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15 grudnia 2015 r. została podpisana umowa z Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, a do-
tycząca zobowiązań przejętych przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
po zlikwidowanym szpitalu. Zgodnie z zapisami w/w umowy, łączna 
kwota zobowiązań wobec ZUS wyniosła  na  15 grudnia 2.135.766,26 zł 
– w tym 2.070.022,26 zł z tytułu składek oraz 65.744,00 zł z tytułu opłat 
prolongacyjnych.

Harmonogram spłat przedstawia się następująco:
w roku 2016  kwota     544.792,26 zł
w roku 2017  kwota     553.416,00 zł
w roku 2018  kwota     562.183,00 zł
w roku 2019  kwota     475.375,00 zł
------------------------------------------------------
Razem   2.135.766,26 zł

Jeszcze tylko 
ponad  

2 miliony długu

Prawie rok temu 28 lutego u Julki 
Fijałkowskiej zdiagnozowano raka 
mózgu, od tego dnia rozpoczęła się 
walka o jej zdrowie, o jej życie. 

Wiemy, że roczne zabiegi lekarzy 
nie przyniosły oczekiwanych rezulta-
tów, nie pomogła także skompliko-
wana operacja. 

Dziś kolejnym wyzwaniem dla 
Julki i jej rodziny jest nadzieja w 
leku, który nie jest refundowany 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia i 
kosztuje 20 tysięcy, może to być naj-
ważniejszy lek w życiu Julki. By po-

móc Julce i jej rodzinie w tej cięż-
kiej chwili pyrzyczanie po raz ko-
lejny stanęli na wysokości zada-
nia i spotkali się, by podzielić się 
umiejętnościami i co najważniejsze 
groszem. 

W minioną sobotę w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach odbył się impreza pod na-
zwą „Charytatywny maraton ta-
neczny - Tańczymy dla Julki”. Były 
tańce, były stoiska z czymś na ząb, 
artystyczne i co najważniejsze przy-

szli mieszkańcy Pyrzyc, dzięki ich 
obecności udało się zebrać dla Julki 
16.400 zł, kwota, która już dziś daje 
szanse na nowy lek i nadzieję na 
zdrowie. Na pierwszy etap leczenia 
potrzeba 18.000 zł., czyli już bardzo 
blisko, każdy kto nie był na imprezie 
a chce pomóc Julce, może dokonać 
wpłaty na konto: 
66 1060 0076 0000 3120 0036 5673

Nie da się za serce i 16.400 zł ze-
brane w sobotę podziękować komuś 
szczególnie, można w imieniu Julki 
i jej rodziców powiedzieć wszystkim 
DZIĘKUJEMY.

PP

.
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6 lutego odbył się po raz kolejny w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach  karnawałowy 
Rajd Nordic Walking z aktywnym udziałem naszych przyjaciół z Barlinka i Gorzowa. Rajd zor-
ganizowało Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku we współpracy z Ogrodem Dendrolo-
gicznym w Przelewicach. 

Na początku Katarzyna Miel-
carek przeprowadziła krótką roz-
grzewkę, która odbyła się na przypa-
łacowym tarasie. Następnie ponad-
trzydziestoosobowa drużyna  sym-
patyków NW wyruszyła po trasie 
„tysiąca barw”. Choć kalendarzowa 
zima trwa, można już było zaob-
serwować, ku naszemu zdziwieniu, 
pierwsze oznaki wiosny. 

Po pełnym wrażeń spacerze z ki-
jami NW i obiedzie odbyła się za-
bawa karnawałowa w przelewickim 
pałacu, którą rozpoczęto od poloneza.  
W trakcie imprezy wśród uczestni-
ków wybierano najciekawiej prze-
braną osobę. Miejsce I zajęła Maria 
Kurczewska za strój muszkieterki, II 
Mieczysława Kruzel za strój papugi,  
III  Danuta Olszewska za „Madame 
Rose”,  IV Jolanta Karasińska za „ta-
jemniczą damę”, a  V  Jerzy Wawrzy-
niak za strój pirata.

W dalszym etapie  rozstrzygnięto 
konkurs na najlepszy wiersz, w któ-
rym należało ująć dwa słowa:  Bar-
linek i Przelewice. Miejsce I zajęła 
Anna Adamiok,  II Maria Rosół i III 
Bronisław Pilich.  

Bal zakończył się późnym popo-
łudniem, a przygrywał zespół mu-
zyczny w składzie Krzysztof Ba-
dora i Mieczysław Olszewski. Były 
też wiersze naszej  poetki  Krystyny 
Nawój. 

Wszyscy doskonale się bawili  
i zapowiedzieli chęć powrotu do nas. 
Serdecznie zapraszamy!

Anna Garzyńska
 

Karnawałowy Rajd 
Nordic Walking w Przelewicach

Zapewne większość mieszkań-
ców powiatu wie o wybraniu no-
wego starosty i nowego Zarządu 
Powiatu Pyrzyckiego, ale  może nie 
wszyscy wiedzą o tym, że dwóch z 
pięciu jego członków nie jest rad-
nymi Rady Powiatu. Jednym z nich 
jest Miłosz Łuszczyk, drugim Jaro-
sław Ileczko.

Co do pierwszego nie ma wąt-
pliwości, jest bowiem członkiem 
zarządu etatowym i wypłatę będzie 
miał; drugi zaś -  Ileczko, nie bę-
dąc radnym nie może za pracę w 
zarządzie pobierać diety. Jest jed-
nak inne wyjście, bo jako nieradny  
może być zatrudniony w innym 
charakterze, no ale na to trzeba wy-
łożyć kasę.  

 Miłosz ŁuszczykJarosław Ileczko

Ileczko będzie powiatowym 
społecznikiem?

Miłosz Łuszczyk, jak już wspo-
mniałem, o wynagrodzenie nie 
musi się martwić, ma za to inny 
problem, mianowicie, co będzie w 
zarządzie robił. 

Wedle naszych informacji, miał 
być członkiem zarządu, któremu 
podlegałby wydział komunikacji, 
ale po ostatnich kadrowych ma-
newrach Lipińskiego pod nazwą 
„Po mnie choćby zgliszcza” fotel 
dyrektorski w tym dziale jest już 
zajęty. 

Co starosta Stępień powierzy 
Łuszczykowi i jak znajdzie kasę 
dla Ileczki, wkrótce zobaczymy.

PP  
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W poniedziałkowe po-
południe, 25 stycznia, 
w świetlicy wiejskiej 

w Starym Przylepie odbył się KON-
CERT NOWOROCZNY. 

Jest to pierwsza edycja imprezy, 
ale z pewnością wpisze się na stałe 
do kalendarza kulturalnego imprez w 
gminie Warnice.

