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Euroregion Pomerania – więcej 
niż ćwierć wieku współpracy 
polsko-niemieckiej

Edukacja i integracja konfe-
rencji „Technologie Informa-
tyczne – Cyfrowa Edukacja”

Młodzi radni

W 18 lutego 2022r.  w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” 
podpisany został list do umowy członkowskiej o współpracy 
w programie Google pomiędzy Powiatem Wałeckim a Google. Firmę 
Google reprezentowali szefowa Działu Edukacji w Google Education 
Beata Galas, Manager EDU Plan w Polsce Agnieszka Kamińska 
i Aleksander Angelov - Google Innowator.

Starostwo Powiatowe w Wałczu 
realizuje projekt „Cyfrowy Po-
wiat” w ramach którego urucha-
miana została platforma eduka-
cyjna w  oparciu o rozwiązania 
chmurowe. Będzie ona dostęp-
na dla wszystkich szkół z terenu 
powiatu. W ramach platformy 
zarówno szkoły podstawowe, 
jak i szkoły średnie będą mia-
ły dostęp do platformy e-lear-
ningowej (MOODLE), będzie 
możliwość zakładania indywidu-
alnych kont dla uczniów i dla na-
uczycieli, możliwość organizacji 

wideokonferencji i prowadzenia 
zajęć grupowych (on-line). W wy-
padku nauki zdalnej platforma 
edukacyjna ułatwi nauczycie-
lom prowadzenie nauki zdalnej 
z uczniami wszystkich szkół w po-
wiecie. Platforma zapewni możli-
wość przechowywania i wymiany 
materiałów szkoleniowych.
Obecnie uruchomiono program 
pilotażowy dla klasy informatycz-
nej z RCKU. Nauczyciele i ucznio-
wie zostali wyposażeni w kompu-
tery przenośne CHROMEBOOK, 
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dzięki którym mają bezpośredni 
dostęp do wcześniej przygoto-
wanej i skonfigurowanej platfor-
my edukacyjnej. Do programu 
dołączyły również dwie klasy ze 
szkół podstawowych. Wszyscy 
mają założone konta uprawnia-
jące do logowania do platformy i 
mogą korzystać bez ograniczeń ze 
wszystkich funkcjonalności plat-
formy oferowanej przez GooGle 
-  Google Workspace. W planach 
jest doposażanie kolejnych klas 
w urządzenia przenośne typu 
CHROMEBOOK i włączanie ko-
lejnych szkół do programu. Mamy 
nadzieję, że wykorzystanie nowo-
czesnych narzędzi informatycz-
nych uatrakcyjni naszym uczniom 
naukę w szkole i pozwoli rozwijać 
ich zainteresowania.

W uroczystości udział wzięło po-
nad dwustu gości: samorządowcy, 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, nauczyciele, dyrek-
torzy instytucji kultury. Wszyscy 

stanowią wielką euroregionalną 
rodzinę. Ostatnie lata funkcjono-
wania regionu i zadania na przy-
szłość przedstawili prezydenci Eu-
roregionu Pomerania: Krzysztof 

Soska i Michael Sack. Uroczystość 
uświetnił koncert Pruskiej Orkie-
stry Kameralnej z Prenzlau pod 
batutą Jurgena Bischo’a; uczestnicy 
jubileuszu obejrzeli również wysta-
wę fotograficzną Andrzeja Łazow-
skiego „25 spojrzeń przez granicę”.
Kulminacją obchodów było wrę-
czenie nagród Euroregionu Pome-
rania najaktywniejszym samorzą-
dom, stowarzyszeniom i osobom. 
Laureatem w kategorii najaktyw-
niejszy samorząd został powiat 
wałecki. Nagrodę odebrał starosta 
dr Bogdan Wankiewicz.

7 czerwca w siedzibie powiatu Uckermark w Prenzlau obyło się uro-
czyste spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia Euroregionu Pomerania. 
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Najważniejsza jest profilaktyka
7 czerwca w siedzibie po-
wiatu Uckermark w Pren-
zlau obyło się uroczyste 
spotkanie z  okazji jubile-
uszu 25-lecia Euroregionu 
Pomerania.

