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Czytaj str.6

Rolnicy utrwalają pamięć agencji, Stępień na dyrektora  ANR?

Stara trójka już wojewódzka, 
a powiat pyrzycki 
nie dostanie 
drogowego spadku?Czytaj str.10

Kto winien 
katastrof y
finansowej
gminy Bielice?

Czytaj str.11

Kto przyłoży rękę
do odwołania
Lipińskiego?
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Sonda Lipiany
Czy wierzymy we wróżby?

Raczej to jest, powiem szcze-
rze, zabobon  i nie warto wierzyć 
we wróżby.

Wróżby to kłamstwo, zabobon 
i tylko naciąganie ludzi, nie wierzę 
w to.

Kiedyś w Lipianach na Szkolnej 
mieszkała starsza pani, która mi po-
wróżyła, jedna rzecz się sprawdziła, 
ale osobiście nie wierzę we wróżby

We wróżby to tak nie do końca 
wierzę, może część się sprawdza, a 
z andrzejkowych to pamiętam prze-
lewanie wosku.

Nie wierzę w to, uważam, że to 
tylko naciąganie ludzi i nic więcej.

10 listopada 2015 roku w sali 
Zespołu Szkół Publicznych im. 
Jana Pawła II w Bielicach, odbył 
się uroczysty apel dla upamięt-
nienia odzyskania przez Polskę  
Niepodległości w 1918 roku. Ideą 

uroczystego apelu było zaszcze-
pianie w dzieciach i młodzieży pa-
mięci historycznej poprzez śpie-
wanie przez uczniów pieśni patrio-
tycznych oraz recytowanie wierszy 
o tematyce patriotycznej. Ucznio-

wie klasy czwartej zainscenizo-
wali  pieśń pod tytułem „Przybyli 
ułani pod okienko”. Nad całością 
uroczystości czuwała pani Mariola 
Kuźniar.

W miniony piątek, 13 listopada 
w Pyrzyckim Domu Kultury po kilku 
miesiącach rozmów w Gorzowie, 
Zielonej Górze i Pyrzycach, Stowa-
rzyszenie Sympatyków Kultury Lu-
dowej „Otwórz się na folklor” z Po-
znania organizator Międzynarodo-
wego dziecięcego Festiwalu Folk-
loru KIDS FUN FOLK, Regionalne 
Centrum Animacji Kultury z Zielo-
nej Góry organizator Międzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru OBLICZA 
TRADYCJI, Młodzieżowy Dom 
Kultury z Gorzowa Wlkp. organi-
zator Międzynarodowego Festiwalu 
Tańca FOLK PRZYSTAŃ i Pyrzycki 
Dom Kultury organizator Międzyna-
rodowego Festiwalu PYRZYCKIE 
SPOTKANIA Z FOLKLOREM pod-

pisali porozumienie o współpracy. W 
treści podpisanego dokumentu czy-
tamy między innymi: - „Celem po-
rozumienia jest ożywienie festiwali 
folklorystycznych Polski Zachodniej i 
wytyczenie dla nich nowych dróg roz-
woju na rzecz popularyzacji niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, 
porozumienie opiera się między in-
nymi na:
- wymianie informacji, wiedzy i do-
świadczeń na rzecz podnoszenia po-
ziomu programowego i artystycznego 
festiwali folklorystycznych
- wzajemnej pomocy w pozyskiwa-
niu zespołów oraz ich wymianie w ra-
mach festiwali folkloru
- wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu 
kontaktów z wykonawcami

- pozyskiwaniu środków na realizację 
festiwali folklorystycznych
- promowaniu dobrych praktyk 
związanych z organizacją festiwali 
folklorystycznych
- wspólnej promocji idei Porozumie-
nia Festiwali Folklorystycznych Pol-
ski Zachodniej.
- wprowadzenie i używanie spój-
nego systemu identyfikacji graficznej 
festiwali
- układanie wspólnego kalendarza 
wydarzeń
- usprawnienie komunikacji pomię-
dzy organizatorami 
- utworzenie i bieżące aktualizowanie 
wspólnej bazy danych
- prowadzenie działalności promocyj-
nej i informacyjnej 
- inicjowanie i realizowanie partner-
skich projektów
- organizację spotkań, seminariów  
i konferencji folklorystycznych
- współpracę z jednostkami samo-
rządu terytorialnego, organizacjami 
pozarządowymi i innymi jednostkami

