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cd.na str.10

Dostosowanie 
samorządowych pensji

19 maja weszło w życie rozporzą-
dzenie przyjęte przez Radę Ministrów 
w sprawie wynagradzania pracowni-
ków samorządowych. W ramach roz-
porządzenia zaplanowane zostało ob-

niżenie wynagrodzeń osób zarządzają-
cych gminami, obowiązuje ono już od 
1 lipca 2018 roku.

System korupcji 
wyborczej J.M.O.

Jak już pisaliśmy w jednym z po-
przednich wydań PP, 26 kwietnia w 
VII Zamiejscowym Wydziale Kar-
nym z siedzibą w Pyrzycach zapadł 
wyrok dla kilkunastu oskarżonych, 
którym postawiono zarzuty kupowa-
nia głosów na kandydata na burmi-
strza J.M.O. za butelki wódki oraz 
przekazywanie informacji na temat, 

Jakie
Lipiany?

kto jeszcze nie głosował, frekwencji, 
poświadczaniu nieprawdy na upo-
ważnieniach do głosowania w wybo-
rach za inną osobę w wyborach sa-
morządowych 2010 i 2014, głównym 
oskarżonym był były burmistrz Py-
rzyc J.M.O. 

cd.na str.4

cd.na str.2

Rozmowa z wicestarostą 
Powiatu Pyrzyckiego 
Bartłomiejem Królikowskim

Ryszard Tański – W internecie możemy od 
kilku dni oglądać nagranie wideo oświadczenia, 
w którym informuje pan społeczność lipiańską 
o gotowości ubiegania się w tegorocznych wybo-
rach samorządowych o fotel burmistrza Lipian. 
Podczas 181 sekund spotu używa pan takich 
określeń w stosunku do miasta i gminy Lipiany 
jak: czas się zatrzymał, zniszczone budynki, za-
mknięte sklepy, rosnące zadłużenie, ogarnia nas 
marazm, lokale do wynajęcia, brak zaangażo-
wania, zadanie odbudowa Lipian, odbudujemy 
Lipiany. 
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dokońćzenie na str.3

dokończenie ze str.1

System
korupcji 
wyborczej 
J.M.O.

Obecnie do sądu wpływają ape-
lacje tych skazanych, którzy zamie-
rzają się odwoływać od wyroku. 
Po zakończeniu procedury przyj-
mowania apelacji dokumenty zo-
staną sprawdzone i przesłane do 
Sądu Okręgowego w Szczecinie, tam 
sprawa zostanie zgodnie z obowią-
zującymi przepisami wprowadzona 
do sytemu losowania sędziego refe-
renta i dopiero ten sędzia wyznaczy 
termin pierwszej rozprawy apelacyj-
nej. Z naszych informacji wynika, że 
taki termin może być wyznaczony 
na przełom września i października 
2018, ale czy sprawa w tym termi-
nie się odbędzie też nie wiadomo, bo 
nie wszystkim może termin pasować. 
Dziś zaprezentujemy kilka materia-
łów operacyjnych CBA, które sta-
nowią jedne z głównych dowodów 
oskarżenia w sprawie, jednocześnie 
na ich podstawie możemy zrozumieć, 
jak funkcjonował system przestępczy 
opracowany przez byłego burmistrza 
Pyrzyc J.M.O. i jego generałów. Do-
piero lektura kilu tomów stenogra-
mów z podsłuchów telefonicznych 
daje obraz tego, co w Pyrzycach zo-
stało zorganizowane i kto do tego 
przyłożył rękę.

Praca nad elektoratem
Początek 2014.11.28 21.01.56 Ko-
niec 2014.11.28 21.04.49
Dzwoniący J.M.O Odbierający J.W.
J.W. – Halo.
J.M.O. – Witam.
J.W. – Jestem jeszcze u jednej rodziny.
J.M.O. – No tak...
J.W. – Przekonałem ich.
J.M.O. – Ja byłem niedawno w Brze-
sku i powiem ci... 
J.W. – Tak ?
J.M.O. – No byłem w sklepie, tam 
przed sklepem stały dwie osoby też 
powiedziały z daleka, że proszę pana 
my na pana głosujemy.

J.W. – No tutaj, powiem ci, że tego 
mojego kolegę tutaj, mojego prawie 
przyjaciela nie, a to rodzina Marzeny 
i ja go przekonałem, ich przekona-
łem, bo w ch..ja ich ktoś zrobił 
J.M.O. – Aha
J.W. – No i teraz idą za tobą głosować.
J.M.O. – No i dobrze.
J.W. – No muszę ci powiedzieć, 
flaszkę wypiliśmy i ch…j
J.M.O. No i dobrze.
J.W. – Jeszcze po drugą polecieli. 
J.M.O. – No i dobrze.
J.W.- No także myślę M., że będzie 
dobrze.
J.M.O. – Mów wszystkim, mów 
wszystkim jeszcze jutro o tej sali, że 
jak ona by wygrała to nie ma sali.
J.W. – Dokładnie.
J.M.O. Mów wszystkim.   

Najpierw trzeba się pomodlić
Początek 2014.11.30 9.07.25 Koniec 
2014.11.30 9.08.24
Dzwoniący J.M.O Odbierający J.D.
J.M.O. – Cześć jak tam?
J.D. – Witam.
J.M.O. – Bo w kościele byłem, teraz 
dopiero wróciłem.
J.D. - No zaczynają chodzić, tam póź-
niej Cz.G. niech mi coś podrzuci, tak 
bokiem
J.M.O. – Dobra, dobra.
J.D. – Tak za godzinę, jak będzie miał 
czas, bokiem od podwórka.
J.M.O. – Dobra, dopilnuj tam, żeby 
wszyscy poszli.
J.D. – No, ja będę po domach chodził 
tylko trochę później i będę wyganiał 
ich z domów wszystkich.
J.M.O – Teraz zacznij!!
J.D. Nie ma problemu.
J.M.O. – Za chwilę pójdą w różne 
drogi.
J.D. – Już chodzą, już chodzą, już sło-
neczki też byli, zaczynają chodzić.
J.M.O. – Tylko mów im, żeby na mnie, 
bo słyszałem, że oni tam...

J.D. – Tak, ja chodzę z nimi, ja cho-
dzę z nimi, staję i patrzę, wchodzę z 
nimi normalnie.
J.M.O. – Trzeba to wykorzystać.
J.D. – Dobra.
J.M.O. – Kawał dobrej roboty 
zrobiliśmy.
J.D. – Ok
J.M.O. – To musi przynieść efekty.

Rano towar musi 
dotrzeć do potrzebujących 

Początek 2014.11.30 9.08.38 Koniec 
2014.11.30 9.09.24
Dzwoniący J.M.O Odbierający L.
J.M.O. – Witam panie L.
L. – No...
J.M.O – Dzwoniłeś.
L. – Nooo, brak towaru
J.M.O. – No dobra, no to kiedy i 
gdzie?
L. - No jak uważasz, a o której i 
gdzie?
J.M.O. – No ja muszę się z Cz.G. 
skontaktować, bo wiesz ja tego nie 
będę robił
L. – Noo
…………..

Miałem sen, dobry sen...
Początek 2014.11.30 9.09.38 Koniec 
2014.11.30 9.11.41
Dzwoniący M.W. Odbierający J.M.O.
M.W. – Posłuchaj u mnie S. pilnują 
jak ognia, chodzi za nią R. krok w 
krok i nie odpuszcza.
J.M.O. – Niech pilnują.
M.W. – Przyczepili się, że tam nie 
było protokołów, ale już wydruko-
wała i powiesiła, bo ten R, jest od 
Marzeny.
J.M.O. – Tak, tak. 
M.W. – No ale ci powiem tak, miałem 
sen miałem dobry sen, wygrasz na sto 
procent.
J.M.O. – Dobrze M., ale posłuchaj, 
jedź do tych ludzi, gdzie trzeba, jedź 
do tego K., czy jak ona tam ma, żeby 
tą babkę też wziął, tą bez nóg i jak 

trzeba M. to powiedz, to my damy sa-
mochód i ich będzie woził. 
………..

Coś mało ludzi!
Początek 2014.11.30 18.15.48 Ko-
niec 2014.11.30. 18.17.21
Dzwoniący J.D. Odbierający T.
J.D. – Byłeś na głosowaniu?
T. – Byłem 
J.D. – Bo mało k….a ludzi chodzi, 
dlatego dzwonię do każdego co moż-
liwe, żeby poszedł, a ty spotkałeś tych 
dżuli, ch…a?
T. - Nie było tych bunkrów.
J.D. – Było trochę, było jak ich po-
łapałem i pozaprowadzałem, było, 
było….

Logistyka i rozpoznanie, 
kto swój a kto nie

Początek 2014.11.30 9.17.06 Koniec 
2014.11.30 9.18.03
Dzwoniący J.M.O.  Odbierający A.K.
J.M.O. – Wstajesz już?
A.K. – Jeszcze nie.
J.M.O. – O której byłbyś gotowy po-
wozić ludzi?
A.K. – No chyba najpierw na Krzem-
lin pojadę tam zagłosuję.
J.M.O. – No tak.
A.K. – I wrócę się i zgłoszę. 
J.M.O. – To jak będziesz gotowy, to 
daj znać, bo na 12 trzeba do Obojna 
jechać.
A.K. – No dobrze, ale niech tam ktoś 
będzie, kto zna ludzi.
J.M.O. – Tak, ja już tam zadzwoni-
łem, tam będzie sołtysowa, będzie na 
miejscu, będzie pilnowała.
………………………

Świeża wódka na śniadanie
Początek 2014.11.30 9.29.58 Koniec 
2014.11.30 9.30.24
Dzwoniący L. Odbierający J.M.O.
J.M.O. – Tak proszę. 
L. – Hej, hej.
J.M.O. – No?
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Kilka gmin powiatu pyrzyckiego 
ma podpisane partnerstwa z samo-
rządami ze Szwecji, Francji, Czech, 
Włoch i najwięcej z gminami nie-
mieckimi i nikogo to dziś nie dziwi. 
Mało kto wie, że Starostwo Powia-
towe w Pyrzycach także pomyślało 
kiedyś o partnerze, ale za wschodnią 
granicą. 

