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Apanaże władzy
Co jakiś czas dochodzą nas słuchy, jakie to pieniądze zarabiają
przedstawiciele obecnej władzy i jakie to kokosy przypadają
w udziale zasiadającym w zarządach spółek Skarbu Państwa.
Przyjrzyjmy się więc jak to drzewiej bywało?
W szlacheckiej Polsce sprawujący dożywotnio urzędy najwyżsi
dostojnicy nie pobierali płacy,

a król wynagradzał ich nadawaniem dóbr ziemskich. Natomiast
dowódcy wojskowi mogli liczyć
na łupy wojenne.
Po odzyskaniu niepodległości po
zaborach obowiązywały rożne
systemy, które szybko usystematyzowano i wprowadzono 12
urzędniczych grup płacowych. Do
pierwszej grupy należał premier,
który otrzymywał 3 tysiące uposażenia zasadniczego i tyle samo
dodatku, a ponadto przysługiwało
mu mieszkanie i pełne utrzymanie na koszt podatnika. Ministerska pensja wynosiła 4 tysiące
wraz z dodatkiem, a zastępcy ministra pobierali 1500 złotych plus
100 proc. dodatku miesięcznie.
Dodatkowo ministrom pokrywano
koszty mieszkania. Prezydent nie
pobierał pensji, lecz dysponował
środkami przyznanymi w budżecie państwa. W 1938 roku było
to 200 tysięcy rocznie, a głowa
państwa wydawała te środki na
potrzeby własne i swojego perso-

nelu, natomiast urzędnicy prezydenckiej kancelarii byli opłacani
oddzielnie.
Uposażenie premiera było trzydziestokrotnie wyższe od średniej
zarobków pracownika umysłowego. Kapitan Wojska Polskiego zarabiał 400, major 490, a podpułkownik 713 złotych miesięcznie.
Dla porównania w najniższej 12
grupie listonosz i początkujący
nauczyciel zarabiał 100 złotych
miesięcznie, a dodatek dla kierowników szkół wynosił od 10
do 30 złotych. Robotnik najemny
mógł liczyć na 90 złotych, jednak
robotnik rolny zarabiał raptem
około 40 złotych, a pracownik
umysłowy 200. Najniższe płace
były w rzemiośle i oscylowały
w granicach 80 złotych miesięcznie. Kobiety przed wojną zarabiały nawet do 60 proc. mniej
niż mężczyźni. Wyjątkiem była
gwiazda kina Jadwiga Smosarska, która za rolę w filmie otrzymywała zawrotną gażę 8 tysięcy

złotych. Cena hektara pszenno-buraczanej ziemi w 1938
roku wahała się od 3290 złotych
w Warszawie czy Łodzi, do 1020
złotych na Polesiu.
Polski złoty był walutą wymienialną, dolar kosztował 5 złotych,
przy czym siła nabywcza amerykańskiej waluty była znacznie
wyższa. W 1938 roku uncja złota
kosztowała 40 dolarów, a obecnie to ponad 1800.
W Polsce Ludowej w latach stalinizmu dla członków kierownictwa
budowano wille w okolicach Belwederu i osiedle w Konstancinie.
Mieli też do dyspozycji opancerzone limuzyny, czy specjalne
sklepy. Większość przywilejów
zlikwidował w 1956 roku Władysław Gomułka. W tym czasie pensje najwyższych funkcjonariuszy
państwowych - w myśl poglądów
Gomułki, że do polityki nie idzie
się dla pieniędzy - było niezbyt
wysokie, lecz często obchodzono
te restrykcje przy pomocy premii

i wręczanych z różnych okazji
„kopertówek”. Gierek przeprowadził reformę uposażeń rządowych. W 1978 roku premier
zarabiał niewiele ponad 28 tysięcy złotych miesięcznie, minister 23 tys., a wojewoda prawie
20 tys. Średnia płaca wynosiła
5 tysięcy, więc rządowe pensje
mieściły się granicach od 3 do 5
średnich płac. W czasach Wojciecha Jaruzelskiego uposażenie najwyższych władz relatywnie spadło, premier zarabiał 4
krotną średnią krajową a pensja
wojewody zmniejszyła się do
trochę ponad 2 średnich.
Tak więc tych uposażeń nie da
się porównać z obecnymi apanażami władzy, członków spółek Skarbu Państwa, czy kierownictwa banków. Wydaje się, że
poprzednie władze żyły jakby
trochę skromniej.
Wykorzystano m.in. „ Mały rocznik statystyczny 1939”.
piotr

