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Saper na polu minowym

Wałcz

Człopa

Tuczno

Mirosławiec

Z pełniącym obowiązki burmistrza Tuczna Piotrem Pierzyńskim o kondycji gminy Tuczno, pierwszych dniach na nowym stanowisku, zagrożonych rzekomo inwestycjach i próbie pojednania Rady Miejskiej rozmawia Marcin Koniecko.
- W zasadzie to mam problem jak się
do pana zwracać. Panie burmistrzu,
komisarzu, pełniący obowiązki burmistrza?
- W akcie nominowania jest napisane:
„osoba pełniąca funkcję burmistrza”.
Pracownicy też mają troszeczkę z tym
kłopot, bo nie jestem ani komisarzem,
ani burmistrzem.
Proszę opowiedzieć o sobie. Ile ma Pan
lat, jakie ma doświadczenie zawodowe,
jaką pracę musiał Pan przerwać, żeby
pełnić obowiązki burmistrza Tuczna?
- Mam 47 lat. Przez większość swojego
życia byłem żołnierzem zawodowym.
Zajmowałem się usuwaniem z poligonu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Czyli był pan saperem?
- Zgadza się. Dowodziłem pododdziałami saperów.
Kiedy opuścił pan armię i co robił później?
- Pracę w wojsku zakończyłem w 2015
roku. Potem pracowałem w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, a ostatnio
jak specjalista w Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa w Wałczu. Wracając do przygotowania zawodowego, to skończyłem studia magisterskie
na wydziale administracji publicznej
oraz zarządzanie zasobami ludzkimi
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w Koszalinie. Do tego jeszcze należy
dodać bezpieczeństwo narodowe oraz
studia z zakresu retoryki i komunikacji
społecznej.

Wiedziałem!
- Zapytał, czy podjąłbym się pełnienia
obowiązków burmistrza do czasu wyborów.

A coś związanego z finansami?
- O finansach samorządowych pisałem
pracę magisterską. Temat jest mi dobrze znany.

Odpowiedź padła od razu?
- Zastanawiałem się nad tym, ale niezbyt długo. Potraktowałem to jak swojego rodzaju wyzwanie.

O rodzinę jeszcze dopytam.
- Jestem ze swoją żoną nieprzerwanie
od 1997 roku, jest informatykiem. Syn
studiuje informatykę, córka jest uczennicą siódmej klasy szkoły podstawowej.

To była chyba najdłuższa minuta
w pana życiu?
- Nie, nie. To trwało kilka dni. Musiałem złożyć wypowiedzenie z dotychczasowej pracy i podjąć ryzyko, że już
mogę do niej z powrotem nie zostać
przyjęty. Trudne to było tym bardziej,
że nie do końca było wiadomo, czy
premier powoła taką osobę. Mogłem
zostać z niczym.

Jak to się stało, że Piotr Pierzyński dostał propozycję pełnienia obowiązków
burmistrza Tuczna? Wojewoda tak
sobie siedział, myślał i wymyślił: O!
Pierzyński będzie dobry!
- Nie zastanawiałem się nad tym i to
nie do mnie pytanie. Nie wiem do czego w ogóle to pytanie zmierza i skończmy na tym, że dostałem propozycję i ją
przyjąłem i chcę się z tego wywiązać.
Nie tak szybko. Mniemam, że zadzwonił do pana wicewojewoda Marek
Subocz i powiada: „Piotrek, bierzesz
tę fuchę? Dasz radę?” A pan mu na to:
„Biorę, dam radę!” I już.
- Nie znam podstaw tej decyzji, ale tak,
zadzwonił do mnie wicewojewoda.

Jak wyglądał pana pierwszy dzień
w urzędzie? Przez całą drogę do Tuczna zadawał pan sobie pytanie, co tam
będzie w sumie robił?
- Nie miałem takich obaw. Mam spore doświadczenie w pracy z ludźmi,
tylko przez chwilę się zastanawiałem jakie może być przyjęcie. Jadąc
zdałem sobie sprawę, że nikogo tam
nie znam i nikt nie zna mnie. I szybko doszedłem do wniosku, że to chyba
nawet dobrze. Postanowiłem, że będę
dużo rozmawiać z ludźmi i postaram
się ich łączyć, a nie dzielić. Nie będę

