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Mapa
bezpieczeństwa
w powiecie

W ostatnim czasie w różnego ro-
dzaju mediach pojawia się coraz czę-
ściej temat programu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, a mianowicie Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, np., że 
będzie funkcjonował na terenie ca-
łego kraju. Jeżeli w całym kraju to 
i na terenie naszego województwa 
i tym samym na naszym rodzimym 
„podwórku”. Chcąc dowiedzieć się 
czegoś więcej na ten temat, spotka-
łem się z rzecznikiem prasowym py-
rzyckiej policji st. sierż Marceliną 
Pałaszewską.

R.T. Pani rzecznik, co to jest 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-

czeństwa i w jakim celu została 
utworzona?

M.P. Jest to interaktywne narzę-
dzie, które ma służyć poprawie bez-
pieczeństwa mieszkańców. KMZB 
ma na celu pomóc w komunikacji 
społeczeństwa z policją, celem mapy 
jest również współpraca pomiędzy 
instytucjami rządowymi, pozarządo-
wymi i mieszkańcami w zamiarze 
poprawy bezpieczeństwa w środowi-
sku lokalnym. Narzędzie, jakim jest 
KMZB, wcześniej w wersji pilotażo-
wej funkcjonowało przez dwa mie-
siące na terenie trzech województw 
naszego kraju tj. małopolskiego, pod-
laskiego i pomorskiego. Następnie 
udostępniano je w kolejnych regio-
nach, aby we wrześniu udostępnić 
na terenie całego kraju. Mapa została 
opracowana w oparciu o informacje 
własne policji, czyli m.in. statystyki 
policyjne, a także na podstawie in-
formacji przekazanych przez pod-
mioty biorące udział w konsultacjach 

społecznych, które odbywały się od 
początku roku. Ponadto w oparciu  
o wyniki badań opinii publicznej oraz 
informacje różnych instytucji.

R.T. Jakie istotne informacje z 
punktu widzenia bezpieczeństwa 
będą zawierać KMZB?

M.P. Na mapie znajdą się infor-
macje m.in. o przestępstwach naj-
bardziej uciążliwych społecznie: ta-
kich jak: kradzież cudzej rzeczy, kra-
dzież z włamaniem, rozbój, uszko-
dzenie rzeczy, ale również wymusze-
nie, bójka, pobicie czy uszczerbek na 
zdrowiu. Znajdą się także informacje 
o oszustwach na wnuczka i na poli-
cjanta oraz przestępstwach na tle sek-
sualnym, przestępstwach narkoty-
kowych związanych z posiadaniem 
i udzielaniem innej osobie środków 
odurzających lub substancji psycho-
tropowych, przestępczości nielet-
nich, uwzględnione zostały także wy-
brane kategorie przestępstw gospo-
darczych, informacje o zagrożeniach 
w ruchu drogowym i wypadkach dro-
gowych. Informacje, które zostały 
umieszczone na mapie w pierwszej 
kolejności zostały zgromadzone na 
podstawie informacji z policyjnych 
systemów informatycznych, następ-
nie na podstawie zebranych opinii  
z bezpośrednich kontaktów z oby-
watelami, z przedstawicielami samo-
rządów terytorialnych i instytucjami 
podczas konsultacji społecznych, 
które odbywały się od początku roku. 
Natomiast trzecim kanałem informa-
cji mają być informacje pozyskane 
od obywateli z wykorzystaniem plat-
formy wymiany informacji.

R.T. Proszę mi powiedzieć jak 
się ma KMZB do informacji pozy-
skanych od obywateli, w jaki spo-
sób będzie to działać?

M.P. No właśnie istotne jest to, że 
odwiedzając mapę teraz każdy, może 
mieć możliwość aktualizacji infor-
macji na niej zawartych. Za pomocą 
interaktywnej strony będzie można 
przekazywać informacje o zagroże-
niach występujących w naszej oko-
licy np. przysłowiowy pan Kowal-
ski będzie mógł anonimowo wejść na 
stronę KMZB i podzielić się z poli-
cją własnymi spostrzeżeniami dot. 
Tego, że w danym miejscu dochodzi 
do łamania przepisów ruchu drogo-
wego i przekraczana jest tam pręd-

kość, a w innym miejscu miasta, po-
mimo zakazu, dochodzi do spożywa-
nia alkoholu. Platforma ma służyć 
wymianie informacji, przy pomocy 
której każdy mieszkaniec w trosce 
o bezpieczeństwo będzie się dzielić 
informacjami o potencjalnych za-
grożeniach. Mieszkańcy będą mo-
gli zaznaczyć na mapie zdarzenia, 
które z ich punktu widzenia są naj-
bardziej uciążliwe. W rezultacie to 
pozwoli nam lepiej planować służbę 
policjantów.

R.T. Jak to wygląda w 
praktyce?

M.P. - Na stronie internetowej 
policji znajduje się podstrona z mapą 
zagrożeń. Chcąc dołączyć swoje 
zgłoszenie, musimy umieścić w kon-
kretnym miejscu na mapie ikonkę 
(wybraną z legendy mapy) z wystę-
pującym tam zjawiskiem, np. miej-
sce - Pyrzyce, ul. Dąbrowskiego, zja-
wisko – spożywanie alkoholu. Na-
stępnie to zgłoszenie śledzić będą 
koordynatorzy, którzy będą zlecać 
funkcjonariuszom ich rozpoznanie. 
Dzięki kolorom ikonek na mapie bę-
dzie można się zorientować, na ja-
kim etapie realizacji są procedury dla 
danego wniosku. Zieleń oznacza, że 
zjawisko zostało właśnie zgłoszone, 
kolor żółty wskazuje, że jest ono 
już sprawdzane przez policję (ma to 
trwać 2-3 dni), a czerwony - że rze-
czywiście wskazane niebezpieczeń-
stwo występuje. Gdy kolor zmieni 
się na szary, będzie to oznaczało, 
że dane zagrożenie zostało usu-
nięte. Istotnym jest też to, że z jed-
nego komputera będzie można wy-
słać w ciągu doby tylko jedno zgło-
szenie. Zależy nam, by korzystanie 
z mapy odbywało się w sposób roz-
sądny. Po prostu żeby się nią nie ba-
wić, bo każde naniesione na mapę 
zagrożenie wywoła odpowiednią re-
akcję Policji.

R.T. Biorąc pod uwagę ano-
nimowość podawanych informa-
cji każdy Xsiński będzie mógł za-
mieszczać tam również niepraw-
dziwe informacje. Tak? Czy w ta-
kim razie te informacje będą w ja-
kiś sposób sprawdzane?

M.P.  Oczywiście przekazane in-
formacje i sygnały będą następnie 
będą weryfikowane przez policję.  
Jeśli informacje się potwierdzą, po-

licja wprowadzi je wprost na mapy. 
Dzięki temu rozwiązaniu na mapach 
znajdą się bardziej szczegółowe in-
formacje, dotyczące również dzielnic 
czy osiedli. Chciałabym jednak za-
znaczyć, że mapa nie służy do zgła-
szania pilnych interwencji. Tak jak 
do tej pory, należy o nich informo-
wać pod numerami alarmowymi 112 
i 997.

R.T. Czy policja przewidziała 
sytuację, gdy jednak nie wszyscy 
zainteresowani będą potrafili sko-
rzystać z tej możliwości kontaktu, 
jakim jest mapa?

M.P. Być może zaskoczę pana 
redaktora, ale tak, przewidzieliśmy  
i taką ewentualność. W środowisku 
lokalnym policjantem pierwszego 
kontaktu jest dzielnicowy i w ramach 
programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” 
to właśnie dzielnicowi będę służyć 
pomocą w instruowaniu zaintereso-
wanych osób w zakresie obsługi apli-
kacji. Dzielnicowi w miarę możliwo-
ści będą pomagać osobom mającym z 
różnych przyczyn trudności w obsłu-
dze komputera naniesienie zagrożeń 
na KMZB.