Wąskie gardło - Podgórna
Jak bumerang powraca sprawa ulicy Podgórnej. Ma powstać plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, mieszkańcy mogą zgłaszać sugestie. Ponadto nadal istotnym problemem jest zbyt wąski wjazd od Alei Zdobywców Wału Pomorskiego, stojący tam budynek być
może będzie wyburzony.
Kłopoty mieszkańców Podgórnej rozpoczęły się 25 stycznia 2017 roku,
kiedy to poprzednie kierownictwo
ratusza wydało decyzję o warunkach
zabudowy dotyczącą nowo powstającego osiedla Widok. Ponieważ w postępowaniu administracyjnym mieszkańcy nie zostali uznani za stronę,
odwołali się i po czterech latach sądowych batalii Naczelny Sąd Administracyjny nakazał powtórzyć całą procedurę. Urząd Miasta nadal uważa, że
nie powinni być stroną, więc sprawa
trafiła do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego i ten ma rozstrzygnąć
spór.
Mieszkańcy chcą kompromisu. Zdają
sobie sprawę, że wstrzymanie budowy osiedla Widok, kiedy już powstały
2 budynki, a trzeci jest w budowie,
jest niemożliwe. Stawiają jednak warunki. Sugestie, jakie złożyli do projektu planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu, sprowadzają
się właściwie do dwóch postulatów.
Aby na wolnych jeszcze działkach
powstały wyłącznie budynki jednorodzinne, a najważniejszym jest budowa

alternatywnej drogi. Ulica Podgórna
jest - zdaniem wielu mieszkańców
- zbyt wąska i o niezbyt już dobrej
nawierzchni i nie wytrzyma natężenia
samochodowego ruchu nie tylko użytkowników pojazdów z apartamentów przy placu Polskim, lecz przede
wszystkim mieszkańców 120 lokali
osiedla Widok.
Dlatego palącym problemem jest budowa innego dojazdu i udrożnienie

samego wjazdu na ulicę Podgórną od
Alei Zdobywców Wału Pomorskiego.
Stojący pod numerem 67 na tej ostatniej ulicy budynek mocno zawęża
wjazd. Ponieważ powstała najprawdopodobniej w 1895 roku i - pozostająca poza nadzorem konserwatora zabytków - budowla jest w opłakanym
stanie, pojawił się pomysł, aby została
wyburzona i w ten sposób poszerzy
się nie tyko wjazd, lecz również po-
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prawi widoczność, a tym samym bezpieczeństwo. Jednak z właścicielami
tej nieruchomości jak na razie nikt
nie rozmawiał, a oni chcą wiedzieć,
jakie władza ma wobec ich własności
plany.
- Czekamy aż władza przedstawi nam
swoją wizję - mówi jedna ze współwłaścicielek posesji nr 67 przy Alei
Zdobywców Wału Pomorskiego Anna
Borkacka. - Jak na razie o planach
dowiadujemy się od znajomych, lecz
nikt nie zna konkretów. Uważam, że
wyburzenie naszego budynku praktycznie nic nie zmieni. Nadal ulica
Podgórna będzie „zakorkowana”.
Najlepszym rozwiązaniem byłaby
budowa innego dojazdu do Widoku
i placu Polskiego. Można zastanowić
się nad przeprowadzeniem drogi od
ulicy Kujawskiej i dalej przez stary
cmentarz. Oczywiście przedtem należałoby ekshumować groby i przenieść na inną nekropolię. Alternatywą
jest dojazd do samego osiedla Widok
od strony Alei Zdobywców Wału Pomorskiego obok budowanych obecnie
tam budynków. Wiem, że to wymaga

środków i to pewnie niemałych, lecz
błąd, jaki popełniono na etapie przyznawania pozwoleń na budowę osiedla i apartamentów, teraz należy bez
względu na koszty naprawić.
Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta na
jakim etapie są prace dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego
w tamtym rejonie. A także jakie plany
wobec nieruchomości przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego 67 ma
kierownictwo ratusza, czy rozmawiano z współwłaścicielami nieruchomości i czy wiadomo ilu ich jest? Padła
raczej lakoniczna odpowiedź.
- Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego
ulicy Podgórnej można składać do
końca stycznia - informuje zastępca
burmistrza Adam Biernacki. - Na ich
podstawie zostanie sporządzony projekt planu. Natomiast projekt planu
poszerzenia wjazdu na ulicę Podgórną
jest w trakcie opracowywania. Więcej
szczegółów na ten temat będziemy
mogli podać po uzyskaniu pozwolenia
na budowę.
piotr

