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W miniony piątek w sali widowiskowej Py-
rzyckiego Domu Kultury odbyła się Gala 50-le-
cia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce. 
Zespół skupia w swojej działalności doświadcze-
nia zespołów ludowych działających w Pyrzycach 
przez 50 lat - powstał w wyniku połączenia działa-
jącego od 1967 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemi 
Pyrzyckiej” oraz pracującego od 1981r. Zespołu 
Pieśni i Tańca „Małe Pyrzyce”. Obecni członkowie 
zespołu to już kolejne pokolenie młodych pyrzy-
czan wychowywane w poszanowaniu polskiej kul-
tury ludowej. Tańce narodowe – polonez, mazur, 
krakowiak, oberek, kujawiak; wiązanki tańców  
z regionów – lubelskiego, rzeszowskiego, kaszub-
skiego, łowickiego; tańce górali ze Spisza i naj-
ważniejsza dla nas polka pyrzycka oraz zrekon-
struowane na podstawie dawnych rycin i fotogra-
fii stroje dawnych mieszkańców Pyrzyc, to tylko 
część dorobku zespołu, który obchodzi dziś swój 
jubileusz. „Od początku istnienia zawsze w nazwie 
zespołu było odniesienie do miejsca, z którego ze-
spół się wywodzi, ziemi pyrzyckiej, Małe Pyrzyce, 

50-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce

Pyrzyce. Podczas niezliczonych koncertów w set-
kach miast i miasteczek w Polsce i za granicą, za-
wsze zespół reprezentował nas, mieszkańców mia-
sta i gminy Pyrzyce, prezentował pyrzycką kul-
turę ludową, wyjątkowy pyrzycki strój ludowy, 
swoje artystyczne umiejętności. Zespół jest dziś 
najbardziej rozpoznawalną kulturalna marką na-
szej gminy i regionu, naszym kulturalnym amba-
sadorem. Spoglądając wstecz, na historię zespołu, 
należy myśleć o jego przyszłości, kolejnych po-
koleniach dzieci, młodzieży, które zechcą przejąć 
dorobek zespołu, doskonalić go i być dumą na-
szej gminy. Mam nadzieję, że w dobie setek atrak-
cji, jakie czekają na młodego człowieka, uda się 
nam wspólnie zachęcić wielu z nich do tego, by ze-
spół mógł obchodzić kolejne jubileusze, by nadal  
w tak wspaniały sposób cieszył nas swoimi wy-
stępami i reprezentował nas mieszkańców miasta  
i gminy Pyrzyce podczas kolejnych licznych kon-
certów, z całego serca tego zespołowi i nam życzę” 
– powiedziała podczas uroczystości burmistrz Ma-
rzena Podzińska. 

Obecnie Zespół Pieśni i Tańca PY-
RZYCE działa w Pyrzyckim Domu Kultury  
i pracuje w 4 grupach tanecznych, z dziećmi 
i młodzieżą w wieku od 5 do 25 lat, oraz ka-
peli i liczy razem ponad 80 osób, niektórzy tan-
cerze są związani z zespołem od ponad 15 lat.
Jako jedyny w Polsce zespół posiada zre-
konstruowane na podstawie dawnych rycin  
i fotografii stroje dawnych mieszkańców Pyrzyc,  
w których prezentuje tańce pomorskie z regionu 
Pyrzyc i Szczecina, zapisane w końcu XIX i pocz. 
XX wieku. Instruktorzy zespołu to Joanna Suwiń-
ska, Janusz Urbański.

PP
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	 Te	słowa	Jana	Pawła	II	przyświecały	dębnowskim	wolontariuszom	
XVII	 edycji	Szlachetnej	Paczki.	W	akcję	włączyło	 się	 też	wielu	mieszkań-
ców	Lipian	–	w	tym	roku	wspieraliśmy	dwie	rodziny	z	Dębna	–	ojca	samot-
nie	wychowującego	czworo	dzieci	 i	 rodzinę,	w	której	ojciec	zachorował	na	
nowotwór.	Spełniliśmy	wszystkie	potrzeby	wskazane	w	arkuszu	zgłoszeń	–	
do	Dębna	zawieźliśmy	m.	in.	tapczan,	stół,	biurko,	junkers,	żywność,	środki	
chemiczne,	przybory	szkolne,	dwa	krzesła	biurowe,	nowe	ubrania,	zabawki	
dla	 dzieci,	 zadbaliśmy	 też	 o	 to,	 żeby	 święta	 były	 słodkie.	Mamy	 nadzieję,	
że	 daliśmy	 im	nadzieję	 na	 lepsze	 jutro.	Wszystkim	darczyńcom	 serdecznie	
dziękujemy	–	Wy	sprawiacie,	 że	 łatwiej	wierzyć,	 iż	 „ludzi	dobrej	woli	 jest	
więcej	i	ten	świat	nie	zginie	nigdy	dzięki	nim...”

J.H.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Szlachetna paczka z Lipian

24	 listopada	 w	 Domu	 Strażaka,	
podczas	 XXXIX	 Sesji	 Rady	Gminy	
odbyło	 się	 uroczyste	 wręczenie	 na-
gród,	kwiatów	i	medali	dla	wyjątko-
wych	osób.	Pani	Ewa	Hancz	–	tego-
roczna	 laureatka	 plebiscytu	 Ludzie	
Ziemi	 Pyrzyckiej,	 prezes	 Stowarzy-
szenia	 Coolturalni,	 wieloletni	 pra-
cownik	biura	LGD	Ziemia	Pyrzycka,	
koordynator	 realizowanych	 na	 te-
renie	 gminy	Warnice	 projektów	 dla	
dzieci	 i	 seniorów	 –	 odebrała	 z	 rąk	
wójta	 gminy	Warnice	Anny	Hackie-
wicz-Gębskiej	 oraz	 przewodniczą-
cego	 Rady	 Gminy	 Marka	 Brodow-
skiego	 –	 list	 gratulacyjny	 oraz	 bu-
kiet	 kwiatów.	W	 ten	 sposób	podzię-
kowano	 pani	 Ewie	 Hancz	 za	 wkład	
i	 zaangażowanie	w	 poprawę	 jakości	
życia	dzieci	i	seniorów	naszej	gminy.	
Do	 wyróżnienia	 wytypowało	 panią	
Ewę	–	Stowarzyszenie	Biesiada.

Drugi	 podniosły	 moment,	 który	
był	niezwykle	wzruszający	–	to	wrę-
czenie	 medali	 SUPERBOHATE-

Warnice mają superbohaterów 

ROM	 –	 osobom	 biorącym	 udział	 
w	 akcji	 ratowniczej	 podczas	 pożaru	
5	października	w	Warnicach.	Pan	Ra-
fał	Dutka,	Weronika	Sitkowska,	Bar-
tosz	 Sitkowski	 oraz	Gracjan	Piec	 to	
osoby,	które	na	miejscu	tragedii	poja-
wiły	się	jako	pierwsze	i	bez	wahania	
ruszyły	 z	 pomocą,	 narażając	 swoje	
zdrowie,	a	nawet	życie.

	Tak	bohaterski	czyn	zasługuje	na	
pochwałę	i	ogromne	podziękowania.	
Superbohaterom	 swoje	 gratulacje	 
i	wyrazy	uznania	złożyli	komendant	
Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Py-
rzycach	pan	Jacek	Marchlewicz	,	za-
stępca	komendanta	powiatowego	Po-
licji	w	Pyrzycach	pan	Jarosław	Czaja,	
wójt	gminy	Warnice	wraz	z	przewod-
niczącym	Rady	Gminy	oraz	gość	naj-
ważniejszy	–	Filip	Piec	z	mamą,	który	
osobiście	podziękował	za	uratowanie	
mu	życia.	Była	to	chwila	bardzo	uro-
czysta	i	ogromnie	wzruszająca.	Gra-
tulujemy	bohaterom.