O przebieg tej przyjaźni i jej 
przyszłość zapytaliśmy powiatowe 
władze.

 - Współpraca pomiędzy Powia-
tem Pyrzyckim, a Powiatem Jawo-
rowskim na Ukrainie zainicjowana  
i realizowana była w pierwszej ka-
dencji. W dniach 21-23 lutego 2001 r. 
w powiecie pyrzyckim gościła delega-
cja administracji powiatu jaworow-
skiego z Ukrainy. W skład delegacji 
wchodzili: pracownicy administra-
cji - 4 osoby, przedstawiciele zakła-
dów produkcyjnych - 8 osób, pracow-
nicy oświaty - 4 osoby, ksiądz greko-
katolicki z Jaworowa i 2 kierowców. 
Wraz z delegacją gościł u nas wice-

radca handlowy Ambasady Ukrainy 
w RP Konstanty Litwinow. Delegacja 
z Ukrainy wizytowała określone jed-
nostki w powiecie w czterech grupach 
tematycznych: administracja-inwe-
stycje w gminie Pyrzyce, budownic-
two i przemysł w gminie Lipiany, 
rolnictwo w gminie Bielice, kultura  
i oświata w gminie Pyrzyce. Spoty-
kano się z samorządami gmin i po-
wiatu, pracownikami zakładów pro-
dukcyjnych wymieniając wzajemne 
doświadczenia i nawiązując bezpo-
średnie kontakty. Kulminacyjnym 
punktem wizyty było podpisanie  23 
lutego 2001 r. w obecności Artura 
Balazsa, ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi oraz Konstantyna Litwinowa, 
wiceradcy handlowego Ambasady 
Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej 
listu intencyjnego przez Starostę Py-
rzyckiego Stanisława Stępnia i prze-
wodniczącego Jaworowskiej Rejono-
wej Administracji Państwowej Ste-
pana Łukaszyka. Wizyta była prze-
jawem dobrosąsiedzkich stosunków 

Współpracy nie ma, a Ukraińcy są
pomiędzy narodami Polski i Ukrainy,  
a jej celem był wstęp do bliższego po-
znania się mieszkańców powiatu py-
rzyckiego i jaworowskiego. List inten-
cyjny wskazywał na gotowość podję-
cia współpracy obejmującej rozwój 
stosunków w dziedzinie gospodarki, 
rolnictwa, nauki, kultury, sportu i tu-
rystyki. Kontakty miały odbywać się 
poprzez wymianę doświadczeń i in-
formacji, organizację spotkań, popie-
ranie działalności mniejszości naro-
dowych i w innych formach obustron-
nie akceptowanych. W dniach 28-31 
maja 2001 r. nastąpiła rewizyta dele-
gacji z powiatu pyrzyckiego na Ukra-
inie. Delegacja liczyła 17 osób. Pod-
czas tej wizyty nastąpiło podpisanie 
umowy o współpracy pomiędzy Re-
jonem Jaworowskim i Powiatem Py-
rzyckim. W przeciągu dwóch dni zapo-
znano się z wiodącymi w tym rejonie 
zakładami pracy stanowiącymi rów-
nież spółki z udziałem kapitału pol-
skiego. Zapoznano się z funkcjonowa-
niem placówek kulturalnych i oświato-

wych. Odwiedzono szkołę pod-
stawową, gimnazjum i liceum w 
Jaworowie. Z działalnością rol-
niczą zapoznano się na przykła-
dzie firmy AGRO powstałej na 
bazie kołchozu i gospodarują-
cej na powierzchni ok. 1000 ha.  
W dniach 25-28 czerwca 2002 
r.  gościła w powiecie pyrzyc-
kim 10-osobowa delegacja rol-
ników z Jaworowa. Delegacja 
odwiedziła OSM w Pyrzycach, 
Centralę Nasienną, Geotermię 
Pyrzycką, Zespół Szkół RCKU, 
przetwórnię Lipkon, Fabrykę 
Armatur oraz Areco-Sweden. 
Ponadto uczestnicy zapoznali 
się z produkcją rolną na tere-
nie gmin Warnice i Bielice.  Na-
stępną inicjatywą był przyjazd 
dzieci z powiatu jaworowskiego 
na wakacje do Polski. 10 dzieci 
z Ukrainy spędziło wakacje 
wspólnie z grupą dzieci z Polski 

w dniach 22-31 lipca 2002 r. Dzieci 
zamieszkały w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Pyrzy-
cach. Podczas swojego pobytu w Pol-
sce miały okazję zwiedzić Ogród Den-
drologiczny w Przelewicach, zoba-
czyć polskie morze podczas wycieczki 
do Kołobrzegu, popływać w basenie  
w Centrum Wodnym w Gryfinie  
i zwiedzić Szczecin. 

W późniejszym czasie, w kaden-
cji 2002-2006, kiedy na czele Za-
rządu Powiatu stał Władysław Du-
sza podejmowano próby dalszego 
utrzymywania kontaktów. Kiero-
wano okolicznościową koresponden-
cję z okazji świąt narodowych Ukra-
iny. Władze powiatu jaworowskiego 
nie przejawiały chęci podtrzymania 
współpracy. W obecnej kadencji roz-
ważano możliwość reaktywowania 
współpracy, jednak ze względu na 
program oszczędnościowy ostatecz-
nie nie podjęto działań. Być może ta-
kie działania podejmie nowy zarząd 
powiatu po wyborach samorządo-
wych. Za ich celowością z pewnością 
przemawia obecna sytuacja na pol-
skim rynku pracy. Ponowne zbliżenie 
obu powiatów z Polski i Ukrainy mo-
głoby okazać się owocne z punktu wi-
dzenia potrzeb powiatowego, a nawet 
szerzej pojętego rynku pracy” – czy-
tamy w odpowiedzi przesłanej nam 
ze starostwa.

Dziś bez partnerstwa, prawie 
codziennie spotykamy na ulicach, 
w sklepach pyrzyckich gmin Ukra-
ińców, którzy przyjechali do na-
szego kraju, by poprawić swój los 
i może także są to mieszkańcy po-
wiatu jaworowskiego.

PP

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 13/2018, nr 14/2018, nr  
15/2018, nr 16/2018, nr 17/2018, nr 18/2018, nr 19/2018, nr 20/2018, 
nr 21/2018, przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użyt-
kowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

System
korupcji 
wyborczej 
J.M.O.

L. – Daj mi jeszcze na paliwo, bo 
będę musiał jechać do Krzemlina 
znów i do Rzepnowa, dobrze?
J.M.O. – No dobrze.
L. – Tam ze dwanaście flaszek wezmę.
J.M.O. – Dobra, dobra.

Oko J.M.O. konia tuczy
Początek 2014.11.30 11.12.36 Ko-
niec 2014.11.30 11.13.13
Dzwoniący J.M.O Odbierający M.L.
M.L. – Tak.
J.M.O. – M. niestety nie mam do niej 
telefonu, musisz wziąć D., musisz.
M.L. – Dobrze, wezmę ją.
J.M.O - …..ale posłuchaj, musisz 
z nią wejść z nią za kotarę i za nią 
skreślić, bo ja nie wiem, czy ona jest 
kumata.
M.L. – Ja wiem, o co chodzi.
………………..

J.M.O dba o trzeźwość wyborców
Początek 2014.11.30 11.35.01 koniec 
2014.11.30 11.35.24
Dzwoniący E.  Odbierający J.M.O. 
J.M.O. – Tak E.
E. – M. Czy możesz sprawdzić, czy 
Grzesiu był na wyborach, bo on mó-
wił, że był, jakby nie był to lepiej, 
żeby poszedł kiedy jest trzeźwy ….
J.M.O. – Który Grzesiu?
E. – B……..
J.M.O. – Zaraz sprawdzę, zaraz będę 
wiedział. 
…………………………
Rano po wyborach palimy w piecu 
Początek 2014.12.01 9.16.39 koniec 
2014.12.01 9.17.44
Dzwoniący J.MO. Odbierający Cz.G.
J.M.O. – Halo. 

Cz.G. – M.?
J.M.O. – Gdzie jesteś?
Cz.G. – Nie dała mi urlopu po połu-
dniu będę.
J.M.O. – Aha 
Cz. G. Słuchaj, jak już dzwonisz, bo 
ja chciałem do ciebie zadzwonić, 
nie wiedziałem, czy odbierzesz, mu-
simy się dzisiaj spotkać gdzieś tam w 
piwnicy, w cztery oczy, musimy kopę 
rzeczy polikwidować, przecież wiesz 
tych listów, tego wszystkiego został 
tam ze 30 plecaków.
J.M.O. – Ty się nie zastanawiaj, ty 
jedź i pal to wszystko.
Cz.G. – Ty, a teraz? Ja mam klucze w 
kieszeni, bo to jest u mnie w drugim 
pomieszczeniu przy R.

J.M.O. -  Dobrze, nie gadaj tyle, tylko 
to trzeba jechać i palić, rozpalaj w 
piecu i pal.
    Dokumenty zgromadzone pod-
czas całego śledztwa to 14 opasłych 
tomów, to setki stenogramów, prze-
słuchań, mimo, że staramy się dowie-
dzieć jak najszybciej i jak najwięcej o 
systemie, który opracował i zrealizo-
wał J.M.O. to daleko nam do końca. 
Szczególną uwagę poświęcamy tym 
generałom J.M.O., którzy nie zasiedli 
na ławie oskarżonych, a jak czytamy 
w stenogramach podsłuchów, poja-
wiają się tam aktywnie i często.

RT



 4                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                            4.07.2018

R.T. - Moi znajomi dzienni-
karze, po obejrzeniu spotu, który 
zamieścił Pan kilka dni temu na 
swoim Facebooku zadzwonili do 
mnie i zapytali, co się stało w Li-
pianach, dostrzegli też analogię do 
haseł sprzed wyborów parlamen-
tarnych, z których wszystkim Pola-
kom utkwiły w pamięci słowa „Pol-
ska w ruinie”. 
Czy nie użył pan zbyt mocnych 
słów? 