Czwartek, 28 stycznia 2021
Tekst płatny

To był rok drogowy
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Z burmistrzem Mirosławca Piotrem Pawlikiem o inwestycjach, które udało się zrealizować w ubiegłym roku, planach na ten rok
oraz o tym, czego nauczyć może pandemia rozmawia Zuzanna Błaszczyk-Koniecko.
O ile pamięć mnie nie myli, w grudniu ubiegłego roku minęło 10 lat,
odkąd został pan burmistrzem. Spodziewał się pan, że zostanie wybrany
na trzy kadencje?
- 10 grudnia 2010 roku składałem
ślubowanie i tego dnia zaczęła się
moja praca na tym stanowisku. Znając lokalne uwarunkowania liczyłem
maksymalnie na dwie kadencje, bo
na tyle zwykle wybierani byli burmistrzowie Mirosławca. Po tym czasie
następowało „zmęczenie materiału”
i burmistrz był wymieniany. Nie roztaczałem takich długoterminowych
wizji.
Myśli pan już o tym co dalej?
- Nie, tak daleko nie sięgam myślami.
Teraz zacząłem 11 rok urzędowania,
decyzję podejmę pewnie w 13. roku.
Podsumujmy ubiegły rok. Co się udało zrealizować?
- To był rok drogowy. W przypadku
Mirosławca była to nasza miejska
„starówka”: ulice Kościelna, Kościuszki i Młyńska oraz ulica Mickiewicza. Dawno nie udało nam się
wyremontować w ciągu roku tak wielu ulic. Ponadto zrealizowany został
temat z tzw. „długą brodą”, czyli remont drogi powiatowej z Bronikowa
do Próchnowa przy udziale środków
z budżetu gminy Mirosławiec. Rozpoczęliśmy też zadanie, które „niechcący” przeszło na rok 2021, czyli zagospodarowanie jeziora Kosiakowo.
Przypominam sobie, że wystąpiły
kłopoty z wykonawcą.
- Tak, ja to porównuję do sytuacji,
która miała miejsce na budowie obwodnicy Wałcza, gdzie wykonawca
opuścił plac budowy. W tej chwili
przystąpiliśmy do inwentaryzacji
wykonanych prac, chcemy się z tego
rozliczyć i doprowadzić sprawę do
końca przy udziale już innego wykonawcy. Nigdy wcześniej nam się nie
zdarzyło, że musieliśmy zgłaszać wykonawcę prac do prokuratury, ale nie
poddajemy się i wyciągamy wnioski
na przyszłość. Ta sytuacja dużo nas
nauczyła.
Plany dotyczące inwestycji nad jeziorem Kosiakowo wyglądają imponująco. Proszę powiedzieć, co tam
postanie i kiedy będzie cieszyć mieszkańców?
- Projekt przewiduje zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo:
pola namiotowe z podłączeniami do
prądu, miejsce dla camaperów, budynek z hangarem na łodzie, ale i z toaletami, kuchnią, pomieszczeniem gastronomicznym, dużym zadaszonych
tarasem z ławkami, oświetleniem
terenu, placem zabaw, urządzeniami do street workoutu, boiskami do
siatkówki, parkingami i drogami
dojazdowymi. Wykonawca, któremu
wypowiedzieliśmy w grudniu umo-

wę, wykonał na ten moment jakieś
40 procent wymaganych prac. Czeka
nas przetarg uzupełniający i liczę na
to, że to uda się szybko przeprowadzić.
Co oprócz tego udało się w gminie
zrealizować?
- Proszę pamiętać o tym, że inwestycje drogowe były kosztowne
i poprzedni rok był rokiem pandemii.
Mimo to wykonaliśmy dużo pracy
związanej z dokumentacją dwóch dużych inwestycji. Jedna rozpocznie się
za chwilę, jesteśmy już po przetargu,
to kanalizacja Łowicza Wałeckiego.
Łowicz Wałecki to czwarta wieś, którą kanalizujemy. 27 stycznia nastąpi
otwarcie ofert na ogromne, trzyletnie
zadanie, związane z rewitalizacją
dwóch przestrzeni przy ulicy Dworcowej i osiedla przy ulicy Spokojnej.
To zadanie na prawie 5,5 mln zł. Liczymy, że kwota z przetargu okaże się
wystarczająca, wyłonimy wykonawcę
i rozpoczniemy prace.
Jakie są plany na ten rok?
- To przede wszystkim rozpoczęcie
procesu rewitalizacji okolic Dworcowej i Spokojnej, do tego kanalizacja
Łowicza Wałeckiego i remont budynku przedszkola z dofinansowania
przez Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych.
Szczęściarz…
- Szczęśliwe to będą dzieci w przedszkolu, które będą bezpieczniejsze,
bo ten milion złotych naprawdę zmieni placówkę. Nie będzie tego może
widać z zewnątrz, ale wewnątrz to
będzie rewolucja. Wymienimy instalację elektryczną, oświetleniową,
przystosujemy pomieszczenia znajdujące się w piwnicy na cele użytkowe,
przebudujemy łazienki, zamontujemy instalację fotowoltaiczną. Wkład
z pierwszego rozdania RFIL-u, gdy
niewiele udało nam się uzyskać ponad próg minimalny, bo dostaliśmy
574 tys., zł przeznaczymy na wkład
własny do rewitalizacji. Mamy więc
1,6 miliona dofinansowania do inwestycji, co nam się bardzo przyda.
Ubytki po covidzie są w budżecie
dość spore, bo wynoszą kilkaset tysięcy złotych.
Z czego te ubytki wynikają?
- To opłaty lokalne, które albo nie
wpływają, albo wpływają z poślizgiem. To także zmiany w opodatkowaniu, na przykład pracujące osoby
do 26. roku życia są zwolnione z płacenia podatków, ale i mniejsze wpływy z podatku PIT i to wszystko razem
spowodowało kilkaset tysięcy złotych
ubytku.
Przedsiębiorcy zgłaszają się do gminy
o umorzenie podatków?
- Raczej o przełożenie płatności lub
rozłożenie ich na raty. Trzeba powie-

