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Nie ma co kłamać, 
byłem na podsłuchu

Uciążliwa 
rekultywacja
 w Lipianach 

14 chętnych
 na
200 tysięcy
złotych
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W ciągu całego września przeprowadzony zo-
stał cykl warsztatów ekologicznych, realizowa-
nych przez specjalistę ds. ochrony środowiska, w 
ramach projektu „Pozytywne wzorce drogą do ak-
tywności”. Dzieci i młodzież aktywnie uczestni-
czyli w zajęciach ekologicznych, składali własne 
propozycje dotyczące dbania o otaczające je śro-
dowisko, a także wzięli udział w konkursie pla-
stycznym na projekt zagospodarowania terenów 
zielonych.

Budujący jest fakt, iż dzieci wykazują wysoką 
świadomość ekologiczną; stale segregują odpady, 
znają podstawowe funkcje lasu, szanują zieleń  
i prace ogrodnicze sprawiają im wielką przyjem-
ność. Nawet maluchy chętnie grabią liście i sadzą 
roślinki. Zwłaszcza prace plastyczne cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. Ciekawostką jest rów-
nież propozycja tzw. „źródełka” w szkole, aby 
ograniczyć kupowanie wody w plastikowych bu-
telkach. Brawo, młodzież!

Wzorce Warnic

W sprawie zagospodarowania Półwyspu Stor-
czyków do Urzędu Miejskiego w Lipianach zgło-
siło się Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie „Wą-
dół” z propozycją budowy na tym terenie osady 
średniowiecznej wraz z podgrodziem. Osada mia-
łaby funkcjonować, jako żywy skansen, gdzie od-
bywałyby się żywe lekcje historii oraz imprezy 
integracyjne i komercyjne. Stowarzyszenie za-
mierzało współpracować ze spółdzielnią socjalną 
jak również starało się o dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy. Z uwagi na brak środ-
ków finansowych Stowarzyszenie zrezygnowało 
z zagospodarowania tego terenu. „Obecnie pro-
wadzę rozmowy z potencjalną firmą, która chce 
zagospodarować teren Półwyspu Storczyków.  
W związku z powyższym planuję ogłosić przetarg 
nieograniczony na dzierżawę przedmiotowego te-
renu z przeznaczeniem na działalność turystyczno-
-rekreacyjną” – powiedział Krzysztof Boguszew-
ski, Burmistrz Lipian

PP

Lipiański półwysep będzie zagospodarowany? 

Na początku ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach członkowie Zachodniopo-
morskiego Związku Kombatan-
tów RP i BWP koło w Pyrzy-
cach wręczyli burmistrz Pyrzyc 
Marzenie Podzińskiej odzna-
czenie z następującą dedykacją 
pisemną – „Z satysfakcję do-
konujemy dziś wręczenia Sza-
nownej Pani Burmistrz odzna-
czenia: „ZA ZASŁUGI DLA 
ZWIĄZKU KOMBATANTÓW 
RP I BWP” nadanego przez Za-
rząd Główny naszego Związku 
z siedzibą w Warszawie i z tej 
okazji składamy serdeczne gra-
tulacje. Prosimy przyjąć to od-
znaczenie, jako wyraz uznania 
i wdzięczności za wyjątkową 
życzliwość, rozumienie potrzeb 
środowiska kombatanckiego 
miasta Pyrzyce, za wspieranie 
koła we wszystkich podejmo-

wanych przez nie działaniach i za udzielanie mu 
pomocy zarówno organizacyjnej jak finansowej. 
Pomoc ta pozwala Zarządowi Koła na prowadze-
nie stabilnej działalności, bieżące realizowanie 
wszystkich zadań statutowych Związku z korzy-
ścią dla jego członków.  Ewenementem i szczegól-
nie cenną inicjatywą były okresowe badania lekar-
skie przeprowadzone u wszystkich kombatantów  
a sfinansowane przez Urząd Miasta. Dla miasta 
Pyrzyce nie było to przedsięwzięcie nowe, ale w 
odniesieniu do kombatantów właśnie — to jedyna 
tego typu akcja w całym województwie. Gratulu-
jemy pomysłu i serdecznie dziękujemy. Liczymy 
na dalszą efektywną współpracę.  Życzymy dużo 
wytrwałości i siły do realizacji bieżących zadań 
wynikających z pełnienia tej zaszczytnej funkcji 
burmistrza miasta, satysfakcji z osiąganych sukce-
sów, a na co dzień zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści” Aktu dekoracji dokonali: pani przewodnicząca 
związku Janina Koptas i sekretarz związku pan Eu-
geniusz Gruszczyński, którego losy posłużyły do 
napisania scenariusza filmu pod tytułem „Zapa-
miętaj imię swoje”.

PP

Medal dla burmistrz
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Tematyką szczepień interesowałem się już od 

dłuższego czasu, ale wszystko tak naprawdę za-
częło się dla mnie od mojego wyjazdu do Inowro-
cławia 24 sierpnia 2017 roku. Wtedy też posta-
nowiłem się czynnie włączyć do obrony rodziny  
z Gniewkowa k/Inowrocławia jak i własnych prze-
konań, co do możliwości decydowania o sobie, 
własnym zdrowiu i życiu. Miałem tam okazję po-
znać osobiście wiele wspaniałych osób m. in. Ju-
stynę Sochę czy Przemysława Cuske z Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach 
STOP NOP z siedzibą w Poznaniu.

Moja kampania ma charakter czysto informa-
cyjny. Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem przeciw-
nikiem szczepień, a jedynie przeciwko temu cho-
remu przymusowi! Jako mieszkańcowi Lipian, bar-
dzo zależało mi na przybliżeniu całego tematu oso-
bom w mojej miejscowości. Świadomy obywatel 
to taki, który wie, że ze szczepieniami wiąże się 
również cała masa powikłań poszczepiennych.  
O tym, niestety, bardzo mało się mówi. Wzbudza 
to oczywiście kontrowersje, ale tak widać musi 
być. Prawda to prawda. Nie można dłużej ignoro-
wać osób poszkodowanych w wyniku szczepień. 
Jako że w Polsce nie wypłaca się odszkodowań  
z tytułu tych powikłań, takie osoby nie mogą liczyć 
na nikogo poza sobą. 

To również wymaga zmiany, podobnie jak 
całe prawo dotyczące przymusu szczepień w Pol-
sce. W 17 krajach europejskich jest możliwość 
wyboru, a w Polsce ludzi się do szczepień przy-
musza. Na dodatek nie można liczyć na żadną po-
moc. SKORO JEST RYZYKO, TO MUSI BYĆ 
WYBÓR!!! 

Rafik Ennaoui

Banery STOP NOP 
w Lipianach

Podczas wakacji do pyrzyckiego Ratusza wpły-
nęła oferta, która, opisując krótko i modnie, zwią-
zana jest z dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego. 
W tym przypadku oferta dotyczyła paliwa skroplo-
nego, czyli znowu w skrócie i modnie LNG. Do-
tychczas słyszeliśmy o LNG w kontekście budowy 
terminalu gazowego w Świnoujściu, który już pra-
cuje i przyjmuje tankowce ze skroplonym gazem 
z Kataru, USA itd. Dziś ten egzotyczny gaz może 
dotrzeć także do Pyrzyc, firma BARTER S.A.  
z siedzibą w Białymstoku, zaproponowała gmi-
nie Pyrzyce rozwiązania energetyczne oparte o 
skroplony gaz ziemny. Według oferty, gaz do Py-
rzyc sprowadzany przez Spółkę to produkt o naj-
wyższych parametrach jakościowych, dostarczany 
byłby do klienta bezpośrednio z terminala Polskie 
LNG w Świnoujściu bądź importowany z innych 
europejskich terminali. LNG, według przedłożo-
nej oferty może być wykorzystywany w Pyrzy-
cach jako alternatywa dla gazu dostarczanego tra-
dycyjnymi rurociągami - jako zaopatrzenie poboru 
szczytowego, dywersyfikacja źródeł energii, zasi-
lanie awaryjne itd. Może w innych gminach w Pol-
sce LNG z Kataru da się sprzedać, ale w Pyrzy-
cach posiadających Geotermię, raczej nie, no ale 
może ktoś prywatnie na gaz od szejka lub Donalda 
Trampa się skusi.

PP 

Ciekły gaz 
z Kataru 
dla pyrzyczan

Wzorce Warnic

21 września  2017 r.  zakończona została re-
alizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 
sołectw Nowielin, Stróżewo i Żabów. 

► W Nowielinie zostały zakupione i zamon-
towane przy placu zabaw urządzenia siłowni ze-
wnętrznej tj.  orbitrek, stepper, krzesło i prasa 
zgodnie z realizowanym funduszem sołeckim 
Sołectwa Nowielin.

Całkowity koszt zadania zgodnie z umową 
nr EKiS/72/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. wyniósł  
8.979,00 zł.

► W Stróżewie zostały zakupione i zamon-
towane przy placu zabaw urządzenia siłowni ze-
wnętrznej tj., twister, surfer i orbitrek zgodnie 
z realizowanym funduszem sołeckim Sołectwa 
Stróżewo.

Całkowity koszt zadania zgodnie z umową 
nr EKiS/71/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. wyniósł  
5.879,40 zł.

► W Żabowie zostały zakupione i zamon-
towane przy boisku sportowym urządzenia si-
łowni zewnętrznej tj. orbitrek, krzesło, prasa, 
surfer i stepper zgodnie z realizowanym fundu-
szem sołeckim sołectwa Żabów.

Całkowity koszt zadania zgodnie z umową 
nr EKiS/74/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. wyniósł  
9.963,00 zł.

Wykonawcą prac była firma Fit Park Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k. z 
siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 74 w 
Toruniu. 

