014-2020. Kontrakt Samorządowy wymusił 
współpracę wszystkich partnerów (w projekcie 

brały udział wszystkie samorządy Powiatu Wa-
leckiego) oraz przedsiębiorcy, sektor edukacji 
i nauki, organizacje pozarządowe, w tym Lokal-
ne Grupy Działania, działających na obszarze 
Powiatu Wałeckiego. W ramach KS zrealizowa-
no 21 projektów na łączną kwotę 33 238 074, 24 
PLN. 

Zdobyte doświadczenie w poprzednich 
perspektywach unijnych uzmysłowiły wszyst-
kim samorządom, że współpraca jest ważnym 
elementem w ich funkcjonowaniu. W nowej 
perspektywie 2021 – 2027, gminy i powiaty 
w swoich założeniach zmierzają do koncepcji 
tworzenia sieci współpracy podmiotów pu-
blicznych, wprowadzając ważny czynnik jakim 
są mechanizmy konkurencyjności. W efekcie 
zapoczątkowany proces powinien doprowadzić 
do sprawnie działającej administracji publicznej. 
Samorządy lokalne dążąc do właściwych relacji 
na linii władze lokalne a lokalna społeczność po-
dejmują współdziałanie na wielu płaszczyznach, 
zapraszając do współpracy różnych interesariu-
szy jako warunek konieczny w partnerstwie. 
Zaspokajając zbiorowe potrzeby mieszkańców 
samorząd lokalny będzie warunkował właści-
wy poziom rozwoju społeczno-gospodarcze-
go w  długim okresie jego działalności. Skład  
Partnerstwa nie jest przypadkowy, sygnalizuje 
mocne związki pomiędzy partnerami, wielo-
letnia już współpraca, umożliwiła Partnerom 
podpisać list intencyjny o udziale w projekcie 
Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). Tak, 
więc w nowej perspektywie UE 2021-2027 two-
rzą partnerstwo: Powiat Wałecki (lider), Gmina 
Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz, Miasto 
i Gmina Człopa, Gmina i Miasto Mirosławiec, 
Gmina i  Miasto Tuczno. Dzięki wielomie-
sięcznej pracy opracowano diagnozę sytuacji 
społeczno-gospodarczo-przestrzennej gmin 
i powiatu, a następnie strategię terytorialną dla 
Powiatu Wałeckiego z pakietem przedsięwzięć 
podnoszących jakość życia mieszkańców. 
Zwrócono szczególnie uwagę na takie aspekty 
jak:
1. Dążenie do zrównoważonego rozwoju 

w ramach współpracy samorządów,
2. Stworzenie harmonijnego rozwoju aktyw-

ności społecznych i gospodarczych,
3. Dążenie do podniesienia poziomu życia 

mieszkańców,
4. Wykorzystanie nowoczesnych technik in-

formacyjnych  (innowacyjnej inteligentnej 
technologii)

Działania te są zorientowane na poprawę 
jakości życia lokalnej społeczności, a mianowi-
cie wskazują, że razem można stworzyć silny i 

innowacyjny powiat otwarty i atrakcyjny dla po-
koleń. W ramach Partnerstwa stworzono „Sieć 
współpracy zarządzania strategicznego gmin na 
rzecz kompleksowego rozwoju Powiatu Wałec-
kiego”, które zdefiniowało dwa cele strategiczne:
1. Gospodarka lokalna, w tym turystyka, 

oparta o silną infrastrukturę, rozwijająca się 
dzięki innowacyjnym technologiom, wie-
dzy i edukacji,

2. Społeczność Partnerstwa – otwarta, współ-
pracująca, dbająca o przyszłość pokoleń 
i  tożsamość kulturową, wspierana inteli-
gentnymi instytucjami.

W trakcie prac wyodrębniono 2 projekty 
strategiczne „Nowoczesny Powiat” i „Pojezierze 
atrakcji”. W obu projektach bardzo mocno zaak-
centowano partnerstwo, które ma wnieść istot-
ne wartości dla Partnerstwa, jak: zrównoważony 
rozwój społeczno-ekonomiczny oraz wyelimi-
nowanie negatywnych tendencji rozwojowych. 

Nowoczesny Powiat to:
1. Wałecka Baza Edukacji i Biznesu,
2. Wałeckie Centrum Innowacji 

Cyfrowych,
Pojezierze Atrakcji to:
1. Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe, 

jakość i czyste powietrze,
2. Klimat do wzajemnej współpracy 

i integracji,
3. Dostępność komunikacyjna,
4. Klimat dl a przedsiębiorczości.
Szanowni Państwo plany naszego Part-

nerstwa są bardzo ambitne. Myślę, że współpra-
ca zaowocuje tym, że będziemy mogli realizo-
wać nasze zamierzenia w partnerstwie na rzecz 
kompleksowego rozwoju Powiatu Wałeckiego.
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zawiadomienia w urnie znajdującej się 
przy wejściu do budynku,
• drogą elektroniczną.

Wzór formularza „zawiadomienia 
o zbyciu/nabyciu pojazdu” znajduje się 
w Urzędzie i można go również pobrać 
pod adresem:
https://bip.powiatwalecki.pl/strony/

O diagnozę sytuacji, w jakiej znalazły 
się szkoły w wyniku pandemii - jak kadra 
kierownicza oraz nauczyciele radzili sobie 
w pracy zdalnej, jakie były ich doświadcze-
nia, odczucia, problemy; jakie narzędzia, me-
tody i rodzaje wsparcia okazały się skuteczne 
w nowej rzeczywistości szkolnej zapytaliśmy 
przedstawicieli szkół ponadpodstawowych 
w Powiecie Wałeckim. 

„Nikt by się nie spodziewał, że nadej-
dzie czas, kiedy szkoły zostaną zamknięte, 
a lekcje będą odbywały się on-line. Ten czas 
nastąpił w marcu 2020, to wtedy wszyscy 
musieliśmy przejść na nową formę komuni-
kacji. Nie byliśmy do tego przygotowani, ani 
my – nauczyciele, ani uczniowie.

Praca on-line z dziennikiem elek-
tronicznym, wysyłanie informacji i  zadań 

- takie były początki zdalnej edukacji. Szybko 
jednak dokonaliśmy  „adaptacji technicznej”, 
nauczyliśmy się obsługi platform komu-
nikacyjnych i przeszliśmy na prowadzenie 
zdalnie lekcji na żywo. Każdy nauczyciel 
kształcił się systemowo (szkolenia w szkole) 
i pozasystemowo  (samodoskonalenie, bez-
cenna wymiana informacji i doświadczeń). 
W organizację nauczania zdalnego mocno 
zaangażował się Samorząd- ujednolicenie 
korzystania z platform komunikacyjnych, 
doposażenie w sprzęt nauczycieli i uczniów 
to tylko niektóre z form wsparcia.

Rekrutację do naszej szkoły prze-
prowadzaliśmy również zdalnie. Nie było 
Giełdy Zawodoznawczej, nie było Dni 
Otwartych … była komunikacja on-line 
z absolwentami i ich rodzicami oraz pomy-
słowość i entuzjazm naszych nauczycieli. 

Suma summarum zadanie zostało wyko-
nane. Otworzyliśmy zamierzoną  ilość klas. 
Oddziały są liczne, widać, że coraz więcej 
młodych ludzi i ich rodziców stawia na 
szkolnictwo zawodowe. W  Powiatowym 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Wałczu oferujemy szeroką gamę 
atrakcyjnych zawodów, kształcimy fachow-
ców w różnych dziedzinach,  zarówno w kla-
sach branżowych I stopnia jak i technikach 
zawodowych.

Poradziliśmy sobie w tej nowej, trudnej, 
pandemicznej rzeczywistości.

Jaka była cena zdalnej komunikacji? 