R.T. Proszę podać jeszcze raz, 
w jaki sposób dotrzeć do strony 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, aby nikt nie miał wątpli-
wości i mógł z niej skorzystać.

M.P. Wchodzimy na stronę py-
rzyckiej policji www.pyrzyce.poli-
cja.gov.pl i na stronie odszukujemy 
odnośnik i podstrony do: Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Ja ze swojej strony zachęcam do 
korzystania z Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, bo w ten sposób 
mamy możliwość kreowania naszej 
rzeczywistości. Mapa daje nam moż-
liwość interweniowania i poprawia-
nia poczucia bezpieczeństwa. Bo tak 
naprawdę czujemy się bezpiecznie w 
momencie, kiedy nie ma zagrożeń, 
a nie wtedy kiedy są likwidowane. 
Podsumowując, mamy nadzieję, że 
KMZB spotka się z dużym zaintere-
sowaniem i reakcją społeczeństwa na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa nas 
wszystkich. Dziękuję za rozmowę.

Ryszard Tański
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22 września 2016 r. odbyło się pierw-
sze spotkanie zespołu do opracowania Pro-
gramu „Bezpieczna Gmina”. Burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska wystąpiła do insty-
tucji m.in. takich jak Komenda Powiatowa 
Policji w Pyrzycach, Państwowa Straż Po-
żarna w Pyrzycach, zarządcy nieruchomości 
i dróg, spółki zajmujące się usługami komu-
nalnymi, rodzinne ogrody działkowe, szkoły, 
przedszkola, instytucje kultury, sołectwa,  
z propozycją wspólnego stworzenia kom-
pleksowego programu, którego głównym ce-
lem będzie koordynacja działań związanych 
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pu-
blicznym i poprawa poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców gminy Pyrzyce.

Uczestnicy spotkania podjęli decyzję, że 
program będzie obejmował trzy obszary:
- bezpieczeństwo w edukacji,
- bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania,
- bezpieczeństwo socjalne,

do których zostaną powołane zespoły 
robocze, które wytyczą cele szczegółowe, 
związane z każdą z powyższych dziedzin.

PP

Program „Bezpieczna Gmina”

W ubiegłym tygodniu na styku 
dwóch ulic Mostowej i Sikorskiego 
w Lipianach można było zobaczyć 
krzątających się przy betonowaniu 
nietypowego fundamentu, później 
pojawiły się tam dwa polne głazy, 
wielu mieszkańców Lipian przystaje 
w tym miejscu i zastanawia się co tu 
będzie. 

Najczęściej rozpoczęte w tym 
miejscu prace kojarzą się robotami 
drogowymi, może ustawianie ja-
kiegoś nowego znaku drogowego.  
Po kilku zapytaniach w Urzędzie 
Miejskim w Lipianach trafiliśmy do 
Bożeny Kryśków, przewodniczącej 
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy 
Zabytków ZACZYNAJ. „W miej-
scu, o którym pan mówi, stanie krzyż. 

Drugi przydrożny krzyż w Lipianach

Jedni nazywają go krzyżem misyj-
nym, my nazywamy go raczej krzy-
żem przydrożnym. Pomysł postawie-
nia go wziął się z organizowanych 
przez członków naszego stowarzysze-
nia wycieczek rowerowych śladami 
obiektów sakralnych, a związany jest 
z rocznicą 1050 - lecia chrztu Pol-
ski. Jak zwiedzaliśmy wielokrotnie 
okoliczne miejscowości, to w więk-
szości z nich napotykaliśmy krzyże 
przydrożne. Porozmawialiśmy z na-
szym proboszczem, księdzem Andrze-
jem Stolarskim, jemu ten pomysł się 
spodobał i tak wspólnie rozpoczęli-
śmy działania. By rozpocząć prace, 
wystąpiliśmy do Starostwa Pyrzyc-
kiego z prośbą o pozwolenie na po-
stawieni krzyża w tym miejscu, po-

nieważ  teren ten jest w zarządzie po-
wiatu, zgodę już mamy. 

Obok krzyża chcemy postawić ta-
blicę pamiątkową, upamiętniającą 
właśnie 1050-lecie chrztu Polski, 
chrztu Mieszka I, krzyż i tablicę pa-
miątkową chcemy poświęcić 19 listo-
pada. Dodam, że robimy to wszystko 
takim „domowym” sposobem, nie 
zwracamy się do nikogo o pieniądze, 
każdy z nas coś wykonuje za darmo, 
albo daje materiał” – powiedziała 
Bożena Kryśków. 

Należy dodać, że będzie to  
w Lipianach drugi krzyż przydrożny, 
pierwszy stoi na końcu ulicy Żerom-
skiego jadąc w kierunku miejscowo-
ści Osetna, przy zakładzie stolarskim 
Krężel.

PP

Do wyborów uzupełniających 
wystartował tylko jeden kandydat 
Janasik Damian z Komitetu Wy-
borczego Wyborców dla Ślazowa  
i Bylic. 

Niestety, mieszkańcy tych miej-
scowości nie mogli głosować, ponie-
waż gminna komisja wyborcza sko-
rzystała z artykułu 380 Kodeksu Wy-
borczego, który mówi o tym, że je-
żeli w danym okręgu zarejestruje się 
tylko jeden kandydat, to wyborów 
się nie przeprowadza. Co spowodo-
wało, że nie było więcej chętnych 
na radnego gminy, nie wiemy, efekt 
jest taki, że mieszkańcy mają nowego 
radnego, którego nie wybrali, tylko 
on sam chciał. 

To już drugie wybory uzupełnia-
jące w gminie Przelewice, pierwsze 
w tej kadencji odbyły się 2 sierpnia 
2015 roku, wtedy było dwóch kandy-
datów i było także głosowanie.

PP

W Przelewicach
radnego
nie wybrano

 4 września 2016 roku w Przelewi-
cach miały się odbyć wybory uzupeł-
niające do Rady Gminy, ale się nie od-
były. Zarządzone zostały w związku  
z rezygnacją z mandatu radnej Re-
naty Dąbrowskiej, która startowała 
w wyborach do rady z komitetu wy-
borczego Marka Kibały i otrzymała 
w okręgu wyborczym NR 9 Bylice  
i Ślazowo 76 głosów.
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W sobotę 17 września br. w Mie-
lęcinie odbyły się dożynki parafialne. 
W uroczystej mszy świętej, którą od-
prawił ks. proboszcz Edward Masny 
wzięli udział Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska, zastępca burmistrza 
Pyrzyc Robert Betyna, przedstawi-
ciele NSZZ Solidarność Rolników 
Indywidualnych, a także mieszkańcy 
parafii z Mielęcina, Mielęcinka oraz 
Derczewka. 

Dożynki zakończyły się zabawą 
taneczną.

Dożynki
parafialne 
w 
Mielęcinie

11 września na cmentarzu 
w Kosinie miało miejsce histo-
ryczne wydarzenie. 

W asyście wojskowej - Po-
sterunku Honorowego z 2-go 
Stargardzkiego Batalionu Sa-
perów i pocztów sztandarowych  
z Gimnazjum im. OZP,  Szkoły 
Podstawowej w Kłodzinie oraz  
z jednostek OSP: Przelewice, 
Lubiatowo i Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej z Żukowa,  
a także władz samorządowych 
dokonano uroczystego odsło-
nięcie pomnika śp. kpt. Włady-
sława Sierki. 