Bartłomiej Królikowski – My-
ślę po prostu, że stać nas na wię-
cej. Mamy naprawdę wiele atutów 
jako społeczeństwo lipiańskie, jako 
gmina i jej położenie, położenie stra-
tegiczne, które sprawia, że ten po-
tencjał rzeczywiście jest. Przecha-
dzając uliczkami Lipian, bywając  
w miejscowościach wiejskich gminy 
Lipiany niestety dostrzegamy dyspro-
porcje między podobnymi gminami 
naszego województwa. I nie porów-
nuje się nas, jako gminy Lipiany, do 
gmin naprawdę większych, takich 20-
tys. jak Barlinek, ale do gmin o po-
dobnym potencjale i o podobnej wiel-
kości. W ubiegłym roku pismo samo-
rządowe „Wspólnota”oceniło gminę 
Lipiany jako 3. najbiedniejszą gminę 
w Polsce w swojej kategorii. Niestety, 
to widać. Myślę, że możemy znaczne 
więcej, mamy potencjał, żeby pójść 
mocno do przodu, trzeba więc zabrać 
się do pracy..

R.T. – Przymiotniki, których 
pan użył w spocie nie były kiero-
wane zbyt precyzyjnie. Czy są one 
adresowane personalnie, czy raczej 
ogólnie i do wszystkich?

B.K. - To jest ogólny obraz, który 
wyłania się przede wszystkim z serca 
gminy. Nie ma żadnych wątpliwości, 
że dla gmin małych, gdzie stolicą jest 
miasteczko, serce gminy bije zawsze 
w ratuszu i z ratusza musi wychodzić 

impuls do rozwoju.  Bez względu na 
to, czy niektóre zadania są stricte za-
daniem gminy, czy nie, to zawsze jest 
tak, że właśnie z ratusza, z urzędu 
miasta musi wychodzić sygnał do 
aktywności, inwestycji i rozwoju. 
Tego sygnału, impulsu nie dostrze-
gam i dlatego wiele dziedzin w Lipia-
nach uważam za zaniedbane, nieade-
kwatne do naszego potencjału.

R.T. – Jaki jest pana pomysł na 
rozwój gminy Lipiany?

B.K. - Gmina Lipiany ma nie-
samowite położenie, które charak-
teryzuje się dużym potencjałem tu-
rystycznym, to jest bezwzględne. Je-
steśmy na Pojezierzu Myśliborskim 
w bardzo dobrym położeniu przy by-
łej trasie krajowej 3 – 119, przy bli-
skim sąsiedztwie dużych ośrodków 
wojewódzkich, Gorzowa i Szczecina. 
Więcej nawet, często przywołuję, że 
Poznań i Berlin nie są tak odległe, 
a są to ośrodki bardzo duże, pierw-
szy w skali Polski a drugi w skali Eu-
ropy. duże. Zainteresowanie atrak-
cyjnymi walorami przyrodniczymi 
gminy Lipiany na pewno można by 
było wykorzystać znacznie bardziej. 
Tak samo widzę też potencjał gospo-
darczy. Mamy tereny, które mogłyby 
być wykorzystane przy dobrym lo-
bbingu gospodarczym na zlokalizo-
wanie przedsiębiorstw. My potrzebu-
jemy dużych podatników, my potrze-
bujemy dobrych miejsc pracy w Li-
pianach. To droga, by z jednej strony 
wzmocnić budżet gminy, a z drugiej 
strony wzmocnić budżet nasz, portfele 
naszych mieszkańców. To droga, by  
w naszej gminie mieszkańcy otrzymy-
wali dobre pensje. Wszyscy widzimy 
zamknięte zakłady czy ruiny zakła-
dów pracy, które istniały przed laty 
- mowa tu o Przetwórni, Fabryce Ar-
matur. Mam nadzieję, że przy dużym 
lobbingu gospodarczym, przy zaan-
gażowaniu, przy dynamice, przy ak-

Jakie
Lipiany?

Rozmowa z wicestarostą 
Powiatu Pyrzyckiego Bartłomiejem Królikowskim

tywności na zewnątrz wokół Lipian, w 
dużych ośrodkach gospodarczych uda 
się to zrealizować. Potrzebna jest ak-
tywna gmina, przyjazna administra-
cja, bezpieczne ulice. 

R.T. W obecnej kadencji jako 
wicestaroście udało się panu za-
łatwić kilka tematów drogowych 
dla Lipian dzięki dobrym rela-
cjom z Jarosławem Rzepą, wice-
marszałkiem województwa. Dziś 
nie wiemy, kto będzie rządził w 
Urzędzie Marszałkowskim po wy-
borach. Co wtedy, gdy urząd mar-
szałkowski obejmie inna władza?

B.K. - Staram się utrzymywać do-
bre lub bardzo dobre relacje w róż-
nych środowiskach politycznych,  
w różnych instytucjach. Wszystko to 
dla dobra naszych lokalnych spraw. 
To jest właściwa droga, żeby też nie 
zamykać drzwi swojej lokalnej spo-
łeczności, swojemu samorządowi, ale 
by je otwierać. Powiem tak, jeżeli jest 
słaby budżet i niewielkie środki na in-
westycje, to trzeba poszukiwać środ-
ków z zewnątrz. Z jednej strony są to 
środki poprzez nowych podatników, 
których trzeba pozyskać, z drugiej 
strony są to środki w formie różnych 
dotacji lub w formie wykonania za-
dań przez inne, silniejsze instytucje. 
Podam przykład ul. Myśliborskiej. 
Jako powiat nigdy nie bylibyśmy  
w stanie jej wyremontować samo-
dzielnie pewnie jeszcze długo. Udało 
nam się jednak zawiązać korzystne 
porozumienie z samorządem woje-
wództwa, który sfinansował remont 
tej ulicy. Ktoś mógłby powiedzieć, z 
czego się cieszycie, skoro powiat nie 
dał ani złotówki. Ale przecież to wła-
śnie chodzi, żeby realizować zada-
nia przy jak najmniejszym obciążeniu 
własnego budżetu. 

R.T. – Żeby inwestować gminną 
infrastrukturę, trzeba mieć środki 
własne albo pożyczać. Czy, gdy bę-
dzie potrzeba realizacji niezbędnej 
inwestycji, ze wsparciem środków 
unijnych i trzeba będzie zaciągnąć 
kredyt, uczyni to pan? 

B.K. - Jeżeli w gminie Lipiany 
będzie taka tendencja jak w ostat-
nich latach, to koszty obsługi długu, 
spłata zadłużenia będzie tak duża, że 
te środki na inwestycje już będą mi-
kroskopijne. Zamiast budować, bę-
dziemy spłacać długi. Dziś środki 
gminne na inwestycje są jednymi 
z najniższych w województwie. Fi-
nanse naszej gminy potrzebują grun-
townego, mądrego remontu. 

R.T. – Najważniejsze inwesty-
cje na najbliższe lata?

B.K – Aby wejść na ścieżkę roz-
woju trzeba by było zacząć od roz-
wiązania kluczowych problemów. 
Zwłaszcza tych dużego kalibru. Mam 
nadzieję, że obecny pan burmistrz 
swoje słowa zrealizuje, że do końca 
kadencji rozwiąże problem z wysypi-
skiem. Wiemy, że to będzie niezwykle 
kosztowna kwestia, niestety może ona 
pogrążyć gminę. 

Na pewno, jeśli chodzi o pod-
stawowe kwestie komunalne, jest 
to kwestia oczyszczalni. Trzeba to 
będzie mądrze zrealizować, nato-
miast niezwykle ważnym i istotnym z 
punktu widzenia rozwoju jest dyna-
miczny rozwój infrastruktury, który 
przygotuje tereny inwestycyjne dla 
inwestorów, ale też w zakresie poten-
cjału przyrodniczego Lipian. To one 
mogą być zachętą to tego, że gmina 

dokończenie na str.5

dokończenie ze str.1
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Firma CM Agropol Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tywicy 

świadcząca usługi dla rolnictwa
poszukuje

 PRACOWNIKA PRODUKCJI ROLNEJ
► Praca będzie polegać na zapewnieniu właściwej produkcji roślinnej w zależności 

od potrzeb m.in. nawożenie, koszenie, kultywowanie, wykonywanie oprysków środkami 
ochrony roślin po ukończeniu odpowiednich szkoleń, obsługa maszyn rolniczych w tym 
kierowanie ciągnikami rolniczymi.

►Pracodawca zapewnia:
- po okresie próbnym umowę na czas nieokreślony
- ciepłe posiłki 
- atrakcyjny pakiet medyczny 
- ubezpieczenie grupowe pracowników
- nowoczesne narzędzia pracy
- możliwość rozwoju zawodowego 
- finansowanie szkoleń zawodowych
- wynagrodzenie podstawowe + premia uznaniowa + nadgodziny
     

  Wymagania: prawo jazdy kat. B i T
Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem 606 856 087

atrakcyjne walory, ale także na do-
bre tereny inwestycyjne będzie atrak-
cyjna dla inwestorów. Aby myśleć o 
wydatkach, trzeba jednak zacząć od 
wzmocnienia i naprawy gminnych 
finansów. 

R.T. – W spocie mówi pan o 
zniszczonych budynkach i każdy 
mieszkaniec Lipian może to po-
twierdzić, że sporo budynków nie 
przynosi nam chluby. Problem jest 
tylko taki, że w większości są to bu-
dynki prywatne, albo z mniejszo-
ściowym udziałem gminy. Wspól-
noty nie są w stanie poradzić so-
bie z takimi inwestycjami, czasami 
stać ich na zrobienie dachu, ale na 
elewację już nie?