    Dziś można uznać, że podjęta 
przez burmistrz Podzińską inicjatywa 
porozumienia organizatorów festi-
wali na początku tego roku, w walce 
o dobrą jakość i nową formułę Py-
rzyckich Spotkań z Folklorem Py-
rzyce ziściła się podpisanym poro-
zumieniem, którego pomysłodawcy 
chcą do całego pomysłu zaprosić 
marszałków 3 województw, którzy 
w ramach projektu mogliby promo-
wać swoje województwa poprzez im-
prezy folklorystyczne, co będzie ko-
lejną wartością dodaną dla Pyrzyc.

PP 

Porozumienie festiwali 
folklorystycznych podpisane
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Sonda Przelewice
Czy wierzymy we wróżby?

Nie, nie wierzę we wróżby, dla-
tego nigdy nie dawałem sobie po-
wróżyć, kiedyś często cyganki wró-
żyły, nawet jedna próbowała mnie 
okraść.

Andrzejkowych wróżb nie pa-
miętam, ale osobiście nie wierzę, 
aby to się w życiu sprawdzało.

Nie, nigdy nie wróżyłem so-
bie, bo nie wierzę, aby to się spraw-
dzało, to tylko taki zabobon i tyle.

Kiedyś w andrzejki  buciki usta-
wialiśmy, czyj bucik pierwszy prze-
kroczył próg, tego właścicielka za 
mąż pierwsza wyjść miała. Przele-
waliśmy też  wosk, ale to tylko za-
bawa i nic na poważnie.

Dawniej w podstawówce bawi-
liśmy się w przelewanie wosku w 
andrzejki, nie wierzę w te wróżby, 
bo to tylko zabawa taka.

Najstarsze dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 4 w Pyrzycach pod 
kierunkiem pana Krzysztofa Gajew-
skiego przygotowały występ pod ty-
tułem „Sancho i Pancho jako Mexico 
- Polaco”. Po krótkiej rozmowie ze 
starszakami oraz castingu, rozpo-
częły się przygotowania      i próby 
przedstawienia. W efekcie wszystkie 
dzieciaki z Bajkowej Krainy obej-
rzały niezwykły występ o przygo-
dach dwóch Meksykanów, którzy 
w odświętnych strojach wybrali się 
w podróż życia do miasta Guadala-
jara na Festiwal El Mariachi. Nasze 
przedszkolaki  wspaniale wczuły się 
w przydzielone role, doskonale pre-
zentując swoje umiejętności aktor-
skie.  Podczas występu nie zabrakło 
muzyki meksykańskiej, wspólnych 
tańców i zabaw. Spotkanie z aktorami 
Agencji Artystycznej pana Krzysz-
tofa Gajewskiego sprawiło wszyst-
kim wiele radości i dostarczyło dużo 
pozytywnej energii.

Pani Jesień odwiedza dzieci  
z Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach 
każdego roku w pierwszych dniach listopada. 
Aby dotrzeć na spotkanie, przedszkolaki mu-
siały przebyć długa drogę – jechały, leciały, 
płynęły, biegły i szły w rytmie melodii ulu-
bionej zabawy. Warto było odbyć taką podróż, 
ponieważ na miejscu czekało wiele atrakcji. 

Na początek - kalambury w wykonaniu 
pań nauczycielek. Zarówno starszaki, śred-
niaki, jak i maluchy, bez problemu odga-
dywały nazwy darów jesieni. Dzieci z po-
szczególnych grup wiekowych zaprezento-
wały wiersze i piosenki o tematyce jesien-
nej. Z dumą odgadywały zagadki. Natomiast 
wspólne tańce przy muzyce sprawiły wszyst-
kim wiele radości. Na pożegnanie, Pani Jesień 
szczęśliwa i uśmiechnięta, obdarowała uczest-
ników spotkania pysznymi jabłkami.