Śp. kpt. Władysław Sierko z 16. 
Pomorskiej Dywizji Piechoty  - 65. 
Starogardzkiego Pułku Piechoty był 
jeńcem obozu oflag II C Wolden-
berg (Dobiegniew). Zmarł 30 stycz-
nia 1945 r. z wyczerpania w trakcie 
ewakuacji obozu. Został pochowany 
przez  polskich robotników przy-
musowych na cmentarzu w Kosinie. 
Później źle odczytano jego nazwisko 
z prowizorycznej tabliczki. Dlatego 
nie mogła go odnaleźć rodzina. 70 
lat leżał w mogile pod zniekształco-
nym nazwiskiem. Na mogile śp. kpt. 
Sierki widniało nazwisko „Sterko”. 

Zagadkę rozwiązali  dwaj pasjo-
naci i badacze historii p. Kazimierz 
Grzybowski i p. Dariusz Jałoszyń-
ski, którzy  odnaleźli w Archiwum 
Państwowym w Bydgoszczy do-

kumentację potwierdzającą tożsa-
mość jeńca.  W ramach współpracy 
pana wójta gminy z p. Lechem Jakó-
bowskim z Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczeci-
nie udało się pozyskać dotację ce-
lową na odnowienie mogiły i budowę 
nagrobka.  

Warto dodać, że grobem kapitana 
wcześniej opiekowali się mieszkańcy 
Kosina, a  teraz swą opiekę zadekla-
rowała  młodzież z przelewickiego 
gimnazjum.

Uroczystość rozpoczęła się po-
witaniem gości i mszą świętą, którą 
celebrował proboszcz ks. kanonik 
Roman Dutko w intencji śp. kpt. 
Władysława Sierki. 
O oprawę muzyczną 
zadbał p. Waldemar 
Klemenski. 

W dalszej czę-
ści  głos zabrał wójt 
gminy p. Mieczysław 
Mularczyk, który wi-
tając serdecznie ro-
dzinę i wszystkich ze-
branych wyraził swe 
zadowolenie, że tak 
licznie odpowiedzieli 
na zaproszenie, by 
uczestniczyć w uro-
czystości oddającej 
hołd śp. kpt. Włady-
sławowi Sierce.  Po-
nadto głos zabrali 
przybliżając postać 
kapitana: prof. Wie-
sław Dembek, dr Le-

szek Kowalski, płk. Krzysztof Sta-
chowiak, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dobiegniewie p. Marek 
Kowalczyk i poetka p. Krystyna Na-
wój oraz przedstawiciele ze Stowa-
rzyszenia Weteranów i Kombatan-
tów  w  Stargardzie.  Wystąpił rów-
nież ze swym przemówieniem wete-
ran II wojny światowej kpt. Stanisław 
Olchowy, który swą niezwykłą opo-
wieścią  poruszył serca uczestników. 

Następnie  dokonano przecięcia 
wstęgi i  złożenia kwiatów na gro-
bie śp. kpt. Sierki. Wstęgę przecinali: 
wnuczka p. Katarzyna Brylska, prof. 
Wiesław Dembek, kpt. Stanisław Ol-
chowy i pan wójt gminy. 

Uroczystość uświetniły występy 
młodzieży z Gimnazjum im. OZP 
pod opieką p. Waldemara Klemen-
skiego oraz dzieci z Gminnego Cen-
trum Kultury w Przelewicach pod 
opieką p. Anny Roman i p. Daniela 
Nowackiego. Całość  koordynował p. 
Dariusz Jałoszyński. Transport dzieci 
i młodzieży zapewnili pan wójt 
gminy i PSE „Wyrównajmy Szanse”.

Kapitan Sierko ma już swoją mo-
giłę, ale wielu żołnierzy, którzy zgi-
nęli bezimiennie swoich grobów nie 
mają. Dlatego jeden ze zniczy zawsze 
będzie poświęcony ich pamięci.

Anna Garzyńska

Uroczyste odsłonięcie pomnika 
śp. kpt. Władysława Sierki
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Początkowo gimnazja były to 
szkoły nastawione wyłącznie na 
krzewienie kultury fizycznej (z 
gr. gymnásion – „miejsce służące 
gimnastyce”) oraz zarezerwowane 
jedynie dla chłopców. Dopiero 
na początku XIX wieku powstały 
pierwsze gimnazja dla dziewcząt, 
wiele lat później tzw. „mieszane”. 
Co ciekawe, jeszcze na XIII wiek 
datuje się powstanie pierwszego 
gimnazjum na terenie obecnej Pol-
ski, które było zlokalizowane w 
pobliskim... Szczecinie. Było to 
gimnazjum Mariackie, którego hi-
storycznym „spadkobiercą” jest 
II Liceum Ogólnokształcące im. 
Mieszka I, czyli popularny dziś w 
regionie „Pobożniak”.

Oczywiście stary system edu-
kacji bardzo różnił się od obec-
nego. Dzisiaj, po zakończeniu 
etapu kształcenia w gimnazjum, 
uczeń pochwalić się może jedy-

Gimnazjum Bismarcka: 
od świetności do upadku.

nie wykształceniem podstawowym. 
Przed wojną (na terenie ówczesnych 
Niemiec) oznaczało ono ukończenie 
szkoły średniej, umożliwiającej ubie-
ganie się nawet o miejsce na wyższej 
uczelni (po spełnieniu innych dodat-
kowych kryteriów).

Pyrzyckie gimnazjum (zwane 
później im. Bismarcka) rozpoczęło 
działalność w 1859 roku. Jak łatwo 
zauważyć na prezentowanej karcie 
pocztowej, wydanej z okazji jubile-
uszu 50 -lecia istnienia szkoły, pierw-
szym jej dyrektorem była osoba, któ-
rej fotografię umiejscowiono w cen-
tralnym, górnym miejscu pocztówki. 
Był to A.Zinzow, długoletni pedagog 
pracujący wcześniej m.in. w gimna-
zjum stargardzkim.  

Swoją misję sprawował stosun-
kowo długo, bo aż do 1892 roku. Za-
słynął jako bardzo wymagający peda-
gog, surowy wychowawca i miłośnik 
historii. Warto dodać, że szkołę wy-

budowano u zbiegu dzisiejszych ulic: 
Szkolnej i Zabytkowej - jak się póź-
niej okaże -  w miejscu tragicznym, 
jeżeli chodzi o historię Pyrzyc. 

Drugim dyrektorem został dr 
P.Wehrmann (na zdjęciu: po lewej). 
Był on szefem placówki do 1906 
roku. Brak jest natomiast ważniej-
szych informacji o jego szczególnych 
zasługach dla rozwoju gimnazjum. 
Od 1907 roku dyrektorem pozosta-
wał dr R.Holsten (widok po prawej, 
górnej stronie kartki). W centralnym 
jej miejscu znajduje się natomiast 
zdjęcie samego gmachu gimnazjum z 
początku XX-wieku. 

 
Tragiczne losy miasta z początku 

1945 roku, w części związane są 
również z gimnazjum, a dokładniej 
z jego najbliższym sąsiedztwem. W 
nocy z 28 II/1 III wojska radzieckie, 
po wielu dniach trudnych walk o Py-
rzyce, zaatakowały w miejscu chyba 

najbardziej dogodnym z punktu 
widzenia ataku na centrum mia-
sta. Saperzy wysadzili bowiem 
mury na wysokości ul. Zabytko-
wej i Szkolnej. Budynek gimna-
zjum stał się zatem pierwszą prze-
szkodą do zdobycia miasta i nie-
stety nie przetrwał tej próby.