NOWE SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE 
W STRÓŻEWIE, ŻABOWIE I NOWIELINIE
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Jedyny w powiecie pyrzyckim system budżetu 
obywatelskiego rozkręca się. 30 września minął 
termin składania pomysłów na wydanie 200 ty-
sięcy złotych przeznaczonych w budżecie gminy 
Pyrzyce 2018 na realizację budżetu obywatel-
skiego. Pomysł oddania cząstki władzy w ręce 
mieszkańców gminy Pyrzyce chwycił, złożono aż 
14 wniosków.

Są to: -Remont odcinka drogi nr 27 przy ulicy 
Rycerza Przybora,

 - Budowa sieci oświetleniowej Pyrzyce ul. 
Reymonta,

 - Rewitalizacja bocznych boisk na Stadionie 
Miejskim w Pyrzycach „Rewitalizacja Boisk” – 
to hasło wywoławcze przedsięwzięcia mającego 
na celu przywrócenie funkcjonalności i użyteczno-
ści bocznych boisk znajdujących się na stadionie 
miejskim,

 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
wraz z dojazdami i miejscami parkingowymi przy 
SP w Żabowie,

 - Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie 
Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Pyrzycach,

 - Remont nawierzchni drogi ulica Polna w Py-
rzycach, Modernizacja ul. Owocowej wraz z przy-
należącym parkingiem,

 - Modernizacja fosy i ścieżki spacerowej,
 - Budowa siłowni zewnętrznej na bezpiecznej 

nawierzchni
Teren przeznaczony pod budowę siłowni ze-

wnętrznej znajduje się na terenie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana 
Brzechwy w Pyrzycach ul. Słowackiego 1,

 - Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej  
w Stróżewie,

 - Budowa altany śmietnikowej oraz placu na 
pojemniki do segregacji odpadów, 

- Projekt nowej fontanny na placu Wolności  
w Pyrzycach wraz z zagospodarowaniem terenu, 
zadanie polegać ma na opracowaniu projektu bu-
dowlanego nowej fontanny przy placu Wolności  
w Pyrzycach w miejsce posadowionych tam kilka 
lat temu minitężni. Jest to pomysł na opracowanie 
dokumentacji technicznej jako pierwszego etapu 
realizacji zadania zakończony uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę. Kolejnym etapem będzie, jeśli 
projekt uzyska akceptację społeczną, etap realiza-
cji, który w ocenie wnioskodawcy powinien zostać 
zrealizowany z ogólnego budżetu gminy,

 - Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym 
w bud. administracyjno-biurowym na Stadionie 
Miejskim,

 - Zakup i montaż siłowni plenerowej wraz z 
renowacją i rozbudową istniejącego placu zabaw  
w Mielęcinie.

 Na stronie www dedykowanej budżetowi oby-
watelskiemu nie znajdziemy dziś ani nazwisk po-
mysłodawców, ani ich danych. „Podczas weryfika-
cji wniosków będziemy pytać wnioskodawców, czy 
zezwalają na podanie ich danych, ale do tej pory 
nie możemy takich informacji przekazywać” – po-
wiedziała nam sekretarz gminy Pyrzyce, Dorota 
Grzybowska. 

  W związku z tym pytania o pomysł na bu-
dżet obywatelski skierowałem do Mariusza Ma-
jaka, radnego gminy Pyrzyce, który nie ukrywał, 
że wniosek o powrót fontanny w miejsce tężni 
złoży i złożył.  

Ryszard Tański – We wniosku napisałeś - 
„Z obserwacji wnioskodawcy czynionej przez dłuż-

14 chętnych na

szy już czas wynika, że niewiele osób korzysta  
z możliwości przebywania w pobliżu minitężni,  
w przeciwieństwie do czasu, kiedy istniała na 
placu Wolności fontanna, która prawdziwym miej-
scem wypoczynku i rekreacji pyrzyczan” – na ja-
kiej podstawie?

Mariusz Majak - Twierdzę tak na podstawie 
rozmów, jakie przeprowadzam z mieszkańcami 
gdzieś tam przy okazji, nie specjalnie, ale przy oka-
zji innych sytuacji, na zakupach, czy na spacerze, 
czy na przysłowiowej imprezie, gdzieś tam u cioci 
na imieninach. Nie spotkałem się z taką sytuacją, 
gdzie ktoś by był zadowolony ze zmian przeznacze-
nia tego miejsca, stąd taki wniosek, natomiast żad-
nych badań nie robiłem ankiet i tak dalej, statystyk 
nie prowadzę.

R.T- Dalej w twoim uzasadnieniu czytamy - 
„Minitężnie nie przyciągają turystów - brak jakich-
kolwiek potwierdzonych danych w tym względzie” 
- na jakich badaniach polega to zdanie?

M.M. - Od drugiej strony, nie mam żadnych in-
formacji, napisałem, że nie ma żadnych dowodów 
na to, że jest inaczej, nie ma potwierdzonych jakiś 
tam wpisów, reportaży w telewizji, skądś indziej, 
no nie wiem w gazetach, nic nie wiadomo na ten 
temat.

R.T.- A jak byłyby fontanny, to byliby turyści?
M.M. - Nie, ja nie mówię, że fontanna ma przy-

ciągać turystów, fontanna nie będzie przyciągać 
turystów, fontanna może przyciągać osoby, które są 
z Pyrzyc lub spoza Pyrzyc, kto, jak ma czas, przyj-
dzie sobie z rodziną, może przyjść usiąść sobie, na-
tomiast nigdy nie twierdziłem, że fontanna będzie 
przyciągać turystów, nie ma żadnego dowodu na 
to, że minitężnie przyciągają turystów.

R.T. - A jest dowód, że nie przyciągają?
M.M. - To jest też niepodparte żadnymi ba-

daniami, nie widziałem, nie zaobserwowałem ja-
kiś wycieczek, które by się zatrzymywały, oglądały 
to i tak dalej, trudno o jakieś badania, to są moje 
spostrzeżenia, jako mieszkańca Pyrzyc. Argumenty, 
które wysuwam, podparte są obserwacjami moimi, 

jako mieszkańca, że nie ma śladów żadnych wycie-
czek. Proszę się przejść do miejscowych sklepika-
rzy czy handlarzy, którzy mają w pobliżu sklepy, 
spytać, czy są wycieczki, czy dzięki temu wzrosły 
im obroty, że są minitężnie, czy zatrzymują się tu-
taj autobusy?

R.T.- A jak byłaby fontanna, będą wycieczki?
M.M. – Nie, wycieczek nie będzie, fontanna 

nie po to ma służyć, ma służyć ludziom, którzy tu 
mieszkają.

R.T. – Piszesz we wniosku także – „Miejsce 
na lecznicze, z punktu widzenia inhalacji, działa-
nie tężni, nie może znajdować się w pobliżu nie-
zwykle intensywnie wykorzystywanej drogi przez 
transport ciężarowy (dobowo przejeżdża kilkaset, 
jeśli nie tysiąc ciężarówek emitujących olbrzymie 
ilości spalin) i transport osobowy (ruch tych po-
jazdów jest również niezwykle intensywny)” – czy 
jak będą fontanny to spalin nie będzie i będzie czy-
ste powietrze?

M.M. – Nie, spaliny nie znikną, natomiast do 
fontanny nie idzie się po to, żeby wdychać powie-
trze, tylko idzie się po to, żeby siedzieć w okolicy 
szumiącej wody, żeby siedzieć tam, gdzie w upalne 
dni jest troszkę chłodniej, gdzie jest bryza jakaś  
i tak dalej. Natomiast tężnie są po to, żeby siedzieć 
przy nich i wdychać dobroczynne właściwości opa-
rów, które powstają z soli, która się odkłada na tar-
ninie i tak dalej, no tu jest zupełnie nie na miej-
scu, jeżeli chodzi o tą lokalizację, natomiast jeżeli 
chodzi o fontannę, woda pewnie jakieś właściwo-
ści oczyszczające ma, ale ja nie chcę się tutaj wy-
powiadać na ten temat.

R.T.- Ale nadal w tym miejscu, bez względu na 
to, co będzie tam wybudowane pyrzyczanin będzie 
wdychał spaliny, może to miejsce w ogóle nie na-
daje się na rekreacje czy wypoczynek ze względu 
na zanieczyszczenia powietrza?

M.M.- Powiedzmy, nie wiem, czy będzie wdy-
chał spaliny, w takim samym stopniu, jak przy wdy-
chaniu solanek, oczywiście, no miejsce nie jest naj-
lepsze z punktu widzenia rekreacji, ale na pewno 
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200 tysięcy złotych
fontanna bardziej się broni i jej lokalizacja w tym 
miejscu niż minitężnie, które są stricte lecznicze.

R.T.- To po co znowu robić coś w miejscu, 
które się do rekreacji nie nadaje?

M.M. - No tak, no ale co z tym miejscem zrobić, 
zostawić to tak, jak jest, żeby ludzie nie korzystali 
z tego miejsca, tak, jak do tej pory, albo mieć jako 
alternatywę iść wdychać razem ze spalinami te so-
lanki, czy usiąść sobie przy fontannie, która daje 
latem jakieś tam orzeźwienie i jednocześnie zago-
spodarowane jest miejsce w Pyrzycach w sposób 
taki, który jest wizytówką Pyrzyc.

R.T.- Czy dla pyrzyczan, problem fontanna czy 
minitężnie jest najważniejszy, czy nie ważniejsze 
są dobre ulice, chodniki, kanalizacja, oświata itd.?