B.K - Zgadzam się, są to bu-
dynki z własnością prywatną, cza-
sami gmina jest członkiem wspól-
noty poprzez posiadanie lokali ko-
munalnych. To jest jeden z instru-

mentów dla gminy w tej sferze: być 
członkiem wspólnoty, nadać jej ton, 
zachęcać pozostałych członków, aby 
były zrealizowane określone zada-
nia. Drugi element na pewno wspie-
rać wspólnoty w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych, czasami wręcz 
być liderem tych aplikacji, jeśli cho-
dzi o środki zewnętrzne, zachęcać, 
organizować spotkania, wręcz pomóc 
w napisaniu tych wniosków. W sta-
rostwie powiatowym mamy Lokalny 
Punkt Informacyjny, który służy tego 
typu wsparciu, a z drugiej strony jest 
pełnomocnik ds. funduszy pomoco-
wych. Jako powiat, już teraz służymy 
mieszkańcom (także gminy Lipiany), 
takim wsparciem wręcz wprost pod-
powiada w sformułowaniu takich 
wniosków. Jest jeszcze jeden element, 
mianowicie bardzo często w takich 
sytuacjach przeszkodą są nieuregu-
lowane sprawy spadkowe, są prawne 
możliwości, żeby gmina wyszła z ini-
cjatywą do rozwiązania tego węzła 

gordyjskiego, jeśli chodzi o sprawy 
spadkowe, bo wiele spraw w gminie 
Lipiany i wiele budynków jest w takim 
stanie ze względu na sprawy spad-
kowe, a można było w tym pomóc.

R.T. – W spocie widzimy osoby 
towarzyszące panu, wspierające 
pana, są to w większości osoby 
związane z Polskim Stronnictwem 
Ludowym, Stowarzyszeniem Za-
czynaj i mieszkańcy Lipian. Czy 
PSL to partia, pod której szyldem 
wystartuje pan w najbliższych wy-
borach, czy też utworzy pan swój 
komitet?

B.K. – W naszym spotkaniu 
uczestniczyło około pięćdziesięciu 
osób - sympatycy różnych partii, w 
tym około trzech członków PSL. Cie-
szę się, że byli przedstawiciele ca-
łej gamy różnych lipiańskich środo-
wisk, mieszkańcy naszych wsi. Je-
stem oczywiście członkiem Polskiego 

Stronnictwa Ludowego. Dzięki temu 
należę do silnej drużyny w wojewódz-
twie i dzięki tej drużynie udało się 
zrealizować kilka ważnych inwestycji 
także na terenie gminy Lipiany takich 
jak remont baszt czy ulicy Myślibor-
skiej. W kontekście wyborów myślę 
natomiast o jak najszerszym ruchu 
społecznym. Już teraz akces do niego 
składają przedstawiciele różnych po-
glądów politycznych, a także osoby, 
które nie są zaangażowane politycz-
nie, mieszkańcy gminy Lipiany z róż-
nych środowisk. Myślę o takim komi-
tecie, który połączy nas jak najsze-
rzej i razem, zgodnie wprowadzimy 
Lipiany na lepsze tory. 

Ryszard Tański 

W związku z realizacją przepustu na drodze wojewódzkiej nr 122 
przed miejscowością Rokity, Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadził 11 
czerwca tymczasową organizację ruchu drogowego, która potrwa od 11 do 
13 lipca 2018 r.

Tymczasowa organizacja ruchu polega na wprowadzeniu objazdu miej-
sca przebudowy drogi wojewódzkiej:

- z Pyrzyc w kierunku Bani - przez Kozielice omijając Rokity
- z Bani w kierunku Pyrzyc - przez Kozielice omijając Rokity

Zadbajmy o bezpieczeństwo
 mieszkańców miejscowości, szczególnie dzieci!!!

Szanowni mieszkańcy sołectwa Kozielice

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pyrzycach odnotował liczne 
skargi osób, które zawarły umowy o sprzedaż energii elektrycznej i gazu 
z firmą FORTUM. Konsumenci skarżą się, że przedstawiciele FORTUM 
błędnie informują, że reprezentują dotychczasowego sprzedawcę prądu – 
firmę ENEA. Osoby, które zawarły umowę i czują się wprowadzone w 
błąd mogą bez jakiegokolwiek uzasadnienia odstąpić od umowy w ter-
minie 14 dni, a w przypadku osób powyżej 60 lat – 30 dni, od zawarcia 
umowy.

Uwaga na FORTUM

   W  PIĄTEK 22 CZERWCA 
2018 ROKU, ROZPOCZĄŁ  SIĘ 
FOLKLOR W PYRZYCACH 
PT.  38 MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL W PYRZYCACH. 
SPOTKANIE Z FOLKLOREM.
MUREM ZA FOLKLOREM. 
BYŁY WSPANIAŁE  WY-
STĘPY Z POLSKI, A TAKŻE Z UKRAINY,  NIE-
MIEC, KAZACHSTANU, ORAZ RUMUNII. TAKŻE 
FIRMY  Z PYRZYC REKLAMOWAŁY SIĘ NP. 
FIRMA BACKER. STRAŻ MIEJSKA Z PYRZYC, 
CZY WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWYCH  
Z NOWIELINIE. BYŁY KONKURSY. BYŁO WE-
SOŁE MIASTECZKO NA ULICY DĄBROW-
SKIEGO. BYŁY WYSTĘPY ZESPOŁÓW Z KOZIE-
LIC I KOBYLANKI. TAKŻE BYŁ TEATR TAŃCA Z 
MIELNA PYRZYCKIEGO.

BYŁO TAKŻE NADLEŚNICTWO Z LASÓW  
GRYFINO  I CHOJNA.  BARDZO  MI SIĘ PODO-
BAŁO NA TYM FOLKLORZE W PYRZYCACH.

PIOTR SZYMAŃSKI
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13 czerwca do Urzędu Miej-
skiego wpłynęło pismo z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. Pismo 
jest odpowiedzią na zapytanie bur-
mistrza Lipian o natężenie pól elek-
tromagnetycznych emitowanych 
przez wieże telefonii komórkowej 
na terenie miasta Lipiany. Do w/w 
zapytania burmistrz dołączył wy-
niki pomiarów natężenia pola elek-
tromagnetycznego w pobliżu wież, 
które wykonał mieszkaniec Lipian 
Rafik Ennaoui. 

Na pismo burmistrza i załą-
czone pomiary przyszła odpowiedź 
z WIOŚ, w której czytamy we 
fragmentach:

 - „Ponadto w ramach pań-
stwowego monitoringu środowiska, 
zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy 
Poś, wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska prowadzi okresowe ba-
dania poziomów pól elektromagne-
tycznych w środowisku. Pomiary te 
prowadzone są w cyklu trzyletnim, 
zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 12 listopada 
2007 r. w sprawie zakresu i spo-
sobu prowadzenia okresowych ba-
dań poziomów pól elektromagne-
tycznych w środowisku (Dz.U. Nr 

221, poz. 1645). Program Państwo-
wego Monitoringu Środowiska wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
na lata 2016-2020 został zatwier-
dzony przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. W części do-
tyczącej promieniowania elektro-
magnetycznego nie obejmuje ba-
dań monitoringowych w miejsco-
wości Lipiany”.

Pytanie - Dlaczego nie wy-
konuje się monitoringu dwóch 
wież GSM w samej miejscowości 
Lipiany?

Czytamy dalej:
- „Jednocześnie informu-

jemy, że w roku 2017 prowadzone 
były badania w miejscowości Dę-
biec na terenie gminy Lipiany. Wy-
konany został pomiar natężenia 
składowej elektrycznej pola elek-
tromagnetycznego w środowisku  
w przedziale częstotliwości od 3 
MHz do 3 GHz.

Zmierzona wartość wynio-
sła 1,07 V/m, tym samym była 
poniżej wartości dopuszczal-
nej (7 V/m), określonej w roz-
porządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 30 października 2003 r.  
w sprawie dopuszczalnych pozio-

mów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów spraw-
dzania dotrzymania tych poziomów 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Kolejne 
badania w tym punkcie zaplano-
wane są na 2020 rok."

Pytanie – Dlaczego wieże na 
Dębcu monitoruje się co 3 lata, a w 
mieście nie?

Pytanie – Dlaczego w pi-
śmie do burmistrza nie ma ani 
słowa o terminach, wynikach wy-
konanych badań dla wież przy 
ulicy Barlineckiej i Żeromskiego, 
ani też informacji o tym czy  
w ogóle były wykonywane, kiedy 
były wykonywane, jakie były wy-
niki i kiedy są planowane jakieś po-
miary dla tych obiektów?

Czytamy dalej:       
- „Odnosząc się do materiałów 

dołączonych do pisma z 15 maja 
2018 znak: ROAs.6226.1.2018 na-
leży zauważyć, że przytoczone wy-
niki pomiarów promieniowania 
(najwyższy wynik to 9176 μW/m2) 
są znacznie niższe od wymienio-
nym rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycz-

nych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania tych poziomów, to jest 
0,1 W/m2, czyli 100 000 μW/m2. 
Poza tym w przekazanych materia-
łach nie ma informacji, czy zastoso-
wany sprzęt i metody określonymi  
w wyżej wymienionym art. 147a 
ustawy Poś.”

Pytanie – Czemu zamiast 
udzielać odpowiedzi bez konkre-
tów, WIOŚ nie wezwał burmistrza, 
a burmistrz Rafika Ennaoui, by ten 
zademonstrował panom inspekto-
rom przyrząd i metodę wykona-
nych pomiarów?

Dziś efekt dla mieszkańców jest 
taki, że są pomiary wykonane przez 
Rafika Ennaoui, według których 
przekroczenia są, nie dowiadujemy 
się z pisma WIOŚ dlaczego wieże 
GSM przy ulicy Żeromskiego i 
Barlineckiej nie są objęte monito-
ringiem tak jak ta na Dębcu, w pi-
śmie w ogóle nie ma ani zdania o 
tych obiektach, ale WIOŚ pismo 
napisał. Super.