Prezentowana kartka pocz-
towa wysłana została w dniu 
29.09.1909 roku z Pyrzyc do 
Lüneburg  - dziś miasta powia-
towego w Niemczech, w kraju 
związkowym Dolna Sakso-
nia, nad rzeką Ilmenau. Jej wy-
dawcą był Emil Kohlschmindt’s 
Buchhandlung(Paul Hartwig)  
z Pyrzyc. 
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Treść ogłoszenia

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

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
73m2 w Pyrzycach 

kontakt 692 561 929
Zatrudnię instruktora Kategoria: B

Tel. 605686796

Trwają prace remontowe przy realizacji zadania „Przebudowa drogi 
gminnej – ul. Dworcowej” . Gmina otrzymała dofinansowanie z bu-
dżetu państwa w 2016 r. w ramach programu Rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wykonawcą praca jest firma MALDROBUD Spółka z.o.o Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Myśliborzu wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego.

Remont ul. Dworcowej

W CZWARTEK 15 WRZEŚNIA O GODZINIE 
17 00, W PYRZYCKIM DOMU KULTURY  OD-
BYŁO SIĘ SPOTKANIE KAROLINY I KRY-
STIANA JASIEJKO, KTÓRZY BYLI NA IGRZY-
SKACH XXXI  OLIMPIADY RIO 2016. NA 
TYM SPOTKANIU  KAROLINA JASIEJKO  MÓWIŁA WRAŻENIA Z 
IGRZYSK OLIMPIJSKICH.

POKAZYWAŁA PIĘKNE ZDJĘCIA, CO TAM ZWIEDZIŁA. TAKŻE 
NA TYM SPOTKANIU BYŁ  MAŁY POCZĘSTUNEK. BYLI ZAPRO-
SZENI GOŚCIE:  POSEŁ PAN STANISŁAW KOPEĆ,  BURMISTRZ PY-
RZYC PANI MARZENA PODZIŃSKA,  WICEBURMISTRZ PAN RO-
BERT BETYNA.  

SERDECZNE POZDROWIENIA DLA ZNAJOMEGO Z PAŃSTWO-
WEJ STRAŻY POŻARNEJ Z PYRZYC, PANA MARIUSZA  ZARZYC-
KIEGO Z ŻONĄ.

PIOTR SZYMAŃSKI

Może pyrzyczanie 
będą mieli 
gdzie latem
moczyć nogi

Od wielu lat w Pyrzycach mówi 
się o budowie kompleksu basenów, 
temat, jak na małe Pyrzyce, raczej 
mało prawdopodobny do realizacji. 
Potężne koszty budowy i później-
szego utrzymania nie wróżą nic do-
brego. Akwenów wodnych w gmi-
nie Pyrzyce też mało i latem nie ma 
gdzie zamoczyć nóg. Jest już zago-
spodarowany przez pyrzyckich węd-
karzy akwen Siciny, ale tam woda ze 
względu na wędkujących wymaga 
ciszy. Tak więc wody dla rekreacji 
brak. Spoglądając na mapę okolic 
Pyrzyc możemy zauważyć, że po-
między ulicą Ciepłowniczą, a ulicą 
Niepodległości w Pyrzycach na ma-
pie znajduje się jezioro Miejskie, nie-
duże ale chyba dla mieszkańców Py-
rzyc na małą rekreację może być w 
sam raz. Niestety, jak możemy zoba-
czyć, od wielu lat nikogo ten akwen 
nie obchodzi, lustro wody z roku na 
rok zarasta zieleniną. Jak udało się 
nam ustalić, od września 2012 roku 
stanowi on własność Skarbu Państwa, 
a państwo jak widać nie ma specjal-
nych planów na rekultywację i wyko-
rzystanie akwenu. W ubiegłym tygo-
dniu zwróciłem się do Urzędu Miej-
skiego z zapytaniem, czy ma jakieś 
plany związane z jeziorem Miejskim.
„W dniu 29.10.2015 r. wystąpiłam do 
Urzędu Marszałkowskiego z propozy-
cją przejęcia przez Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego je-
ziora - nieruchomości w trwały za-
rząd, co umożliwiłoby przeprowadze-

nie rekultywacji, celem wykorzysta-
nia wód jeziora oraz gruntów przy-
ległych na realizację zadań z zakresu 
turystyki i rekreacji przy wykorzy-
staniu wód geotermalnych. Zgodnie 
z zaleceniami Urzędu Marszałkow-
skiego, 10.03.2016 r. wystąpiłam do 
Starosty Pyrzyckiego z prośbą o prze-
prowadzenie postępowania w przed-
miocie ustalenia linii brzegowej Je-
ziora Pyrzyckiego, na którą do dnia 
dzisiejszego nie mamy odpowiedzi. 
Rozpoczęte wyżej procedury ustalą 
zarządcę nieruchomości, który powi-
nien rozpocząć prace mające na celu 
przywrócenie jeziora do użytkowania 
przy udziale środków z zewnątrz oraz 
współpracy zainteresowanych stron 
między innymi właścicieli terenów 
wokół jeziora oraz gminy Pyrzyce. 
Istniejący potencjał jeziora może być 
wykorzystywany jako miejsce ogól-
nodostępne dla mieszkańców  miasta 
i gminy Pyrzyce pod tereny turystycz-
no-rekreacyjne przy wybudowaniu 
odpowiedniej infrastruktury towarzy-
szącej” –powiedziała nam burmistrz 
Marzena Podzińska

Jezioro jest dobrze położone, bli-
sko ulic i zabudowań, a jednocześnie 
na uboczu miasta, w pobliżu trasy ro-
werowej, dwóch ulic dojazdowych 
i Geotermii. Latem byłby to dobry 
przystanek dla rowerzystów, ale wy-
maga to wiele pracy i pewnie trochę 
kasy, by jezioro przywrócić do pełnej 
użyteczności.

PP

 o wywieszeniu 
w siedzibie Urzędu wykazu  

nieruchomości nr 714 i 718 obręb  
Stary Przylep stanowiących drogi, 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu pisemnego nieograniczonego.

 WÓJT GMINY WARNICE

 INFORMUJE
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Sonda

„Ulubiony środek
 lokomocji”

Teraz to wszędzie jeżdżę sa-
mochodem, ale kiedyś to motorem 
jeździłem.

Samochód to najlepszy środek 
lokomocji, dawniej to pociągiem się 
jeździło i autobusami.

Teraz rzadko jeżdżę, ale pamię-
tam czasy, jak jedynym środkiem 
lokomocji były konie i furmanką się 
podróżowało.

Nie mam prawa jazdy więc sa-
mochodem nie jeżdżę, ale lubię po-
dróżować autobusem, z którego 
często korzystam, szybko i wygod-
nie dojadę wszędzie.

Mój ulubiony środek lokomocji 
to rower, z komunikacji autobuso-
wej nie korzystam w ogóle. 

W pierwszych dniach maja 
tego roku w Pyrzycach doszło do 
zanieczyszczenia wody w wodo-
ciągu miejskim. W kranach na 
ulicy Szczecińskiej była to bak-
teria chorobotwórcza escherichia 
coli, a w mieście bakterie grupy 
z coli, czyli niechorobotwór-
cze. Bakterie na kilka dni spara-
liżowały system wodociągowy  
i miasto, znacznie dłużej trwa do-
chodzenie mające na celu wyja-
śnić, kto zanieczyścił pyrzyczanom 
wodę. By znaleźć i ukarać win-
nych, prezes Pyrzyckiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego Krzysz-
tof Wancerz skierował powiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa do Pyrzyckiej Proku-
ratury. Ta, by niezostać posądzona 
o stronniczość, przekazała sprawę 
wyżej i dziś zajmuje się nią  Pro-
kuratora Okręgowa w Szczecinie. 
„Nadal prowadzone są w sprawie 
czynności wyjaśniające i nie potra-
fię odpowiedzieć panu na pytanie 
kiedy się zakończą” – przekazała 
nam Małgorzata Wojciechowicz, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej  
w Szczecinie.

