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Czytaj na str.2

Czytaj na str. 11

K o n k u r s u  n i e  b ę d z i e ! !    B ę d z i e  k o n k u r s ! !

Kto
zanieczyścił
wodę 
w     Pyrzycach?

PILNIE SPRZEDAM MIESZKANIE W GLINNEJ - 67 M2

PO KAPITALNYM REMONCIE (nowe drzwi, podłogi, armatura)  
- 3 POKOJE, KUCHNIA (całkowicie umeblowana), łAZIENKA, 

WC, PRZEDPOKÓJ (PARTER) + DUŻA PIWNICA
CENA: 131.000 zł - do negocjacji     KONTAKT: 603 887 541

Co sołtys Kurowski zarzuca  władzom Pyrzyc?

.Zapłacisz 30 złotych i możesz głosować Gmina Bielice spłaci długi?
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W sobotę tj. 28 maja omal 
nie doszło do tragedii. Nad jezio-
rem Chłop nieopodal miejscowo-
ści Mironów grupa osób wypoczy-
wała, jednocześnie spożywając al-
kohol. W pewnym momencie jeden 
z uczestników spotkania 48-latek 
postanowił się ochłodzić w wodzie.  
Z niewyjaśnionych przyczyn męż-
czyzna zaczął się topić, na pomoc to-
nącemu ruszył jego znajomy jedno-
cześnie wołając o pomoc. 

Wołanie o pomoc usłyszał in-
żynier nadzoru Nadleśnictwa My-
ślibórz, który w tym czasie wyko-
nywał kontrolę terenów leśnych. 
Niezwłocznie udał się na miejsce  
i udzielił pomocy w czynnościach re-
suscytacyjnych. W wyniku udziela-

SŁUŻBA 
SPOŁECZEŃSTWU 
ZOBOWIĄZUJE

 Słysząc wołanie o pomoc niezwłocznie pospieszył na ra-
tunek. Udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej i prze-
wiózł nieprzytomnego 48-latka do pobliskiej miejscowo-
ści, by skrócić dojazd służb medycznych. 

nia pierwszej pomocy mężczyzna za-
czął samodzielnie oddychać, lecz nie 
odzyskiwał przytomności. Inżynier 
Nadleśnictwa, aby skrócić czas do-
tarcia Pogotowia Ratunkowego prze-
wiózł nieprzytomnego mężczyznę  
i przekazał w ręce służb ratunko-
wych, następnie 48-latek został prze-
wieziony karetką do szpitala w Py-
rzycach.  

Ponadprzeciętna gotowość do 
niesienia pomocy innym ludziom, 
zasługuje na ogromne uznanie. Jest 
także dowodem na to, iż społe-
czeństwo jest świadome potrzeby 
współdziałania w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa.  

Na stronie Sołtysa Pyrzyc w mi-
niony czwartek właściciel strony soł-
tys sołectwa Pyrzyce zamieścił pi-
smo skierowane do burmistrz Pyrzyc 
Marzeny Podzińskiej o następującej 
treści - „Ja, Artur Kurowski z dniem 
dzisiejszym tj. 2.05.2016 rezygnuję z 
pełnionej funkcji sołtysa Pyrzyc. Po-
wodem mojej rezygnacji są wydarze-
nia z dnia wczorajszego tj. 1.06.2016 
r., podczas których wiceburmistrz 
wraz ze skarbnikiem Gminy nakło-
nili mnie do fałszowania dokumentu 
potwierdzającego obecność na se-
sji Rady Miejskiej dnia 31.05.2015 
r. oraz insynuowali zamierzone dzia-
łania, mające na celu pobranie- jak 
się wyrazili- ,,nienależnej diety”  
w sytuacji nieuczestniczenia w  peł-
nym wymiarze czasu jej trwania.  
We wszystkich wcześniejszych obra-
dach sesji uczestniczyłem od pierw-
szych do ostatnich minut jej trwa-
nia. W dniu 1.05.2016 dotarłem 
spóźniony na obrady sesji z powodu 
uczestnictwa, jako świadek w roz-
prawie sądowej w miejscowości Ne-
ubrandenburg. Nie godzę się na takie 
traktowanie i mierzenie mnie przez 
przedstawicieli władzy ich własną 
miarą. W wyniku zaistniałej sytuacji 
nie wyrażam gotowości do dalszej 
pracy społecznej do momentu powo-
łania nowych władz gminnych. 

    Muszę przyznać, że były już 
sołtys pojechał po bandzie i to po-
rządnie, najwyraźniej samego pisma 
było mu mało i w związku z tym do-
łożył do tego na tej samej stronie ko-
mentarz autorski o treści. – „Rezy-
gnuję z pełnienia funkcji sołtysa Py-
rzyc z wielu powodów. Czara się 
wczoraj przelała, a zbierało się już 
od dawna. Brak chęci współpracy ze 
strony magistratu, buta, arogancja  
i niechęć okazywana na każdym 
kroku mieszkańcom Pyrzyc przez 
włodarzy sprawia, że nie będę w tym 
uczestniczył, ani się pod tym podpi-
sywał. Jak do występowania na sce-
nie, przecinania wstęg to są pierwsi, 
a jak trzeba usiąść, pochylić się 
nad pomniejszym problemem zwy-
kłego mieszkańca, to już brak woli. 
Do współpracy zapraszane są pod-
mioty ze Szczecina, Stargardu, Go-

Co sołtys
Kurowski
zarzuca
władzom
Pyrzyc? ARTUR KUROWSKI

rzowa, tam transferują one swoje zy-
ski i płacą podatki, a miejscowi to zło 
konieczne, podmioty przeszkadzające 
w robieniu geszeftów. Powodzenia, 
beze mnie”.

 Brawo Ty, można by powiedzieć 
do byłego sołtysa Kurowskiego. Czy 
tego samego zdania są wymienieni 
powyżej?  – „Zarzuty rozpowszech-
niane przez pana Artura Kurow-
skiego w stosunku do mojej osoby jak 
i do pani skarbnik są bezpodstawne, 
nie będę ich komentował, ponieważ 
pani burmistrz Marzena Podzińska 
skierowała wniosek do pyrzyckiej 
prokuratury o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa prze pana Artura 
Kurowskiego i od dziś sprawa jest już 
w rękach organów ścigania” - po-
wiedział nam posądzony o geszefty i 
„swoją miarę” zastępca burmistrz Py-
rzyc Robert Betyna.

„Jestem burmistrzem i muszę 
być na krytykę przygotowana i od-
porna, ale tym razem nie mogę tego 
tak zostawić. Pan Artur Kurowski jest 
osoba publiczną, jeżeli powziął in-
formacje o przestępstwie, któregoś z 
moich podwładnych, to powinien na-
tychmiast powiadomić policję, pro-
kuraturę a nie tworzyć publicystykę 
na swoim profilu, ku uciesze kolegów 
i koleżanek. Złożyłam w dniu dzi-
siejszym zawiadomienie do prokura-
tury, dotyczy ono znieważenia funk-
cjonariuszy publicznych, teraz pan 
Kurowski będzie musiał przedstawić 
dowody na to, co rozpowszechnia” 
– powiedziała burmistrz Marzena 
Podzińska.

Od Roberta Betyny wiemy, że w 
spotkaniu, które opisuje Artur Ku-
rowski uczestniczyła kierownik biura 
rady miejskiej, ale Kurowski jej nie 
wymienia, dlaczego? 

Czekamy na rozstrzygnięcie ca-
łego zdarzenia i odpowiedź na za-
sadnicze pytanie, kto chciał zrobić 
szfindel.

RT

Kierująca osobowym renault 
straciła prawo jazdy na trzy mie-
siące za niedostosowanie pręd-
kości jazdy do obowiązującego 
ograniczenia w terenie zabudo-
wanym. Kobieta  przekroczyła 
dozwoloną prędkość o 60 km/h. 

Policjant Zespołu Ruchu Drogo-
wego pyrzyckiej komendy w środę 18 
maja zatrzymał do kontroli drogowej 
w Pyrzycach 31-letnią kierującą oso-
bowym renault. Mieszkanka powiatu 
pyrzyckiego jechała ulicą Szczeciń-
ską w terenie zabudowanym z pręd-
kością 110 km/h. Kobieta najwyraź-
niej zapomniała, że według obowią-
zujących przepisów, kiedy na ob-
szarze zabudowanym dopuszczalna 
prędkość przekroczona zostanie  
o więcej niż 50 km/h, obligatoryjnie 
zatrzymywane jest prawo jazdy na 
trzy miesiące. Zgodnie z przepisami 

tak się stało w przypadku 31-latki, w 
związku z przekroczeniem prędko-
ści o 60 km/h kierującej zatrzymano 
prawo jazdy, ukarano mandatem kar-
nym w wysokości 500 złotych i nało-
żono 10 punktów karnych. 

Policjanci przypominają,  że we-
dług obowiązujących przepisów 
okres zatrzymania prawa jazdy wy-
dłuży się do 6 miesięcy jeżeli osoba, 
która pomimo utraty prawa jazdy, na-
dal będzie poruszała się samochodem 
i zostanie zatrzymana przez policję. 
Kolejne spotkania z mundurowymi 
dla opornego kierującego mogą się 
skończyć utratą uprawnień i ponow-
nym przystąpieniem do egzaminu na 
prawo jazdy. 

