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Dieta przewodniczącego
rady 
od 800 zł w Kozielicach 
do 1762 zł  w powiecie

Urodziny folkloruUrodziny folkloru

Gmina Pyrzyce przejmie 
Kilińskiego

Inwestycje w powiecie 
za ponad 26 milionów

500+ i inne plusy

Przelewice  uhonorują   
Matusiaka

Powiat bielicki 
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Na terenie o powierzchni prawie 2 hektarów Geotermia Py-
rzyce wybuduje instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Jest to 
inwestycja, która uniezależni naszą firmę od dostawców ener-
gii elektrycznej, obniży koszty działalności zakładu, ale także 
wpłynie na obniżenie zanieczyszczenia powietrza związanego 
z produkcją energii elektrycznej. Budowa instalacji powin-
na rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć pod koniec 
roku 2022. Inwestycja jest częścią dużego projektu związanego 
z modernizacją odwiertów geotermalnych, na który otrzyma-
liśmy dofinansowanie w wysokości 6,2 mln zł z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w ramach programu „Polska Geotermia Plus”.

Tania energia i czyste powietrze 

GOSPODARSTWO KUNOWO Sp. z o.o.

ZATRUDNI
KIEROWNIK / BRYGADZISTA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Miejsce pracy: zachodniopomorskie
   Opis stanowiska
 •  Koordynacja i kontrola wykonywanych prac
 •  Nadzór nad techniką rolną wdrożoną w zakładzie
   Wymagania
 • Wykształcenie w kierunku mechanizacji  rolniczej lub inne rolnicze
 • Umiejętność i wiedza w zakresie nowoczesnej mechanizacji rolniczej
 • Doświadczenie w zarządzaniu personelem
 • Znajomość komputera: Word, Excel
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność
 • Zamieszkanie w pobliżu zakładu (możliwość wynajęcia domku jednorodzinnego)
   Oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 • Termin rozpoczęcia pracy do ustalenia
 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość zamieszkania wraz z rodziną w domu jednorodzinnym

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
CV na adres: gkunowo@op.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GOSPODARSTWO KUNOWO Sp. z o.o. 
w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
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9 lipca w sali widowiskowej 
Pyrzyckiego Domu Kultury 
odbyło się spotkanie Marzeny 
Podzińskiej - Burmistrz Pyrzyc 
z rolnikami z gminy Pyrzyce. 
Rozmawiano między innymi 
o szkodach w uprawach wy-
rządzonych przez susze, ulewne 
deszcze i sposobie ubiegania się 
o odszkodowanie. W spotkaniu 
uczestniczyli także przedstawi-
ciele firmy  Evergreen Solutions,  
która opracowała innowacyjną, 
chronioną patentem technologię 
FuelCal®, pozwalającą na cało-
ściowe przetworzenie  biomasy 
rolno-spożywczej w pełnowarto-
ściowe produkty nawozowe pod 
nazwą OrCal® i OrCal® Hre-
gulator®. Obecnie zagospoda-
rowanie osadów ściekowych 
stanowi dla gminnych spółek  

PPK będzie producentem 
nawozu?

w naszym kraju zajmujących 
się oczyszczaniem ścieków spore 
wyzwanie i generuje dodatkowe 
koszty. Dlatego od ponad roku 
burmistrz Marzena Podzińska 
i prezes PPK Krzysztof Wancerz 
poszukiwali nowoczesnego roz-
wiązania dla zagospodarowania 
odpadów „wyprodukowanych” 
na pyrzyckiej oczyszczalni ście-
ków, które są obecnie składo-
wane i kompostowane, a także 
sposobu na zagospodarowanie 
odpadów BIO odbieranych od 
mieszkańców. Technologia, którą 
zaprezentowano podczas spo-
tkania z rolnikami daje właśnie 
możliwość zagospodarowania od-
padów BIO i osadów, a produkt 
finalny ich obróbki to organiczno 
- mineralny nawóz. 

Właścicielem patentu, techno-
logii jest pyrzycka firma Ever-
green Solutions. „Analizowali-
śmy i podglądaliśmy z prezesem 
PPK różne warianty, instalacje 
i rozwiązania dotyczące zago-
spodarowania osadów na oczysz-
czalni ścieków jak i odpadów 
BIO, których PPK odbiera od 
mieszkańców coraz więcej, a ich 
składowanie będzie miało także 
wpływ na ceny zagospodarowania 

odpadów. Po analizie wybraliśmy 
ofertę firmy Evergreen Solutions, 
obecnie będziemy rozmawiać już 
o tym, jak i na jakich warunkach 
możemy z tej technologii korzy-
stać. Miejsce na taką instalację 
do przetwarzania odpadów mamy 
na oczyszczalni ścieków” - powie-
działa po spotkaniu z rolnikami 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc  

W uzasadnieniu do uchwały 
czytamy: 

„Z inicjatywy Zachodniopomor-
skiej Rady Olimpijskiej i Pyrzyckie-
go Klubu Olimpijczyka pragniemy 
nadać kompleksowi sportowemu 
w Przelewicach nazwę „Kompleks 
sportowy im. Wojciecha Matusia-
ka”. Obiekt sportowy przy szkole 
w Przelewicach został oddany do 
użytku w roku 2005 i stanowi je-
den z najnowocześniejszy w swojej 
klasie na terenie Gminy Przelewi-
ce. Na infrastrukturę kompleksu 
składa się boisko sportowe oraz 
hala sportowa.

Wojciech Władysław Matusiak 
(ur. 2 czerwca 1945 w Sierakowie) 
polski kolarz szosowy i torowy, 
zwycięzca 26 Tour de Pologne 
w 1969, olimpijczyk z Meksyku, 
czterokrotny mistrz Polski na szo-
sie i torze. Był zawodnikiem LKS 
Pyrzyce (1964), Gryfa Szczecin 
(1964-1969) i Arkonii (1969-1979). 
Jego największymi sukcesami szo-
sowymi było zwycięstwo w Tour de 

Pologne w 1969 ( w czasie wyścigu 
wygrał dwa etapy i był liderem 
zawodów od II etapu do końca 
wyścigu) i mistrzostwo Polski 
w indywidualnym wyścigu szoso-
wym ze startu wspólnego w 1967 r.  
Na torze czterokrotnie zdobywał 
mistrzostwo Polski: I x na 4000 
m drużynowo na  dochodzenie 
(1969) i 2 x w długodystansowym 
wyścigu na 50 km (1969, 1970). 
Ponadto czterokrotnie zdobywał 
wicemistrzostwo Polski: w 1975 
w indywidualnym wyścigu szoso-
wym ze startu wspólnego, w 1966 
w szosowym wyścigu drużynowym, 
w 1967 i 1968 w torowym wyścigu 
na 4000 m na dochodzenie; trzy-
krotnie wywalczył brązowy medal 
mistrzostw Polski: w 1968 - w szo-
sowym wyścigu drużynowym, toro-
wym wyścigu długodystansowym 
na 50 km i torowym wyścigu na 
1000 m ze startu zatrzymanego. 
W 1967 zwyciężył z drużyną na 
4000 m na dochodzenie w zawo-
dach Ogólnopolskiej Spartakiady. 

Przelewice  uhonorują  Matusiaka 
   Radni gminy Przelewice podjęli uchwałę, na mocy której postanowili nadać kompleksowi, 

w skład którego wchodzą: boisko sportowe, hala sportowa, infrastruktura towarzysząca nazwę 
„Kompleks sportowy im. Wojciecha Matusiaka".

Reprezentował Polskę na mistrzo-
stwach świata i Igrzyskach Olim-
pijskich. W 1968 zajął 8. miejsce 
na torowych mistrzostwach świata 
w wyścigu na 4000 m na dochodze-
nie indywidualnie. W tym samym 
roku startował też na Igrzyskach 
Olimpijskich, zajmując 5-8 m. 
w wyścigu na 4000 m na docho-
dzenie drużynowo. 

Na Igrzyskach Olimpijskich 
w Montrealu (1976) był rezer-
wowym polskiej kadry szosowej, 
a przed ewentualnym startem do-
znał kontuzji. Należy podkreślić, że 
pan Wojciech Matusiak jest polskim 
kolarzem odznaczony medalem 
za wybitne osiągnięcia sporto-
we. Jest wielkim propagatorem 
sportu wśród dzieci i młodzieży, 
aktywnym ambasadorem Gminy 
Przelewice”.