zwracać uwagi na to, co było przede
mną. Wracając do wątku rozmowy,
to sprawy potoczyły się bardzo dynamicznie. O godzinie 12.00 w Szczecinie
otrzymałem akt powołania, a o 14.00
już było pierwsze spotkanie w urzędzie. Jestem osobą otwartą, lubię spotkania z ludźmi i z nimi rozmawiać,
teraz jest to mocno ograniczone przez
pandemię, jednak staram się przyjąć
każdą osobę w gabinecie, wyłuskać
problemy i jak najszybciej znaleźć
rozwiązania. Z pracownikami były
spotkania w mniejszych grupach, podczas których pokazałem kierunek, jaki
chciałbym, żeby został obrany. Ma to
związek przede wszystkim z przestrzeganiem Kodeksu Pracy i obowiązków.
Nie planuję żadnej rewolucji, chociaż
co dało się zauważyć, to ten urząd pracuje w minimalnym składzie. Na pewno problemem jest brak sekretarza,
który pozwoliłby na utrzymanie ciągłości pracy w okresie przejściowym
po referendum. Tu nie było nikogo, kto

mógłby autoryzować dokumenty, dlatego chociażby przedłużył się termin
wypłaty akcyzy dla rolników. Dyskutujemy już o zmianach w budżecie, o spisie rolnym, omawiamy wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem
urzędu. Podchodzę do tego wszystkiego bardzo poważnie i poświęcam temu
bardzo dużo czasu. Nie chcę popełnić
błędu, który mógłby negatywnie skutkować w przyszłości i unikam decyzji,
które wykraczałyby za okres mojego
pobytu w Tucznie. Moim zadaniem jest
spowodować, żeby urząd nie przestał
sprawnie funkcjonować.
Z kim już pan rozmawiał?
- Zbieram informacje ze wszystkich
stron. Nie traktuję tych spotkań na te
z klubu koalicyjnego i opozycji. Wysłuchuję wszystkich. Argumenty i postulaty z każdej strony są istotne. Inny
punkt widzenia nie oznacza, że jest on
Dokończenie na str.2
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Śmierć na
chodniku

W sobotę wieczorem przy Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przechodzień zauważył leżącego na chodniku człowieka, który niestety zmarł mimo
reanimacji. Przechodzień zaalarmował służby. Pierwsi na miejscu pojawili się
policjanci, którzy podjęli reanimację i kontynuowali ją do przyjazdu karetki.
Niestety wysiłki policjantów i ratowników okazały się daremne. 35-letni mężczyzna zmarł. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Mężczyzna nie miał
żadnych obrażeń. Tożsamość zmarłego jest bardzo dobrze znana policji.
z, fot. Czytelnika
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zły. Wiele spotkań już za mną i wiele
jeszcze przede mną. Chciałbym, żeby
Rada Miasta zaczęła ze sobą współpracować.

i planów, za co chciałbym podziękować poprzedniemu kierownictwu. Na
ten moment w mojej opinii żadna inwestycja nie jest zagrożona.

To jest w ogóle możliwe?
- Tak sądzę. Uznam za sukces, jeżeli Rada jednogłośnie zagłosuje nad
projektem budżetu i za wszystkimi
zmianami, które są niezbędne. Muszę
jeszcze podkreślić ogromną rolę pani
skarbnik. To niezwykle profesjonalna
osoba i wiem co mówię, bo nie jestem
laikiem, kiedy rozmawiam o finansach
samorządowych. Powiem tak: to nie
skarbnik, to skarb. Ogólnie można
powiedzieć, że pracownicy są bardzo
merytoryczni, aktywni i chcą współpracować.

Jak to nie? Dyrektor ZGKiM Wojciech Narel alarmuje, że zagrożona
jest inwestycja polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody w Rzeczycy?
- Czytałem w waszej gazecie. Ten
list niepotrzebnie wywołał niepokój.
Chodziło o to, że termin podpisania
umowy mija, a on sam w między czasie podjął starania, żeby ten termin
został wydłużony. Więc w terminie się
zmieścimy. Pozostaje tylko kwestia,
czy Rada podejmie decyzje o przeznaczeniu około 30 tysięcy. Wydaje mi
się, że nie powinno tutaj być żadnych
problemów i uchwała zostanie przyjęta zgodnie z naszą propozycją. Spotykając się z dyrektorami ZGKiM oraz
GOK-u wytłumaczyłem, że politykę
urzędu prowadzi burmistrz i dobrze by
było, żeby tego typu sprawy były wcześniej konsultowane. Niepotrzebnie
wyszedł mikroproblem, który zresztą
pan dyrektor sam rozwiązał.

Mimo że w tym urzędzie przepracował pan całe 6 dni, to już udało się
panu odebrać inwestycję.
- Tak.
- I jak?
- Wskazałem wykonawcy wszystkie
wady, które powinny być usunięte.
Jestem dokładny, znam się na rzeczy,
poza tym prowadziłem prace wykończeniowe w swoim domu i zwracam
dużą uwagę na szczegóły. Porządku
nauczyło mnie też wojsko.