Młodzi ludzie w nietypowych warun-
kach musieli uczyć się i dojrzewać, wielu 
z nich nie radziło sobie z taką sytuacją. Za-
gubiony został wymiar społeczny nauczania, 
lekcje stały się dla ucznia mniej atrakcyjne, 
obniżyła się motywacja do nauki. Ucznio-
wie nie byli przygotowani do samodzielnej 
nauki, do organizowania sobie samodzielnie 
dnia pracy. Nasiliły się problemy psychospo-
łeczne młodych ludzi. Pogorszyły się relacje 
z rówieśnikami i nauczycielami. Wszyscy 
przekonaliśmy się, jak ważne są relacje in-
terpersonalne! W szkole nigdy nie jesteś 
sam. Nikt i nic nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu. We wrześniu tradycyjnie wrócili-
śmy do szkolnych klas. Cieszymy się swoją 
obecnością i niech tak trwa!” (Małgorzata 
Laskowska – Iwanowicz, wicedyrektor Po-
wiatowego Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego). 

„1LO w Wałczu- " Nowoczesne kształce-
nie- poza zabytkowymi murami."

Tak mogłoby brzmieć sparafrazo-
wane hasło promocyjne naszej szkoły 
w  czasach COVID-19. Zagrożenie pande-
miczne w kraju wymusiło na pedagogach 
natychmiastową transformację procesu 
edukacji. W  przyspieszonym tempie do-
świadczyliśmy- nauczyciele i uczniowie- re-
wolucji technologicznej i światopoglądowej. 

Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego, 
które musiało błyskawicznie dostosować się do nowych warunków pracy. Diame-
tralnie odmieniła się nasza codzienność – nikt nie przypuszczał, że tradycyjna 
lekcja zostanie zastąpiona telefonem komórkowym, tabletem, komputerem, itp. 
Sytuacja ta jest trudna dla całego środowiska związanego z edukacją. 

Przyśpieszony, eksternistyczny kurs technologiczny 
w oświacie.

ciąg dalszy ze str. 1 >>> menu/20.dhtml
Do zawiadomienia należy dołą-

czyć dokument potwierdzający prze-
niesienie własności pojazdu. 

Więcej informacji można uzyskać 
za pośrednictwem:
e-mail: KD@powiatwalecki.pl lub 
tel: 67 250 84 16

Rejestracji pojazdu sprowadzonego 

z kraju Unii Europejskiej można nato-
miast dokonać po uprzednim umówie-
niu wizyty w Urzędzie:
• w Punkcie Obsługi Interesanta,
• telefonicznie pod numerem: 
67 250 84 51 lub 52
• drogą elektroniczną pod adresem: 
https://rezerwacja.powiatwalecki.pl/

www.powiatwalecki.pl
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W pandemii szkoła musiała zostać "wymy-
ślona" niejako na nowo. Koniecznością stało 
się dostosowanie tradycyjnego warsztatu 
pracy do nowych okoliczności i potrzeb. Po 
krótkim etapie rozproszenia metod i działań, 
nastąpiła konsolidacja koncepcji pracy zdal-
nej. Przyczyniło się do tego wprowadzenie 
jednej platformy komunikacyjnej; działania 
na teamsie okazały się proste i  skuteczne. 
Zakupione tablety graficzne, udostępnione 
zainteresowanym uczniom i nauczycielom 
laptopy i komputery wyrównały szanse 
w dostępie do e-edukacji i podniosły jej po-
ziom. Szkolenia on-line, samodoskonalenie, 
wymiana doświadczeń i wiedzy były czyn-
nikami wspierającymi nauczycieli w tej nie-
codziennej sytuacji. Naszymi atutami jako 
grona stały się: otwartość na zmiany, szybkie 
przystosowanie się do nowych warunków 
i metod pracy oraz swoisty entuzjazm w po-
konywaniu trudności. Nasi uczniowie stanęli 
także przed pokoleniowym wyzwaniem. Po-
radzili sobie świetnie! Wyraźny był progres w 
ich zachowaniu. Początkowa dezorganizacja 
i demotywacja systematycznie ustępowała 
narastającemu poczuciu obowiązku, odpo-
wiedzialności i determinacji. E- learning dał 
uczniom wycofanym i nieśmiałym szansę 
zaistnienia na forum klasy, zmniejszył ich po-
czucie zagrożenia, uaktywnił. Przyczynił się 

także do podniesienia samodzielności i  in-
dywidualizacji procesu uczenia. Możliwość 
swobodnej organizacji miejsca pracy, eko-
nomizacja czasu nauki - wzmacniały wra-
żenie komfortu i bezpieczeństwa. Wszystko 
to pozwalało uczniom zdobywać dobre 
i bardzo dobre wyniki cząstkowe i końcowe. 
Wyniki matur i  100% zdawalność są po-
twierdzeniem powyższych obserwacji. Nasi 
tegoroczni maturzyści kontynuują naukę na 
uniwersytetach, politechnikach, uczelniach 
medycznych i wojskowych. Niewątpliwym 
sukcesem naszej placówki jest fakt, że wszy-
scy uczniowie uczęszczali na zajęcia on-line, 
pozostając w kontakcie z klasą i wychowaw-
cą. Należy zauważyć podniesienie atrakcyj-
ności zajęć poprzez wprowadzenie audiowi-
zualnych materiałów dydaktycznych takich 
jak filmy, gry, nagrania, pliki tekstowe, korzy-
stanie z e- podręczników, prezentacji, obec-
ność na forach dyskusyjnych. Z perspektywy 
czasu dostrzegamy jednak negatywne skutki 
e- edukacji: klasy są mniej zintegrowane, bra-
kuje poczucia wspólnoty i atmosfery współ-
pracy. Uczniowie mają trudności w  sku-
pieniu uwagi, nie wykazują aktywności na 
zajęciach i zaangażowania w sprawy grupy. 
są przytłoczeni obowiązkami i ograniczenia-
mi, stąd reakcje agresywne lub obronne. 

Izolacja i zdalne nauczanie były 

koniecznością nie wyborem. Jednak te do-
świadczenia okazały się dla środowiska pe-
dagogicznego cenną lekcją, wyjątkową oka-
zją do wyjścia z tradycyjnej roli nauczyciela. 
Wskazały wagę interakcji, komunikacji, re-
lacji międzyludzkich w procesie kształcenia. 
Uświadomiły konieczność aktywizacji me-
tod pracy, przewagę kształtowania umie-
jętności i praktycznych działań- bo właśnie 
te są dużo bardziej potrzebne współczesne-
mu światu niż gruba warstwa teoretycznej 
wiedzy. Nasze starania zostały docenione, 
wzrosło zaufanie uczniów i ich rodziców 
do naszej szkoły. Potwierdza to tegoroczny 
nabór. Otwarte zostały 3 klasy o różnorod-
nych profilach, dostosowanych do potrzeb 
i oczekiwań absolwentów szkół podstawo-
wych. Cieszy fakt, że naukę w 1 LO w Wał-
czu zdecydowali się kontynuować uczniowie 
z wysokimi wynikami na egzaminach i wy-
bitnymi osiągnięciami. 

Trudne doświadczenia ostatnich lat są 
szansą na nowy początek, a " Kazik" będzie 
szkołą nie tylko z wielką przeszłością, ale 
przede wszystkim- z budującą przyszłością. 
Oczywiście w zabytkowych murach...” (Wal-
demar Rogulski, dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Kazimierza Wielkiego 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
w Wałczu). 

Działając na podstawie ustawy 
Prawo ochrony środowiska, z które-
go wynika, że Starosta może ustalić 
w  drodze decyzji dodatkowe wyma-
gania w zakresie ochrony środowiska 
dotyczące eksploatacji instalacji, z któ-
rej emisja nie wymaga pozwolenia, 
o ile jest to uzasadnione koniecznością 
ochrony środowiska, w dniu 26  maja 
2021 r. Starosta Wałecki wszczął postę-
powania z urzędu wobec instalacji sta-
nowiącej część zakładu produkcyjnego 

prowadzonego przez Ozen sp. z  o. o. 
w Wałczu. 