Dnia 29 października 2015 r.  
w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Pyrzycach, od-
było się seminarium pt. E-podręcz-
nik – innowacyjne narzędzie wspar-
cia kształcenia zawodowego, którego 
organizatorem była firma EUROPIL 
Elżbieta Pilch oraz nasza szkoła. W 

spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele samorządów, przedsiębiorcy 
oraz nauczyciele.

 Zespół Szkół nr 2 Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Pyrzy-
cach to szkoła otwarta na nowe wy-
zwania oraz trendy w nauczaniu dla-

tego też, chętnie wzięliśmy udział w 
projekcie Innowacyjne podręczniki 
do kształcenia zawodowego w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w re-
gionach Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego. 

W ramach tego projektu, szkoła 
otrzymała tablicę multimedialną i 
przez ostatnie dwa lata korzystała 
z e-podręcznika do nauki zawodu 
technik hotelarstwa. Zwieńczeniem 
tego projektu było seminarium, pod-
czas którego nauczyciele korzysta-
jący z nowej metody nauczania po-
dzielili się z pozostałymi uczestni-
kami swoimi doświadczeniami. 

 Mamy nadzieję, że wkrótce 
pojawią się e-podręczniki do nauki 
kolejnych zawodów, z których bę-
dziemy mogli korzystać w naszej 
szkole.

Marta Jackowska - Żmuda

E - podręcznik w naszej szkole
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Sonda Kozielice
Czy wierzymy we wróżby?

Nie, nie wierzę we wróżby i ni-
gdy nie próbowałam sobie wróżyć.

We wróżby to ja nie wierzę, ale 
takie andrzejkowe dla zabawy, to 
na przykład wosk się przelewało.

Kiedyś sobie wróżyłam i nawet 
niektóre wróżby się sprawdziły.

Nie wierzę we wróżby, a jeżeli 
chodzi o zabawę i wróżenie w an-
drzejki, to chyba najpopularniejsze 
jest przelewanie wosku.

Wróżenie to zabobon, ja w to 
nie wierzę, kiedyś cyganki wró-
żyły, ale to było zmyślanie tylko 
dla pieniędzy.

„Spotkanie dotyczy konkretnie 
obrotu nieruchomościami na terenie 
powiatu pyrzyckiego i problemy po-
szczególnych gmin, zasadniczo cho-
dzi nam o to, jak potoczy się dalsza 
dzierżawa dla spółek, czy będą za-
brane te dzierżawy, umowy rozwią-
zane i w tym kierunku wypowiadał 
się tutaj zaproszony na to spotkanie 
pełnomocnik Agencji Nieruchomości 
Rolnej Tomasz Ciodyk. Rolnicy wje-
chali, zasiali grunty nieprawidłowo 
dzierżawione przez spółki od Agen-
cji, aby przerwać te umowy, dlatego 

też chcemy uczulić obecnego pełno-
mocnika, żeby przyszły dyrektor, bo 
na pewno nastąpi zmiana w agencji, 
szedł w kierunku tego, aby te umowy 
zostały rozwiązane i żeby już zrobił 
pole dla następcy” – powiedział Ro-
bert Tarnowski.

PP - Czy macie wiarę w to, że 
te dzisiejsze ustalenia będą pod-
trzymane, bo rozmawiacie z kimś, 
kto za tydzień, dwa  tygodnie może 
odejść?

R.T.- No tak, ale jeśli przyjdzie 
przyszły dyrektor cały ten czas będą 

te same argumenty podnoszone, 
czyli po prostu złamanie tutaj pew-
nych kryteriów przez spółki, tak jak 
na przykład Obojno, gdzie wjechali 
na grunty natura 2000, zaorali te 
grunty, to są też podstawy do roz-
wiązania umowy, nie mieli programu 
rolno-środowiskowego, biorą dota-
cje na grupie producenckiej,  jest to 
sztuczny twór zrobiony, wielomilio-
nowe dotacje idą na tę spółkę. Pod-
stawy do rozwiązania umów były 
dawno, tylko że dyrektorzy agencji 
przymykali oko, bo nastawieni byli 
na sprzedaż, a nie na racjonalne 
rozparcelowanie dla gospodarstw ro-
dzinnych tych gruntów. Przed wybo-
rami byliśmy na spotkaniu z Jarosła-
wem Kaczyńskim, mamy to obiecane, 
że będzie radykalna zmiana, Myślę, 
że polityka Prawa i Sprawiedliwości 
pójdzie w tym kierunku, że faktycznie 
grunty będą kierowane tylko do go-
spodarstw rodzinnych.