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

3 MIESIĄCE BEZ
PRAWA JAZDY 

W ostatnim czasie w Lipianach 
do mieszkań na ulicach wylotowych 
doszło do 3 włamań, były one dość 
specyficzne, bo włamań dokonano 
jednej nocy, w obecności śpiących 
domowników. Z naszych informa-
cji wynika, że straty nie były duże, 
ale strach, że ktoś w nocy chodzi po 
mieszkaniu w tych 3 domach pozo-

Włamania w Lipianach 
stanie zapewne na długo. Według 
wstępnych ustaleń policji, była to tak 
zwana „objazdówka”, przestępcy z 
innych części kraju jadą i zatrzymują 
się w danym miejscu, dokonują wła-
mań i jadą dalej. Od tej nocy policja 
nie odnotowała kolejnych włamań 
tego typu.
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Pisaliśmy w Pulsie Powiatu  

o śmierci orła bielika, który zginął w lo-
cie uderzony śmigłem turbiny wiatro-
wej w gminie Kozielice. Dziś wiemy, 
że oprócz dochodzenia, które prowa-
dzi prokuratura i policja, sprawą na 
poważnie zajęła się Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska i 11 maja 
wydała postanowienie o następują-
cej treści – „ …..po otrzymaniu infor-
macji od pana Marka Kalisińskiego 
oraz zawiadomieniu Stowarzysze-
nia Zwykłego „Bezpieczne Środowi-
sko - Zdrowi Ludzie” o zagrożeniu 
szkodą w środowisku oraz szkodzie w 
środowisku polegającej na uśmierce-
niu bielika Haliaeetus abicilla przez 
śmigło turbiny wiatrowej oznaczonej 
numerem WTG115 farmy wiatrowej 
w Kozielicach oraz dalszym zagro-
żeniu zniszczenia populacji tego ga-
tunku, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie postanawia 
o wszczęciu postępowania w sprawie 
zobowiązania podmiotu korzystają-
cego ze środowiska Wiatromill Sp.  
z o.o. Aleje Jerozolimskie 56C 00-
803 Warszawa do wykonania podsta-
wowych działań naprawczych w try-
bie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szko-
dom w środowisku i ich naprawie”. 

                                       UZASADNIENIE 

Postępowanie podjęto w związku 
z informacją otrzymaną od pana 
Marka Kalisińskiego z dnia 2 maja 
2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 
r. - notatka służbowa pracownika 
RDOS) oraz zawiadomieniem z dnia 
6 maja 2016 r. (data wpływu do tut. 
organu 10 maja 2016 r.) Stowarzy-
szenia Zwykłego „Bezpieczne Środo-
wisko - Zdrowi Ludzie” o zagrożeniu 
szkodą w środowisku oraz szkodzie  

Będzie program naprawczy
w i a t r a k ó w ?

w środowisku polegającej na uśmier-
ceniu bielika Haliaeetus abicilla 
przez śmigło turbiny wiatrowej ozna-
czonej numerem WTG115 farmy wia-
trowej w Kozielicach oraz dalszym 
zagrożeniu zniszczenia populacji 
tego gatunku, wskutek działalności 
ww. elektrowni wiatrowej. Przedmio-
towe zgłoszenia zawierały informa-
cję o znalezieniu martwego bielika, 
przeciętego na pół śmigłem ww. tur-
biny, w dniu 2 maja br. Wybarwie-
nie ogona, głowy i piersi oraz barwa 
dzioba wskazuje, że był to ptak doro-
sły. Prawdopodobnie należał do pary 
z gniazda oddalonego od wskazanej 
wyżej turbiny o ok. 380 m. Gatunek 
ten jest prawnie chroniony. Bezpo-
średnim świadkiem zdarzenia był rol-
nik, który powiadomił panią Paulinę 
Sarnocińską, przedstawicielkę Sto-
warzyszenia Zwykłego „Bezpieczne 
Środowisko – Zdrowi Ludzie”. Za-
wiadomiono także pana Marka Ka-
lisińskiego, policją, miejscowego le-
śniczego oraz pracownika Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Szczecinie. Zgodnie ze zgłosze-
niem, podmiot korzystający ze śro-
dowiska, którego działalność spowo-
dowała zniszczenie, części populacji 
bielika oraz dalsze zagrożenie szkodą 
w tym gatunku, jest przedsiębior-

stwo Wiatromill Sp z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Regionalny dyrektor 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
po przeanalizowaniu przedmioto-
wych pism, uznał zgłoszenia za uza-
sadnione, w związku z czym, zgod-
nie z brzmieniem, art24 ust 5 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 roku o za-
pobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie, postanowił o wszczę-
ciu postępowania w sprawie decy-
zji, o której mowa w artykule 15 ust 1 
w/w ustawy….”  Tyle obszerne frag-
menty postanowienia, do dnia zakoń-
czenia składu gazety firma Wiatro-

mill nie zajęła stanowiska w sprawie, 
więc nie wiemy, jak będzie wyglądał 
program naprawczy. Jeśli dalej bę-
dzie cisza i brak reakcji RDOŚ wy-
śle kolejne pismo i wtedy Wiatromill 
będzie miał dwa tygodnie na odpo-
wiedź, jeżeli dalej Wiatromill nie bę-
dzie reagował i nie podejmie rozmów 
na temat programu naprawczego, to 
RDOŚ nakaże spółce, co ma zrobić, 
by naprawić szkody w środowisku. 

RT

W poniedziałek 30 maja 2016 
roku w Starostwie Powiatowym w 
Pyrzycach zostały podpisane umowy 
na budowę i modernizację lokalnych 
dróg ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich PROW 
na lata 2014-2020. Dokumenty pod-
pisywał wicemarszałek wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Jarosław 
Rzepa oraz włodarze lokalnych sa-
morządów – wójtowie, burmistrzo-
wie i starostowie. Gmina Pyrzyce, 
którą reprezentowała Burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska zaplano-
wała w ramach programu następujące 
inwestycje: 
1.Przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Obromino  
- Całkowity koszt operacji (w zł z 
VAT) 529 040,69 zł
- Wnioskowana kwota pomocy (w zł) 
336 628,00 zł
2.Przebudowa drogi gminnej  w miej-
scowości Giżyn
- Całkowity koszt operacji (w zł z 
VAT)  3 248 410,66 zł
- Wnioskowana kwota pomocy (w zł) 
2 066 963,00 zł

Podpisane umowy 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW  

na lata 2014-2020

Realizacja zaplanowanych inwe-
stycji wpłynie na poprawę stanu in-
frastruktury drogowej na terenie lo-

kalnych miejscowości, ułatwi dostęp, 
a także skróci czas dojazdu do budyn-
ków użyteczności publicznej. Celem 

projektu jest poprawa bezpieczeń-
stwa oraz utworzenie sprawnego po-
łączenia  komunikacyjnego.  
 Realizacja projektu po-
prawi jakość życia i mobilność 
mieszkańców,  a także  podniesiona  
zostanie  atrakcyjność inwestycyjna 
miejscowości Giżyn oraz terenów 
wokół jeziora Miedwie.   
 Burmistrz Lipian Krzysz-
tof Boguszewski podpisał umowy na 
łączna kwotę ponad 579 tysięcy zło-
tych także na drogi w mieście ulica 
Bema, Żeromskiego i w miejsco-
wości Skrzynka, a wójt Przelewic 
Mieczysław Mularczyk będzie ro-
bił drogi w Wołdowie, Przelewicach, 
Płońsku i Kłodzinie za łączną kwotę 
ponad 3 miliony 667 tysięcy złotych.

PP
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Na ostatniej sesji Rady Gminy w 
Przelewicach radni większością gło-
sów podjęli uchwałę w sprawie usta-
lenia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wy-
sługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy oraz nie-
które inne składniki wynagrodzenia, 
a także wysokość i szczegółowe za-
sady przyznawania i wypłacania do-
datku mieszkaniowego nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Przelewice. Radni 
te dodatki oczywiście zmniejszyli. 

Radni umieszczeni w tytule po-
szli ścieżką, którą od początku ka-
dencji sejmu idzie ekipa rządząca 
Polską, wiele projektów ustaw idzie 
jako projekty poselskie, które nie wy-
magają konsultacji. W taki sam spo-
sób postąpili radni wnioskodawcy 
uchwały obniżającej dodatki nauczy-
cielom: Jarosław Smyka, Marian 
Świderski i Henryk Nawój złożyli 
projekt uchwały, który dyskutowany 

Jarosław Smyka,
Marian Świderski 
i Henryk Nawój 
na oświatowej czarnej 
liście wyborczej

był już od kilku miesięcy na łonie 
rady gminy z dużymi problemami. 
Radni uzasadniali projekt uchwały 
w sposób następujący – „…..  Celem 
proponowanych zmian jest: 

• poprawa systemu motywacji na-
uczycieli, w tym kadry kierowniczej, 

• stymulowanie nauczycieli do 
podejmowania różnorodnych inicja-
tyw na rzecz uczniów, 

• dostosowanie regulaminu do 
zmian społecznych i prawnych uwa-
runkowań funkcjonowania oświaty, - 
zróżnicowanie wysokości dodatków 
funkcyjnych, - zmiana wysokości do-
datków mieszkaniowych, 

• zmniejszenie dysproporcji mię-
dzy subwencją oświatową, a wydat-
kami na oświatę w gminie, subwencja 
oświatowa nie pokrywa wszystkich 
bieżących wydatków szkól, a wydatki 
na oświatę są zdecydowanie wyższe 
niż w innych gminach, 

• uzyskanie porównywalnego z 
okolicznymi gminami poziomu dodat-
ków do wynagrodzeń. 