Rozpoczęły	się	prace	polegające	na	wymianie	zniszczonego	pokrycia	da-
chowego	 i	 zastąpienia	 go	 nową	 dachówką	 na	 budynku	 Szkoły	Muzycznej	 
w	Pyrzycach.	Wykonawcą	prac	 jest	Zakład	Budownictwa	Ogólnego	Leszek	
Gołębiowski,	planowany	koszt	inwestycji	to	kwota	153.660,00	zł,	a	przewi-
dywany	termin	zakończenia	prac	-	marzec	2018	r.

Rozpoczął	się	remont	dachu	
na	budynku	Szkoły	Muzycznej	

Na zdjęciu jedna  
z kilku partii składających 
się na Szlachetną Paczkę
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 ˃ Świerk zwykły

  ˃ Świerk srebrny 
Zapraszamy na plantacje 
  w Dziedzicach 

      Telefon 785 858 614
  

SPRZEDAŻ 
CHOINEK 

5 lat temu, kiedy jeszcze Fabryka 
Armatur w Lipianach pracowała na 
resztkach sił, jej właściciel podjął 
decyzję, że w niewykorzystanych 
halach zakładu zainstaluje „nowa-
torskie” urządzenia do produkcji pa-
liwa z plastikowych butelek. Instala-
cje kilka lat testowano, regulowano  
i zwożono do fabryki tony, albo me-
try sześcienne plastikowych butelek.

 Po kilku latach testów paliwa nie 
wyprodukowano, instalacja gdzieś 
zniknęła, a stosy pustych butelek 
można oglądać od strony trybun sta-
dionu miejskiego. Widok to niespor-
towy i dlatego burmistrz Lipian skie-
rował pismo do syndyka fabryki, by 
zrobił coś z tym wysypiskiem plasti-
kowych butelek. 

W odpowiedzi syndyka czytamy 
-  „Działając jako wyznaczony syn-
dyk masy upadłości - FAL - FABRYKI 

„Działając na podstawie art. 6 
ust. 2 Ustawy o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy jedno-
stek organizacyjnych, jednostek po-
mocniczych gminy, budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicz-

ARMATUR Spółki z o.o. z siedzibą w 
Warszawie w odpowiedzi na Państwa 
pismo z dnia 26 października 2017 
roku, doręczone w dniu 9 listopada 
2017 roku - wzywające do usunięcia 
odpadów z tworzyw sztucznych z te-
renu należącego do upadłego infor-
muję, iż z syndyk podjął kroki w celu 
uzyskania ofert cenowych  na utyliza-
cję powyższych odpadów. Jednakże  
z uwagi na koszt ich utylizacji  
w kwocie około 160.000 zł. netto oraz  
z uwagi na brak takich środków finan-
sowych w masie upadłości, brak jest 
możliwości spełnienia Państwa we-
zwania w chwili obecnej. Jednocze-
śnie wskazuje, że po zbyciu majątku 
ruchomego wchodzącego w skład 
masy upadłości odpady zostaną zuty-
lizowane, a teren uprzątnięty”.

PP

Miało być 
paliwo z Lipian

nej oraz pomników zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania nadzor-
czego, zmierzającego do wydania za-
rządzenia zastępczego w sprawie na-
dania ulicy 2 Marca, położonej w Py-
rzycach nazwy zgodnej z art. 1 tejże 
ustawy. Z przedstawionego organowi 

Ulica 2 Marca w Pyrzycach 
pod dekomunizacyjną 
lupą wojewody

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH  ŚWIĄT BO-
ŻEGO  NARODZENIA ŻYCZĘ   ZDROWIA, 
SZCZĘŚCIA, RADOŚCI,  POMYŚLNOŚCI, PO-
GODY DUCHA, SZCZĘŚCIA.  ŻYCZENIA DLA  KOLEŻANKI KINGI 
GALARSKIEJ Z SIOSTRĄ MARTUSIĄ,  ASI POŁĄKI,  JUSTYNY ŁY-
JAK,  MARIUSZA DOBISZESKIEGO,   AGNIESZKI  FROHMUT,  ORAZ 
DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW  NASZEGO POWIATU PYRZYC-
KIEGO. TAKŻE  DLA ZNAJOMYCH I KOLEGÓW   Z KOMENDY PO-
WIATOWEJ  POLICJI  W PYRZYCACH.  KOLEGÓW Z PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ  Z PYRZYC, ŻYCZENIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ  
NR 2 CKU  W PYRZYCACH,  ŻYCZENIA  DLA  ZESPOŁU SZKÓŁ NR. 1 
W PYRZYCACH.  PANA RYSZARDA TAŃSKIEGO  REDAKTORA NA-
CZELNEGO PULSU POWIATU,  ŻYCZENIA DLA PANA PIOTRA TO-
MASZEWICZA Z  ŻONĄ.

PIOTR SZYMAŃSKI

nadzoru stanowiska prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej - Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu wynika, że przedmiotowa 
nazwa ulicy narusza wskazaną po-
wyżej normę prawną, a tym samym 
podlega zmianie. Jednocześnie, dzia-
łając na podstawie art. 88 ustawy  
 samorządzie gminnym, zwracam się 
z uprzejmą prośbą o nadesłanie znaj-
dującego się w archiwach Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach uzasadnie-
nia do uchwały nadającej ww. ulicy 

nazwę 2 Marca” – takiej treści pismo 
wojewoda zachodniopomorski skie-
rował do przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Pyrzycach. 

Dziś po otrzymaniu dokumenta-
cji w tej sprawie służby wojewody 
analizują, czy ulicę 2 Marca w Pyrzy-
cach trzeba zdekomunizować i zmie-
nić nazwę, czy nie.

PP

Zadanie „Przebudowa ulicy Gło-
wackiego i Staromiejskiej w Pyrzy-
cach”, na które Gmina Pyrzyce zło-
żyła wniosek, został oceniony po-
zytywnie i UMIESZCZONY na 30 
miejscu listy rankingowej wniosków 
o dofinansowanie w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Wnioskowana kwota do-
finansowania wynosi 1.664.168,00. 
W ramach tego samego programu, 
na liście rankingowej dotyczącej 
dróg powiatowych, na 23 miejscu 
pod 25 pozycją znajduje się wnio-

Przebudowa ulicy Głowackiego i Staromiejskiej 
w Pyrzycach jest na liście rankingowej

sek „Przebudowa drogi powiato-
wej ul. Staromiejska od. ul. War-
szawskiej” złożony przez Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach. Wnio-
skowana kwota dofinansowania to 
801.620,08 zł. Ogłoszenie listy za-
kwalifikowanych do dofinansowa-
nia wniosków nastąpi 31.12.2017 r. 
Jeżeli pula środków przeznaczonych 
na realizację zadań na obu listach,  
w ramach programu będzie wystar-
czająca, to jest szansa na długo ocze-
kiwany remont ulicy Głowackiego  
i Staromiejskiej w roku przyszłym.

 



 5                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                            

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
w Stargardzie informuje

Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię 
Europejską na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego. Obszar naszego działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach  
- powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  po-
wiat pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo.

Byliśmy jedną z pierwszych grup, która ogłosiła nabór wniosków, było to 17.10.2016 r.. Zaczęliśmy od  konkursu na roz-
wój przedsiębiorczości, potem konkurs na infrastrukturę w gminach. Minął rok wdrażania strategii, więc informujemy 
jakie są efekty.

► 8 przedsiębiorców rozwinęło swoją działalność za  kwotę dofinansowań 2.275.665 zł, tworząc 22 miejsca pracy,
► 14 beneficjentów skorzystało z 50 tys. premii wdrażając swój pomysł na działalność i tworząc  łącznie 16 miejsc 

pracy,
► 7 gmin stowarzyszenia podpisało umowy na kwotę 1.554.500,97 zł na ogólnodostępną infrastrukturę kulturalną, 10 

gmin gminy podpisało umowy na kwotę ok. 800.000 zł  w zakresie  ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, 
► przekazano  do weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego wnioski wybrane przez Radę: 5 na kwotę ok. 600 tys. z za-

kresu renowacji obiektów zabytkowych, 1 wniosek na świetlicę (ok.230 tys. zł) oraz dwie operacje grantowe „Akademia 
Wolnego Czasu” i „Powrót do tradycji” (łącznie 300 tys. zł), gdzie do Stowarzyszenia aplikują głównie stowarzyszenia pla-
nując szereg działań (wpłynęło 25 przedsięwzięć) w swoich miejscowościach i gminach, 

► 15 osobowa grupa  młodzieży z naszego obszaru wzięła udział w międzynarodowym projekcie współpracy Mło-
dzieżowa Akademia Komunikacji,  udział finansowy WIR- 60.000 zł,

► przekazano do weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego 29 wniosków na łączną kwotę ok. 3.600.000 złożonych w ra-
mach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie rozwijania działalności, infrastruktury turystyczno-re-
kreacyjnej w gminach i restrukturyzacji działalności rybaków oraz walki z kłusownictwem.

