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prawdzie jako osobie wychowanej w
czasach jak najsłuszniej minionych,
ale edukacyjnie wartych zapamiętania słowo: rewolucja kojarzy mi się
fatalnie, ale trudno mi znaleźć inne, które lepiej
opisze to, co nas czeka, i to już za tydzień. Są co
prawda tylko dwa powody, dla których czuję się
jak młodzian wybierający się na pierwszą w życiu
randkę, po której spodziewa się nadzwyczajnych
wrażeń. Obydwa są jednak wagi superciężkiej:
wracamy na rynek papierowy jako jeden - bezpłatny - tygodnik oraz uruchamiamy przebudowaną od
fundamentów aż po dach stronę internetową, która
ma funkcjonować jako portal informacyjny (coś w
rodzaju internetowego dziennika) i być dla nas oraz
dla naszych Czytelników oknem na świat.
Ponieważ koszula jest zawsze bliższa ciału, omawianie obydwu powodów zaczynam od tygodnika.
Po co to robimy? Czy nie lepiej mieć dwa tytuły, a
nie tylko jeden? Każda odpowiedź na to pytanie jest
z jednej strony zła, a z drugiej dobra. Wahaliśmy się
długo, czy utrzymywać dotychczasowy model, ale
w końcu uznaliśmy, że uwzględniając obecne realia
personalne, ekonomiczne, warsztatowe i wszystkie
inne - lepiej będzie robić jedno, ale za to - mamy
nadzieję - lepsze wydanie, będące próbą połączenia wody z ogniem, czyli Pojezierza Wałeckiego i
Super Pojezierza. Wyobrażamy to sobie tak, że PW
przejdzie niezbędny lifting, ale zachowa dotychczasowy charakter tygodnika, który ma mniejsze
parcie na ekscytowanie Czytelnika krwią i innymi
płynami ustrojowymi, występującymi w organizmie
człowieka, a zdecydowanie bardziej zależy mu na
znalezieniu odpowiedzi na pytanie: dlaczego. Inaczej mówiąc: interesują nas nie tylko skutki, ale też
przyczyny. Te drugie może nawet bardziej, bo jeśli
się je zna - można powtórzyć sukces lub uniknąć
popełnienia drugi raz tego samego błędu, natomiast
bez zrozumienia mechanizmów sprawczych zawsze
będziemy brać udział w loterii: albo się uda, albo
nie uda.
Integralną częścią nowego tygodnika będą treści,
których nasi Czytelnicy szukali dotychczas w Pojezierzu Super, definiowane angielskojęzycznym słowem:
lifestyle. Chodzi o treści ubrane w zupełnie inne
formy, niż w PW, odnoszące się do innych obszarów
zainteresowań i innych grup Czytelników, ale czy
przez to mniej wartościowe, żeby nie powiedzieć,
że gorsze? Nigdy w życiu! Tą częścią tygodnika bezpośrednio zarządzać będzie pani Małgorzata Chruścicka, która prędzej odgryzie sobie rękę do łokcia,
niż pójdzie na kompromis z jakością. Zapewniam, że

lżej wcale nie musi znaczyć, że gorzej, a świadczy o
tym popularność, jaką od samego początku cieszy
się Super Pojezierze.

N

ajwiększe zmiany nastąpią jednak na naszej
stronie internetowej. Ona fizycznie już jest,
zbudowana przez nieocenioną Basię Dorau.
Debiut - lada dzień. Stronę można śmiało porównać
do bardzo atrakcyjnej kobiety, bo wygląda jak milion
dolarów, ma bardzo proste i intuicyjne menu, a naszym - przy mam nadzieję Państwa jak największym
udziale - zadaniem będzie wypełnić jej wnętrze
tak, by forma nie górowała nad treścią (jak to się
czasem niestety zdarza wcale nie tylko u kobiet...),
tylko współtworzyła z nią harmonijną, komplementarną całość. Tu będziemy dbać o to, by zawartość
portalu była możliwie aktualna i żywa. Na początek
zaproponujemy kilka działów, w których umieszczać
będziemy efekty naszej pracy, ale jeśli pojawi się taka
potrzeba, to w każdej chwili można będzie trochę tę
naszą nową stronę poprzestawiać - tak, żeby podobała się zarówno Czytelnikom, jak i nam.
W portalach szczególnie ważna jest aktualność
publikowanych treści. Aby sprostać temu wyzwaniu
- szczególnie trudnemu w dobie rządzących mediów
społecznościowych - liczymy na ścisłą współpracę z
naszymi Czytelnikami. Prosimy: jeśli widzicie Państwo
coś, co Waszym zdaniem powinni zobaczyć także inni
- dajcie nam znać. Jeśli macie propozycje tematów,
o których chcielibyście poczytać - nie wahajcie się
ani sekundy. Jesteśmy po to, by spełniać Wasze oczekiwania. Bez Waszego udziału i Waszej pomocy nie
będzie to miało żadnego sensu. Dzwońcie i piszcie o
tym, co Wam się podoba, a co nie, i dlaczego. Macie
Państwo prawo krytykować i korzystajcie z niego do
woli. W związku z tym mamy tylko jedną prośbę:
wyrażajcie swoje opinie w sposób cywilizowany.
Nie obrażajcie, żeby nie dać powodów innym, by
obrażali Was. Nie hejtujcie, nie trolujcie - to jest
droga donikąd.

N

ie da się ukryć, że ogarnięcie tych wszystkich
nowości będzie od nas wymagało sporo
wysiłku. Zapewne nie uda nam się uniknąć
błędów, choć bardzo tego nie lubimy i będziemy ich
unikać jak pędzących po chodnikach rowerzystów.
Jeśli nie wszystko zazębi się od początku (a takie
niebezpieczeństwo jest całkiem realne) - nie odsądzajcie nas od razu od czci i wiary. Proponujemy
Wam zawarcie paktu o nieagresji, prosimy też o garść
wyrozumiałości i szczyptę życzliwości. I pamiętajcie,
że wiara czyni cuda.
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na skróty
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sobotę 30 maja około godziny 18.30 w Tucznie
doszło do zdarzenia na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym. Jak wstępnie ustalili policjanci, 43-letni
kierowca VW Caddy jadąc od Mirosławca w stronę
Człopy nie zachował szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się
do niestrzeżonego przejazdu kolejowego. 43-latek nie upewnił
się, czy do przejazdu nie zbliża się pociąg i nie zastosował się do
znaku „Stop”. W efekcie wjechał wprost pod jadącą lokomotywę,
która uderzyła w bok volkswagena. Kierowca i dwie pasażerki z
VW Caddy trafiły z obrażenia ciała do szpitala w Wałczu. Mężczyzna doznał obrażeń miednicy, kobiety ogólnych potłuczeń, a
jedna z nich także złamania obojczyka. Cała trójka to mieszkańcy
powiatu złotowskiego. Na szczęście tym razem nikt nie zginął,
ale lekceważenie podstawowych zasad i przepisów może mieć
tragiczne skutki.
Policjanci ostrzegają, że lokomotywa waży średnio 80 ton. Gdy
maszynista zauważy pociąg na przejeździe, zwykle nie jest już w
stanie zapobiec zderzeniu. Zatrzymanie składu wchodzi w grę
tylko przy minimalnej prędkości. Droga hamowania rozpędzonego pociągu wynosi nawet dwa kilometry, a samochód nie ma
najmniejszych szans w starciu z pociągiem.
Przyczyną większości wypadków jest nieostrożność kierowców.
Szczególnie niebezpieczne są próby przejechania pod zamykającymi się zaporami, lekceważenie znaku „Stop” czy wjeżdżanie
na przejazd, gdy na sygnalizatorze pulsuje czerwone światło (na
przejazdach bez zapór niektórzy kierowcy mylnie interpretują
taki sygnał jako możliwość pokonania torów po upewnieniu się
czy pociąg nie nadjeżdża).

W

12. Bazie BSP w Mirosławcu nastąpiła zmiana dowódcy.
Na stanowisko w Warszawie przeniesiony został dotychczasowy dowódca mirosławieckiej bazy płk Łukasz Andrzejewski – Popow, a jego następcą został płk Marcin Szubiński.
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Nowy dowódca pochodzi z Łomży. Ukończył Ogólnokształcące
Liceum Wojskowe, jest absolwentem słynnej Szkoły Orląt w
Dęblinie. W gronie wyższych oficerów sił powietrznych nie jest

postacią anonimową – brał czynny udział w ważnych wydarzeniach, związanych z polskim lotnictwem wojskowym.
14 grudnia 2009 roku z wrocławskiego lotniska Strachowice po
raz pierwszy w historii wystartował do Afganistanu transportowy
samolot Hercules 130E z biało-czerwoną szachownicą i całkowicie polską załogą, a w zasadzie dwoma – dowódcą jednej z nich
był właśnie Marcin Szubiński.
W 2013 roku prezydent Bronisław Komorowski zaprosił do
Belwederu i podziękował darczyńcom oraz organizatorom
dostarczenia do tureckiego Gaziantep 8 ton pomocy, przeznaczonej dla uchodźców z ogarniętej wojną domową Syrii. Jednym z
zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego żołnierzy był dowódca
transportowego Herculesa C-130E (1502) Marcin Szubiński.
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W 2014 r. nowy dowódca mirosławieckiej jednostki był uczestnikiem misji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej.
W 2017 roku ppłk Marcin Szubiński, jako pierwszy z 17 polskich
oficerów, odbył we włoskiej bazie Sigonella szkolenie z pilotażu
bezzałogowców RQ-4B Global Hawk Block 40. Są to jedne z
najnowocześniejszych i najdroższych konstrukcji tego typu na
świecie. Samoloty Global Hawk Block są sercem natowskiego
systemu obserwacji obiektów naziemnych z powietrza (AGS).
W uroczystym przekazaniu dowodzenia nad 12 BBSP uczestniczyli m.in. starosta Bogdan Wankiewicz oraz burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik.

nych mniej i system przy niższej stawce powinien się zbilansować.
- Jeśli uda się utrzymać stawkę 27 zł, to będzie sukces – podsumowuje P. Pawlik. - A jeśli uda się obniżyć ją o złotówkę czy
dwie, to będzie jeszcze lepiej.