W toku postępowania wykonano 
szereg czynności składających się na 
wyjaśnienie sprawy, w tym dokonano 
analizy pomiarów  zawartych w spra-
wozdania wykonanych przez stronę 
postępowania, jak również dokonano 
oględzin samej instalacji. Przedmio-
towe postępowanie nie zostało jeszcze 
zakończone wydaniem decyzji ad-
ministracyjnej (sporządzono projekt 

Kolejny krok w sprawie zanieczyszczenia powietrza 
na Zatorzu został zrobiony. 

decyzji), tym niemniej dotychcza-
sowy przewód dowodowy wskazuje 
pewne kierunki co do treści decyzji. 
I  tak, można wskazać, że postępowa-
nie prowadzić ma do określenia emisji 
dopuszczalną dla źródła, tj. dla pyłu, 
dwutlenku siarki, tlenków azotu, alde-
hydu octowego, wskazania rozwiąza-
nia ograniczającego niezorganizowaną 
emisję gazów i pyłów do powietrza z in-
stalacji do produkcji węgla drzewnego. 
Powyższe uwidacznia się w sporządzo-
nym projekcie decyzji, objętej aktual-
nie konsultacjami między organami. 

Jednocześnie Organ podejmuje 
w niniejszej sprawie również czyn-
ności wykraczające poza spektrum 
postępowań administracyjnych. Sta-
rosta Wałecki jest bowiem zarówno 
uczestnikiem, jak i organizatorem wie-
lostronnych spotkań z udziałem orga-
nów ochrony środowiska, przedstawi-
cieli mieszkańców miasta Wałcz oraz 
przedstawicieli Ozen sp. z o.o.
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Tegoroczna promocja szkoły, po-
mimo przeszkód związanych z pan-
demią COVID-19, musiała przybrać 
inną formę. Nauczyciele, dzięki uprzej-
mości Dyrekcji szkół podstawowych, 
łączyli się za pomocą platformy Te-
ams z uczniami klas VIII podczas ich 
lekcji wychowawczych. W ten sposób 
uczniowie, chociaż wirtualnie, prze-
nosili się do murów Zespołu Szkół nr 
4, by zapoznać się z placówką. Przygo-
towane przez uczniów i nauczycieli fil-
my o szkole i poszczególnych kierun-
kach kształcenia pomagały przyszłym 
uczniom poznać specyfikę nowej 
szkoły. Ponadto, dzięki bezpośrednim 
spotkaniom z nauczycielami, ucznio-
wie mogli zadawać pytania związane 
z edukacją w placówce. Dodatkowo, 
również poprzez platformę Teams,  
zostały zorganizowane specjalne spo-
tkania dla rodziców uczniów klas VIII 
z przedstawicielami szkoły, by zapre-
zentować ofertę edukacyjną „Rolnika”. 
Jak wiadomo wirtualny kontakt nigdy 
nie zastąpi spotkania bezpośredniego, 
ale okazało się, że taka forma promocji 
szkoły również przyniosła pozytywne 
wyniki. W tym roku zainteresowanie 
szkołą wśród ósmoklasistów było bar-
dzo duże. Jak co roku, największa licz-
ba chętnych uczniów złożyła wnioski 
do klasy o profilu technik informatyk. 
Jest to dowód na to, że branża IT wciąż 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
młodych ludzi i wskazuje to na przy-
szłość tego zawodu. Równie dużym 
zainteresowaniem cieszył się kierunek 
technik urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej, który od kilku lat za-
czyna umacniać swoją pozycję na ryn-
ku pracy. Podobnie było z pozostałymi 
kierunkami kształcenia, ze szczegól-
nym uwzględnieniem profilu technik 
żywienia i usług gastronomicznych, 
który w tym roku zachęcił swą atrak-
cyjnością dużą grupę uczniów.  

W roku szkolnym 2021/2022 
w  Zespole Szkół nr 4 RCKU utwo-
rzono klasy o następujących profilach 
kształcenia: technik informatyk, tech-
nik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej, technik ekonomista, 

technik żywienia i usług gastrono-
micznych oraz technik organizacji tu-
rystyki. Łącznie w klasach pierwszych 
uczy się 116 uczniów.

Jakie względy wpłynęły na wybór 
poszczególnych kierunków kształce-
nia? Zapytaliśmy o to pierwszokla-
sistów – oto wybrane wypowiedzi 
uczniów ZS4 RCKU:

technik informatyk: dobrzy in-
formatycy nie będą mieli problemu ze 
znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej 
pracy; świat opiera się dziś na tej tech-
nologii, dzięki czemu będziemy mieli 
na niego większy wpływ

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej: coraz czę-
ściej ludzie będą szukali alternatyw-
nych źródeł energii, więc będą ,,pełne 
ręce roboty”; nauczyć się wykorzy-
stania energii pochodzącej wprost 
z tego, co nas otacza – to po prostu 
ciekawe, pożyteczne i z pewnością 
przyszłościowe

technik ekonomista: lubię ma-
tematykę, a tu można ją praktycznie 
wykorzystać; 
prócz średnie-
go wykształ-
cenia, zdobę-
dę konkretny 
zawód

t e c h -
nik żywienia 
i  usług ga-
stronomicz-
nych: zdrowe 
odżywianie to 
dziś nie tylko 
moda, a świa-
domy styl ży-
cia – podoba 
mi się to; są 
usługi, które 
zawsze będą 
p o t r z e b n e , 
więc to gwa-
rancja pew-
nego zajęcia 
w przyszłości

Rajd po zdrowie

Wzorem ubiegłych lat dyrek-
cja, nauczyciele, a przede wszystkim 
uczniowie Zespołu Szkół nr4 RCKU 
uczestniczyli w rajdzie integracyj-
nym, który odbył się 24 września. Jak 
zawsze – prócz miłośników pieszych 
wędrówek, można było tego dnia spo-
tkać w przestrzeni jeziora Raduń tak-
że kajakarzy, rowerzystów i biegaczy 
z ZS4 , którzy wspólnie w tym czasie 
realizowali jeszcze jeden cel – sprzą-
tali świat. Wysoka frekwencja i niesa-
mowita atmosfera wzajemności towa-
rzyszyły młodzieży do końca imprezy, 
w trakcie której nie zabrakło miejsca 
także na sportową rywalizację, zabawę 
i wspólny posiłek  przy ognisku. 

Wyniki rekrutacji i minisonada
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Rada Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki

Uchwała podjęta podczas XXVII sesji 
Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji 
w dniu 23 lipca 2021 roku powierzona 
do wykonania Zarządowi Powiatu:
1. Uchwała Nr XXVII/198/2021 

Rady Powiatu w Wałczu z dnia 23 
lipca 2021r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXI/168/2020 Rady Powiatu 
w Wałczu z dnia 21 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finanso-
wej Powiatu Wałeckiego na lata 
2021-2034.

Uchwały podjęte podczas XXVIII sesji 
Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji w 
dniu 28 września 2021 roku powierzo-
na do wykonania Zarządowi Powiatu:
1. Uchwała Nr XXVIII/199/2021 

Rady Powiatu w Wałczu z dnia 
28 września 2021r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Wałeckiego na 
2021 rok.

2. Uchwała Nr XXVIII/200/2021 
Rady Powiatu w Wałczu z dnia 
28 września  2021r zmieniająca 
uchwałę Nr XXIII/183/2021 Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 11 marca 
2021r. w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2021 
roku.

3. Uchwała Nr XXVIII/201/2021 
Rady Powiatu w Wałczu z dnia 
28 września 2021r. zmieniają-
ca uchwałę Nr XXXII/206/2018 
w sprawie ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla niepu-
blicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych i niepublicznych 
placówek oraz trybu przeprowa-
dzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania oraz ter-
minu i sposobu rozliczenia wyko-
rzystania dotacji.

Uchwały podjęte podczas XXVIII sesji 
Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji w 
dniu 28 września 2021 roku powierzo-
na do wykonania Zarządowi Powiatu:
1. Uchwała Nr XXVIII/199/2021  

Rady Powiatu w Wałczu z dnia 
28 września 2021r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Wałeckiego na 
2021 rok.