 W ramach planu komunikacji i animacji zrealizowaliśmy szereg imprez i szkoleń o czym informujemy na naszej stro-
nie www.wir-lgd.org.pl

SPRZEDAŻ 
CHOINEK 
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Sonda
Ile pieniędzy potrzeba nam 

na święta?”

Finanse u mnie są bardzo małe, 
więc nie wydaję nigdy dużo na 
święta, ale też staram się tak gospoda-
rować, aby wystarczyło na wszystko; 
głównie  na żywność. 

Ja mam to szczęście, że święta 
dzieci szykują, więc mało wydatków 
mam, prezentów też nie kupuję, bo 
przeważnie w prezencie pieniądze 
daję, tak więc  po sklepach nigdy ner-
wowo nie biegam.

Jak tu mówić o wydatkach świą-
tecznych z tak małą emeryturą, to le-
dwo się ciągnie przez cały miesiąc,  
a jeszcze jakby przyszło prezenty ku-
pować, to już chyba tylko na kredyt. 

Głupotą u nas w kraju jest to, że 
Polak kłóci się z Polakiem, a nikt 
zbytnio nie przejmuje się emery-
tami. Ja mam niską emeryturę i żona 
rentę socjalną, to skąd mamy wziąć 
na wydatki świąteczne, po prostu, 
oszczędne święta i tyle.

Tak już się przyjęło u mnie, że na 
święta zawsze dużo pieniędzy wy-
daję, najwięcej na żywność, no i na 
prezenty oczywiście też.

Wypowiedź radnego z Lipian 
była aluzją do wieży telefonii komór-
kowej przy ulicy Barlineckiej i pla-
nach budowy kolejnej, kilkaset me-
trów dalej. „Ja panie przewodni-
czący chciałbym absurdować do tego 
wszystkiego, bo ja morduję tych ludzi 
w Lipianach. Mając telefon komór-
kowy i mając internet w domu mor-
duję lipiańczyków. Niestety, tylko cie-
kawe, kto w Lipianach nie morduje, 
pewnie kto nie ma internetu, albo 
telefonu komórkowego” – powie-
dział radny Janik i dokończył myśl – 
„Ja mam internet z kościoła, (przyp. 
red. – na wieży kościelnej wg rad-
nego umieszczony  jest nadajnik in-
ternetu), to ja największym mordercą 
jestem, bo od razu z kościoła, a dziś 
się dowiedziałem się, że tam najwięk-
sze źródło zła jest”.  Trochę przeję-
zyczeń, trochę żartów, ale, jak wi-
dać, konflikt o nadajniki GSM w Li-
pianach nie wygasa, a wręcz narasta  
i zyskuje kolejny przeciwników, któ-
rzy po raz kolejny starają się o zagro-
żeniu mówić publicznie. Nie można 
zapominać, że budowa nowej wieży 
GSM ma też zwolenników, ale, jak 
widać, albo nie widać, nie chcą się 
oni ze swoimi argumentami pu-
blicznie wypowiadać i na sesje rady 
miejskiej nie przychodzą. Podczas 
w/w sesji padło wiele wniosków  
i postulatów. 

Postanowiliśmy w zwięzły spo-
sób przedstawić mieszkańcom Li-
pian, w którym miejscu jesteśmy  
i gdzie za moment będziemy w te-
macie nadajników GSM. „Obec-
nie u nas jest wszczęte postępowanie  
w sprawie wydania pozwolenia na 
budowę, na dzień dzisiejszy wysto-
sowaliśmy do inwestora postanowie-
nie o uzupełnienie projektu budow-
lanego, wpłynął do nas także protest 
mieszkańców Lipian przeciwnych in-
westycji, do której my się w najbliż-

Ja morduję lipiańczyków!
szym czasie odniesiemy i prześlemy 
stanowisko protestującym. Ustali-
liśmy krąg stron, mogących wnosić 
swoje uwagi w postępowaniu i jest to 
15 osób, które mogą odnosić się do 
poszczególnych etapów postępowa-
nia. W tym kręgu osób są, jak ustalili-
śmy 4 osoby reprezentujące przeciwni-
ków inwestycji. Procedura w tym przy-
padku jest następująca: jeżeli inwe-
stor uzupełni nam braki w dokumen-
tacji projektowej, realizujemy artykuł 
10., mówiący o możliwości zapozna-
nia się ze zgromadzoną dokumentacją 
oczywiście dostępna tylko dla stron,  
w tym, jak mówiłam, także tych 4 
osób protestujących, mogą oni wnieść 
swoje zastrzeżenia.  Następnie wyda-
jemy pozwolenie na budowę, w któ-
rego uzasadnieniu odpowiadamy na 
postawione przez strony zastrzeżenia. 
Od naszej decyzji służy stronom moż-
liwość odwołania do wojewody, on po 
analizie może podtrzymać wydaną de-
cyzję lub zwrócić ją do nas do ponow-
nego rozpatrzenia. Jeżeli wojewoda 
uzna naszą decyzję za prawidłową, to 
skarżącym, protestującym przysługuje 
możliwość wniesienia skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Jeżeli WSA potwierdzi, że nasza decy-
zja była zgodna z prawem, skarżący, 
protestujący mogą odwołać się do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego i na 
tym cała ścieżka prawna się wyczer-
puje” – przekazała nam Elżbieta Wik-
torko dyrektor Wydziału Architektury 
i Budownictwa Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach. 

Jeżeli chodzi o już istniejącą 
wieżę GSM przy ulicy Barlinec-
kiej, to sytuacja jest jeszcze bar-
dziej skomplikowana i pokręcona, bo 
żadna ze służb kontrolnych nie widzi, 
lub nie chce widzieć na maszcie 8 an-
ten zamiast 3, na które było wydane 
pozwolenie na budowę masztu. Fa-

brycznie każda z zamontowanych na 
Barlineckiej anten firmy KATHREIN 
może emitować z mocą do 100 W, 
czy nadają z taką mocą, nikt nie wie. 
W jednym z dokumentów, które po-
siadamy w tej sprawie czytamy, że 
moc doprowadzona do anteny (liczba 
pojedyncza) wynosi 20 W. Pytanie, 
czy dokument mówi na starcie, że 
do każdej anteny doprowadzonych 
jest 20 W, czy do każdej z osobna. 
W pierwszym przypadku łączna moc 
emisji wyniosłaby 20 wat w drugim 
60 wat. 

Kolejne pytanie, czy teraz jak 
mamy na maszcie 8 identycznych 
anten to mamy rozumieć, że do każ-
dej doprowadzana jest moc 20 wat, 
co daję łącznie 160 W, czy moc jest 
taka, jak na początku inwestycji,  
o której, jak widać powyżej też nic 
nie wiemy. Według naszej redak-
cji, powody domontowania kolej-
nych 5 anten mogą być trzy, pierw-
szy - nadawanie sygnału z bardziej 
dookólna charakterystyką na tym sa-
mym terenie z niezmienioną mocą, 
taką jak w dokumentacji pierwotnej, 
robi się to po to, żeby wyeliminować 
miejsca bez zasięgu. 

Drugi powód, to tak zwane dziury 
w zasięgu w okolicach Lipian i wtedy 
inwestor mógł wybudować nowe na-
dajniki w tych miejscach, gdzie za-
sięg GSM był słaby (a to kosztuje), 
albo zwiększyć moc nadajnika w Li-
pianach (tańsze i bez papierów). 