PP
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Oferujemy
▪ najlepszy ceny na rynku, 
▪ szybki odbiór towaru, 
▪ krótkie terminy płatności nawet do 3 dni

      tel. 881954793  

        tel. 660536118

Spółka PolishAgri 
prowadzi całoroczny skup zbóż i rzepaku

   Już po raz trzeci Radio Pyrzyce 91,10 
MHz zagościło w radioodbiornikach 
mieszkańców miasta i gminy Pyrzyce. 
Przypomnijmy, że radio miało swoją 
premierę w okresie świąteczno – no-
worocznym 2020, ponownie nadawało 
w okresie świąt wielkanocnych 2021 
i powróciło na fale eteru jako partner 
medialny 40. Jubileuszowego Międzyna-
rodowego Festiwalu Pyrzyckie Spotkania 
z Folklorem. W tej edycji, podobnie jak 
w poprzednich, przeprowadzono ponad 
80 wywiadów, przekazano dziesiątki 
informacji i komunikatów dotyczących 
życia społecznego, samorządowego, kul-
turalnego, sportowego gminy Pyrzyce. 
Trzecia edycja Radia Pyrzyce miała silny 
związek z odbywającym się festiwalem, 
radiosłuchacze jeszcze przed jego roz-

poczęciem mogli wysłuchać wywiadów 
z kierownikami zespołów przyjeżdża-
jących do Pyrzyc lub wysłuchać relacji 
na żywo z imprezy. Dla tego projektu 
Romuald Fijałkowski - autor logo radia, 
zaprojektował jego wersję jako Radio 
Pyrzyce FOLK 91.10MHz. Dzięki wspar-
ciu Olgierda Kustosza Wicemarszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 
partnerem trzeciej edycji naszego radia 
było  Pomorze Zachodnie.

„Uznałem, że właśnie Radio Pyrzyce 
daje bardzo duże możliwości dotarcia 
z informacją do lokalnej społeczności. 
Zaproponowałem redakcji radia  prze-
prowadzenie wywiadów, tematy bardzo 
mocno związane z funkcjonowaniem, 
życiem gminy i jej mieszkańców. Na 
antenie radia poruszane były między 

innymi tematy: granty sołeckie, budowa 
stacji meteorologicznych w powiecie 
pyrzyckim, ścieżki pieszo - rowerowe, 
Program Społecznik i wiele innych. 
W rozmowach poruszane były zagad-
nienia dotyczące ogłoszenia 2021 roku  
Rokiem Ekologicznym na Pomorzu Za-
chodnim, a bardzo dużo dzieje się w tym 
temacie w naszym województwie.    

Dyrektorzy podległym mi wydziałów 
w programach informowali o projek-
tach, możliwościach pozyskania środków 
i pracy wydziałów. Dzięki bezpośrednim 
rozmowom na antenie radia udało się 
nam w innej niż dotychczas formie przy-
bliżyć pracę Urzędu Marszałkowskiego 
w kilku obszarach” - powiedział na 
zakończenie projektu Olgierd Kustosz.

Partnerami folkowej edycji Radia Py-
rzyce byli także: Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc, Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki, Pyrzyckie Przed-
siębiorstwo Komunalne, firma Bac-
ker OBR, i Pyrzycki Dom Kultury, 
w którym mieściło się po raz kolejny 
studio radiowe. Patronat medialny nad 
projektem Radia Pyrzyce FOLK objął 
Dwutygodnik Puls Powiatu Pyrzyckiego 
i Telewizja Kablowa AURA. 

Wszystkim za partnerstwo i patronat 
serdecznie dziękujemy.  

RT

Radio Pyrzyce Folk 91,10 MHz

Olgierd Kustosz 
Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego

Ryszard Tański
Radio Pyrzyce
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      tel. 881954793  

        tel. 660536118

W ramach tego zadania rozłożo-
nego na lata 2020 i 2021 wykona-
no przebudowę jezdni, chodników 
i zjazdów, a koszt inwestycji to  
1 953 254,00 zł.

 Przypomnijmy, że 7 lipca 2020 
roku oddano do użytku pierwszy 
wyremontowany odcinek ulicy 
Staromiejskiej od ul. Warszawskiej 
do ul. Polnej. Koszt remontu ulicy 
Staromiejskiej zrealizowany przez 
Starostwo Powiatowe w dwóch 
etapach to łącznie 4 203 157 zł 
z dofinansowaniem w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych, któ-
re dla pierwszego etapu wyniosło 
60% kosztów remontu drogi, dla 
drugiego 50%.

Inwestycje w powiecie 
za ponad 26 milionów
18 czerwca 2021 roku obyło się uroczyste zakończe-

nie drugiego etapu remontu drogi powiatowej nr 1626Z  
ul. Staromiejska w Pyrzycach. Jest to odcinek od skrzyżo-
wania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Ciepłowniczą. 

   W uroczystości przecięcia wstęgi 
uczestniczyli m.in.: Zbigniew Boguc-
ki - Wojewoda Zachodniopomorski, 
poseł Leszek Dobrzyński, Stanisław 
Stępień - Starosta Pyrzycki, radni 
powiatu i gminy Pyrzyce, a także 
Edward Malinowicz - właściciel fir-
my MALDROBUD - generalnego 
wykonawcy inwestycji.

Od początku obecnej kadencji, 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
zrealizowało inwestycje drogowe, 
w podległej oświacie i służbie zdro-
wia na kwotę ponad 26 milionów 
złotych w tym pozyskane dotacje 
to ponad 20 milionów złotych.

„Taka ilość inwestycji i pozyska-
nych środków bardzo mnie cieszy, 
wierzę, że druga połowa obecnej 
kadencji będzie podobna, albo na-
wet jeszcze lepsza. Podchodzimy do 
planowania inwestycji kompleksowo, 
takim przykładem jest zakończona 
termomodernizacja Zespołu Szkół 
Nr 1 i rozpoczynająca się identyczna 
inwestycja w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego. Podobnie staramy się 
realizować w etapach drogi powia-

towe. W roku przyszłym powinniśmy 
zakończyć cały ciąg komunikacyjny 
ulica Staromiejska, ulica Poznańska 
do skrzyżowania z ulicą Jana Paw-
ła II. Cieszę się, że nasze starania 
wsparte przez byłego i obecnego 
wojewodę i posłów dają takie efekty, 
ale jeszcze dużo do zrobienia przed 
nami” - skomentował  Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.

Olgierd Kustosz 
Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego

W informacji jaką otrzymaliśmy 
czytamy - „Gmina Kozielice osią-
gnęła dochód z tytułu podatków od 
elektrowni wiatrowych: 
- w 2017 roku w wysokości:
1 586 044,00 zł., 
- w 2018 roku w wysokości:  
2 855 844,00 zł. wraz uwzględnioną 
korektą deklaracji za 2017 rok. 
- w 2019 roku w wysokości:  
2 235 944,00 zł. w 2020 roku w wy-
sokości: 2 235 944,00 zł.” 

Dodając wszystkie wpływy wy-
nika, że w okresie 4  lat do kasy 
gminy Kozielice wpłynęła z tytułu 
podatku o elektrowni wiatrowych 
kwota  8 913 776,00 zł! Każdy 
z wójtów, burmistrzów przyzna, że 
jest to kwota bardzo duża i można 
za takie pieniądze wiele inwestycji 
w gminie zrobić. 

W powiecie pyrzyckim elektrownie 
wiatrowe wybudowane zostały także 
na terenie gminy Bielice, w mniej-
szej ilości, ale dochody podatkowe 

Wiatrakowe eldorado 
z nich są w tej gminie też znaczne. 
Z tytułu podatku od nieruchomości 
za elektrownie wiatrowe zlokali-
zowane na terenie gminy Bielice 
w latach 2017 – 2020 dochody gminy 
kształtowały się następująco: 
▪ 2017 rok   - 892 941,00 zł., 
▪ 2018 rok   - 479 376.00 zł., 
▪ 2019 rok   - 479 376.zł., 
▪ 2020 roku - 479 376.00 zł. 
Łącznie w okresie 4 lat Gmina Bieli-
ce z tytułu podatku od od elektrowni 
wiatrowych zasiliła swą kasę kwotą  
2 331 969,00 zł.