Województwo zachodnio-
pomorskie było jedynym 
województwem w Pol-
sce, gdzie nie było porad-
ni leczenia osteoporozy. 
Osoby z przebytymi tzw. 
złamaniami niskoenerge-
tycznymi (wywołanymi 
niewielką siła urazu) nie 
miały dostępu do diagno-
styki i odpowiedniego le-
czenia przez co narażone 
były na ryzyko przebycia kolej-
nych złamań.
We wrześniu 2018 r. do Wał-
cza przyjechała delegacja, któ-
rej przewodniczyła prof. dr hab. 
med. Ewa Marcinowska - Sucho-
wierska, przewodnicząca Zespo-
łu Ekspertów ds. Osteoporozy 
przy Narodowym Instytucie Ge-
riatrii i Reumatologii w Warsza-
wie. Wygłosiła prelekcję dla le-
karzy 107 Szpitala Wojskowego 
z  Przychodnią w Wałczu w ra-
mach koła naukowego oraz wy-
kład dla studentów Uniwersytetu 
III Wieku oraz wałeckich emery-
tów. Wykład połączony był z fe-
stynem „Dzień profilaktyki oste-
oporozy, cichego złodzieja kości, 
choroby prowadzącej do ciężkich 
powikłań i niepełnosprawności” 
w ramach, którego m.in. była 
możliwość wykonania badania 
densytometrycznego DXA wraz 
z interpretacją lekarską oraz uzy-
skania konsultacji dietetycznych.
Rok później, we wrześniu 2019 
r. podczas konferencji „Seniorze 
– żyj zdrowo i kolorowo” orga-
nizowanej przez Powiat Wałec-
ki, Akademię Nauk Stosowanych 

w  Wałczu oraz Wałecki Uniwer-
sytet III Wieku została utworzona 
Samorządowa Koalicja na rzecz 
Przeciwdziałania Osteoporozie. 
Deklarację udziału w Koalicji 
podpisali:
•	 starosta wałecki
•	 burmistrzowie i wójt z terenu 

powiatu wałeckiego
•	 prof. Ewa Marcinowska-Sucho-

wierska - członek Narodowej 
Rady do spraw Ochrony Zdro-
wia przy Prezydencie RP, prze-
wodnicząca Zespołu Ekspertów 
ds. Osteoporozy

•	 Gabor Sztaniszlav - dyrektor ge-
neralny Amgen Polska

•	 Szymon Chrostowski - fundacja 
„Wygrajmy Zdrowie”

•	 Jadwiga Grzonkowska - prezes 
Wałeckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku

•	 dr Dariusz Skalski - rektor 
Akademii Nauk Stosowanych 
w Wałczu

•	 Marian Leszczyński - Serwis 
Administracyjno-Samorządowy

Efektem działania koalicji było 
opracowanie programu profilak-
tyki zdrowotnej pn. „Profilak-
tyka złamań osteoporotycznych 

dla mieszkańców powiatu wa-
łeckiego na lata 2020 - 2022”. 
Program został przyjęty do re-
alizacji uchwałą Rady Powiatu 
z dnia 26 maja 2020 r. Realizato-
rem programu został 107 Szpital 
Wojskowy z Przychodnią Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Wałczu.
Celem programu profilaktyki 
osteoporozy jest podniesienie 
świadomości zdrowotnej lokal-
nego społeczeństwa na temat 
osteoporozy i jej skutków, kształ-
towanie właściwych postaw proz-
drowotnych, dotyczących zmiany 
stylu życia i prawidłowego odży-
wiania oraz poprawa dostępności 
do wczesnej diagnostyki oste-
oporozy (FRAX, DXA). 

***
Wymiernym efektem programu 
było utworzenie w październi-
ku w szpitalu poradni leczenia 
osteoporozy. To pierwsza tego 
typu poradnia w województwie 
zachodniopomorskim. Poradnia 
czynna jest trzy razy w tygodniu: 
w poniedziałek, czwartek i piątek.
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Młodzi radni

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin 
powiatu wałeckiego

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią COVID-19, po-
wołana została Młodzieżowa Rada przy Staroście Wałeckim.