RT

Ciąg  dalszy promieniowania GSM w Lipianach 

WIOŚ
pisze 
do Lipian

Powyżej znajduje się redakcyjny 
artykuł dotyczący odpowiedzi WIOŚ 
na temat przekroczeń wartości pro-
mieniowania elektromagnetycznego 
przez systemy telefonii komórkowej 
GSM w miejscowości Lipiany. Dołą-
czamy do tego przesłane nam stano-
wisko Rafika Ennaoui, autora pomia-
rów promieniowania – „Postanowi-
łem krótko skomentować pismo Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska nr WI.700.1.34.1.2018.
RW z dnia 13 czerwca 2018 r. Tak 
się składa, że przytoczone tam infor-

macje są mi w większości bardzo do-
brze znane. To, że jakaś norma zo-
stała przyjęta, nie znaczy jeszcze, że 
jest bezpieczna! A tak się składa, że 
pochodzi ona tak naprawdę z 1972 
roku!!! Bardzo dobrze się składa, 
gdyż dnia 26 czerwca 2018 roku o 
godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 
12 Starostwa Pyrzyckiego w Pyrzy-
cach, odbyło się posiedzenie Komisji 
Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
Pyrzyckiego, na które mieliśmy przy-
jemność zostać zaproszonymi wraz 
z Irkiem Dykiertem i innymi bardzo 

dobrze zorientowanymi w sprawie 
osobami. Pojawiły się tam również 
osoby z WIOŚ. Po kilku godzinach 
dyskusji doszliśmy do porozumienia, 
osoby z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska wyraziły chęć, 
by się pojawić w Lipianach. Wytłu-
maczyli swoje stanowisko w spra-
wie i jaki jest ich zakres kompeten-
cji i możliwości. Z tego też powodu 
zamierzamy ponownie wnioskować 
o ich przyjazd do Lipian. Wymagane 
jest jedynie wcześniejsze poinformo-
wanie operatora sieci GSM, mówimy 

o okresie 7 dni. Wiemy, że wiążę się to 
z tym, że sygnał może zostać celowo 
zmniejszony, ale to rozwiążemy już na 
innym szczeblu! Chodzi tylko o to, by 
pokazać, że miernik, którym dyspo-
nujemy odczytuje należycie te wszyst-
kie pomiary. Będzie okazja porów-
nać odczyty. Wtedy wszystko nabierze 
rozpędu, im szybciej tym lepiej. Dla 
wszystkich i każdego z osobna w na-
szym miasteczku”. 

Rafik Ennaoui
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„Jarzębina Czerwona”, to stary, 
czarno-biały polski film w reżyse-
rii Ewy Petelskiej i  Czesława Petel-
skiego, prezentowany od 1969 roku. 
Nie wszyscy może jednak wiedzą, że 
kadry do tego, ocenianego jako kulto-
wego obrazu wojennego w dużej czę-
ści nagrano w jednej z podpyrzyckich 
miejscowości, którą była Okunica  
(a dokładniej treny byłej niemieckiej 
cukrowni, dziś tzw. fabryka). Tytu-
łowa „jarzębina” to w filmie krptonim 
radiowy jednej z polskiej kompanii.

 Ten stosunkowo znany, szczegól-
nie starszym pokoleniom pyrzyczan 
i nie tylko film wojenny, rozpoczyna 
się słowami narratora (a był nim sam 
Piotr Fronczewski!), który drama-

JARZĘBINA CZERWONA w OKUNICY

tycznym głosem przemówił m.in. w ten sposób: 
„Wał Pomorski. Tu żołnierz polski wkroczył 
na piastowskie ziemie Pomorza Zachodniego”.  
Za Kołobrzeg i wojenną scenografię służyły  
w filmie plenery m,in, w wspomnianej Okunicy. 

Filmowy atak na koszary (tu dokładnie cu-
krownia Okunica), to wg wielu opinii najlepsza 
scena batalistyczna w polskim filmie o II woj-
nie światowej, może nie pod względem ilości 
sprzętu i ludzi ale samo otoczenie: błoto, woda, 
śnieg, fontanny ziemi, czarne twarze, lub nawet 
sam sposób sfilmowania robią duże wrażenie na 
odbiorcy.

Samą cukrownię wybudowano w latach 
1896 - 1897, a w latach 1929 - 1932 cukrownia 
przeszła modernizację. Po wojnie, jak wspomi-
nano, stała się jednak ona zaledwie planem fil-
mowym, bowiem maszyny i urządzenia służące 

do produkcji wywieziono do ZSRR. 
Cukrownia przestała istnieć.

Pierwszy pokaz filmu miał miej-
sce 21 października 1969 roku w ki-
nie „Kalmar” Powiatowego Domu 
Kultury w Kołobrzegu. Został przy-
jęty owacjami na stojąco.

Na fotografii była cukrownia  
w Okunicy i późniejsze miejsce zdjęć 
do filmu „Jarzębina czerwona”. 

Kartka była przedmiotem kore-
spondencji, nadana została na po-
czcie kolejowej (w pociągu relacji 
Kostrzyń-Stargard w dniu 9.9.1912 
roku. Producent nieznany, nr serii 
1629. 



 8                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                            4.07.2018



 9                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                            

Wyróżnienia na uroczystej Sesji RG
Najlepsi uczniowie ze szkól 

podstawowych i gimna-
zjum z terenu naszej gminy zostali 
zaproszeni na Sesję, która odbyła 
się 26 czerwca w pałacu przelewic-
kiego Ogrodu. Przybyli wraz z rodzi-
cami, aby odebrać nagrody za wy-
bitne osiągnięcia w nauce, wzorowe 
zachowanie, działalność w samorzą-
dzie szkolnym, a także reprezentowa-
nie szkoły w konkursach na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim i krajo-
wym. Przewodniczący Rady Marian 
Świderski wraz z wiceprzewodni-
czącą Anną Nowak i wójtem gminy 
Mieczysławem Mularczykiem wrę-
czyli wyróżnionym uczniom pamiąt-

kowe dyplomy i nagrody oraz pogra-
tulowali ich rodzicom sukcesu. 

Uczniowie nagrodzeni za wy-
niki w nauce i działalność na 

rzecz szkoły:
1. Marcelina Łukjaniuk 
– Gimnazjum Przelewice
2. Wiktoria Balcerak 
– Gimnazjum Przelewice
3. Julia Kowalczyk 
– Gimnazjum Przelewice
4. Karol Berliński -  SP Kłodzino
5. Natalia Żuk - SP Kłodzino
6. Oliwia Mazurek – PSP Żuków
7. Klaudia Struzik – PSP Żuków
8. Gracjan Jasiński – PSP Jesionowo

9. Oliwia Kwaśna – PSP Jesionowo
10. Dominika Grygorcewicz
 – NSP Przelewice
11. Damian Worytko
 – NSP Przelewice
12. Adam Margiel – NSP Przelewice

Uczniowie nagrodzeni za osią-
gnięcia drużynowe w finale 

XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym:
1. Maria Kontroniewicz
 - Gimnazjum Przelewice
2. Kacper Paliwoda
 - Gimnazjum Przelewice
3. Oskar Duk
 - Gimnazjum Przelewice

4. Aleksandra Gębicz
 – PSP Jesionowo
5. Karolina Kamińska 
- PSP Jesionowo
6. Igor Pytel
 - PSP Jesionowo
7. Cezary Stawniak - 
PSP Jesionowo.

Opiekunem dru-
żyn był Waldemar Kle-
menski, któremu przy 
wręczaniu nagrody po-
gratulowano organiza-
cji turnieju i zaangażo-
wania w przygotowa-

nie naszej drużyny do uczestnictwa  
w tej prestiżowej ogólnopol-
skiej imprezie, która odbyła się  
w Przelewicach.

Tradycyjnie podczas uroczy-
stości dyrektor Renata Ko-

zicka wręczyła Nagrodę Dyrektora 
Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, 
którą w tym roku otrzymała Marce-
lina Łukjaniuk za najwyższy średni 
wynik egzaminu gimnazjalnego. Po 
wspólnej pamiątkowej fotografii 
wszyscy zaproszeni zostali na słodki 
poczęstunek. Ponadto w trakcie se-
sji wyróżniono Ireneusza Junga, wła-
ściciela firmy Handlowo- Usługowej 
IRGO w Przelewicach. Wójt Gminy 
wraz z przewodniczącym RG i wice-
przewodniczącą wręczyli panu Irene-
uszowi list gratulacyjny wraz ze sta-
tuetką za dotychczasowe osiągnięcia 
w branży handlowo-usługowej oraz 
za okazywaną życzliwość i wspiera-
nie gminy, a szczególnie za wpisanie 
„Wędzonego udźca wieprzowego” 
na Listę Produktów Tradycyjnych, co 
przyczynia się również do promocji 
naszej gminy. Wszystkim wyróżnio-
nym osobom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

A. Garzyńska
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W/w dokument wprowadził ob-
niżenie o 20 % najniższego i mak-
symalnego wynagrodzenia wójtom, 
burmistrzom i prezydentom miast. 
Przypominamy, że jest to pokłosie 
wtopy „dobrej zmiany”, kiedy to była 
premier Beata Szydło podbijała mie-
sięczne dochody ministrów dodatko-
wymi premiami, sprawa ujrzała świa-
tło dzienne, a notowania PIS poszły 
w dół. By załagodzić oburzenie su-
werena, Jarosław Kaczyński nakazał 
wszystkim premie oddać i zarządził 
finansową dietę dla posłów, senato-
rów i samorządowców, a dla mini-
strów, którzy premiami przeskrobali 
nie. Nic nie zawinili tu prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie, ale nie-
zasłużona kara też ich dotknęła, pod 
koniec czerwca na sesjach absoluto-
ryjnych radni nie tylko podsumowy-
wali rok 2017, ale także ratowali wy-
płaty szefom swoich gmin. Wszyst-
kie rady gmin powiatu pyrzyckiego 
podjęły decyzje o dostosowaniu bur-
mistrzom, wójtom wynagrodzeń tak, 
by jak „dobra zmiana” wejdzie w ży-
cie, to jak najmniej stracili na wyna-
grodzeniu. Poniżej podajemy, jakie 
zmiany wprowadzili radni poszcze-
gólnych gmin.