To był wieczór magiczny.  
W wypełnionym szczelnie do ostat-
niego miejsca pomieszczeniu świe-
tlicy spotkali się uczniowie z filii 
Szkoły Podstawowej w Starym Przy-
lepie, uczniowie Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Pyrzycach, 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, publiczność – mieszkańcy na-
szej gminy oraz wszyscy melomani, 

pragnący doświadczyć obcowania z 
kulturą. Spotkanie rozpoczęła wójt 
gminy Warnice Anna Hackiewicz-
Gębska, która powitała wszystkich 
zgromadzonych i podziękowała go-
ściom za przybycie; życząc przyjem-
nego odbioru i niezapomnianych wra-
żeń, oddala głos dyrektor Pyrzyckiej 
Szkoły Muzycznej – pani Ewie Loba-
Diakite. Po kilku słowach wprowa-
dzenia i przedstawieniu wykonaw-
ców koncertu (zespół instrumentalny 
„The young timers”, zespół smycz-
kowy, zespół saksofonowy, chór, soli-
ści) oddano scenę młodym artystom. 
   Pierwsi swoje talenty przedstawili 
uczniowie ze Starego Przylepu. Przy-
gotowane przez nich Jasełka były 
wzruszające i przejmujące. Prze-

piękne kostiumy oraz zaangażowa-
nie aktorów były odzwierciedleniem 
niezwykłych starań zarówno dzieci, 
jak i nauczycieli, którzy przedstawie-
nie opracowanie i przygotowali (pani 
Bożena Piwoni, p. Elżbieta Maksy-
miuk). Choć minął już miesiąc od 
Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy 
czuli się, jakby byli tuż przed Wigilią. 
   Następnie swój występ rozpoczęli 
goście z Pyrzyckiej Szkoły Muzycz-
nej. Głośnym, dynamicznym wyko-
naniem kolędy Bóg się rodzi... wpro-
wadzili zgromadzoną publiczność w 
inny wymiar; duchowy, podniosły, 
ale i radosny. Kolejno zabrzmiały: 
Bóg się rodzi, Przybieżeli do Betle-
jem, Oj Maluśki, Maluśki, Pójdźmy 
wszyscy do stajenki, Wśród nocnej 

ciszy, Kolęda z wysokości, Jest taki 
dzień, Ulepimy dziś bałwana, Z ko-
pyta kulig rwie – niektóre w zaska-
kujących, nietypowych aranżacjach. 
Po ostatnim utworze publiczność na-
grodziła wykonawców oklaskami na 
stojąco połączonymi z głośnym do-
maganiem się bisów, co  nakłoniło 
muzyków i chórzystów do ostatniego 
tego wieczoru świątecznego utworu.

Po zakończonym koncercie 
wszyscy w podniosłych nastrojach 
udali się do domów, w nadziei na ry-
chłą powtórkę tego wielkiego, mu-
zycznego wydarzenia.

W miniony piątek wspólny pa-
trol policji i straży miejskiej odna-
lazł na terenie między ulicami Sło-
wackiego i Mickiewicza w Pyrzy-
cach zwłoki mężczyzny. 

Na miejsce przyjechał prokura-
tor i policyjni specjaliści, po wstęp-
nych oględzinach nie stwierdzono 
udziału osób trzecich w zdarzeniu, 
a za przyczynę zgonu uznano spo-
życie alkoholu i wyziębienie. 

Pierwsza ofiara zimy i alkoholu 
Mimo takiej opinii obecnych na 

miejscu zdarzenia, prokurator do-
datkowo zlecił sekcję zwłok. 

Z naszych informacji wynika, 
że denat Jacek S. był osobą naduży-
wającą od lat alkoholu, znany był 
policji i pracownikom Ośródka Po-
mocy Społecznej. 

Od kilku miesięcy mieszkał ze 
swoją konkubiną i to ona właśnie 
powiadomiła policję, że od dwóch 
dni Jacek S. nie przychodzi do 
domu, po tym sygnale policjanci i 
strażnicy rozpoczęli jego poszuki-
wania w znanych sobie i denatowi 
miejscach. 
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Wieże kościelne pełniły przez 
wieki wiele funkcji, najważniej-
sza z nich to oczywiście „dzwon-
nica”. Zaczęto je budować od VIII 
stulecia ze względu na wzrost 
roli dzwonów w liturgii oraz roz-
wój samej sztuki lania dzwonów. 
Dzwony służyły z kolei (poza 
swoją główną kościelną funkcją)  
do odmierzania czasu, a w okre-
sach późniejszych zastępowane 
były na wieżach zegarami. Ze 
względu na ulokowanie na wyso-
kości były bardzo przydatne za-
równo w miastach jak i na wsi. W 
dzwony miejskie uderzano np. na 
zakończenie targu, na zamykanie 
bram miejskich, czy na gaszenie 
świateł. Dzwony posiadały rów-
nież funkcję alarmową.

We współczesnych czasach 
wieże często pełnią funkcje wido-
kowe. Widok z wieży w Czarno-

wie (gmina Kozielice) został udoku-
mentowany na prezentowanej obok 
karcie pocztowej. Ze względu na 
swoje położenie między jeziorami 
Czarne Duże i Czarne Małe Czar-
nowo jest dziś ważną miejscowo-
ścią letniego wypoczynku pyrzyczan. 
Sam kościół orientowany na planie 
prostokąta wzniesiono w 1601 roku 
w centrum osady na trapezoidalnym 
placu. Ściany świątyni wybudowano 
z kamieni polnych na zaprawie wa-
piennej. Od zewnętrznej strony były 
pokryte jednowarstwowym ostro za-
cieranym tynkiem. Dach w części 
nawowej dwuspadowy, pokryty  ce-
ramiczną dachówką zakładkową. W 
1750 roku budowlę w całości odno-
wiono zmieniając tynki, nie zatraca-
jąc jednak jej pierwotnego charak-
teru. Na elewacji po południowej 
stronie do dziś widnieją daty 1601 
i 1750. W 1696 roku dobudowano 

drewnianą wieżę, a po kolejnych 50 
latach obecną do dziś, pięciokondy-
gnacyjną wieżę murowaną o prze-
kroju kwadratowym, która w 1795 
roku otrzymała latarnię zwieńczoną 
barokowym hełmem. W wieży znaj-
duje się jedyne wejście do kościoła, 
a dawne usytuowane na ścianie połu-
dniowej zostało zamurowane. 

Przed wojną miejscowość Czar-
nowo, znana jako Großzarnowto 
dość duża wieś słynąca z występo-
wania żyznych ziem.  Pierwsza osada 
słowiańska jaką był gród plemienia 
Pyrzyczan pojawiła się tu już na prze-
łomie X i XI wieku. W średniowieczu 
ziemie dzisiejszej gminy, do której 
przynależy Czarnowo sąsiadowały 
z Brandenburgią, co było powodem 
częstych najazdów i zniszczeń. Od 
1322 roku miejscowość stała się wła-
snością miasta Pyrzyce nadaną przez 
książąt Barnima III i Ottona I, wów-

czas jej nazwa brzmiała Czer-
now, a od 1407 - Cerno. Całko-
wicie spaloną w czasie wojny 
trzydziestoletniej zaczęto odbu-
dowywać już w 1647 roku. 

Prezentowana widokówka 
nie była przedmiotem obiegu 
pocztowego, wyprodukowana 
została w Berlinie przez firmę 
DeutscherKunstlerbund, Dir. F. 
H. Sagei stanowi ujęcie miejsco-
wości w kierunku jeziora Czarne 
Duże. Wiele widocznych na niej 
budynków i budowli przetrwało 
do czasów dzisiejszych. 

Niestety nie można tego na-
pisać o widocznym na zdjęciu 
wiatraku. Kartka koloryzowana, 
co wskazuje jej wydanie na lata 
30-te ubiegłego wieku. 