2. Uchwała Nr XXVIII/200/2021  

Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 
września 2021r zmieniająca uchwa-
łę Nr XXIII/183/2021 Rady Powia-
tu w Wałczu z dnia 11 marca 2021r. 
w sprawie określenia zadań finan-
sowanych ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 roku.

3. Uchwała Nr XXVIII/201/2021  
Rady Powiatu w Wałczu z dnia   
28 września 2021r. zmieniają-
ca uchwałę Nr XXXII/206/2018 
w sprawie ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla niepu-
blicznych szkół o uprawnieniach   
szkół publicznych i niepublicznych 
placówek oraz trybu przeprowa-
dzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania oraz ter-
minu i sposobu rozliczenia wyko-
rzystania dotacji.

Uchwały podjęte podczas XXIX sesji   
Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji   
w dniu 28 października 2021 roku 
powierzone do wykonania Zarządowi 
Powiatu:
1. Uchwała Nr XXIX/202/2021 Rady 

Powiatu w Wałczu z dnia 28 paź-
dziernika 2021r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Wałeckiego na 
2021 rok. 

2. Uchwała Nr XXIX/203/2021  Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 28 paź-
dziernika 2021r. sprawie wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywa-
nie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych 
w  razie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu w 2022 r.;

3. Uchwała Nr XXIX/204/2021 Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 28 paź-
dziernika 2021r. w sprawie ustale-
nia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie statków i innych 
obiektów pływających z obszarów 
wodnych położonych na terenie 
powiatu wałeckiego w 2022 roku.

4. Uchwała Nr XXIX/205/2021 Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 28 paź-
dziernika 2021r. w sprawie „Pro-
gramu współpracy Powiatu Wałec-
kiego w 2022 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art.3 ust.3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie”.

5. Uchwała Nr XXIX/206/2021  Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 28 paź-
dziernika 2021r. w sprawie uchwa-
lenia „Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 
2022–2024”:

6. Uchwała Nr XXIX/207/2021 Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 28 paź-
dziernika 2021r. w sprawie przy-
stąpienia do Związku Stowarzyszeń 
Pilski Bank Żywności:

7. Uchwała Nr XXIX/208/2021  Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 28  paź-
dziernika 2021r. w sprawie powie-
rzenia Gminie Człopa prowadzenia 

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu nr 2/2021
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Kącik geologiczny
Jolanta Noskiewicz-Jażdżewska
Geolog powiatowy

Staro-
sta wałecki 
jest powia-
towym or-
ganem ad-
ministracji 

geologicznej. Co zatem można załatwić 
w Starostwie Powiatowym przy Dąbrow-
skiego 17, z zakresu geologii?

 Ӻ zgłosić projekt robót geologicznych 
wykonywanych w celu wykorzystania 
ciepła Ziemi. Celem robót geologicznych 
jest wykonanie np. sond pionowych tj. 
otworów wiertniczych niezbędnych do 
uzyskania odpowiedniej ilości ciepła do 
należytego funkcjonowania pompy cie-
pła. Uzyskane ciepło służy np. na potrze-
by domu jednorodzinnego.

 Ӻ złożyć do zatwierdzenia projekt ro-
bót geologicznych. Celem robót geolo-
gicznych może być zaprojektowanie ba-
dań  i robót związanych z:
• wykonaniem otworu poszukiwaw-
czo-eksploatacyjnego na potrzeby po-
zyskania wody do prowadzonej dzia-
łalności np. firmy produkcyjnej, bądź 
nawadniania upraw rolnych, 
• określeniem warunków hydrogeo-
logicznych w związku z wykonywaniem 

przedsięwzięcia mogącego negatywnie 
oddziaływać na wody podziemne, w tym 
powodować ich zanieczyszczenie lub  
określeniem warunków geologiczno-in-
żynierskich na  potrzeby posadowienia 
obiektów,
• poszukiwaniem i rozpoznawaniem 
złóż kopalin (wykonywanie otworów  
rozpoznawczych, dokonywanie oceny 
makroskopowej, badań przy pomocy 
przyrządów terenowych i badań  labo-
ratoryjnych przewiercanych warstw róż-
niących się litologicznie oraz obserwacji 
wód gruntowych,

 Ӻ złożyć do zatwierdzenia doku-
mentację hydrogeologiczną lub geolo-
giczno-inżynierską lub złoża kruszywa 
naturalnego  będącą konsekwencją za-
twierdzonego projektu robót geologicz-
nych (jak wyżej) zawierającą wyniki i in-
formacje o stopniu realizacji celu zadania 
geologicznego.

 Ӻ złożyć wniosek wraz z dokumentacją 
w celu uzyskania koncesji na wydobywa-
nie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są 
spełnione następujące wymagania:
• obszar udokumentowanego zło-
ża nieobjętego własnością górniczą nie 
przekracza 2 ha,
• wydobycie kopaliny ze złoża 
w  roku kalendarzowym nie przekroczy 
20 000 m3,
• działalność będzie prowadzona 

metodą odkrywkową oraz bez użycia 
środków strzałowych

Należy mieć na uwadze, że wydo-
bywania piasków i żwirów, nie w ramach 
koncesyjnej działalności gospodarczej, 
lecz przeznaczonych dla zaspokojenia 
potrzeb własnych osoby fizycznej, z nie-
ruchomości stanowiących przedmiot 
jej prawa własności (użytkowania wie-
czystego), bez prawa rozporządzania 
wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie 
wydobycie:

1. będzie wykonywane bez użycia 
środków strzałowych;

2. nie będzie większe niż 10 m3 w roku 
kalendarzowym;

3. nie naruszy przeznaczenia 
nieruchomości.
Może nastąpić po złożonym 

z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnym 
zawiadomieniem o tym, Okręgowego 
Urzędu Górniczego w  Poznaniu, okre-
ślając lokalizację zamierzonych robót 
oraz zamierzony czas ich wykonywania.

Jednak w przypadku naruszenia 
określonych wyżej wymagań OUG 
w  Poznaniu  w drodze decyzji, ustala 
prowadzącemu taką działalność opłatę 
podwyższoną.

Do załatwiania spraw zaprasza  Wy-
dział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa tel. 67 250 84 39

zadania publicznego.
8. Uchwała Nr XXIX/209/2021  Rady 

Powiatu w Wałczu z dnia 28 paź-
dziernika 2021r. w sprawie powie-
rzenia Gminie Tuczno prowadze-
nia zadania publicznego.

9. Uchwała Nr XXIX/210/2021  Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 28 paź-
dziernika 2021r. w sprawie powie-
rzenia Gminie Mirosławiec prowa-
dzenia zadania publicznego.

10. Uchwała Nr XXIX/211/2021 
Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 
października 2021r. zmieniająca   
uchwałę Nr XXII/177/2021 Rady   
Powiatu w Wałczu z dnia 21 stycz-
nia 2021r.w sprawie utworzenia   
samorządowej instytucji kultury   
pod nazwą Lokalne Centrum Na-
uki „Metalowe Inspiracje” w Wał-
czu i nadania statutu.

Uchwały podjęte podczas XXX sesji 
Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji 
w dniu 15 listopada 2021 roku po-
wierzone do wykonania Zarządowi 
Powiatu:

 Ӻ powierzone do wykonania Zarzą-
dowi Powiatu:
1. Uchwała Nr XXX/212/2021 Rady 

Powiatu w Wałczu z dnia 15 listo-
pada 2021r. w sprawie zmian w bu-
dżecie Powiatu Wałeckiego na 2021 
rok.

2. Uchwała Nr XXX/213/2021 Rady   
Powiatu w Wałczu z dnia 15 listo-
pada 2021r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXI/168/2020 Rady Powiatu w 
Wałczu z dnia 21 grudnia 2020 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej Powia-
tu Wałeckiego na lata 2021-2034.