 Przypomnijmy, za co dokładnie 
płacą firmy wiatrakowe - „Podatnicy 
w deklaracjach na podatek od nie-
ruchomości wykazują do opodatko-
wania części budowlane elektrowni 
wiatrowych tj. wieżę wraz z  funda-
mentami, kable i linie telesterownicze 
oraz drogi i place. Opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości nie 
podlegają elementy techniczne 
wchodzące w skład turbiny. Wyso-

kość podatku stanowi 2%  wartości 
budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej ustalonej na dzień 1 stycz-
nia  roku podatkowego, stanowiącej 
podstawę obliczania amortyzacji 
w tym roku, niepomniejszonej o od-
pisy amortyzacyjne, a w przypad-
ku budowli całkowicie 
zamortyzowanych - ich 
wartość z dnia 1 stycznia 
roku, w którym dokonano 
ostatniego odpisu amor-
tyzacyjnego. Wyjątkiem 
był rok 2017, kiedy to na 
skutek zmian przepisów 
prawa podatkiem od nie-
ruchomości zostały ob-
ciążone również turbiny, 
tj. elementy techniczne 
będące częścią składową 
elektrowni wiatrowych”.

Przepisy dotyczą-
ce naliczania podatku 
od takich budowli jak 
elektrownie wiatrowe 
nie były i nie są jedno-
znaczne, gmina Kozielice 
w związku z rozbieżno-

ściami dotyczącymi tego czy podatek 
należy naliczać także od turbiny 
elektrowni, czy nie, do dziś prowadzi 
w tej kwestii postępowanie podat-
kowe w celu ustalenia faktycznej 
kwoty należnego podatku.

PP

  Tak można by było określić gminę Kozielice po analizie da-
nych dotyczących dochodów z podatku od nieruchomości, od 
wybudowanych na jej ternie elektrowni wiatrowych.
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Zastępca Burmistrza Lipian
Anna Hackiewicz-Gębska

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
 informuję,

że w dniach 13.07.2021 r. – 03.08.2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

urzędu zamieszczony zostanie wykaz 
nieruchomości położonych na terenie  

Miasta i Gminy Lipiany, przeznaczonych  
do zbycia i oddania w dzierżawę.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, 
DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje 
o wywieszeniu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 
10/2021, nr 11/2021, nr 12/2021, nr 13/2021, nr 14/2021, nr 
15/2021, nr 16/2021, nr 17/2021 przeznaczonych do zbycia 
lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, 
stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1990 z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce 
informacje  – obwieszczenia i ogłoszenia. 

Program Inwestycji Strategicznych 
na terenie powiatu pyrzyckiego
     7 lipca br. z inicjatywy Staro-

sty Pyrzyckiego Stanisława Stępnia 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach odbyło się spotkanie  
włodarzy wszystkich gmin powiatu 
pyrzyckiego, którego głównym te-
matem była analiza potrzeb i wska-
zanie powiatowi jako zarządcy dróg 
powiatowych najważniejszych 
i najpilniejszych zadań do reali-
zacji na terenie poszczególnych 
gmin w ramach Programu Inwe-
stycji Strategicznych. 

W/w program ma na celu zwięk-
szenie inwestycji publicznych przez 
bezzwrotne dofinansowanie zadań 
planowanych do realizacji przez Jed-
nostki Samorządu Terytorialnego. 
Samorządy mogą otrzymać do 95 
proc. bezzwrotnego dofinansowania 
na inwestycje, m.in. w infrastruk-
turę drogową, wodno-kanalizacyj-
ną, modernizację źródeł ciepła na 
zeroemisyjne i w gospodarowanie 
odpadami.

W spotkaniu uczestniczyli Marze-
na Podzińska -Burmistrz Pyrzyc, 
Bartłomiej Królikowski-Burmistrz 
Lipian,  Iwona Kochel wójt gminy 
Bielice, Alina Werstak wójt gminy 
Warnice, Mieczysław Mularczyk 
wójt gminy Przelewice i Piotr 
Rybkowski wójt gminy Kozielice. 
Dyskusja na temat proponowanych 
kierunków interwencji i propozycji 
realizacji przez pyrzyckie starostwo 
inwestycji w  ramach programu była 
dość burzliwa. Samorządowcy 
zaproponowali kilka ciekawych 
rozwiązań i propozycji podziału 
zadań priorytetowych na terenie 
powiatu, które z całą pewnością 
posłużą staroście do precyzyjnej 
oceny potrzeb lokalnych społecz-
ności i przygotowania wniosków 
w pierwszej kolejności na te zadania, 
w które włodarze gmin widzą po-
trzebę natychmiastowej realizacji.

„Ustaliłem z burmistrzami i wój-
tami, że każdy przygotuje dla mnie 
krótką informację z wykazem za-
dań drogowych do zrealizowania 
w swojej gminie. Po otrzymaniu tych 
informacji wydział dróg w starostwie 
dokona analizy finansowej jak i cza-
sowej proponowanych inwestycji tak, 
aby w minimalnym zakresie obcią-
żyć budżetu powiatu, a jednocześnie 

zrealizować jak najwięcej zadań 
inwestycyjnych w poszczególnych 
gminach” - powiedział Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.

Szczegółowe informacje dotyczące 
możliwości dofinansowania: https://
www.bgk.pl/polski-lad
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Pozdrowienia z Lipian

Prezentowana widokówka 
przedstawia zabudowania 
miasta Lipiany z 1907 roku, 
a głównie obiekty związane 
z motywem religijnym. Na 
karcie pocztowej znalazł się 
miejscowy kościół, dom para-
fialny i mieszkanie kapłanów 
seniorów, po stronie prawej 
budynek diakonatu przyszłych 
księży.  W dolnej części znajduje 
się widok miejscowej szkoły. 

Kościół w XIX wieku grun-
townie przebudowano, jednak 
w stanie uwidocznionym na 
fotografii przetrwał jeszcze tylko 
cztery lata, bowiem w roku 1911 
miał miejsce pożar świątyni. 
Dopiero w roku 1915 ukoń-
czono jego odbudowę nadając 
mu obecną formę wg projektu 
Friedricha Stülera.

Jeżeli chodzi o plebanię, to 
obecnie budynek przy ul. Ko-
ściuszki 29, stanowi siedzibę Radia 
Plus Lipiany – katolickiej stacji 
radiowej archidiecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej. Stacja należy 
do sieci Radia Plus. Mało jest 
natomiast informacji o funkcjo-
nującym w Lipianach diakonacie. 
W ręce wpadło mi tylko drobne 
ogłoszenie magistratu z 1824 roku 
dot. chęci zatrudnienia pracow-
nika (poniżej). Obwieszczenie 
dotyczyło wakującego stanowiska 
w szkole, a ściślej poszukiwany był 
kandydat na nauczyciela retoryki 

(głoszenia kazań). W zamian za 
swoją pracę  osoba taka miała 
otrzymywać ok. 300 talarów, 
a do tego… wygodne i przy-
jemne mieszkanie. 

Tzw. „czerwony” budynek szko-
ły też już nie istnieje w formie 
udokumentowanej na fotografii. 
W 1980 roku przeprowadzona 
ekspertyza potwierdziła zły stan 
budynku – jednego z dwóch przed-
wojennych obiektów szkolnych. 
W ramach kapitalnego remon-
tu budynku dobudowano jedno 
piętro i tzw. „łącznik”. Remont 
zakończył się w 1986 roku.