M.M- Takich inwestycji, które są realizowane 
obecnie i które może ktoś oceniać, że one nie są 
najważniejsze, to jest wiele w budżecie, bo może 
najważniejszą i najpilniejszą potrzebą byłoby zro-
bienie kanalizacji, oddzielenie kanalizacji ogólno-
spławnej od sanitarnej i może coś jeszcze innego, 
natomiast są realizowane inne inwestycje i trudno 
powiedzieć, która jest najważniejsza, która nie jest 
najważniejsza, na pewno jeśli chodzi o posadowie-
nie minitężni, no to jest pomysł, który nie spodobał 
się mieszkańcom i warto by było, zrobić jakiś ruch, 
chociażby przygotować dokumentację projektową, 
zobaczyć, jak ludzie będą głosować, jeżeli ludzie 
będą głosować na tak, jeżeli będzie to zdecydowa-
nie zaakceptowane, no to znaczy, że to jest ważna 
inwestycja z punktu widzenia pyrzyczan, a jeżeli 
powiedzą, że nie, to nie ma problemu. 

R.T.- Twój pomysł to jest wykonanie doku-
mentacji za 30 tysięcy złotych, a budowa fon-
tanny w następnych latach, a co jak mieszkańcy te-
raz zagłosują za dokumentacją, a w kolejnym roku 
rozmyślą się i nie zagłosują za pieniędzmi na jej 
wykonanie?

M.M. - To jest takie wróżenie z fusów, ale są-
dzę, że jeżeli zagłosują za projektem, no to dalszy 
ciąg pójdzie, chyba ludzie nie są jacyś nierozsądni, 
wierzę w to, że ludzie posługują się rozumem przy 
swoich wyborach, więc jeżeli ten etap pierwszy bę-
dzie zaakceptowany, to myślę, że nawet nie stoi nic 
na przeszkodzie, żeby to było zadanie  wykonane z 
budżetu ogólnego.

R.T.- Nic i nikt nie zabrania radnemu składać 
wniosek do budżetu obywatelskiego, ale czy nie 
powinno się go zostawić zwykłym mieszkańcom, 
radny ma większe możliwości?

M.M. – Radny  teoretycznie ma możliwość od-
działywania, ale jeżeli jest w zdecydowanej mniej-
szości, to raczej nie ma szans.

R.T.- Ale to jest logiczne, w każdym kole-
gialnym rządzeniu trzeba szukać zwolenników  
i wspólnego mianownika do swoich pomysłów.

M.M. - No to zdobywam sympatyków, szu-
kam sympatyków wśród szerszego grona, nie 
tylko wśród sympatyków radnych, ale też wśród 
obywateli.

R.T.- Czy nie uważasz, że budżet obywatelski 
powinien być obywatelom zostawiony?

M.M.- No tutaj bym nie zawężał tego tak. Real-
nie nie mam innych możliwości, natomiast rozma-
wiając z mieszkańcami są oczekiwania, no jednak 
coś by trzeba było zrobić z tym miejscem, nie po-
doba nam się to i należałoby jakiś ruch zrobić, więc 
jakby mieszkańcy, część osób, z którymi się mijam 
spotykam na to oczekiwali. Natomiast jeszcze jest 
jedna sytuacja, bo jeśli chodzi o budżet obywatel-

ski, są przedkładane również projekty od miesz-
kańców z terenów wiejskich, więc ja mam pytanie, 
jeżeli dane sołectwa dysponują znacznymi, nie-
małymi środkami z funduszu sołeckiego, a jeszcze 
mają możliwość wnioskowania o realizację zadań 
w tym budżecie partycypacyjnym, no to też można 
zadać pytanie, czy to nie powinno być ograniczone 
tylko do miasta, które takich możliwości nie ma, nie 
mówię o tym budżecie sołeckim, też można takie 
pytanie zadać, czy powinno być w budżecie oby-
watelskim realizowane jeszcze zadania z poszcze-
gólnych sołectw, skoro mają do dyspozycji dosyć 
duże środki z funduszu sołeckiego. Gdybym nale-
życie został wysłuchany przez moich kolegów rad-
nych i przez panią burmistrz, gdybyśmy podebato-
wali troszkę na ten temat, być może nie byłoby tego 
wniosku, bo czuję, że to było na zasadzie takie nie  
i koniec, nie ma żadnych dyskusji, bo nie ma pie-
niędzy i tak dalej, no tak można z wszystkim nie, nie 
ma pieniędzy i koniec.

     Tyle radny Mariusz Majak, o losie mini-
tężni zdecydują teraz mieszkańcy Pyrzyc, które 
też są  sołectwem z dużym budżetem. Na jednym 
z zebrań w tym roku właśnie mieszkańcy zdecydo-

wali, że przeznaczą sołeckie pieniądze na remont 
ulicy Reymonta w 2018, a w tym roku zaplanowali 
kasę na oświetlenie przy ulicy Konopnickiej i pro-
jekt ścieżki pieszo- rowerowej od ulicy Cmentar-
nej do ulicy Rycerza Przybora. Może gdyby Ma-
jak uczestniczył w zebraniach sołeckich Sołec-
twa Pyrzyce, to zamiast inwestycji powyższej by-
łaby fontanna. Reasumując, miejsce posadowienia 
obecnej minitężni i byłej fontanny jest nie na re-
kreację, można tam oczywiście posiedzieć i pow-
dychać NO2, O3, PM10, PM2.5, SO2 i może coś 
jeszcze, dziś podejmując decyzję, co dalej z mi-
nitężnią można dyskutować chyba tylko o este-
tyce miejsca, a nie jego zdrowotności. Tyle pisa-
nie , ale wszystko w rękach, a właściwie w głosach 
mieszkańców gminy Pyrzyce, którzy w dniach od 
15 do 30 listopada 2017 oddadzą głos na zadania 
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 
rok 2018 i wybiorą pierwszą w historii Pyrzyc i 
powiatu inwestycję obywatelską.

RT

19 września w Starostwie Powiatowym  
w Pyrzycach odbyło się spotkanie posłów Prawa  
i Sprawiedliwości z mieszkańcami powiatu pyrzyc-
kiego, na spotkanie przyjechali poseł Michał Jach, 
Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka. Już na po-
czątku spotkania poseł Leszek Dobrzyński popro-
sił o niezadawanie pytań na tematy rolnicze, poin-
formował, że na ten temat będzie zorganizowane 
w najbliższym czasie spotkanie, w którym oprócz 
posłów uczestniczyć będą dyrektorzy rządowych 
instytucji rolniczych i tą wypowiedzią wyprzedził 

Nierolnicza wizyta posłów
przygotowanych do poruszenia tematów rolniczych 
zebranych na sali. Pozbawieni najważniejszego  
w tym okresie tematu mieszkańcy powiatu pytali  
o 500+, o program mieszkaniowy i reformę sądow-
nictwa. Przed spotkaniem w Pyrzycach, podobne 
spotkanie odbyło się kilka godzin wcześniej w Prze-
lewicach. Teraz czekamy na obiecane spotkanie na 
tematy rolnicze, a problemów jest sporo.

PP
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Po raz kolejny w kilkudziesięciu miastach w Polsce odbyły się akcje pro-
testacyjne zorganizowane przez kobiety. W tym roku do protestujących dołą-
czyły mieszkanki Pyrzyc i na skwerze przed sklepem Rossman w Pyrzycach 
urządziły punkt informacyjny i zbierały podpisy - „3 października kobiety w 
całej Polsce działają i protestują, aby im świata nie urządzać. Niech same de-
cydują o swoim losie. Dziś i w Pyrzycach kobiety się zorganizowały same, jako 
akcja społeczna, oddolna i zbierały podpisy pod ustawą, aby „ Ratować Ko-
biety „ - czyli aby naszego losu nikt nie pogarszał psuciem prawa. I abyśmy 
jako wolni ludzie same mogły o sobie decydować, w każdym aspekcie życia 
- także tego intymnego i prywatnego. Pozdrawiam Ewa Sikorska” – powie-
działa po proteście jedna z organizatorek

PP

Pyrzycki Czarny Protest

Z tej okazji w dzień  urodzin  
Szanowną  Jubilatkę  odwiedził wójt 
gminy Mieczysław Mularczyk wraz 
z kierownik USC Małgorzatą Kę-
dziorą, sołtys Sołectwa Żuków Ewą 
Połczyńską i poetką Krystyną Nawój. 
Pan wójt w imieniu władz samorzą-
dowych złożył jubilatce serdeczne 
gratulacje i wraz z listem gratulacyj-
nym życzenia. Życzył pani Józefie 
długich lat życia w dobrym zdrowiu 
w otoczeniu bliskich i życzliwych 
osób. Do życzeń dołączyły się rów-
nież pozostałe osoby uczestniczące w 
spotkaniu.

Pani Józefa jest  świadkiem po-
wojennej historii Żukowa niemal od 
początku. Mieszka tu od 1954 r. do 
chwili obecnej. Jubilatka jest szczę-
śliwą matką czworga dzieci, bab-
cią dziewięciorga wnucząt, prabab-
cią czternaściorga prawnuków. Przy 
tej szczególnej okazji warto o tym 
przypomnieć. 

W miłej rodzinnej i wzruszającej 
atmosferze wspominała swoje prze-
życia z dawnych lat. Pani Józefa po-
mimo sędziwego wieku i trudach ży-
cia cieszy się dobrym zdrowiem oraz 

Jubileusz 90-lecia urodzin
pani Józefy Ścibor-Szczęśniak

Piękny jubileusz swych 90. urodzin 21 września obchodziła mieszkanka 
gminy Przelewice pani Józefa Ścibor-Szczęśniak, która tę szczególną rocznicę 
świętowała w gronie rodziny.

pogodnym podejściem do życia. Jest 
pełna pozytywnej energii i dobrego 
humoru. Otoczona jest wspaniałą 
opieką i miłością rodziny. 

Pani Józefo!
Niech pogoda ducha i opty-

mizm nigdy Pani nie opuszczają, a 
kolejne lata niech upływają w at-
mosferze miłości i wsparcia.

Fragment dedykacji dla Drogiej 
Jubilatki od wnucząt i prawnuków

Babciu nasza ukochana!
Wnuki i prawnuki Twoje dziś 

przed Tobą się kłaniają i z radością 
wspominają! 