 Należy stwierdzić, że powyższy 
dokument nie ma na celu wprowadza-
nia daleko idących oszczędności w 
budżecie, ponieważ środki finansowe, 
które ewentualnie zostaną zaoszczę-
dzone pozostaną w dalszym ciągu w 
dziale oświata. Natomiast zmianie 
ulegnie ich wykorzystanie tj. prze-
znaczone zostaną na różnego rodzaju 
zajęcia dla dzieci i młodzieży szkol-
nej. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa tj. art. 30 ust.6a Karty 
Nauczyciela treść powyższego doku-
mentu podlega uzgodnieniu ze związ-
kami zawodowymi zrzeszającymi na-
uczycieli. W związku z tym, iż grupa 
występująca z powyższym projektem 
uchwały nie  jest stroną do przepro-
wadzenia tego typu uzgodnień, zo-
staje on przekazany organowi wyko-
nawczemu do podjęcia określonych 
działań w tym temacie”.

Pisząc delikatnie, dość dziwne 
uzasadnienie, radni wnioskodawcy 
chcą „…..motywować do lepszej 
pracy obniżając dodatek, SUPER!, to 

znaczy że teraz nauczyciele się lenią 
i jak im obniżą dodatki to ruszą sztur-
mem do roboty. 

Radni wnioskodawcy chcą „…. 
stymulować nauczycieli do różnorod-
nych inicjatyw na rzecz uczniów SU-
PER! Teraz o tym nie myślą. I jesz-
cze jedno, radni wnioskodawcy chcą 
„…..zmniejszyć dysproporcje mię-
dzy wydatkami na oświatę a sub-
wencją”, co należy rozumieć, że na 
oświatę gmina, dzięki uchwale wyda 
mniej pieniędzy, a już kilka linijek ni-
żej radni wnioskodawcy piszą „…….
środki finansowe, które ewentualnie 
zostaną zaoszczędzone pozostaną w 
dalszym ciągu w dziale oświata”. 

Radni projekt uchwały kilka mie-
sięcy temu dali wójtowi do konsulta-
cji ze związkami, ale już przed ostat-
nią sesją nie, na tej nie został dopusz-
czony do głosu Radosław Mierzwiak 
ze Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Uchwała przegłosowana zo-
stała 10 za 3 przeciw, według wstęp-
nych wyliczeń da ona oszczędno-
ści około 180 tysięcy złotych. „Bę-
dziemy skarżyć tę uchwałę do nad-
zoru wojewody, jeżeli tam się nie uda, 
to będziemy skarżyć ją dalej. Po tej 
sesji czuję pewien niesmak, zapro-
szono mnie na sesję, a nie pozwolono 
mi zabrać głosu ani na początku se-
sji, ani w punkcie, kiedy podejmo-
wano uchwałę. Pierwszy raz spotka-
łem się z takim traktowaniem, czego 
się radni wnioskodawcy bali, dysku-
sji? – powiedział nam po sesji Rado-
sław Mierzwiak. 

Skala rażenia, wpływu na elek-
torat środowiska nauczycielskiego 
jest bardzo duża i według mnie, radni 
wnioskodawcy już dziś pożegnali się 
z reelekcją za niecałe 3 lata. 

RT   

Radosław Mierzwiak
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Odwiedziłeś już przelewicki 
ogród dendrologiczny? Jeśli tak, 
to nie musi być to twój przysta-
nek końcowy. Może warto jesz-
cze pojechać kawałeczek dalej? 
Około 5 km w kierunku Bar-
linka znajduje się stosunkowo 
nieduża choć ciekawa miejsco-
wość: Płońsko (kiedyś Plonzig). 
Wieś powstała jeszcze w czasach 
średniowiecza. W 1380 roku jej 
część należała do rodziny von 
Schöningów. Około 1400 roku 
część osady była własnością rodu 
von Bredelowów. W 1749 roku 
wieś (razem z majątkiem w Ro-
sinach) była własnością Hansa 
von Griefenberga. Od 1754 roku 
właścicielem majątku w Płoń-
sku (wraz z folwarkiem w Radle-

Przystanek końcowy… Płońsko!

wie) był radca okręgowy Gustaw 
Henryk von Eckevort. Na początku 
XIX wieku Płońsko należało do 
radcy G. H. von Jentscha. W 1858 
roku właścicielem majątku liczą-
cego 2701 mórg ziemi był Wilhelm 
August Herman von Jentsch. W la-
tach 70. XIX wieku wieś była za-
mieszkana przez 219 mieszkańców. 
W latach 20. XX wieku właścicie-
lem folwarku był F. J. Wedemeyer, 
a administratorem Erich Hampt. W 
tym czasie wieś zamieszkiwało 312 
mieszkańców.

We wsi znajduje się bezstylowy 
dwór o powierzchni 626 m2 zbu-
dowany w drugiej połowie XIX 
wieku, najprawdopodobniej na 
miejscu dawnej siedziby admini-
stratora folwarku. Jest to parterowy 

budynek z niewielką przybudówką, 
parterowym ryzalitem w elewa-
cji wschodniej, założony na rzucie 
prostokąta, kryty dachem dwuspa-
dowym z naczółkami i facjatkami. 
W sąsiedztwie znajdują się zabudo-
wania folwarczne oraz park dwor-
ski o powierzchni 1,9 ha ziemi za-
łożony w drugiej połowie XIX 
wieku z bogatym starodrzewem 
złożonym m.in. z lip, buków, dę-
bów, klonów, modrzewi, jaworów, 
grabów i sosny wejmutki. 

Inną atrakcją są ruiny miejsco-
wego kościoła. Budowla pyszni 
się blendowanym szczytem i po-
tężną przyporą. Wieża dzwonna 
zachowała się jeszcze całkiem do-
brze. Świątynia pochodzi z prze-
łomu wieków XIV i XV. Wpi-

sana jest do rejestru zabytków, 
ale nic już jej chyba nie uratuje. 
Szkoda! W pobliżu, już poza te-
renem przykościelnym, zacho-
wała się podstawa pomnika 
pierwszowojennego.

Przystanek końcowy? Do-
słownie i w przenośni. W 1895 
roku podjęto się budowy 2 lokal-
nych linii kolejowych do/z Py-
rzyc. Jedna z nich miała przysta-
nek końcowy w… Płońsku. Wi-
doczny jest on na prezentowanej 
kartce pocztowej. Widokówka 
nie była przedmiotem obiegu 
pocztowego. Nie jest również 
znany jej wydawca.    
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O służbę w Policji może ubiegać się:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
• niekarany i korzystający z pełni praw publicznych
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbro-
jonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się 
podporządkować.

Mężczyźni muszą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, 
tj. są po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo przeniesieni do rezerwy. 

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TE-
RENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

12 września 69,   28 listopada 49.
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście zło-

żyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wy-
działu Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Ma-
łopolska 47, tel. 91 82 11235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach 
od 8.00 do 14.30.

WYMAGANE DOKUMENTY:
pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komen-

danta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, 
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B), 
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub 

służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub 
w służbie, 

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i 
kwalifikacje zawodowe, 

dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest 
ewidencją wojskową, 

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do 
wglądu ich oryginały).

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdora-
zowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl 
(praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w termi-
nie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się 
o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwa-
lifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Ko-
mendy Głównej Policji (www.policja.pl).

UWAGA:
Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji 

kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2016, 
terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ ROBIĆ 
W ŻYCIU COŚ POŻYTECZNEGO,

CZUĆ WYJĄTKOWOŚĆ SWOJEJ 
PROFESJI  

MAMY PROPOZYCJĘ
 – MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM.

Praca w Policji to służba społeczeństwu, dlatego przed 
podjęciem decyzji o pracy należy sobie odpowiedzieć na 
pytanie czy spełniam wszystkie wymagane warunki.

W tym tygodniu poznamy nowe 
lub nowe stare władze powiatowe 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
bowiem w miejscowości Reńsko 
gmina Przelewice dokona się wybór 
najważniejszego organu PSL w po-
wiecie pyrzyckim. Dziś nikt nie chce 
się przyznać do kandydowania, ale 
nieoficjalnie wiemy, że obecny prze-
wodniczący partii w powiecie Ry-
szard Berdzik może powiedzieć „nie 
chcem, ale muszem”, może to być 
ktoś z gminy Bielice  np. Edward Fił-
kowski, lub były szef gminnego PSL 
w Pyrzycach Stanisław Wudarczyk. 
Jak napisałem powyżej, oficjalnie 
chętnych nie ma, ale zakulisowe roz-
grywki wyborcze są.