PP - I wierzycie w to, że te 
grunty, które obsialiście zostaną 
rozdysponowane dla gospodarstw 
rodzinnych?

R.T.- Tak, wierzymy w to, że te 
grunty wrócą do gospodarstw ro-
dzinnych, a nie do spółki, która i tak 
już posiada  w naszym wojewódz-
twie bodajże pięć tysięcy hektarów, 
tak zakład rolny Obojno jak i spółka 
Karsko.

Myślę, że nowy dyrektor Agencji 
Nieruchomości Rolnej będzie miał na 
dzień dobry sporo roboty, nieoficjal-
nie słyszymy, że ma nim być pyrzy-
czanin Stanisław Stępień, który już 
na agencyjnym dyrektorskim stołku 
zasiadał. 

PP

Rolnicy 
utrwalają 
pamięć agencji, 
Stępień na 
dyrektora ANR?

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach odbyło się spotkanie pyrzyckich rolników z pełnomocni-
kiem Agencji Nieruchomości Rolnych Tomaszem Ciodyk, go-
spodarzami spotkania był prezes Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej Julian Sierpiński i Robert Tarnowski szef powiato-
wych struktur Izby w Pyrzycach.  
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Sonda Warnice
Czy wierzymy we wróżby?

Wierzę we wróżby, kiedyś cy-
ganka mi powróżyła i część się 
sprawdziło.

Nie interesuję się wróżbami, 
ani czarną magia, uważam, że to 
są tylko zabobony, może kiedyś w 
to wierzono, ale dzisiaj, to już inne 
czasy mamy.

Nie znam żadnych wróżb an-
drzejkowych, nie wierzę we wróże-
nie, to tylko zabobon, nie interesuję 
się tym. 

We wróżby nie wierzę, a  an-
drzejkowe wróżenie  traktuję  tylko 
jako zabawę.

Wróżby andrzejkowe  to prze-
lewanie wosku, ale, żeby w to wie-
rzyć, to raczej nie, choć zabawa 
może być fajna.

Komisja rewizyjna Rady Gminy 
Bielice przeprowadziła kontrolę w 
Urzędzie Gminy w Bielicach, która 
dotyczyła delegacji służbowych za 
rok 2014 oraz zasadności wyko-
rzystania samochodów służbowych 
marki Volkswagen Transporter i Peu-
geot - ciężarówka należących do 
Urzędu Gminy w okresie od 1 lipca 
2014 do 30 czerwca 2015.

W protokole pokontrolnym czy-
tamy: „Na podstawie przedstawionej 
dokumentacji źródłowej stwierdzono, 
że w roku 2014 na delegacje służ-
bowe w Urzędzie Gminy Bielice wy-
datkowano kwotę 27.989,96 zł. 

Dokonano wyrywkowej kontroli 
delegacji służbowych i stwierdzono, 
że w  delegacjach służbowych do Po-
lic wpisywano różną liczbę kilome-
trów, w jednym przypadku pracow-
nik wpisywał 60 km, następnym ra-
zem, ten sam pracownik wpisywał 65 
lub 70 km jadąc w to samo miejsce, a 
pracownica jadąca do Polic wpisała 
69 km (cel podróży dotyczył innego 
miejsca aniżeli pracownika, o którym 
mowa wyżej)

