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Spotkanie Noworoczne za nami

W dniu 1 lutego w Polsko-Niemieckim
Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbyło się Spotkanie Noworoczne.

Na uroczystość przybyli liczni zaproszeni goście – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Suski, Starosta
Wałecki Bogdan Wankiewicz, przedstawiciele władz samorządowych ościennych gmin i instytucji, dyrektorzy oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Człopa, Radni Rady Miejskiej w Człopie, Sołtysi, zaproszeni
przedsiębiorcy i mieszkańcy Gminy Człopa. Przywitania oraz oficjalnego otwarcia dokonały prowadzące uroczystość
Joanna Jastrzębowska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa oraz Jolanta Drabińska – Dyrektor Domu Kultury w
Człopie.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker – „Chciałbym Państwu bardzo serdecznie
podziękować za przyjęcie zaproszenia. Spotkaliśmy się dziś nie bez powodu. Są wśród nas znakomite osobistości –
przedstawiciel Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Starosta Wałecki, Burmistrzowie sąsiednich gmin, Radni Rady
Powiatu Wałeckiego i Rady Miejskiej w Człopie. Liczę, że to spotkanie będzie okazją do rozmów, wymiany poglądów i
bliższego poznania się.” – mówił J. Bekker – „Ciężko podsumować jest to, co dokonałem jako Burmistrz w ubiegłym
roku, ponieważ swoją funkcję przejąłem dopiero pod koniec listopada, dlatego zapraszam do obejrzenia krótkiego
filmu przedstawiającego ubiegłoroczne wydarzenia” – dodał.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie podziękowań w formie grawertonów. Burmistrz wyraził wdzięczność
sołtysom za dotychczasową, rzetelną pracę na rzecz gminy, za trud i determinację w realizację projektów oraz
zaangażowanie z jakim przez lata służyli swoim mieszkańcom. Następnie wyróżniono sołectwa Golin oraz Mielęcin,
które zostały laureatami konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty
Sołeckie 2018. Sołectwa te otrzymały bony w wysokości 500 zł na realizację potrzeb sołectwa.
Sołectwa Drzonowo, Jaglice oraz Trzebin zostały wyróżnione za wspomaganie działań mających na celu promocję
oraz rozwój wsi. W roku 2018 szczególnie angażowały się w życie kulturalne oraz społeczne służące integracji
mieszkańców organizując m.in. festyny wiejskie, dożynki Gminne oraz różne inicjatywy dla dzieci i dorosłych na
świetlicach wiejskich. Burmistrz Miasta i Gminy Człopa przekazał na ręce wyróżnionym sołtysom bony w kwocie 500 zł
na realizację potrzeb sołectw.
Pozostałe sołectwa, Dzwonowo, Przelewice, Wołowe Lasy, Bukowo, Pieczyska, Szczuczarz oraz Załom zostały
nagrodzone za wszelkie inicjatywy na rzecz swojego sołectwa bonem w wysokości 300 zł.
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Praca sołtysów nie byłaby możliwa, gdyby nie bezinteresowna pomoc i zaangażowanie wielu osób. Burmistrz, sołtysi
oraz Dyrektor Domu Kultury wyróżnili mieszkańców sołectw oraz firmy i przedsiębiorców za wieloletnią współpracę z
sołtysami, podejmowanie działań mających na celu dobro sołectwa i integrację lokalnej społeczności. Wyróżniono
Tadeusza Kociubę, Urszulę Sawczyszyn, Macieja Woźniaka, Andrzeja Gostołka, Dariusza Besztaka, Wojciecha
Laudańskiego, Krystynę Tymiec, Elżbietę Badzio, Pawła Draba, Zbigniewa Orzechowskiego, Annę Klucznik, Janusza
Olczaka, Mieczysława Majora, Wiolettę Podgórską, Joannę Lewandowską, Gabrielę Faluszczak, Marię Kurasz, Bartosza
Balcerzaka, Krzysztofa Rogalę, Romana Krzyżanowskiego, Piotra Bulika oraz Joannę i Andrzeja Kuszczak.
Spotkanie Noworoczne uświetniał występ uczennicy Szkoły Podstawowej w Człopie Julii Ławniczek, która wykonała
utwory z repertuaru Natalii Nykiel „Pół kroku stąd” i Edyty Górniak „Kolorowy wiatr” oraz „To nie ja”.
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