Wybory powiatowe poprzedzone 
zostały wyborami gminnymi, w gmi-
nie Pyrzyce zjazd odbył się 22 kwiet-
nia, wybrano na nim władze gminne 
PSL na kadencję 2016 do 2020. Od 
jednego z uczestników tego zjazdu 
wiemy, że mógł w nim wziąć udział 
każdy, nawet nieaktywny i nieopłaca-
jący przez lata składek członek, któ-
rego jeszcze nie wyrzucono z par-
tii, wystarczy żeby zapłacił przed 

zjazdem składkę w wysokości 30 
złotych, dostał za to rozgrzesze-
nie i mógł wziąć udział w wyborach 
władz gminnych Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Składka na rozgrze-
szenie oczywiście mogła być różna 
w zależności od wieku, stanowiska 
itd. Statut PSL w Artykule 7 punkt 2e 
mówi o tym, że każdy członek par-
tii ma obowiązek opłacać składkę 
członkowską; jak widać, ludowcy nie 
przywiązują większej wagi do dyscy-
pliny, najważniejsze, żeby ilość się 
zgadzała i głosowanie było takie ja-
kie być powinno. Obecną szefową 
PSL gminy Pyrzyce jest Mirella Dzi-
wińska, która, jak już pisaliśmy, we-
dług naszych informacji jest zastępcą 
przewodniczącego związku zawodo-
wego NSZZ Solidarność w pyrzyc-
kim ratuszu. Niestety mimo wysłania 
dwóch zapytań i do siedziby związku 
w urzędzie i do zarządu regionu w 
Szczecinie do dziś nie uzyskaliśmy 
ani zaprzeczenia, ani potwierdzenia 
naszych informacji. Powód ukrywa-
nia takiej informacji jest co najmniej 
niezrozumiały.

PP

Zapłacisz 
30 złotych
i możesz głosować

Pobrane ze serwisu społecznościowego członka zarządu gminnego gminy 
Pyrzyce Polskiego Stronnictwa Ludowego 

Treść ogłoszenia

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

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Kupię poroże jelenia 
tel. 729 234 076
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CZY PAMIĘTASZ 
SWOJEGO NAUCZYCIELA?

Tak, pamiętam dobrze swojego 
nauczyciela, uczył materiałoznaw-
stwa, była to szkoła zawodowa w 
Kamieniu Pomorskim w latach 
70-tych, nazywał się Jerzy Supłat 
fajnym był nauczycielem, dlatego 
go zapamiętałem.

Do szkoły chodziłem w latach 50-
tych dawno to już było, więc nie 
pamiętam już nauczycieli.

Pamiętam dyrektora szkoły tutaj w 
Pyrzycach na Poznańskiej, uczył 
mnie i w porządku był to człowiek.

Pamiętam dobrze wychowawcę z 
pierwszej klasy szkoły podstawo-
wej, pana Stanisława Adamow-
skiego i wychowawcę z ósmej 
klasy pana Adama Sowę wspa-
niali byli nauczyciele, dlatego ich 
zapamiętałam.

Bardzo w pamięci mi zapadli pań-
stwo Walczykowie, małżeństwo. 
Było to w latach 50-tych w szkole 
w Derczewie, byli wspaniałymi 
nauczycielami.

24 marca tego roku Gmina Li-
piany zleciła wykonanie ekspertyzy 
hydrologicznej - określenie charak-
teru wody i koryta cieku wodnego łą-
czącego jeziora Wądół (Lipiańskie 
Pn.) i Kościelne (Lipiańskie Pd.) w 
Lipianach, w zakresie oceny aktu-
alnego stanu i charakteru wód cieku 
oraz dokonanie klasyfikacji wód 
cieku w oparciu o przepisy Prawa 
Wodnego.

Mówiąc wprost, chodzi o to, czy 
ciek wodny, o którym mowa powy-
żej jest rzeką, czy tylko zwykłym 
ciekiem wodnym. W przygotowanej 
ekspertyzie czytamy – „Pod wzglę-
dem hydrologicznym dopływ z Je-
ziora. Lipiańskiego odwadnia zlew-
nię jeziora Wądół (Lipiańskie Pn.) i 
zasila rzekę Myślę (pośrednio przez 
J. Kościelne (Lipiańskie Pd.)). Jed-
nocześnie ciek stanowi wypływ z je-
ziora Wądół. Jest to ciek naturalny, 
który zawsze odprowadzał nadmiar 
wody z jeziora Wądół do J. Kościel-
nego (Lipiańskie Pd.). Między jezio-
rami jest niewielka różnica wysoko-
ści lustra wody. Według mapy topo-
graficznej w skali 1:10000 wynosi 
ona 0,1 m – rzędna średniego po-
ziomu wody w jeziorze Wądół 60,6 
m n.p.m. a w J. Kościelnym 60,5 m 
n.p.m. W rzeczywistości spadek cieku 
między jeziorami jest chyba nieco 
większy i wynosi 0,2-0,3 m. Różnica 
ta jest uzależniona od kształtowania 
się poziomu wody w jeziorze Wądół 
(Lipiańskie Pn.), które jest zasilane 

Lipiany mają 
rzekę

jedynie poprzez spływ powierzch-
niowy i zasilanie podziemne. Po-
ziom wody w J. Kościelnym (Lipiań-
skie Pd.) jest bardziej ustabilizowany 
dzięki zasilaniu wodami Myśli i Ka-
nału Czarnego. Wahania średniego 
poziomu wody w obydwu jeziorach 
zależą jednak od ogólnych zasobów 
wodnych w zlewni Myśli. W latach 
przeciętnych wahania te wynoszą w 
ciągu roku 40-50 cm – jest to typowy 
zakres dla jezior Pojezierza Myśli-
borskiego”, czytamy dalej – „Do-
pływ z Jez. Lipiańskiego jest natural-
nym ciekiem odprowadzającym wodę 
ze zlewni jeziora Wądół (Lipiańskie 
Pn.) i o średnim rocznym przepływie 
około 0,02 m3/s. Jest to ciek stały o 
przepływie naturalnym, nie ogra-
niczonym budowlami piętrzącymi. 
Poza tym Dopływ z Jez. Lipiańskiego 
stanowi drogę migracji ryb oraz in-
nych zwierząt wodnych. Przy odpo-
wiednio wysokim stanie wody może 
być wykorzystywany do uprawiania 
turystyki kajakowej jako odgałęzienie 
szlaku kajakowego rzeki Myśli”.

Na podstawie przeprowadzonych 
badań i analiz Firma Hydro- Graf 
potwierdziła, że badany ciek wodny 
jest stałym ciekiem płynącym, a co 
za tym idzie należy go sklasyfiko-
wać zgodnie z Prawem Wodnym 
jako rzekę. Uzasadnienie do takiej 
opinie pracowników firmy jest na-
stępujące: - „Ciek Dopływ z jez. Li-
piańskiego stanowiący przepływ mię-
dzy jeziorami Wądół (Lipiańskie Pn.) 

i Kościelnym (Lipiańskie Pd.) płynie 
w sposób ciągły lub okresowy w na-
turalnym korycie lub częściowo ure-
gulowanym i spełnia kryterium do 
uznania go za ciek naturalny i wodę 
płynącą. W przypadku jezior decy-
duje kryterium „związania z ciekami 
naturalnymi”, czyli sytuacja, w któ-
rej zbiornik jest w pełni przepływowy 
albo posiada tylko odpływ bądź tylko 
dopływ. Warunek taki jest spełniony 
dla wymienionych jezior – jezioro 
Wądół (Lipiańskie Pn.) ma odpływ, 
a J. Kościelne (Lipiańskie Pd.) ma 
dopływy i odpływ, jest więc przepły-
wowe. Reasumując, przeprowadzona 
klasyfikacja wód powierzchniowych 
– cieku Dopływ z Jez. Lipiańskiego 
oraz jezior, które łączy - określa jed-
noznaczny charakter tych wód i ich 
klasyfikację. Wynika z tego ustawowy 
zakres kompetencji w stosunku do 
wód płynących.

„Podstawowym celem naszych 
działań jest uporządkowanie praw 
i obowiązków na tym terenie, są 
one inne w zależności od klasyfika-
cji cieku zgodnie z prawem wodnym, 
chcemy, żeby było to miejsce zadbane 
i czyste, a do tego niezbędny jest 
zgodny z prawem podział obowiąz-
ków” – powiedział burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski.

PP 
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20 maja 2016 roku na terenie Za-
chodniopomorskiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Koszalinie od-
były się eliminacje wojewódzkie 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym szkół 
gimnazjalnych.

W turnieju udział wzięło 21 naj-
lepszych ekip z całego wojewódz-
twa (mistrzowie poszczególnych 
powiatów). Reprezentantem naszej 
gminy Przelewice i Powiatu Pyrzyc-
kiego była drużyna Gimnazjum im. 
Olimpijczyków Ziemi Przelewic-
kiej w Przelewicach w składzie: 
Maria Kontroniewicz kl. Ia, Błażej 
Mrówczyński kl. IIc i Jakub Ska-
wiński kl. IIIb. Uczniowie rywalizo-
wali zgodnie z obowiązującym regu-
laminem OTBRD.

Po raz pierwszy w historii star-
tów w zawodach wojewódzkich dru-
żyna z gimnazjum stanęła na najwyż-
szym podium w rywalizacji drużyno-
wej nie pozostawiając złudzeń, kto w 
tym roku jest najlepszy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. W klasy-
fikacji indywidualnej również mamy 

Drużyna BRD z przelewickiego gimnazjum
 najlepsza w Zachodniopomorskiem! 

się czym pochwalić. Maria Kontro-
niewicz - trzecia zawodniczka tur-
nieju powiatowego w województwie 
- zajęła II miejsce, Jakub Skawiń-
ski - miejsce V i Błażej Mrówczyń-
ski - miejsce VI. Uczniowie naszego 
gimnazjum reprezentować będą wo-
jewództwo zachodniopomorskie w 
XXXIX Finale Centralnym Ogólno-
polskiego Turnieju BRD w Krośnicy 
i Izbicku w województwie opol-
skim.  Warto przypomnieć, iż ucznio-
wie przygotowywali się do tegorocz-
nych turniejów uczestnicząc w pro-
jekcie pt. „Rowerem Zdrowo i Bez-
piecznie” realizowanym przez Prze-
lewickie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse” dofinanso-
wanym ze środków budżetu Gminy 
Przelewice.