Trwają prace nad powołaniem 
Stowarzyszenia na rzecz wspar-
cia rozwoju gmin powiatu wałec-
kiego, w skład którego wchodzą 
wszystkie samorządy powiatu 
wałeckiego. Dzięki stowarzysze-
niu samorządy będą pozyskiwać 
fundusze w ramach nowej per-
spektywy finansowej UE. 

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady 
przy Staroście Wałeckim odbyła 
się 9 listopada w sali narad staro-
stwa. Młodzi radni odebrali z rąk 
starosty Bogdana Wankiewicza 
i  wicestarosty Jolanty Wegner za-
świadczenia o wyborze na radne-
go i złożyli ślubowanie. Głównym 
punktem obrad był wybór Prezy-
dium Rady. Przewodniczącą Mło-
dzieżowej Rady została Natalia 
Zimnińska z 1 Liceum Ogólno-
kształcącego, wiceprzewodniczącą 
Aleksandra Kubowicz z Zespołu 

Szkół nr 4 Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i sekre-
tarzem Adrian Katarzyński z Po-
wiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. 
Kadencja Młodzieżowej Rady przy 
Staroście Wałeckim trwa 1  rok 
szkolny. Kandydatury na rad-
nych zgłaszają dyrektorzy szkół, 
a ostateczną listę zatwierdza za-
rządzeniem starosta. Celem rady 
jest m.in. reprezentowanie inte-
resów młodzieży wobec instytu-
cji samorządowych, rządowych 

i  pozarządowych; współpraca 
z  samorządami uczniowskimi 
i  organizacjami młodzieżowymi; 
promocja kultury zwłaszcza two-
rzonej przez ludzi młodych i do 
nich skierowanej; kształtowanie 
postaw demokratycznych i wyra-
bianie umiejętności podejmowa-
nia decyzji, organizowanie przez 
młodych ludzi pomocy charyta-
tywnej czy działanie na rzecz in-
tegracji i  współpracy środowisk 
młodzieżowych i twórczych oraz 
środowisk wszystkich szkół pro-
wadzonych przez Powiat Wałecki.

Realizacja projektów Unii Euro-
pejskiej na lata 2021 -2027 przez 
samorządy lokalne wymaga prze-
wartościowania i zmiany podejścia 
do polityki lokalnej. UE w nowej 
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perspektywie wymaga od samo-
rządów kompleksowego i spójnego 
podejścia do problemów zdiagno-
zowanych na danych obszarach. 
W tym celu Sejm w dniu 28 kwiet-
nia 2022 r. uchwalił tzw. „Ustawę 
Wdrożeniową” określającą zasady 
realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2021–
2027, podmioty uczestniczące w 
realizacji tych programów i tej po-
lityki oraz tryb współpracy między 
nimi.
W celu przygotowania i reali-
zacji strategii rozwoju ponadlo-
kalnego jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć 
związki międzygminne, związki 
powiatowo-gminne, stowarzysze-
nia lub zawierać porozumienie 
międzygminne.
Włodarze poszczególnych samo-
rządów powiatu wałeckiego zdecy-
dowały się na powołanie stowarzy-
szenia, jako najwłaściwszej formy 
współpracy dla realizacji strategii.
7 grudnia br. Komisja Europejska 
zatwierdziła program Fundusze 
Europejskie dla Pomorza Zachod-
niego 2021-2027. To ważna decy-
zja, na którą czekał region od kilku 
miesięcy. Zadaniem „Stowarzy-
szenia na rzecz wsparcia rozwoju 
gmin Powiatu Wałeckiego” będzie 
aplikowanie o środki finansowe 
poprzez składanie wniosków na re-
alizację projektów. Warto też wspo-
mnieć, że projekty będą realizowa-
ne według opracowanej strategii, 
która jest wynikiem pracy wszyst-
kich Jednostek Samorządu teryto-
rialnego powiatu wałeckiego. Stra-
tegia pod nazwą: „Sieć współpracy 
zarządzania strategicznego gmin 
na rzecz kompleksowego rozwo-
ju Powiatu Wałeckiego” obejmuje 
dwa obszary działania – Pojezierze 
Atrakcji i Cyfrowy Powiat.
Środki finansowe zaplanowane na 
te działania to 50 mln zł.