dzieć, że mimo tej niezwykle trudnej
sytuacji przedsiębiorcy sobie radzą,
nie słyszymy o problemach, wręcz
przeciwnie. Firma Żywiec Zdrój
przygotowuje się do rozbudowy swojego zakładu, co świadczy o tym, że
myśli o tym miejscu w dłuższej perspektywie.
Jaki wpływ na inwestycje, których jak widzimy - w Mirosławcu nie brakuje, ma współpraca z Radą Miejską,
która układa się wręcz wzorcowo?
- Mamy do siebie zaufanie i nie tracimy czasu na walki podjazdowe.
Przedstawiamy pomysł, sposób finansowania, dokumentację i spotyka
się to z aprobatą radnych. Nie dostarczamy tematów kontrowersyjnych
i może dlatego udaje się je uzgodnić
między Radą a urzędem.
Nudno…
- Może i nudno, ale jak sobie przypomnę poprzednią Radę… Wprawdzie
udawało nam się realizować pomysły,
ale niestety trzeba się było trochę poszarpać, bo były osoby, które chciały
zbić na tym kapitał polityczny. Dzisiaj
ci radni korzystają z inwestycji, których w głosowaniach nie popierali
i wiem, że już wtedy zdawali sobie
sprawę z tego, że są potrzebne.
Podejrzewam, że zanim wystartował pan w wyborach, wyobrażał pan
sobie tę pracę z ciemnymi i jasnymi
stronami, trudnościami, z którymi
trzeba się będzie zmierzyć. Przyszło
panu do głowy, że może stanąć przed
aż tak trudnym zadaniem, jakim jest
zarządzanie gminą podczas pandemii?

- Myślę, że nikomu nic takiego nie
przyszło do głowy. Nikt nie podejrzewał, że możemy mieć zamknięte
szkoły i zdalne nauczanie, zamknięte
ośrodki kultury, zamknięte urzędy,
zdalną pracę, ograniczenia w handlu,
przemieszczaniu się, że nie będziemy
spotykać się z rodziną i przyjaciółmi,
że nie będziemy żyć tak, jak żyliśmy
do tej pory. W zeszłym tygodniu jechałem do Szczecina do Urzędu Wojewódzkiego, wjeżdżam w ulicę Struga, rozglądam się na lewo i prawo,
pusto, wszystko wygaszone…
Czego nauczyła pana pandemia?
- Wielu rzeczy. Pokazała przede
wszystkim, jak zwartą grupą są
mieszkańcy Mirosławca. W sytuacji
kryzysowej potrafiliśmy się odnaleźć
i sobie pomóc. W szycie i dystrybu-

cję maseczek była zaangażowana
masa osób. Z kolei nasze lokalne firmy kupiły zewnętrzne urządzenia do
dezynfekcji, mamy aż 12 takich słupów. Pandemia nauczyła nas, że aby
załatwić różne sprawy, nie musimy
koniecznie się spotykać, bo wystarczy spotkanie on-line. W przypadku
samorządowców ustalenie takiego
terminu, który by wszystkim pasował,
bywało trudne i nawet jeśli już to się
udało, zdarzało się coś po drodze
i trzeba było odwoływać. Teraz idzie
nam bardzo sprawnie. Sesje są na
żywo, w reżimie sanitarnym, on-line
odbywają się komisje, ale to już nie
jest to samo. Na pewno jak większość
z niecierpliwością czekam powrotu
do normalności.
Tego wszystkim życzę i dziękuję za
rozmowę.
REKLAMA