Koordynatorem i realizatorem 
projektu był Waldemar Klemenski.

Serdecznie gratulujemy naszej 
zwycięskiej drużynie   i opiekunowi 
p. Waldemarowi Klemenskiemu. 
Trzymamy mocno kciuki za na-
szych zawodników na finale krajo-
wym. Życzymy powodzenia!

1 czerwca to dla uczniów lipiań-
skiej szkoły podwójne święto: to 
Dzień Dziecka, ale też rocznica na-
dania Szkole Podstawowej imienia 
Kornela Makuszyńskiego. 

W tym roku to okrągły jubileusz, 
bo od tej pamiętnej chwili minęło 40 
lat. Uroczystości  rozpoczęto mszą 
świętą, a po niej na szkolnym boisku 
przy sprzyjającej pogodzie odbył się 
uroczysty apel, w którym, obok spo-
łeczności uczniowskiej i nauczycieli 
naszej szkoły, udział wzięły delegacje 
z zaprzyjaźnionych szkół z Chojny  
i Wieńca, burmistrz Lipian i nauczy-
ciele, którzy w szczególny sposób za-
służyli się w budowaniu i podtrzy-
mywaniu tradycji kornelowskiej: 

pani Zofia Ziarkowska, wielolet-
nia opiekunka Samorządu Uczniow-
skiego, pan Jerzy Szewczyk, twórca 
rzeźby koziołka Matołka i pani Elż-
bieta Cichacka autorka hymnu 
szkoły, który rozsławił nas w ca-
łym kraju, stając się hymnem Kor-
nelowców, czyli szkół noszących 
imię Kornela Makuszyńskiego. Ów 
hymn, jak zawsze przy takich oka-
zjach, został odśpiewany przez 
uczniów naszej szkoły. Wiele radości 
przysporzyły też wszystkim dzieci  
z klas I-III, które przepięknie zaśpie-
wały piosenkę  „A my mamy ko-
ziołka Matołka” napisaną także przez 
panią Elżbietę Cichacką. To oczy-
wiście nie koniec atrakcji, zachwyt 

wzbudziła też rozśpiewana  młodzież 
naszej szkoły pod kierunkiem Mał-
gorzaty Michalczyk w pomysłowym 

układzie tanecznym na wrotkach,  
a zwieńczeniem uroczystości było 40 
balonów wzoszących się ku niebu. 
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27 maja br. wójt gminy Mieczy-
sław Mularczyk wraz z paniami Anną 
Garzyńską i Krystyną Nawój odwie-
dzili panią Mariannę Lewandowską  
z okazji jej 92. urodzin przypadają-
cych na 22 maja br. Pan wójt, w imie-

92. urodziny  
Pani Marianny Lewandowskiej

niu władz samorządowych, złożył 
jej serdeczne życzenia. Dziękował 
pani Mariannie za dotychczasowy 
dorobek życia oraz życzył jeszcze 
długich lat w dobrym zdrowiu, w oto-
czeniu bliskich i życzliwych osób. 

Na pamiątkę wręczył Dostoj-
nej Jubilatce list gratulacyjny 
wraz z drobnym upominkiem.

    Szacowna Jubilatka tę 
szczególną rocznicę świę-
towała w gronie najbliższej 
i troskliwej rodziny, która 
przygotowała dla niej dzień 
pełen wrażeń.

   Pani Marianna urodziła 
się  w 1924 r.  i  z sentymen-
tem wspomina dawne czasy. 
Na teren naszej gminy przy-
jechała w 1945 r. z Wielu-
nia. Dochowała się dziesię-
ciorga dzieci, osiemnaściorga 
wnucząt i jednego prawnuka. 
Miło nam było, że pani Ma-
rianna udostępniła nam do 
publikacji swe własne stare 
fotografie.

Gratulujemy i życzymy 
Szanownej Jubilatce jak naj-
więcej radosnych i pięknych 
chwil w gronie najbliższych!

Anna Garzyńska
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

 Niestety bez pomocy państwa 
gmina Bielice nie jest w stanie spła-
cać i zatrzymać narastającego za-
dłużenia zaciągniętego w paraban-
kach. W związku z tym wójt Bielic 
od kilku miesięcy czyni starania, by 
otrzymać na preferencyjnych wa-
runkach pożyczkę z budżetu pań-
stwa. Rzecznik prasowy Departa-
mentu Gwarancji i Poręczeń Mi-
nisterstwa Finansów poinformo-
wał na ten temat naszą redakcję – 
„5 kwietnia 2016 r. do Minister-
stwa Finansów wpłynął wniosek  
z gminy Bielice o udzielenie po-
życzki na kwotę 9.839.190 zł. Wnio-
sek ten spełnia warunki określone w 
rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 23. grudnia 2010 r. w spra-
wie pożyczek z budżetu państwa 
udzielanych jednostkom samorządu 
terytorialnego w ramach postępo-
wań ostrożnościowych lub napraw-
czych i zostanie rozpatrzony w Mi-
nisterstwie Finansów w najbliższym 
czasie. Zasady udzielania pożyczek 

Gmina Bielice 
spłaci długi?

są określone w art. 224 ustawy o fi-
nansach publicznych. Warunkiem 
udzielenia pożyczki jest przyjęcie 
przez jednostkę programu postępo-
wania naprawczego (ostrożnościo-
wego), który będzie zapewniał, że w 
wyniku jego realizacji: 
- nastąpi poprawa sytuacji finan-
sowej jednostki oraz skuteczności 
w wykonywaniu jej ustawowych 
zadań, 
- zachowane zostaną zasady okre-
ślone w art. 242-244, na koniec 
roku, w którym upływa termin 
spłaty pożyczki (zasada równowagi 
budżetu operacyjnego i relacja ob-
sługi zadłużenia do dochodów), 
- zapewniona zostanie spłata po-
życzki wraz z odsetkami”.

Tyle ministerstwo, teraz po 
otrzymaniu pożyczki władze Bie-
lic czeka ciężka praca i zaciskanie 
pasa, by kasę ministrowi oddać.

  Gmina Bielice od roku stoi na krawędzi finanso-
wej ruiny, pisaliśmy już na temat powodów finanso-
wych problemów tego samorządu i przyjętego pro-
gramu naprawczego.

2 czerwca w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach odbyło 
się oficjalne podpisanie porozumie-
nia związanego z  realizacją Kon-
traktu Samorządowego pn. „Rozwój 
społeczno – gospodarczy obszaru 
„Pyrzyce +” obejmującego gminy: 
Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, 
Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz 
Powiat Pyrzycki”. W ramach koncep-
cji kontraktu realizowanych będzie 
11 zadań priorytetowych o szacunko-
wej łącznej wartości 11 726 227,00 zł 
w tym dofinansowanie w wysokości 
9 967 292,95 zł. Pieniądze zainwe-
stowane zostaną głównie w zwięk-
szenie dostępu do opieki nad dziećmi, 
doskonalenie i rozwój kompetencji 
uczniów i nauczycieli oraz zwiększe-
nie efektywności kształcenia zawo-
dowego i dostosowanie go do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. Podpisanie 
porozumienia kończy I etap wdra-
żania kontraktów samorządowych 
na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego. Kolejny etap to praca 
wnioskodawców projektów prioryte-
towych, którzy mają pół roku na zło-
żenie kompletnych wniosków wraz 
z niezbędnymi załącznikami. Kom-
pletna dokumentacja zostanie oce-
niona przez Komisje Oceny i dopiero 
po otrzymaniu pozytywnego wyniku 
i akceptacji wszystkich projektów 
możliwe będzie ich wdrożenie. Warto 
również dodać, iż w kontrakcie zna-
lazły się również zadania planowa-
nie do realizacji przez organizacje sa-
morządowe i przedsiębiorców, łącz-

nie 67 projektów komplementarnych. 
W przypadku tych wnioskodawców 
środki na realizację przez nich zadań 
uruchamiane będą w formie trady-
cyjnej tj. poprzez ogłoszenie naboru 
wniosków. Konieczne zatem będzie 
przygotowanie przez nich kompletu 
dokumentów i udział w konkursie. 

W tabeli poniżej prezentujemy 
zaplanowane na poszczególne zada-
nia kwoty, jak widać w pozycji Ko-
zielice widnieje zero, gmina Kozie-
lice przystąpiła do kontraktu i go 
podpisała, ale udziału finansowego 
w nim nie ma. Jak powiedział nam 
wójt Piotr Rybkowski, nie jest on 
zainteresowany projektami oświa-
towymi, interesują go projekty in-
westycyjne, a kontrakt podpisał, 
by nie szkodzić pozostałym samo-
rządom, bo gdyby teraz wystąpił  
z koncepcji Pyrzyce+, to kontrakt by 
upadł. W pełni z kontraktu zadowo-
lony był chyba tylko marszałek Ol-
gierd Geblewicz i jego zastępca Ja-
rosław Rzepa, starosta, wójtowie  
i burmistrzowie nie za bardzo. Powód 
jest prosty, oczekiwali, że w kontrak-
cie wsparcie uzyskają przede wszyst-
kim projekty inwestycyjne – drogi,  
a tu Pyrzyce + tylko oświatowe. Cie-
kawostką podpisanego kontraktu 
jest to, że obowiązuje w nim zbio-
rowa odpowiedzialność, jeżeli  jakiś, 
choćby jeden samorząd się poślizgnie 
na projekcie, to wszyscy solidarnie 
będą za niego odpowiadać i się rozli-
czać, także gmina Kozielice.