Prezentowana widokówka 
była przedmiotem obiegu 
pocztowego. Została nadana 
na poczcie Lippehne (Lipiany) 
w poniedziałek  14.10.1907 
roku do odbiorcy w Berlinie. 
Wydawcą kartki był W.Schwa-
rzenbergs, Wernhaus Lippehne 
N.M.
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W ostatnich dniach czerwca 
gminy Pyrzyce i Bielice obiegła 
wieść, jeszcze nieoficjalna, że 
radny gminy Pyrzyce Mariusz 
Szymkowicz, przewodniczący 
Klubu Radnych Prawa i Sprawie-
dliwości  w pierwszych dniach 
lipca 2021 zostanie zastępcą 
wójta gminy Bielice. Iwona Ko-
chel - wójt gminy Bielice takiej 
informacji w tych dniach nie po-
twierdziła, ani nie zaprzeczyła, 
odpowiedziała jedynie, że rozwa-
ża zatrudnienie zastępcy, a pan 
Szymkowicz też jest brany pod 
uwagę. Po kilku dniach sprawa się 
wyjaśniła, Szymkowicz otrzymał 
fotel w urzędzie gminy Bielice 
i dobre wynagrodzenie, na które 
składa się: pensja podstawowa 
3800,00, dodatek stażowy 304,00, 
dodatek funkcyjny 1760,00, 
dodatek specjalny 1376,00 (na 
czas określony do 30.09.2021). 
Ostatnia pozycja wynagrodzenia 
szczególnie mnie zainteresowała, 

Powiat bielicki 
bo dodatek specjalny jest przy-
znawany za przypisanie danemu 
pracownikowi określonych zadań 
więc zapytałem władze gminy 
Bielice o to, za jakie dodatkowe 
zadanie przyznany został dodatek 
specjalny i na podstawie jakiego 
artykułu? W odpowiedzi czytamy 
„W związku z Pana kolejnym 
pytaniem dotyczącym wynagro-
dzenia zastępcy wójta Gminy 
Bielice uprzejmie informuję, 
że każdy pracownik samorzą-
dowy otrzymuje wynagrodzenie 
na podstawie regulacji ustawy 
o pracownikach samorządowych. 
Pracownikowi samorządowe-
mu przysługuje wynagrodze-
nie stosowne do zajmowanego 
stanowiska oraz posiadanych 
kwalifikacji zawodowych. Pra-
cownicy mają również prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia 
według wewnętrznego regula-
minu wynagrodzenia (zarzą-
dzenie nr 3/2019 Wójta Gminy 

Bielice z dnia 16.01.2019 r.).  
To tak, jakbym w ogóle odpo-
wiedzi nie dostał, bo to, że regu-
lamin jest, to wiem, ale  pytam 
o konkretne stanowisko i osobę. 
Dopytałem o konkret kolejnym 
mailem, ale do dnia druku gazety 
odpowiedzi nie otrzymałem. 

   Zgodnie z obowiązującym 
prawem Szymkowicz, by zostać 
zastępcą wójta Gminy Bielice  
musiał zrezygnować z manda-
tu radnego gminy Pyrzyce, co 
uczynił pisemnie 1 lipca 2021. 
Przypomnijmy, że Szymkowicz 
został wybrany w okręgu nr 3, 
a są to ulice Księcia Bogusława 
X, Księcia Józefa Poniatowskie-
go, Przyszłości, Tadeusza Ko-
ściuszki, Tadeusza Rejtana, Wały 
Chrobrego, a na jego kandydaturę 
głos oddało 171 osób. Jak dziś 
widać Szymkowicz zapomniał już 
o deklaracjach składanych wy-
borcom, by go wybrali i wybrał 
lepszą, szybszą dla siebie drogę 

do samorządowej i politycznej 
kariery, a 171 głosów wrzucił 
do kosza. W dniu 5 lipca 2021 
komisarz wyborczy w Szczeci-
nie opublikował postanowienie  
w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego Rady Miejskiej w Py-
rzycach Mariusza Szymkowicza. 
Efekt dziś w radzie jest taki, że 
formalnie Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości przestał istnieć, 
bo minimalny, wymagany pra-
wem skład klubu radnych to trzy 
osoby. Oczywiście może to być 
stan przejściowy, bo w wyborach 
może wygrać ktoś wytypowany 
przez PiS, albo radny Mariusz 
Ogrodnik mocno wspierający par-
tię zapisze się do klubu i bilans 
wyjdzie na trzy.

Mariusz Szymkowicz
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Na szczeblu wojewódzkim za 
przebieg kulinarnych zmagań od-
powiada Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomor-
skiego oraz Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach. W konkursie 
na poziomie regionalnym może 
wziąć udział każdy, kto przed-
stawi żywnościowy produkt re-
gionalny: surowce lub wyroby, 
które mogą być przeznaczone 
do bezpośredniego spożycia mu-
szą być związane z określonym 
obszarem geograficznym, cha-
rakteryzować się szczególnymi 
cechami związanymi z regionem, 
z którego pochodzą. Powinny 
być wytwarzane na małą skalę, 
tradycyjnymi metodami, wywodzić 
się z tradycji i kultywowanych 

w danym regionie zwyczajów 
oraz powinny być od dawna 
znane w okolicy.

Produkty będą oceniane w na-
stępujących kategoriach: pro-
dukty regionalne pochodzenia 
zwierzęcego, produkty regionalne 
pochodzenia roślinnego, napoje 
regionalne i inne produkty re-
gionalne.

Aby wziąć udział w konkursie, 
należy do 30 lipca br. wypeł-
nić zgłoszenie i przesłać je  na 
adres Zachodniopomorskiego 

 - Ten kulinarny konkurs łączy 
ludzi z różnych zakątków naszego 
województwa, którzy są skupieni 
wokół wspólnej pasji, opartej 
na produktach żywnościowych 
i przygotowywaniu potraw według 
tradycyjnych receptur. Zachęcam 
do udziału - mówi Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierd Kustosz.

Konkurs „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regio-
nów” organizowany jest już 
po raz dwudziesty przez Pol-
ską Izbę Produktu Regionalnego 
i Lokalnego w partnerstwie ze 
Związkiem Województw RP. 
Jego celem jest gromadzenie 
wiedzy o oryginalnych i cha-
rakterystycznych produktach 
żywnościowych regionów.

Kulinarne dziedzictwo Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach: Barzkowice 
2, 73-134 Barzkowice. Dodatko-
we informacje i wzór formularza 
dostępne są na stronach interne-
towych: www.wrir.wzp.pl,  www.
zodr.pl/konkursy oraz www.pro-
duktyregionalne.pl

Regulamin konkursu oraz karta 
zgłoszeniowa są również dostępne 
poniżej.

Regionalny finał odbędzie się 21 
sierpnia br. w Ogrodach Prze-
lewice - Zachodniopomorskim 
Centrum Kultury Obszarów 
Wiejskich i Edukacji Ekolo-
gicznej.

Do zdobycia są nagrody rzeczo-
we oraz nominacja do nagrody 
honorowej „Perła 2021”.

Krajowy finał konkursu, pole-
gający na uroczystym wręczeniu 
statuetki „Perły”, odbędzie się 3 
października br. podczas Mię-
dzynarodowych Targów Smaki 
Regionów w Poznaniu.

Wicemarszałek Województwa
 Zachodniopomorskiego 

Olgierd Kustosz

Wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej w Pyrzycach powin-
ny się odbyć w ciągu 90 dni od 
dnia wygaszenia mandatu, ale jak 
już wiele razy bywało w ostat-
nim okresie, terminy wyborów 
uzupełniających były w Polsce 
ustalane różnie, także ze wzglę-
du na sytuację epidemiczną na 
danym terenie.

Wracając do Szymkowicza, to 
jak wiemy nieoficjalnie, wybrał 
on okrężną drogę do kariery po-
litycznej i samorządowej przez 
Bielice do Pyrzyc. Stanowisko 
w Bielicach ma zbudować mu 
wizerunek dobrego i skuteczne-
go wicewłodarza gminy, który 
w najbliższych wyborach samo-
rządowych wystartuje w walce 
o stanowisko burmistrza miasta 
i gminy Pyrzyce. By taki wi-
zerunek zbudować, zapewne 
w najbliższym czasie w Bielicach 
zrealizowanych zostanie wiele 
inwestycji, o których mieszkańcy 
gminy nawet nie śnili. Węzeł 
drogi S3 zostanie przesunięty  
z gminy Kozielice na teren gmi-
ny Bielice (podniesie to ceny 
gruntów), wszystkie spotkania 
władz rządowych, podpisywanie 
wszelkich umów będzie odbywać 
się w Urzędzie Gminy Bielice, 
a powiat pyrzycki zostanie prze-

mianowany na okres do końca 
kadencji na powiat bielicki. I tak 
można byłoby długo żarty stroić, 
gdyby nie to, że tak się będzie 
w najbliższym czasie działo i ży-
cząc oczywiście mieszkańcom 
gminy Bielice jak najlepiej, mam 
nadzieję, że nowy wicewójt Bie-
lic chcąc osiągnąć to, co sobie 
zamierzył nie doprowadzi do 
parodii samorządności. 