Zawsze babcią fajną byłaś i wiele 
ważnego w naszym życiu robiłaś! Bez 
Ciebie i Twej cierpliwości, niewypo-
wiedzianej dosłownie miłości, dzięki 
dzieciństwu tak cudownemu, nie byli-
byśmy dziś tacy, jacy jesteśmy. Dlatego 
dziś z okazji święta Twego, chcemy  
przypomnieć Tobie, za co i jak bardzo 
Cię kochamy!  (…)

Każdy z nas ma z Tobą setki 
wspomnień, o których nie sposób dziś 
wszystkich wspomnieć. (…)

Podczas obrad XXX Sesji Rady 
Gminy Przelewice, która odbyła się 
26 września 2017 r., p. Anna Magda-
lena Benka złożyła uroczyste ślubo-
wanie, w związku z objęciem man-
datu radnej naszej gminy. Ślubowała 
rzetelnie sprawować obowiązki rad-
nej, mając na względzie dobro gminy 
i jej mieszkańców. Po ślubowaniu 
dodała „Tak mi dopomóż Bóg”. Wy-
bory uzupełniające do Rady Gminy 
odbyły się w dniu 18 czerwca 2017 
r. w jednym okręgu wyborczym nr 10 
obejmującym Sołectwo Kluki, wieś 
Oćwiekę i osadę Myśliborki. Gło-
sowania nie przeprowadzono, gdyż 
liczba zarejestrowanych kandydatów 
była równa liczbie mandatów. Gratu-
lujemy wyboru i życzymy owocnej 
pracy dla dobra społeczności naszej 
gminy. Następnym punktem Sesji 
było przekazanie przez wójta gminy 
Mieczysława Mularczyka i prze-
wodniczącego Rady Gminy Mariana 
Świderskiego, na ręce pani Edyty 
Gajewskiej sołtys Sołectwa Ślazowo, 
listu gratulacyjnego wraz z nagrodą 
i życzeniami za zajęcie II miejsca  
w plebiscycie „Sołtys Roku 2017”, 
organizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski WZ i Głos Dziennika Po-
morza. Pani Edyta Gajewska pełni 
funkcję sołtysa od kwietnia 2011 r. 
do chwili obecnej. Jest osobą zaan-

Ślubowanie nowej radnej 
i wyróżnienie 
dla Sołtys Ślazowa

gażowaną w życie sołectwa. Wspól-
nie z mieszkańcami organizuje róż-
nego rodzaju inicjatywy i imprezy 
dla mieszkańców sołectwa. Warto 
również dodać, że w 2011 r. w plebi-
scycie Głosu Szczecińskiego ,,Nasz 
Sołtys” zdobyła tytuł najlepszego 
sołtysa roku, a w 2013 r. drugie. Do-
datkowo w 2014 r. w plebiscycie Ty-
godnika Pyrzyckiego zdobyła tytuł 
”Super Sołtys 2014”. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów i cennych inicjatyw na rzecz 
Sołectwa. 

W trakcie Sesji wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk wręczył p. Wła-
dysławie Cenarskiej zaświadcze-
nie o wyborze na sołtysa, która wy-
brana została podczas zebrania 
wiejskiego w Sołectwie Jesionowo  
w dniu 13 września. Pan wójt pogra-
tulował pani Władysławie wyboru  
i życzył sukcesów, wytrwałości oraz 
dobrej współpracy z mieszkańcami 
sołectwa. Ponadto wręczono nagrodę 
dla Patrycji Lewandowskiej, uczen-
nicy Gimnazjum im. OZP w Przele-
wicach za osiągnięcia podczas Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. 
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Sonda

.
„Grzybobranie”

Ja nie znam się na grzybach w 
ogóle i u mnie w domu też nikt ich nie 
rozróżnia, więc nie chodzimy na grzy-
bobrania, ale jeść grzyby bardzo lubię.

Znam się doskonale na grzybach i 
kiedyś często chodziłem do lasu, teraz 
już nie chodzę, ale grzyby lubię jeść, 
zwłaszcza podgrzybki marynowane.

Nie przepadam za grzybami i nie 
znam się na nich. U mnie w domu też 
wszyscy, podobnie jak ja, nie rozróż-
niamy trujących od jadalnych, dlatego 
nie chodzimy do lasu na grzybobrania.

Jestem rozeznana w grzybach, do-
skonale potrafię rozróżnić te trujące od 
jadalnych, moje ulubione miejsca na 
grzybobrania to Barnówko i Dyszno, 
teraz już rzadziej tam jeżdżę, grzyby 
lubię suszyć, bo w takiej postaci do 
wszystkiego można je dodawać.

Mój mąż zna się na grzybach, czę-
sto chodzi do lasu i zbiera, ja nie po-
trafię ich rozróżniać i nie przepadam 
za ich jedzeniem, ale jak mąż nazbiera 
i przyniesie, to marynowane dla niego 
zrobię i suszone też.

W regionie pyrzyckim ruch na-
zistowski po I wojnie był bardzo 
rozwinięty, stąd życie miejscowych 
Żydów nie należało do najłatwiej-
szych. Wystarczy tylko przytoczyć 
statystyki liczby ludności. Jeszcze 
1890 roku w powiecie żyło 397 wy-
znawców judaizmu, by w 1925 roku 
liczba ta stopniała do 98 osób. Tuż 
przed wybuchem II wojny było ich 
zaledwie 29. Pyrzyccy Żydzi uwa-
żani byli za mocno ortodoksyjnych. 
Wszyscy ci, którzy postanowili po-
zostać musieli liczyć się z licznymi 
prześladowaniami. Już 1935 roku 
wydano w Szczecinie pisemną in-
strukcję – wykaz żydowskich firm, 
z których usług nie powinno się ko-
rzystać. Na liście tej znalazło się 8 
firm pyrzyckich Żydów z branży 
rolnej, 9 manufaktur oraz 6 innych.  

Miejscowa synagoga znajdo-
wała się  przy ulicy Kleine Woll-
weberstraße (obecnie ulica Krótka). 
Została wybudowana w latach 
1870-1871. Wcześniej na tym miej-
scu przez 80 lat funkcjonowała 
dużo prostsza budowla.  Los nowej 
synagogi był podobny do innych 
na tych ziemiach.  Już w kwietniu 
1935 r. grupa Hitlerjugend znisz-
czyła liczne okna synagogi. Mło-
dzi ludzie kierowali się w swoich 
działaniach nazistowską propa-
gandę. Ta była obwieszczana rów-
nież przez miejscową prasę - Py-
ritzer Zeitung: „Żydzi to grabarze 
niemieckiego narodu! Unikaj ży-

Pyrzycka synagoga

dowskich interesów! Kupuj tylko u 
aryjskich biznesmenów” . W 1938 r. 
odbyło się w synagodze ostatnie na-
bożeństwo. Wkrótce potem została 
wysadzona i spalona w czasie Nocy 
Kryształowej (9/10 listopada 1938). 
Władze miejskie zakazały gaszenia 
pożaru, w związku z tym budynek 
został całkowicie zniszczony. 

Cmentarz żydowski w Pyrzy-
cach został założony prawdopodob-
nie około roku 1735, gdy w mieście 
zatrudniony został żydowski gra-
barz. Był położony w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarza protestanc-
kiego, w pobliżu obecnej ul. Baseno-
wej. Przy wejściu na cmentarz wy-
budowany został dom przedpogrze-

bowy, rozbudowany w 1897 roku, 
tak by stworzyć pomieszczenie dla 
karawanu. Podczas wspomnianej 
Nocy Kryształowej, pyrzyccy nazi-
ści zdewastowali również żydowski 
cmentarz. Jednak to dopiero w 1969 
roku zarówno kirkut, jak i ewange-
licki cmentarz komunalny zostały 
zrównane z ziemią. Obecnie teren ży-
dowskiej nekropolii jest porośnięty 
chaszczami i praktycznie nieczytelny 
w terenie, pozostały tylko nieliczne 
fragmenty muru cmentarnego. Kirkut 
znajduje się w pobliżu powojennego 
cmentarza komunalnego (mapka).

Synagoga wg Alberta Pitta na li-
tografii z 1880 roku pochodzi ze 
zbiorów własnych.  

Lokalizacja cmentarza żydowskiego
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6 października 2017 r. w SP Lipiany odbyło się spotkanie grup 
„O” Oddziału Przedszkolnego z policjantami Komisariatu Poli-
cji w Lipianach i Komendy Powiatowej w Pyrzycach wraz z psem. 
Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat prawidłowego i bez-
piecznego przechodzenia przez jezdnię, prawidłowego zachowa-
nia się, gdy na drodze napotkamy psa oraz zaprezentowali profe-
sjonalną tresurę psa policyjnego – Toresa, który był główną atrak-
cją. Na zakończenie spotkania policjanci wręczyli dzieciom odblaski  
i smyczki do kluczy natomiast od przedszkolaków podziękowania  
w formie dyplomu na pamiątkę swojej wizyty.