PP

Samorządowe niezadowolenie 
z kontraktu Pyrzyce+

WARTOŚĆ PROJEKTÓW I WYSOKOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Od kilku tygodni pyrzyczanie za-
stanawiają się, kto i w jaki sposób za-
truł im wodę w kranach. Nad tą za-
gadką zastanawiać się będą także 
organy ścigania, 19 maja po wstęp-
nej analizie przyczyn zgłoszenie do 
prokuratury złożył prezes Pyrzyc-
kiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Krzysztof Wancerz, w którym PPK 
informuje o możliwości celowego za-
nieczyszczenia wody i spowodowania 
zagrożenia epidemiologicznego. 

Według naszej wiedzy, złożone 
zostało jeszcze jedno zawiadomienie, 
złożyła je mieszkanka Pyrzyc, a do-
tyczy ono niedopełnienia obowiąz-
ków przez służby publiczne, które 
jej zdaniem źle zabezpieczyły ujęcie 
wody. Oba zawiadomienia dotyczą 
jednej sprawy, dlatego prokuratura 
wszczęła jedno śledztwo. „Całą do-
kumentację przekazaliśmy do Proku-
ratury Okręgowej w Szczecinie, by ta 
zdecydowała, która jednostka będzie 
powyższą sprawę prowadzić” – usły-
szeliśmy w pyrzyckiej prokuraturze. 
Taką decyzję podejmują prokuratury 
w sytuacjach dla nich niezręcznych, 
by ustrzec się ewentualnych posą-
dzeń o stronniczość. Do momentu 
zakończenia składu gazety Prokura-
tura Okręgowa w Szczecinie nie pod-
jęła jeszcze decyzji, komu powie-
rzy dochodzenie w sprawie pyrzyc-
kiej wody. Mimo to podjęliśmy się 
próby dochodzenia i odpowiedzi na 
pytanie, kto mógł wodę zanieczyścić.  
Z kilku wypowiedzi na ten temat, mo-
gliśmy usłyszeć, że zanieczyszczenie 
nastąpiło w wyniku wymieszania się 
wody z dwóch źródeł, oznacza to, że 
zanieczyszczenie mogło nastąpić w 
miejscu, które posiada własne ujęcie 
wody. W rejonie, od którego zaczęło 
się skażenie wody, czyli przy ulicy 
Szczecińskiej i Równej jest według 
naszych informacji tylko jedno takie 

Kto zanieczyścił 
wodę w Pyrzycach?

dodatkowe ujęcie i posiada je myj-
nia i warsztaty FARAON przy ulicy 
Szczecińskiej, czy tam doszło do za-
nieczyszczenia wody?

„Nie mam na ten temat żadnej in-
formacji, słyszałam o sprawie, ale do 
nas nikt z prokuratury ani z policji się 
nie zwracał, nikt nie był u nas i nie in-
formował, że coś się u nas źle dzieje. 
Od lat mamy myjnię i nic się złego 
nie działo”- powiedziała nam właści-
cielka myjni samochodowej Małgo-
rzata Lach Gwiazda.

PP – Czy macie państwo swoje 
ujęcie wody, na potrzeby myjni  
i czy ma on jakieś sprzężenie z uję-
ciem wody dla miasta? 

M.LG. – Ujęcie swoje na po-
trzeby myjni mamy od 20 lat i jest 
podłączone tylko do myjni i nigdy 
nic się złego nie działo, w ostatnim 
okresie nie mieliśmy żadnych awarii, 
ostatnio tylko PPK wymieniło nam 
licznik. Moja wiedza na temat zanie-
czyszczenia wody jest taka, że mo-
gło ono pochodzić ze źle wykonanego 
przyłącza kilka domów dalej od na-
szej nieruchomości i nawet sąsiedzi 
interweniowali w tej sprawie.

Dziennikarskie śledztwo trwa, za-
stanawiamy się jednak nad tym, czy 
brak natychmiastowych działań śled-
czych na zlecenie prokuratury przez 
policję nie spowoduje, że wszystkie 
ślady i ewentualne dowody w spra-
wie zostaną zatarte, a co za tym idzie 
znalezienie sprawcy zanieczyszcze-
nia wody w Pyrzycach stanie się nie-
możliwe. Kolejny problem z zanie-
czyszczeniem wody to koszty całej 
operacji w samym PPK i roszczenia 
pyrzyckich firm. „Koszty związane 
z zanieczyszczeniem wody, jakie po-
niosło Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne będziemy znali dokład-
nie dopiero na koniec czerwca, wiąże 
się to ze sposobem rozliczania i nie 

chciałbym dziś spekulować na ten te-
mat. Natomiast jeżeli chodzi o ewen-
tualne odszkodowania dla odbiorców 
wody, to formalnie złożony został je-
den wniosek, złożyła go pyrzycka 
mleczarnia i jest on znaczny, kwoty 
niestety nie mogę podać. Wniosek ten 
skierowaliśmy do naszego ubezpie-
czyciela celem rozpatrzenia, innych 
wniosków o odszkodowanie z tytułu 
zanieczyszczenia wody nie mamy.” 
– odpowiedział na pytanie prezes 
PPK Krzysztof Wancerz. O szcze-
góły roszczeń pyrzyckiej mleczarni 
zapytaliśmy kierownika Mlekovity 
oddział Pyrzyce Krzysztofa Sikor-
skiego – „Nasze straty były bardzo 
duże, nie jestem panu teraz w stanie 
powiedzieć, jak to zostało wyliczone, 
teraz zajmują się tym tematem nasi 

prawnicy i przygotowują pełną doku-
mentacją dla ubezpieczyciela PPK, 
wstępnie wyliczona kwota po weryfi-
kacji może być trochę niższa, ale to 
zobaczymy po dokładnej analizie”.

Nieoficjalnie wiemy, że Mleko-
vita Pyrzyce żąda od PPK odszko-
dowania za straty, postój w produk-
cji kwoty ponad 1,5 miliona zło-
tych, czy takie pieniądze zapłaci 
ubezpieczyciel?

Zapewne nie bez znaczenia dla 
ewentualnych roszczeń będzie ustale-
nie sprawcy zanieczyszczenia wody, 
bo wtedy każdy, kto poniósł straty w 
wyniku całego zajścia począwszy od 
PPK, firmy ubezpieczeniowej i in-
nych będzie dochodził kasy od tego, 
co zanieczyścił wodociągi.

RT

   
Na ostatniej sesji Rady Gminy 

Bielice wójt Lech Twardowski poin-
formował radnych, że do złożonego 
w Starostwie Pyrzyckim wniosku 
przez inwestora o wydanie pozwole-
nia na budowę biogazowi wpłynęły 
dwa odwołania i nie wiadomo, czy 
pozwolenie zostanie wydane.

„Odpowiadając na pana pytanie 
z dnia 30.05.2016 informuję, że Sta-
rosta Pyrzycki w dniu 26.04.2016 wy-
dał  decyzję numer 76/2016 pozwole-

W Bielicach będzie biogazownia

nia na budowę elektrociepłowni bio-
gazowej o mocy 499 KW na działce 
numer ewidencyjny 302 w obrębie 
ewidencyjnym Bielice, gmina Bielice. 
Decyzja jest prawomocna”. – odpo-
wiedział redakcji Miłosz Łuszczyk, 
członek zarządu powiatu.

Tak więc, o ile inwestor się nie 
rozmyślił, budowę można zacząć.

Od 2012 roku toczy się w gminie 
Bielice dyskusja o ewentualnej budo-
wie na jej terenie biogazowni, miesz-
kańcy pogodzili się już z ewentual-
nym sąsiadem, a władze rozpoczęły 
procedury projektowe i starania  
o uzyskanie pozwolenia na budowę

?
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 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 5/2016, nr 6/2016, 
nr 7/2016, nr 8/2016, 9/2016 przeznaczonych do sprzedaży oraz 
do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości z dnia 14 września 2004 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

Mieszkańcy miasta i gminy Py-
rzyce mają ostatnio złą passę do 
wody w kranach, najpierw perturba-
cje i zakazy picia wody w mieście, 
a od 1 do 3 czerwca woda niezdatna 
była do spożycia na terenie wiejskim. 
W komunikacie Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Pyrzycach czytamy: „…. po prze-
analizowaniu wyników badania wody 

Sprostowań z reguły się nie ko-
mentuje, ale to, po uzgodnieniu z 
Europejskim Centrum Doradczym 
„ECD, postanowiliśmy jednak wyja-
śnić. Zawsze pisząc artykuły staramy 
się pisać je jak najrzetelniej i do-
chować jak największej staranności. 
Także i w przypadku artykułu prosto-
wanego przez Firmę ECD pod tytu-
łem „Trzeba dupy ruszyć”. Przy jego 
pisaniu dwukrotnie pisemnie i wielo-
krotnie telefonicznie kontaktowali-
śmy się z członkiem zarządu powiatu 
Miłoszem Łuszczykiem w sprawie 
informacji i danych dotyczących ar-
tykułu, w związku z tym, artykuł za-

SPROSTOWANIE

Woda w Obrominie zdatna do picia

  
Pyrzyccy policjanci zatrzymali 

27-letniego sprawcę kradzieży, który 
w tym samym dniu okradł starszą ko-
bietę. Mężczyźnie został przedsta-
wiony zarzut i kilka godzin po zda-
rzeniu  odpowiedział przed sądem w 
trybie przyspieszonym. 