Gmina Bielice
Ustala się wynagrodzenie mie-

sięczne wójta Gminy Bielice w na-
stępującej wysokości:
● Wynagrodzenie zasadnicze
 -  4.700,00 zł – było 5.000,00 zł 
● Dodatek funkcyjny
- 1.900,00 zł – było 1.700,00 zł 
● Dodatek specjalny w wysokości 
25% łącznie wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego, tj.  
w kwocie  – 1.650,00 zł – było 
1.675,00 zł
● Dodatek za wieloletnią pracę w wy-
sokości 20% wynagrodzenia zasad-
niczego - 940,00 zł – było 1.000,00 zł 

Na zmianach wójt Zdzisław 
Twardowski stracił 185,00 zł 

Gmina Lipiany 
    Ustala się wynagrodzenie mie-

sięczne burmistrzowi Lipian w nastę-
pującej wysokości:
● wynagrodzenie zasadnicze 
4.700,00 zł – było 5.000,00 zł 
● dodatek funkcyjny – 1.700,00 zł – 
było 1.700,00 zł 
● dodatek specjalny w wysokości 
25 % łącznie wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego, tj. 
w wysokości – 1.600,00 zł – było 
1.340,00 zł 

Dostosowanie samorządowych pensji
● dodatek za wieloletnią pracę w wy-
sokości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego tj. w wysokości – 940,00 zł – 
było 1.000,00 zł 

Na zmianach burmistrz Krzysztof 
Boguszewski stracił 100,00 zł 

Gmina Pyrzyce
Ustala się wynagrodzenie mie-

sięczne burmistrzowi Pyrzyc w na-
stępującej wysokości:
●wynagrodzenie zasadnicze 
- 4.800,00 zł – było 5.340,00 zł 
● dodatek funkcyjny -2.100,00 zł –
było 2.000,00 zł 
● dodatek specjalny w wysokości 
25 % łącznie wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego, tj. 
w wysokości - 2.001,00 zł – było 
1.468,00 zł
● dodatek za wieloletnią pracę w wy-
sokości 20% wynagrodzenia 
- 960,00 zł – było 1.068,00 zł 

Na zmianach burmistrz Marzena 
Podzińska stracił 15,00 zł

Gmina Warnice
Ustala się wynagrodzenie mie-

sięczne wójta Gminy Warnice w na-
stępującej wysokości:
● Wynagrodzenie zasadnicze
 -  4.700,00 zł – było 5.850,00 zł 
● Dodatek funkcyjny - 
1.900,00 zł – było 1.500,00 zł 
● Dodatek specjalny w wysokości 
25% łącznie wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego, tj. w 
kwocie – 2.640,00 zł było 2.205,00 zł 
● Dodatek za wieloletnią pracę w wy-
sokości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego – 611,00 zł – było 760,50 zł 

Na zmianach wójt Anna Hackie-
wicz Gębska straciła 464,50 zł

Gmina Przelewice
   Ustala się wynagrodzenie mie-
sięczne wójta Gminy Przelewice  
w następującej wysokości:
● Wynagrodzenie zasadnicze
 -  4.700,00 zł – było 5.500,00 zł 
● Dodatek funkcyjny
- 1.700,00 zł – było 1.700,00 zł 
● Dodatek specjalny w wysokości 
35% łącznie wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego, tj. w 
kwocie – 2.240,00 zł było 1.440,00 zł 
● Dodatek za wieloletnią pracę w wy-
sokości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego – 752,00 zł – było 825,00 zł 

Na zmianach wójt Mieczysław 
Mularczyk stracił 73,00 zł

Gmina Kozielice
Gminę Kozielice zostawiliśmy 

na koniec gminnego rankingu, gdyż 
tutaj radni, by obronić wójta przed 

„dobrą zmianą” wykazali się wyjąt-
kowym sprytem i nie dokonali tylko 
zmiany na dzień 1 lipca 2018, ale po-
szli dalej, by zminimalizować stratę 
podwyższyli wynagrodzenie wójta 
od 1 stycznia 2018 roku. 

Od 1 stycznia 2017 roku wójt 
Piotr Rybkowski miał przyznane na-
stępujące wynagrodzenie 

Ustala się wynagrodzenie mie-
sięczne wójtowi Gminy Kozielice 
panu Piotrowi Rybkowskiemu w na-
stępującej wysokości: 11.170,00 zł w 
tym:
● wynagrodzenie zasadnicze
- 5.800,00 zł,
● dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł
● dodatek specjalny w wysoko-
ści 30 % łącznie wynagrodzenia za-
sadniczego i dodatku funkcyjnego, 
- 2.310,00 zł,
● dodatek za wysługę lat w wyso-
kości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego tj. - 1.160,00 zł

Na sesji w dniu 25 czerwca 2018 
radni gminy Kozielice najpierw pod-
jęli uchwałę o podwyżce wynagro-
dzenia wójta:

Ustala się wynagrodzenie mie-
sięczne na okres od dnia 1 stycznia 
2018 roku do 30 czerwca 2018 roku 
panu Piotrowi Rybkowskiemu - wój-
towi gminy w następującej wysoko-
ści - 12.100,00 zł w tym:
● wynagrodzenie zasadnicze
-   5.900,00 zł
● dodatek funkcyjny  -  1.900,00 zł 
● dodatek specjalny w wysokości 40% 
wynagrodzenia zasadniczego i do-
datku funkcyjnego - 3.120,00 zł
● dodatek za wysługę lat w wyso-
kości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego -  1.180,00 zł 

Po czym podjęli uchwałę, którą 
dostosowali mu wynagrodzenie 
zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów.

Ustala się wynagrodzenie mie-
sięczne Wójtowi Gminy Kozielice 
panu Piotrowi Rybkowskiemu w na-
stępującej wysokości: 11.170,00 zł  
w tym:
● wynagrodzenie zasadnicze 
- 5.800,00 zł,
● dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł
● dodatek specjalny w wysokości 30 
% łącznie wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego, 
- 2.310,00 zł,
● dodatek za wysługę lat w wyso-
kości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego tj. - 1.160,00 zł

Na tak najbardziej wyrafinowa-
nej operacji, jaką przeprowadzili w 
tym temacie radni gminy Kozielice, 
wójt Piotr Rybkowski stracił w po-
równaniu z tym, co mu najpierw pod-
wyższyli od 1 stycznia 2018, a póź-
niej dostosowali do rozporządzenia 
360,00 zł. 

Starostwo Powiatowe
w Pyrzycach
Rada Powiatu Pyrzyckiego nie 

podejmowała uchwały w temacie do-
stosowania wynagrodzeń dla zarządu 
powiatu, a w przesłanym do naszej 
redakcji wyjaśnieniu czytamy – Za-
rząd obecnej kadencji kierowany na 
początku przez starostę Kazimierza 
Lipińskiego, a później przez starostę 
Stanisława Stępnia, z własnej inicja-
tywy, doprowadził do obniżenia wy-
nagrodzeń członków zarządu o ok. 
20% w stosunku do wynagrodzeń 
z kadencji 2014-2018. W związku 
z tym stwierdzić należy, że obniżka 
uposażeń o 20% nastąpiła na po-
czątku obecnej kadencji i to z własnej 
inicjatywy członków zarządu. Wyna-
grodzenia zarządu po wejściu w ży-
cie Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie wynagradzania pracowni-
ków samorządowych z dnia 15 maja 
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) 
przedstawiają się następująco:
Starosta    
● 9.152,00 zł brutto (bez różnicy),
Wicestarosta   
● 7.772,00 zł brutto (różnica - 17,42 
zł mniej)
● Członek Zarządu (etatowy) 
5.530,10 zł brutto (bez różnicy)

I teraz już wiemy, skąd Jarosław 
Kaczyński wziął pomysł na obniżkę 
wynagrodzeń samorządowców w ca-
łej Polsce, wziął ją z pyrzyckiego sta-
rostwa, można z całą pewnością po-
wiedzieć, że w Pyrzycach w tym te-
macie zaczęła się „dobra zmiana”. 
Wszystkim radnym rad gmin powiatu 
pyrzyckiego gratulujemy przysłowio-
wych jaj i jeszcze raz podkreślam, 
że w tym przypadku nie chodziło o 
ocenę pracy wójta czy burmistrza, 
chodziło o zasady, których nie wolno 
zmieniać w trakcie gry dla kaprysu, 
czy populistycznych zagrywek pod 
publiczkę jak powiedział poseł Ter-
lecki z PIS, miejsce na ocenę pracy 
szefa gminy jest przy absolutorium.

R.T.
 

dokończenie ze str.1
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14 czerwca 2018 roku w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach odbyło 
się podpisanie umowy na dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego 
„Remontu szatni w budynku admi-
nistracyjno – biurowym na Stadionie 
Miejskim w Pyrzycach”. Gmina Py-
rzyce złożyła wniosek na dofinanso-
wanie remontu infrastruktury sporto-
wej i zadanie o wartości 42.500 zł zo-
stanie dofinansowane kwotą 20.000 
zł. Jest to kontynuacja zadań reali-
zowanych przez Gminę Pyrzyce na 
Stadionie Miejskim im. Leszka Sło-
ninki w Pyrzycach. Ponadto umowę 
na dofinansowanie projektu „Wy-
konanie Placu Zabaw Wesoła Kra-
ina w Miejscowości Brzezin” zło-
żonego w ramach Budżetu Obywa-

telskiego Programu SPOŁECZNIK 
podpisało Stowarzyszenie Przyjaciół 
Przedszkola Publicznego w Brzeźnie. 
W tym samym miejscu wójt gminy 
Przelewice Mieczysław Mularczyk 
podpisał umowę na projekt pod na-
zwą „Poprawa i modernizacja infra-
struktury sportowej w Gminie Prze-
lewice”. Województwo przeznaczyło 
na ten cel kwotę 12200 zł, a całko-
wity koszt zadania wynosi 24 423,00 
zł, a burmistrz Lipian Krzysztof Bo-
guszewski podpisał umowę, z której 
dotacja będzie przeznaczona na za-
kup maszyn na potrzeby boiska spor-
towego w Lipianach. Gratulujemy 
pomysłodawcom projektu i życzymy 
kolejnych udanych inicjatyw.