PP

Prokuratorzy
nadal 
dochodzą, 
kto 
zatruł wodę

W dniach 9-11 września br. de-
legacja reprezentująca Gminę Py-
rzyce tj. Burmistrz Pyrzyc - Marzena 
Podzińska, skarbnik Gminy – Da-
nuta Bartków, przewodniczący Rady 
Miejskiej – Paweł Chyt oraz zespół 
muzyczny „Green Tea” pod kie-
rownictwem dyrektora Pyrzyckiego 
Domu Kultury – Tomasza Lewan-
dowskiego odwiedziła miasto part-
nerskie – Vysoke Myto podczas „Dni 
Miast Partnerskich”.

W pierwszym dniu wizyty w trak-
cie części oficjalnej przedstawicieli 
miast partnerskich Pyrzyc, Korbach 
i Ozorkowa oraz Słowacji i Bułga-
rii przywitał burmistrza Vysokiego 
Myta – FrantisekJirosky. Spotkanie 
odbyło się w szczególnym miejscu,                            
a mianowicie w Czeskim Muzeum 
Nadwozi Samochodowych poświę-
conym miejscowej tradycji produkcji 
karoserii samochodowych oraz fir-
mie słynącej niegdyś z budowy nad-
wozi o nazwie CarrosserieSodomka.

Wieczorem tego samego dnia 
nasza delegacja miała przyjemność 
uczestniczyć   w koncercie Orkiestry 
Symfonicznej z Litomyszla w Te-
atrze im. Sembery.

Kolejny dzień również obfito-
wał w wiele atrakcji, odbyła się mię-
dzy innymi wizyta   w  firmie „Iveco” 
produkującej autobusy. 

Vysoke Myto – Dni Miast Partnerskich 2016

Najważniejszym punktem dnia 
było jednak rozpoczęcie uroczysto-
ści miasta, podczas których swój do-
robek artystyczny prezentują zespoły 
z miast partnerskichoraz współpracu-
jących i sąsiadujących w Czechach z 
Vysokim Mytem. 

W tym roku zaprezentował nas 
Zespół „Green Tea” z Pyrzyckiego 
Domu Kultury  w składzie: Sandra Ja-

kubowiak – wokal, Dariusz Świergul 
– gitara basowa, Łukasz Cieślak – gi-
tara elektryczna, Dariusz Kamiński – 
perkusja oraz Tomasz Lewandowski 
– instrumenty klawiszowe. 

Występ naszych muzyków spo-
tkał się z bardzo dużym uzna-
niem ze strony organizatorów oraz 
publiczności. 
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Trwają prace przy realizacji zadania pt. „Przebudowa istniejącej na-
wierzchni wraz z budową miejsc  parkingowych na działce nr 198 i nr 192 
położonej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce”.  Zadanie realizowane przez Gminę 
Pyrzyce w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pyrzycach 
oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Dąbrowskiego”.

Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest 
firma Usługi Sprzętem Budowlanym, Usługi Transportowe Ksel Jan z sie-
dzibą w Pyrzycach. 

Przebudowa ul. Krótkiej
(za dawnym budynkiem Słowianina)
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14 września 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  
w Lipianach odbyła się uroczysta,  nadzwyczajna  sesja  Rady  
Miejskiej  w Lipianach  z udziałem lekkoatletki Sofii Ennaoui.   

  Na   sesji   obecni   byli    Burmistrz    Lipian   Krzysztof Bo-
guszewski,  przewodniczący  Rady Miejskiej Artur Lipski, radni  
Rady   Miejskiej w Lipianach, władze powiatu pyrzyckiego re-
prezentował  Starosta  Pyrzycki  i wicestarosta, w sesji uczest-
niczył również przewodniczący Pyrzyckiego Klubu Olimpijczyka  
i  mieszkańcy Lipian. 

 Wszyscy  obecni   gratulowali  Sofii   Ennaoui   dotychcza-
sowych   sukcesów,   a szczególnie udziału  i osiągniętego wy-
niku podczas tegorocznych XXXI  Letnich  Igrzysk  Olimpijskich   
w Rio de Janeiro 2016. Przypomnijmy, że  lekkoatletka z Lipian 
znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych biegaczy na dy-
stansie 1500 metrów.(za dawnym budynkiem Słowianina)
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

 Na 114 gmin i 3 miasta na pra-
wach powiatów,  gmina Pyrzyce, we-
dług danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego za ostatnie dwa lata, bio-
rąc pod uwagę dochody, dotacje, sub-
wencje, dofinasowania do różnych 
przedsięwzięć itd. znalazła się wśród 
27 gmin województwa zachodnio-
pomorskiego, które najlepiej sobie 
pod tym względem radzą. Powiat Py-
rzycki reprezentuje w tym elitarnym 
zestawieniu tylko gmina Pyrzyce, na-
tomiast sąsiedni powiat myśliborski 
ma w grupie 27 aż trzy gminy, są to 
Barlinek, Myślibórz i Dębno. „Cie-
szę się bardzo z takiej oceny ostatnich 
dwóch lat, mogę tylko dodać, że za 
2015 rok wykonane dochody gminy 
Pyrzyce to 57 499 900 zł, a zadłuże-
nie wyniosło 19 768 900 zł,  co daje 

Pyrzyce wśród 
27 najlepiej 
gospodarujących 
samorządów 
województwa, 
Bielice na 
biegunie drugim

34,4 % do dochodów, w roku 2016 
plan dochodów po zmianach to kwota 
62 099 600 zł, zadłużenie 18 220 000 
co daje 29,30% do dochodów. Jak 
widać z roku na rok zwiększamy do-
chody i zmniejszamy zadłużenie jed-
nocześnie realizując wiele inwesty-
cji i projektów unijnych” – powie-
działa Marzena Podzińska burmistrz 
Pyrzyc.

Według danych GUS, które były 
brane do oceny na drugim biegunie 
w stosunku do gminy Pyrzyce w na-
szym powiecie jest gmina Bielice, 
która zadłużona jest na ponad 130 %, 
w związku z tym korzysta z pomocy 
budżetu państwa na oddłużenie, które 
potrwa kilka najbliższych lat.

PP

Konkurs na dyrektora szpi-
tala zakończony, skarg nie było 
(tak nam przekazano) nowy dyrek-
tor wybrany jednomyślnie, a jest 
nim od kilku dni Iwona Zibrowska 
Osuch. Będzie pełnić tę funkcję na 
podstawie kontraktu przez najbliż-
sze 6 lat. Jak usłyszałem od staro-
sty Stanisława Stępnia zastępcą do 
spraw medycznych będzie dotych-
czasowa dyrektor  lek. med. Ilona 
Mędzin, a na moje dodatkowe py-
tanie, czy szpital będzie tworzyć 
jakiś dodatkowy etat dyrektorski, 
kierowniczy usłyszałem – „Chyba 
nie”, ale chwilę później starosta 
uzupełnił,, że „nie ma takiej po-
trzeby”. Zapytałem o dodatkowy 
etat nie bez kozery, jednomyślność 
komisji konkursowej zaskoczyła 
każdego, kto sprawę śledził. -„Już 
sam przebieg przesłuchań sugero-
wał, że coś jest nie tak, dla każdego 
uczestnika konkursu było po 30 mi-
nut, były 3 pytania, pierwsze - jak 
widzi pani/pan kontrakt na 2017 
rok, drugie pytanie - czy preferuje 
pani/pan umowy cywilnoprawne 
i trzecie pytanie - w jaki sposób 
pani/pan widzi zwiększenie przy-
chodów szpitala. To nie są pytania 
w konkursie na dyrektora szpitala, 
na każde z nich można opowiadać 
głupoty. Na dodatek nie było żad-
nej dyskusji, żadnego dopytywania, 
jakby komisja w ogóle nie była za-
interesowana tym, co kandydat ma 
do zaproponowania. Nie rozumiem 
takiego zachowania, mogę się tylko 
domyślać co się stało, ale na pewno 
to dowiemy się w najbliższym cza-
sie, czy moje wątpliwości mają 
mocne podstawy” – powiedział 
nam jeden z uczestników konkursu.