Trzecia hipoteza jest taka, że na 
maszcie zainstalował się jeszcze inny 
operator ze swoimi urządzeniami. 
Która z odpowiedzi jest prawidłowa? 
Dziś nikt nie zna odpowiedzi na pyta-
nia postawione przez protestujących 
i my w redakcji także nie mamy ta-
kiej wiedzy. Uważam, że sami miesz-
kańcy nie są w stanie uzyskać odpo-
wiedzi na w/w wątpliwości, musi to 
zrobić któraś z instytucji kontrolnych 
dla tego typu inwestycji. 

Ryszard Tański  

 Powiedział trochę złośliwie, trochę sarkastycznie, z lekka 
prowokacyjnie, podnosząc jednocześnie do góry swój telefon 
komórkowy, Dariusz Janik radny Rady Miejskiej w Lipianach. 

Sesja Rady Miejskiej w Lipianach
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Zapraszamy do wzięcia udziału 
w drugiej edycji wyjątkowej im-
prezy biegowej w naszym regionie, 
jaką niewątpliwie będzie Pyrzycka 
Szybka Dycha Backer OBR, propo-
nujemy mocne otwarcie sezonu na 
szybkiej trasie w Pyrzycach.

Spotykamy się już 18 marca 2018 
r. w Pyrzycach! Każdy ze startują-
cych będzie mógł sprawdzić swoje 
przygotowanie do nowego sezonu  
i wystartować na jednym z dwóch 
dystansów - 10 km lub 5 i to za-
równo indywidualnie, jak i druży-
nowo. Organizator imprezy Pyrzycka 
Szybka Dycha Backer OBR ustalił 
limit uczestników na 1.000 osób dla 
obu dystansów. Do uczestnictwa w 
biegu zapraszamy biegaczy, którzy 
ukończyli 16 roku życia (szczegóły  
w regulaminie). 

Szybka Dycha będzie przebie-
gać w granicach administracyjnych 
Pyrzyc i właśnie na tej trasie powin-
niście uzyskać Wasze nowe rekordy 
życiowe. Na dzień składu gazety do 
biegania po Pyrzycach zapisało się 
już ponad 300 zawodników, w ta-
kim tempie już na początku roku lista 
biegaczy zostanie zamknięta. W tym 
roku ze względu na rok 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, organizatorzy przygoto-
wali specjalny konkurs na strój, ele-
menty ubioru biegacza nawiązujący 
do tej rocznicy, nie będzie to łatwe, 
ale liczy się inwencja i pomysłowość, 
konkurs oczywiście z atrakcyjną na-
grodą. 18 marca 2018 r. to idealny 
termin na mocne bieganie przed wio-
sennymi półmaratonami i marato-
nami, to czas bicia rekordów! 

Patronat medialny nad tym biega-
niem objął Puls Powiatu 

Zapraszamy!
Szybko!
Szybciej!
Pyrzycka Szybka Dycha!

Pyrzycka
Szybka
Dycha
Backer OBR

Od kilku miesięcy trwają roz-
mowy pomiędzy burmistrz Pyrzyc, 
Urzędem Marszałkowskim i Pogoto-
wiem. Gmina Pyrzyce wystała do obu 
instytucji propozycję przejęcia nieru-
chomości przy ulicy Jana Pawła II, 
znajdującej się obok szkoły muzycz-
nej. Jest to w części miejsce, gdzie 
ulokowana była kilka lat temu sie-
dziba pyrzyckiej stacji pogotowia ra-
tunkowego. „Działamy konsekwent-
nie, chcemy w miarę możliwości po-
rządkować poszczególne kwartały w 
mieście, prowadzimy w tym celu kon-
sultacje, przygotowujemy zmiany w 
planie przestrzennym.  W tym kon-
kretnym miejscu chcemy zlokalizo-
wać dom dziennego pobytu dla osób 
starszych. Mamy wśród mieszkań-
ców Pyrzyc sporo osób w podeszłym 
wieku, chciałabym stworzyć dla nich 

miejsce do spędzenia wolnego czasu, 
a będąc na emeryturze mają go bar-
dzo dużo, żeby ich uaktywnić. Będzie 
to w jakimś stopniu alternatywa do 
istniejących już domów opieki cało-
dobowej. Zaproponowaliśmy panu 
marszałkowi, do którego nierucho-
mość przy ulicy Jana Pawła II należy, 
naszą gminną działkę przy ulicy Mło-
dych Techników, tam jest planowana 
budowa nowej Komendy Policji, więc 
byłoby wręcz logiczne umiejscowie-
nie tam Stacji Pogotowia Ratunko-
wego, jako kolejnej służby. Niestety, 
dyrektor pogotowia nie wyraził na to 
zgody i teraz prowadzę rozmowy ze 
starostą, by w jego zasobach znaleźć 
nieruchomość, która satysfakcjono-
wałaby pogotowie” – przekazała bur-
mistrz Marzena Podzińska. 

PP

Porządkowanie przestrzenne 
centrum Pyrzyc

Pewnie samo Gredka to za mało, 
dodamy więc Waldemar Gredka, w ka-
dencji Kazimierza Lipińskiego wie-
loletni pracownik Urzędu Miejskiego  
w Pyrzycach, komendant Straży Miej-
skiej, dziś dyrektor biura wojewody 
Lubuskiego Władysława Dajczaka w 
Gorzowie Wlkp. Informacja ta trafiła 
do mediów podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego, ale nie była po-
twierdzona ani u samego zaintereso-
wanego, ani u źródeł politycznych PIS.  
Na źródło polityczne długo nie musieli-
śmy czekać, bo na sali obrad Rady Po-
wiatu zasiada w zarządzie powiatu sam 
prezes powiatowy PIS Jarosław Ileczko 
– „Nie potwierdzam informacji o tym, 
by był naszym kandydatem na stano-
wisko burmistrza Pyrzyc, mogę tylko 
potwierdzić, że jest naszym członkiem,  
a informacje na ten temat przekażemy 
na konferencji prasowej”. Zadzwonili-

śmy więc do Waldemara Gredki – „Je-
żeli chodzi o kandydowanie to nie po-
twierdzam i nie zaprzeczam, a człon-
kiem Prawa i Sprawiedliwości jeszcze 
nie jestem, złożyłem na razie dekla-
rację i jeszcze nie zostałem przyjęty”. 
Dwie wypowiedzi i trochę różne stano-
wiska, tym bardziej ciekawe, bo Wal-
demar Gredka zawsze kojarzony był  
z Polskim Stronnictwem Ludowym. 

PP 

Gredka na burmistrza Pyrzyc?
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach budżetu na 2017 rok, udzielił firmie Me-
dvest Robert Pieruta z Batowa dotację w wysoko-
ści 50 000,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosz-
tów zadania pn. „Batowo, pałac należący do Ze-
społu Pałacowo-Parkowego (koniec XVIII iv.): 
prace stabilizujące konstrukcję obiektu” całkowity 
koszt, według inwestora, to kwota ponad 112 ty-
sięcy złotych. 

W odbudowanym pałacyku, o którym mowa 
powyżej, znajduje się Zakład Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczy „Pałac Batowo”. Firma Medvest Robert 
Pieruta w tym roku szczęścia  w konkursie do pie-
niędzy z Urzędu Marszałkowskiego nie miała,  
w ocenie urzędników znalazła się tam na ostat-
nim miejscu listy. Z lipiańskich zabytków czeka-
jących na ostateczną decyzję czeka jeszcze kościół 
w Lipianach, któremu do marszałkowskich pienię-
dzy zabrakło niewiele i dziś można liczyć tylko 
na to, że któryś z inwestorów, który otrzymał do-
finansowanie, z jakiś przyczyn zrezygnuje z dota-
cji. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Marszał-
kowskim, teraz ma miejsce podpisywanie umów  
z beneficjentami, będzie ono trwać do końca roku 
i wtedy się okaże, czy ktoś wycofał się z realiza-
cji projektu, a wtedy wniosek o dofinansowanie li-
piańskiego kościoła przejmie dotację.