W

T

Urzędzie Miasta Wałcz nastąpiły istotne korekty organizacyjne. Zmienione zostały osoby odpowiedzialne za
nadzór nad niektórymi zadaniami miasta.
Jak się dowiedzieliśmy sport, który dotychczas był powiązany z
Wydziałem Spraw Społecznych, którego naczelnikiem jest Anna
Gródka, został przeniesiony do Wydziału Rozwoju i Promocji
Miasta, którym kieruje Małgorzata Ejma. Z kolei pomoc społeczna, za którą odpowiedzialna była wiceburmistrz Agnieszka
Łyskawa, znalazła się w kompetencjach pierwszego zastępcy
burmistrza Adama Biernackiego.
Poprosiliśmy burmistrza o wyjaśnienie powodów zmian i przybli-

wadziła ich firma Remondis, która odbierała odpady. Otóż firma
nie woziła odpadów do instalacji w Mirosławcu, bo bardziej
opłacało jej się wożenie śmieci od znacznie odleglejszej instalacji
w Wardyniu. Powodem była oczywiście różnica cen.
- Lata doświadczeń od początku funkcjonowania ustawy śmieciowej pokazują, że gminy nie mając własnych instalacji do
przetwarzania odpadów stają się zakładnikami przetargów i
ofert – tłumaczył P. Pawlik. - Ostatnie miesiące to niekończące
się podwyżki. Dzisiejsza uchwała powoduje, że staniemy się (po
podpisaniu aktu notarialnego) współudziałowcem instalacji w
Wardyniu Górnym. Z przewidywalnymi cenami na instalacji.
Jak mówi burmistrz, w praktyce powoduje to, że do przetargu będzie przekazany jedynie odbiór odpadów i dostarczenie
pojemników. Opłata za przekazanie do instalacji będzie poza
przetargiem, na zasadzie zlecenia dla własnej spółki.
- Nie będziemy kupować jednej czy dwóch śmieciarek i tworzyć
spółki odbierającej śmieci od mieszkańców, bo to się nie kalkuluje
– tłumaczy burmistrz. - To będzie zlecane na zewnątrz, ale myślę
nad zakupieniem pojemników, co w perspektywie obniżyłoby
koszty. Poza tym przy zmianie firmy wywożącej śmieci odpada
sprawa pojemników i nie ma to wpływu na cenę. Na pytanie po
co ta operacja, bo przecież mamy instalację w Mirosławcu, od
razu odpowiadam, że to prywatna inwestycja, na dzierżawionym
gruncie gminnym. Jak widać po ostatnim przetargu nie miało to
wpływu na ceny po przetargu, a na to nie chcemy sobie pozwolić. Sytuacja opłat za odpady musi być przewidywalna. Czy ceny
mogą być niższe? Jak najbardziej. To my w swoich domach mamy
w tym swój współudział. Im więcej ich produkujemy, tym więcej
płacimy za ich odbiór. I segregacja - od tego nie uciekniemy.
W tej chwili stawka w Mirosławcu wynosi 27 złotych, mimo, że
według kalkulacji powinna oscylować w okolicach 29 złotych. Jak
mówi burmistrz śmieci, zwłaszcza wielkogabarytów, jest odbiera-

żenie zasad jakie obowiązują obecnie. Oto, co na nasze pytania
odpisał Maciej Żebrowski:
„Zgodnie ze zmianami organizacyjnymi, od dnia 1 maja br. do
zadań pierwszego Zastępcy Burmistrza należy w szczególności
nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi oraz nad planowaniem, przygotowaniem, prowadzeniem inwestycji miejskich i realizacją projektów;
planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym; gospodarką nieruchomościami Miasta; sprawami geodezji i kartografii;
gospodarką wodną, rolnictwem i zielenią miejską; gospodarką
mieszkaniową i remontami budynków; pozyskiwaniem środków
zewnętrznych na realizację powyższych zadań; zamówieniami
publicznymi; kształtowaniem polityki w zakresie realizacji i rozwiązywania spraw społecznych oraz realizacją zadań i obowiązków naczelników wydziałów i stanowisk jemu podległych.
Od dnia 1 maja br. do zadań drugiego Zastępcy Burmistrza
należy w szczególności nadzór nad funkcjonowaniem jednostek
organizacyjnych: Publicznych Przedszkoli Nr 5, 6, 8 i 9, Szkół
Podstawowych Nr 1, 2, 4 i 5, Żłobka Miejskiego; nadzór nad
działalnością instytucji kultury: Wałeckiego Centrum Kultury,
Muzeum Ziemi Wałeckiej, aktywny rozwój kultury, sportu, rekreacji i turystyki, nadzór nad promocją Miasta, edukacją, polityką
informacyjną Urzędu, pozyskiwanie środków zewnętrznych na
realizację powyższych zadań oraz nadzór nad realizacją zadań i
obowiązków naczelników wydziałów jemu podległych.
Ponadto, od 1 maja br. sprawy związane ze sportem zostały
przekazane do Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta, natomiast
Wydział Spraw Społecznych począwszy od dnia 1 lipca br. będzie
zajmował się gospodarką lokalową oraz sprawami z zakresu
opieki nad zwierzętami bezpańskimi.
Zmiany organizacyjne spowodowane były m.in. przejściem
długoletniego pracownika UM na emeryturę i koniecznością

ylko jeden punkt obejmował porządek nadzwyczajnej Sesji
Rady Miasta Mirosławiec, która odbyła się 28 maja. Była to
uchwała o przystąpieniu do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.
Skąd wziął się pomysł wejścia do międzygminnej spółki? Jak
tłumaczy burmistrz Piotr Pawlik, na instalację w Wardyniu napro-
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wdrożenia nowych pracowników w realizację zadań z zakresu
gospodarki lokalowej, związanej niewątpliwie ze sprawami
społecznymi, realizacją spraw z zakresu opieki nad zwierzętami
bezpańskimi, które w naszym przekonaniu z powodzeniem mogą
być realizowane w Wydziale Spraw Społecznych oraz wykorzystaniem potencjału Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta, które
sportem stoi i swoją promocję w dużej mierze opiera na sporcie.
Powyższe zmiany połączone są również z zamiarem zgrupowania
w Wydziale Spraw Społecznych spraw z tego zakresu, (o czym
mowa powyżej – gospodarka lokalowa oraz sprawy z zakresu
opieki nad zwierzętami bezpańskimi)”.
Z ostatniej chwili: wypowiedzenie z pracy złożyła naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Wałcz Alicja Klejdysz. Coraz
głośniej mówi się też o tym, że nową pracę znalazła wiceburmistrz Agnieszka Łyskawa.

je na tym terenie strzelnica.
Około trzech lat trwało załatwianie pozwoleń i dokumentacji.
Strzelnica oczywiście będzie spełniała wszelkie normy bezpieczeństwa. Oprócz dużej osi strzeleckiej będą również mniejsze.

G

DDKiA w Szczecinie podpisała umowę na dokończenie budowy poprzecznych obiektów mostowych na obwodnicy
Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Roboty za kwotę
40,8 mln złotych zrealizuje firma Budimex S.A, której przekazany zostanie plac budowy. Na dokończenie 9 wiaduktów nad

Poza tym będzie wybudowana cała infrastruktura strzelnicy.
- Będzie to kolejna atrakcja na terenie Gminy – przekonuje J. Matuszewski. - Miłośnicy strzelania według inwestora będą zjeżdżali
z całej Polski. Wiadomo, że gdzieś muszą się przespać, coś zjeść,
być może zechcą skorzystać z innych atrakcji, jakie są oferowane,
jak spływy kajakowe, zwiedzanie umocnień czy choćby spacer po
lesie. Jestem przekonany, że w efekcie pozytywnie wpłynie to na
rozwój turystyki.