Nie
zauważył
W niedzielę około godz. 15.15 na przejściu dla pieszych przy
ulicy Okulickiego doszło do potrącenia.
- 25-letnia kobieta już schodziła
z przejścia, kiedy potrącił ją 18-letni
kierowca forda mondeo. Mężczyzna
tłumaczył, że nie zauważył pieszej.
Kobieta była przytomna, została
odwieziona do 107 Szpitala Wojskowego na badania - informowała
na gorąco rzeczniczka Komendy
Powiatowej Policji w Wałczu asp.
Beata Budzyń.
Dzień później okazało się, że kierowca prowadził bez okularów korekcyjnych.
- Młody kierowca przyznał się do
spowodowania wypadku drogowego
- dodaje asp. B. Budzyń. - Okazało
się, że nie miał założonych okularów, chociaż w prawie jazdy ma zapisane, że może prowadzić pojazd

jedynie w okularach korekcyjnych.
Niestosowanie się do zapisu podczas
poruszania się pojazdem jest łamaniem prawa. To tak jak prowadzenie
pojazdu bez uprawnień.
18-latek odpowie za spowodowanie
wypadku drogowego oraz popełnione wykroczenie drogowe. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Za
spowodowanie wypadku drogowego
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na czas od roku do
15 lat. Policjanci będą badać okoliczności i przyczyny wypadku pod
nadzorem prokuratora.
25-letnia kobieta doznała złamania
miednicy i kości ramieniowej.
Oprac. z

Poznał już pan problemy z jakimi borykają się mieszkańcy miasta i gminy
Tuczno?
- Niektóre już poznałem. W przyszłym
tygodniu będę podejmował pewne
działania. Są też rzeczy, nad którymi
nie trzeba się zastanawiać, tylko od
razu działać.
Odbył pan już bardzo dużo spotkań,
m.in. z przewodniczącym Rady Miejskiej, radnymi, dyrektorami szkół,
przedszkola, pracownikami urzędu…
Podobno jak widzi pan sołtysa, to się
pan od razu zatrzymuje, żeby z nim
porozmawiać. Jak pan jest odbierany
przez tutejszą społeczność?
- To pytanie nie do mnie.

Zanim się spotkaliśmy zasięgnąłem języka w Tucznie. Mówią, że Pierzyński,
to: „taki dobry i swój chłop”; „miły
i spokojny”; „nie można się do niego
na razie o nic doczepić”; „wydaje się
konkretny”; „przyszedł, żeby zrobić
porządek”. Jednak czy uda się panu
pogodzić radnych, którzy wyzywali
siebie podczas sesji m.in. od świń albo
narkomanów?
- Będę się spotykać ze wszystkimi radnymi i prosić, żeby takie sytuacje nie
miały już miejsca.
Lejce trzyma ktoś inny. Burmistrz na
sesji jest tylko gościem.
- Zgadzam się, ale gościem najważniejszym, który ma prawo zabierania głosu
w każdym momencie. Nie zamierzam
ingerować w pracę Rady Miejskiej
w żaden sposób, ale wydaje mi się, że

Wiem, ale jakie są pana odczucia?
- Mam nadzieję, że jestem dobrze odbierany.
Jest pan już rozpoznawalny na ulicy?
- A po czym to poznać?
Między innymi po tym, że ktoś się do
pana uśmiecha i mówi dzień dobry,
a tego kogoś widzi pan pierwszy raz
w życiu.
- Tak, zdarzają się takie sytuacje.
Podkreślę jeszcze raz, że rozmowa
z ludźmi jest najważniejsza. Dopóki
się z nimi kontaktuję, to znam ich potrzeby.
W jakiej kondycji jest gmina?
- Wszystko idzie w dobrym kierunku.
Jest dużo rozpoczętych inwestycji
REKLAMA
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te nastroje uda się uspokoić.
Czy dotychczasowy wiceburmistrz
Tuczna Janusz Bartczak będzie świadczył pracę do zakończenia okresu wypowiedzenia?
- Odbyliśmy długą i merytoryczną rozmowę. Prawo nie zostawia mi wielkiego pola manewru. Pan Bartczak
pozostaje w okresie wypowiedzenia,
wykorzystuje zaległy urlop i nie będzie
świadczył pracy.
Czyli będzie pan pracować za dwóch.
- No tak, wszystko teraz jest na jednym
- moim - biurku.
I jak pan to sam ogarnia?
- Biorę każdy dokument do ręki, czytam go od początku do końca i jak
mam wątpliwości, to nie podpisuję,
co już się zresztą zdarzało. Analizuję
dokumenty i - jeżeli zachodzi potrzeba
- to konsultuję. Jeżeli zachodzi potrzeba wyjazdu w teren, to jadę i osobiście
sprawdzam. Taka działalność ma służyć mieszkańcom. Poza tym nie chcę
zawieść premiera, czy wojewody. Absolutnie nie jest moim celem tylko administrowanie przez te trzy miesiące.
Chcę wskazać pewne kierunki i możliwości dla przyszłego burmistrza. To
też wskazanie drogi dla pracowników
urzędu, kierowników i dyrektorów.
Rozmawiał już pan z byłym burmistrzem Tuczna Krzysztofem Harą?
- Nie kontaktował się ze mną, ale to
ja będę musiał skontaktować się z nim.
Dlaczego?
- Muszę poznać jego opinie na pewne
tematy. Potrzebna mi jest jego wiedza.
Powiało grozą.
- Nic takiego. To dotyczy organizacji
pracy urzędu.
Już myślałem, że będzie „grillowanie”.
- Nie. Niczego takiego nie będzie.
Dziękuję za rozmowę
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Ogłoszenia drobne
- - PRACA - • Poszukuję pracy jako sprzątaczka pomieszczeń mieszkalnych
oraz
biurowych lub opieka nad dzieckiem.
Tel. 884 342 644
• Zatrudnię emeryta budowlańca.
Tel. 508 493 588 lub 501 122 557
• Praca dla fryzjerki w Kyritz (miasto partnerskie Wałcz)
Tel. 608 413 695
• Przyjmę do pracy w barze
Tel. 505 010 339