Wykorzystano materiały: 
„Czarnowo - gród Pyrzyczan”



 6                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 2                                             17.02.2016

Praca często niewdzięczna i mało 
opłacana, często do pracy w komi-
sjach chętnych brak. Postanowiliśmy 
zadać kilka pytań gospodarzom gmin 
pyrzyckich o ich komisje:

1. Proszę o podanie, w jakiej wy-
sokości i na jakich zasadach wypła-
cane były (są) diety członkom Gmin-
nej Komisji Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
i jej przewodniczącemu w latach 
2013, 2014, 2015 na 2016, ponadto 
czy przewidywane są podwyżki w 
2016 roku, do jakiej kwoty i czym są 
argumentowane? 

2. Ilu członków liczy komisja, któ-
rym wypłacane są diety?

3. Ile posiedzeń dobyła komisja w 
latach 2013, 2014, 2015?

WARNICE
Diety członkom komisji nali-

czane są zgodnie z zatwierdzanym 
Rocznym Programem Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, wypłacane są za po-
siedzenie. Kwota za posiedzenie od 
2013 roku (niezmieniona) wynosi 
100 zł brutto. 

Komisja liczy 4 członków. Od 
2013 roku nie uległa zmianie ilość 
osób w komisji.

Diety wypłacane są członkom ko-
misji za udział w posiedzeniu. Koor-
dynator nie pobiera wynagrodzenia 
za posiedzenia komisji.

Za realizację Gminnego Pro-
gramu odpowiada koordynator za-
trudniony na umowę - zlecenie. Wy-
nagrodzenie koordynatora to kwota 
680 złotych brutto. 

Ilość posiedzeń komisji w po-
szczególnych latach:

      2013 rok - 9 posiedzeń, 
      2014 rok - 12 posiedzeń,
      2015 rok - 13 posiedzeń.
W roku 2016 nie planuje się 

zmian w wynagrodzeniach za po-
siedzenia ani też wynagrodzenia 
koordynatora.

PYRZYCE
Członkowie Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych 

otrzymują wynagrodzenie, którego 
wysokość określana jest w uchwala-
nych corocznie przez Radę Miejską 
w Pyrzycach Gminnych Programach 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. W poszcze-
gólnych latach wynagrodzenie brutto 
przedstawiało się następująco:

2013 roku – 8 % najniższego wy-
nagrodzenia za pracę, określanego 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
-128,00 brutto, 104,00 netto,

2014 roku –  8 % - 134,40 brutto, 
108,00 netto,

2015 roku – 10% - 175,00 brutto, 
141,00 netto,

2016 roku – 10 % - 185,00 brutto 
150,00 netto

Komisja liczy 10 członków. Wy-
sokość wynagrodzenia nie jest zróż-
nicowana, ze względu na funkcję peł-
nioną w KRPA. Podstawą do wypłaty 
wynagrodzenia jest udział danego 
członka w pracach komisji. W przy-
padku nieobecności na posiedzeniu 
komisji wynagrodzenie nie jest wy-
płacane. Posiedzenia Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych odbywają się nie częściej jak 
jeden raz w miesiącu.

W roku 2013 - 10 posiedzeń, 
2014 - 10 posiedzeń, w 2015 – 11 
posiedzeń.

LIPIANY
1. W latach 2013, 2014, 2015. 

wynagrodzenie miesięczne przewod-
niczącego komisji wynosiło 480 zł 
brutto. Od 01.01.2016 r. przewod-
niczący komisji otrzymuje 420 zł 
brutto. W tym samym czasie człon-
kowie komisji otrzymywali kwotę 
280 zł brutto, a od 01.01.2016 r. na 
wniosek przewodniczącego Gminnej 
Komisji PiRPA ich uposażenie wzro-
sło do kwoty 300 zł brutto miesięcz-
nie. Przewodniczący zrezygnował  
z części swojego uposażenia na rzecz 
członków komisji, ponieważ uważa, 
że ich sumienna praca zasługuje na 
wyróżnienie. Kwota wynagrodzeń 
jest ujmowana w planie wydatków, 
który jest załącznikiem do Programu. 

2. Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Lipianach liczy 5 człon-
ków. Do 31.10.2015 r. w skład komi-
sji wchodziły cztery osoby. Z dniem 
01.11.2015 r. Burmistrza Lipian po-
wołał dodatkową osobę, przedstawi-
ciela Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lipianach. 

3. W 2013 r. odbyło się 31 posie-
dzeń komisji, w 2014 - 24, w 2015 
r. - 28. 

KOZIELICE
W roku 2013, 2014 i do maja 

2015 wysokość wynagrodzenia dla 
członka GKRPA wynosiła 80,00 zł 
(brutto), czyli 65,80 zł (netto) za 
każde posiedzenie, na którym obec-
ność potwierdzona była podpisem 
na liście obecności. Przewodniczący 
GKRPA otrzymywał wynagrodzenie 
w wysokości 650,00 zł (brutto), czyli 
533,00 zł (netto) – był to ryczałt mie-
sięczny. We wspomnianych wyna-
grodzeniach zawarty jest podatek od 
wynagrodzenia.

Od maja 2015 roku zmieniły się 
zasady wynagradzania członków 
GKRPA oraz przewodniczącej w ten 
sposób, że za każde odbyte posiedze-
nie członkowi GKRPA przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 7% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę 
w 2015 roku, czyli 122,50 zł (brutto), 
100,45 zł (netto). Natomiast prze-
wodnicząca GKRPA otrzymuje wy-
nagrodzenie w wysokości 20% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę 
minimalną w 2015 roku, czyli 350,00 
zł (brutto), 287,00 zł (netto) – rów-
nież w formie ryczałtu miesięcznego. 
W 2016 roku, zasady wynagradza-
nia to, członek GKRPA za posiedze-
nie 7% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2016 r., a przewodniczący 
20% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2016 r. Wedle tych zasad fi-
nansowania wynagrodzenie GKRPA 
będzie rosło wraz ze wzrostem płacy 
minimalnej w danym roku kalen-
darzowym. Wynagrodzenia są wy-
płacane na podstawie listy obecno-

ści oraz zawierają podatek od wy-
nagrodzeń. GKRPA od 2013 roku li-
czy 6 członków do dnia dzisiejszego.  
W 2013 roku odbyło się 9 posie-
dzeń GKRPA, w 2014 - 7 posiedzeń,  
w 2015 - 11 posiedzeń. Zaplano-
wano, że posiedzenia komisji odby-
wają się średnio raz w miesiącu lub 
wedle potrzeby częściej.

BIELICE
Ad. 1 Członkom oraz przewod-

niczącej komisji wypłacana jest dieta 
określona wg niżej przedstawionych 
danych:

Uchwała XII/110/13 Rady 
Gminy Bielice z dnia 20 lutego 
2012 w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2013 r. 

Za udział w każdym posiedzeniu 
i za prowadzone kontrole punków 
sprzedaży na terenie gminy Bielice 
otrzymują wynagrodzenie w wyso-
kości 10% najniższego wynagrodze-
nia (76 zł brutto) na podstawie listy 
obecności zatwierdzonej przez prze-
wodniczącego komisji.

Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady 
Gminy Bielice z dnia 12 lutego 
2014r. w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2014. Za udział w każ-
dym posiedzeniu i za prowadzone 
kontrole punków sprzedaży na tere-
nie gminy Bielice otrzymują wyna-
grodzenie w wysokości 10% najniż-
szego wynagrodzenia (76 zł brutto) 
na podstawie listy obecności za-
twierdzonej przez przewodniczącego 
komisji.