Jeżeli chodzi o wybory uzupeł-
niające to będzie to sprawdzian 
podobny jak w Rzeszowie, bę-
dzie to starcie kandydata Prawa 
i Sprawiedliwość kontra reszta 
gminnego świata. Będzie to także 
sprawdzian tego, czy znaczne 
poparcie dla kandydatów Prawa 
i Sprawiedliwości w ostatnich 
latach, w różnych wyborach 
na terenie gminy Pyrzyce się 
utrzymuje, czy spada. Zapewne, 
wzorem poprzednich wyborów, 
kandydata PIS będzie wspierać 
premier Mateusz Morawiecki, 
administracja rządowa, posło-
wie, agencje rządowe, będzie 
to nie lada okazja, by zapytać 
wyborczych gości, dlaczego 
gmina Pyrzyce nic nie dostała 
w ramach Funduszu Rozwoju 
Inwestycji Lokalnych.  

RT

dokończenie ze str.8

Mariusz Szymkowicz
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 Jednym z obowiązków państwa, samorządu jest pomaganie 
swoim obywatelom, mieszkańcom, którzy tej pomocy potrzebują. 
Wachlarz udzielanego wsparcia jest dość szeroki, najsłynniejsze 
w ostatnich latach to oczywiście 500+,  które, oprócz innego celu, 
miało wpłynąć na ilość urodzeń, co w praktyce niestety się nie 
sprawdziło. Jak wygląda pomoc społeczna i jak z niej korzystają 
mieszkańcy gmin powiatu pyrzyckiego, zapytaliśmy poszczególne 
samorządy. 
1. Proszę podać, w jakiej wysokości w Państwa gminie wypłacone 
zostało do 31 maja 2021 roku  najwyższe świadczenie z tytułu 500 + 
na jedną rodzinę.
2. Proszę podać czy ta rodzina do 31 maja 2021 objęta była jeszcze 
jakąś inna finansową, materialną pomocą OPS, jeżeli tak to w jakiej 
formie, z podaniem do każdej z nich kwoty pomocy.
3. Proszę podać, ile wynosiło najwyższe wsparcie finansowe  udzielone 
łącznie i jednorazowo jednej rodzinie przez OPS w aktualnym okresie 
zasiłkowym.
4. Czy planowane odebranie gminom realizacji świadczeń Dobry 
Start i 500+ wpłynie Państwa zdaniem na organizację pracy OPS 
(redukcja zatrudnienia)

Gmina Pyrzyce
1. Najwyższe świadczenie wychowawcze (500+) wypłacone na jedną 
rodzinę wynosi 2500 zł. miesięcznie.
2. Rodzina ta otrzymuje również inne świadczenia:
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w łącznej 
kwocie 1 069 zł,
- wieloletni rządowy program: Posiłek w szkole i w domu -świadczenie 
pieniężne na zakup posiłku lub żywności w kwocie 300 zł.
-wieloletni rządowy program: Posiłek w szkole i w domu- posiłek 
w kwocie 436,70 zł.
- zasiłek okresowy w kwocie 1 062,94 zł.
- dodatek mieszkaniowy w kwocie 736,46 zł.
3. Najwyższe wsparcie finansowe udzielone łącznie i jednorazowo 
w aktualnym okresie zasiłkowym otrzymała rodzina, w której 
urodziły się bliźnięta.
Rodzina ta otrzymała świadczenie wychowawcze po 500 zł na każde 
dziecko, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 
w łącznej kwocie 2 599 zł oraz jednorazowo zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka po 1 000 zł na każde urodzone dziecko oraz bon 
podarunkowy „Wieloraczki” w kwocie po 2 000 zł na każde urodzone 
dziecko.

Gmina Warnice
1. W gminie Warnice 3 rodziny do 31 maja 2021 roku otrzymywały 
najwyższe świadczenia 500+ w wysokości po 2000 złotych 
miesięcznie. 
2. 3 rodziny, które korzystają ze świadczeń 500+ otrzymywały 
również dodatkowo:
-1 rodzina: świadczenie pielęgnacyjne - 1971zł, zasiłek pielęgnacyjny 
- 215,84 zł, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 738 zł, świadczenie 
z fund. alimentacyjnego - 500 zł. - zakup posiłków dla dzieci 

 
i inne PLUSY

w szkołach wg kosztów 
- 2 rodzina: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 999 zł - zakup 
posiłków dla dzieci w szkołach wg kosztów
- 3 rodzina: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 686 złotych.
3. Najwyższe wsparcie dla rodziny w maju 2021 roku wynosiło  
5.424,84 złotych.

Gmina Przelewice 
1. Najwyższe świadczenie 500+ wypłacone jednej rodzinie do 31 
maja 2021 r. w naszej Gminie wynosi 3.000,00 zł miesięcznie .
2. Rodzina wymieniona w pkt 1 korzystała z pomocy Ośrodka 
w następujących formach:
- zasiłek okresowy 878,21 zł miesięcznie - zakup żywności 200,00 zł 
miesięcznie
- świadczenia rodzinne 1.164,00 zł miesięcznie.
3. W aktualnym okresie zasiłkowym najwyższe wsparcie jednej 
rodzinie udzielono w formie:
- zasiłek okresowy 946,50 zł miesięcznie
- świadczenie wychowawcze 500+ 1.000,00 zł miesięcznie
- świadczenia rodzinne 219,00 zł miesięcznie
- specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł miesięcznie.

Gmina Lipiany 
1. Do 31 maj 2021 r. w Gminie Lipiany najwyższe świadczenie 
wychowawcze zostało wypłacone w kwocie 4.000,00 złotych (jednej 
rodzinie).
2. W/w. rodzina pobiera zasiłek rodziny w kwocie 1 475,00 złotych 
oraz świadczenie z ustawy o pomocy społecznej w formie rzeczowej 
tj. opłata za jeden ciepły posiłek dziennie (wydawany w szkole), koszt 
tego świadczenia to: 200,00 złotych.
3. Najwyższe wsparcie udzielone łącznie i jednorazowo jednej 
rodzinie wyniosło 5.675,00 zł.
Gmina Kozielice
1.  Najwyższe wypłacone świadczenie z tytułu 500+ na jedną rodzinę 
do 31 maja 2021  to kwota 2500,00 zł
2. Rodzina powyższa była objęta ponadto pomocą: świadczenia 
rodzinne - 916,00 zł,  zasiłek okresowy - 197,28 zł, zasiłek celowy 
za zakup posiłku lub żywności -728,00 zł i dodatek mieszkaniowy 
843,38 zł.
3. Najwyższe wsparcie finansowe udzielone łącznie i jednorazowo 
jednej rodzinie przez OPS w aktualnym okresie zasiłkowym wyniosło  
5.184,96 zł

Gmina Bielice  
1. Najwyższe świadczenie z tytułu  świadczenie wychowawcze 500+ 
na jedną rodzinę zostało wypłacone w kwocie 2.500 zł/m-c
2. Wskazana rodzina jest objęta inna formą pomocy, zasiłek okresowy 
w kwocie 464,19/ m-c, zasiłek rodzinny 562 zł m-c
3. W aktualnym okresie zasiłkowym najwyższe wsparcie finansowe 
jednej rodzinie było wypłacone w wysokości 3.526,19 zł/ m-c 

W tym roku rozpoczynają się zmiany w programie Dobry Start, 
wnioski o takie świadczenia od 1 lipca 2021można składać jedynie 
elektronicznie, a obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, a nie samorządy, jak to było dotychczas. Od 2022 roku 
tak samo będzie obsługiwany system 500+. Takie rozwiązanie budzi 
niepokój samorządów, bo przecież do obsługi tych zadań zostali 
zatrudnieni nowi pracownicy, dziś trzeba myśleć, co im dać nowego 
do roboty, albo kogo zwolnić.