3. Uchwała Nr XXX/214/2021 Rady 

Powiatu w Wałczu z dnia 15 listo-
pada 2021r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXIII/183/2021 Rady Powiatu 
w Wałczu z dnia 11 marca 2021r. w 
sprawie określenia zadań finanso-
wanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w 2021 roku 

 Ӻ powierzona do wykonania 
Przewodniczącemu Rady Powiatu 
w Wałczu:
1. Uchwała Nr XXX/215/2021 Rady 

Powiatu w Wałczu z dnia 15 listo-
pada 2021r.  sprawie ustalenia wy-
nagrodzenia Starosty Wałeckiego.

2. Uchwała Nr XXX/216/2021 Rady 
Powiatu w Wałczu z dnia 15 listo-
pada 2021r. w sprawie zasad przy-
znawania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnym.

Powiat Wałecki
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Co to jest osteoporoza ?

Osteoporoza to choroba szkiele-
tu charakteryzująca się zmniejszoną 
wytrzymałością kości, która prowa-
dzi do zwiększonego ryzyka złamań. 
Osteoporozę można podzielić na 
pierwotną i wtórną. Najczęściej wy-
stępuje osteoporoza pierwotna która 
jest konsekwencją starzenia się ukła-
du szkieletowego. Rozwija się ona  
u  osób po 50 roku życia i dotyczy 
30% kobiet i 8% mężczyzn. Jej ryzy-
ko rośnie wraz z wiekiem, w przy-
padku kobiet zasadniczą przyczyną 
jest menopauza, która powoduje na-
głe obniżenie poziomu estrogenów 
co prowadzi do utraty masy kostnej 
i zmniejszenia gęstości tkanki kost-
nej.  Rzadziej występuje osteoporoza 
wtórna, która może być wynikiem 
zaburzeń hormonalnych (cukrzyca, 

niedoczynność lub nadczynność 
tarczycy) lub skutkiem długotrwa-
łego przyjmowania leków np. gli-
kokortykosteroidów, leków zmniej-
szających krzepliwość krwi, leków 
immunosupresyjnych czy też leków 
przeciwpadaczkowych.

Dlaczego osteoporoza ?

Zjawisko charakterystyczne dla 
krajów rozwiniętych to starzenie się 
społeczeństwa.

Zgodnie z danymi Głównego 
Urzędu Statystycznego z Bazy Da-
nych Lokalnych w 2019 roku na te-
renie powiatu wałeckiego zamiesz-
kiwało 5505 kobiet w wieku 65 lat 
i więcej. Liczba ludności Powiatu Wa-
łeckiego wg tych danych w 2019 wy-
nosiła 53 039.  Liczba kobiet w wieku 
65+ stanowi 10,38%. Z powyższych 

statystyk wynika, że znacząca część 
mieszkańców naszego powiatu nale-
ży do grupy podwyższonego ryzyka.

Brak wyspecjalizowanych poradni 
leczenia osteoporozy.

Na terenie województwa za-
chodniopomorskiego nie funkcjonu-
je żądana kontraktowana poradnia 
leczenia osteoporozy.

Brak specjalistycznej porad-
ni leczenia osteoporozy sprawia, 
że osoby z przebytymi złamaniami 
niskoenergetycznymi nie sa odpo-
wiedno dignozowani, co powoduje 
brak opowiedniego leczenie, które 
może skutkować zwiekszonym ry-
zykiem przebycia kolejnych złamań 
niskoenergetycznych. Jednocześnie 
osoby starsze z dużym ryzykiem zła-
mań niskoenergetycznych nie mają 
odpowiedniego dostepu do leczenia, 
edukacji i profilaktyki.

Nasze działania

W wrześniu 2018 r. na nasze za-
proszenie przybyła do Wałcza dele-
gacja na czele z panią prof. dr hab. 
med. Ewą Marcinowską- Suchowier-
ską. Nasz gość zawodowo związany 
jest z Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego, Narodową 
Radą Rozwoju przy Prezydencie RP 
oraz należy do Grupy Ekspertów ds. 
Osteoporozy. Jest autorką i współ-
autorką wielu prac naukowych z za-
kresu chorób metabolicznych ko-
ści, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi 
w wieku senioralnym.

Zapoczątkowanie naszych dzia-
łań było poprzedzone wykładem 
pani profesor dla lekarzy 107 Szpi-
tala Wojskowego z Przychodnią 
w Wałczu w ramach koła naukowego 
oraz wykładem dla studentów Uni-
wersytetu III Wieku oraz wałeckich 
emerytów, który był okazją uświa-
domienia seniorom, że profilaktyka 
osteoporozy w ich wieku jest waż-
nym elementem dbania o zdrowie.

Wykład połaczony był z festy-
nem pn. „Dzień profilaktyki oste-
oporozy, cichego złodzieja kości, 
choroby prowadzącej do ciężkich 
powikłań i niepełnosprawności” 
w  ramach, którego była mozliwość 

Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla miesz-
kańców powiatu wałeckiego na lata 2020 - 2022

Od trzech lat Powiat Wałecki podejmuje intensywne działania na rzecz pro-
filaktyki oraz diagnostyki osteoporozy i zapobiegania złamaniom, zmierza-
jące do uruchomienia na terenie powiatu poradni leczenia osteoporozy.

Źródło: Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowego
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wykonania badania densytometrycz-
nego DXA wraz z interpretacją le-
karską oraz uzyskania konsultacji 
dietetycznych.

We wrześniu 2019 r. podczas 
konferencji pn. „Seniorze – żyj 
zdrowo i kolorowo” organizowanej 
wspólnie przez Powiat Wałecki, Pań-
stwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Wałczu oraz Wałecki Uniwersytet 
III  Wieku została utworzona Samo-
rządowa Koalicja na rzecz Przeciw-
działania Osteoporozie.

Efektem działania Koalicji było 
opracowanie w 2019 r. programu 
profilaktyki zdrowotnej pn. „Profi-
laktyka złamań osteoporotycznych 
dla mieszkańców powiatu wałeckie-
go na lata 2020 - 2022”
Program otrzymał pozytywne 
opinie:
• Prezesa Agencji Oceny Techno-

logii Medyczny i Taryfikacji;
• W o j e w o d y 

Zachodniopomorskiego.
Po uzupełnieniu programu 

o uwagi zgłoszone przez Prezesa 
Agencji Oceny Technologii Medycz-
ny i Taryfikacji Rada Powiatu w Wał-
czu w dniu 26 maja 2020 r. uchwałą 
nr XV/139/2020 przyjęła do realiza-
cji program profilaktyki zdrowotnej 
pn. „Profilaktyka złamań osteoporo-
tycznych dla mieszkańców powiatu 
wałeckiego na lata 2020 - 2022”.

Spodziewane korzyści z realizacji 
Programu:

1. Zwiększenie wykrywalności 
osób narażonych na wysokie 
ryzyko złamań w celu obję-
cia ich kompleksową terapią 
i działaniami prewencyjnymi.

2. W dalszej perspektywie, 
zmniejszenie częstotliwości 
występowania złamań nisko-
energetycznych w tej grupie 
chorych i powiązanych ze zła-
maniami powikłań.

3. Redukcja złamań wtórnych 
poprzez kierowanie chorych 
z już dokonanymi złamaniami 
do przyczynowego leczenia 
farmakologicznego.

4. Redukcja kosztów bezpośred-
nich i pośrednich leczenia 
złamań, poprzez prewencję 
złamań w docelowej grupie 
pacjentek.

5. Zwiększenie wiedzy na te-
mat osteoporozy, czynników 
jej ryzyka oraz zdrowotnych 
i społecznych skutków choro-
by wśród grupy docelowej pa-
cjentek objętych programem.

6. Zwiększenie wiedzy o oste-
oporozie wśród pracowni-
ków ochrony zdrowia bio-
rących udział w projekcie 
(z  uwzględnieniem pielę-
gniarek, lekarzy Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej – POZ) 
oraz innych profesjonalistów 
zdrowia, w okresie i w obsza-
rze realizacji programu.