  Jest nowy dyrektor szpi-
tala, który ma sporo do roboty, po 
pierwsze informatyzacja, po dru-
gie dostosowanie szpitala do wy-
mogów unijnych. Na wszystko po-
trzeba kasy, czy i gdzie znajdzie ją 
Iwona Zibrowska Osuch? -„Cały 

Jaką cenę 
może zapłacić 

starostwo 
za konkursową 
jednomyślność? 

czas w miarę posiadanych środków 
prowadzimy informatyzację, na rok 
przyszły Ministerstwo Zdrowia za-
powiada rozpoczęcie programów 
pomocowych na te zagadnienia dla 
takich szpitali jak nasz i będziemy  
z nich starali się korzystać” – po-
wiedział nam Iwona Zibrowska 
Osuch. 

W sprawozdaniu szpitala za 
pierwsze półrocze 2016 roku na 
wstępie czytamy:  

„Za okres sprawozdawczy 2016 
osiągnięto wynik finansowy: stratę 
brutto w wysokości 796.382,02 
zł przy stracie brutto wykazanej  
w planie finansowym w wysokości 
326.568,00 zł. Wartość nadlimitów 
na dzień 30.06.2016 roku wynosi 
793,5 tysięcy złotych, z czego Na-
rodowy Fundusz Zdrowia zapłaci 
391.198,78 zł; przychody te zo-
staną ujęte w ewidencji finansowo-
księgowej lipca 2016”.

Korzystając z okazji rozmowy  
z nową dyrektor, ją także zapytałem, 
o to czy będzie tworzyć jakieś 
nowe stanowisko dyrektorskie, 
kierownicze: „Nikogo nie przyjmu-
jemy, mamy swój schemat organi-
zacyjny i nie planujemy nic w tym 
temacie” – powiedziała Zibrowska 
Osuch. 

Zadałem także pytanie, przeka-
zane nam przez jednego z czytelni-
ków, a dotyczyło ono zatrudnienia 
w recepcji szpitala Mirelli Dziwiń-
kiej, szefowej Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w gminie Pyrzyce – 
„Pani Mirella, jest zatrudniona na 
podstawie umowy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Pyrzycach na 
„roboty publiczne”, jak się spraw-
dzi i będzie taka potrzeba na tym 
stanowisku to możliwe, że będzie 
zatrudniona na stałe” – uzupełniła 
pani dyrektor.

RT
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

W jednym z wydań Pulsu pisali-
śmy o programie oszczędnościowym 
opracowanym na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach. W opra-
cowaniu tym znalazło się szereg po-
mysłów, jak ograniczyć powiatowe 
wydatki. 

Jedną z propozycji zawartą w 
dokumencie jest likwidacja Za-
rządu Dróg Powiatowych w Pyrzy-
cach. Kilka miesięcy trwały w ga-
binecie starosty analizy i ze wszyst-
kich oszczędnościowych propozycji 
wybrano likwidację Zarządu Dróg. 
W uzasadnieniu przygotowanym dla 
radnych do uchwały o likwidacji na 
sesję, czytamy: -  „Zgodnie z art 12 
pkt 8 lit.. i) ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym 
do wyłącznej właściwości rady po-
wiatu należy likwidacja jednostek or-
ganizacyjnych powiatu, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Pyrzycach funkcjo-
nuje od 18 grudnia 1998 roku. Jed-
nostka ta odpowiada za utrzymanie 
dróg powiatowych w powiecie py-
rzyckim, administrując łącznie 320 
km dróg. Aktualnie zatrudnionych 
jest w niej 15 osób w ramach umowy 
o pracę. Obecne uwarunkowania 
ekonomiczne przemawiają za likwi-
dacją tej jednostki. Dotychczas funk-
cjonujący Zarząd Dróg Powiatowych 
nie posiada dostatecznej bazy sprzę-
towej do wykonywania wszystkich za-
dań związanych z zarządzaniem dro-
gami. Najważniejsze zadania, takie 
jak: przebudowa dróg, budowa chod-
ników, przepustów, elementów infra-
struktury odwadniającej, zimowe od-
śnieżanie dróg, utrzymanie ich czy-
stości, są realizowane w formie zamó-
wień publicznych. Dodatkowo część  
prac własnych, takich jak cięcia pie-
lęgnacyjne drzew, roboty ziemne, 
wymagają zakupu usług np. podno-
śnika czy koparki. Sytuacja taka po-
woduje, że zadania pracowników ad-
ministracyjnych Zarządu Dróg Po-
wiatowych w dużym obszarze doty-
czą zlecaniu zadań na zewnątrz, co z 
powodzeniem może być realizowane 
przez pracowników wydziałów me-
rytorycznych starostwa. Likwida-
cja Zarządu Dróg Powiatowych po-
lega przede wszystkim na rezygna-

Starostwo pyrzyckie 
się zwija

cji z utrzymywania stanowisk admi-
nistracyjnych; dyrektora jednostki, 
etatów kadr i księgowości, etatów 
zajmujących się zamówieniami 
publicznymi oraz dwóch etatów 
dróżników. Zadania realizowane na 
tych stanowiskach będą realizowane 
w komórkach organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
- w Wydziale Organizacyjno-
Prawnym lub Wydziale Finanso-
wym. Główne zadania związane  
z zarządzeniami drogami powiato-
wymi będą realizowane przez Wy-
dział Dróg i Komunikacji, który po-
wstanie po likwidacji ZDP oraz do-
tychczasowego Wydziału Infrastruk-
tury i Komunikacji. Pracownicy li-
kwidowanej jednostki na mocy art. 
23 ‚ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy {faz. 1.1. z 20i4 r.. poz. 
1502 ze zim.) z dniem I stycznia 2017 
r. staną się pracownikami Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach.  Zada-
nia realizowane przez Wydział Dróg 
i Komunikacji oraz zmniejszenie za-
trudnienia przyniesie szacunkowe ko-
rzyści w skali roku około 240 000 zł. 
(w odniesieniu do kosztów zatrudnie-
nia pracowników). Ponadto likwi-
dacja Zarządu Dróg Powiatowych 
wiąże się z usprawnieniem proces za-
rządzania drogami przy bezpośred-
niej współpracy z innymi wydziałami 
Starostwa. Rada powiatu, na podsta-
wie art. 12 ust i pkt 2) i ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach 
publicznych, likwidując daną jed-
nostkę, określa przeznaczenie mienia 
znajdującego się w zarządzie tej jed-
nostki. Natomiast stosownie do art. 
12 ust. 4 pkt 2) ustawy o finansach 
publicznych należności i zobowiąza-
nia Zarządu Dróg Powiatowych w 
Pyrzycach przejmuje Starostwo Po-
wiatowe w Pyrzycach”.

Wszystkie znaki na ziemi, niebie 
i drogach wskazują na to, że Zarząd 
Dróg Powiatowych, obecna władza 
w starostwie musi znaleźć oszczęd-
ności, bo na nic nie ma kasy, opo-
zycja nawołuje obecną władzę do 
oszczędności więc też chyba nie bę-
dzie krzyczeć.

PP

Na najbliższej sesji Rady Powiatu  
radni podejmą decyzję o zamianie 
dróg w mieście Lipiany. Wedle przy-
gotowanych przez Starostę Pyrzyc-
kiego uchwał, odcinek drogi woje-
wódzkiej nr 156 o długości 1,542 km, 
czyli ulica Jedności Narodowej od 
Biedronki, Mickiewicza, Mostowa 
do ronda przy zbiegu ulicy Myślibor-
skiej, Barlineckiej i Sikorskiego sta-
nie się drogą powiatową, w zamian 
Urząd Marszałkowski przejmie na 
stan dróg wojewódzkich całą ulicę 
Myśliborską, której stan od wielu lat 
jest katastrofalny. 