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na ul.1-go
Maja, pow. 57m2, I piętro, ogrzewanie gazowe.
Tel. 609 185 124
• Sprzedam działkę budowlaną 521m2
+ działkę ogrodniczą 2900m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu.
Powierznia 30m2. Dobra lokalizacja.
Tel. 500 081 681
• Wynajmę lub sprzedam:
-Sklep w Wałczu o pow. 300 m2
(aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (pow. 400 m2 każda)
-działkę budowlaną ok. 1500 m2
z budynkiem gospodarczym, uzbrojoną
w Chudym( woda, energia elek., instal. gazowa).
Tel. 602 497 237
• Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14m2
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro
(posiada wszystkie media).Warunki najmu do uzgodnienia.
tel. kont.67 258 44 35

• Sprzedam dom blisko jeziora w Wałczu.
Tel. 604 927 771
• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966
• Do wynajęcia mieszkanie na 1-go Maja 54m2, czynsz wynajmu 1000 zł oraz dodatkowe opłaty(czynsz za lokal 170 zł plus
media)
Tel. 692 354 427
• Do wynajęcia mieszkanie na os. 1000-lecia 2D, 34m2, czynsz
najmu 800 zł oraz dodatkowe opłaty
(czynsz lokalu wraz z CO 190 zł plus media)
tel. 692 354 427
• Pokój do wynajęcia.
Tel. 601 259 606
• Sprzedam mieszkanie w Wałczu na osiedlu Kościuszki,
47 m2, 3 pokoje, 4 piętro.
Tel. 500 866 933
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Wałczu na 1go Maja o
pow. 57m2, I piętro, ogrzewanie gazowe.
Tel. 609 185 124
• Do wynajęcia garaż os. Chopina.
Tel. 601 478 279
• Sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną 1,5ha przy ul.
Bydgoskiej.
Na działce słup z przyłączem 15kv, woda, wjazd.
Tel. 692 013 832
• Chętnie kupię mieszkanie, najlepiej do końca roku. Może być
do remontu/ odświeżenia. Proszę zgłaszać się z każdym pomysłem, będę wdzięczny za wszystkie propozycje.
tel. 511 064 139 Bartek

- - RÓŻNE - -

• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294

• Przewóz osób busem. Kraj, zagranica.
Mówię biegle po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303

• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej na
Dolnym Mieście.
Tel. 603 849 249

• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie,
wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741

• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie piętro,
3 pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249

• Usługi remontowo-budowlane. Wykończenia wnętrz.
Malowanie, kafelki, ogrzewanie podłogowe, zabudowy, karton-gips, kostka brukowa, szpachlowanie, elewacja.
Zadzwoń i umów się na wycenę.
Tel. 795 177 634

• Sprzedam działkę budowlaną 1585m. z warunkami
do zabudowy, wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie gmina
Wałcz.
Tel. +44 786 424 74 19

• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521

• Sprzedam dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771

• Sprzedam mleko, śmietanę, ser i jajka z własnej hodowli.
Tel. 693 424 150

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż
blaszany w Wałczu.
Tel. 603 576 812

• Sprzedam Opel Insignia Sports Tourer. 2015 r.
Poj. Silnika 1956, Diesel, moc silnika-143.
przebieg 110 tys., Automat, biały kolor.
Tel. 691 793 005

• MAZURY. Domek nad jeziorem Tajty, k. Giżycka.
Posesja ogrodzona. Wypoczynek dla rodziny.
Tel. 517 116 217
• Do wynajęcia garaż na Dolnym Mieście.
Tel. 662 717 466
• Kupię mieszkanie w bloku. Może być do remontu.
Gotówka.
Tel. 609 002 462
• Do wynajęcia mieszkanie w Wałczu dwupokojowe
w dobrym stanie od zaraz.
Tel. 695 576 198

• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153
• Ekonomiczne elektryczne ogrzewanie dla nowo budowanych
lub remontowanych lokali. Każde pomieszczenie ze sterownikami, produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych. Usługa kompleksowa wraz z pełna dokumentacją.
Tel. 533 626 165
• Mercedes 124, 1990r. Sprzedam.
Tel. 604 927 771

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
REKLAMA
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Widać metę

Dobiegają końca prace na obwodnicy Wałcza. Droga zostanie udostępniona kierowcom w grudniu.
Przypomnijmy, w czerwcu na plac
budowy weszły firmy Budimex oraz
PORR, w lipcu dołączyły do nich firmy Pol-Dróg i konsorcjum firm GZD
i Saferoad Grawil, które wykonują
prace związane z oznakowaniem trasy.
Budimex odpowiada za dokończenie
obiektów mostowych w poprzek trasy
głównej, zbiorników na wodę opadową
oraz dokończenie dróg dojazdowych.
Firma PORR natomiast kończy roboty
na trasie głównej obwodnicy, tam w zakres prac wchodziło m.in. wykonanie
kanalizacji deszczowej, podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy
REKLAMA

ścieralnej. Firma Pol-Dróg kończy roboty na węzłach Wałcz Wschód, Wałcz
Północ i Witankowo.
Inwestycja miała kosztować około 537

mln zł, 430 mln zł miały wynosić koszty
wykonania inwestycji przez Energopol.
Ostatecznie okazuje się, że całkowity
szacowany koszt realizacji obwodnicy
Wałcza (przygotowanie inwestycji, odszkodowania za nieruchomości, archeologia, nadzory i roboty) to około 640
mln złotych. Kontrakt z PORR opiewał
na kwotę 87 mln zł, z Budimexem na
41 mln.
- Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest w grudniu, dokładny termin
zależy od tempa wykonywania prac,
na co wpływ mają warunki pogodowe, oraz kwestii związanych z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego
i uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń
koniecznych dla uruchomienia drogi mówi główny specjalista komunikacji
społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Szczecinie
Mateusz Grzeszczuk. - Na głównych

jezdniach wykonane są wszystkie roboty bitumiczne, funkcjonują wiadukty
nad obwodnicą, oznakowanie poziome
wykonane jest w około 80 proc. Trwają
prace związane z ogrodzeniem, budową
kanału technologicznego, oznakowaniem poziomym i pionowym, pozostałe
prace wykończeniowe oraz roboty na
węzłach drogowych.

Blisko 18-kilometrowa obwodnica
Wałcza będzie miała parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej z czterema
węzłami drogowymi. Inwestycja pozwoli ominąć Wałcz od północy. W ciągu drogi wybudowano 13 wiaduktów,
dwa mosty, dwie estakady i 14 przepustów ekologicznych.
z
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Kompetencje zdobyte
Gmina Człopa, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Człopie, zakończyła realizację
projektu pn. „Doskonalenie kompetencji
kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie”. Nadszedł więc czas na podsumowanie.
Zadania projektowe już od samego początku nie były łatwe do wykonania. Gimnazjum, które miało być beneficjentem
wsparcia, włączono w związku z reformą oświatową, do Szkoły Podstawowej
w Człopie i to właśnie 118 uczniów tej
placówki zostało uczestnikami projektu.
Tak więc wraz ze startem roku szkolnego
2019/2020 Szkoła Podstawowa w Człopie rozpoczęła realizację dodatkowych
zajęć edukacyjnych, spotkań w zakresie
doradztwa zawodowego, a także organizację szeregu wyjazdów edukacyjno-kulturalnych.

Dodatkowo przez czas trwania projektu
doposażono pracownie szkolne w nowy
sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne m.in. monitory interaktywne,
modele anatomiczne wybranych części
ciała, fiszki do nauki j. obcych czy klocki
do robotyki. W celu ułatwienia uczestnikom dotarcia na zajęcia, zakupiono autobus marki Ford Transit. Auto zostało
wyprodukowane w 2017 roku, posiada 18
miejsc i okazało się niezbędne do realizacji zadań projektowych.
Niestety, w marcu nadszedł czas pandemii
i nauki zdalnej. Projekt został wstrzymany.
Uczestnicy powrócili do zajęć we wrześniu, by ponowie, po niespełna dwóch
miesiącach, zasiąść przed ekranami komputerów. Okres ten pozwolił jednak na
dokończenie realizacji projektu. Uczniowie
i uczennice Szkoły Podstawowej zrealizo-