Organizator:
Ineza Artman - Maciocha

nauczyciel ZS Lipiany

Dbamy 
o bezpieczeństwo
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Dbamy 
o bezpieczeństwo Od kilku miesięcy burmistrz Py-

rzyc czyni starania, by dokonać sprze-
daży lokalu użytkowego o pow. 58,26 
m2 położonego na parterze budynku 
dwukondygnacyjnego przy ul. Głów-
nej 33 w Mielęcinie, którego właści-
cielem jest Gmina Pyrzyce. Jest to lo-
kal składający się z 4 pomieszczeń 
oraz WC. Do dnia 31.08.2016 mie-
ściła się tam Filia Biblioteki Publicz-
nej, a w okresie wcześniejszym za-

W Mielęcinie drugiej świetlicy wiejskiej nie będzie
kład opieki zdrowotnej (w różnych, 
w zależności od czasu, formach orga-
nizacyjno-prawnych). Lokal, jak czy-
tamy w uzasadnieniu do uchwały, od 
wielu lat nie był remontowany, wy-
maga dużych nakładów finansowych 
(wymiana między innymi okien, pod-
łogi, dachu, kapitalny remont posa-
dzek), wykonywane były tylko bie-
żące prace naprawcze. Zgodnie z 
oceną stanu technicznego budynku, 

jego zużycie  wynosi 50% i kwali-
fikuje się do gruntownego remontu. 
Temat sprzedaży w/w nieruchomości 
stawał już na sesji Rady Miejskiej w 
Pyrzycach, ale po pojawieniu się wąt-
pliwości przedłożonych przez sołtysa 
Mielęcina, a dotyczących praw so-
łectwa do lokalu, burmistrz wycofała 
uchwałę, by sprawę jeszcze raz prze-
analizować. Po kilku miesiącach wy-
nik badania sprawy jest następujący: 
„Po przeanalizowaniu posiadanej  
w tut. Urzędzie dokumentacji nie wy-
nika, aby przedmiotowy lokal: sta-
nowił składnik majątkowy, który zo-
stał przekazany do korzystania So-
łectwu Mielęcin w Statucie Sołectwa 
lub jakiejkolwiek uchwale Rady Miej-
skiej w Pyrzycach, co implikowałoby 
uprawnienia zebrania wiejskiego za-
warte w art. 48 ust. 2 ustawy o sa-
morządzie gminnym. stanowił mie-
nie gminne Sołectwa Mielęcin w ro-
zumieniu art.48 ust.3 ustawy o samo-
rządzie gminnym.

Sołtys Sołectwa Mielęcin we-
zwany pismem z dnia 2 czerwca 2017 
r. oraz z dnia 23 sierpnia 2017 r. nie 
przedstawił ani prawnego, ani fak-
tycznego uzasadnienia, swojego sta-
nowiska, co do konieczności uzyska-
nia zgody zebrania wiejskiego na 
zbycie w/w nieruchomości. Wobec 

tego faktu, należy zatem przyjąć, że 
nie istnieje uzasadnienie, mogące 
stwierdzić, że jest to mienie sołectwa. 
Sprzedaż lokalu odbędzie w drodze 
przetargu.

Mając powyższe na uwa-
dze wnioskuję o podjęcie uchwały  
w sprawie sprzedaży wyrażenia przez 
Wysoką Radę zgody na sprzedaż 
przedmiotowego lokalu”.

 Sołtys Mielęcina zaproponował 
podczas sesji, by przedmiotowy lokal 
przekazać dla Koła Gospodyń Wiej-
skich, na co burmistrz Marzena Po-
dzińska odpowiedziała – „W Mielę-
cinie mamy świetlicę wiejską, mamy 
remizę strażacką z zapleczem ku-
chennym, mamy też szkołę, w któ-
rej po południu, czy w dni wolne sale 
są puste i można je wykorzystać, nie 
ma potrzeby ani środków na to, by 
remontować kolejny lokal i ponosić 
koszty jego utrzymania, wtedy kiedy 
inne miejscowości czekają na re-
monty świetlic”. Radni większością 
głosów zgodzili się z argumentacją 
burmistrz i uchwałą zgodzili się na 
sprzedaż lokalu, teraz już tylko nad-
zór prawny wojewody może zatrzy-
mać sprzedaż lokalu.

PP 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
W nocy z czwartku na piątek w minionym ty-

godniu powiat pyrzycki odwiedził orkan Ksawery. 
Orkanem nazywa się cały układ niżowy w Europie, 
głęboki, z niskim ciśnieniem i rozległym, silnym 
niszczycielskim wiatrem, niektóre źródła mówią, 
że termin wywodzi się z języka taińskiego (najpo-
pularniejszego języka na Wyspach Karaibskich). 
Do Europy słowo zostało sprowadzone przez hisz-
pańskich żeglarzy. Na Starym Kontynencie zaczęto 
używać tego terminu w średniowieczu, by opisać 
pogodę w rejonie Morza Północnego i Bałtyku. 
Obecnie orkanem nazywa się wiatry huraganowe 
(takie, których prędkość przekracza 33 m/s), które 

powstają na Oceanie Atlantyckim i zmierzają w 
stronę Starego Kontynentu. Tyle o genezie orkanu, 
co według danych Powiatowego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego wyrządził Orkan Ksawery w 
naszym powiecie: 

Na skutek działań wichury i obfitego deszczu 
odnotowano w gminach powiatu pyrzyckiego na-
stępujące zdarzenia: 

► Gmina Bielice - awaria dostaw prądu w 
miejscowościach: Bielice, Nowe Chrapowo, Par-
sów, Będgoszcz, Chabówko. Powalone drzewa i 
konary w miejscowościach Swochowo i Nowe Li-
nie (uszkodzona Ferma Drobiu) oraz na drodze po-
wiatowej Linie - Swochowo, oraz na drodze gmin-
nej Nowe Linie - Bielice. Gmina Kozielice - zła-
many siup energetyczny w miejscowości Rokity. 
Połamane drzewa i gałęzie na drodze Łozice - Ko-
zielice i częściowo zerwane pokrycie dachowe na 
stodole w miejscowości Mielno Pyrzyckie.

► Gmina Lipiany - powalone drzewa na dro-
gach w miejscowości Lipiany i Wołczyn. Przewró-

cone drzewa na cmentarzu w Lipianach (uszkodzo-
nych 7 nagrobków). Zerwana linia energetyczna w 
miejscowości Osetna i brak prądu w Wołczynie. 
Podtopienia kilku piwnic.

► Gmina Przelewice - zerwane linie energe-
tyczne w miejscowościach Bylice, Ślazowo, My-
śliborki, Przelewice i Jesionowo. Powalone drzewa 
przy drogach powiatowych i gminnych. Zerwanie 
pokrycia dachowego na budynku w Jesionowie. 

► Gmina Pyrzyce - przewrócone 2 drzewa 
na cmentarzu w Pyrzycach (uszkodzonych ok. 30 
nagrobków). Awaria dostaw prądu w miejscowo-
ściach Żabów, Pyrzyce oraz Letnin Górny. Podto-
pienie budynku OSW w Pyrzycach.

► Gmina Warnice - wg oceny służb gminnych 
nie odnotowano zniszczeń i uszkodzeń mienia.

Z urzędów pyrzyckich gmin wiemy, że ich pra-
cownicy nadal dokonują ustaleń, co do skutków 
wywołanych przez orkan Ksawery.

PP

Orkan Ksawery odwiedził powiat pyrzycki 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej  
w Pyrzycach, na wniosek burmistrz Marzeny 
Podzińskiej, radni podjęli uchwałę o nawią-
zaniu współpracy partnerskiej pomiędzy 
miastem i gminą Pyrzyce a miastem i gminą 
Ueckermünde w Niemczech. Będzie to ósme 
partnerstwo, w tym szóste zagraniczne i w 
tej kategorii będzie to najbliższy geograficz-
nie partner, bo oddalony zaledwie o 102 kilo-
metry. Dzięki temu kontakty będą mogły być 
częstsze i mniej kosztowne. 

W uzasadnieniu burmistrz do uchwały czy-
tamy: „Gmina miejska Ueckermünde wystąpiła 
do Gminy Pyrzyce z propozycją podjęcia partner-
stwa. W tym celu odbyły się spotkania reprezentan-
tów Pyrzyc i Ueckermünde: 25 sierpnia 2016 r., 17 
listopada 2016 r., 13 stycznia 2017 r. i 18 kwiet-
nia 2017 r. Podczas spotkań obie strony wyrażały 
chęć podjęcia współpracy, biorąc pod uwagę moż-
liwe korzyści płynące z partnerstwa. Wnioskuję o 
zawarcie Umowy o współpracy partnerskiej, aby 
nie ograniczać nawiązanej współpracy do miesz-
kańców i instytucji, stowarzyszeń itp. działają-
cych tylko na obszarze miasta Pyrzyce, lecz roz-
szerzyć współpracę na szczeblu gminnym. Pro-
ponowana uchwała pozwoli na rozwijanie wielo-
płaszczyznowej współpracy pomiędzy lokalnymi 
społecznościami Niemiec i Polski. Gmina Pyrzyce 
i jej mieszkańcy będą mogli wymieniać doświad-
czenia i informacje w interesujących ich obszarach 
życia. Współpraca z nowymi partnerami to nowa 
sieć kontaktów wewnątrz wielokulturowej społecz-
ności Europy. Gmina Pyrzyce jest członkiem Euro-
regionu Pomerania, lecz do tej pory nie zawarła 
partnerstwa z zagraniczną gminą należącą do tego 
obszaru. Zawarcie umowy o współpracy partner-
skiej między Gminami Pyrzyce i Ueckermünde 
stworzy warunki do partnerskiego pozyskiwania 
środków z Euroregionu Pomerania. Podpisanie 
umowy o współpracy partnerskiej Pyrzyc i Uecker-
münde wzmocni i poszerzy dotychczasową współ-
pracę międzynarodową Pyrzyc, pozwoli na nawią-
zanie oficjalnej współpracy w dziedzinach m.in.: 
kultury, oświaty, sportu, gospodarki, turystyki, 
służby zdrowia, tworzenia wspólnych projektów”

PP
   

Tylko 102 kilometry
do partnerstwa

Zniszczenia w Lipianach po przejściu orkanu
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Powiedział jeden z głównych 
oskarżanych w pyrzyckiej aferze do-
tyczącej korupcji wyborczej w 2010 i 
2014 roku podczas wyborów burmi-
strza Pyrzyc. Po prawie trzech latach 
śledztwa i gromadzenia dowodów 21 
września rozpoczęło się pierwsze po-
siedzenie sądu w w/w sprawie. Na ła-
wie oskarżonych zasiadł J.M.O. i 15 
innych mieszkańców gminy Pyrzyce.