Uchwała Nr III/12/14 Rady 
Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 
2014r. w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2015. Za udział w każ-
dym posiedzeniu i za prowadzone 

K o m i s j e 
o d  g m i n n e g o 
a l k o h o l u

W każdej gminie, także i naszego powiatu, działa Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, zadania są od wielu lat niezmienne i związane z szeroko po-
jętymi problemami alkoholowymi.
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Sonda

JAK DBAMY O ZDROWIE?

Człowiek jest już w takim 
wieku, że często się choruje, ale ni-
gdy nie leczę się sama, zawsze idę 
po poradę do lekarza.

W tym roku już dwa razy cho-
rowałam, ale nie korzystam z porad 
lekarzy, leczę się sama, najlepiej 
pomaga mleko z czosnkiem.

Miewam tylko lekkie prze-
ziębienia, więc nie chodzę do le-
karza i sam leczę się domowymi 
sposobami.

W moim wieku to już często się 
choruje, nigdy jednak nie stosowa-
łem babcinych metod leczenia, za-
wsze idę do lekarza po fachową 
poradę.

Odpukać, rzadko choruję, jeśli 
już się przydarzy choroba, czy prze-
ziębienie, to nie leczę się sam, ale 
idę do lekarza.

kontrole punków sprzedaży na tere-
nie gminy Bielice otrzymują wyna-
grodzenie w wysokości 5% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę ( 87,50 
zł brutto) na podstawie listy obecno-
ści zatwierdzonej przez przewodni-
czącą Gminnej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Nr XI/58/15 Rady 
Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 
2015r. w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2016. Za udział w każ-
dym posiedzeniu i za prowadzone 
kontrole punków sprzedaży na tere-
nie gminy Bielice otrzymują wyna-
grodzenie w wysokości 5 % minimal-
nego wynagrodzenia za prace (92,50 
zł brutto) na podstawie listy obecno-
ści zatwierdzonej przez przewodni-
czącą Gminnej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
W 2016r. wzrosło minimalne wyna-
grodzenie z kwoty 1.750 zł brutto do 
kwoty 1850 zł brutto.

Ad. 2. Komisja liczy 6 członków.
Ad. 3. Liczba posiedzeń:
- 2013 – 4 posiedzenia
- 2014 – 3 posiedzenia
- 2015  – 4 posiedzenia.
PRZELEWICE
1. Członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Przelewicach jak rów-
nież przewodniczący tej komisji, 
nie otrzymują stałych diet. Wszyscy 
członkowie komisji wraz z przewod-
niczącym otrzymują za każde posie-
dzenie oraz przeprowadzenie kon-
troli bądź wizytacji punktów sprze-
daży alkoholu wynagrodzenie w wy-
sokości 7% minimalnego wynagro-
dzenia obowiązującego w danym 
okresie. Warunkiem otrzymania wy-
nagrodzenia jest udział w posiedze-
niu, kontroli lub wizytacji punktu 
sprzedaży potwierdzony na liście 
obecności. Zasady wynagradzania 
członków GKRPA są zatwierdzane 
rokrocznie w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Pa-
tologiom Społecznym na dany rok  
(rozdział IV pkt. 4 Programu). Po-
wyższe zasady obowiązują od wielu 
lat, dotyczą również lat 2013, 2014, 
2015 oraz 2016. W tym zakresie nie 
są planowane zmiany. 

2. Skład GKRPA w Przele-
wicach liczy 8 członków, w tym 
przewodniczący. 

3. Ilość posiedzeń komisji lub 
kontroli punktów sprzedaży oraz 
obowiązująca stawka w danym roku 
za posiedzenie lub kontrole w latach 
2013-2015 wynosiła odpowiednio: 

2013 – dieta 92,00 zł 
2014 – dieta 96,60 zł
2015 – dieta 100,50 zł
Ilość posiedzeń komisji w po-

szczególnych latach 2013 - 6, 2014  
– 11, 2015 – 7

PP

cd. ze str.6

Mimo że minął ponad rok kaden-
cji samorządu powiatowego w Pyrzy-
cach to ja i pewnie większość obser-
watorów pracy tego samorządu nie 
wie, o co chodzi z pomysłem odnowy 
wsi zaproponowanym jako priorytet 
przez byłego już starostę Kazimierza 
Lipińskiego. Przypomnimy, że Li-
piński do odnowy wsi powołał peł-
nomocnika Janusza Budynka, który 
przez ponad rok odnawiał pyrzycką 
wieś. Kilkakrotnie próbowałem do-
wiedzieć się, co to jest ta odnowa, 
ale się nie udało, wywiad z Januszem 
Budynkiem na ten temat skończył 
się dla niego „ten, tego” niepomyśl-
nie. Będąc w temacie konsekwentny 
Lipiński przedłożył niedawno Ra-
dzie Powiatu do uchwalenia Program 
Odnowy Wsi Ziemi Pyrzyckiej i już 
po pierwszej analizie prawnej wyko-
nanej przez prawnika starostwa wy-
szło, że takiego programu rada nie 
może uchwalić, bo nie mieści się on 
w kompetencjach powiatu i to nie 
tylko powiatu pyrzyckiego, ale każ-
dego powiatu w Polsce.

Fragment z opinii prawnej na 
ten temat – „…uchwalenie tego pro-
gramu wykracza poza kompetencje 
Rady Powiatu, która nie może po-
dejmować uchwał w zakresie wy-
kraczającym poza zadania powiatu. 
Tymczasem, z treści programu jedno-
znacznie wynika, że ma on służyć za-
spokojeniu potrzeb społecznych i kul-
turalnych mieszkańców wsi, ma pro-
mować wieś i jej tradycje oraz umoż-
liwić rozwój tożsamości społeczno-
ści wiejskiej. W tym miejscu podkre-
ślić należy, że to gmina, a nie powiat 
tworzy jednostki pomocnicze, jakimi 
są sołectwa i to na tej jednostce sa-
morządu terytorialnego spoczywa 
obowiązek przekazania sołectwom 
określonych zadań do realizacji (za-

dań gminy) i sposobu ich realizacji. 
Mieszkańcy gminy, w tym mieszkańcy 
sołectw, tworzą wspólnotę samorzą-
dową, a zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb tej wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. Tym samym, działa-
nia wskazane w programie: promo-
cja wsi, kształtowanie obszaru prze-
strzeni publicznej, budowa, remont 
lub przebudowa obiektów sporto-
wych, rekreacyjnych, kulturalnych, 
zakup budynków będących zabytkami 
na danym terenie (ich odnowa i kon-
serwacja) uznać należy za realiza-
cję ustawowych zadań gminy w za-
kresie ładu przestrzennego, kultury, 
ochrony zabytków, utrzymania gmin-
nych obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, kultury fizycznej  
i turystyki, w tym terenów rekreacyj-
nych i urządzeń sportowych. Podję-
cie przez Radę Powiatu Pyrzyckiego 
uchwały w sprawie programu od-
nowy wsi oznaczałoby de facto wkro-
czenie w zakres zadań przypisanych 
gminie do realizacji na rzecz lokalnej 
wspólnoty samorządowej i stanowi-
łoby działanie Rady bez upoważnie-
nia ustawowego.”

Według mnie, szkoda było czasu 
i pewnie powiatowych pieniędzy na 
pomysł odnawiania wsi, pisanie pro-
gramu, pełnomocnik Janusz Budy-
nek pewnie zrobiłby coś bardziej po-
żytecznego przez rok, gdyby ktoś mu 
zamiast odnawiania, jakąś inną robotę  
z sensem dał. Dziś nowa pyrzycka 
władza odnawiać wsi już nie będzie  
i zajmie się (mam nadzieję) prozą po-
wiatowego życia, czyli wymagają-
cymi remontów, napraw dróg i ulic, 
zaległości są tak wielkie, że nie ma 
sensu wymyślać nowych zajęć,  jak z 
tymi powiat nie daje sobie rady.