Zapewne każda ze stron skalku-
lowała konsekwencje zamiany i wie, 

W Lipianach mieszanie
drogami

co robi. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
musi zaplanować pilny remont ulicy 
Myśliborskiej, a Starosta Pyrzycki 
musi intensywnie myśleć, jak wci-
snąć gminie Lipiany dwa zabytki, 
które znajdują się w pasie przeję-
tej drogi - Basztę Pyrzycką i Basztę 
Myśliborską. 

Obecnie obie baszty są remonto-
wane na koszt województwa, ale jest 
to tylko remont zewnętrzny, w środku 
zabytków nadal będzie ruina, za kilka 
lat ktoś, kto przejmie baszty, będzie 
musiał wykonać kolejny remont 
zabytków itd.

PP
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Stąd  taka decyzja, czytamy w 
uzasadnieniu uchwały: 

„Zgodnie z art. 43 ust. 2 a ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z poźń. 
zm.) oraz w związku z § 4 ust. 4 roz-
porządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 22 lipca 2014 r w sprawie spo-
sobu wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji  (Dz. U. z 2014 r. poz. 
995) aglomerację wyznacza Sejmik 
Województwa  w drodze uchwały po 
uzgodnieniu z właściwym Dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, właściwym Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska 
oraz po zaopiniowaniu przez zainte-
resowane gminy. W dniu 13 września 
2016 r. do Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach wpłynął wniosek Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego o 
zaopiniowanie projektu planu aglo-
meracji Pyrzyce. W związku z kon-
cepcją budowy kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Brzesko należało 
powtórnie zweryfikować dane przed-
stawione do zmiany zasięgu aglome-
racji Pyrzyce. Projekt został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Dyrekcję 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Planowana aglomeracja Py-
rzyce o równoważnej liczbie miesz-
kańców aglomeracji wynosi 18079 
RLM  oraz spełnia wymagania prze-
widziane w cytowanym wyżej rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska, dla-
tego mając na uwadze powyższe, na-
leży pozytywnie zaopiniować projekt 
planu aglomeracji Pyrzyce. Przyjęcie 
nowego zasięgu aglomeracji pozwoli 
na ubieganie się o środki zewnętrzne 
na realizację powyższego zadania”.

Były radny gminy Pyrzyce Da-
mian Błażejewski pewnie zaciera 
ręce z zadowolenia, bo to on przez 
całą swoją kadencje podnosił te-
mat szamb, kanalizacji i przyłączy 
do kanalizacji na terenie wiejskim 
gminy Pyrzyce. Nawiązując do ak-
tywności Błażejewskiego, powróci-
łem także do historii ściekowej na te-
renie gminy Pyrzyce. Jak się okazało, 
do tematu kanalizacji pyrzyckiej wsi 
podchodzono już kilka razy i albo jej 
nie realizowano, albo ograniczano 
zakres wcześniej zaplanowanych 
prac, była o tym mowa także na sesji. 
Pierwszą dokumentację dla Brzeska 
wykonała w 1993 roku firma Zakład 
Usług Komunalnych ze Szczecina, 
był to projekt pod tytułem „System 
Kanalizacji Sanitarnej dla Mechowa, 
Letnina i Brzeska”. W ramach tego 

Dlaczego w Pyrzycach 
kasa na ścieki, poszła w ścieki?

projektu wykonano tylko kanalizację 
dla Mechowa i Letnina, w Brzesku 
inwestycji nie rozpoczęto. Drugie 
podejście dokumentacyjne w ramach 
związku celowego Zlewni Jeziora 
Miedwie, do którego należała gmina 
Pyrzyce, to projekt wykonany w roku 
2000 przez firmę „INWOD” Inży-
nieria Środowiska Wodnego. Była to 
Koncepcja Budowy Systemu Kanali-
zacji Sanitarnej w Gminie Pyrzyce, 
obejmowała swoim zakresem tylko 
teren wiejski nie skanalizowany. Jak 
udało się nam dowiedzieć,  i ta do-
kumentacja nie została wykorzy-
stana, a na oba dokumenty wydano 
kilkadziesiąt tysięcy i kanalizacji 
nie skończono, dziś 
dokumentacje nie mają 
żadnej wartości.

Uchwała o przyłącze-
niu Brzeska do aglome-
racji Pyrzyce, po zatwier-
dzeniu przez Sejmik Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego, otworzy drzwi 
dla Pyrzyckiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego, 
które chce się podjąć ka-
nalizacji Brzeska i pozy-
skać na ten cel pieniądze.

„Propozycja bur-
mistrz Pyrzyc jest dla na-
szej firmy okazją do roz-
woju, dzięki inwestycji 
kanalizacyjnej w Brze-
sku pozyskamy kolejnych 
klientów, a co za tym idzie 
w ubieganiu się o dota-
cje z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska będziemy mieli lepszą 
punktację. Dodatkowych 
punktów nie dostaniemy 
za inwestycje w samych 
Pyrzycach dlatego, że tu 
musimy wymieniać starą 
kanalizację na nową, a od 
tego nowych klientów nie 
przybędzie. Obecnie ad-
ministrujemy siecią ka-
nalizacyjną w Letninie i 
Mechowie, które to miej-
scowości zostały skanali-
zowane w latach 90-tych, 
Brzesko, które też było 
wtedy planowane do ka-
nalizacji, niestety, nie zo-
stało wykonane i nie mam 
wiedzy, dlaczego. Jeżeli 
chodzi o plany inwestycji 
w Brzesku, to czekamy na 
decyzję sejmiku, po czym 

WÓJT GMINY BIELICE

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Py-
rzycach radni, na wniosek Burmistrz Pyrzyc, zdecydowali  
o przyłączeniu miejscowości Brzesko do aglomeracji Pyrzyce.

zlecimy wykonanie dokumentacji ra-
zem z pozwoleniami, może zająć to 
około 6 miesięcy, po czym złożymy 
wniosek o dotację do Narodowego 
Funduszu Środowiska. Szacuję, że 
całość łącznie z wykonaniem inwe-
stycji może zająć około 2 lat. Dodam, 

że będzie to inwestycja Pyrzyckiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego i nie 
wymaga ona dotacji z budżetu gminy 
Pyrzyce” – powiedział Krzysztof 
Wancerz prezes PPK. 

RT
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SPORT

Wspaniałym sukcesem 
reprezentantów Spartakusa 
Pyrzyce zakończyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzików  
i Młodziczek w sumo, 
które odbyły się w Lublinie  
w dniach 09-10.09.2016r.