J
obwodnicą wykonawca będzie miał około 4 miesiące (122 dni).
Jest to pierwsza umowa na dokończenie robót na obwodnicy
Wałcza po poprzednim wykonawcy. W najbliższych dniach planowane jest również podpisanie umowy na dokończenie robót
drogowych na inwestycji.
W ramach umowy zostaną dokończone roboty na obiektach mostowych poprzecznych do budowanej drogi. Są to w większości
roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana
jeszcze przez Energopol. Elementem zamówienia są również
zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi
dojazdowe.
Według GDDKiA, wkrótce podpisana będzie umowa na roboty
drogowe z wybranym wykonawcą, którym jest firma PORR,
a wartość tych prac wynosi 87,3 mln. zł. Wybrani są również
wykonawcy robót na węzłach drogowych i elementów BRD –
oznakowania i barier. Trwają jeszcze przetargi na zieleń i kanał
technologiczny. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do
końca 2020 roku.

ak co roku, wałeccy policjanci czynnie włączyli się w obchody
Dnia Dziecka. Z uwagi na obostrzeniami związane z pandemią koronawirusa, mundurowi zorganizowali akcję na ulicach
Wałcza pod nazwą „Z odblaskiem bezpiecznie w Dzień Dziecka”.
Pełniący tego dnia służbę na policyjnym motocyklu sierż. szt.
Bartosz Urbański wręczał na placu Wolności napotkanym dzieciom laurki z życzeniami oraz odblaskowe niespodzianki, m.in.
kamizelki, zawieszki, breloczki i zapinki. Była także krótka profilaktyka o bezpieczeństwie na drodze i numerach alarmowych.
Chętne dzieci mogły zasiąść na policyjnym motocyklu i przez
chwilę poczuć się jak funkcjonariusz drogówki. Policjanci KPP
Wałcz z okazji niedawnego święta pozdrawiają wszystkie dzieci i
składają im serdeczne życzenia.

P

o 3 latach starań na działce gminnej położonej pomiędzy
Golcami a Dobrzycą przy drodze wojewódzkiej, prywatny
inwestor rozpoczął budowę strzelnicy sportowej. Będzie to
strzelnica o jednej z najdłuższych w Polsce osi strzeleckiej wynoszącej około 900 metrów.
- Jestem zadowolony, bo udało się na ten cel przeznaczyć działkę
gminną o bardzo niskiej klasie gruntu V i VI i powierzchni około
18 ha – mówi wójt gm. Wałcz Jan Matuszewski. - Szczerze mówiąc, nie było chętnych na zagospodarowanie tej ziemi. Akurat
ukształtowanie terenu i wielkość pasowała inwestorowi i powsta-
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Podwyżki dla wybranych
Z jednej strony są zwolnienia
w oświacie i kulturze, cięcie
wydatków i obligowanie instytucji podległych Urzędowi
Miasta Wałcz do znalezienia
15 procent oszczędności. W
tym samym czasie okazuje
się, że burmistrz dał kilkunastu pracownikom podwyżki i
nagrody. To musiało wywołać
kontrowersje.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta Wałcza radna Anna Ogonowska przytoczyła treść pisma,
w którym burmistrz zwrócił się
do dyrektorów i kierowników
podległych urzędowi instytucji.
W piśmie była mowa o trudnej
sytuacji finansowej i niepewnej sytuacji co do przyszłości
miejskich finansów w obliczu
pandemii.
- Oszczędności należy zacząć
od siebie – przekonywała A.
Ogonowska. - Chciałabym się
dowiedzieć jakie pan burmistrz
poczyni działania w celu znalezienia oszczędności? Pojawiła
się informacja o podwyżkach i
nagrodach, jakie przyznano niektórym pracownikom, mimo,
że wiadomo było już o trudnej
sytuacji finansowej. Czy jest to
zasadne w tym okresie?
Informacja o przyznaniu podwyżek i premii pojawiła się
już wcześniej. Nieoficjalnie
była mocno i nieprzychylnie
komentowana przez wielu pracowników Urzędu, którzy nie
akceptowali faktu, że tylko
nieliczni dostali podwyżki. Do
końca nie były znane kryteria,
jakimi kierowano się przyznając
podwyżki i premie. Jak zwykle
w takim przypadku pojawiły się
głosy, że dostali „swoi”...
Wysłaliśmy pismo do Urzędu
Miasta z prośbą o podanie ilości
osób, które otrzymały podwyżki i premie. W odpowiedzi
czytamy:
„Żadnemu z pracowników
nie przyznano premii. Zgodnie
z decyzjami podjętymi i deklarowanymi wobec pracowników
w styczniu i w lutym br. wprowadzono od 1 kwietnia br.
podwyżki płac 15 pracownikom
UM, w tym 13 pracownikom w
celu wyrównania płacy zasad-

niczej, a dwóm pracownikom
wskutek ich awansowania.
W zakresie wyrównania płac
wynagrodzenia zasadniczego
decydującym kryterium podwyżki było najniższe uposażenie
na określonym stanowisku. W
przypadku podwyżki wskutek
awansowania, podwyżka wynikała z regulacji płacowych
(zmiana zaszeregowania stanowiskowego na wyższe oraz przyznanie dodatku funkcyjnego).
Od marca 2020 r. była przyznana podwyżka wynagrodzenia, a związana była z powołaniem na stanowisko Skarbnika
Miasta. Inni Pracownicy również zasługują na podwyżkę
wynagrodzeń, której realizacja
planowana była stopniowo,
jednak z uwagi na obecną
sytuację ekonomiczną została
wstrzymana.
W zakresie 15-procentowej
oszczędności wskazać należy, że
pismo - do którego najpewniej
odwołuje się pytający - wystosowane zostało 30 kwietnia
2020 r. i odnosiło się jedynie
do wydatków rzeczowych.
Tym niemniej, wydatki w Urzędzie realizowane są w sposób
oszczędny”.
W kolejnym mailu zapytaliśmy
o nagrody. Okazało się, że takie
były przyznane.
„Żadnemu z pracowników nie
przyznano premii - czytamy
w odpowiedzi. - Regulamin
wynagradzania pracowników
Urzędu Miasta nie przewiduje
przyznawania premii. Natomiast, w okresie od początku
marca do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi przyznane
zostały pracownikom nagrody
za zwiększony zakres zadań
wykonywanych w okresie wcześniejszym. Łącznie przyznano 9
nagród”.
Nie udało się dowiedzieć o jaki
„zwiększony zakres zadań wykonywanych w okresie wcześniejszym” chodzi konkretnie. Nie
wiadomo dlaczego podwyżki
otrzymała tylko niewielka grupa
pracowników, skoro należą się
one wszystkim? Dlaczego dla
części je wstrzymano, a części
przyznano? Co było głównym
kryterium przy podejmowaniu

tej decyzji - czy tak, jak mówią
niektórzy pracownicy, pływanie
żaglówkami? Może ktoś z Urzędu zechce się do tego odnieść?
er-o
Od autora: Szczerze mówiąc,
nie mam nic przeciwko podwyżkom pensji urzędników. Od
dawna uważam, że – z małymi
wyjątkami – pracownicy samorządowi zarabiają za mało, a co
za tym idzie praca w urzędzie
przestała być atrakcyjna. Tu nawet nie chodzi o to, że urzędnik
zarabia mniej, niż przysłowiowa
kasjerka w markecie, ale tak
niestety w wielu przypadkach
jest. Problem zaczyna się wtedy,
kiedy Urząd chce pozyskać na
jakieś stanowiska fachowców,
choćby w dziedzinie zarządzania, finansów, budownictwa,
architektury czy pozyskiwania
funduszy unijnych. Wynagrodzenie, jakie może zaproponować samorząd, nie może
niestety konkurować z tym, co
oferuje rynek pracy w sektorze
prywatnym. W efekcie coraz
trudniej znaleźć pracownika.
Dlatego podwyżki są jak naj-
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bardziej wskazane. Ale sposób
w jaki odbyło się to w Urzędzie
Miasta Wałcz, jest delikatnie
mówiąc dziwny. Skoro burmistrz
mówi, że podwyżki należą się
o ile nie wszystkim to większości, a przyznaje je kilkunastu
osobom, a reszcie wstrzymuje
z powodu trudnej sytuacji finansowej, to coś tu jest nie tak.
Jakby nie patrzeć, podwyżka
dla 15 pracowników wchodzi
w życie z dniem 1 kwietnia,
czyli w okresie pandemii. W
okresie, kiedy już doskonale
wiadomo, że ten rok przyniesie
spore problemy z osiągnięciem
zakładanych dochodów budżetowych. I dlatego być może
rację mają ci urzędnicy, którzy
uważają, że podwyżki dostali
„swoi”. Tym bardziej, że jak mówią nieoficjalnie, w niektórych
przypadkach podwyżki dublują
się z nagrodami. Na pewno nie
wpływa to dobrze na atmosferę
w urzędzie, ale to już zmartwienie kierownictwa. Należy
mieć tylko nadzieję, że sytuacja
okaże się nie tak zła i pieniędzy
wystarczy również na podwyżki
dla reszty pracowników...
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Firma OZEN Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska:
"Fabryka węgla drzewnego OZEN Sp. z o.o. została uruchomiona w 2011 i jest najnowocześniejszą tego typu fabryką w Europie.
Głównym celem firmy jest produkcja najwyższej jakości węgla drzewnego i brykietu. Surowcem wykorzystywanym do produkcji jest
drewno pochodzące wyłącznie z polski lasów, posiadające certyfikat FSC®. Jest nim głównie buk, dąb, jesion czy grab. Jako pierwsi na
świecie wykorzystujemy powstającą w procesie produkcji węgla drzewnego – czyli pirolizy drewna – energię cieplną do produkcji
„zielonej” energii elektrycznej. W ten sposób surowiec drzewny wykorzystujemy w 100%"