 Z informacji otrzymanych z pyrzyckich gmin wynika, że zwolnienia 
z powyższego powodu na razie nie są planowane. 
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§
Radny za wykonaną pracę na 

rzecz danej jednostki samorządu 
terytorialnego otrzymuje wyna-
grodzenie, które określa się jako 
dieta. Dieta, którą otrzymują 
radni, pełni przede wszystkim 
funkcję rekompensaty za wy-
nagrodzenie utracone w związ-
ku z nieobecnościami radnego 
w swojej pracy. Aby ją otrzymać, 
radny musi tylko podpisać listę 
obecności na posiedzeniu sesji 
lub komisji i to już wystarczy, 
by mógł ustawić się w kolejce do 
gminnej kasy. To łatwe pieniądze 
tym bardziej, że na wysokość die-
ty nie wpływa ani aktywność rad-
nego na posiedzeniach sesyjnych, 
czy komisjach ani też zaangażo-

Dieta przewodniczącego rady 
od 800 zł w Kozielicach do 1762 zł  w powiecie

wanie radnego w sprawowaniu 
mandatu. Wysokość diet ustalają 
w formie uchwały sami zainte-
resowani i jest to dość ciekawa 
sytuacja, rzadko spotykana, kie-
dy to sam zainteresowany ustala 
sobie wysokość „wynagrodze-
nia”. Zwróciliśmy się do do py-
rzyckich gmin i starostwa o po-
danie aktualnie obowiązujących 
wysokości diet, jakie otrzymują 
za swoją pracę w radach radni. 
Poprosiliśmy także o przesłanie 
nam informacji o wysokości diet 
sołtysów w poszczególnych gmi-
nach. Zebrane w ten sposób dane 
prezentujemy w w załączonych 
do tekstu tabelach. 

PP

 Podczas ostatniej nadzwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach 
zwołanej na wniosek Marzeny 
Podzińskiej, burmistrz zapropo-
nowała radnym projekt uchwały 
zezwalający jej na podjęcie dzia-
łań zmierzających do przejęcia od 
Powiatu Pyrzyckiego  drogi powia-
towej nr 1612Z (działka nr 150/1 
obręb 8 miasta Pyrzyce) oraz drogi 
powiatowej nr 1630Z (działka nr 
320 obręb 9 miasta Pyrzyce) do za-
sobu dróg gminnych. Wymienione 
drogi powiatowe to ulica J.H. Ki-
lińskiego oraz plac Wolności, które 
przebiegają przez centrum Pyrzyc.

  
W uzasadnieniu do uchwały czy-
tamy między innymi _”Zasadnym 
jest przejęcie do zasobu gminy 
dróg powiatowych nr 1612Z oraz 
nr 1630Z z uwagi na większe możli-
wości Gminy Pyrzyce w pozyskaniu 

środków finansowych na jej moder-
nizację, co w znacznym stopniu po-
prawi wizerunek miasta”. 

„Jestem już po rozmowie z panem 
Stanisławem Stępniem, Starostą 
Pyrzyckim, który jest zainteresowa-
ny moją propozycją. Teraz, kiedy 
radni jednogłośnie przyjęli moją 
uchwałę, przystąpimy do szczegó-
łów związanych z przejęciem ulic 
i oczywiście już będziemy szukać 
środków zewnętrznych na ich re-
mont. Jeżeli chodzi o zakres prac, 
ewentualne zmiany to mam już 
pewne przemyślenia, ale nie chciał-
bym o nich jeszcze dziś mówić. Na 
pewno będę chciała nie tylko po-
prawić jakość jezdni i chodnika, 
ale coś jeszcze tym ulicom dodać, 
żeby były bardziej atrakcyjne” – 
powiedziała nam Marzena Podziń-
ska, Burmistrz Pyrzyc. 

Gmina Pyrzyce przejmie Kilińskiego
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 Pyrzyckie Spotkania z Folklorem obchodziły w 2020 roku 
40. urodziny. Niestety z powodu epidemii nie można było z tej 
okazji zorganizować urodzinowego festiwalu i zaprosić gości, w tym 
roku się udało. Podczas trzech dni goście, widzowie mogli obejrzeć 
i wysłuchać kilkanaście zespołów folklorystycznych z całej Polski. 
Mogli uczestniczyć w warsztatach i działaniach podczas III Polsko 
– Niemieckiej Folkowej Strefy Relaksu. Organizatorzy przygotowali 
prezentacje kultury romskiej pod wspólną  nazwą „Pyrzyckie Święto 
Romów”. Całość dopełniały kiermasze, rękodzieło i sztuka ludowa. 
Wisienką na festiwalowym torcie był koncert zespołu ENEJ i nocny 
korowód z rytmie latynoamerykańskich bębnów. 

- „Trudno w kilku zdaniach podziękować wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji i realizacji festiwalu, ale chyba przede wszystkim 
olbrzymie podziękowania należą się pracownikom Pyrzyckiego 
Domu Kultury. Dziękuję sponsorom za wsparcie i pomoc, dziękuję 
panu Olgierdowi Geblewiczowi, marszałkowi województwa,  a także 
Olgierdowi Kustoszowi wicemarszałkowi województwa za wspieranie  
naszego  festiwalu. Dziękuję mieszkańcom miasta i gminy Pyrzyce za to, 
że tak licznie i radośnie witali, oklaskiwali występy na dwóch scenach. 
Kłaniam się nisko twórcom Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, których 
w sposób szczególny wspominaliśmy podczas ceremonii otwarcia 
festiwalu. Dziękuję wszystkim, wszystkim którzy tegoroczne Pyrzyckie 
Spotkania z Folklorem tworzyli” – serdeczne słowa  wdzięczności 
przekazała  Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

Urodziny 
folkloru 

Foto: Waldemar Żak
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Strażacy z OSP Płońsko, OSP Pyrzyce, OSP Dolice,  OSP War-
nice,  OSP Obromino,  OSP Parsów,  OSP Babin,  OSP Ryszewko 
otrzymają dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego. W piątek 2 lipca br. w Ogrodzie Dendrolo-
gicznym w Przelewicach odbyło się spotkanie Wicemarszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza z laureatami 
konkursu programu pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności na 
rzecz działalności OSP, w tym działalność Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych i możliwość zakupu środków ochrony indywidualnej 
dla strażaków-ochotników”. 

Podczas spotkania podpisano umowy na mikrodotacje. Maksy-
malna kwota przyznana jednorazowo jednostce OSP to 5 tysięcy 
złotych, a cały budżet programu to 200 000,00 złotych.