7. Wydłużenie przeciętnego 
trwania życia.

W 2021 r. Powiat Wałecki pla-
nuje przeznaczyć na realizację 
Programu kwotę w wysokości 
156.350,00 zł., w tym pozyskano 
z Narodowego Funduszu Zdrowia 
kwotę w wysokości 54.540 zł.
Zapraszamy panie które ukończyły 
65 lat na bezpłatne badania.  Re-
alizatorem badań jest 107 Szpital 
Wojskowy w Wałczu.
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Program półkolonii oparty 
był głównie o naszą bazę edukacyj-
ną. Dzieci i młodzież brali udział 
w  warsztatach robotyki, chemicz-
nych, informatycznych, a dodatkowo 
organizowane były zajęcia sportowe 
i plastyczne w PWSZ w Wałczu, mi-
litarne i edukacyjne w Muzeum Zie-
mi Wałeckiej. Uczestnicy konstru-
owali i ożywiali roboty za pomocą 
programowania, rozwijając przy tym 
wyobraźnię przestrzenną, zdolności 
manualne, a także logiczne myślenie. 
Organizowaliśmy mini turnieje lego, 
gdzie każdy mógł wykazać się kre-
atywnością i sprawdzić swoje umiejęt-
ności. Nasi młodzi naukowcy chętnie 
uczestniczyli w warsztatach chemicz-
nych, gdzie samodzielnie wykonywa-
li doświadczenia i eksperymenty. Jak 
wiadomo, chemia jest doskonałą dzie-
dziną nauki, która pobudza u dzieci 
ciekawość świata. Niezwykłe ekspery-
menty przyniosły wiele zabawy i rado-
ści, ale również wprowadziły uczest-
ników w świat nauk ścisłych, które 
jak się okazują mogą być atrakcyjne 
w każdym wieku! Dzięki technolo-
gii podopieczni mogli się przenieść 
w świat gier wideo i materiałów filmo-
wych 3D. Za pomocą gogli VR prze-
nieśli się do wirtualnej rzeczywistości, 

gdzie mogli doświadczyć różnych 
zdarzeń. Nie ma nic lepszego niż po-
łączenie nauki z zabawą, dlatego też, 
nasza propozycja półkolonii cieszyła 
się tak ogromnym zainteresowaniem! 
Chcielibyśmy podziękować Rodzicom 
i uczestnikom za wybór naszej ofer-
ty i jednocześnie zaprosić do wzięcia 
udziału w półkoloniach zimowych, 
które będą prowadzone w trakcie ferii. 

 W czasie wakacji organizowali-
śmy także warsztaty dla uczestników 
obozu z Glinka Academy, gdzie gości-
ło u nas blisko 600 młodych siatkarzy 
wraz z trenerami z całej Polski. Od-
wiedzały nas również stowarzyszenia 
z Wałcza i okolic. Cieszymy się tak 
dużym zainteresowaniem odwiedza-
jących i tym, że tak chętnie chcecie do 
nas wracać. 

LCN otrzymało od firmy Ama-
zon, która ściśle współpracuje z PWSZ 
w Wałczu wyposażenie

Kindlotek. Lokalne Centrum Na-
uki Metalowe Inspiracje znalazło się w 
gronie beneficjentów projektu „Ama-
zon STEM Kindloteka”. Stworzona zo-
stała pracownia edukacyjna oferująca 
warsztaty z zakresu STEM, technolo-
gii, robotyki, kodowania i populary-
zacji czytelnictwa. Kindloteka STEM 
to flagowy projekt społeczny Amazon, 

który opiera się na tworzeniu w pla-
cówkach edukacyjnych interaktyw-
nych kącików czytelniczych. 

Kończąc wakacje i jednocze-
śnie rozpoczynając nowy rok szkolny 
zorganizowaliśmy 4 września Piknik 
Rekreacyjno-Sportowy, w którym 
uczestniczyło ponad 500 osób.

Na przybyłych gości czekało 
mnóstwo atrakcji m.in. kontener na-
ukowy Morskiego Centrum Nauki 
w Szczecinie, warsztaty edukacyjne: 
lego, informatyczne i chemiczne, kon-
kurencje sportowe, symulatory lotu 
i  jazdy, występy zespołu Esti, darmo-
we zamki dmuchane i lody. Znajdo-
wały się także stoiska PWSZ w Wał-
czu, gdzie studenci prowadzili zajęcia 
plastyczne i  sportowe oraz Stowarzy-
szenie Razem dla zwierząt. Oficjalne 
rozpoczęcie Pikniku zostało popro-
wadzone przez Panią Wicestarostę 
Jolantę Wegner i dyrektora Centrum 
Pana Arkadiusza Szczerbo-Niefiedo-
wicz. Wszyscy uczestnicy konkurencji 
sportowych otrzymywali bon na dar-
mowe lody oraz brali udział w losowa-
niu atrakcyjnych nagród rzeczowych 
m.in. hulajnogi, deskorolki, głośniki, 
koszulki i wiele innych .Impreza nie 
odbyła by się bez pomocy zespołu 
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 
w Chwiramie, nad którym sprawuje 
opiekę Pani Justyna Monicka. Chcie-
libyśmy szczególnie podziękować 
PWSZ w Wałczu, Powiatowi Wałec-
kiemu oraz nauczycielom prowadzą-
cym warsztaty za pomoc przy organi-
zacji wydarzenia. 

Uniwersytet Dziecięcy- nowy wy-
miar edukacji? 

W ramach współpracy Fundacji 
na Rzecz Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Wałczu, Lokalnego 
Centrum Nauki Metalowe Inspiracje 
i Powiatu Wałeckiego został utworzo-
ny Uniwersytet Dziecięcy.

Prowadzimy nabór na poza-
lekcyjne warsztaty naukowe w roku 
szkolnym 2021/2022 dla dzieci i mło-
dzieży od 6 do 15 roku życia. Oferu-
jemy dla Państwa cykliczne zajęcia 
grupowe (lego, chemiczne, fizyczne, 

Co słychać w Metalowych Inspiracjach?

Niewątpliwie okres wakacyjny był dla nas bardzo pracowitym czasem. W ra-
mach współpracy z Fundacją na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Wałczu zorganizowaliśmy swoje pierwsze półkolonie letnie. W ciągu 2 
miesięcy w letnim wypoczynku wzięło udział ponad 240 uczestników z Wał-
cza i okolic.

ciąg dalszy na str. 11 >>>
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informatyczne), które dostosowane 
będą do poziomu zaawansowania, 
wieku i umiejętności. 

Wybrane warsztaty będą odby-
wały się raz w tygodniu w godzinach 
popołudniowych. Atutem naszego 
Uniwersytetu jest oficjalna inaugura-
cja, każdy uczestnik otrzyma indeks, 
będzie mógł brać udział w darmowych 
wykładach naukowych. W planach 

Powiat Wałecki, jest obok innych 
pięciu powiatów naszego wojewódz-
twa, Partnerem Projektu współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego pod nazwą 
„Regionalne Pogotowie Kryzysowe”. 
Liderem  Projektu jest Województwo 
Zachodniopomorskie w Szczecinie. 

Natomiast realizatorem projektu, 
który będzie trwa od stycznia 2021 
r. do czerwca 2023r,  jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu. 
Celem projektu jest  objęcie wspar-
ciem i pomocą indywidualnych osób 
i grup doświadczających sytuacji sze-
roko pojmowanego kryzysu psycholo-
gicznego: ofiar wypadków drogowych 
i pożarów, przemocy interpersonalnej 

i przemocy w rodzinie, prób samo-
bójczych, osób zagrożonych ryzykiem 
pogorszenia stanu emocjonalnego 
i zdrowia psychicznego w wyniku 
np. utraty bliskiej osoby, utraty pra-
cy i innych sytuacji nagłych. Projekt 
obejmuje też osoby zagrożone ubó-
stwem i/lub wykluczeniem społecz-
nym poprzez  zapewnienie im wyso-
kiej jakości usług wsparcia z zakresu 
wczesnej interwencji psychologicznej 

i psychoedukacji. Ogólnymi pozytyw-
nymi efektami, dzięki realizowanym 
w projekcie działaniom, będzie pod-
niesienie świadomości społeczeństwa 
o konsekwencjach i następstwach 
traum psychicznych, uzyskanie kom-
petencji do samodzielnego troszcze-
nia się o siebie i rodzinę, zmniejszenie 
obciążenia placówek służby zdro-
wia i  instytucji pomocy społecznej 
w funkcjonowaniu osób w lub po kry-
zysie psychicznym. 