PP

Dotacja 
dla pałacu 
w Batowie

11 listopada 2018 roku mija 100. rocz-
nica odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, po 123 latach niewoli pod pa-
nowaniem trzech zaborców: Prus, Ro-
sji i Austrii. Jest to szczególny jubileusz  
w historii państwa polskiego. 

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska za-
prosiła do wspólnej organizacji w związku 
z obchodami dnia 11 listopada 2018 roku 
Starostwo Powiatowe, Parafię pw. św. Ot-
tona, Parafię pw. NMP Bolesnej w Pyrzy-
cach, Radę ds. Dziedzictwa Kulturowego Pi-
rissa, Pyrzycki Dom Kultury oraz Pyrzycką 
Bibliotekę Publiczną. Celem spotkania było 
ustalenie wspólnej organizacji obchodów 
dnia 11 listopada 2018 roku, jak również im-
prez współtowarzyszących w jubileuszowym 
roku. Koordynatorem obchodów 100. rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości z ramie-
nia Burmistrz Pyrzyc jest dyrektor biblioteki 
Magdalena Brzozowska – Wróblewska (kon-
takt e-mail: dyrektor@bibliotekapyrzyce.pl; 
tel.: 91 570 15 69). Zapraszamy stowarzy-
szenia i organizacje pozarządowe jak i miesz-
kańców naszego miasta do włączenia się  
w organizację obchodów i prosimy o przesy-
łanie propozycji na w/w adres.

WSPÓLNE OBCHODY 
100. ROCZNICY ODZYSKANIA
 NIEPODLEGŁOŚCI W PYRZYCACH

W VII Zamiejscowym Wydziale Karnym z sie-
dzibą w Pyrzycach powraca na wokandę sprawa tak 
zwanej „sfałszowanej” delegacji byłego burmistrza 
Pyrzyc. 

Jak dowiedzieliśmy się,  były burmistrz stawi 
się w sądzie 29 grudnia o godzinie 14,30, ustale-
nie godziny w taki sposób może sugerować, że już 
na tej sprawie zapadnie wyrok. Sprawa była odło-
żona, ze względu na to, że sąd zwrócił się o dodat-
kową pomoc prawną, która właśnie przyszła wraz 
z pełną dokumentacją sprawy. Ponadto sąd usta-
lił już kolejne terminy spraw w tak zwanej sprawie 
pyrzyckiej korupcji wyborczej w wyborach w 2010  
i 2014 roku, na którą powoływali się już z trybuny 
sejmowej parlamentarzyści, zajmujący się zmia-
nami ordynacji wyborczej. Grudniowe posiedzenie 
sądu w tej sprawie odbędzie się 14-tego, a w nowym 
roku sąd zbierze się w tej sprawie 26 stycznia. Pew-
nym niepowodzeniem zakończyły się przesłucha-
nia świadków zaplanowane na listopad. -„Nie sta-
wiło się łącznie 10 osób, z czego 2 usprawiedliwiło 
swoją nieobecność, 2 nie miały skutecznie doręczo-
nych wezwań, 6 nie stawiło się i nie usprawiedliwiło 
swojej nieobecności, zostali ukarani mandatami  
w wysokości 300 zł, jeżeli ponownie nie stawią 
się na sprawę, sąd może nakazać doprowadzenie 
świadków przez policję” – przekazała nam   wice-
prezes Sądu Rejonowego Kamila Klimczak. 

PP

Sprawa delegacji 
byłego burmistrza 
powraca na wokandę
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W tym roku 11 par małżeńskich z te-
renu gminy Przelewice obchodziło 
złote gody. Z tej okazji 24 listopada 

br. w pałacu Ogrodu odbyła się uroczystość jubi-
leuszowa. Swoje gratulacje jubilatom złożył wójt 
gminy Mieczysław Mularczyk wraz z wiceprze-
wodniczącym Rady Gminy Marianem Świderskim 
i kierownik USC Małgorzatą Kędziorą. Podkreślali 
oni, że jubilaci są wzorem dla młodych pokoleń. 
Udowadniają nam, że bazując na wzajemnym za-
ufaniu, szacunku i miłości można przetrwać wszel-
kie trudności i cieszyć się rodzinnym ciepłem.  Co-
rocznie w naszej gminie odbywają się spotkania, 
będące doskonałą okazją do uhonorowania par 
małżeńskich z wieloletnim stażem. Przed pięć-
dziesięciu laty, pełni młodzieńczego zapału przy-
rzekły sobie miłość, wierność i uczciwość małżeń-
ską i wytrwały przez te wszystkie lata następujące 
pary: państwo Marianna i Jan Bernaccy, Helena  
i Zenon Fluderscy, Irena i Władysław Fornalowie, 
Genowefa i Henryk Kalwasińscy, Wanda i Michał 
Kłaczkiewiczowie, Halina i Eugeniusz Kołodziej-
czakowie, Danuta i Bogdan Pilipczukowie, Halina 
i Edward Strzelczykowie, Maria i Józef Szczu-
kowscy, Olga i Zbigniew Szwedowie i Janina i Jó-
zef Szopińscy. 60 lat wspólnego życia obchodzili 
państwo Adela i Wincenty Piękoś,  66-lecie pań-
stwo Czesława i Henryk Grabowscy.  Dostojni ju-
bilaci, którzy obchodzili 50-lecie pożycia małżeń-
skiego odznaczeni zostali medalami, przyznanymi 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Aktu dekora-
cji dokonał wójt gminy w asyście wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy i kierownik USC. Część ofi-
cjalną zakończyła okolicznościowa lampka szam-
pana z nieodłącznym „Sto lat” dla szacownych 

małżonków. Po toaście przyszedł czas na program 
artystyczny przygotowany przez młodzież z prze-
lewickiego gimnazjum pod opieką p. Waldemara 
Klemenskiego oraz dzieci z GCK-u „Ogrodu Kul-
tury” pod opieką Anny Roman i Daniela Nowac-
kiego oraz naszą poetkę Krystynę Nawój. Nasi 
młodzi artyści prezentowali wiersze i piosenki  
o miłości. Wyjątkowy i rodzinny charakter uroczy-

stości podkreśliła obecność najbliższej rodziny na-
szych jubilatów. Miłą niespodzianką był wspaniały 
tort, którego nikomu spośród gości nie zabrakło. 
Był też poczęstunek, podczas którego nasze pary 
dzieliły się wspomnieniami ze wspólnie przeży-
tych lat.  Dostojnym jubilatom składamy najser-
deczniejsze gratulacje i życzenia wiele lat w zdro-
wiu i wzajemnej miłości.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

„W ubiegłym tygodniu przyjechali do nas urzędnicy 
pana marszałka województwa, rozmawialiśmy o ewen-
tualnym przejęciu przez Urząd Marszałkowski naszego 
ogrodu, ustaliliśmy, jakie dokumenty mamy im przygoto-
wać, żeby mogli zapoznać się z dokumentacją finansową 
ogrodu. Mamy ją już przygotowaną i jak zwrócą się do 
nas pisemnie, to ją przekażemy, by mogli dokładnie prze-
analizować przejęcie ogrodu. Rozmawialiśmy też na te-
maty wybiegające trochę do przodu,takie jak pełne za-
trudnienie pracowników ogrodu po ewentualnym prze-
jęciu, zabezpieczeniu możliwości ewentualnych zmian w 
działalności ogrodu przez nowego zarządzającego, moż-
liwości sprzedaży składników itd. Uważamy, że gdyby 
doszło do przejęcia ogrodu, to my, jako gmina, musimy 
mieć gwarancję, że gdyby coś działo się w ogrodzie źle, 
to my możemy zażądać jego zwrotu, czekamy teraz na ko-
respondencję z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli chodzi 
o Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach, to nie mamy żadnej odpowiedzi, żadnych 
decyzji, ale myślę, że ma to związek z tym, co dzieje się 
w Warszawie, w rządzie.” – powiedział nam Mieczysław 
Mularczyk wójt Przelewic.