Opiekunem i trenerem na zawodach był Eugeniusz KLIMCZAK

Ze sportowym pozdrowieniem - prezes Bolesław Kowalski

Młodzi sumici ze Spartakusa 
wracają z tarczą z Lublina

KOLEJNY SUKCES MŁODYCH SUMITÓW 
Z LKS SPARTAKUS
PYRZYCE

Natomiast indywidualnie sukcesy  to:

 3 m-ce i brązowy medal kat. 65 kg - Patrycja DYSZKIEWICZ
 3 m-ce i brązowy medal kat. 95 kg - Oskar KOZANKA-LIPKA
 5 m-ce kat. 60 kg - Ismena KULIK
 7 m-ce kat. 65 kg - Weronika MAĆKIEWICZ
 7 m-ce kat. 65 kg - Weronika KUTASIEWICZ
 7 m-ce kat. 85 kg - Michał POLBERK
 7 m-ce kat. 85 kg - Jakub BOCZULA

W dniach 16-17 września 2016 w dalekich Ropczycach k. Rzeszowa od-
były się Mistrzostwa Polski kadetek i kadetów w sumo.  Młodzi zawodnicy 
Spartakusa zdobyli 18 pkt w klasyfikacji klubowej we współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Złote medale zdobyli:
- Sarnat Amelia 
w kat. wag. 50 kg
- Dyszkiewicz Klaudia 
w kat. wag. 60 kg
- Walczyk-Dziewulski Oskare 
w kat. wag. 70 kg
- Pędziwiatr Karolina 
w kat. wag. +65 kg

Srebrne medale zdobyli:
- Kowalczyk Piotr 
w kat. wag. 40 kg
- Dyszkiewicz Weronika
w kat. wag. 50 kg

Brązowe medale zdobyli:
- Rozel Natalia 
w kat. wag. 50 kg
- Kuźnicki Wojciech 
w kat. wag. +70 kg

Ponadto reprezentacja  Sparta-
kusa wywalczyła zarówno w katego-
rii młodziczek i młodzików  II miej-
sce drużynowo. W punktacji ogólnej 
nasi sportowcy uplasowali się rów-
nież na II miejscu, ulegając nieznacz-

nie tylko gospodarzom zawodów klu-
bowi „ Sokół” Lublin. Należy wspo-
mnieć, że była to druga eliminacja do 
Mistrzostw Europy w sumo w tej ka-
tegorii wiekowej, które odbędą się w 
październiku w Berlinie. Wszystko 

wskazuje na to, że barwy Polski na 
tych zawodach będą reprezentowali 
zawodnicy i zawodniczki Spartakusa 
Pyrzyce.

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.



 15                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                               

SPORT

W dniach 17-18.09.2016 r. od-
były się II Mistrzostwa Polski Szkół 
Podstawowych oraz Gimnazjalnych. 
Zawody organizowane przez Zarząd 
LKS FENIKS Pesta Stargard były 
pod Honorowym Patronem Wice-
marszałka Zachodniopomorskiego 
Jarosława Rzepy oraz oficjalnie 
przydzielona impreza przez Polski 
Związek Zapaśniczy. 

Zawody podzielone były na 2 
dni zmagań, czyli w sobotę wal-
czyły dziewczyny gimnazjum rocz-
nik 2001 - 2003, dziewczyny szkoła 
podstawowa 2004 - 2006 oraz grupa 
dzieci 2007 i młodsi. Zaś drugiego 
dnia walczyli chłopcy gimnazjum 
rocznik 2001-2003 i chłopcy podsta-
wówki 2004-2006,  gdzie oprócz klu-
bów, szkół z Polski były szkoły z Nie-
miec. Husaria Fight Team trenowana 
przez Wojciecha Antczaka,  nauczy-
ciela wychowania fizycznego w Ze-
spole Szkół w Kozielicach oraz pro-
wadzącego sekcję zapasów w Warni-
cach wybrała się w mocnym w skła-
dzie licząc łącznie 36 zawodników 
i zawodniczek w różnym przedziale 
wiekowym. Zawodnicy reprezento-
wali następujące szkoły: SP Warnice, 
Gimnazjum Warnice oraz SP Kozie-
lice, Gimnazjum Kozielice broniące 
barw Husaria Fight Team. 

Husaria Fight Team 
Mistrzem Polski 

W sobotę i w niedzielę odbyło 
się dużo emocjonujących walk z 
udziałem dziewczyn, chłopców  oraz 
dzieci z roczników 2007 i młodsi. 
Zaś bardzo dobrą i wysoką formę po-
twierdzili młodzicy i młodziczki z 
HFT, co daje nadzieje przed zbliżają-
cymi się Międzywojewódzkimi Mi-
strzostwami Młodzików oraz indy-
widualnymi Mistrzostwami Polski. 
W kategorii dziewcząt  gimnazjum 
w kategorii 57 kg wysoką formę po-
twierdziła Amelka Kuraszewska, 
która wygrywając z dwoma mocnymi 
Niemkami w finale spotka się z ko-
leżanką klubową Dominiką Tyczką, 
konfrontacje wygrywa Amelka i zo-
staje Mistrzynią Polski Szkół Gimna-
zjalnych w kat 57 kg. 

W niedzielę bardzo dobrze spi-
sali się chłopcy ze Szkoły Podsta-
wowej z Kozielic, którzy dobrymi 
wynikami popierając wyniki z so-
boty zapewniają tytuł szkole z Ko-
zielic Mistrza Polski Szkół Podsta-
wowych (choć tu ma być powtórzone 
liczenie). Do klasyfikacji drużyno-
wej były brane wszystkie kategorie 
wagowe u dziewcząt, chłopców jak 
i dzieci, gdzie również bezkonkuren-
cyjna okazała się drużyna Husaria Fi-
ght Team zdobywając drużynowego 
Mistrza Polski Szkół. 

Poszczególne wyniki 

Dzieci 2007 i młodsi 
I miejsce zdobyli: Nikola Przybył 
16 kg, Karolina Łopata 50 kg (SP 
Kozielice)
II miejsce zdobyli: Gracjan Dondal-
ski 30 kg (SP Warnice), Anita Przy-
był 26 kg (SP Warnice)
III miejsce zdobyli: Fabian Dondalski 
22 kg (SP Warnice) Bartek Owsicki 
24 kg (SP Warnice), Maja Wilkowska 
24kg (SP Warnice), Maciej Górecki 
28 kg (SP Warnice), Antoni Gągola 
30 kg (SP Warnice), Wiktoria Pacyna 
33 kg (SP Kozielice), Filip Pniewski 
50 kg (SP Warnice), Amelia Gaj 50 
kg (SP Warnice), Benjamin Wilkow-
ski 16 kg, Jakub Antczak 16 kg 

Szkoła Podstawowa 
II miejsce zdobyły: Natalia Kocha-
nowska 30 kg (SP Kozielice),Alek-
sandra Furtak 66 kg (SP Kozielice)
III miejsce zdobyły: Wiktoria Pawlik 
35 kg (SP Kozielice) 

Gimnazjum Dziewczęta
I miejsce zdobyła: Amelia Kuraszew-
ska 57 kg (Gimnazjum Kozielice) 
II miejsce zdobyły: Dominika Tyczka 
57 kg ( Gimnazjum Kozielice) 

III miejsce zdobyła: Joanna Nowak 
40 kg (Gimnazjum Warnice), Agata 
Pawicka 62 kg (Gimnazjum Kozie-
lice) Eryka Wizjan 62 kg (Gimna-
zjum Kozielice)

Gimnazjum Chłopcy
V miejsce Gracjan Kulski 73 kg 
(Gimnazjum Warnice) 
XII miejsce Eryk Rzeszewski 59 kg  
(Gimnazjum Kozielice) 

Szkoła Podstawowa IV-VI 
II miejsce zdobyli: Opaliński Paweł 
37 kg (SP Kozielice), Rejniak Miłosz 
45 kg (SP Kozielice ), Miłosz Urba-
nowicz 66 kg (SP Kozielice) 
III miejsce zdobyli: Wójciak Filip 
33 kg (SP Kozielice), Nowakowski 
Oskar 41 kg ( SP Kozielice), Pacyna 
Eryk 41 kg (SP Kozielice),Zawadzki 
Wiktor 50 kg (SP Kozielice),Kraw-
czak Kacper 56 kg (SP Kozielice ), 

Klasyfikacja drużynowa: 
1 Husaria Fight Team, 2 LKS Feniks 
Pesta Stargard, 3 Mazowsze Tere-
sin, 4 Spartakus Pyrzyce, 5 AKS Bia-
łogard, 6 ZKS Koszalin 7, MLUKS 
Karlino 8 Wiking Wolin 

Klasyfikacja Szkół 
1 SP Kozielice 2 SP nr 6 Koszalin 3 
SP Okunica 
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