W ramach struktury Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Wał-
czu funkcjonuje punkt Regionalnego 
Centrum Kryzysowego, w  ramach 
którego zatrudnieni zostali specjali-
ści – psychologowie, pedagodzy i pra-
cownicy socjalni przeszkoleni w  za-
kresie udzielania pomocy poprzez 
działania interwencyjne oraz posia-
dający dodatkowe kwalifikacje w za-
kresie terapii uzależnień, w obszarach 
wychowywania dzieci i młodzieży, 
resocjalizacji, diagnozy psychologicz-
nej, psychodietetyki oraz metod re-
laksacyjnych i radzenia sobie ze stre-
sem.  Pomoc jest udzielana zarówno w 
formie ambulatoryjnej jak i mobilnej 
poprzez wizyty środowiskowe spe-
cjalistów  RCK w miejscu zamieszka-
nia osoby wymagającej wsparcia. Jest 
to możliwe, dzięki zakupowi, w  ra-
mach projektu dwóch samochodów 

osobowych. 
Celem jest szybkie reagowanie na 

zdarzenie, tak aby przy doświadcze-
niu zdarzeń traumatycznych zapobiec 
niekorzystnym zmianom psychicz-
nym i rozwojowi zaburzeń, takich jak 
depresja czy zespół stresu pourazowe-
go, które pozostawione bez pomocy 
specjalisty mogą wymagać długotrwa-
łego leczenia.

Dlatego w celu uzyskania jak naj-
szybszego kontaktu z osobami mogą-
cymi potrzebować pomocy i wsparcia 
nawiązana została współpraca z Ko-
mendą Powiatową Policji w Wałczu, 
Komendą  Powiatową Straży Pożarnej 
w Wałczu, 107 Szpitalem Wojskowym 
w Wałczu (udostępnianie ulotek in-
formacyjnych o projekcie) i pracow-
nikami Ośrodków Pomocy Społecznej 
naszego powiatu. 

Informacje i pomoc można uzy-
skać w godzinach od 7.30 do 20.00, 
pod nr telefonu: 720 826 500 oraz 
67 345 05 37, 
drogą mailową: 
rck.walcz@gmail.com 
lub osobiście w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wałczu, 
mieszczącym się przy Alei Zdo-
bywców Wału Pomorskiego 54.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet VII – Włączenie społeczne,

Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”

Nr RPZP.07.06.00-32-P002/20

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mamy również odwiedzenie innych 
miejsc popularyzujących naukę. 

Dodatkowo stworzyliśmy grupę 
konkursową, którą będzie prowadził 
Pan Artur Zajączkowski- pięcio-
krotny zdobywca Mistrzostwa Polski 
w  programowaniu First Lego League 
i finalista Mistrzostw Europy i Świata.  
Dla grupy konkursowej przewidziane 
są 4 godziny zajęć w tygodniu. Zgło-
szenia przyjmowane są telefonicznie 

794 038 888 i pod adresem mailowym 
kontakt@metaloweinspiracje.pl

W roku szkolnym przygotowa-
liśmy oferty zajęć cyklicznych lub 
jednorazowych dla grup zorganizo-
wanych m.in. dla przedszkoli, szkół 
podstawowych i średnich, stowarzy-
szeń i  innych. Zachęcamy do odwie-
dzenia naszego Centrum i skorzysta-
nia z naszej oferty. 

ciąg dalszy ze str. 10 >>>

www.powiatwalecki.pl



12

Powiat Wałecki

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Wałczu nr 2/2021

Sukcesy wałeckich zawodników 
„Korony” w boksie.

Dnia 30 września 2021r. mieliśmy 
przyjemność gościć w Starostwie Po-
wiatowym w Wałczu Mistrzów Polski 
w boksie z Klubu Sportowego „Koro-
na” Wałcz:

Joannę Szlędak – Mistrzyni Pol-
ski Młodziczek 2021 (Jedwabno),

Oliwię Jakubczyk – Mistrzyni 
Polski Kadetek 2021 (Spała),

Oliwię Araszewską – Mistrzyni 
Polski Kadetek 2021 (Spała),

Daniela Jesiotra – Mistrza Polski 
Kadetów 2021 (Spała). 

Młodym mistrzom i trenerom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!!!

Powiat Wałecki laureatem Za-
chodniopomorskich Magnolii 
EFS 2021

Dnia 25 października 2021 r. po 
raz siódmy odbyła się uroczysta gala 
konkursu „Zachodniopomorskie 
Magnolie EFS”. Inicjatywa ta, ma na 
celu uhonorowanie dotychczasowych 
wysiłków podmiotów, instytucji i 
osób zaangażowanych w realizację i 
wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego oraz Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

W uroczystości, która odbyła się w 
Operze na Zamku w Szczecinie, wzię-
li udział m.in. Członek Zarządu Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
Stanisław Wziątek, Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Zachodnio-
pomorskiego Maria Ilnicka-Mądry, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Szczecinie Andrzej Przewoda, 
członkowie kapituły konkursu, przed-
stawiciele świata nauki i przedsiębior-
ców, a przede wszystkich nominowani 
i laureaci tego konkursu. 

Powiat Wałecki otrzymał za-
szczytną nagrodę w kategorii „Inwe-
stycja w edukację”, którą osobiście 

odebrał Starosta dr Bogdan Wankie-
wicz za projekt pn.: „Wiedza oparta na 
praktyce – modernizacja kształcenia 
zawodowego w powiecie wałeckim”. 

Projekt pn. Wiedza oparta na 
praktyce - modernizacja kształcenia 
zawodowego w powiecie wałeckim 
współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa

Cele projektu: Wzrost efektyw-
ności kształcenia zawodowego i jego 
dostosowanie do wymogów regional-
nego rynku pracy zwiększające szanse 
na zatrudnienie.

W ramach projektu wspar-
cie otrzymują 2 publiczne placówki 
kształcenia zawodowego: Powiatowe 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Wałczu (PCKZiU) 
oraz Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wałczu (RCKU).

Główną grupę docelową stano-
wią uczniowie szkół branżowych i 
techników. Przygotowując uczniów 
do wejścia na rynek pracy nacisk 
położony będzie nie tylko na prze-
kazanie pakietu niezbędnej wiedzy, 
ale przede wszystkim na wykształce-
nie konkretnych umiejętności m.in. 
poprzez praktyki i staże zawodowe, 
a także dodatkowe specjalistyczne 
zajęcia w szkołach oraz kursy i szko-
lenia. Dla najzdolniejszych uczniów 

Aktualności Powiatu Wałeckiego
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szkół zawodowych i technicznych 
przewidziano stypendia. Wszyscy 
uczestnicy będą objęci doradztwem 
edukacyjno-zawodowym.

Całkowita wartość projektu 
10 708 991,42 zł
Dofinansowanie: 9 629 827,92 zł
Wkład własny projektu: 
1 079 163,50 zł
Dotychczas wydaliśmy: 
5 091 760,69 zł

W ramach projektu w nowocze-
sny sprzęt i materiały dydaktyczne 
doposażono m.in. klasopracownie dla 
zawodu: 

- sprzedawca (61 886,22 zł),
- fryzjer (29 933,28 zł),
- technik architektury krajobrazu 

(8 477,00 zł), 
- technik żywienia i usług gastro-

nomicznych (81 659,36 zł),
- technik odnawialnych źródeł 

energii (161 799,22 zł) oraz 
- technik weterynarii (31 637,19 

zł). 
Wszystkie trzy szkoły, które są 

realizatorem projektu zostały wyposa-
żone w sprzęt multimedialny o warto-
ści 531 383,96 zł.