PP

Strażackie dotacje

XVI Zlot Pojazdów Militarnych 
oraz VI Lipiański Bieg Partyzanta 

Tradycyjnie już na terenie podlipiańskiej żwirowni 10 lipca odbył 
się XVI Zlot Pojazdów Militarnych oraz VI Lipiański Bieg Partyzanta. 
Organizatorem wydarzenia już po raz kolejny było Stowarzyszenie 
Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci”. W trakcie zlotu i biegu była 
prowadzona akcja charytatywna związana z organizacją pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na leczenie Szymona Szopy- młodego 
mieszkańca Lipian. Podczas zlotu uczestnicy mogli zaprezentować 
swoje wspaniałe maszyny, które pokonywały iście militarną i wojskową 
trasę, przejeżdżając przez słynny „dołek”, co spotykało się z ogromnym 
zainteresowaniem zgromadzonej widowni. Efektowna i szalona jazda, 
ryk silników i zapach spalin unoszący się w powietrzu, to właśnie na to 
czekali wszyscy uczestnicy zlotu.  Sobotni dzień przebiegał pod znakiem 
wyśmienitej pogody. Jak zwykle, tegoroczny zlot cieszył się dużym 
zainteresowaniem publiczności. Na spragnionych wrażeń zlotowiczów 
czekała moc atrakcji: przejażdżki sprzętem militarnym, różnego rodzaju 
pojazdami terenowymi, motocyklami z koszem, łazikami, gazikami, 
uralami itp. Z okazji tegorocznego zlotu odbywała się również impreza 
towarzysząca - Lipiański Bieg Partyzanta oraz Lipiański Bieg „Małego 
Partyzanta”, która zgromadziła ponad stu zawodniczek i zawodników. 
Wydarzenie sportowe prowadziło Stowarzyszenie Epidemia Sportu oraz 
Partyzanci. Trasa zawodów przebiegała przez teren Gór Skrzynkowskich 
i od pierwszej edycji biegu jest uznawana przez niektórych startujących 
za najlepszą trasę biegów terenowych w Polsce. Klasyfikacja medalowa 
biegu: pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął Dawid Klaybor z Żagania 
z klubu 34 Bkpanc, drugie miejsce zajął Wojciech Piwowarczyk z Pyrzyc 
z klubu LMKS Żak Pyrzyce, na trzecim miejscu uplasował się Andrzej 
Pańsko z Żarczyna z klubu kB Hermes Gryfino. Wśród kobiet pierwsze 
miejsce zajęła Monika Andrzejczak ze Szczecina z klubu RAZ Szczecin/12 
bdow, miejsce drugie Barbara Pochranowicz z Dębna z klubu OSP 
Dębno, trzecie zaś Katarzyna Pilarczyk z Nowogródka Pomorskiego 
z klubu Klub Sportowy Fitness Nowogródek Pomorski. W klasyfikacji 
najlepszy mieszkaniec gminy Lipiany wśród kobiet pierwsza była Agnieszka 
Piórkowska, a wśród mężczyzn Paweł Mazurek. Po raz  kolejny w biegu 
wziął również udział Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski, który 
ukończył bieg na wysokiej pozycji medalowej. Na zaproszenie burmistrza 
Lipian w biegu wzięło udział również 12 żołnierzy amerykańskich.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które 
pomagały w przeprowadzeniu zlotu. Szczególne podziękowania należą 
się takim instytucjom i osobom jak: Gmina  Lipiany, Powiat Pyrzycki, 
Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego 
Spółka Akcyjna, Ochotnicza Straż Pożarna, Bank Spółdzielczy Lipiany, 
Gospodarstwo Rolne Skrzynka Ryszard Rychlik, Poligrafia Szczecin 
Szymon Staniszewski, Paulina Pińska Fitnes, mpowroznik.com - Usługi 
Informatyczne i Biuro Obsługi Zagadnień BHP Marcin Powroźnik, 
redaktor Radia Plus Lipiany i Głosu Szczecińskiego August Kimbar, 
CJS Tłumaczenia Myślibórz - sprawy celne i podatkowe, zwrot podatku 
za pracę za granicą, tłumaczenia przysięgłe www.cjstlumaczenia.pl. 

Organizację zlotu wspierało Stowarzyszenie Epidemia Sportu www.
epidemiasportu.pl. Patronat medialny nad zlotem sprawowali: Puls 
Powiatu, Radio Plus Lipiany, Fotografia Sportowa Dulny Foto, TVK Aura.
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W ostatnim okresie o działalności OSP 
zrobiło się w całej Polsce głośno za sprawą 
przegotowanego przez obecny rząd  projektu 
ustawy o ochotniczej straży pożarnej, który 
budzi w środowisku OSP sporo kontrowersji, 

co wyrażone zostało niedawno w stanowisku Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie między 
innymi czytamy- „Ze smutkiem należy stwierdzić, że treść przygotowanego 
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej projektu ustawy 
o ochotniczej straży pożarnej naruszyła podstawy wieloletniej wspaniałej 
współpracy między OSP i ZOSP RP a Państwową Strażą Pożarną; wzbudziła 
wielki niepokój wśród strażaków ochotników” Według wielu obserwatorów 
zmiany mają na celu odcięcie OSP od wpływu lokalnych samorządów, 
podzielenie na tych bliżej PSP i tych dalej w kwestii finansowania i na końcu 
przejęcie przez struktury rządowe wpływu na całe środowisko strażackie OSP. 
W tym materiale publikujemy podstawowe informacje o Ochotniczych 
Strażach Pożarnych w poszczególnych gminach powiatu pyrzyckiego:
Gmina Warnice
l .  Na terenie Gminy Warnice działa pięć jednostek OSP.
2. Z pięciu działających jednostek OSP dwie są włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
3. Łączna ilość strażaków będących członkami OSP z terenu Gminy Warnice 
to 141 osób.
4. Na terenie Gminy Warnice działa jedna drużyna młodzieżowa MDP 
Wierzbno licząca 9 osób.
5. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Warnice z dnia 4 
listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej przysługują ekwiwalenty pieniężne 
w wysokości 20 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 5 
zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu ratowniczym.
6. Ilość środków przeznaczonych z budżetu Gminy Warnice na działalność 
OSP w latach: 2018 rok - 122.064,62 zł, 2019 rok - 108.575,39 zł, 2020 rok - 
109.923,82 zł,  plan na 2021 rok - 153.730,00 zł.
7. Ilość pozyskanych środków zewnętrznych w latach: 2018 rok - 46.905,00 zł,  
2019 rok - 30.290,00 zł,  2020 rok - 31.146,00 zł.
Gmina Pyrzyce
1. Na terenie Gminy Pyrzyce działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
które rozmieszczone są w następujących miejscowościach: Brzesko, Mielęcin, 
Nowielin, Obromino, Pstrowice, Pyrzyce, Ryszewko, Stróżewo i Żabów.
2. Trzy jednostki OSP - Pyrzyce, Brzesko, Żabów - są włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a zatem -  w razie zaistnienia konieczności 
- mogą one działać na terenie całego województwa i województw ościennych.
3. Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Pyrzyce skupiają 
w swoich szeregach ok. 117 czynnych strażaków plus członkowie wspierający 
i honorowi.
4. W Ochotniczej Straży Pożarne w Żabowie i Obrominie działają 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które liczą 27 członków (OSP Żabów - 20 
członków, OSP Obromino - 7 członków).
5. Zgodnie z uchwałą nr XLII/349/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 
26 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uchwalono, że: 
członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Pyrzyce, przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 20 zł. za każdą 
godzinę udziału w działaniu ratowniczym. Członkowi Ochotniczej Straży 
Pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Pyrzyce, przysługuje ekwiwalent 
pieniężny w wysokości 10 zł. za każdą godzinę udziału w szkoleniu 
pożarowym, członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył 
w innym działaniu ratowniczym organizowanym lub współorganizowanym 
przez Gminę Pyrzyce zapewniającym ochronę życia, zdrowia, mienia 
i środowiska przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 zł. za każdą 
godzinę udziału w innym działaniu ratowniczym.
6. Ilość środków przeznaczonych z budżetu gminy Pyrzyce na działalność OSP: 
2018 rok - 132 813,24 zł, 2019 rok - 396 243,92 zł, 2020 rok - 155 716,69 zł. 
plan na 2021 rok - 191 799,00 zł
7. Ilość środków zewnętrznych pozyskanych na zakup wyposażenia OSP: 
2018 rok - 181 289,60 zł, 2019 rok - 70 143,00 zł, 2020 rok - 140 663,00 zł
Gmina Bielice 
1. Na terenie Gminy Bielice jest 5 jednostek OSP 
2. Ilość jednostek w KSR: 2 (Bielice, Babin)