PP

Na jednym z ostatnich po-
siedzeń Zarządu Powiatu Py-
rzyckiego podjęto decyzję, by 
odstąpić od przyznania wyna-
grodzenia dodatkowego dla 
dyrektor Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach Iwony Zi-
browskiej Osuch. Decyzja do-
tyczyła wynagrodzenia za II 
i III kwartał 2017 roku, taką 
informację znaleźli radni po-
wiatu w pisemnym sprawoz-
daniu z działalności zarządu 
powiatu przygotowanym na 
sesję Rady Powiatu. Umowa 

Ludzie marszałka
w Ogrodzie 
Dendrologicznym 

Bitwa o wynagrodzenie dyrektor szpitala
z dyrektor szpitala mówi  
o tym, że może ona otrzymać, 
oprócz wynagrodzenia mie-
sięcznego, a jest to około 8 ty-
sięcy złotych, dodatkowe wy-
nagrodzenie w wysokości do 
5 tysięcy złotych miesięcznie 
liczone za kwartał, pod wa-
runkiem pozytywnego zaopi-
niowania sprawozdania finan-
sowego szpitala przez zarząd 
powiatu. Niestety, w związku 
z trudną sytuacją szpitala (1,2 
miliona złotych niezapłacone 
przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia za usługi nadlimi-
towe i kwota cały czas rośnie 
)zarząd dał czerwone światło 
dla dodatkowej kasy dla dy-
rektor. Ponadto szans na za-
płacenie i decyzji NFZ w tej 
sprawie jak na razie nie widać, 
wskutek czego szpital wydaje 
od wielu miesięcy na swoje 
potrzeby więcej niż zarabia.  
W obronie 30 tysięcy złotych 
(6 x 5 tysięcy złotych mie-
sięcznie) dla dyrektor Iwony 
Zibrowskiej Osuch stanął 
radny Kazimierz Lipiński pro-

sząc o wyjaśnienie, później do 
jego głosu dołączył radny Bi-
tenc i radny Walenty Darczuk, 
który uznał decyzję zarządu w 
sprawie nieprzyznania dyrek-
tor szpitala wynagrodzenia do-
datkowego za atak na opozy-
cję, która akurat kandydaturę 
Iwony Zibrowskiej Osuch na 
stanowisko dyrektora Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach 
popierała. Nie, żebym bro-
nił starosty, ale to przecież już 
za panowania Stępnia, czyli z 
jego poparciem,  pani Osuch 
stanowisko objęła, więc cze-
goś tu nie rozumiem. Ale po-
wróćmy do obrad przedświą-
tecznej sesji :- „Panowie nie 
podniecajcie się tak” – skwito-
wał protesty opozycji starosta 
Stanisław Stępień i wyjaśnił, 
że pani dyrektor otrzymuje 
normalnie wynagrodzenie i 
nikt jej za nic nie karze. Na 
Sali zawrzało, podniecanie się 
skojarzono z seksem i słychać 
było pomruki protestu, że nikt 
na Sali nie podniecił się prze-
cież. Głośno jednak nikt nie 

śmiał tematu kontynuować. 
Za to radny Bitenc nie wytrzy-
mał i zaproponował, żeby w 
związku z tym, że powiat ma 
15 milionów długu, odebrać 
członkom zarządu pensje, zo-
stawiając  tylko diety. Wnio-
sek, choć nie podparty para-
grafami, po krótkiej dyskusji 
został poddany pod głosowa-
nie i przepadł, 4 głosy było za 
pomysłem radnego Bitenca, 8 
przeciw i 1 radny wstrzymał 
się od głosu.  Niedługo koniec 
roku a decyzji, żeby szpitalowi 
oddać za wykonane usługi po-
nad limitem nie widać, szansa 
na to, że NFZ zwróci szpi-
talowi całość wypracowanej 
dodatkowo kwoty niewielka, 
starostwo pożyczyło już szpi-
talowi 500 tysięcy złotych, je-
żeli nic się nie zmieni, to sy-
tuacja finansowa szpitala za 
kilka miesięcy może być tra-
giczna. Komu wtedy zabrać 
pensje, diety?

RT
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Każdego roku w ostatnim 

wydaniu Pulsu publikujemy 
tabelę podatków lokalnych  
w gminach powiatu pyrzyc-
kiego na następny rok. 

Tegoroczne podwyżki po-
datków były raczej symbo-
liczne albo pozostawiono je 
na poziomie ubiegłorocznym. 
Jak czytamy w tytule, w trzech 
gminach pozostawiono podatki 
na poziomie roku 2017, cena 1 
kwintala żyta na poziomie po-
danym przez GUS (w Warni-
cach 5 groszy niżej), a woda, 
zgodnie z kalkulacją operato-
rów, w pozostałych gminach 
groszowe podwyżki. Porów-
nujące gminne podatki z 2016, 
2017 i 2018 można zauwa-
żyć, że poza podatkiem rol-
nym, wodą i ściekami najstabil-
niejsze, niezmienne podatki są  
w gminie Pyrzyce (nie drgnęły 
do dziś ani w górę, ani w dół 
od 2016 roku), w Warnicach  
i Kozielicaxh podobnie. W po-
zostałych gminach naszego po-
wiatu  co roku po kilka groszy 
do góry. W tym roku na decy-
zje o tym, czy podwyższać po-
datki, czy nie podwyższać  mo-
gły też mieć wpływ przyszło-
roczne wybory samorządowe  
i pewnie nie chodzi tu o kan-
dydowanie obecnego włodarza 
gminy lub nie, ale o tak zwany 
święty spokój. Samorządowcy 
uznali, że nie ma o co kruszyć 
przysłowiowych kopii i dawać 
populistom pole do podatko-
wego lansu. Należy pamiętać, 
że kampania wyborcza w nie-
których gminach naszego po-
wiatu rozpoczęła się już przed 
wakacjami 2017, a dla jej 
uczestników każdy pretekst 
do przywalenia obecnie rzą-
dzącemu, czy radnym jest jak 
najbardziej na rękę. Tak więc  
w tym roku podwyżki podat-
ków nie były w modzie, ku roz-
czarowaniu tych, co lubią sobie 
na sesjach pod publikę pogadać.   
W przygotowanej obok tabeli 
podatków, według naszej re-
dakcji, najbardziej szokująca 
jest cena odprowadzanych ście-
ków w gminie Bielice. Wzrosła 
ona w ciągu trzech ostatnich lat 
prawie o 4 złote i dziś wynosi 
17,13 zł za m3 odprowadzanych 
ścieków, w większości pyrzyc-
kich gmin za tę cenę w kanał 
można spuścić 2 razy tyle.               

    PP

Podatki bez zmian w gminie Pyrzyce, Kozielice i Warnice, a podatek od psa już tylko w Przelewicach
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Jak wynika ze skarg konsumentów, 
przedstawiciele ci zatajają faktyczne 
znaczenie podpisywanych umów i po-
dają się za dotychczasowych sprze-
dawców. Do Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów w Pyrzycach zgła-
szają się licznie w ostatnich dniach 
pyrzyccy seniorzy, którzy skarżą się 
na nieuczciwe praktyki przedstawi-

Nieuczciwe umowy!
Odnotowano na terenie powiatu wzmożoną aktywność przedsta-

wicieli oferujących umowy na czas określony z firmami sprzedają-
cymi prąd i gaz dla gospodarstw domowych.

cieli firm energetycznych. Skargi do-
tyczą firm: Fortum  Marketing and Sa-
les Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku, 
Green S. A. z siedzibą we Wrocławiu, 
Polski Prąd i Gaz Sp. z o. o. z siedzibą  
w Warszawie.

W dniach 16 i 20 listopada zawie-
rane były umowy przez przedstawicieli 
Fortum Marketing and Sales Polska 

S.A., od których można jeszcze odstą-
pić, bowiem nie minęło 14 dni od ich 
zawarcia.

Konsumenci często nie otrzymują 
od przedstawicieli firm prawdziwej 
wiedzy na temat znaczenia dokumen-
tów, które przedkładane są im do podpi-
sania. Najczęściej seniorzy są informo-
wani jedynie, iż dotychczasowy sprze-
dawca obniża ceny prądu, w związku z 
czym należy podpisać stosowne doku-
menty. Często zatajane jest, że umowy 
dotyczą nie tylko energii elektrycz-
nej, ale również gazu. Konsumenci w 

rzeczywistości pod-
pisują umowy z no-
wymi sprzedawcami, 
nie mając co do tego 
świadomości. Nara-
żają się przy tym na 
możliwość nalicze-
nia opłaty wyrównaw-
czej przez dotychcza-
sowego sprzedawcę  
w przypadku korzysta-
nia z umowy na czas 
określony.