PP

Sesje absolutoryjne, podczas któ-
rych radni dokonują oceny wykona-
nia budżetu i zadań minionego roku 
przez wójta lub burmistrza, a także 
udzielają absolutorium są pod wzglę-
dem rangi i emocji samorządowych 
najważniejsze. Burmistrz, wójt wraz 
ze wspierającymi go radnymi chwalą 
się tym, co zrobili w minionym roku, 
a opozycja wytyka im to, czego nie 
zrobili. Z drugiej strony, nawet jak 
radni nie udzielą absolutorium swo-
jemu burmistrzowi czy wójtowi to 
i tak nic się nie dzieje, dalej rządzą 
i tak już bywało w gminie Pyrzyce. 
Ten rok jest szczególny, bo jest to 
ostatnie absolutorium w tej kaden-
cji i dla tych wójtów i burmistrzów, 

Kto za, 
kto przeciw
i dlaczego

którzy chcą być wybrani na kolejna 
kadencję to wynik absolutorium jest 
dość ważny. 

W pyrzyckich gminach bez nie-
spodzianek, wszyscy szefowie 
gmin dostali absolutorium i poza 
radą powiatu, gdzie emocje sięgały  
w tym punkcie zenitu, w gminach 
było spokojnie. 
I tak w głosowaniu jawnym:
wójt gminy Przelewice
Mieczysław Mularczyk dostał  13
głosów ZA, 1 przeciw przy 
1 nieobecnym,

burmistrz Lipian
Krzysztof Boguszewski 11 ZA, 
2 przeciw przy 2 nieobecnych, 

burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska 10 ZA, 1 przeciw 
przy 4 nieobecnych,

wójt Bielic
 Zdzisław Twardowski 12 ZA, 2 prze-
ciw przy 1 nieobecnym, 

wójt gminy Kozielice
Piotr Rybkowski 14 ZA, 1 przeciw,

wójt gminy Warnice
Anna Hackiewicz Gębska 13 ZA, 1 
wstrzymujący. 

   W powiecie, jak już było powy-
żej, najwięcej emocji, tam opozycja 
pod nieobecność starosty Stanisława 
Stępnia, który jest na zwolnieniu le-
karskim, długo krytykowała obecny 
zarząd. 

 PP  

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY PYRZYCE, PRZELEWICE i LIPIANY

20 czerwca 2018 roku w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach odbyło 
się spotkanie zorganizowane przez 
Marzenę Podzińską, Burmistrz Py-
rzyc z rolnikami, posiadającymi 
grunty rolne na terenie gminy Py-
rzyce.  Omówione zostały kwestie 
związane z szacowaniem szkód po-
wstałych na skutek wystąpienia su-
szy na terenie gminy Pyrzyce, przed-
stawiono zespół ds. szacowania strat, 

SPOTKANIE Z ROLNIKAMI
W SPRAWIE SZKÓD 
POWSTAŁYCH NA SKUTEK
SUSZY

w skład którego wchodzą przedsta-
wiciel burmistrza, przedstawiciele 
Zachodniopomorskiej Izby Rolni-
czej oraz przedstawiciele Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Pyrzycach. Wnioski o szacowanie 
szkód powstałych w związku z wy-
stąpieniem niekorzystnego zjawi-
ska atmosferycznego należy składać 
w punkcie informacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach.
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TEL. 733 441 699

20 czerwca 2018 roku zakończone zostały prace w związane z remontem 
dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Żabowie. W ramach remontu 
położono nową papę na całej powierzchni dachu, naprawiono kominy, instala-
cję odgromową, wymieniono rynny i rury spustowe, a także pomalowano ele-
wację. Całkowity koszt zadania to 50.061 zł, w tym dofinansowanie Gminy 
Pyrzyce – 42.000,00 zł, środki pozyskane od sponsorów – 3.600,00 zł oraz 
środki z budżetu przedszkola – 4.461,00 zł. 

Remont dachu w Przedszkolu 
Publicznym w Żabowie

W związku z przystąpieniem 
Gminy Bielice do programu, Z Ku-
jawskim pomagamy pszczołom” 
– „Gmina Przyjazna Pszczołom’’, 
dzieci z przedszkola ,,Ekoludek" 
wraz z panią Liliana Sztuką i panią 
Konstancją Pigułą postanowiły tuż 
przed budynkiem SP Bielice stwo-
rzyć miejsce przyjazne pszczołom. 
Dzięki ciekawym zajęciom, dzieci 
poznały życie pszczół oraz dowie-
działy   się, czy to prawda, że każda 

z nich żądli tylko raz w swoim życiu 
i co lubią jeść pszczoły. Po przepro-
wadzeniu pogadanki i zabawy rucho-
wej ,,Pszczółki" dzieci w raz z pa-
niami przystąpiły do zrobienia budek 
dla pszczół oraz posadziły rośliny 
miododajne. Wszystko to umieściły 
w pomysłowej ciuchci wraz z wa-
gonikami przed budynkiem szkoły. 
Tak oto powstało miejsce przyjazne 
pszczołom.

Przedszkole „Ekoludek”
przyjazne pszczołom!

Nasi uważni czytelnicy pamię-
tają nalot funkcjonariuszy Urzędu 
Celnego na obiekty Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Pyrzycach i fakt wy-
krycia przez nich w pomieszczeniach 
na stadionie alkoholu niewiadomego 
pochodzenia. 

O  to, jak zakończyła się sprawa, 
zapytaliśmy rzeczniczkę Izby Ad-
ministracji Skarbowej - „Szanowny 
Panie Redaktorze, w odpowie-
dzi na Pana pytania informuję, że: 
29.12.2014 r. Urząd Celny w Szcze-
cinie wszczął dochodzenie w sprawie 
o wykroczenie skarbowego określo-
nego w art. 65§4 kodeksu karnego-
-skarbowego (kks). 

Wykroczenie polegało na tym, 
że w pomieszczeniach znajdujących 
się w kompleksie biurowym na te-
renie Stadionu Miejskiego w Pyrzy-
cach przy ul. Sportowej 5 (w dniu 
1.12.2014r.) przechowywano wyroby 
akcyzowe bez polskich znaków ak-
cyzy. Łącznie zabezpieczono 35,50 l 
wyrobów alkoholowych różnych ma-
rek, w stosunku do których zakoń-
czono procedurę zawieszenia poboru 
akcyzy i które wydano wbrew prze-
pisom ustawy, bez ich uprzedniego 
oznaczenia polskimi znakami akcyzy. 
Należny podatek akcyzowy wyniósł 

łącznie 1.611,00 zł. Postępowanie 
przygotowawcze nie doprowadziło 
do wykrycia sprawcy czynu. Obiekt 
sportowy nie posiadał właściwych 
zabezpieczeń oraz monitoringu, po-
stępowanie zostało umorzone posta-
nowieniem z dnia 22.06.2017 r. 

W niniejszej sprawie skierowano 
wniosek do Sądu w przedmiocie orze-
czenia przepadku zajętych do sprawy 
dowodów rzeczowych. Jeżeli chodzi 
o zabezpieczony alkohol to Izba Ad-
ministracji Skarbowej ma podpisaną 
umowę z firmą likwidującą tego typu 
produkty. Procedura jest uzależniona 
od ilości alkoholu przeznaczonego do 
zniszczenia. Jeżeli jest to mała ilość, 
alkohol - w obecności przedstawi-
ciela KAS - jest wylewany do zbior-
ników i utylizowany. Natomiast przy 
większych ilościach alkohol jest ba-
dany pod kątem jego ewentualnego 
wykorzystania przez inne instytucje 
np. szpitale, jednostki badawcze. Je-
śli się do tego celu nadaje, jest da-
nej jednostce przekazywany, jeśli 
nie nadaje się do wykorzystania jest 
utylizowany”.

Z poważaniem 
Małgorzata Brzoza 
Rzecznik Prasowy

Kierownik Referatu Obsługi 
Klienta i Komunikacji Zewnętrznej

Izba Administracji Skarbowej

35,5 litra olechówki
poszło w kanał 

Centralna Komisja Turniejowa przy Krajowej Federacji Sportu dla 
Wszystkich ogłosiła wyniki X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich, w ramach XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W tegorocznej im-
prezie pod hasłem „Sport łączy pokolenia”, która odbyła się od 26 maja do  
1 czerwca br., ogółem udział wzięło 221 miast i gmin z całej Polski. 

W kategorii IV miast od 15 do 40 tys. zdecydowanie najlepsze na 45 
startujących okazały się Pyrzyce, wyprzedzając miasta z województwa ma-
łopolskiego Gorlice i Krynicę – Zdrój. Dziesiąty już raz z rzędu nasza Gmina 
plasuje się w czołówce najlepszych usportowionych miast zajmując, tym ra-
zem I miejsce na podium.

Jak co roku, głównym celem turnieju jest aktywizacja ruchowa jak naj-
większej liczby mieszkańców danej miejscowości, promowanie zdrowego 
stylu życia, rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób mało 
aktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych oraz 
integracji wokół wydarzeń sportowo – rekreacyjnych całych rodzin. 

W nagrodę za pierwsze miejsce Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich 
przy współpracy z Wojewódzką Komisją Turniejową przeznaczy nagrodę fi-
nansową na zorganizowanie pikniku sportowo – rekreacyjnego.

Koordynacją wszelkich turniejowych działań u złotego medalisty zajmo-
wał się pyrzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy ze szkołami, 
przedszkolami, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, sołectwami, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy Pyrzyce  i Powiatu Pyrzyckiego oraz osobami 
fizycznymi.

Dziękujemy bardzo zaangażowanym podmiotom w realizację sportowego 
przedsięwzięcia i cieszymy się z tak owocnej współpracy.

Pyrzyce mistrzem!
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38  PYRZYCKIE SPOTKANIA  Z FOLKLOREM

Fo t o ko m e n t a r z
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- „Drzewo spotkań” przekazane przez Sławo-
mira Wincela, dyrektora Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych zostało zasadzone, Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc przekazała klucz do 
miasta reprezentantom Zespołu Pieśni i Tańca, tra-
dycyjnie został również odtańczony Polonez.

Pierwszy dzień 38. Międzynarodowego Festi-
walu Pyrzyckie Spotkania z Folklorem to liczne 
występy zespołów, w tym gwiazdy Festiwalu – 
Cleo, które sprawiły, że w Pyrzycach zagościła 
prawdziwie folkowa atmosfera.