4

EXTRAWAŁCZ nr 427

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
• Kierownik ekipy montażowej
(Odnawialne Źródła Energii). Wymagane uprawnienia elekt. Stałe
zlecenia. Zgłoszenia proszę wysyłać na biuro@powerbell.pl
• Praca. Monter instalacji fotowoltaicznych.
Zgłoszenia proszę wysyłać na biuro@powerbell.pl

- - 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 działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294
• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej na Dolnym
Mieście.
Tel. 603 849 249
• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie piętro,
3 pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249
• Sprzedam działkę budowlaną 1585m. z warunkami
do zabudowy, wjazd z drogi asfaltowej w Przybkowie gmina Wałcz.
Tel. +44 786 424 74 19
• Sprzedam dom w Wałczu.
Tel. 604 927 771
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 74,82m plus garaż
blaszany w Wałczu.
Tel. 603 576 812
• 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

• 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
• Sprzedam dom do remontu na ul. Chełmińskiej. Pilne.
Tel. 661 602 192
• Kupię garaż na Dolnym Mieście, najlepiej w okolicy bloku 10, 15.
Tel. 501 292 850

• Kupię mieszkanie bezczynszowe w Wałczu - kawalerkę około 30m2. Stare
Budownictwo do remontu.
Tel. 609 185 124
• Do wynajęcia mieszkanie 50m2, umeblowane.
Tel. 502 037 108
• Chętnie kupię mieszkanie, najlepiej do końca marca. Może być do remontu/ odświeżenia. Proszę zgłaszać się z każdym pomysłem, będę wdzięczny
za wszystkie propozycje.
Tel. 511 064 139 Bartek
• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe.
Tel. 609 833 120

- - RÓŻNE - • Przewóz osób busem. Kraj, zagranica.
Mówię biegle po j. Niemieckim.
Tel. 724 649 303
• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie,
wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741
• 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 wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
• Sprzedam mleko, śmietanę, ser i jajka z własnej hodowli.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam Opel Insignia Sports Tourer. 2015 r.
Poj. Silnika 1956, Diesel, moc silnika-143.
przebieg 110 tys., Automat, biały kolor.
Tel. 691 793 005
• Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153

• Do wynajęcia mieszkanie w Wałczu dwupokojowe
w dobrym stanie od zaraz.
Tel. 695 576 198

• Mercedes 124, 1990r. Sprzedam.
Tel. 604 927 771

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 601 259 606
• Sprzedam mieszkanie w Wałczu na osiedlu Kościuszki,
47 m2, 3 pokoje, 4 piętro.
Tel. 500 866 933

Ogłoszenia drobne: 1.00 zł za słowo
REKLAMA

Tel. +44 786 424 74 19

• Do wynajęcia mała, tania w utrzymaniu kawalerka w centrum Wałcza.
Tel.501 683 777

• 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

• Pokój do wynajęcia.
Tel. 888 108 966

z warunkami do zabudowy,
wjazd z drogi asfaltowej
w Przybkowie gmina Wałcz,

• Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe-120m2.
Zainteresowanych proszę aby dzwonili pod nr tel. 570 988 804

• Kupię mieszkanie w bloku. Może być do remontu.
Gotówka.
Tel. 609 002 462

• Sprzedam dom blisko jeziora w Wałczu.
Tel. 604 927 771

Sprzedam działkę
budowlaną 1585m.

• Przyjmę gruz.
tel. 693045713

Sprzedaż lokalna (sprzedaj skutecznie samochód, mieszkanie lub
dom). Otrzymasz od nas reklamę w lokalnej gazecie, na największym portalu w powiecie wałeckim, zdjęcie sprzedawanego produktu, wystawienie produktu na OLX lub Allegro.
- kto szybciej sprzeda jak nie MY, mając wszystkie media lokalne
w ręku?
Tel. 67 387 42 43, extrawalcz@gmail.com

TELEFON ZAUFANIA

KORONA AA
al. Tysiąclecia
731 205 310
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Pożegnanie ze starą „Tęczą”
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To była jedyna okazja, żeby pożegnać się z kinem „Tęcza”, jakie znamy, zanim stanie się placem budowy.
W sobotę 23 stycznia dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury Maciej
Łukaszewicz zorganizował spotkanie
z pracownikami i możliwość zajrzenia
za kulisy: do projektorni, za ekran, do
pomieszczenia kasowego, a nawet do
piwnicy. Pożegnanie z „Tęczą” cieszyło się dużym zainteresowaniem,
wałczanie i okoliczni mieszkańcy
odwiedzali stare kino w niewielkich
grupach, w sumie tego dnia przez
obiekt przewinęło się kilkadziesiąt
osób. Wśród nich była m.in. Ewa Pastusiak, która mieszkała przy kinie,
swoimi wspomnieniami dzielił się
także operator Bolesław Pęgiel, który pracę w kinie „Tęcza” zakończył
w latach 60. i pamięta jeszcze najstarsze projektory. Chętni wpisywali
się do księgi pamiątkowej i dzielili
wspomnieniami związanymi z kinem
- miejscem pierwszych randek, pierwszych pocałunków, początkiem fascynacji kinem. Wspominano długie kolejki ustawiające się przed wejściem,
ale także takie seanse, na które trzeba było kupić podwójne bilety, żeby
film został wyświetlony. - Chcemy
te wspomnienia spisać, opublikować
i wydać przed otwarciem „Tęczy”
po remoncie. Prosimy o nadsyłanie
swoich historii - zachęca dyrektor
WCK M. Łukaszewicz. Remont „Tę-