REKLAMA

Lekcja religii.
Katechetka do dzieci
co robimy kiedy jest post?
Komentujemy i dajemy lajka
Przychodzi babcia do lekarza:
No, babciu, w waszym wieku trzeba
się oszczędzać, unikać chodzenia po
schodach. Po roku staruszka zjawia się
u tego samego lekarza.
Jak się czujecie?- pyta lekarz.
O, znacznie lepiej... Tylko mam jedno
pytanie. Czy już mogę zacząć chodzić
po schodach?
Możecie- odpowiada lekarz.
To chwała Bogu! Bo już to wchodzenie
po rynnie na czwarte piętro bardzo
mnie męczyło!
Do apteki wpada Jasiu cały blady
i drżący:
- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe?
- A co Cię boli chłopcze?
- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda
moje świadectwo.

wali zamierzone celi i uzyskali niezbędne
umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne w dorosłym życiu, m.in. zdolności
do efektywnego poszukiwania zatrudnienia czy umiejętność wykorzystania wiedzy
w praktyce.
Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektu udało się zrealizować, dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli i pozostałych pracowników
Szkoły Podstawowej w Człopie. Projekt
„Doskonalenie kompetencji kluczowych
uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Człopie” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Oprac. UMiG Człopa

7

Czwartek, 19 listopada 2020

Podatki w górę
W całym powiecie szykują się podwyżki podatków od nieruchomości. W gminie Mirosławiec nowe stawki zostały już przyjęte. Większość gmin powiatu prowadzi politykę podwyższania stawek każdego roku o kilka groszy. Wyjątkiem jest Wałcz, gdzie te same stawki
obowiązują od 2013 roku.
- Co roku podwyższamy podatki o kilka groszy, żeby nie były odczuwalne
dla naszych mieszkańców, ale żeby
utrzymać ten nurt - informuje wójt
gminy Wałcz Jan Matuszewski. -Nasi
radni zdają sobie sprawę z tego, że aby
gmina mogła się rozwijać, podwyższanie podatków jest niezbędne. Wiem,
że w Wałczu jest odwrotnie i tam podatki od kilku lat nie rosną. Uważam,
że to bardzo źle. To krótkowzroczne
klakierstwo i chęć przypodobania się
mieszkańcom. Te stawki będą przecież w końcu musiały wzrosnąć. My
wychodzimy z założenia, że lepiej je
podwyższać minimalnie, ale regularnie
niż zaskakiwać mieszkańców nagłym
wzrostem.
Burmistrz Maciej Żebrowski, skoro
o Wałczu mowa, także przygotował
propozycję podwyżki stawek podatków.
Od kilku lat, jeszcze za kadencji Bogusławy Towalewskiej, radni głosowali
przeciwko podwyżkom. Trzeba przyznać, że obecne stawki mocno odbiegają od obowiązujących w pozostałych
gminach naszego powiatu. Nawet po
proponowanej podwyżce (o ile zostanie przez radnych przyjęta) będą dużo

niższe od tych, które płacą mieszkańcy
pozostałych gmin powiatu wałeckiego.
- W Wałczu od sześciu lat utrzymujemy
stawki podatków lokalnych na poziomie
najniższym w porównaniu z okolicznymi gminami i całym powiatem. Żywię
nadzieję, że w tym roku radni podejmą
uchwałę o ich podniesieniu. Podatki od
nieruchomości płacone przez mieszkańców wzrosną w sposób niezauważalny
- w przypadku nieruchomości mieszkalnych to kilka złotych rocznie. Dla nieruchomości, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza nowe stawki
oznaczają wzrost należności od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, w zależności od powierzchni budynków czy
gruntów - mówi burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. - Podejmując trudną decyzję o wzroście stawek bierzemy pod
uwagę cały kontekst potrzeb społecznych, inwestycyjnych oraz perspektyw
rozwojowych miasta. Wałczanie zasługują na poprawą jakości życia w każdej
dziedzinie. Nasza gmina, podobnie jak
większość samorządów w Polsce, od
lat boryka się z problemem niedofinansowania przez budżet państwa zadań
z zakresu administracji rządowej. Mu-

simy respektować zmiany w przepisach
prawa dotyczące wzrostu poziomu najniższego wynagrodzenia czy podwyżek
płac w oświacie. Od przyszłego roku
nowym zadaniem finansowanym z budżetu gminy będzie utrzymanie żłobka
miejskiego czy mieszkań chronionych.
- Z bólem serca każdego roku podwyższamy podatki, starając się, aby wzrost
nie był mocno odczuwalny przez mieszkańców i przedsiębiorców. W tym roku
to 7,5 procent - informuje burmistrz
Mirosławca Piotr Pawlik. - Intensywnie
pracujemy nad przyszłorocznym budżetem i mimo uchwalenia podwyżki opłat
lokalnych nadal brakuje nam 800 tysięcy złotych. Trzeba będzie ciąć wydatki,
które i tak zostały mocno ograniczone.
Duże obciążenie stanowi dla nas oświata, dopłacaliśmy do niej 2,1 mln zł,
w przyszłym roku będzie to już kwota
3,1 mln zł, jak do tego dodamy jeszcze
pomoc społeczną, połowy budżetu nie
ma. A gdzie inwestycje? Każdego roku
drapiemy się po głowie, jak ten budżet
ułożyć, ale z roku na rok to zadanie staje
się trudniejsze. Przyszły rok będzie dla
samorządów bardzo, bardzo trudny.
z