W skrócie stawiane oskarżonym 
zarzuty to kupowanie głosów na kan-
dydata burmistrza J.M.O. za butelki 
wódki oraz przekazywanie informa-
cji na temat, kto jeszcze nie głoso-
wał, frekwencji, poświadczaniu nie-
prawdy na upoważnieniach do gło-
sowania w wyborach za inną osobę. 
Co do wątku alkoholowego w akcie 
oskarżenia czytamy: - „W toku pro-
wadzonego śledztwa ustalono, iż w 
2010 i 2014 r., przed wyborami sa-
morządowymi w Pyrzycach, miały 
miejsce przypadki głosowania przez 
wyborców w określony sposób w 
zamian za przyjmowanie korzyści 
majątkowych w postaci alkoholu.  
W 2014 r. przeznaczony na ten cel al-
kohol był przechowywany w pomiesz-
czeniach biurowych na stadionie przy 
ul. Sportowej 5 w Pyrzycach. Klu-
czami do tych pomieszczeń dyspono-
wał wyłącznie C.G. Stąd alkohol był 
przewożony do pomieszczeń OSiR w 
Pyrzycach przy ul. Rolnej, do których 
to dostęp również miał tylko C.G. Al-
kohol ten miał być przeznaczony dla 
potencjalnych wyborców, którzy zde-

Nie ma co kłamać,
byłem na podsłuchu

cydowaliby się głosować na J.M.O., 
który w wyborach kandydował na 
Burmistrza Pyrzyc…” 

Po przegranych wyborach w za-
rejestrowanej przez służby rozmo-
wie telefonicznej między J.M.O. a 
C.G. słyszymy – „K…wa pal te do-
kumenty... pal te papiery……” 

Oskarżony C.G. zeznaje - „…. 
materiały wyborcze wszystkie były u 
ówczesnego burmistrza, ja nie dys-
ponowałem żadnymi materiałami 
wyborczymi i nie kojarzę żebym coś 
sprzątał po kampanii wyborczej…” 
Po odczytaniu kolejnego protokołu z 
podsłuchu oskarżony C.G. zeznaje - 
„…ja się tego nie wypieram, ale chcę 
dodać, że te wszystkie dokumenty 
zostały w tym drugim pomieszczeniu 
biurowej hali, to pomieszczenie 
kiedyś było sekretariatem, później 
było biurem dyrektora i biurem sek-
cji. Chodzi o te koperty, które nie zo-
stały rozniesione, nikt nie spodziewał 
się, że będzie druga tura wyborów i 
to musiało być spalone…”.

Po kolejnych odczytaniach pro-
tokołów z podsłuchów C.G. powta-
rzał wielokrotnie - „…nie przypomi-
nam sobie tej rozmowy, nie kojarzę 
tej rozmowy, nie przychodzi mi nic do 
głowy, nie wiem, co miałem na my-
śli…ja nie mam żadnych zaburzeń 
pamięci, moje schorzenie takich za-
burzeń nie powoduje…nigdy nie le-
czyłem się na żadne schorzenia zwią-
zane z zapamiętaniem ……nigdy nie 

miałem zaburzeń pamięci teraz z wie-
kiem mam coraz więcej…”.

Jaką presję wywierał główny 
oskarżony J.M.O. na swoich pod-
władnych może świadczyć zeznanie 
oskarżonego M.L. – „…ze wcześniej-
szych relacji wiedziałem, że mimo to, 
że nie było żadnego rygoru, nie było 
żadnej groźby ja i tak odebrałem to tak, 
że nie wolno mi było się sprzeciwić, w 
tamtej chwili nie wchodziła opcja od-
mowy, bo ja bałem się konsekwen-
cji zwolnienia z pracy …….w pew-
nym momencie było tak, że gdyby pan 
J.M.O. powiedział że mam skoczyć do 
Odry to tak bym zrobił. Wcześniej były 
już takie sytuacje, że musiałem pod-
jąć trudne decyzje na prośbę J.M.O. 
to chodziło o zupełnie inną sytuację, 
sprawa dotyczyła wycinki drzew na te-
renie gminy, wtedy też musiałem zro-
bić coś, co było sprzeczne z moim po-
czuciem na prośbę J.M.O. to też było 
jakieś postępowanie karne. Odma-
wiam odpowiedzi na pytania tego do-
tyczące, obawiam się, że mogłoby to 
narazić mnie na odpowiedzialność…”

Oskarżona M.N. zeznaje _ „…
przed wyborami J.M.O. stwierdził, że 
jak przegra wybory, to on sobie pora-
dzi, a oni będą biedni, bo ich wszyst-
kich zwolni nowa burmistrz...”

Inny oskarżony P.O. zeznaje na 
temat alkoholu, który był wręczany 
w zamian za głosowanie na J.M.O. 
– „…chodziło o głosowanie na pana 
J.M.O., ten alkohol miał zapach nafty, 
on był w szklanej butelce bez bande-

roli nie pamiętam etykiety, nie była 
oryginalna. Ja wypiłem kieliszek, nie 
szło tego pić, bo było takie niedobre, 
to był alkohol taki, że robiło się  
z niego mleko………jak ja dostawa-
łem ten alkohol, to każdy wiedział, 
że kto pójdzie zagłosować na pana 
J.M.O. to dostanie butelkę wódki, 
pod sklepem to jeden drugiemu ta-
kie rzeczy przekazywał, nikt inny 
nie proponował mi alkoholu za gło-
sowanie……ja najpierw zagłosowa-
łem, a potem wypiłem wódkę, było 
powiedziane, że jak pójdę to dostanę 
wódkę, dlatego poszedłem, żeby do-
stać wódkę…” 

Zgromadzony materiał i prze-
słuchania okazały się tak obszerne, 
że sąd nie przesłuchał wszystkich 
oskarżonych 21 września, nie udało 
się to także z powodu choroby jed-
nego z adwokatów na posiedzeniu 28 
września. 

Kolejne posiedzenia sądu w tej 
sprawie zaplanowane są na 19 i 26 
października 2017, jak widać sąd in-
tensywnie podszedł do zadania, za-
pewne duże znaczenie ma fakt zbli-
żających się kolejnych wyborów sa-
morządowych, przed którymi wy-
padałoby wydać wyrok choćby  
w pierwszej instancji.

RT
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 24/2017, nr 
25/2017, nr 26/2017, nr 28/2017, nr 29/2017, nr 30/2017, nr 
31/2017, 32/2017, nr 33/2017, nr 34/2017, nr przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

O kilku lat radni, mieszkańcy Lipian,  
w szczególności z okolic miejscowości Dębiec, 
poruszają, gdzie się da, swoje zastrzeżenia co 
do jakości rekultywacji dawnego, gminnego 
wysypiska śmieci. 

Zanim o tym, co dziś dzieje się w sprawie, 
przytoczmy zapisy umowy dzierżawy zawartej  
w dniu 25 stycznia 2012 roku w Lipianach pomię-
dzy Burmistrzem Lipian inż. Krzysztofem Irene-
uszem Boguszewskim a firmą Usługi Ekologiczne 
„EKOSAD” z siedzibą w Bielawie, której  przed-
miotem jest teren położony w obrębie Dębiec gm. 
Lipiany oznaczony ewidencyjnie jako działki nu-
mer 36/6 o powierzchni 3,85 ha. Firma EKOSAD 
zobowiązała się do:

a. wykonania zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami rekultywacji kwatery nr 1 nieczynnego 
składowiska odpadów komunalnych znajdują-
cego się na terenie dzierżawionej nieruchomości. 
Termin rozpoczęcia rekultywacji nie później niż 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy  
a zakończenie rekultywacji - 5 lat od jej 
rozpoczęcia,

b. wykorzystania do rekultywacji jedynie od-
pady określone rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów poza instalacjami  
i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz.365^ 2006r.),

c. prowadzenia przez okres dzierżawy moni-
toringu nieczynnego składowiska oraz jego kon-
tynuacji w przypadku przedłużenia umowy dzier-
żawy lub wykupu nieruchomości. Czas prowadze-
nia monitoringu zgodny z obowiązującymi przepi-
sami. Dzierżawca zobowiązany jest do przekazy-
wania wyników monitoringu do WIOŚ w Szcze-
cinie, Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz 
Burmistrzowi Lipian,

d. utrzymania czystości i porządku na dzierża-
wionym terenie, bieżącej likwidacji dzikich wysy-
pisk, zlecania usuwania odcieków znajdujących się 
w zbiorniku bezodpływowym i pokrywanie jego 
kosztów,

e. dbania o istniejące ogrodzenie kwatery i uzu-
pełniania ubytków,

f. dbanie o istniejące na nieruchomości nasa-
dzenia oraz usuwanie wiatrołomów we własnym 
zakresie.

§ 5. Przy dokonywaniu czynności, o których 
mowa w § 4 Dzierżawca zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad oraz warunków określonych 
w projekcie zamiennym dotyczącym rekultywacji 
technicznej i biologicznej kwatery na składowi-
sku Dębiec stanowiącym załącznik do niniejszej 
umowy.