czy” obejmuje m.in. modernizację
sali kinowej, zmniejszenie miejsc na
widowni, termomodernizację budynku, dostosowanie go do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych, ale
także wprowadzenie nowych funkcji
- powstanie świetlica dla dzieci i młodzieży z salą zabaw, pomieszczenia
biurowe i konferencyjne. Oprócz
tego projekt obejmuje rewitalizację
otoczenia, gdzie powstaną dwie strefy - komunikacji wewnątrzosiedlowej
i rekreacyjnej.

- Część mieszkańców martwi się remontem, panuje przekonanie, że kino
straci swój charakter, a to nieprawda.
Zdajemy sobie sprawę z jego walorów
i chcemy je zachować - przekonuje M.
Łukaszewicz. - Już zajęliśmy się demontażem kloszów lamp, które chcemy wykorzystać w nowej przestrzeni,
zachowamy piękne, stare fotele z balkonu, które poddamy renowacji i również umieścimy w odnowionym kinie,
planujemy odtworzyć neon, który lata
temu zaginął. Zapewniam, że będzie

pięknie, czysto, pachnąco a przede
wszystkim bezpiecznie. Proszę pamiętać, że kino nie spełniało już norm
przeciwpożarowych i sanitarnych.
Architekt przygotuje indywidualny
projekt, w którym zachowa wszystkie walory „Tęczy” i nie uczyni z niej
multipleksu, absolutnie nie ma takiej
możliwości.
Dyrektor M. Łukaszewicz i burmistrz
Maciej Żebrowski podziękowali pra-

cownikom kina. W tym oczywiście
Cecylii Bielejec, czyli pani Celince,
która - prosimy o wybaczenie - związana jest z „Tęczą” od 65 lat. Na emeryturę odchodzi również Pani Elżbieta
Bąk, która w kinie przepracowała ponad 40 lat.
Podczas prac remontowych, które mają trwać do jesieni 2022 roku,
funkcje kina ma pełnić WCK.
z
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECIM
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECIM
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz
Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na
terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz
Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na
terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

1.

Nieruchomość
składająca się
z działek nr
5658/5
5658/6
5658/20

Klasyfikacja gruntu
5658/5 - RIVb, RVI
5658/6 – RIVb
5658/20 – RIVa, RIVb, RV

Powierzchnia (ha)

0.9358 ha
0.9312 ha
2.3401 ha
Łączna pow.
4.2071 ha

Cena wywoławcza
netto (zł)

1.750.000,00 zł

Wadium
(zł)

175.000,00 zł
Termin wpłaty wadium
08.04.2021r.

Postąpienie
minimalne (zł)

17.500,00 zł
(nie mniej niż 1%
ceny wywoławczej
z zaokrągleniem
w górę do pełnych
dziesiątek złotych)

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

1.

Nieruchomość
gruntowa składająca
się z działek nr:
5659/15
5659/16
5659/17
5659/18

Powierzchnia
(ha)

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(zł)

Postąpienie
minimalne (zł)

07201 ha
0.7151 ha
0.7200 ha
0.7150 ha
Łączna pow.
2.8702 ha

945.600,00 zł
(obniżona o 20%)

95.000,00 zł
Termin wpłaty wadium
08.04.2021r.

9.460,00 zł
(nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej
z zaokrągleniem
w górę do pełnych
dziesiątek złotych)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana opisana powyżej, składająca się z trzech działek, położona jest w Wałczu obręb 0001,
powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona
jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd
do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej. Nieruchomość usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia.
Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu miejscowego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 3UP – teren zabudowy usługowej oraz
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 175.000,00 zł na konto Gminy
Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na
koncie Gminy najpóźniej dnia 8 kwietnia 2021r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
• Postąpienie nie może być niższe niż 17.500,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość gruntowa składająca się z w/w działek, położona jest w Wałczu, obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie
Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Klasyfikacja gruntu: 5659/15, 5659/16,
5659/17 – RVI , 5659/18 RV i RVI. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz
– S10. Własność Gmina Miejska Wałcz. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.
Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym
nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 95.000,00 zł na konto Gminy
Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na
koncie Gminy najpóźniej dnia 8 kwietnia 2021r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
• Postąpienie nie może być niższe niż 9.460,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2021r. w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz
Pl. Wolności 1 o godzinie 12:00.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2021r. w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz
Pl. Wolności 1 o godzinie 12:30

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż
nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz,
pokój Nr 115 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż
nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz,
pokój Nr 115 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30.