Świętowanie
na czterech kółkach
11 listopada z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miłośnicy zabytkowych pojazdów z Wałcza
i okolic zorganizowali przejazd ulicami
miasta połączony z wystawą pojazdów
na wałeckim ryneczku. Delegacja Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych Moto Korona złożyła wiązankę

kwiatów pod pomnikiem marszałka J.
Piłsudskiego. Do przejazdu ulicami miasta przyłączyli się również motocykliści
i nie zrzeszeni, kierowcy. Impreza odbyła
się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
Oprac. z,
fot. Robert Nowicki

Namiastka artystycznej
normalności
Nic nie sprzyjało w tym roku organizatorce czwartej edycji konkursu „Dzieciaki Talenciaki” Esterze Naczk-Suskiej, ale - ku radości młodych wokalistów - po wielu perturbacjach udało się go przeprowadzić.

Podatki obowiązujące w roku 2020
Gmina

Budynki
mieszkalne

Budynki związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Grunty związane
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej

Obrót materiałem
siewnym

Świadczenia
zdrowotne

Pozostałe: budynki
gospodarcze, garaże
i związane z prowadzeniem działalności
pożytku publicznego

Miasto Wałcz

0,66 zł

19,00 zł

0,79 zł

10,16 zł

4,44 zł

7,18 zł

Gmina
wiejska Wałcz

0,78 zł

21,55 zł

0,92 zł

11,18 zł

4,87 zł

7,05 zł

0,80 zł

21,34 zł

0,95 zł

11,18 zł

4,87 zł

5,34 zł (pozostałe)
8, 05 zł (prowadz.
dział. pożytku
publicznego)

Tuczno

0,79 zł

23,00 zł

0,93 zł

11,18 zł

4,80 zł

7,00 zł

Mirosławiec

0,68 zł

22,30 zł

0,92 zł

11,18 zł

4,87 zł

7,06 zł

Stawka
maksymalna

0,81 zł

23,90 zł

0,95 zł

11,18 zł

4,87 zł

8,05 zł

Człopa

Rok 2021 (z wyjątkiem Mirosławca są to propozycje)
Gmina

Budynki
mieszkalne

Budynki związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Grunty związane
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej

Obrót materiałem
siewnym

Świadczenia
zdrowotne

Miasto Wałcz
(projekt)

0,68 zł

21,34 zł

0,92 zł

11,18 zł

4,80 zł

7,18 zł

Gmina
wiejska Wałcz
(projekt)

0,82 zł

22,00 zł

0,95 zł

11,62 zł

5,06 zł

7,50 zł

Człopa
(projekt)

Pozostałe: budynki
gospodarcze, garaże
i związane z prowadzeniem działalności
pożytku publicznego

0,84 zł

22,41 zł

0,99 zł

11,62 zł

5,06 zł

5,61 zł (pozostałe)
8,37 (związane
z prowadzeniem dział.
pożytku publicznego)

0,84

24,00 zł

0,97 zł

11,62 zł

5,00 zł

7,50 zł

Mirosławiec

0,73 zł

23,97 zł

0,99 zł

11,62 zł

5,06 zł

7,59 zł

Stawka
maksymalna

0,85 zł

24,84 zł

0,99 zł

11,62 zł

5,06 zł

8,37 zł

Tuczno
(projekt)