Obchodowy EC
OBOWIĄZKI :

WYMAGAMY:

● przegląd bieżący i konserwacja urządzeń produkcyjnych linii

● Wykształcenie minimum średnie techniczne, ( mile widziane kierunki ciepłownictwo, energetyka, ew. elektryka)

produkcji energii elektrycznej,

● Umiejętności planowania i organizacji pracy

OFERUJEMY:

● Umiejętności komunikacyjne

● przeszkolenie i pomoc we wdrożenie do pracy
● stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie

● Wszelkie uprawnienia będą dodatkowym atutem

● atrakcyjny system wynagrodzeń

● Gotowość do pracy w systemie zmianowym

● wynagrodzenie wypłacane terminowo w pełnej wysokości

● Zaangażowania w wykonywaną pracę

● przyjazną atmosferę w dynamicznym zespole

● Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane

● dodatkowe ubezpieczenie medyczne

OZEN Sp. z o.o.
78 – 600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
Tel: +48 67 258 9680, Fax: +48 67 258 9072
e-mail: kadry@ozen.pl

● możliwość rozwoju wewnątrz organizacji
● darmowy transport dla pracowników spoza Wałcza

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail lub składanie w siedzibie firmy: OZEN Sp. z oo. ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz
Prosimy o umieszczanie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
OZEN Sp. Z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Firma OZEN Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska:
"Fabryka węgla drzewnego OZEN Sp. z o.o. została uruchomiona w 2011 i jest najnowocześniejszą tego typu fabryką w Europie.
Głównym celem firmy jest produkcja najwyższej jakości węgla drzewnego i brykietu. Surowcem wykorzystywanym do produkcji jest
drewno pochodzące wyłącznie z polski lasów, posiadające certyfikat FSC®. Jest nim głównie buk, dąb, jesion czy grab. Jako pierwsi na
świecie wykorzystujemy powstającą w procesie produkcji węgla drzewnego – czyli pirolizy drewna – energię cieplną do produkcji
„zielonej” energii elektrycznej. W ten sposób surowiec drzewny wykorzystujemy w 100%"

Obchodowy RRC
OBOWIĄZKI :

WYMAGAMY:

● przegląd bieżący i konserwacja urządzeń produkcyjnych linii

● Wykształcenie minimum zawodowe, średnie
● Umiejętności planowania i organizacji pracy

produkcji węgla drzewnego,

● Umiejętności komunikacyjne

OFERUJEMY:
● przeszkolenie i pomoc we wdrożenie do pracy

● Wszelkie uprawnienia będą dodatkowym atutem

● stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie

● Gotowość do pracy w systemie zmianowym

● atrakcyjny system wynagrodzeń

● Zaangażowania w wykonywaną pracę

● wynagrodzenie wypłacane terminowo w pełnej wysokości
● przyjazną atmosferę w dynamicznym zespole
● dodatkowe ubezpieczenie medyczne
● możliwość awansu i rozwoju wewnątrz organizacji
● darmowy transport dla pracowników spoza Wałcza

OZEN Sp. z o.o.
78 – 600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
Tel: +48 67 258 9680, Fax: +48 67 258 9072
e-mail: kadry@ozen.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail lub składanie w siedzibie firmy: OZEN Sp. z oo. ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz
Prosimy o umieszczanie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
OZEN Sp. Z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

8

„Pojezierze Wałeckie” nr 23 (1192) 3 czerwca 2020 r.

Co potrafi stolarz?

Chce się Panu znów grzebać
w historii Wałcza?
- Oj, przyznam się, że długo
wahałem się, czy podjąć się
tego wyzwania. Bo zdawałem
sobie sprawę, że poskładanie
w logiczną całość wielu tysięcy
danych to będzie żmudna i mozolna praca. Biorąc pod uwagę
fakt, że mogę się zajmować tym
tylko wieczorami lub w chwilach wolnych, bo na co dzień już
od 35 lat pracuję jako stolarz,
może mi to zająć nawet 6 lat.
Ale pasje trzeba mieć i rozwijać.
Znajomy archeolog przytoczył
mi niedawno fragment swojej
rozmowy ze studentami: Nieraz
mówię do nich: pokażcie mi, co
zrobiliście?Ja wam pokażę, co
zrobił stolarz. I ku ich zdziwieniu
wyciąga moją książkę.

lat. Ma Pan też na koncie
kilkanaście wydawnictw.
- Cała historia zaczęła się od
wizyty w Muzeum Ziemi Wałeckiej, kiedy jako rekonstruktorzy
chcieliśmy odtworzyć coś z
naszego regionu. Dyrektorem
placówki była wtedy Dobrochna Szymańska. Od tego czasu
tropię ślady z przeszłości. Każdy ślad jest dla mnie ważny.
Im więcej uda mi się o danej
rzeczy dowiedzieć, tym jest dla
mnie cenniejsza. Bo dla mnie
nie jest ważne tylko to, że w
muzeum znajduje się toporek
kamienny. Ja muszę wiedzieć
gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach został znaleziony. A
przy okazji, toporek znalazła
uczennica podczas zbierania
kamieni pod fundament płotu.
Za namową nauczyciela przekazała eksponat jako darowiznę
dla muzeum. Tropię i zapisuję
wszystko to, czego się dowiem,
żeby ta wiedza nie przepadła.

Dziejami ziemi wałeckiej
zajmuje się Pan już od wielu

I z tych notatek powstają
potem książki?

Robert Kraszczuk, stolarz z
35-letnim stażem, rozpoczyna pracę nad kolejną publikacją historyczną.

- Mniej więcej. Moim zamiarem nie było pisanie książek.
Byłem bardzo słaby z polskiego,
w dodatku jestem dyslektykiem,
więc także kiepsko czytałem.
Lecz przyszedł czas, by zmierzyć
się ze swoimi słabościami. Dodatkową motywacją było to, że
w naszym regionie nie spotkałem osób pasjonujących się tym
tematem. Piła ma wspaniałą
Romkę Bartkowiak i Jarka Rolę,
z Drawska pochodzi archeolog
Tomek Choroba, a Złotów ma
znanego całemu światu wielkiego uczonego prof. dr hab.
Andrzeja Kokowskiego, dzięki
któremu wiele wiemy o naszym
terenie. A w Wałczu niestety jest
troszkę słabo z pisaną historią
naszego regionu.
Jaki okres będzie obejmować
Pana najnowsza książka?
- Zajmuję się historią dawną
naszego regionu, czyli od początku istnienia człowieka na
tym terenie aż po Średniowiecze. Tego też będę się trzymać
w najnowszej publikacji. Jak

wspominałem, zbieram dane,
przeprowadzam kwerendy po
placówkach muzealniczych,
konserwatorskich, zbiorach
państwowych i prywatnych. Są
takie tygodnie, kiedy dosłownie
codziennie dostaję informacje
o jakichś znaleziskach, pamiętniki czy wspomnienia. Wiele
tematów rodzi się także dzięki
naszym wyprawom terenowym.
Dlatego wielkie podziękowania
należą się moim kompanom
wypraw, szczególnie Czarkowi
Kaczmarczykowi, Piotrowi Wojtankowi, Rysiowi Ogrodnikowi
oraz mojej wspaniałej żonie,
która jest tłumaczem niemieckiego i przeprowadza wszelkie
korekty.
Kto będzie wydawcą?
Jak do tej pory książki wydawałem sam, ale może znajdzie
się ktoś, kto pomoże mi w
wydaniu tej cennej historycznej
pozycji.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Chruścicka

Firma OZEN Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska:
"Fabryka węgla drzewnego OZEN Sp. z o.o. została uruchomiona w 2011 i jest najnowocześniejszą tego typu fabryką w Europie.
Głównym celem firmy jest produkcja najwyższej jakości węgla drzewnego i brykietu. Surowcem wykorzystywanym do produkcji jest
drewno pochodzące wyłącznie z polski lasów, posiadające certyfikat FSC®. Jest nim głównie buk, dąb, jesion czy grab. Jako pierwsi na
świecie wykorzystujemy powstającą w procesie produkcji węgla drzewnego – czyli pirolizy drewna – energię cieplną do produkcji
„zielonej” energii elektrycznej. W ten sposób surowiec drzewny wykorzystujemy w 100%"

Ślusarz - Mechanik
OBOWIĄZKI :

WYMAGAMY:
● przegląd bieżący i konserwacja urządzeń wszystkich linii
● Wykształcenie minimum zawodowe, średnie kierunkowe
produkcyjnych. Wykonywanie napraw maszyn i pojazdów
● Umiejętności planowania i organizacji pracy
wykorzystywanych do produkcji węgla drzewnego i brykietu oraz ● Umiejętności komunikacyjne
produkcji energii elektrycznej,
● Wszelkie uprawnienia będą dodatkowym atutem
OFERUJEMY:
● Dyspozycyjność
● przeszkolenie i pomoc we wdrożenie do pracy
● Zaangażowania w wykonywaną pracę
● stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
● atrakcyjny system wynagrodzeń
● wynagrodzenie wypłacane terminowo w pełnej wysokości
● przyjazną atmosferę w dynamicznym zespole
OZEN Sp. z o.o.
● dodatkowe ubezpieczenie medyczne
78 – 600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
● możliwość rozwoju wewnątrz organizacji
Tel: +48 67 258 9680, Fax: +48 67 258 9072
● darmowy transport dla pracowników spoza Wałcza
e-mail: kadry@ozen.pl
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail lub składanie w siedzibie firmy: OZEN Sp. z oo. ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz
Prosimy o umieszczanie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
OZEN Sp. Z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

„Pojezierze Wałeckie” nr 23 (1192) 3 czerwca 2020 r.