RT
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Podzińska
nie
zrozumiała
pytania?

„Jakie media finansuje gmina 
Pyrzyce?” – takie pytanie zadał w 
interpelacjach radny Jerzy Wroński 
burmistrz Marzenie Podzińskiej. 

Pytanie zadane zostało ustnie  
i zgodnie z procedurą także w formie 
pisemnej. W punkcie odpowiedzi na 
interpelacje, pod koniec sesji radny 
otrzymał odpowiedź, że „żadne”, 
radny nie za bardzo usatysfakcjono-
wany odpowiedzią próbował jesz-
cze coś z burmistrz wycisnąć, ale w 
końcu podziękował i usiadł. 

   No szkoda mi trochę radnego, że 
został tak spławiony przez panią bur-
mistrz. Też bym pewnie zadowolony 
nie był, gdyby nie dano mi możliwo-
ści rozwinięcia skrzydeł interpelacyj-
nych. A może doszło tu do nieporo-
zumienia, może  Podzińska myślała, 
że w kontekście odbierania lukratyw-
nych, gminnych kontraktów właści-
cielowi jednego z pyrzyckich portali 
(podpisanych jeszcze za Olecha, pi-
sał o tym Tygodnik Pyrzycki) chodzi 
o media takie jak gazeta, telewizja, 
radio itd. A tymczasem może radny 
nie pytał o takie media, może w tro-
sce o realizację budżetu gminy pytał 
o płatności za prąd, wodę, ścieki, py-
tał burmistrz, czy finansuje te media, 
a nie jakieś gazety. 

Zapewne, gdyby odpowiedź na 
pytanie radnego była twierdząca, to 
radny dopytałby jeszcze, czy urzę-
dowi starczy do końca roku na me-
dia, czy zużycie mediów w urzędzie 
jest w normie, czy wyłączenia me-
diów nie przeszkadzają w pracy i czy 
awarie mediów są usuwane szybko. 
Wreszcie radny Wroński podchwytli-
wym pytaniem zaskoczył burmistrz, 
która nie załapała kontekstu i wiel-
kiej troski radnego.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Nikodem podczas leczenia w szpitalu

Taka przybliżona kwota bę-
dzie miesięcznie wypłacana przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Py-
rzycach 1350 rodzinom na 1670 
dzieci kwalifikujących się do pro-
gramu 500+. Wyliczona na podsta-
wie obecnych danych kwota 835 ty-
sięcy złotych miesięcznie znajdzie 
się w rękach mieszkańców gminy 
Pyrzyce, do końca roku za 9 mie-
sięcy, to ponad 7,5 miliona złotych. 
Już dziś handlowcy mali i duzi po-
winni zastanowić się jak zachęcić 
klientów pod nazwą 500+ do kupo-
wania w ich sklepach i korzystania  
z ich usług. 

„Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Pyrzycach za pośrednictwo w prze-
kazywaniu środków mieszkańcom 
otrzyma 2% od całej puli przekaza-
nych w ramach programu pieniędzy, 
to około 150 tysięcy złotych. Zatrud-
nimy do w ramach tej kwoty do wy-
płaty świadczeń tylko jednego, może 
dwóch pracowników, a całością wy-
płat będzie zajmować się nasz OPS, 

835 tysięcy 
złotych 
do wydania 
w pyrzyckich 
sklepach

jesteśmy już dziś przygotowani do re-
alizacji projektu” – powiedziała bur-
mistrz Marzena Podzińska  

W gminie Kozielice nie podjęto 
konkretnej decyzji odnośnie pro-
gramu „500+” i nie wiadomo czy bę-
dzie się nim zajmował OPS, czy zo-
stanie wyodrębni oddzielne stanowi-
sko w urzędzie gminy z wewnętrz-
nych danych wynika, że w gminie 
Kozielice można się spodziewać 
wniosków na do 400 dzieci, co może 
stanowić kwotę 200 tysięcy zł mie-
sięcznie i tyle będzie do wydania w 
sklepach gminy Kozielice, lub sto-
łecznych Pyrzycach.

„W naszej gminie obsługą pro-
gramu 500+ zajmować się będzie 
Ośrodek Pomocy Społecznej, zasta-
nawiamy się nad zatrudnieniem jed-
nego pracownika, którego stanowi-
sko będzie finansowane w ramach od-
pisu 2% od projektu, pracujemy nad 
programem, tak by sprawnie zaczął 

on w naszej gminie funkcjonować” – 
powiedział burmistrz Lipian Krzysz-
tof Boguszewski. Z wstępnych wyli-
czeń OPS w Lipianach wynika, że w 
roku 2016, może wpłynąć około 800 
wniosków na ogólną kwotę w mie-
siącu 400 tys. zł. razy 9 miesięcy daje 
to kwotę 3.6 miliona zł., do wydania 
w lipiańskich sklepach i usługach.

W gminie Bielice po za tym, że 
programem zajmować się będzie lo-
kalny OPS nic nie wiadomo. W gmi-
nie Przelewice nie podjęto jeszcze 
decyzji, kto będzie realizował projekt 
500+, ale policzono, że można spo-
dziewać się około 300 wniosków na 
700 dzieci, co miesięcznie pochłonie 
350 tysięcy złotych. 

W gminie Warnice jak w Przele-
wicach nie podjęto jeszcze decyzji, 
kto będzie realizował program 500+, 
czy będzie realizacja w Urzędzie 
Gminy czy też będzie zlecona podle-
głej jednostce. Z uwagi na brak kon-

kretnych informacji oraz nieznajo-
mość czasochłonności zadań, jeszcze 
nie zdecydowano czy do realizacji 
programu 500+ będzie przewidziane 
zatrudnienie, czy nie zostanie dodana 
realizacja dla osób już zatrudnio-
nych. Przewidujemy, że zostaną zło-
żone wnioski na około 450 dzieci na 
kwotę 225 tysięcy złotych miesięcz-
nie, a do końca roku ponad 2 miliony 
złotych – czytamy w przesłanej nam 
informacji. 

Reasumując przekazane infor-
macje z urzędów gminy, to najmniej 
dowiedzieliśmy się z informacji  
z gminy Bielice, bo czemu w pozo-
stałych gminach powiatu pyrzyc-
kiego da się wstępnie policzyć a w 
Bielicach nie. Jęśli chodzi o pierwsze 
wypłaty to można się ich spodziewać 
pod koniec czerwca lub na początku 
lipca i wtedy kilka tysięcy rodzin  
w powiecie będzie robiło duże za-
kupy na kwotę ponad 2 miliony zło-
tych plus to, co policzą w Bielicach.