Pierwszy etap odbył się 1 marca, jeszcze
przed wybuchem pandemii. Na deskach
Wałeckiego Centrum Kultury z udziałem
publiczności przesłuchano wtedy około
stu osób. Drugi etap, w którym uczestniczyło już 60 młodych wokalistów, ze
względu na sytuację epidemiologiczną
był przesuwany z miesiąca na miesiąc.
W końcu E. Naczk-Suska zdecydowała
się przeprowadzić go on-line. W Regionalnym Centrum Kultury w Pile występy
uczestników zostały nagrane. Niestety nie
obyło się bez przykrych niespodzianek,
ponieważ w dniu nagrania wielu finalistów odbywało kwarantanne. Drugą turę
nagrań udało się przeprowadzić tuż przed
zamknięciem WCK. 60 filmów trafiło na
platformę You Tube, na której przesłuchało je jury w składzie Patrycja Jankowska,
Cezary Górski i Krzysztof Marszewski.
Obrady były burzliwe i jury zdecydowało się nagrodzić większą liczbę osób niż
przewidywał plan.
W niedzielę 15 listopada w RCK w Pile
odbyło się rozdanie nagród. W każdej
kategorii jury przyznało pierwszą nagrodę i wyróżnienia. W kategorii 4 - 8 lat
zwyciężyła Klaudia Ksepko, wyróżnienia otrzymały Wiktoria Rudowska i Tosia
Wegner. W kategorii 9-10 lat zwycięstwo
wyśpiewała Lena Wójcicka, a wyróżnione
zostały Róża Prendecka i Nina Meszka.
Z kolei w kategorii 11 - 13 lat pierwsze
miejsce zajęła Lena Cichocka, wyróżnienia powędrowały do Magdaleny Brożek,
Lilianny Ligenzy, Nikoli Ostrowskiej oraz
Zuzanny Kowalskiej. W kategorii 14 - 16
lat zwyciężyła natomiast Nadia Miazga,
jury wyróżniło Roksanę Nowokuńską,
Aureliusza Klim, Julianne Nowosad i Zo-

fię Tymę. Wśród najstarszych uczestników
(17 i więcej lat) pierwsze miejsce zajęła
Katarzyna Szwedzka, wyróżniono Zuzannę Marudę oraz Elizę Nadulską. Grand
prix wyśpiewał Nikodem Śliwiński, który
otrzyma wyjątkową nagrodę ufundowaną
przez TV Asta i E. Naczk-Suską. Będzie
to nagranie klipu do piosenki, którą sam
skomponował i emisja teledysku na antenie TV Asta. Swoją nagrodę ufundowało
także RCK. Zuzanna Kowalska otrzymała
piękne ukulele. Pozostali uczestnicy również otrzymali cenne nagrody ufundowane
przez organizatorkę, wśród których znalazły się, m.in. nagrania studyjne w studio E.
Naczk-Suskiej, darmowe miesiące nauki
w Studiu Esti, sesje fotograficzne i nagrody rzeczowe.
- To już czwarta edycja Festiwalu “Dzieciaki Talenciaki” Studio Esti. Nikt nie
przypuszczał, że w tym roku będzie to namiastka artystycznej normalności. Sama
organizacja wymagała od nas wszystkich
kreatywności, dużej dyscypliny i ogromnej odpowiedzialności, ale się udało - komentuje właścicielka Studio Esti E. Naczk-Suska. - Moi uczniowie bardzo tęsknią
za naszym koncertowym życiem. Ogromnie liczę na to, że kolejny rok przyniesie
nam powrót do naszego aktywnego funkcjonowania na scenie, a piąta edycja odbędzie się już w normalnych warunkach,
z udziałem publiczności, której tak bardzo
nam brakuje.
E. Naczk-Suska już organizuje kolejny
konkurs i koncerty on-line na podobnych
zasadach, tym razem młodzi wokaliści
wystąpią z repertuarem świątecznym.
z,
fot. P. Suski
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Coraz więcej
ozdrowieńców

W chwili zamknięcia tego numeru (środa, 18 listopada, godz. 13.30) na terenie powiatu jest 311 osób zakażonych SARS-CoV-2. Z dnia na dzień przybywa ozdrowieńców. Niestety wzrosła też liczba zmarłych.

Według danych PSSE w Wałczu od początku
pandemii w powiecie zakażeniu uległo 737 osób
(2 ostatniej doby), 416 wyzdrowiało (34 ostatniej doby), 10 zmarło, jest 311 aktywnych przypadków. Kwarantanną objęto 516 osób, nadzorem 26. 26 mieszkańców powiatu przebywa
w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem.
W województwie zachodniopomorskim ostatniej doby testy potwierdziły obecność koronawirusa u 1 146 osób, zmarło 17 osób, 750
wyzdrowiało. Od początku pandemii obecność
SARS CoV-2 wykryto u 26 857 mieszkańców

województwa (1,58 proc.), jest 17 731 aktywnych przypadków, 262 chorych zmarło, 8 864
wyzdrowiało.
W Polsce ostatniej doby testy potwierdziły obecność wirusa u 19 883 osób, 603 osoby zmarły,
18 601 wyzdrowiało. Od początku pandemii
zakaziły się 772 823 osoby (2,05 proc. populacji), jest 418 489 aktywnych przypadków,
11 451 zmarło, 342 883 wyzdrowiały.
Według informacji wojewody Tomasza Hinca na
17 listopada w województwie zajętych było 920
łóżek covidowych (na 1444 przygotowanych).