Niestety, przez ostatnich kilka lat mieszkańcy 
Lipian mieli sporo zastrzeżeń szczególnie do za-
cytowanego powyżej zobowiązania. Mieszkańców 
i radnych bulwersuje także kwota czynszu dzier-
żawnego, która zgodnie z zawartą umową wyno-
siła w 2012 roku 124 zł brutto za rok dzierżawy. 
Jak widać i słychać, końca uwag i prac nie widać, 
a sprawą po raz kolejny zajęli się radni i skierowali 
kolejne już pismo do Zachodniopomorskiego In-
spektora Ochrony Środowiska, fragmenty poniżej:

„………Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Miej-
skiej w Lipianach do zajęcia się sprawą nieprawi-
dłowości w przebiegu rekultywacji nieczynnego 
składowiska odpadów, znajdującego się na terenie 
nieruchomości nr 36/6 obręb Dębiec, gmina Li-
piany, zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie 

postępowania sprawdzającego w zakresie prawi-
dłowości prowadzonej rekultywacji w odniesieniu 
do zagrożenia dla obszaru przyległego do składo-
wiska, w szczególności jeziora Wądół. Na składo-
wisko w większości są przywożone będące w rzad-
kiej konsystencji osady ściekowe, po których wy-
ładunku tworzą się rozlewiska wokół terenu skła-
dowiska oraz odcieki przemieszczające się w kie-
runku jeziora Wądół…”, „……W przedmiotowej 
sprawie wielokrotnie mieszkańcy gminy kierowali 
zgłoszenia i petycje do Rady Miejskiej i Burmi-
strza Lipian informując o zagrożeniu związanym  
z przedostawaniem się odcieków ze składowiska do 
wód gruntowych, sprawą składowiska wielokrotnie 
zajmowała się także komisja rady. Problem wydo-
stających się poza składowisko odcieków był rów-
nież komunikowany podczas sesji przez radnych 
oraz sołtysa Sołectwa Dębiec”.

 „Gmina Lipiany nie byłaby w stanie wyko-
nać rekultywacji wysypiska z własnych środków, 
to byłyby miliony złotych wydanych na uporząd-
kowanie tego terenu. Czynsz dzierżawny jest ni-
ski, bo gdybyśmy chcieli na tej operacji jeszcze 
zarabiać to nikt by się do nas nie zgłosił. Jeżeli 
chodzi o sprawy prawidłowości prowadzenia re-
kultywacji, to monitorujemy temat na bieżąco  
i każde uwagi mieszkańców i radnych przekazu-
jemy do dzierżawcy, a przede wszystkim do insty-
tucji, które mają prawo dokonywać kontroli w tym 
zakresie. Gmina Lipiany zleciła nadzór nad re-
alizacją prac dotyczących rekultywacji firmie ze-
wnętrznej, która monitoruje stan prac. Mogę po-
wołać się na jej ustalenia, że wyniki badania wód 
podziemnych nie budzą żadnych zastrzeżeń środo-
wiskowych. Co świadczy o tym, że odcieki z wysy-
piska nie dostają się do wód gruntowych i dalej 
do jeziora Wądół. Wykonawca rekultywacji powo-
łując się na pogodę w okresie letnim, zgłosił zna-
czące utrudnienia w procesie rekultywacji. Jedno-
cześnie deklaruje, że na wysypisko nie będą przy-
wożone już komunalne osady ściekowe, a głównie 
popioło-żużle celem ich wymieszania i utworze-
nia warstwy glebotwórczej. W ostatnim raporcie 
o stanie zawansowania prac na wysypisku, zna-
lazły się nasze uwagi dotyczące nieprawidłowości 
przy rekultywacji. Mam nadzieję, że wydłużony 
czas na prace, o który poprosił dzierżawca spo-
woduje, że wykona on zalecenia i nie będzie wię-
cej uwag do jego działalności” – powiedział bur-
mistrz Krzysztof Boguszewski.

RT

Uciążliwa rekultywacja w Lipianach 
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Treść ogłoszenia

Wypełniony kupon można wysłać na adres redakcji: Dwutygodnik Puls 
Powiatu ul. Bema 22, 74-240 Lipiany lub wypełniony i zeskanowany kupon 
wysłać e-mailem: redakcja@pulspowiatu.pl. Ogłoszenie zostanie opublikowa-
ne w najbliższym wydaniu „Pulsu Powiatu”.

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Sprzedam 
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 72,66 m2 w Pyrzycach

tel. 692 561 929

Kupię
Kupię mały domek w Lipianach lub okolicy, może być 

w Pyrzycach lub okolicy  tel. 530 988 284

3 października w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach odbyła się kon-
ferencja prasowa Burmistrz Pyrzyc 
Marzeny Podzińskiej, na którą zo-
stały zaproszone lokalne i regionalne 
media.

W spotkaniu uczestniczyli Ro-
bert Betyna – zastępca Burmistrz 
Pyrzyc, Danuta Bartków – skarbnik 
Gminy Pyrzyce oraz Rafał Roguszka 
– dyrektor Pyrzyckiego Domu Kul-
tury. Na konferencji przedstawiono 
dyrektora Pyrzyckiego Domu Kul-
tury, zapoznano z wykonaniem bu-
dżetu za I półrocze 2017 roku, omó-
wiono sprawy bieżące.

KONFERENCJA PRASOWA 
BURMISTRZ PYRZYC 
MARZENY PODZIŃSKIEJ

Lokal mieszkalny nr 36B/2 o pow. 67,80 m2, stanowiący 
własność Gminy Bielice, położony w obrębie geodezyjnym 
Swochowo wraz z udziałem 307/1000 w częściach  wspólnych 
budynku oraz prawie współwłasności działki oznaczonej nume-
rem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia w budynku gospo-
darczym o pow. uż. 16,20 m2 wraz z udziałem ¼ w częściach  
wspólnych budynku i prawie współwłasności działki nr 413/2 o 
pow. 720m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, 
łazienki z wc, przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piw-
nica o pow. uż. 7,80 m2. Cena: 52 221,00 zł Wadium: 5 000,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 13.11.2017r. na rachunek ban-
kowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bieli-
cach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Lokal mieszkalny 
zwolniony jest z podatku VAT. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 
91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 Pytania do Burmistrz Pyrzyc doty-
czyły m.in. kosztów reformy oświaty 
na terenie gminy Pyrzyce, stanu za-
trudnienia nauczycieli w gminnej 
oświacie, kontroli gospodarstw wiel-
kotowarowych na terenie gminy Py-
rzyce w kwestii nawożenia nawozami 
naturalnymi, w związku z obowiązy-
waniem na terenie gminy Pyrzyce Ob-
szaru Szczególnie Narażonego na za-
nieczyszczenia związkami azotu po-
chodzącymi ze źródeł rolniczych.

Całą konferencję można obej-
rzeć na: http://tvkaura.pl/inne-pro-
dukcje-tv-aura/177-konferencja-pra-
sowa-03-10-2017

Sołtys (z niem. Schuldheiß, 
Schultheiß, Scholtis, Schulte(s)  
i Schulz(e), sędzia, ten, który wska-
zuje winnego; forma zlatynizowana 
scultetus, solthetus) – przedstawi-
ciel lokalnej społeczności, przeważ-
nie wiejskiej. Jego rola począwszy 
od średniowiecza ulegała poważ-
nym zmianom i od 1990 roku w Pol-
sce jest organem wykonawczym so-
łectwa. Sołtys w średniowieczu był 
postawiony przez feudalnego pana 
na czele wsi lokowanej na prawie 
niemieckim. 

W Polsce rozbiorowej i w okre-
sie międzywojennym sołtys stał na 
czele najniższej jednostki podziału 
administracyjnego – gromady. W la-
tach 1954–1972 sołtys był pośred-
nikiem między mieszkańcami wsi a 
gromadzką radą narodową, po 1973 
roku między mieszkańcami a gminną 
radą narodową oraz naczelnikiem 
gminy. Pewnie kiedyś także i dziś 
nie jest to łatwa fucha, stąd też czę-
ste zmiany na tym stanowisku także 
w gminach powiatu pyrzyckiego.  
 

Wszystkim samorządom gmin-
nym naszego powiatu zadaliśmy py-
tanie - Ile razy do dnia 31 września 
2017 organizowano w gminie wy-
bory uzupełniające do rad sołeckich 
od początku nowych kadencji?

● Bielice - Od początku nowej 
kadencji do 31 września 2017r. orga-
nizowano jeden raz wybory uzupeł-
niające do rad sołeckich, zmiana do-
tyczyła rezygnacji z pełnienia funkcji 
sołtysa.

● Kozielice - Do dnia 31 wrze-
śnia 2017 r. w gminie Kozielice, wy-
bory uzupełniające do rad sołeckich 
od początku nowej kadencji zorgani-
zowano 3 razy.

● Przelewice - Od początku ka-
dencji zorganizowano wybory uzu-
pełniające do Rad Sołeckich w 7 so-
łectwach gminy Przelewice (Lucin, 
Żuków 2x, Topolinek, Jesionowo 4x, 
Laskowo, Kłodzino i Kluki). Łącznie 
wybory uzupełniające do Rad Sołec-
kich w gminie Przelewice organizo-
wano dotychczas 11 razy.

● Lipiany - Od początku no-
wej kadencji rad sołeckich do dnia 
30.09.2017 r. organizowano w gmi-
nie dwa razy wybory uzupełniające.

● Pyrzyce - Do dnia 30 wrze-
śnia br. zorganizowano 9 razy wy-
bory uzupełniające do Rad Sołeckich 
w następujących miejscowościach: 
Pstrowice, Giżyn (2 razy), Obro-
mino, Rzepnowo (3 razy) oraz Brze-
sko (2 razy).

● Warnice - Od początku ka-
dencji do dnia 31 września 2017 
roku dwukrotnie organizowano wy-
bory uzupełniające do rad sołeckich 
w związku z rezygnacją sołtysów w 
miejscowości Obryta oraz Wójcin. 
Informuję również, że w związku 
z podziałem miejscowości War-
nice na dwa odrębne sołectwa od-
były się wybory sołtysa i rady sołec-
kiej w nowo utworzonym sołectwie 
Warnice-Przysiółek. 