Powiat Wałecki

W roku 2022 na terenie powiatu 
wałeckiego zrealizowano następujące 
inwestycje drogowe:

Droga Toporzyk – Lipie: długość 
5,5 km. i szerokości 3,5 m. Koszt in-
westycji to 2 786 907,96 zł Zadanie 
zostało zrealizowane w partnerstwie 
przez cztery podmioty: Lasy Państwo-
we (Nadleśnictwo Mirosławiec – 80 
procent dofinansowania), pozostałe 
środki finansowe przekazane przez 
Powiat Wałecki, gminę wiejską Wałcz 
i gminę Mirosławiec. 

Droga Tuczno – Jeziorki: długość 
2,4 km., droga strategiczna dla nadle-
śnictwa. Koszt 56 tys. zł, z czego do-
finansowanie Lasów Państwowych w 
wysokości 50 tys. zł.

Droga Tuczno – Strzaliny: dłu-
gość 2,7 km., wykonano częściową 
wymianę nawierzchni. Wartość inwe-
stycji to 150.000 zł, z czego dofinan-
sowanie w wysokości 50 000 zł z La-
sów Państwowych i 50 000 zł z gminy 
Tuczno.

Droga Kłębowiec – Rudnica: od-
cinek o długości ok. 500 m. przez wieś 
w kierunku Rudnicy. Całkowity koszt 
wyniósł 146 000 zł, z czego dofinan-
sowanie gminy Wałcz w wysokości 75 

000 zł i Lasów Państwowych w wyso-
kości 50 000 zł.

Droga Hanki – Jadwiżyn: prze-
budowa drogi powiatowej o długości 
3 933,57 m. Wartość robót budowla-
nych wynosi 6 482 568,41 zł, w tym 
dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Program Inwesty-
cji Strategicznych w wysokości 5 000 
000,00 zł. Prace rozpoczęto w listopa-
dzie br. Planowane zakończenie inwe-
stycji 30 sierpnia 2023 r.

Rudki: drugi etap dokończenia 
chodnika.

Szwecja: budowa zatoczki 
autobusowej.

W ramach drugiego naboru do 
Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
Powiat Wałecki otrzymał dofinanso-
wanie na dwie inwestycje na łączną 
kwotę 13 965 000 zł. 

Pierwsza inwestycja to przebu-
dowa drogi powiatowej na odcinku 
Przybkowo - Różewo (kwota dofinan-
sowania 3 990 000 zł), druga dotyczy 
przebudowy drogi wraz z budową 
ścieżki rowerowej na odcinku Nakiel-
no - Strączno (kwota dofinansowania 
9 975 000 zł).

Powiatowe inwestycje
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Edukacja i integracja
Konferencja „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE 
– CYFROWA EDUKACJA”

W dniach 18-19 października w Wałczu przebywała delegacja z part-
nerskiego powiatu Uckermark. Głównym celem spotkania był udział 
w konferencji „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE – CYFROWA 
EDUKACJA”, która odbyła się w Lokalnym Centrum Nauki „Metalo-
we Inspiracje” i Akademii Nauk Stosowanych.

XXI wiek to popularyzacja 
takich haseł jak innowacyj-
ność, technologie cyfrowe, 
innowacyjne technologie in-
formatyczne, cyfrowa gmina, 
cyfrowy powiat i  cyberbez-
pieczeństwo. Wielu z nas ko-
rzysta z tych haseł,  ale czasa-
mi nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, co one oznaczają i 
jaką rolę odgrywa człowiek 
w programach i projektach, 
które zawierają te właśnie 
hasła – mówił otwierając 
konferencję starosta dr Bog-
dan Wankiewicz. - Dlatego 
bardzo cieszę się z tego, że 
dziś możemy spotkać się w 
Lokalnym Centrum Nauki i 
dzięki naszym prelegentom 
choć na chwilę przenieść się 