9

W gminie też drożej

Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Wałcz głównym punktem obrad były ceny śmieci.
Radni przegłosowali przyjęcie nowych, wyższych stawek
za wywóz odpadów.

Radni podeszli do tego tematu bardzo poważnie: nowym
stawkom za śmieci poświęcili
całe posiedzenie połączonych
komisji Rady, a dyskusja trwała
ponad 9 godzin, co jest ewenementem jeśli chodzi o gminne
standardy. Mimo, że temat
był omówiony wcześniej bardzo szczegółowo, dyskusji nie
zabrakło również na sesji. Na
pierwszy ogień poszło ustalenie
stawki za wywóz odpadów z
domków letniskowych, w których mieszkańcy przebywają
okresowoo. W przypadku takich
nieruchomości stosowana jest
całoroczna opłata ryczałtowa.
- Plan był taki, że podniesiemy
opłatę do 280 złotych rocznie
– mówił wójt Jan Matuszewski. - Niestety, obowiązujące
przepisy na to nie pozwalają. Zgodnie z prawem ryczałt
może stanowić maksymalnie 10
procent tak zwanego dochodu
rozporządzalnego. Ten dochód
każdorazowo określa GUS i aktualnie wynosi on 1819 złotych,
czyli 10 procent to maksymalnie
kwota niespełna 182 złotych. W
tej sytuacji przyjęliśmy stawkę
180 zł za śmieci segregowane
i dwukrotność tej kwoty, czyli
360 zł, w przypadku śmieci
niesegregowanych.
Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie. Kolejnym punktem
było ustalenie metody naliczania i stawek od nieruchomości zamieszkałych. Dotychczas
obowiązywała stawka 18 zł od
osoby. Teraz zaproponowano
trzy stawki: 23 złote od osób
segregujących z kompostownikiem, 28 zł od osób segregujących bez kompostownika i 60
zł w pozostałych przypadkach.
Stawka jest liczona od osoby
w gospodarstwie domowym
i nie ma zniżek w przypadku
większych rodzin.
- Chciałbym zaznaczyć, że
nie ma możliwości zgłoszenia,
że nie segreguje się śmieci –
mówił przewodniczący Rady
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Robert Gąsiorowski. - Zakłada
się, że wszyscy mają segregować. Jeśli ktoś nie będzie tego
robił i kontrole, które będą
przeprowadzane stwierdzą,
że segregacja odpadów realizowana jest niewłaściwie, to
taka osoba zostanie obciążona
stawką 60 zł od osoby. Jest to
właściwie nie stawka za śmieci
niesegregowane, tylko kara za
niewłaściwą segregację.
Słowa przewodniczącego potwierdził wójt. J. Matuszewski
przyznał, że kontrolerzy szczególną uwagę zwrócą na prawidłową segregację, zwłaszcza
w przypadku, kiedy zgłoszone
jest kompostowanie odpadów
biodegradowalnych.
- A ja chciałbym się dowiedzieć, jaki jest okres takiej kary
– dopytywał radny Marek Kapecki. - Bo załóżmy, że kontrola
stwierdzi nieprawidłowość, nałoży karę, a za miesiąc ukarana
osoba zadeklaruje, że będzie
segregował śmiecia i znów zapłaci niższe stawki.
- Niestety, tak dobrze nie
będzie – wyjaśnił wójt J. Matuszewski. - Podwyższona opłata
będzie obowiązywać przez 6
miesięcy od momentu wydania
decyzji o wyższej stawce.
Radny Ryszard Kwaśnica zauważył, że nie jest to do końca
w porządku, bo są osoby które
deklarowały, że nie będą segregować śmieci i godziły się
płacić za zwywóz więcej. W
skali gminy było to około 300
osób. Nie przyjmując deklaracji za śmieci niesegregowane,
gmina traci większe wpływy.
Czy to zmusi do segregowania
śmieci osoby, które tego nie
chcą robić? Zdaniem radnego
jest to mało prawdopodobne,
a wyższe opłaty będzie można
nałożyć dopiero po wykryciu
nieprawidłowej segregacji.
- Około 90 procent mieszkańców gminy deklaruje segregację
wraz z kompostowaniem – tłumaczył wójt. - Nawet w domach
wielorodzinnych ludzie mają
jakieś ogródki, działeczki, i
tam mają kompostowniki. Najbardziej zależy nam bowiem,
aby wyeliminować odpady
bio, które są ciężkie. Jedna
tona biodegradowalnych od-

padów kosztuje 1100 złotych,
a zmieszanych 1400 zł, czyli
różnica jest niewielka. Dotychczas mieszkańcy wywiązują się
z tej segregacji bardzo dobrze,
bo w 2019 roku mieliśmy tylko
40 ton odpadów biodegradowalnych w skali roku. To
oznacza, że kompostowanie jest
realizowane prawidłowo. Nie
uchroniło to nas jednak przed
podniesieniem stawki. Nie jest
pocieszeniem, że inni mają drożej, niż my. Dopłacamy średnio
do wywozu śmieci około 900
tysięcy złotych rocznie i jest to
stanowczo za dużo. Akceptowalny będzie poziom 200-300
tysięcy.
Radna Justyna Trzaska przekonywała, że teraz jest najlepszy
moment do przeprowadzenia
kolejnej akcji edukacyjnej. Należy przekonywać mieszkańców
do segregacji i ograniczenia produkowania odpadów. Wójt zapewnił, że będzie prowadzona
akcja promująca segregowanie
w różnorakiej formie: zarówno
poprzez lokalne media i ulotki
ale też - co okazało się skuteczne
– za pośrednictwem dzieci, kiedy tylko znów wrócą do szkoły.
- Musimy też wyjaśnić mieszkańcom, że jesteśmy niejako
skazani na dyktat firm wywożących odpady – mówił R.
Kwaśnica. - Niech ktoś wytłumaczy dlaczego firma, która
ma siedzibę w Mirosławcu, nie
startuje do przetargu na wywóz
odpadów w Mirosławcu, tylko
w okolicznych gminach. Rynek
został podzielony i właściwie
od nas już nic nie zależy, bo
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firmy mogą podyktować stawki
jakie chcą.
- Świat śmieciowy lekko oszalał – przyznał J. Matuszewski.
- Dochodzimy do abstrakcji.
Kiedy już będzie można spotykać się normalnie, to chętnie
zorganizuję spotkanie z przedstawicielami Altvatera, aby
powiedzieli, co wpływa na wysokość stawek jakie proponują.
- Kilka lat temu były prowadzone rozmowy na temat
budowy spalarni – przypomniał
Zbigniew Hejak. - Miała powstać w Kłębowcu i być może
warto do tego wrócić, bo miasta, które mają spalarnie, mają
też najniższe ceny za wywóz
odpadów.
- Może kilka czy kilkanaście
lat temu byłaby większa przychylność mieszkańców do takiej
inwestycji – odpowiadał wójt.
- Obawiam się, że teraz opór
mieszkańców będzie tak duży,
że nie uda się go pokonać.
Dyskusję zakończył przewodniczący rady, który na koniec
wyraził swoje zdanie: stawki są
wynikiem kompromisu, ale dla
niego są zbyt wysokie. Projekt
uchwały został przyjęty większością głosów.
er-o

ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu
publikuje zmianę taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
w trzecim okresie jej obowiązywania
na terenie Miasta Wałcz
W okresie do 30 czerwca 2019
Grupa
taryfowa

Cena [w zł/m³]

W okresie od 1 lipca 2019
do 1 lipca 2020
Cena [w zł/m³]

W okresie od 2 lipca 2020
do 2 lipca 2021
Cena [w zł/m³]