Przypominam, 
że każdy, kto zawarł 
umowę poza siedzibą 
przedsiębiorcy może 
odstąpić od umowy 
bez podawania przy-
czyny, przesyłając 
oświadczenie na adres 
przedsiębiorcy. Każdy, 
kto zmienił zdanie po 
zawarciu umowy lub 
czuje się oszukany, 
może z tego prawa 
skorzystać. Pomocy w 
tego rodzaju sprawach 

udziela rzecznik konsumentów w Sta-
rostwie Powiatowym w Pyrzycach (tel. 
911 88 11 346).

Jednocześnie informuję, że w dal-
szym ciągu toczy się śledztwo prowa-
dzone przez Prokuraturę Okręgową w 
Płocku o sygn. V Ds. 168/15 w sprawie 
usiłowania doprowadzenia lub dopro-
wadzenia do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem wielu osób fizycznych 
z tytułu zawieranych umów o świad-
czenie usług telemedycznych, teleko-
munikacyjnych oraz sprzedaży energii 
elektrycznej, to jest o popełnienie prze-
stępstw określonych w art. 286 § 1 kk, 
13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk. Śledz-
twem tym objęte są, jako pokrzywdzeni 
,liczne osoby zamieszkałe na terenie 
powiatu pyrzyckiego. Jak informuje  
w piśmie z dnia 9.11.2017 r. Prokurator 
Okręgowy w Płocku Przemysław Tar-
czyński, w toku postępowania ujaw-
niono dużą ilość osób pokrzywdzonych 
w podeszłym wieku, nieporadnych ży-
ciowo, schorowanych, którzy mieli być 
wprowadzani w błąd przez przedstawi-
cieli firm agencyjnych działających na 
rzecz podmiotów świadczących usługi: 
telemedyczne, telekomunikacyjne, do-
stawy energii elektrycznej i gazu, co 
do firmy i rodzaju umowy, nie mając 
świadomości , co do zawieranej czyn-
ności prawnej oraz wynikających z niej 
skutków prawnych, podpisali umowy 
wbrew swojej woli o świadczenie do-
staw energii elektrycznej, gazu czy też 
usług telekomunikacyjnych.

Krzysztof Jastrzębski
Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w Pyrzycach
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ZESPOŁU ZARZĄDZANIA 
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Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Pyrzycach radni podejmo-
wali uchwałę o wysokości stawek 
opłat za dostarczaną wodę i odpro-
wadzane ścieki. 

Miał oberwać Wancerz, a oberwał Korgól 
Były to dwa projekty uchwał, je-

den dla Pyrzyckiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego, a drugi dla Spół-
dzielni Mieszkaniowej Świt w Żabo-
wie, która w spadku po PGR dostar-
cza wodę i odprowadza ścieki. Co-

fając się do lat minionych, zawsze 
było tak, że radni byli przeciwko 
podwyżkom cen wody i ścieków, ale 
z reguły byli przeciwni podwyżkom 
u każdego operatora, czy to byłoby 
PPK, czy Spółdzielnia Świt, czy Wo-
dociągi Zachodniopomorskie. Pod-
czas opisywanej przeze mnie sesji 
okazało się jednak inaczej, mimo 
drobiazgowej dyskusji na komisjach, 
radni, a szczególnie radny Mariusz 
Majak, zajęli się rozpracowywaniem 
prezesa PPK Krzysztofa Wancerza.  
I tu na chwilę chciałbym się sku-
pić na sposobie dociekania prawdy 
przez Majaka, który nie tylko w tym 
przypadku, ale często przy innych 
tematach także zadaje pytania tak :– 
„Ja tam nie wiem, ALE…….., „Nie 
zdążyłem zapoznać się, ALE…….”, 
„Może powinniśmy to jeszcze raz 
przeanalizować, ALE….”, „Może i to 
wszystko jest w porządku, ALE……”.

 Najważniejsze w wypowie-
dziach Majaka jest to „ALE!!”, to 
klucz do umysłów słuchających, po-
budzający ich myśli, że coś złego się 
dzieje w temacie. Może to jakaś so-
cjotechnika jest, ale…Na sesji słu-
chaliśmy radnego i wyjaśnień pre-
zesa Wancerza, który wyjaśniał, że 
od dwóch lat nie było podwyżki, 
że już w ubiegłym roku była mowa 
na komisjach o tym, że PPK rozpo-
czyna w 2018 roku wielomilionowe 
inwestycje, że kalkulacje cen wody 
i ścieków i finanse przedsiębiorstwa 
sprawdzała rada nadzorcza, były au-
dyty i kontrole i nie ma takiej moż-
liwości, żeby coś zostało przed rad-
nymi w wodzie i ściekach ukryte, to 
i tak na końcu z sali obrad słyszymy 
jakieś „ALE!!”. 

Dla słuchającego, nie znającego 
tematu od podszewki, oglądają-

cego sesję w TVK 
AURA, rodzi się 
myśl, że Majak 
coś wie, o ciem-
nych sprawkach 
prezesa Wancerza, 
że proponowane 
nowe ceny wody  
i ścieków na 
pewno są zawy-
żone, no bo Majak 
mówi „ALE!!”, a 
jak mówi to pew-
nie coś wie. Wku-
rzony tego typu 
dyskusją ze strony 
Majaka prezes 
Wancerz, zwrócił 
obecnym uwagę 
na taki mechanizm 
dyskusji podczas 
sesji i chyba tylko 
dzięki temu, po 
swojej wypowie-
dzi już nie usły-
szał „ALE!!” Pi-
szę tu wywołując 
Mariusza Majaka 
do tablicy, ale nie 

jest on jedynym, który używa tak 
zwanego „ALE!!” i nie tylko w Ra-
dzie Miejskie w Pyrzycach. Jest to 
powszechny mechanizm, gdzie pod-
czas wypowiedzi niby to się zga-
dzamy z czymś, nie jesteśmy nawet 
przeciwni, nie mamy żadnych do-
wodów, ale swoją wypowiedź koń-
czymy „ALE!!”. Wtedy słuchający 
już wiedzą, że coś w tym temacie jest 
nie tak. 

Powracając do głosowania nad 
nowymi cenami wody i ścieków 
radni dla PPK nie podjęli decyzji,  
w głosowaniu 6 radnych było za, a 6 
było przeciw, inaczej sytuacja miała 
się w przypadku cen wody i ścieków 
dla Żabowa, tutaj po pierwsze nie 
było dyskusji (nawet radny Majak 
nie walczył), a w głosowaniu 6 głoso-
wało za, 3 przeciw, 3 radnych wstrzy-
mało się od głosu, uchwała przeszła 
i tu mieszkańcy Żabowa mogą za-
pytać radnych – „Panie radny Majak 
czemu o nas Pan tak nie walczył, jak 
o mieszkańców Pyrzyc?”.