PP
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Mieszkańcy 
Lipian 
protestują

PRAWO  I  GOSPODARKA§

500+ Pod przekazanym do ratusza pro-
testem podpisało się 61 mieszkań-
ców zainteresowanych tematem. 
„Nie możemy pozwolić, by co kilka-
set metrów w Lipianach stała wieża 
telefonii komórkowej. Tam gdzie pla-
nowana jest inwestycja, mieszkają 
już ludzie, inni mają działki budow-
lane i chcą się budować. Czy my się 
mamy stamtąd wyprowadzić, sprze-
dać domy, działki, bo ktoś chce robić 
biznes. Te 61 podpisów to jeszcze nie 
wszyscy, którzy są przeciwni tej in-
westycji, wielu jest teraz w pracy za 
granicą i dzwonią do mnie, żebyśmy 
działali. Nie rozumiemy, dlaczego 
Orange tak postępuje, przecież to tak, 
jakby wchodzili na nasze podwórka i 
robią co chcą, na to nie będzie naszej 
zgody” – powiedział nam Ireneusz 
Dykiert właściciel nieruchomości po-
łożonej blisko planowanej lokalizacji 
wieży GSM.  

O w/w inwestycję zapytaliśmy 
Elżbietę Pietkiewicz podinspektor 
ds. budownictwa i planowania prze-
strzennego UM w Lipianach – „20 
stycznia 2016r., do Urzędu Miej-
skiego w Lipianach wpłynął wniosek 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego polegającej na: „Budo-
wie stacji bazowej telefonii komór-
kowej ORANGE POLSKA S.A. na te-
renie działki nr 129/1 obręb Głębo-
kie gm. Lipiany. W załączonej doku-
mentacji technicznej przedstawiono 
między innymi: moc anten, kierunki 
pracy anten, wysokość ich zawiesze-
nia, kąt nachylenia (tiltu), wiązki pro-
mieniowania oraz odległość pionową 
pomiędzy osiami głównymi wiązek 
promieniowania, a miejscami dostęp-
nymi dla ludzi. 

Ponieważ z zebranej dokumenta-
cji wynika, że planowane przedsię-
wzięcie nie zalicza się do przedsię-
wzięć mogących znacząco, bądź po-
tencjalnie znacząco, oddziaływać na 
środowisko, o których mowa w Roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213 poz. 
1397 z późn. zm.) tym samym nie wy-
maga ono uzyskania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach.

W miniony piątek do naszej redakcji przekazany 
został list protestacyjny mieszkańców Lipian, któ-
rego adresatem jest burmistrz Krzysztof Boguszew-
ski, następującej treści:

W powyższej sprawie wszczęte 
zostało postępowanie administra-
cyjne. Zgodnie z art. 53 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) 
o wszczęciu postępowania zostały po-
wiadomione strony postępowania, tj. 
inwestor oraz właściciel działki, na 
której ma powstać inwestycja. Pozo-
stałe strony zgodnie z przywołanym 
artykułem powiadomiono poprzez 
obwieszczenie burmistrza na tablicy 
ogłoszeń, stronę internetową oraz do-
datkowo poprzez emisję ogłoszenia  
w radiu.

Obecnie trwają prace zmierza-
jące do opracowania przez archi-
tekta projektu decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, który  
w trybie w/w przepisu podlegał bę-
dzie uzgodnieniom.

Zgodnie z obowiązującą w tym 
względzie procedurą, w przypadku 
wydania pozytywnej decyzji o lokali-
zacji inwestycji celu publicznego in-
westor będzie mógł ubiegać się o po-
zwolenie na budowę w Starostwie Po-
wiatowym w Pyrzycach”. 

„Rozumiem niepokój mieszkań-
ców i ich protest, jednocześnie muszę 
powiedzieć, że jest to trudna sprawa, 
będziemy bardzo dokładnie analizo-
wać dokumenty, które przekaże nam 
inwestor i na pewno w dalszym dzia-
łaniu najważniejsza będzie dla mnie 
opinia mieszkańców. Będę rozma-
wiać z inwestorem, może uda się zna-
leźć jakieś inne rozwiązanie, może 
inną lokalizację, będę w najbliższym 
czasie chciał się spotkać z protestu-
jącymi mieszkańcami” – powiedział 
burmistrz Krzysztof Boguszewski

Jak widać, inwestor, czyli 
ORANGE POLSKA S.A., wybie-
rając lokalizację wieży bierze pod 
uwagę tylko i wyłącznie parame-
try techniczne, ekonomiczne a nie 
społeczne, bo przecież wystarczyło 
obejrzeć się dookoła miejsca lokali-
zacji wieży, trochę popytać i byłoby 
wiadomo, że jest to teren rozwojowy 
miasta i będzie dym. No i jest dym.

RT
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Obradowała Rada Społeczna 
przy Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie

Przetargi dla nieruchomości 
powyższej 1 hektara będą prze-
prowadzane w formie przetargu 
ograniczonego. 

Wszystkie przetargi ograniczone 
mają być przeprowadzane, jako prze-
targi ofertowe (nielicytacyjne). 

Kryteria i wagi do stosowa-
nia na terenie województwa za-
chodniopomorskiego w przetar-
gach do 30 kwietnia 2016 roku: 
-  Powierzchnia gospodarstwa ro-
dzinnego rolnika (26,67 pkt.).
- Odległość miejsca zamieszkania 
rolnika od przeznaczonej do wydzier-
żawiania nieruchomości (26,67 pkt.).
- Powierzchnia gruntów nabytych 
lub wydzierżawionych z Zasobu oraz 
gruntów, na które oferent jest kandy-
datem na nabywcę lub dzierżawcę 
(26,67 pkt.). 
-  Proponowany czynsz dzierżawny – 
wyższy do określonego w ogłoszeniu 
(10 pkt.). 
-  Ubezpieczenie w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (10 pkt.). 

Rada ustaliła, że do 20 lutego 
2016 roku organizacje wchodzące w 
skład Rady zobowiązane są do prze-
kazania listy przedstawicieli wraz z 
pełnomocnictwami uprawniającymi 
do udziału w pracach komisji prze-
targowych. Rada Społeczna powo-
łana w Oddziale Terenowym Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Szczeci-
nie jest ciałem doradczym i opinio-
dawczym dla dyrektora oddziału. Po-
wołana została zarządzeniem Dyrek-
tora OT ANR w Szczecinie z dnia 27 
stycznia 2016 r. (nr 28/2016) na pod-
stawie Statutu ANR. 

W skład Rady weszli przedstawi-
ciele dziewięciu rolniczych organiza-
cji: Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej, Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników In-
dywidualnych „Solidarność”, Kra-
jowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych, Związku 
Zawodowego Centrum Narodowe 
Młodych Rolników, Federacji Związ-
ków Pracodawców – Dzierżawców  
i Właścicieli Rolnych, Stowarzysze-

Do 30 kwietnia 2016 r. Oddział 
Terenowy ANR w Szczecinie przy-
gotuje do przetargów 900 nieru-
chomości o łącznej powierzchni 
około 15 tysięcy hektarów. Rada 
Społeczna przy OT ANR w Szcze-
cinie pozytywnie zaopiniowała za-
proponowane kryteria do stoso-
wania na terenie województwa za-
chodniopomorskiego. Wszystkie 
przetargi dla nieruchomości po-
wyższej 1 hektara będą przepro-
wadzane w formie przetargu ogra-
niczonego pisemnych ofert (nie li-
cytacyjnego). To najważniejsze 
uzgodnienia pierwszego posiedze-
nia Rady (2.02.16 r.). W skład rady 
wchodzą przedstawiciele dziewię-
ciu organizacji rolniczych.

Na posiedzeniu w dniu 2.02.2016 
r. Rada Społeczna w OT ANR po-
zytywnie zaopiniowała zasady ma-
jące obowiązywać w gospodarowa-
niu nieruchomościami z Zasobu ANR 
do czasu wejścia w życie nowelizacji 
ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego, tj. do dnia 30 kwietnia 2016 r.:

nia Dzierżawców i Właścicieli Rol-
nych RP, Związku Zawodowego Rol-
nictwa „Samoobrona”, Sekretariatu 
Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność, Związku Zawodowego 
Rolników „Ojczyzna”. 