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

W1

5,24

5,66

5,36

5,57

5,46

5,90

W2

5,27

5,69

5,39

5,82

5,49

5,93

W3

5,29

5,71

5,41

5,84

5,51

5,95

W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych
W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną
do celów farmaceutyczno-spożywczych
W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną
do pozostałych celów
W okresie do 30 czerwca 2019
Grupa
taryfowa

Cena [w zł/m³]

W okresie od 1 lipca 2019
do 1 lipca 2020

W okresie od 2 lipca 2020
do 2 lipca 2021

Cena [w zł/m³]

Cena [w zł/m³]

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

K1

8,15

8,80

8,19

8,85

8,30

8,96

K2

8,15

8,80

8,19

8,85

8,30

8,96

K1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków
K2 Pozostali Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków
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Jednym głosem:

otwórzcie granicę!
We wspólnym interesie Polski
i Niemiec leży jak najszybsze,
pełne otwarcie granicy z naszym zachodnim sąsiadem.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz zainicjował podjęcie wspólnych działań przez
stronę polską i niemiecką,
zmierzających do przywrócenia możliwości przekraczania
granicy na wszystkich - także
tych małych - przejściach
oraz swobodnego przepływu
towarów.

się mocno ustabilizowała. Dobrym ruchem było odmrożenie
granicy dla pracowników transgranicznych, ale powinniśmy
znać cały szczegółowy plan,
mapę drogową dochodzenia
do pełnego otwarcia. Rząd
powinien podjąć działania, by
uruchomić kolejne przejścia
graniczne, takie jak to, w Rosówku - wyjaśniał Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
W ocenie marszałka konieczne
jest jak najszybsze otwarcie
małych przejść granicznych dla
pracowników transgranicznych,
by Ci nie musieli każdego dnia
pokonywać kilkudziesięciu kilometrów w drodze do pracy.
Potrzebne są również pilne
działania, których celem bę-

tekst płatny

Reagując na oczekiwania
mieszkających po obydwu stronach Odry obywateli, w tym
także polskich i niemieckich
przedsiębiorców oraz pracowników zatrudnionych w fir-

mach działających w rejonie
przygranicznym, marszałek
województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
po stronie polskiej, a po stronie
niemieckiej sekretarze stanu
Patrick Dahlemann z Meklemburgii Pomorza Przedniego
oraz dr Jutta Jahns-Böhm z
Brandenburgii, zaapelowali do
rządów polskiego i niemieckiego o wypracowanie rozwiązań
dla pogranicza. Potrzebna jest
mapa drogowa, konkretne daty
otwarcia granic oraz procedury
bezpieczeństwa. Do spotkania
doszło na zamkniętej dla ruchu
granicy w Rosówku.
- W pełni rozumiemy to, co
się wydarzyło, ale mamy świadomość, że w chwili obecnej po
obu stornach granicy sytuacja
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dzie ożywienie małego ruchu
turystycznego przygranicznego.
Sprzyja temu fakt, że w Meklemburgii Pomorzu Przednim oraz
Brandenburgii ilość aktywnych
chorych jest bardzo niewielka.
W końcu, potrzebna jest wiedza,
kiedy i na jakich zasadach będzie
w pełni odmrażana granica polsko-niemiecka. Na te informacje
niecierpliwie czekają samorządowcy, ale i przedsiębiorcy z
sektora handlu czy usług.
- Zdajemy sobie sprawę jakie
problemy przyniosło zamknięcie granic. Wielu pracowników
musi nadkładać kilometrów,
by przekraczać jedyne przejście
graniczne. Sytuacja nie będzie
dobra, dopóki małe przejścia są
zamknięte. Mamy nadzieję, że
to się szybko zmieni, wspieramy

ruchu granicznego. W ocenie
marszałka Olgierda Geblewicza
bez czytelnej „mapy drogowej”
w tym zakresie nie jest możliwe
dalsze łagodzenie napięć społecznych w regionie. Marszałek
w specjalnym liście do premiera
zaapelował o jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości
daty przywrócenia regularnego
ruchu granicznego.
- Zwracam się do Pana jako
gospodarz regionu, który ze
względu na swoją specyfikę
ponosi olbrzymie koszty, materialne i wizerunkowe, związane
z epidemią Covid-19. Nasze
szczególne uwarunkowania wiążą się z faktem, iż nie tylko jesteśmy regionem przygranicznym,
ale dodatkowo - w odróżnieniu
od bardziej uprzemysłowionego południa Polski - turystyka
jest jednym z najważniejszych
motorów gospodarki Pomorza
Zachodniego - pisze marszałek
Olgierd Geblewicz w liście do
premiera Mateusza Morawieckiego. - Liczne nadmorskie
miejscowości, w tym Świnoujście czy Kołobrzeg, przez lata
zapracowały na uznanie turystów zagranicznych. Ta marka

jest dziś zagrożona, a utrata w
nadchodzącym sezonie klientów z Niemiec czy Skandynawii
może sprawić, że wiele hoteli
i pensjonatów nie doczeka
kolejnych wakacji. Zależność
Pomorza Zachodniego od ruchu
granicznego widać nie tylko w
branży turystycznej. Na pełne
otwarcie granicy czeka również
handel przygraniczny, którego
olbrzymie znaczenie jest odczuwalne m.in. dla gospodarki
Świnoujścia czy Cedyni, ale
także stolicy regionu - Szczecina.
Ruch transgraniczny odgrywa
też znaczącą rolę dla sfery usług.
Co ważne, prawie 97% przedsiębiorstw działających w zachodniopomorskiem to mikro,
małe i średnie firmy - łącznie
to ponad 200 tys. podmiotów.
Dla znacznej części z nich przedłużający się okres zamknięcia granic utrudnia lub wręcz
uniemożliwia prowadzenie
działalności gospodarczej. Dla
niektórych przedsiębiorstw
zamknięta granica może skutkować bankructwem.
- Zamknięta granica tak naprawdę dotyka wszystkich,
którzy świadczą usługi na rzecz

klientów niemieckich oraz skandynawskich. Przypomnę tylko,
że rynek niemiecki jest najważniejszym rynkiem eksportowym dla Polski, również dla
Pomorza Zachodniego. Ponad
30% naszego eksportu trafia
bezpośrednio za naszą zachodnią granicę. Napięcie mieszkańców rośnie, rośnie frustracja
przedsiębiorców, dochodzi do
protestów na granicy. Apeluję
o czytelną mapę drogową, czas
już powiedzieć, kiedy zostaną
otwarte granice - napisał marszałek Olgierd Geblewicz.
W piśmie do premiera marszałek zaapelował o jak najszybsze podanie do publicznej
wiadomości daty przywrócenia
regularnego ruchu granicznego.
Warto dodać, że na decyzję o
pełnym otwarciu granicy czekają nie tylko firmy i pracownicy z
pasa przygranicznego. Związane
z tym problemy odczuwają także przedsiębiorcy i mieszkańcy
miejscowości położonych dalej
od polsko-niemieckiej granicy.
Dotyczy to m.in. tysięcy mieszkańców powiatu wałeckiego,
utrzymujących siebie i swoje
rodziny z pieniędzy zarobionych
za Odrą.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych opisanych niżej:
1) Nr ewidencyjny 5661/45, położona w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej (w sąsiedztwie obwodnicy miasta Wałcz – S10), o powierzchni 3500
m2, opisana w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. Zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Klasyfikacja gruntu RIVa.
•
cena wywoławcza nieruchomości wynosi 329.000,00 zł. Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%),
•
osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 33.000,00 zł na konto Urzędu Nr
38124037121111000043636633 PKO SA o/Wałcz. Wadium winno znaleźć się na koncie Urzędu najpóźniej dnia 13.07.2020 r.
•
postąpienie nie może być niższe niż 3.290,00 zł.
2) Nr ewidencyjny 5661/46, położona w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej (w sąsiedztwie obwodnicy miasta Wałcz – S10), o powierzchni 3372
m2, opisana w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. Zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Klasyfikacja gruntu RIVa i RV.
•
cena wywoławcza nieruchomości wynosi 317.000,00 zł. Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%),
•
osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 32.000,00 zł na konto Urzędu Nr
38124037121111000043636633 PKO SA o/Wałcz. Wadium winno znaleźć się na koncie Urzędu najpóźniej dnia 13.07.2020 r.
•
postąpienie nie może być niższe niż 3.170,00 zł.
3) Nr ewidencyjny 5661/47, położona w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej (w sąsiedztwie obwodnicy miasta Wałcz – S10), o powierzchni 2782
m2, opisana w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. Zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Klasyfikacja gruntu RIVa i RV.
•
cena wywoławcza nieruchomości wynosi 262.000,00 zł. Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%),
•
osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 26.000,00 zł na konto Urzędu Nr
38124037121111000043636633 PKO SA o/Wałcz. Wadium winno znaleźć się na koncie Urzędu najpóźniej dnia 13.07.2020 r.
•
postąpienie nie może być niższe niż 2.620,00 zł.
Przetargi odbędą się dnia 17 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie: poz. 1 - 11:00, poz. 2 11:30, poz. 3 - 12:00.
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/dzierżawa/najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można
uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 113 tel. Nr 067 - 258 44 71 w. 30.
Zapraszamy do udziału w przetargu
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tekst płatny

te dążenia - powiedziała dr Jutta
Jahns-Böhm, Sekretarz Stanu i
Pełnomocnik Kraju Związkowego Brandenburgia przy Rządzie
Federalnym.
- Podejmuję tę inicjatywę, która wyszła od Ciebie, marszałku
Olgierdzie, i którą kierujemy do
naszych rządów. Czas pandemii
pokazał, ze tylko wspólnie jako
Europejczycy możemy sobie poradzić w tym trudnym czasie. To
dobry przykład, jak takie sytuacje pokonywać - mówił Patrick
Dahlemann, Parlamentarny
Sekretarz Stanu ds. Pomorza
Przedniego.
Zarówno marszałek Olgierd
Geblewicz jak i przedstawiciele
Brandenburgii oraz Meklemburgi Pomorza Przedniego
zadeklarowali skieruowanie do
rządów polskiego i niemieckiego specjalnych listów z apelem
o jak najszybsze podjęcie powyższych działań.
Marszałek województwa zachodniopomorskiego już się z
tego zobowiązania wywiązał.
Stawką w tej grze jest los ponad 200 tysięcy firm w regionie,
który zależy bezpośrednio lub
pośrednio od przywrócenia