Zapraszamy do udziału w przetargu

Zapraszamy do udziału w przetargu
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EXTRAWAŁCZ nr 427

Żeby idea nie upadła
Mimo pandemii Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie przestaje grać. W powiecie wałeckim sztaby działają,
choć w ograniczonym zakresie. Organizatorzy 29. finału w całym powiecie proszą o włączenie się w zbiórkę
i zachowanie reżimu sanitarnego.

Wałeckie
Centrum Kultury
10.04.2020 r.
godz. 19:00
Kabaret
Pod Wyrwigroszem
- Nowy program: Yes
Bilety - 60 zł
(bilety dostępnę na
www.biletyna.pl)
13.05.2021 r.
godz. 19:00
Spektakl Teatralny
„Cudowna Terapia”
Bilety 90 zł
(bilety dostępnę na
www.biletyna.pl)

W Wałczu 31 stycznia na ulice miasta
wyjdzie 25 wolontariuszy, o połowę
mniej niż w latach ubiegłych. W tym
roku rejestrować mogli się wyłącznie
on-line, co niestety spowodowało
pewne komplikacje.
- Nie ma się co czarować i udawać,
że ten finał będzie wyglądał tak, jak
ubiegłoroczne, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Nie liczymy na rekord,
ale przecież nie o rekordy tu chodzi,
tylko o to, żeby włączyć się w pomoc
i walczyć o to, by ta piękna, szlachetna idea nie upadła - mówi szefowa
wałeckiego sztabu WOŚP Barbara
Radkiewicz. - W tym roku nie miałam sumienia odwiedzać wałeckich
przedsiębiorców i prosić o fanty, bo
wiem, że jest im bardzo ciężko, mimo
to sami się do nas zgłaszali, oferując
pomoc, za co im serdecznie dziękuję.
Na stronie internetowej WOŚP Wałcz
trwają licytacje, oprócz gadżetów
WOŚP i złotych serduszek, można
wylicytować na przykład fotele z balkonu kina „Tęczy” (tak, chodzi o te
w kratkę).
Każda gmina z powiatu wałeckiego
założyła wirtualne puszki, do których
można wpłacać pieniądze, po ulicach
miast i wsi także będą się poruszać wolontariusze. W Człopie będzie ich 20.
- Oprócz tego w Domu Kultury
w Człopie będziemy prowadzić skleREKLAMA

Centrum Informacji
Turystycznej
czynne:

pon. 13:00-17:00
wt.-pt. 10:00-14:00
15:00-17:00
sob. 10:00-14:00
Szczegółowe informacje odnośnie
wszystkich imprez, zajęć, warsztatów
oraz kółek zainteresowań
będzie można uzyskać
w Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej (hol WCK) pod
nr tel. 512-207-877
lub na stronie internetowej

www.wck.info.pl

pik z darami, które otrzymaliśmy od
mieszkańców i które, jak na przykład
makramy, wykonaliśmy w naszym
ośrodku - zachęca dyrektor Jolanta
Drabińska. - Mamy gadżety WOŚP,
dużo książek, albumów, zabawek i rękodzieła. Oczywiście sklepik będzie
można odwiedzić tylko przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Sztab WOŚP będzie działał także
w hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Tucznie, będzie tam można kupić
kawę, herbatę, kawałek ciasta i przy
okazji zasilić puszkę stacjonarną lub
puszki wolontariuszy, którzy krążyć
będą po całej gminie. W hali nie będą
się odbywały licytacje, ale to nie oznacza, że nie będzie możliwości zdobyć
gadżetów WOŚP i innych ciekawych
fantów - te będą dostępne w sprzedaży.
Ciekawe przedmioty - jak prace lokalnych artystów, bluza, koszulki z logo
WOŚP, herb Mirosławca wykonany
z piernika - są dostępne podczas licytacji w Mirosławcu. W tym roku
ze względu na obostrzenia dyrektor
Ośrodka Kultury Anna Dzida nie zdecydowała się na przeprowadzenie imprezy wewnątrz. Jeśli podczas licytacji przedmioty nie znajdą nabywców,
chętni będą mogli wejść do środka i je
kupić.
- W zamian będzie kilka wejść na
żywo, wystąpią najmłodsi mieszkań-

cy, lokalny zespół Po schodkach i Potargani, zaplanowaliśmy także pokaz
pierwszej pomocy w covidzie z wykorzystaniem AED w wykonaniu strażaków - opowiada dyrektor A. Dzida.
- Kwestować będzie 5 wolontariuszy.
W Ośrodku Kultury mamy stałą pusz-

kę, zbieramy także do dwóch e-skarbonek.
WOŚP w tym roku zbiera pieniądze na
kupno sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
z
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Trzeci punkt szczepień w Wałczu