 Ogółem wydana kwota 1 639 
517,00 zł (ogółem na doposażenie 
2 352 158,00 zł - 1 639 517,00 = 712 
641,00 zł pozostało jeszcze).

W ramach dofinasowania RPO 
WZ uczniowie korzystają ze wsparcia 

w postaci: 
- stypendium 400zł/msc./uczeń - 

30 najzdolniejszych w roku szkolnym 
(wydane 540 000,00 zł na 840 000,00 
zł)

- staż/praktyka 650zł uczeń/ 
450zł pracodawca (wydane 707 300,00 
zł na 1 210 000,00 zł)

- zajęcia dodatkowe,
- wyjazdy edukacyjne do firm, na 

targi branżowe oraz uczelnie,
- kursy/szkolenia.
Najczęściej przeprowadzane 

kursy: prawo jazdy, pilot wycieczek, 
szkolenie AUTO-CAD, kurs kierow-
ca wózka widłowego oraz operator 

koparko-ładowarki, kurs profesjonal-
nego baristy oraz kurs fryzjerski. 520 
uczniów skorzystało ze wsparcia w 
postaci kursu bądz szkolenia. 

W projekcie obecnie jest 1100 
uczestników, z czego 40 osób są to 
nauczyciele. 

Rozdanie stypendium nauko-
wych Starosty Powiatu Wałeckiego

W dniu 22 października br. od-
była się uroczystość wręczania sty-
pendiów dla najlepszych i najbardziej 
aktywnych uczniów szkół ponadpod-
stawowych w Wałczu.

Stypendium Starosty Wałeckie-
go otrzymało łącznie 60 uczniów ze 
szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. 
K. Wielkiego z OMS, Powiatowe Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego, ZS nr 4 Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego.

Stypendium unijne z projektu 
„Wiedza oparta na praktyce – moder-
nizacja kształcenia zawodowego w Po-
wiecie Wałeckim”, dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego – 30 
uczniów.
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Aktualności Powiatu Wałeckiego

Uroczystość Powiatowych Ob-
chodów Narodowego Święta 
Niepodległości w Wałczu

Uroczystość Powiatowych 
Obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w Wałczu rozpo-
częto w południe 11 listopada br. 
pod pomnikiem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego odśpiewaniem 
Hymnu RP, następnie odbył się 
uroczysty Apel Pamięci.

Delegacje przedstawicieli 
samorządów, Związku Sybira-
ków, instytucji, organizacji po-
zarządowych oraz szkół złożyły 
kwiaty pod pomnikiem. Starosta 
Wałecki dziękuje za liczny udział 
mieszkańców powiatu wałeckie-
go w uroczystości.

Mistrzowie kickboxingu Klubu 
Sportów Walki Husaria z wizy-
tą u Starosty.

W dniu 30 listopada mieliśmy 
przyjemność gościć w Starostwie 
Powiatowym  w Wałczu mistrzów 
Polski w kickboxingu Klubu Spor-
tów Walki HUSARIA:

Maję Mazurkiewicz- brązo-
wy medal MP w kategorii kadet 
młodszy

Maję Sułkowską - brązowy me-
dal MP w kategorii kadet starszy

Hannę Ogrodowską- brązowy 
medal MP w kategorii kadet starszy

Wiktorię Sułkowską - dwa brą-
zowe medale MP w kategorii junior, 
aktualna członkini kadry narodo-
wej w kickboxingu. 

Macieja Tomaszewskiego- wi-
cemistrz MP w kategorii junior, 
aktualny członek kadry narodowej 
w kickboxingu.

Młodym mistrzom i nieobecne-
mu Krystianowi Świrskiemu (brą-
zowy medal MP w kategorii junior) 
oraz trenerom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów !!!

Podpisanie listu intencyjnego 
w  sprawie współpracy partner-
skiej z powiatem Uckermark 

Niezmiernie miło jest poinfor-
mować, że w dniu 22 listopada br. 
w    Gryfinie został podpisany list 
intencyjny w sprawie współpracy 
partnerskiej pomiędzy Powiatem 
Wałeckim a Powiatem Uckermark. 

Ta wspólna inicjatywa ma na celu 
intensyfikację działań w obsza-
rze transgranicznej współpracy 
w szczególności w zakresie:
• działalności oświatowej 
i naukowej,
• wymiany młodzieży – działal-
ność organizacji młodzieżowych 
i szkół,
• kultury, sportu i turystyki,
• działalności organizacji 
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pozarządowych,
• współpracy przedsiębiorstw 
i  instytucji otoczenia biznesu 
wspierających ich rozwój, w szcze-
gólności małych i średnich firm,
• wykorzystania środków z fun-
duszy Unii Europejskiej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dostęp-
nych programów dotyczących 
współpracy transgranicznej,
• wymiany doświadczeń z zakre-
su pozostałych zadań administracji 
samorządowej.

Świąteczna Zbiórka Żywności 
w  ramach inicjatywy Pilskiego 
Banku Żywności.

W piątek 26 listopada br. wo-
lontariusze szkół ponadpodstawo-
wych, DPS,  PZAZ, WTZ, PCPR, 
Starostwa Powiatowego w Wałczu 
oraz radni wzięli udział w Świątecz-
nej zbiórce żywności w ramach ini-
cjatywy Pilskiego Banku Żywności, 
z którym nawiązaliśmy współpracę.

Serdecznie dziękujemy 

wszystkim zaangażowanym 
w  zbiórkę za bezinteresowną po-
moc i kwestowanie na rzecz osób 
potrzebujących pomocy. 

Wszystkim darczyńcom skła-
damy serdeczne podziękowania 
za podarowaną żywność i wielkie 
serce.

Dzięki Państwa ofiarności ze-
braliśmy ponad 540 kg żywności, 
którą przekażemy na rzecz  osób 
niepełnosprawnych i dzieci z ro-
dzin zastępczych naszego powiatu.

 Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy!!!
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Czas przygotowania: 
10 minut
Czas pieczenia: 10 minut
Liczba porcji: 
50 pierniczków 

Jeśli szukacie prostego 
przepisu na idealne, świą-
teczne, korzenne pierniczki, 
które już w dniu pieczenia 
chrupie się tak samo dobrze, 
jak każdego kolejnego dnia... 
zabierajmy się do pieczenia !

Składniki:
• 450 g mąki pszennej 
np. tortowej
• 1 średnie jajko
• 200 g miodu naturalnego
• 50 g cukru np. drob-
nego lub pudru
• 120 g prawdziwego 
masła

Łatwy przepis na przepyszne świąteczne pierniki

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tym kolejnym trudnym roku pragniemy Państwu 

życzyć wiele nadziei i optymizmu.
Przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, szczęściu i radości.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie

czasem wielkiej pomyślności,
realizacji planów osobistych i zawodowych.

Starosta Wałecki
Bogdan Wankiewicz

Wicestarosta Wałecki
Jolanta Wegner

• płaska łyżeczka sody oczyszczonej
przyprawy: 
• 2 łyżki cynamonu, 
• łyżka kakao, 
• płaska łyżeczka kardamonu, 
• pół łyżeczki imbiru, 
• pół łyżeczki pieprzu czarnego, 
• pół łyżeczki kolendry
• pół łyżeczki goździków

Na podaną ilość składników 
wyjdzie około 50 dużych, płaskich 
ludków.

Możecie użyć gotowej mieszanki 
przypraw, jednak zwróćcie uwagę na 
ich skład. Na pierwszym miejscu nie 
powinno być mąki i cukru. Polecam 
Wam zrobić własną mieszankę, którą 
wykorzystacie jeszcze do wielu innych 
piernikowych wypieków - przyprawa 
do piernika. 