Śmieci a referendum

Czy wysokie ceny śmieci będą
iskrą, a może pretekstem do
organizacji referendum w
celu odwołania burmistrza
Wałcza? Coś może być na
rzeczy, zważywszy słowa
lokalnego polityka, który na
razie prosi o anonimowość: Już kilka miesięcy temu miałem pytania, czy włączę się
w referendum. Mówiłem, że
to jeszcze nie czas, że może
coś się zmieni. Teraz nie wiem
czy nie zmieniłbym zdania...
Zacznę może od tego, że
faktycznie, władze miasta trafiły na fatalny okres: problemy
finansowe samorządów i stale
rosnące koszty oświaty. Do
tego doszła pandemia i wydaje
się, że nieunikniona zapaść
gospodarcza. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że burmistrz
zbyt wielkiego doświadczenia
w zarządzaniu miastem i nie
tylko miastem nie ma. Podobnie zresztą jak nie ma go ekipa,
którą sobie stworzył. Owszem,
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zastępca ma pojęcie o biznesie
i zarządzaniu firmą, ale też zapewne szybko się przekonał, jak
bardzo różni się samorząd od
biznesu. Pewne jest, że trochę
czasu potrzeba na naukę, zrozumienie pewnych mechanizmów
i pogodzenie się z tym, że na
pewne rzeczy nie ma się wpływu. Nie ma się wpływu choćby
na decyzje Rady, która może
pokrzyżować każde, nawet
najbardziej ambitne plany. A
skoro o Radzie mowa, to kolejna prawda jest taka, że Maciej
Żebrowski dość szybko stracił
większość w Radzie.
Wróćmy jednak do ekipy,
jaką otoczył się burmistrz. Fakt:
mówi się o klubie żeglarskim
w urzędzie i jednostkach podległych. Z drugiej strony jeśli
ktoś jest fachowcem i dobrze
realizuje postawione przed nim
zadania, to nikogo nie powinno
interesować, czy pływa żaglówką, motorówką czy wodolotem.
Problem zaczyna się wtedy, gdy
nie fachowość, tylko koneksje

towarzyskie są głównym kryterium zatrudnienia. Czy tak
jest? Na tę chwilę myślę, że nikt
nie jest w stanie odpowiedzieć
z pełną odpowiedzialnością
na takie pytanie. Na ocenę
fachowości jest zwyczajnie za
wcześnie.
Nie ukrywam, że dość uważnie przyglądam się temu, co w
mieście się dzieje. Na razie nie
jestem w stanie wypowiedzieć
się co do kompetencji zastępców czy nowych pracowników.
Nie ukrywam jednak, że od
jakiegoś czasu z zaskoczeniem
obserwuję zastępcę burmistrza
Adama Biernackiego. Fakt,
na początku zaliczył fatalną
wpadkę wizerunkową poprzez
wypowiedź o pracownikach
wywożących śmieci. Było też
kilka innych, niepotrzebnych
wypowiedzi, głównie prowadzących do zwarcia z Radą czy
pojedynczymi radnymi. Ale
od dłuższego czasy w mojej
ocenie (opartej, zaznaczam na
obserwacji sesji i rozmów z
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niektórymi urzędnikami), odnoszę wrażenie, że wywiązuje
się z roli zastępcy coraz lepiej.
Na pewno o niebo lepiej, niż
na początku kadencji. Przede
wszystkim słychać, że wie, o
czym mówi. Do sesji jest dobrze
przygotowany. Ma też jedną
niezwykle pozytywną cechę:
jeśli czegoś nie wie, to uczciwie
o tym mówi. Do tego coraz
częściej prezentuje swój własny
czy też kierownictwa Urzędu
pogląd na pewne kwestie. W
zrozumiałej formie uzasadnia,
dlaczego pewne decyzje są podejmowane tak, a nie inaczej.
Jako przykład mogę tu podać
choćby wyjaśnienie tego, jak rozumie pomoc w kontekście ulg
za wywóz śmieci. Fakt, można
mieć inne poglądy, ale te, które
Adam Biernacki przedstawił,
należy przynajmniej uszanować.
Na marginesie przyznam, że
akurat w tym wypadku popieram poglądy zastępcy.
***
Doszliśmy w ten sposób do
śmieci. Stawka 35 zł za osobę
jest wysoka i co do tego nie ma
żadnej wątpliwości. Ale fala
hejtu, która w związku z tym
tematem wylała się na kierownictwo Urzędu, jest - delikatnie
mówiąc - niezasłużona.
Zacznijmy od tego, że samorządy stały się zakładnikami firm wywożących odpady.
Gdyby ktoś poczytał przepisy
łatwo zauważy, że miasto musi
zaaprobować nawet najbardziej
wygórowaną stawkę, podyktowaną przez firmę. Dlaczego? Bo
firmy dogadały się między sobą
i podzieliły rynek. W efekcie
samorząd albo zaakceptuje często abstrakcyjną kwotę, albo...
utonie pod stertami śmieci.
Jak działa system? Miasto
ogłasza przetarg, firma proponuje określoną kwotę. Miasto
ją przyjmuje, a następnie dzieli
kwotę przez ilość mieszkańców
i w ten sposób wyliczana jest
mniej więcej stawka. Mniej więcej, bo można z góry przyjąć, że
znajdzie się grupa mieszkańców,
która nie będzie płaciła. Część
nie złoży nawet deklaracji, a
inni mimo, że zadeklarują segregację, nie do końca będą to

realizowali. Istotne jest to, że
w założeniu miasto nie może
dopłacać do śmieci ze środków
budżetowych.
Nowe stawki zostały zaproponowane o ile dobrze pamiętam
już w lutym i wówczas były
niższe, niż obecnie. Potem na
kolejnych sesjach Rada odrzucała kolejne stawki, w dalszym
ciągu niższe od obecnie obowiązującej. Radni nie przyjmowali
stawek domagając się ulg dla
rodzin wielodzietnych. Dopiero
na ostatniej majowej sesji przyjęto stawkę 35 złotych, mimo
że w dalszym ciągu nie było
przewidzianych ulg dla rodzin
wielodzietnych. Dlaczego stawka skoczyła tak bardzo w górę?
Bo konieczne było sfinansowanie wcześniejszych miesięcy. Tu
można podać prosty przykład.
Powiedzmy, że stawka na śmieci
wynosi 1 zł. Miasto ogłasza
nowy przetarg i okazuje się, że
aby pokryć koszty, stawka musi
wzrosnąć do 2 zł. Ale nowa
stawka nie jest uchwalana przez
6 miesięcy i mieszkańcy ciągle
płacą złotówkę. Aby wyrównać
dziurę w kasie, na drugie półrocze stawka musi więc wzrosnąć
do 3 złotych miesięcznie. W
skali roku mieszkańcy zapłacą
średnio 2 złote. Tyle, że inaczej
odbierana jest stawka 1 zł, a
inaczej 3...
I teraz rodzi się pytanie, czy nie
o to głównie mogło chodzić Radzie? Przez kilka miesięcy stawka
nie jest podnoszona, a radni mają
świadomość, że musi wzrosnąć,
aby zbilansować koszty. W efekcie
stawka została wywindowana do
niemal maksymalnego dozwolonego poziomu 35 zł od osoby i
taka zostaje uchwalona. Już nikt
nie stawiał na ostrzu noża ulg
dla wielodzietnych rodzin. Każdy
miał przy tym świadomość, że to
się oczywiście mieszkańcom nie
spodoba. Sprawiedliwie należy
bowiem powiedzieć, że gdyby
stawka została przyjęta w lutym
lub marcu, to oscylowałaby
w okolicach 30 złotych, czyli
porównywalnie do okolicznych
samorządów.
Fakt że śmieci są tak drogie
wykorzystywany jest politycznie. PiS przypomina o obietnicach wyborczych burmistrza,
dotyczących obniżania kosztów
życia. Zapomina jednak, że co
prawda ustawę śmieciową 7 lat
temu zafundowała Platforma