Posiedzenie Rady zwoływane 
będą cyklicznie. Członkowie mają 
prawo do inicjowania zebrań. W ob-
radach uczestniczą dyrektor lub za-
stępca dyrektora OT ANR w Szcze-
cinie oraz wskazani przez nich 
pracownicy. 

– Organizacje wchodzące w skład 
Rady zyskały prawo desygnowania 
swoich przedstawicieli do składu 
komisji przetargowych. Dotychczas 
prawo takie miał jedynie samorząd 
rolniczy. – mówi Jan Białkowski, 
dyrektor OT ANR w Szczecinie –  
o taką współpracę zabiegały środowi-
ska rolnicze, w tym rolnicze związki 
zawodowe. 

 
Elżbieta Kurpiel

Jeszcze trochę i minie rok od od-
wołania ze stanowiska dyrektora 
szpitala w Pyrzycach Ryszarda Grze-
siaka. Były już zarząd powiatu, by 
wyłonić jego następcę, powołał ko-
misję konkursową, która już dawno 
powinna wyłonić nowego dyrektora, 
zgłosili się już do konkursu kandy-
daci. Pierwszy kłopot z komisją zro-
bił były dyrektor, a obecny kandy-
dat Ryszard Grzesiak, złożył wnio-
sek do Rady Powiatu, by ta usunęła 
z komisji konkursowej starostę Kazi-
mierza Lipińskiego i przedstawiciela 
związku zawodowego w szpitalu Te-
resę Piwowarczyk, motywował to 
konfliktem z obiema osobami, a radni 
tę motywację przyjęli i w skład ko-
misji konkursowej w zamian wpro-
wadzili Ryszarda Berdzika i Janusza 
Pawlaka. 

Po tej sesji do rady powiatu 11 
stycznia 2016 wpłynął kolejny pro-
test od innego kandydata Daniela Za-
horenki, który także wtedy był zain-
teresowany fotelem dyrektora szpi-
tala, napisałem był, bo od 2 lutego 
jest doradcą ds. ubezpieczeń w war-
szawskiej siedzibie Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa i 
dziś może już stołek w szpitalu  go 
nie kręci. „Konkurs trwa, a ja na-
dal w nim uczestniczę, złożyłem do 
Rady Powiatu protest i czekam na 
jego ocenę ze strony radnych. Mi-
nął ponad miesiąc, a radni nie zna-
leźli czasu, żeby go przedyskutować, 
protest pana Grzesiaka rozpatrzono 
w ekspresowym tempie, a mój nadal 
czeka i, z tego co wiem, będzie roz-
patrywany dopiero na sesji marco-
wej, ale kiedy to będzie nie wiem. Do 
tego czasu jestem nadal kandydatem 
i dokumentów nie wycofuję, czekam 
na marcową sesję” – powiedział nam 
w rozmowie telefonicznej Daniel 
Zahorenko.

W Starostwie Pyrzyckim dowie-
dzieliśmy się, że konkurs trwa, a zo-
stał jedynie zawieszony do momentu 
rozstrzygnięcia zasadności skargi 
złożonej przez Zahorenkę, można 
domniemywać, że nowy dyrektor 
wejdzie do pyrzyckiego szpitala nie 
wcześniej niż pod koniec kwietnia,  
a i tak, kiedy komisja wybierze dy-
rektora, to pewnie protesty będą.

PP
 

Konkurs trwa, 
a ja nadal w nim 
uczestniczę
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W końcówce 2012 roku gmina 
Pyrzyce przejęła od Polskich Kolei 
Państwowych, za zobowiązania z ty-
tułu niezapłaconego podatku od nie-
ruchomości, budynek kolejowego 
dworca. 

W minionej kadencji budynek 
oczekiwał na kupca, ale się go nie 
doczekał, nie było chętnych nawet 
do negocjacji. Na początku 2015 
roku burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska przekonała Radę Miejską, by 
uchylić uchwałę o sprzedaży i pod-
jąć uchwałę o adaptacji budynku na 
mieszkania socjalne. 

„Jest już gotowa dokumentacja, 
będzie tam 12 mieszkań socjalnych o 
powierzchni od 21 do 44 metrów kwa-

12 mieszkań 
przy Dworcowej 4

dratowych, oczekujących na mieszka-
nia socjalne w Pyrzycach jest około 
200 rodzin, mamy więc wiele do zro-
bienia w tym temacie i dlatego takie 
moje decyzje w sprawie tego budynku 
od początku kadencji. Jeżeli chodzi  
o środki na ten cel, to będziemy ubie-
gać się o dotacje w Banku Gospodar-
stwa Krajowego, w budżecie gminy w 
tym roku mamy na to zadanie zabez-
pieczone 800 tysięcy złotych. Tempo 
prac zależy przede wszystkim od 
tempa rozpatrywania naszego wnio-
sku w BGK” – powiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska 

PP

28 stycznia 2016r. w Zespole Szkół Publicznych zostały wręczone na-
grody „Stypendium Wójta Gminy Bielice”. Wójt przyznaje stypendia za osią-
gnięcie jak najwyższych wyników w nauce lub za osiągnięcia sportowe, dla 
uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach.

Analizując docierające do nas in-
formacje, można już z całą pewno-
ścią stwierdzić, że  niebawem przy 
rondzie Sybiraków w Pyrzycach pra-
wie po przekątnej staną dwa nowe 
obiekty handlowe. Jeden na działce 
z prawej strony działającego już Li-

Stypendia wójta

W Szkole Podstawowej stypendium otrzymały:
Małgorzata Bednarek z klasy 5b (śr. 5,54, wzorowe zachowanie)
Nell Zeuge z klasy 5b (śr. 5,54, wzorowe zachowanie)

W Gimnazjum stypendium otrzymali:
Marta Gidyńska z klasy IA (śr. 5,47, wzorowe zachowanie)
Martyna Rędzikowska z klasy IB (śr. 5,33, wzorowe zachowanie)
Agata Wilczyńska z klasy IB (śr. 5,33, wzorowe zachowanie)
Oktawia Golczyk z klasy IIA (śr. 5,36, wzorowe zachowanie)
Kacper Sitarski z klasy IIA (śr. 5,29, wzorowe zachowanie)

Za osiągnięcia sportowe - II miejsce w Pucharze Polski Sumo:
Marcelina Osińska z klasy IIA

Dwa nowe obiekty handlowe przy rondzie Sybiraków

Pyrzycka Biblioteka Publiczna informuje o zmianie 
adresu strony internetowej, 

na której dostępny jest katalog online. 

Nasz nowy adres: 
www.bibliotekapyrzyce.pl

Zapraszamy do odwiedzin.
Dyrektor  Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

 Magdalena Brzozowska – Wróblewska

Informacja

dla, prywatny właściciel tej działki 
stara się obecnie o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy dla obiektu 
handlowego. Po drugiej stronie Li-
dla po skosie, dokładnie za stojącymi 
banerami reklamowymi, inwestor już 
posiada decyzję o warunkach zabu-

dowy i wystąpił o pozwolenie na bu-
dowę w starostwie. Jeżeli chodzi o 
obiekt handlowy obok Lidla, to nie 
mamy informacji, czy będzie to sklep 
jakiejś większej sieci, natomiast ten 
po drugiej stronie ronda Sybiraków 
będzie na pewno sklepem Biedronki. 