7

Efektem starań wicewojewody Marka Subocza powstał punkt szczepień populacyjnych w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu.
Bukowinie formalnie spełnił wszystkie wymogi, musi się włączyć do systemu dystrybucji szczepionek i ma zacząć działać w ciągu dwóch tygodni.
Szczepienia populacyjne na Pomorzu Zachodnim prowadzone są
w 209 miejscach. Punkt szczepień
w Centralnym Ośrodku Sportu jest
szóstym w powiecie wałeckim i trzecim w mieście.
Za sprawą interwencji posła Czesława Hoca i wojewody Zbigniewa Bo-

- Podczas spotkania z dyrektor ZOW
NFZ w Szczecinie Agnieszką Pietraszewską-Machetą oraz dyrektorem
COS w Wałczu Zdzisławem Ryderem i zastępcą Janem Grzymałą uzyskałem potwierdzenie utworzenia

punktu - mówi wicewojewoda Marek
Subocz. - Od ogłoszenia Narodowego
Programu Szczepień wspólnie z wojewodą Zbigniewem Boguckim i dyrektor NFZ w Szczecinie Agnieszką
Pietraszewską-Machetą zabiegaliśmy

o to, by na terenie województwa zachodniopomorskiego
szczepienia
przeciw koronawirusowi prowadziło jak najwięcej podmiotów do tego
uprawnionych.
Udało nam się ustalić, że punkt na

Raport
koronawirusowy

Do 27 stycznia w powiecie wałeckim zakażeniu koronawirusem uległo 379 osób, 27
osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia 22 stycznia zaczęło podawać informacje na temat liczby wyleczonych osób w powiatach. Od tego dnia do 27 stycznia u nas wyzdrowiało 88 osób.
torów jest 2847, zajętych 1414.
Do chwili zamknięcia tego numeru Extra Wałcza (środa,
27 stycznia, godz. 12.00) przeciwko COVID-19 zaszczepiono w Polsce 905 407 osób.
Na świecie liczba zakażonych SARS-CoV-2 przekroczyła
100 milionów, nie żyją ponad dwa miliony ludzi.
z
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W województwie zachodniopomorskim od początku epidemii wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 77 331osób
(4,55 proc. ludności), 1 460 zmarło. W Polsce od początku epidemii zakażeniu uległo 1 489 512 osób (3,95 proc.
populacji), 36 054 zmarły, 1 246 267 wyzdrowiało, jest
207 191 aktywnych przypadków. Dostępnych łóżek covidowych jest 29 558, zajętych 14 120. Dostępnych respira-

guckiego punkt szczepień utworzono
także w szpitalu regionalnym w Kołobrzegu.
Przypomnijmy, pozostałe punkty
szczepień znajdują się w 107 Szpitalu Wojskowym, Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym Puls w Wałczu,
przychodniach lekarzy rodzinnych
w Człopie i Mirosławcu oraz w gabinecie medycznym Szkoły Podstawowej w Tucznie.
Oprac. z
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Pierwsze walki

Zawodniczki i zawodnicy KS
Korona uczestnicząc w obozie szkoleniowym i staczając
walki kontrolne szlifują formę przed sezonem.

W pierwszych dwóch tygodniach
nowego roku pięściarki i pięściarze
wałeckiego klubu skupiali się przede
wszystkim na kształtowaniu siły
i wytrzymałości. Dzięki wsparciu
samorządu i sponsorów udało się
kupić nowy sprzęt i doposażyć klubową siłownię, żeby móc było prowadzić bardziej intensywne zajęcia.
- Po obozie skupiliśmy się na treningu specjalistycznym - mówią
trenerzy Korony Zbigniew i Łukasz
Butryńscy. - Kładziemy nacisk na
technikę i taktykę. Odbyliśmy szereg
walk szkoleniowych z zawodnikami
z Piły i Złotowa. Przestrzegając wymagań sanitarnych 36 zawodniczek
i zawodników podnosiło swoje umiejętności.
Takie spotkania z przedstawicielami innych klubów trenerzy Korony
zamierzają organizować cyklicznie
co miesiąc. Do tego wałczanie będą
startować w pięściarskich imprezach, choć w czasie pandemii tylko
w kraju.
p
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