- 23 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie  
z kierownikami i przedstawicielami zespołów, 
podczas którego organizatorzy festiwalu złożyli 
serdeczne podziękowania za udział w Pyrzyckich 
Spotkaniach z Folklorem. Nasi goście, oczarowani 
atmosferą panującą w Pyrzycach, wyrazili chęć 
udziału w kolejnych festiwalach. II dzień 38. Mię-

Weekend tańca, śpiewu 
i dobrej zabawy w Pyrzycach

Rusza remont 
ulicy Głowackiego
w Pyrzycach 

Radni, na wniosek burmistrz Marzeny Po-
dzińskiej, podjęli uchwałę zezwalającą gmi-
nie Pyrzyce zaciągnąć pożyczkę w wysoko-
ści 3 000 000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację za-
dana inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gło-
wackiego w Pyrzycach”. 

Inwestycja drogowo-kanalizacyjna na ulicy 
Głowackiego będzie realizowana w dwóch eta-
pach w roku 2018 i 2019, dwuletni okres reali-
zacji inwestycji podyktowany jest możliwymi 
terminami wykonania prac przez wykonawcę, 
łączne nakłady na dokumentację poniesione zo-
stały w roku 2015, w kwocie 135 300 zł. 

„Koszt całkowity inwestycji wodno – kanali-
zacyjnej a także drogowej na dwa lata planowany 
jest na kwotę 8 635 299,00 zł., na to zadanie skła-
daliśmy już trzykrotnie wnioski do różnych pro-

jektów, niestety nie udało się. Na inwestycję ogło-
szony zostanie jeden przetarg z rozbiciem na reali-
zacje dwóch zadań, celem wyłonienia jednego wy-
konawcy. Nie możemy już dalej czekać i przekła-
dać inwestycje z roku na rok, ulica została prze-
jęta kilkanaście lat temu od powiatu przez gminę 
i nic tam nie zrobiono, a obiecywano wiele. Jest 
tam zlokalizowana największa firma działająca w 
naszej gminie Backer OBR, wiele innych firm, in-
stytucje i mieszkańcy, ponadto z roku na rok rosną 
koszty tej inwestycji, rosną ceny wykonawców. Wy-
konaliśmy dokumentację i powinniśmy tę najwięk-
szą inwestycję drogowo - kanalizacyjną zrealizo-
wać, cieszę się, że radni przyjęli moja propozy-
cję. Pożyczka z WFOŚiGW jest bardzo korzystna 
dla gminy z uwagi na niskie oprocentowanie dla 
jst (0,5 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej 
niż 2% pa) oraz 12-miesięczną karencję w spłacie 
pożyczki, licząc od dnia wypłaty. Kolejnym czynni-
kiem i to bardzo istotnym jest możliwość ubiegania 
się o umorzenie w wysokości 20% kwoty wypłaco-
nej pożyczki jednak nie więcej niż 500 000,00 zł.” – 
powiedziała burmistrz Marzena Podzińska.

PP 

Sonda
Gdzie i za ile na wymarzone wakacje?

W tym roku wypoczynek wakacyjny odpusz-
czę sobie, właśnie kończę szkołę i będę chciał za-
cząć pracę, ale w przyszłym roku chętnie na urlop 
nad morze się wybiorę.

Na wymarzony urlop w tym roku wybieram 
się do Chorwacji, jedziemy z całą grupą, nigdy 
tam jeszcze nie byłem, dlatego cieszę się z tego 
wyjazdu.

W tym roku nic szczególnego nie mam w pla-
nach, ale wszystkim polecam wyjazd do Pragi, 
ostatnio z żoną byłem tam na urlopie, bardzo 
piękne miasto, pełne wspaniałych zabytków, 
które warto zobaczyć.

Wakacyjny wypoczynek mam zaplanowany 
na wrzesień, nad morzem, a konkretnie, to w 
Świnoujściu, na odpoczynek rehabilitacyjny 
jadę. Wrzesień to też dobry miesiąc, aby podzi-
wiać nasze polskie morze, przy okazji z rehabili-
tacji korzystać.

Akurat tak się złożyło, że nie będę wypoczy-
wać w tym roku, bo do pracy jadę do Luksem-
burga, ale gdybym miała możliwość gdzieś wy-
począć w wakacje, to na pewno pojechałabym 
nad morze.

dzynarodowego Festiwalu Pyrzyckie Spotkania  
z Folklorem opiewał w liczne atrakcje. Prócz wspa-
niałych występów zespołów, dużym zainteresowa-
niem cieszył się barwny korowód ulicami miasta,  
a także pokaz ognia w parku Jana Pawła II.

- 24 czerwca 2018 r. zakończył się 38. Mię-
dzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania  
z Folklorem „Murem za Folklorem” i klucz do 
bram miasta został zwrócony Marzenie Podziń-
skiej, Burmistrz Pyrzyc. Przez 3 dni mieliśmy 
okazję oglądać wspaniałe występy zespołów  
z Polski, a także z Niemiec, Ukrainy, Kazachstanu, 
Rumunii oraz Serbii. Po oficjalnym zakończe-
niu festiwalu odbył się Koncert Pieśni Narodowej  
i Patriotycznej w Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Pyrzycach.

PP
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23 czerwca po raz dwunasty na 
stadionie im. Jana Słoninki w Py-
rzycach odbył się Turniej Piłki Noż-
nej Drużyn Zakładowych Dalke Cup 
2018. Organizatorem projektu jest 
Małgorzata i Piotr Dalke, którzy od 
12 lat zapraszają na boisko drużyny 
piłkarskie. Od kilku lat piłkarska im-

XII DALKE CUP 2018
preza zmienia swoje oblicze na ro-
dzinny festyn pracowników zaprzy-
jaźnionych z rodziną Dalke firm. 
Oprócz zaciętych zmagań na boisku, 
są konkursy dla dorosłych i dla dzieci 
a także biesiada z konkursem karaoke 
i tańcami. „Z roku na rok mamy co-
raz więcej chętnych do udziału w tur-

9 września w Pyrzycach odbędzie 
się I Kolarskie Grand Prix Pomo-
rza Zachodniego o Puchar Burmistrz 
Marzeny Podzińskiej. Organizatorem 
imprezy jest Stowarzyszenie Rowe-
rowe Pyrzyce. Jak podkreślają orga-
nizatorzy, wyścig ma za zadanie pro-
mocję walorów turystyczno-rekre-
acyjnych województwa zachodnio-
pomorskiego, powiatu pyrzyckiego 
oraz gmin Pyrzyce, Przelewice i Li-
piany. Współorganizatorem wyścigu 
jest Gmina Pyrzyce, imprezę wspiera  
Pomorze Zachodnie, z patronatem 
marszałka województwa zachodnio-
pomorskiego Olgierda Geblewicza, 
wicestarosty powiatu pyrzyckiego 
Bartłomieja Królikowskiego, bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, 
burmistrza Lipian Krzysztofa Bogu-
szewskiego, wójta gminy Przelewiec 
Mieczysława Mularczyka. Imprezę 
objęli też swym patronatem  Komen-
dant Powiatowy Policji, Komendant 

Powiatowy PSP. Sponsorzy 
wyścigu kolarskiego to: PPK 
Pyrzyce, Geotermia Pyrzyce, 
SGB Bank Spółdzielczy w Py-
rzycach, Europa Systems, Sa-
lon Rowerowy Grzegorza Cie-
ślaka w Szczecinie. Partnerzy: 
Mistrzowskie Rowery Lech 
Piasecki, Stargardzkie Towa-
rzystwo Cyklistów Stargard, 
OSiR Pyrzyce, Total Hołownia, Py-
rzycki Dom Kultury, Stowarzysze-
nie Fabryka Dobrego Czasu, Cykli-
sta Lipiany. Patronat Medialny: Ra-
dio Szczecin, TV Aura, Puls Powiatu, 
Gazeta Ziemi Pyrzyckiej, Radio Py-
rzyce FM, Pyrzyce Info. „Zaprosze-
nie jako Goście Honorowi przyjęli 
Mistrzowie Kolarscy wywodzący 
się z ziemi pyrzyckiej Lech Piasecki, 
Wojciech Matusiak i Rajmund Zie-
liński. „Otrzymaliśmy pozytywną 
opinię Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Szczecinie na złożony wnio-

sek o wykorzystanie dróg w spo-
sób szczególny w celu zorganizowa-
nia i przeprowadzenia wyścigu ko-
larskiego po trasie okrężnej Pyrzyce 
- Lipiany - Pyrzyce.  Zawarliśmy 
umowę z STS - Timing, firmą zajmu-
jącą się profesjonalnym pomiarem 
czasu i obsługą sędziowską. Otrzy-
maliśmy potwierdzenie zlecenia z Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Szczecinie na zabezpiecze-
nie wyścigu pod względem medycz-
nym. Do połowy lipca zamierzamy 

zakończyć przygotowania dot. zabez-
pieczenia technicznego i bezpieczeń-
stwa zawodników na trasie wyścigu. 
Powoli napływają zgłoszenia zawod-
ników do udziału w wyścigu, konty-
nuujemy działania organizacyjne i w 
dalszym ciągu prowadzimy rozmowy 
z potencjalnymi sponsorami” – prze-
kazał nam kolejna dawkę informacji 
w imieniu organizatorów Krzysztof 
Sikora.

   

Weekend tańca, śpiewu 
i dobrej zabawy w Pyrzycach

nieju, w tym turnieju wzięło udział 8 
drużyn” – powiedział Piotr Dalke. 
W poprzednich edycjach, gospoda-
rze imprezy - drużyna Myjnia Dalke, 
nie była zbyt gościnna, bo wygry-
wała turniej, w tym roku puścili go-
ści przodem i nie stanęli na pudle. 
„Oczywiście nigdy nie chodzi nam 

o jakiekolwiek wyniki sportowe czy 
rywalizację, chcemy się tak na spor-
towo, rekreacyjnie spotkać ze swoimi 
pracownikami, ich rodzinami, pra-
cownikami zaprzyjaźnionych firm, na 
co dzień po prostu nie ma na to czasu, 
ale raz w roku można i trzeba” – po-
wiedziała Małgorzata Dalke.

PP

Kolarze czekają 
w gościnnych
Pyrzycach 
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