Dziś nie wiemy jeszcze, czy przenie-
siona zostaniu tu Biedronka z domu 
towarowego Słowianin, czy będzie to 
drugi sklep tej sieci w Pyrzycach.

PP 

Tu będzie nowy obiekt handlowy Tu będzie wjazd do nowej Biedronki
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Dowiedziałem się 
o podwyżkach 
od pracownika

We wszystkich mediach pyrzyc-
kim znajdujemy dziś informacje na 
temat wyborów nowego starosty  
i nowego zarządu powiatu. Znajdu-
jemy też informacje na temat ostat-
nich godzin rządów byłego staro-
sty Kazimierza Lipińskiego, którego 
ostatnie decyzje personalne i finan-
sowe długo będą odbijać się czkawką 
nowemu zarządowi. Najważniejsze 
decyzje personalne to powołanie Be-
aty Bartczak na stanowisko dyrektora 
Wydziału Infrastruktury Technicznej 
i Komunikacji, Wioletty Balcerzak 
na stanowisko dyrektora Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
i Tomasza Szmendziuka na stano-
wisko dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa. 
O ile do tych decyzji i kompeten-
cji powołanych nie słyszałem jakiś 
większych uwag, to wszyscy zasta-
nawiają się nad tym,  dlaczego Lipiń-
ski nie powołał tych ludzi w normal-
nym, cywilizowanym trybie w ubie-
głym roku, tylko kombinował tyle 
miesięcy. Dziś powołani mogą czuć 
duży dyskomfort, mogą zastana-

wiać się, czy nowa władza nie odbie-
rze ich jako ludzi minionego układu,  
i czy nie będą na co dzień ludźmi Ka-
zika. Druga większa torpeda pozo-
stawiona nowej władzy w powiecie 
to podwyżki wynagrodzeń, w skali 
roku mogą one obciążyć budżet po-
wiatu o kwotę ponad 100 tysięcy zło-
tych. I znowu pytanie, czemu teraz, 
a nie wcześniej i czemu w taki awa-
ryjny sposób w ostatnich godzinach 
urzędowania. Problem staje się jesz-
cze większy, kiedy wiemy, że Lipiń-
ski dał podwyżki tylko 30 pracowni-
kom na 60 obecnie pracujących. Jest 
to złe działanie, bo znowu podzie-
lił pracowników na lepszych i gor-
szych, dlaczego ci a nie tamci do-
stali podwyżki i co najważniejsze, 
dlaczego o podwyżkach nie wiedział 
skarbnik powiatu. „Dowiedziałem się  
o podwyżkach, kiedy pracownik sta-
rostwa przyniósł mi na stół listy z na-
liczonymi wynagrodzeniami” – po-
wiedział nam Andrzej Wabiński, 
skarbnik powiatu. Przypomniała mi 
się podobna sytuacja sprzed prawie 
6 lat, kiedy Kazimierz Lipiński prze-

grał wybory na burmistrza Pyrzyc i w 
ostatnich godzinach swojego urzędo-
wania przyznał wszystkim pracowni-
kom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach  
nagrody pieniężne, nowy burmistrz 
Jerzy Marek Olech po objęciu rządów 
postanowił odebrać pracownikom te 
nagrody, ale nie mógł tego zrobić bez 
ich zgody, pracownicy zgodzili się  
i zrezygnowali z nagród. Taki numer 
wyciął Lipiński 6 lat temu, postawił 
pracowników w idiotycznej, żenu-
jącej sytuacji dziś powtórzył numer. 
Rodzi się pytanie, czy nowa powia-
towa władza zachowa się teraz jak 
Olech 6 lat temu, czy postąpi inaczej 
i pozostałym 30 pracownikom także 
da podwyżki. 

Pomysł Lipińskiego powołań 
słuszny, podwyżki też się należą 
wszystkim pracownikom, ale wyko-
nanie operacji fatalne, dziś starostwo 
podzielone na tych, co podwyżki  
i awanse w trakcie przewrotu dostali  
i tych, co nie byli godni, atmosfera do 
normalnej pracy kiepska.

RT

W głosowaniu na kandydatów na 
Starostę Pyrzyckiego wynik był na-
stępujący: 9 za Stanisławem Stęp-
niem i 6 za Kazimierzem Lipińskim, 
mogłoby się wydawać, że taki sto-
sunek głosów będzie przy każdym 
głosowaniu przy wyborze nowych 
władz, czyli na wicestarostę i człon-
ków zarządu. Okazało się jednak ina-
czej, kandydat Stępnia na stanowisko 
wicestarosty Bartłomiej Królikowski 
otrzymał 8 głosów za, 7 przeciw czyli 
na styk i to samo zaliczył kandydat 
na członka zarządu Jarosław Ileczko. 
Wynika, że ktoś  z sygnatariuszy po-
rozumienia związanego z wybo-
rami nowych powiatowych władz się 
smyknął, głosowanie było tajne, więc 
teraz Królikowski i Ileczko mogą 
tylko domyślać się, kto ich na po-
czątku nowej władzy zdradził. 

PP  

Ileczce 
i
Królikowskiemu
zabrakło 
jednego 
głosu
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W Lubiatowie świętowali 
Dzień Babci i Dziadka

31 stycznia  br. w  świetlicy wiej-
skiej w Lubiatowie  świętowano 
Dzień Babci i Dziadka. Dzieci pod 
opieką Elżbiety Dudy i Daniela No-
wackiego zaprezentowały ciekawy 
program artystyczny, a były to: An-
tonina Górna, Amelia Dietrich, Pa-
trycja Kupisz, Klaudia Macudzińska, 
Wojciech Skwarek, Anastazja Ska-
wińska, Julia i Klaudia Rzepiak. Wy-
stępy  uświetniła grą na keyboardzie 
Sandra Dąbrowska. Występom dzieci 
towarzyszyła prezentacja  multime-
dialna, która wszystkim sprawiła 
wiele radości i zadowolenia, a doty-
czyła ona m.in. tego, co  myślą wnuki 
o dziadkach.

Artystyczne dokonania dzieci 
występujących podziwiali 
licznie zgromadzeni dziad-
kowie i babcie i byli oczy-
wiście zachwyceni.  Słowa 
podziękowania i uznania 
dla dzieci za piękny wy-
stęp, a także dla osób, które 
je przygotowały, skierował 
zaproszony na przedsta-
wienie wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk. Wrę-
czył dzieciom  słodycze.

W dalszym etapie 
spotkania wystąpił ze-
spół „Złota Jesień” z Do-
lic, który prowadzi Da-
niel Nowacki. Występ na-

grodzono gromkimi brawami. Prze-
miłym akcentem uroczystego spo-
tkania był toast wzniesiony lampką 
szampana oraz  tradycyjne „Sto lat”. 
Potem był jeszcze  wspólny  poczę-
stunek. Miłym gestem ze strony pań  
z Lubiatowa było upieczenie pysz-
nego ciasta i serwowanie dla wszyst-
kich kawy i herbaty.

Było to bardzo sympatyczne, 
pełne ciepła spotkanie zorganizo-
wane przez panią sołtys Elżbietę 
Kurkowiak i Radę Sołecką w Lubia-
towie.  Oprawę muzyczną i konferan-
sjerkę zapewnił Daniel Nowacki.

Anna Garzyńska