Do zdarzenia doszło w dniu 
wczorajszym tj. 24 maja, gdy se-
niorka, mieszkanka Pyrzyc szła na 
poranną mszę do kościoła. Do ko-
biety podbiegł mężczyzna i wy-
rwał jej torebkę, po czym oddalił się 
główną ulicą miasta. 

Przechodzący nieopodal mężczy-
zna, słysząc wołanie starszej pani, za-
alarmował oficera dyżurnego pyrzyc-
kiej jednostki. Niezwłocznie skiero-
wano na miejsce patrol, który doko-
nał kontroli przyległych ulic i osiedli. 
W rezultacie na jednym z osiedli po-
licjanci w rejonie śmietników ujaw-
nili damską torebkę. W trakcie czyn-
ności zmierzających do ustalenia 

sprawcy kradzieży policjanci zostali 
skierowani do podjęcia interwencji 
porządkowej na terenie miasta. 

Podczas interwencji policjant za-
uważył mężczyznę, który odpowia-
dał rysopisowi sprawcy kradzieży to-
rebki. Mężczyznę wylegitymowano, 
podczas rozmowy przyznał się do 
kradzieży w rejonie kościoła. 27-la-
tek został zatrzymany i przewieziony 
do jednostki policji. Jak się okazało, 
mężczyzna, mieszkaniec wojewódz-
twa lubuskiego dzień wcześniej opu-
ścił Zakład Karny w Nowogardzie. 
Mężczyźnie przedstawiono zarzut 
kradzieży i kilka godzin później sta-
nął przed sądem w trybie przyspie-
szonym. Sąd wymierzył 27-latkowi 
karę 1 miesiąca ograniczenia wolno-
ści z obowiązkiem wykonywania nie-
odpłatnej pracy dozorowanej.

  
  st. sierż Marcelina Pałaszewska 

 KPP w Pyrzycach
 

z wodociągu w Obrominie (sprawoz-
danie z badań z dnia 31.05.2016 r.) 
1. stwierdza brak przydatności do 
spożycia wody pochodzącej z wodo-
ciągu w Obrominie 
2. zobowiązuje „Wodociągi Zachod-
niopomorskie” Sp. z o.o. ul. I-ej Bry-
gady Legionów 9, 72-100 Goleniów 
do: 

a) skutecznego poinformowa-
nia odbiorców wody z wodociągu 
w Obrominie o braku przydatności 
wody do spożycia i możliwości korzy-
stania z wody wodociągowej wyłącz-
nie do celów sanitarnych; 

b) zapewnienia odbiorcom wody 
z ww. sieci wodociągu zastępczego 
źródła wody odpowiadającej wyma-
ganiom dla wody do spożycia przez 
ludzi; 

c) przeprowadzenia skutecznych 
działań naprawczych i zapewnienie 
nie później niż od dnia 6.06.2016 r. 
z wodociągu w Obrominie wody od-
powiadającej wymaganiom dla wody 
do spożycia przez ludzi, określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 13 listopada 2015 r. w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1989) 
Uzasadnienie

 W dniu 30.05.2016 r. w związku z 
interwencjami odbiorców wody pro-
dukowanej przez wodociąg w Obro-
minie w sprawie nieakceptowalnego 
zapachu wody (zapach oleju napę-
dowego, gazu), pobrano z 4 pun-
ków próbki wody do badań labora-
toryjnych: z hydroforni po uzdatnie-
niu, z sieci w miejscowościach Obro-
mino, Pstrowice, Letnin. Przeprowa-
dzone analizy wody pobranej w dniu 
30.05.2016 r. wykazały zapach nie-
akceptowalny. Ponadto stwierdzono 
podwyższoną mętność - 1,8 FNU  
w próbce wody pobranej z hydro-
forni po uzdatnieniu. W związku z tym 
woda z wodociągu w Obrominie nie 
odpowiada wymaganiom sanitarnym 
dla wody do spożycia….”

W związku z tym, że pan Łu-
kasz Szeląg,  rzecznik prasowy Wo-
dociągów Zachodniopomorskich Sp.  
z o.o przez 8 godzin nie mógł znaleźć 
czasu, by sklecić dla naszej redakcji 
odpowiedź na 4 pytania, o opinię na 

temat zaistniałej sytuacji poprosili-
śmy burmistrz Marzenę Podzińską 
– „Właściwym adresatem pytań jest 
rzecznik Wodociągów Zachodniopo-
morskich i nie rozumiem, dlaczego 
nie udzielił panu odpowiedzi. Z in-
formacji, które  posiadam mogę po-
wiedzieć tylko, że tuż po stwierdzeniu 
zanieczyszczenia wody i decyzji sa-
nepidu wodociągi zachodniopomor-
skie przełączyły Letnin i Mechowo 
do hydroforni w Klukach, jedynie  
w Obrominie i Pstrowicach woda do 
picia była dostarczana w beczkowo-
zie. Na ostatniej sesji przedstawiłam 
radnym projekt uchwały, który daje 
nam możliwość modernizacji ujęcia 
wody w Obrominie, co po zakończe-
niu inwestycji zabezpieczy ten rejon 
gminy w wodę o odpowiedniej jako-
ści, inwestycja będzie realizowana 
jeszcze w tym roku”.

3 czerwca około południa Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Pyrzycach stwierdza w za-
kresie wykonanych badań przydat-
ność wody do spożycia produkowa-
nej przez wodociąg w Obrominie, 
czyli woda z kranu znowu zdatna do 
picia.

PP
 

    Uprzejmie informujemy, że 
Zarządzeniem nr 13/OP/2016 Sta-
rosty Pyrzyckiego z dnia 9 maja 
2016 roku, wprowadza się zmianę 
dotyczącą rozkładu czasu pracy 
pracowników Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach w następujący 
sposób:

1. od 8.00 do 16.00 w poniedziałek
2. od 7.00 do 15.00 od wtorku do 
piątku

Zmiana wchodzi w życie 
z dniem 1 czerwca 2016 roku.

ZMIANA GODZIN 
PRACY 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO

W TRYBIE PRZYSPIESZONYM 
KILKA GODZIN PO KRADZIEŻY 

STANĄŁ PRZED SĄDEM  

Europejskie Centrum Doradcze „ECD” informuje w związku z artykułem 
w Dwutygodniku „PULS POWIATU” nr 5 w artykule pod tytułem „Trzeba 
dupy ruszyć”, że przytoczone w jego treści informacje o „zleceniu” oraz po-
dane kwoty dotyczące tegoż „zlecenia” są nieprawdziwe. 

 Powiat Pyrzycki nigdy nie zawarł z firmą ECD umowy na wykonanie 
wniosku aplikacyjnego do programu „PROW”. Umowa zawarta przez ECD 
z Powiatem Pyrzyckim z dnia 08.01.2016 r.  z ekstremalnie krótkim termi-
nem do dnia 12.01.2016 r. dotyczyła wykonania Planu Funkcjonalno - Użyt-
kowego i opiewała na kwotę 15 000,00 zł + 23% VAT. Należy podkreślić, że 
koszt PFU jest kwalifikowany, co oznacza, że Powiat Pyrzycki będzie mógł 
go odzyskać w 63,63%. 

wiera takie dane, jakie otrzymaliśmy 
od obecnego zarządu powiatu. Ro-
zumiemy oburzenie pracowników 
ECD, wyrażone po lekturze artykułu, 
z którego wynikały informacje nie-
zgodne z ustaleniami i porozumie-
niami między firmą doradczą i zarzą-
dem powiatu. Z informacji, jakie po-
siadamy wiemy, że Zarząd Powiatu 
Pyrzyckiego wyjaśnił firmie ECD za-
istniałe nieporozumienie i przeprosił 
za nie, a firma ECD nie ma pretensji 
do Pulsu Powiatu, bo jakie informa-
cje dostał, takie opublikował.