PP
 

Sołtys na urzędzie 
jak saper 

WÓJT GMINY BIELICE, 
OGŁASZA,

ŻE W DNIU 17 LISTOPADA 2017 r. O GODZ. 900
ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
GMINY BIELICE:
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4 października b.r. na malowni-
czych terenach przy Miejsko -Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Lipianach 
tuż przy jeziorze Wądół odbył się 
finał powiatowy Sztafetowych Bie-
gów Przełajowych organizowany 
przez Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach  
i Zespół Szkół w Lipianach. Po nie-
dawnej reformie oświaty w naszym 
powiecie przybyło szkół, a co za 
tym idzie wzrosła również frekwen-
cja na zawodach sportowych. W tej 

BIEGI PRZEŁAJOWE W LIPIANACH

masowej imprezie wzięło udział po-
nad 400 uczniów wszystkich typów 
szkół. Łącznie w protokole odnoto-
wano 41 reprezentacji w kategorii 
dziewcząt i chłopców. To rekord fre-
kwencji odnotowany w dotychczaso-
wej działalności PMOS. Na starcie 
obecna była dyrektor Zespołu Szkół 
w Lipianach Dorota Chrobrowska, 
która wspólnie z dyrektorem PMOS 
dokonała oficjalnego otwarcia za-
wodów oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipianach Artur Lipski, 

jednocześnie nauczyciel w-f w tej 
placówce, który omówił trasy bie-
gowe. Ta impreza przypisana jest do 
Lipian od ładnych kilku lat nie bez 
powodu. Bliskość jeziora, przejrzy-
ste trasy i możliwość skorzystania z 
zaplecza MGOK-u spowodowały, że 
ta masowa impreza idealnie wpisuje 
się w to właśnie miejsce. Organiza-
torzy zadbali, aby wszyscy uczest-
nicy mogli zjeść pyszną grochówkę 
i napić się ciepłej herbaty z cytryną, 
a najlepsze szkoły otrzymały pamiąt-

kowe statuetki i dyplomy.  Pyrzycki 
PMOS składa serdeczne podzięko-
wania dyrektorowi MGOK w Lipia-
nach Ryszardowi Tańskiemu za udo-
stępnienie terenu, dyrektor Dorocie 
Chrobrowskiej za włączenie się w or-
ganizację zawodów i nauczycielom 
w-f: Arturowi Lipskiemu, Rajmun-
dowi Sulżycowi i Krzysztofowi Tro-
janowskiemu za profesjonalne przy-
gotowanie imprezy pod względem 
organizacyjnym. 

P. Olech

Już za kilka dni będzie zasiedlany 
budynek danego dworca PKP w Py-
rzycach, będą tam kolejne mieszka-
nia, a i estetyka tego miejsca ulegnie 
poprawie. Na postawione na ostat-
niej konferencji pytanie, co z tere-
nami po kolejowymi otrzymaliśmy 

Po dworcu kolej 
na tory kolejowe

od pani burmistrz, oprócz odpowie-
dzi, także kopię pisma skierowa-
nego do „Polskich Kolei Państwo-
wych” Spółka Akcyjna w Warsza-
wie w marcu tego roku. „Po analizie 
możliwości pozyskania i zagospoda-
rowania terenów położonych w gra-

nicach administracyjnych miasta,  
a także ocenie porządku i czystości 
w mieście, zwracam się do Państwa 
z propozycją i prośbą o nieodpłatne 
przekazanie Gminie Pyrzyce działki 
nr 16/43 o pow. 6.7945 ha położnej 
w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta 
Pyrzyce stanowiącej nieczynny frag-
ment traktu kolejowego. W/w nie-
ruchomość, położona jest w bardzo 
newralgicznym miejscu Pyrzyc i jest 
dziś miejscem zaniedbanym i bardzo 
nieestetycznym, co u wjeżdżających, 
przejeżdżających przez nasze mia-
sto może rodzić mylny (brudny i nie-
estetyczny) obraz Pyrzyc. Na dzień 
dzisiejszy nie mamy także wiedzy  
o tym, czy istnieje jakiś plan zago-
spodarowania tego miejsca i zadba-
nia o jego estetykę, a pozostawie-
nie tego tematu na kolejne lata w ta-
kim stanie, jakim jest obecnie, jest 
dla mnie i dla mieszkańców Pyrzyc 
nie do zaakceptowania. Obecnie na 
kilku sąsiednich działkach wykony-
wane są inwestycje, takie jak tworze-
nie „Dworca autobusowego”, adapta-
cja byłego budynku dworca z prze-
znaczeniem na mieszkania socjalne 
realizowana przez Gminę Pyrzyce, 
dobiega końca budowa budynku 
handlowego realizowana przez Pol-
skie Składy Budowlane „Mrówka”. 
Wszystkie te zadania realizowane są 

w bezpośrednim sąsiedztwie działki 
nr 16/43 wpływając znacząco na po-
prawę zagospodarowania tej czę-
ści miasta i jego estetykę. Niestety, 
widok nieruchomości należącej do 
PKP nie przystoi staraniom na dział-
kach sąsiednich, gdzie trwają inwe-
stycje, ponieważ Państwa działania 
z zakresu utrzymania nieruchomości  
w należytym stanie skupiają się jedy-
nie na doraźnych czynnościach po-
dejmowanych na skutek naszych in-
terwencji.  Dlatego też, moja propo-
zycja nieodpłatnego przekazania w/w 
działki gminie Pyrzyce, według mnie 
rozwiąże nieestetyczny problem na-
szego miasta jak i z Państwa zdejmie 
obowiązek utrzymywania porządku 
na tym terenie, a co za tym idzie po-
noszenia na ten cel kosztów. Działki 
po ewentualnym przekazaniu zosta-
łyby wykorzystane na realizację za-
dań własnych Gminy Pyrzyce, tj. 
utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej 
od ul Stargardzkiej do ul. Przyszłości 
oraz drogi wewnętrznej łączącej ul 
Stargardzką z ul. Szczecińską, zgod-
nie z załącznikiem graficznym. Ze 
względu na wagę sprawy dla miesz-
kańców naszego miasta oraz złożo-
ność procedury ewentualnego przeję-
cia, proszę o rozważenie mojej pro-
pozycji w jak najkrótszym terminie”

PP
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Kika dni temu ponownie w na-
szym powiecie lało i wiało, nie miało 
to już większego wpływu na zbiory 
zbóż, bo albo są one już zebrane albo 
zaorane. Dziś kończy się pierwszy 
etap dochodzenia przez rolników do 
odszkodowań, kredytów preferencyj-
nych czy też innej zapowiedzianej 
przez rząd pomocy. Jednak początek 
musi być na polu, gdzie komisja do 
spraw szacowania szkód ocenią, co 
na polu uczyniła natura. 

W większości gmin zakończyły  
już prace specjalne komisje i o ich 
działalność zapytaliśmy burmistrzów 
i wójtów pyrzyckich – „Proszę o po-
danie informacji na temat ilości zło-
żonych przez rolników wniosków klę-
skowych, a także jaka ilość z nich 
została już rozpatrzona na dzień 31 
września 2017 oraz ilu z nich wystą-
piło o umorzenie podatku rolnego”.

►Bielice - wpłynęło 95 wnio-
sków klęskowych, które zostały roz-
patrzone oraz dwa wnioski o umorze-
nie podatku rolnego.

►Kozielice - Ilość złożonych 
przez rolników wniosków o szaco-
wanie szkód – 98, ilość rozpatrzo-
nych wniosków wg stanu na 31 wrze-
śnia 2017 r. - 98 z czego sporządzo-

nych protokołów - 25, ilość rolników, 
którzy wystąpili o umorzenie po-
datku rolnego - 61.

►Przelewice - wpłynęło 75 
wniosków o szacowanie szkód po-
wstałych w związku z wystąpieniem 
niekorzystnego zjawiska atmosfe-
rycznego, wszystkie zostały rozpa-
trzone. Z prośbą o umorzenie po-
datku rolnego wystąpiło 3 rolników.

►Lipiany - Wpłynęły do Urzędu 
42 wnioski od rolników o oszacowa-
nie strat powstałych w wyniku desz-
czy nawalnych.

 Na dzień 30.09.2017 r. dokonano 
szacunków na wszystkich gruntach 
wskazanych we wnioskach rolników.

 Obecnie trwają prace końcowe 
przy sporządzaniu protokołów, które 
zostaną przekazane do Wojewody w 
Szczecinie celem dalszej weryfikacji. 

Na dzień 30.09.2017 r. złożono 6 
podań o umorzenie podatku rolnego 
w związku z wystąpieniem klęski 
deszczu nawalnego oraz 1 podanie o 
odroczenie podatku. Jednocześnie in-
formuję, iż wpłynęły również 2 po-
dania o umorzenie podatku rolnego 
z tytułu klęski, jednakże ci wniosko-
dawcy nie występowali o oszacowa-
nie szkód.

►Pyrzyce - Do 30 września br. 
wpłynęło do Urzędu Miejskiego w 
Pyrzycach 226 wniosków rolników  
o szacowanie szkód w związku z wy-
stąpieniem niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego, jakim były ulewne 
deszcze/deszcze nawalne. Dodatkowo 
złożone zostały 2 wnioski o oszaco-
wanie szkód powstałych na przydo-
mowych ogródkach.  Wszystkie 228 
wnioski do dnia 30 września zostało 
oszacowane. Do Urzędu wpłynęło 15 
podań o umorzenie podatku.

►Warnice - do urzędu Gminy 
Warnice wpłynęło 30 wniosków o sza-
cowanie strat w uprawach w związku 
z niekorzystnymi warunkami atmos-

ferycznymi. Do dnia 31.09.2017 r. 
komisja powołana przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego przepro-
wadziła czynności szacowania strat  
w uprawach w związku z niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi 
u wszystkich rolników, którzy zło-
żyli wnioski. Obecnie sporządzane są 
przez komisję protokoły z szacowa-
nia strat. Na dzień 31.09.2017 r. został 
złożony 1 wniosek o umorzenie po-
datku rolnego w związku ze szkodami 
powstałymi w wyniku niekorzystnych 
warunków atmosferycznych.

PP

Procedury 
klęskowe