Powracamy teraz do tytułu, Ma-
jak i radni głosujący przeciwko staw-
kom PPK myśleli, że w ten sposób 
zamanifestują swoją przyjaźń z oby-
watelami, że choć symbolicznie po-
każą jak się o nich troszczą, ale nie-
stety nie przeczytali „Nowelizacji 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i odprowadzaniu ścieków”, 
którą sejm uchwalił 27 października 
tego roku, której nie będziemy stresz-
czać, ale powiemy, co w połączeniu  
z pyrzyckim głosowaniem dała  
w efekcie mieszkańcom Pyrzyc i Ża-
bowa. Po pierwsze, w związku z tym, 
że pyrzyccy radni nie podjęli uchwały 
w temacie wody i ścieków przedłożo-
nej przez PPK, to nowe ceny wejdą  
w życie od 12 grudnia 2017 roku 
(dzień wejścia nowej ustawy w ży-
cie), czyli mieszkańcy zapłacą nowe 
stawki już w tym roku, a nie od 1 
stycznia 2018,  jak pewnie myśleli 
radni głosujący przeciw. Po drugie, 
przepisy wykonawcze do w/w nowe-
lizacji są tak niejasne, że Spółdziel-
nia Świt w Żabowie będzie miała 
duży problem, jakie stawki cen wody 
i ścieków zastosować od 1 stycznia 
2018, bo z jednej strony cena wody 
została przez radnych uchwalona, ale 
nie weszła jeszcze w życie, jako że 
zgodnie z zapisem uchwały wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,  
a zapis znowelizowanej ustawy 
mówi, że Z DNIEM WEJSCIA ZNO-
WELIZOWANEJ USTAWY W ŻY-
CIE JEDNOCZEŚNIE WCHODZĄ 
W ŻYCIE AKTUALNIE OBOWIĄ-
ZUJĄCE STAWKI (przypominam 
ustawa wchodzi w życie 12.12.2017 
r.), czyli obecne niższe. Spółdziel-
nia Świt będzie teraz musiała zatrud-
nić dobrą kancelarię prawną, żeby im 
ten bałagan prawny wyjaśniła, bo-
wiem za zastosowanie niewłaściwej 
stawki grożą zarządzającym spół-
dzielniom wysokie kary pieniężne. 
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KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

W miniony piątek na stronie 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
opublikowano wyniki głosowania na 
projekty wraz z punktacją Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 
2018 rok. Na zgłoszone projekty od-
dano łącznie w formie elektronicz-
nej i papierowej 2093 kart do głoso-
wania, w tym 2019 głosów ważnych 
i 74 głosów nieważnych. W wersji 
elektronicznej oddano 1368 ważnych 
i 24 nieważnych, w wersji papierowej 
651 ważnych i 50 nieważnych. W ter-
minie od 11 do 15 grudnia 2017r. roz-
poczyna się kolejny etap prac nad bu-
dżetem obywatelskim, polegający 
na składaniu i rozpatrywaniu odwo-
łań. Ostateczna lista projektów wraz  
z punktacją zostanie ogłoszona w ter-
minie do 18 grudnia 2017r., po rozpa-
trzeniu ewentualnych odwołań. 

-„Cieszę się bardzo, że pierw-
szy w historii gminy Pyrzyce budżet 
obywatelski spotkał się z tak dużym 
zainteresowaniem, że zostało zło-
żonych tyle zróżnicowanych pomy-
słów, co ewidentnie świadczy o ilo-
ści lokalnych potrzeb. Na uwagę za-

sługuje fakt, że z tych wstępnych wy-
ników, bo czekamy jeszcze na ewen-
tualne odwołania, wynika, że wy-
grał pomysł obywatelski z Żabowa, 
co całkowicie rozwiewa wcześniej-
sze obaw mieszkańców pyrzyckich 
wsi, że z mieszkańcami miasta nie są  
w stanie rywalizować. Z zaprezen-
towanych danych wynika, że udział  
w głosowaniu wzięło udział powyżej 
10% mieszkańców naszej gminy, co, 
biorąc pod uwagę głosowania w in-
nych miastach, jest wynikiem bardzo 
dobrym. Ponadto przypomnę, że jest 
to pierwszy budżet obywatelski gminy 
Pyrzyce, wszyscy się uczymy: moi 
pracownicy jak sprawnie głosowanie 
przeprowadzić, mieszkańcy, jak sko-
rzystać z tej nowej demokratycznej 
formy decydowania o własnej gmi-
nie. W tym miejscu chciałabym po-
dziękować wszystkim, którzy zgłosili 
projekty i na nie głosowali, a także 
zespołowi, który pracował przy reali-
zacji budżetu obywatelskiego, szcze-
gólnie moim pracownikom” – powie-
działa burmistrz Marzena Podzińska  

2093 głosy
obywateli

Poniższa tabela zawiera wyniki głosowania na poszczególne zadania:

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

tel. 692 561 929

Efekt dyskusji i głosowań nad ceną 
wody i ścieków jest taki, że część 
radnych, chcąc dokuczyć Wance-
rzowi, nie podjęła uchwały i to dało 
PPK czystą prawnie, wolną od nie-
ścisłości ustawowych drogę do pod-
wyżek, a mieszkańcom wyższe ceny 
pod choinkę, Spółdzielni Świt ga-
limatias prawny na najbliższe mie-
siące i możliwość zaskarżenia każdej 
ceny przez mieszkańców Żabowa, bo 
ze względu na nieścisłości w ustawie 
nikt do końca nie będzie wiedział, 
jaka cena jest właściwa. I na koniec 
jeszcze jedna informacja, ceny PPK 
i ceny Spółdzielni Świt obowiązy-
wać będą tylko do 10 czerwca 2018, 
od tego dnia ceny wody i ścieków 
nie będzie już ustalać samorząd, bę-
dzie je określać prezes nowej, rzą-
dowej instytucji Państwowe Gospo-
darstwo Wodne „Wody Polskie”. Nie 
będzie już konsultacji społecznych, 
nie będzie dyskusji na sesjach i bę-
dzie jedno „ALE!!” mniej. Niektó-

dokończenie ze str.14

rzy radni podczas sesji pyrzyckiej 
mówili, że to dobrze, iż nie ktoś bę-
dzie ustalał stawki, niech je kontro-
luje, czyli radnym być tylko do mi-
łych spraw. Ja zgadzam się z tymi, 
którzy twierdzą inaczej, obecnie sys-
tem uchwalania stawek cen wody  
i ścieków może nie jest doskonały, ale 
daje samorządowi możliwość kon-
troli, sprawdzania prawidłowości ich 
kalkulacji, od 10 czerwca 2018, ktoś 
w Warszawie zdecyduje, ile koszto-
wać będzie woda w Pyrzycach, War-
nicach, Lipianach itd. Jeszcze jedna 
wątpliwość, dziś PPK ma cenę wody 
skalkulowaną na poziomie 5,18 zł 
brutto i należy wierzyć, że jest to 
stawka uczciwie obliczona, biorąca 
pod uwagę zbliżające się inwestycje, 
zaciągane na ten cel kredyty, a prezes 
„Wody Polskie” w Warszawie zde-
cyduje 11 czerwca 2018, że PPK ma 
obniżyć cenę wody na przykład do 4 
zł brutto, wtedy albo gmina dołoży, 
czyli mieszkańcy, albo PPK padnie.   

RT

Półwysep Storczyków
z protestem radnych i mieszkańców

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Lipianach radni nie doszli do poro-
zumienia w sprawie wyrażenia zgody 
na ogłoszenie nieograniczonego prze-
targu na dzierżawę Półwyspu Stoczy-
ków usytułowanego nad jeziorem 
Wądół. Część radnych domagała się 
od burmistrza większych gwarancji, 
na to, że gdyby coś w trakcie dzier-
żawy było realizowane niezgodnie 
z intencją samorządu, to można by-
łoby szybko wypowiedzieć umowę 
dzierżawy i odebrać nieruchomość, 
cześć radnych oczekuje także od bur-
mistrza Lipian innych pomysłów or-
ganizacyjno - finansowych zmierza-
jących do zagospodarowania tego 
atrakcyjnego terenu. Radni, po burz-
liwej dyskusji, chyba trochę sparzeni 
sytuacją na wysypisku śmieci, nie 

przyjęli projektu uchwały i postano-
wili wrócić do tematu na kolejnej se-
sji. „Po obrady kolejnej sesji przed-
kładam projekt uchwały w tym te-
macie bez zmian, uważam, że jest on 
dobrze przygotowany i zabezpiecza 
wszelkie interesy gminy, powołanie 
komisji konkursowej, która wskaże 
dzierżawcę lub nie wskaże, bo może 
żadna oferta nie będzie komisji od-
powiadać. Ja podpiszę umowę dzier-
żawy tylko na podstawie opinii ko-
misji. Sama umowa z ewentualnym 
dzierżawcą będzie też przedmiotem 
dyskusji, teraz decyzja pozostaje w 
rękach radnych.” – powiedział bur-
mistrz Krzysztof Boguszewski   
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