3.  Łączna ilość strażaków w gminie: 132 (w tym 121 mężczyzn, 11 kobiet)
4. W gminie działają 4 drużyny młodzieżowe liczące łącznie 38 członków 
(w tym 23 chłopców, 15 dziewcząt)
5. Stawki dla strażaków zostały określone w § 1 pkt 2 uchwały Nr 
XXVII/141/18 Rady Gminy Bielice z dnia  31 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej:
1) dwadzieścia (20,00) złotych za każdą godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym, 
2) dziesięć (10,00) złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Bielice.
6.  Ilość środków przeznaczonych z budżetu gminy Bielice na działalność 
OSP; 2018 rok - 217.530,66 zł., 2019 rok - 119.535,63 zł., 2020 rok - 83.711,07 
zł., plan 2021 rok - 149.185,49 zł.
7.  Ilość środków zewnętrznych pozyskanych na zakup wyposażenia OSP: 
2018 rok - 102.267,84 zł., 2019 rok -  4.329,58 zł., 2020 rok - 4.848,67 zł.
Gmina Przelewice
1. Na terenie gminy Przelewice funkcjonuje 5 jednostek OSP – Przelewice, 
Lubiatowo, Jesionowo, Płońsko i Kluki;
2. Dwie jednostki w KSR-G - OSP Przelewice, OSP Lubiatowo;
3. Łączna ilość strażaków OSP w gminie  - 159;
4. W gminie działają drużyny młodzieżowe - MDP Przelewice 24, MDP 
Jesionowo - 15, MDP Lubiatowo - 7;
5. Aktualne stawki ekwiwalentu - 20 zł. za działania ratownicze, 5 zł. za 
szkolenie;
6. Środki z budżetu gminy na działalność OSP: 2018 rok - 310.608,81; 2019 
rok - 258.135,49; 2020 rok - 246.236,47; 2021 rok - 205.00,00.
7. Ilość środków zewnętrznych pozyskanych na zakupy wyposażenia OSP: 
2018 rok -180.622,81; 2019 rok- 70.091,00; 2020 rok - 73.849,00.
Gmina Lipiany 
1. W Gminie Lipiany jest 1 jednostka.
2. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest  1 jednostka.
3. Łącznie jest 34 strażaków- ochotników.
4. W Gminie działa 1 drużyna młodzieżowa - 5
5. Stawki ekwiwalentu dla strażaków: 20 zł - w działaniu ratowniczym, 
10 zł - w szkoleniu pożarniczym 
6. Środki przeznaczone z budżetu gminy na działalność OSP: rok 2018: 
84.234,74 zł, rok 2019: 80.475,00 zł,  rok 2020: 191.810,02 zł, rok 2021: 
101.390,00 - plan stan na 04.06.2021 r. 
7. Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę na zakup i wyposażenie dla 
OSP: rok 2018:  7.866,81 zł,  rok 2020: 49.500,00 zł 
Gmina Kozielice
1. Ilość jednostek OSP w gminie - 5, OSP Czarnowo, OSP Mielno Pyrzyckie, 
OSP Kozielice, OSP Tetyń, OSP Załęże. Wszystkie posiadają na swoim 
wyposażeniu minimum jeden samochód pożarniczy.
2. Jedna włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego - OSP 
Tetyń.
3. Łączna ilość strażaków w gminie - 208 osób w tym: członków 
zwyczajnych-159 (mężczyźni 133 osoby, kobiety 26 osób), wspierających-4, 
honorowych-10, młodzieżowych-35.
4. Przy jednostkach OSP działają 4 drużyny MDI) skupiające 35 członków 
MDI) (chłopcy 26 osób, dziewczęta 9 osób).
5. Aktualne stawki ekwiwalentu, zgodnie z obowiązującą uchwałą rady gminy 
i ogłoszenia GUS wynoszą: udział w szkoleniu i ćwiczeniach (wskaźnik 
1/750) - 7,28 zł/godz., udział w działaniach ratowniczych (wskaźnik 1/175) 
- 31,19 zł/godz.
6. Środki na bieżące utrzymanie OSP, remonty, inwestycje, zakupy sprzętu: 
rok 2018 - 211 561,08 zł.,  rok 2019 - 143 321,23 zł.,  rok 2020 - 471 481,76 zł.,  
plan na 2021 - 122 693,00 zł.
6. Wymienione powyżej kwoty wydatkowane na ochronę przeciwpożarową 
zostały powiększone o środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rok 2018 
- 94 889,72 zł., rok 2019 - 61 784,50 zł., rok 2020 - 648 097,42 zł.

Jak widać z powyższego zestawienia, OSP w powiecie pyrzyckim to 
licząca się grupa mieszkańców, to znaczne środki przeznaczane z budżetów 
gminnych na działalność OSP i spore środki pozyskiwane. 

PP

Ochotnicze Straże Pożarne 
w powiecie pyrzyckim
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            Bielice, dnia 13.07.2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bielice uchwały Nr XXXVII/142/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu po-
łożonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz, zmienionej uchwałą Nr XIII/101/20 z dnia 15 września 2020 r.

Przedmiotem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest obszar położony w obrębie Będgoszcz.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego 
i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzę-

du Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, w terminie do dnia 03.08.2021 r. (21 dni od dnia ogłoszenia)

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 

dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składa-

ne w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta 

Gminy Bielice.

            Wójt Gminy Bielice

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia 
    sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Bielice jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
2) Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice, z siedzibą: ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice.
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
4) Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do  
    przenoszenia danych.
5) Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
    (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).
7)  Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 
    składającego wniosek.

8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice: e-mail: inwestycje@bielice.com.pl

Interwencja w bocianim gnieździe
8 lipca br. mieszkańcy Wierzbna zgłosili do Ko-

mendanta Straży Gminnej, że od kilku dni w bo-
cianim gnieździe nie widać młodych bocianów, 
natomiast dorosłe ptaki jedynie latają w okolicy 
gniazda, nie przysiadają w nim i nie karmią swoich 
młodych.Komendant natychmiast podjął interwen-
cję i po rozeznaniu się w sytuacji, wezwał na miej-
sce Państwową Straż Pożarną z wysięgnikiem oraz 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Podczas oglę-
dzin okazało się, że w gnieździe pozostały jedynie 

szczątki po trzech młodych bocianach.  Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, po analizie trucheł i ocenie sta-
nu gniazda stwierdził, że prawdopodobną przyczy-
ną padnięcia ptaków był ulewny deszcz w dniach 
30 czerwca – 1 lipca. Gniazdo zostało oczyszczone 
z resztek padłych ptaków i zdezynfekowane. Miej-
my nadzieję, że dorosłe ptaki na nowo zadomowią 
się w swoim siedlisku. Dziękujemy mieszkańcom 
za reakcję. Bociany są symbolem naszej polskiej 
przyrody, utożsamianym ze szczęściem i narodzi-
nami, co roku zwiastują nam wiosnę, więc warto 
wspólnie zatroszczyć się o ich byt.
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Świat  obok nas W naturze, aż takie dziwactwo raczej 
nie występuje, ale widuje się osobniki 
odbiegające ubarwieniem od pierwowzoru 
kaczki krzyżówki. Wiadomo jest, że w każdym 
gatunku mogą zdarzyć się osobniki odmienne 
kolorystycznie.

Wśród kaczek krzyżówek występują także 
barwne odmieńce czyli mieszańce z rasą 
kaczki domowej - tzw. sołtysy. Są to odmieńce  
z różnymi wersjami barwnymi. Sołtysów 
przybywa, ponieważ to osobniki płodne, 
które mogą  przekazywać swoje geny na 
następne pokolenia.

W ostatnim tygodniu maja br na Jeziorze 
Kościelnym w Lipianach, na zwalonym 
drzewie siedział. samiec kaczki krzyżówki, 
którego trudno było nie zauważyć. Różnił się 
od osobników typowo ubarwionych. Miał pierś 
białą a cały był brązowy z głową opalizującą. 
Trudno powiedzieć, czy był izolowany przez 
inne osobniki, które pływały po jeziorze, 
gdyż po wykonaniu kilku zdjęć oddaliłem 
się, aby  nie niepokoić ptaka.

Marian Białkowski

Na naszych jeziorach i innych zbiornikach  przybywa kaczek krzyżówek i wiele 
osób będąc nad  zbiornikiem wodnym  miało okazję widzieć i obserwować te 
ptaki.  Wśród znanych wszystkim kaczek mamy jednak różne odmieńce czyli 
kaczki dziwaczki; jak bohaterka bajki Jana Brzechwy, która mieszkała nad 
rzeczką i znosiła jaja na twardo. 

Gmina Pyrzyce dofinansuje zakup łodzi 
ratowniczej wraz z przyczepą podłodziową 
dla Straży Pożarnej w Pyrzycach Gmina 
Pyrzyce przekaże dofinansowanie w wyso-
kości 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach 
na zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą 
podłodziową. Całkowity koszt zadania wy-
nosi ok. 280 tysięcy złotych, a finansowanie 
realizowane będzie w montażu finansowym 
środków pochodzących z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej oraz pozyska-
nego wsparcia finansowego za pośrednic-
twem Funduszu Wsparcia Państwowej Stra-

ży Pożarnej w systemie 50/50.  
W najbliższych dniach zostanie 
podpisana umowa o dofinanso-
waniu z Zachodniopomorskim 
Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej na 
doposażenie Straży Pożarnej 
w Pyrzycach do zakupu łodzi 
ratowniczej, która pozwoli 
strażakom na prowadzenie 
akcji ratowniczych na obsza-
rach wodnych i przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Pyrzyce 
jak i mieszkańców powiatu 
pyrzyckiego. 

Na lato z nową łodzią 