Obywatelska, ale zeszłoroczna
nowelizacja spowodowała kolejny wzrost kosztów funkcjonowania systemu. Inni zarzucają
M. Żebrowskiemu zaniedbania
i opieszałość nie zająkując się
ani słowem, na czym owe zaniedbania konkretnie miałyby
polegać i co burmistrz mógłby
jeszcze zrobić.
Z wpisów na portalach społecznościowych wynika, że
winą za wysokie ceny śmieci
obarczany jest burmistrz. Nikt
nie wspomina o dyktacie firm
odbierających odpady ani o
tym, że gdyby stawka została
przyjęta wcześniej to byłaby
niższa. Efekt został jednak osiągnięty: oberwał burmistrz. Pojawia się coraz więcej wpisów od
osób, które proponują wszczęcie procedur zmierzających do
usunięcia burmistrza.
***
- Już kilka miesięcy temu
pytano mnie, czy włączę się w
referendum. Mówiłem, że to
jeszcze nie czas, że może coś się

zmieni, ale nie wiem, czy teraz
nie zmieniłbym zdania... - mówi
lokalny polityk.
Obserwując rozwój sytuacji w
mieście można odnieść wrażenie, że szereg podejmowanych
działań ma na celu właśnie
przygotowanie odpowiedniego
gruntu pod referendum. Nie
da się ukryć, że pomaga w tym
sam burmistrz i jego otoczenie,
popełniające szkolne błędy, w
tym głównie wizerunkowe.
Już w ubiegłym roku kilkoro radnych było zdania, że
nie powinno się burmistrzowi
udzielać absolutorium. W tym
roku bardzo się zdziwię, jeśli
takie dostanie. Systematycznie
tworzony jest obraz nieskutecznego włodarza, otaczającego się
gronem zaprzyjaźnionych osób,
wywodzących się z kręgów żeglarskich. Narzeka się na inwestycje, a właściwie ich brak. Do
tego dochodzi kiepski nadzór
nad realizowanymi inwestycjami. Miasto jest zaniedbane,
brakuje kwiatków, przyciętych
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trawników i posprzątanych
chodników. Być może jest w
tym sporo racji tylko czy aby
za wszystko należy obwiniać
burmistrza? Czy nie jest przypadkiem tak, że po części burmistrz musi realizować decyzje
radnych? A jeśli radni na coś
nie dadzą środków, to na jakiej
podstawie można wymagać,
aby to coś było wykonane?
Z tego co wiem nieoficjalnie,
temat śmieci może stać się
iskierką do próby odwołania
burmistrza. Wiadomo, że nie
stanie się to teraz, ani w bliżej
przewidywanej przyszłości. Powód jest oczywisty: o powodzeniu referendum decyduje frekwencja, a osiągnąć ją w obliczu
pandemii będzie bardzo ciężko.
Ale jeśli negatywny obraz władz
miasta z burmistrzem na czele
utrwali się wśród mieszkańców,
to może jesienią, a może wiosną
przyszłego roku może dojść do
próby zmiany burmistrza w
Wałczu.
R. Orlikowski
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OGŁOSZENIA DROBNE

•

lokale, nieruChomoŚci

PILNIE! Sprzedam dom w Wałczu 250
m2, 2 piętra, 9 pokoi + strych do adaptacji,
podpiwniczony. Po termomodernizacji, 2 systemy ogrzewania (gaz, ekogroszek). Zadbany
ogród pow. 0,40 ha. Atrakcyjna lokalizacja.
Kontakt: 606 930 408
				
1/19ll

Coś na ząb gastronomia

Zlecenia na ogŁoszenia i reklamy
•ramkowe
oraz ogŁoszenia drobne,

Kurki odchowane,
kaczki, gęsi, indyki,
perliczki, przepiórki.

które mają ukazać się w najbliższym wydaniu
tygodnika „Pojezierze Wałeckie”, przyjmujemy
w siedzibie redakcji przy ul. Sienkiewicza 3 w
Wałczu do godz. 16.00 do poniedziałku poprzedzającego nowe wydanie. Druk ogłoszeń
można też zlecać drogą mailową lub telefonicznie: 602 590 376.

PRACA

•

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca w NIEMCZECH NA NIEMIECKIM
ETACIE. INFORMATYK, BUDOWLANKA,
OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI. ARTUR
GŁOWACKI +48 516-788-871 WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL
24/20p

Dowóz. 600-539-790
NOTARIUSZ

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług!

Lidia Michalska
● pośrednictwo
● wycena
● obsługa prawna

Wałcz, ul. Bankowa 9/2
tel./fax 67 258 68 02, kom. 600 163 094

SPRZEDAM

•

www.nieruchomosci.walcz.pl

Sprzedam sprawny wzmacniacz WS 303
Unitra, wyprodukowany w l. 80-tych. Moc 4x25
W. Cena do uzgodnienia. 602 590 376
1/20s

Usługi potrzebne

ZLECANIE OGŁOSZEŃ

Informujemy, że
w dniu 15.06.2020 r.
odbędzie się przetarg na najem
lokalu użytkowego

ZŁOTNIK - JUBILER
Dom Rzemiosła, ul. Kilińszczaków 38,

usytuowanego
przy ul. Kilińszczaków 44 w Wałczu

tel.

67 250 15 07 9.00-17.00, sob. 10.00-13.00

Jedyny producent biżuterii oferuje: obrączki ślubne,
biżuterię złotą i srebrną, myśliwską, przerób złota,
naprawę biżuterii, grawerowanie, sztuczną biżuterię,
skup złota i srebra.
Ceny producenta. Rabaty, konkurencyjne ceny.

Szczegóły
na stronie www.tbswalcz.pl
i www.bip.walcz.pl

Tylko 30 zł
Zamów ogłoszenie:

662 041 438

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Nie Byle Co”
sc., Wałcz, ul. Chopina 30/1.
Redagują: red. nacz.: Tomasz Chruścicki oraz dziennikarze i współpracownicy.
Adres redakcji i Biura Ogłoszeń: 78‑600 Wałcz, ul. Sienkiewicza 3, tel.
(67) 258-90-74. E-mail: tygodnik@pojezierze.com.pl.
Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo
do ich skracania i opatrywania tytułami. Nie odpowiadamy za treść
reklam i ogłoszeń.
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SUPER
ONLINE

„Super Pojezierze”
w wersji elektronicznej na stronie
www.pojezierze.com.pl

Dom: budowa, remont, wyposażenie

Usługi pogrzebowe

Z

ŁA
AK

D POGRZEBO

KALIA

SALON LAMP

WY

Wałcz Kołobrzeska 8
oświetlenie:

Wałcz, ul. Nowomiejska 32

(kierunek Szczecin, za przejazdem kolejowym 100 m)

tel. 67 258 92 31

- DOMÓW
Zapraszamy
- OGRODÓW pn. - pt. 10.00-18.00
sobota 10.00-14.00
- BIUR
- MEBLOWE www.salonlamp.eu
- PEŁNA GAMA OŚWIETLENIA
W TECHNOLOGII LED

FLORYSTYKA I DEKORACJE
POGRZEBOWE
Telefon całodoobowy

720 807 802

Świadczymy pełen zakres usług pogrzebowych
zgodnie z wolą rodziny.

POMOŻEMY GODNIE
POŻEGNAĆ BLISKĄ CI OSOBĘ
KONKURENCYJNE CENY

67 349 45 00, 349 46 00

Medycyna, rehabilitacja

Motoryzacja

ORTOPEDA

KLIMATYZACJA

tel. 513 184 078

odgrzybianie, napełnianie, naprawa

ELEKTROMECHANIKA

www.sulinski.pl

Wałcz ul. Krótka 2 tel. 507 133 727

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

AUTO-TRANS WAŁCZ

DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

Gabinet Medycyny Pracy
badania kierowców

Sławomir Kaliski

Lek. spec. med. rodzinnej i med. pracy
Środa, godz. 16.00-18.00 gabinet Walcz, ul. Piastowska 3/19
78-600 Wałcz, ul. Kościuszkowców 10
(budynek przychodni, gab. 19)

tel. 781 385 100

Okna energooszczędne
PCV i aluminium,
systemy przeciwpożarowe

naprawa rozruszników, alternatorów itp.

Arkadiusz Kania

● POMOC DROGOWA 24H Andrzej Lewczuk
● HOLOWANIE CIĘŻAROWE I OSOBOWE
● AUTO SERWIS
● SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I OPON
Sprawdzamy i przygotowujemy
pojazdy do rejestracyjnych
przeglądów technicznych

e-mail: ruth5@op.pl

tel. 603 389 486

Tylko 30 zł

ul.Bydgoska 86, tel. 602 527 198, 67 258 36 41

Zamów ogłoszenie:

662 041 438
TAXI

opony ● hamulce ● oleje
naprawa felg aluminiowych
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na rok szkolny 2020 - 2021

www.szkolymedyczne.eu
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