Ryszard Tański
Redaktor naczelny
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Mimo że minęło już kilka mie-
sięcy, problem nadal jest i na ostat-
niej sesji wracał do tego tematu i do-
pytywał o to wójta przewodniczący 
rady Piotr Wilczyński. Jak udało się 
nam ustalić, woda doprowadzona 
do szkoły płynie dalej do tak zwa-
nego bloku nauczycielskiego, zu-
życie wody mierzone jest na jed-
nym liczniku, blok nauczycielski po-
biera ze szkoły tylko wodę ciepłą, 
woda zimna płynie podobno z innego  
źródła. Szkoła także ogrzewa blok 
nauczycielski, co jak na znaczną od-
ległość obiektów zapewne powoduje 
duże straty w cieple i kasie. – „Po 
otrzymaniu tak dużego rachunku za 
lipiec i sierpień 2015, sprawdziłam, 
jakie zużycie wody jest dla bloku na-
uczycielskiego, każde mieszkanie ma 
swój licznik i zużycie na bloku na-
uczycielskim było około 1 tysiąca zło-
tych, więc reszta kwoty z 4 tysięcy 
przypadała na zużycie w szkole, a 
przypomnę były wakacje i prawie ni-
kogo w szkole. Niestety, nie udało się 
nam rozstrzygnąć, kogo obciążyć tym 
dodatkowymi kosztami i szkoła mu-

Dla kogo darmowa
szkolna woda siała zapłacić całość. Dziś zużycie 

na blokach nauczycielskich jest już 
wyższe i sytuacja wygląda o wiele le-
piej. Po tym zdarzeniu razem z panem 
wójtem zwróciłam się do Wodocią-
gów Zachodniopomorskich z prośbą 
o sprawdzenie wodomierzy i 19 
kwietnia otrzymaliśmy wyniki badań, 
z których dowiadujemy się, że liczniki 
działają poprawnie. Ja nadal uwa-
żam, że całe to rozliczanie nie funk-
cjonuje jak powinno i nadal odnoszę 
wrażenie, że jako szkoła płacę nie za 
swoją wodę tak duże rachunki. Naj-
rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby 
rozdzielenie całego systemu zasilania 
w wodę bloku nauczycielskiego od 
budynku szkoły i centralnego ogrze-
wania, wtedy nie byłoby wątpliwości, 
kto za co płaci, ale to są inwestycje 
wymagające decyzji gminy, a na dziś 
decyzji nie ma” - powiedziała Małgo-
rzata Woronowicz, dyrektor szkoły.

Temat ubiegłoroczny nierozwią-
zany do dziś, przy programie napraw-
czym gminy chyba szkoda kasy, za-
pewne wracać będzie na sesjach.

Po zakończeniu wakacji 2015 roku dyrektor Zespołu Szkół w Bie-
licach otrzymuje rachunek za zużytą przez szkołę wodę na kwotę pra-
wie 4 tysiące złotych. Uczniów nie ma, nauczycieli nie ma a woda leci. 

29 maja około godziny 21.00 do-
szło do pożaru krzaków między miej-
scowościami Letnin i Brzesko. Inter-
weniowała i pożar gasiła jednostka 
Państwowej Straży Pożarnej z Py-
rzyc. Kiedy okazało się, że może za-
braknąć wody, powiadomiono o tym 
jednostkę z Brzeska, zawezwany wóz 
przywiózł wodę, a kierowcą jego był 
sam gminny komendant Jerzy Wroń-
ski. Jak mówią świadkowie, zacho-
wywał się TAK,  jakby był pod wpły-
wem czegoś, ale nikt nie odważył się 
komendanta na tę okoliczność prze-
badać. Kiedy do miejsca zdarze-
nia zbliżał się radiowóz policji, ko-
mendant Jerzy Wroński zniknął w 
rzepaku, pozostawiając przyprowa-
dzony przez siebie wóz Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Brzeska. Jak dalej 
relacjonują nam bezpośredni świad-
kowie, po zakończeniu akcji gaśni-
czej komendant Wroński już się nie 
pojawił, a porzucony wóz musiał od-
prowadzać do Brzeska wyznaczony 

strażak PSP Pyrzyce. Na ostatnim 
walnym zebraniu OSP Gminy Py-
rzyce, które odbyło się w minioną 
sobotę w Letninie, Wroński zapy-
tany o w/w zdarzenie odpowiedział, 
że wcale w rzepak nie uciekł, tylko 
poszedł na skróty do domu po mun-
dur, a jak wrócił rzepakiem na skróty 
już ubrany w mundur, to pozostawio-
nego na miejscu pożaru wozu już nie 
było. Wrońskiemu chyba się coś po-
kręciło, przecież przyjechał wozem 
strażackim na wezwanie, a nie na wy-
cieczkę, więc powinien być przygo-
towany do akcji jak strażak, a nie jak 
turysta. A jeżeli z jakiś przyczyn ze-
chciał iść przez rzepak, to powinien 
zgłosić to  prowadzącemu akcję ga-
śniczą, a nie uczynił tego, nie wyko-
nał żadnego telefonu - zgłoszenia na 
dyżurkę PSP, po prostu poszedł sobie 
przez rzepak zmienić gacie. Gdyby 
to był pożar taki, jak ten sprzed kilku 
lat w Pyrzycach, to Wroński też po-
szedłby się stroić do domu? Zdumie-

wające dla mnie jest to, że podobną, 
według mnie niedorzeczną wersję 
usłyszałem od komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pyrzycach Mi-
rosława Rabiegi, który też mi wyja-
śnił, że w cywilnych gaciach Wroń-
ski nie mógł wozem kierować i mu-
siał porzucić wóz OSP Brzesko bez 
żadnej informacji. Mam nadzieję, że 
prowadzone w tym temacie postępo-
wanie wyjaśniające nie zamiecie in-
cydentu pod dywan.

Wroński poza wyjaśnianiem, dla-
czego na widok radiowozu policji 
uciekł w rzepak i zostawił wóz OSP 
Brzesko, ma jeszcze jeden problem: 
jak wiemy nieoficjalnie, wraz z kil-
koma innymi osobami z Pyrzyc został 
wezwany do Zachodniopomorskiego 
Wydziału Zamiejscowego  Departa-
mentu do Spraw Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej w Szczecinie w charakterze 
podejrzanego, chodzi w tym przy-
padku o korupcję wyborczą z wybo-

Jerzy Wroński

rów samorządowych, a dokładnie ku-
powanie głosów za alkohol. Czy pod-
czas tej wizyty podejrzany Wroński 
usłyszy zarzuty dowiemy się nieba-
wem, ponieważ jest osobą publiczną, 
jakby co, to zawsze w rzepak może 
się schować.

RT
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SPORT

Końcówka roku szkolnego 
przyniosła znaczące sukcesy spor-
towe uczniom Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi w 
Pyrzycach. 

Pod koniec maja siatkarze zdobyli 
złote medale wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej podczas finału 
rozegranego w pyrzyckiej hali OSiR. 
Gładko przebrnęli przez eliminacje 
powiatowe i regionalne, aby później 
w półfinale i finale, nie przegrywając 
meczu, sięgnąć po prymat w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 

Szkolna siatkówka na powtórze-
nie takiego wyczynu czekała 8 lat. 
Skład złotej drużyny: Jakub Balcer-
czak, Szymon Borecki, Kacper Kac-
przak, Michał Kowalczyk, Bartosz 

W dniach 21 - 22 maja 2016 r. w Łęcznej k. Lublina roze-
grano kolejny Puchar Polski juniorów i seniorów w sumo, gdzie 
bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi sumici LKS Spartakus 
Pyrzyce.  

 
    Wiktoria MAĆKOWIAK - tegoroczna 6-krotna medalistka Mi-
strzostw Europy juniorów zdobyła złoty medal w kat. 80 kg w grupie 
seniorek, natomiast w grupie juniorek w kat. +70 kg wywalczyła brą-
zowy medal.

 
  Oskar LIPKA-KOZANKA w grupie juniorów wywal-
czył dwa srebrne medale w kategoriach: 100 kg i +100 kg. 
                  Serdeczne gratulacje dla zawodników i trenerów.

 
                    Ze sportowym pozdrowieniem 

- wiceprezes LKS Spartakus Bolesław Kowalski 

Kruszewski, Kacper Maciszewski, 
Tytus Osękowski, Szymon Pawicki, 
Jakub Pietrzak, Wiktor Siwek, Mi-
chał Świercz, Adam Toboła. 

Następstwem tego triumfu był 
udział w turnieju ogólnopolskim w 
dalekich Głuchołazach. W dniach 26-
29.05.2016 r. nasi chłopcy walczyli z 
tuzami polskiej siatkówki jak równy 
z równym. W fazie eliminacyjnej za-
brakło 1 seta, aby awansować do czo-
łowej „6”. Ostatecznie zajęli 10 miej-
sce, które należy traktować jako duży 
sukces, a doświadczenie zdobyte w 
Głuchołazach jest bezcenne.

Poza tym Pyrzyce były najmniej-
szą miejscowością w gronie 16 fina-
listów. Drugi medal finałów woje-
wódzkich wywalczyli czwórboiści, 

zdobywając w Złocieńcu 2 miejsce i 
tytuł wicemistrza województwa. 

Czwórbój lekkoatletyczny to 
przedsmak wieloboju, na który skła-
dają się: bieg na 60 metrów, skok w 
dal, rzut piłeczką palantową i bieg 
na 1000 metrów. Wymaga on dużej 
wszechstronności i wyrównanego 
6-osobowego zespołu. Chłopcy z py-
rzyckiej podstawówki sprostali obu 
tym wyzwaniom i po wyczerpujących 
zawodach zostali ogłoszeni drugą 
drużyną w Zachodniopomorskiem. 

Na sukces zapracowali: Szymon 
Pawicki, Gabriel Litwicki, Kacper 
Kacprzak, Tytus Osękowski, Michał 

Jarząb i Michał Borecki. Dzięki tym 
sukcesom rangi ogólnopolskiej i wo-
jewódzkiej SP z OI w Pyrzycach ma 
szanse na wysokie miejsce w sporto-
wym współzawodnictwie szkół pro-
wadzonym przez WSZS w Szczeci-
nie. Dodatkowo byli najlepsi w po-
wiecie pyrzyckim w: sztafetowych 
biegach przełajowych, piłce ręcznej, 
koszykówce. 

To był udany rok w sporcie szkol-
nym w wykonaniu młodych sportow-
ców pyrzyckiej szkoły podstawowej. 

Piotr Olech 

Na zdjęciu: medaliści ze zdobytymi trofeami.
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