myślami do świata nowocze-
snych technologii informa-
tycznych. Będziemy mogli 
uświadomić sobie jak wiele 
zagrożeń czyha na nas w cy-
frowym świecie, który po-
chłania nas coraz bardziej i 
absorbuje nie tylko poprzez 
pracę, ale odgrywa coraz 
większe znaczenie w naszym 
życiu prywatnym. 
W konferencji ze strony pol-
skiej uczestniczyli przed-
stawiciele samorządu po-
wiatowego i samorządów 
gminnych, rektor i  prorekto-
rzy Akademii Nauk Stosowa-
nych, pracownicy starostwa, 
dyrektorzy szkół ponadpod-
stawowych, uczniowie z wa-
łeckiego Zespołu Szkół nr 4 

Rolnicze Centrum Kształce-
nia Ustawicznego. W skład 
delegacji niemieckiej weszli 
wicestarosta powiatu Ucker-
mark Frank Bretsch, naczel-
nicy wydziałów oświaty i  in-
frastruktury technicznej oraz 
grupa młodzieży.
W trakcie konferencji goście 
dowiedzieli  się m.in. jak być 
bezpiecznym w cyberprze-
strzeni czy jakie są schematy 
działania hackerów. Innowa-
cyjne rozwiązania to również 
edukacja - omówiono jak wy-
korzystać nowoczesne narzę-
dzia typu Wirtualna Rzeczy-
wistość (VR), czy platformy 
edukacyjne oparte o rozwią-
zania chmurowe. Po części 
teoretycznej goście zwiedzili 
Lokalne Centrum Nauki.
Na popołudnie zaplanowano 
zwiedzanie miasta. Goście 
zobaczyli budynek poczty, 
Ateny Wałeckie, budynek, w 
którym mieści się Powiato-
we Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego, 
wałecki ratusz oraz kościół 
pw. św. Mikołaja. Głównym 
punktem wycieczki była wi-
zyta w Skansenie Fortyfi-
kacyjnym Grupa Warowna 
Cegielnia. Przewodnikiem 
był nauczyciel i  pasjonat hi-
storii  Jarosław Rachubiński. 
Pierwszy dzień zakończył 
się ogniskiem integracyj-
nym, w którym udział wzię-
ła również młodzież z RCKU 
oraz pracownicy wałeckiego 
starostwa. Starosta Bogdan 
Wankiewicz wręczył uczest-
nikom spotkania pamiątkowe 
upominki.
Drugiego dnia goście z Nie-
miec, wspólnie z grupą 
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młodzieży z Wałcza, uczest-
niczyli w zajęciach warszta-
towych organizowanych w 
Akademii Nauk Stosowanych. 
Wyjazd do ANS poprzedziła 
wizyta na Bukowinie, gdzie 
goście zwiedzili  Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich 
i  wiszący most. Po obiedzie 
goście wyjechali z Wałcza.
Dwudniowe wydarzenie to 
nie tylko technologie czy za-
gadnienia merytoryczne. To 
także spotkanie integracyjne, 
możliwość dyskusji i  wymia-
ny doświadczeń pomiędzy 
młodymi ludźmi i  pracow-
nikami samorządowymi. To 
przede wszystkim możliwość 
integracji  międzypokole-
niowej i  międzynarodowej; 
możliwość nawiązania no-
wych znajomości,  utrwalenia 
kontaktów i początek two-
rzenia ciekawych koncepcji 
i  realizacji  innowacyjnych 
projektów wykorzystują-
cych nowoczesne technologie 
informatyczne.
Konferencję zorganizowana w 
ramach projektu „Spotkanie 
edukacyjno-integracyjne pn. 
„TECHNOLOGIE INFOR-
MATYCZNE = CYFROWA 
EDUKACJA” dla młodzieży 
i  pracowników samorządo-
wych z Powiatu Uckermark 
i Powiatu Wałeckiego” do-
finansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu 
państwa (Fundusz Małych 
Projektów Interreg VA Me-
klemburgia-Pomorze Przed-
nie/Brandenburgia/Polska w 
Euroregionie Pomerania).
Wartość projektu - 11 597,33 
euro; dofinansowanie z EFRR 
- 9 857,73 euro.