Wobec powyższego, komisja re-
wizyjna jednogłośnie uznała za nie-
zbędne określenie przez wójta Gminy 
Bielice liczby kilometrów do Polic 
jako obowiązującej wszystkich pra-
cowników Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych Gminy Bielice roz-
szerzając stałą listę z liczbą kilome-
trów przyjmowaną w rozliczaniu de-
legacji służbowych także o Chojnę, 
do której m.in. z racji przynależno-
ści gminy Bielice do Związku Gmin 
Dolnej Odry były  i mogą odbywać 
się wyjazdy służbowe, aby uniknąć 
ewentualnych rozbieżności w rozli-
czaniu delegacji służbowych. Komi-
sja rewizyjna jednogłośnie wskazała 
na konieczność ograniczenia wyjaz-
dów służbowych w Urzędzie Gminy 
Bielice poprzez łączenie kilku spraw 
do załatwienia w danym dniu, co po-

W Bielicach
kilometr
kilometrowi
nie równy

zwoli zdaniem komisji na zaoszczę-
dzenie środków finansowych w bu-
dżecie gminy przeznaczanych na de-
legacje służbowe. Komisja rewizyjna 
wniosła o wyjaśnienie zrealizowanej 
delegacji służbowej sekretarz Gminy 
Bielice, w której rozliczono koszty 
podróży służbowej - delegacja nr 
54/2014 w której odległość z Bielic 
do Stargardu Szcz. wynosiła 46 km, 
pomimo ustalonej przez wójta Gminy 
Bielice liczby kilometrów na tym od-
cinku 41 km przez Pyrzyce, a przez 
Kobylankę 36 km.

Zdaniem komisji rewizyjnej zawy-
żono w tej delegacji także liczbę kilo-
metrów ze Stargardu Szcz. do Szcze-
cina wpisując 50 km.

Komisja rewizyjna zapoznała 
się z kosztami utrzymania samocho-
dów służbowych Urzędu Gminy Bie-
lice, volkswagen i peugeot i jedno-
głośnie uznała, że dokonywane na-
prawy samochodu marki Volkswagen 
w sprawdzanym wyrywkowo okresie 
wyłącznie w jednym i tym samym za-
kładzie mechaniki samochodowej, 

który zdaniem komisji jest jednym z 
droższych w okolicy wymaga spraw-
dzenia, za jaką cenę np. wykonano by 
naprawy zawieszenia volkswagena w 
zakładach naprawczych posiadają-
cych odpowiedni certyfikat na tere-
nie powiatu pyrzyckiego, gdyż zda-
niem komisji koszt prawie 3 tys. zł. 
był zbyt wygórowany. Ponadto ko-
misja uznała, że należy rozważyć zle-
cenie dowozu dzieci niepełnospraw-
nych do Nowielina i z powrotem fir-
mie z zewnątrz z uwagi na zbyt wy-
sokie, zdaniem komisji, koszty reali-
zowania dowozu we własnym zakre-
sie. Jeżeli chodzi o samochód peu-
geot, komisja rewizyjna stwierdziła, 
że nie warto inwestować w naprawę 
tego samochodu z uwagi na zbyt ni-
ską jego wartość użytkową”.

Wnioski komisji wpisują się 
w całokształt aktualnej sytuacji 
gminy Bielice, czyli zapaści finan-
sowej gminy i realizacji programu 
naprawczego.

PP 
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Sonda Bielice
Czy wierzymy we wróżby?

Ja we wróżby nie wierzę, a je-
śli chodzi o andrzejkowe zabawy, to 
brało się kiedyś świecę i wosk się 
przelewało.

Ja nie wierzę w żadne wróżby, a 
co do cyganek, to raczej dla wycią-
gania od ludzi pieniędzy wymyślają.

Żadne wróżby, czy czarna ma-
gia, to nic dobrego, dlatego prze-
strzegałabym wszystkich przed 
tym.

We wróżby nie wierzę, andrzej-
kowych też nie znam, uważam, że 
to wymyślony zabobon.

Z wróżb andrzejkowych znam 
przelewanie wosku, ale uważam, że 
to raczej zabawa, niż na poważnie.

W ubiegłym tygodniu, czyli już 
po wyborach parlamentarnych i total-
nej klapie PSL, działacze Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w powiecie 
pyrzyckim wzięli się za planowanie 
nowego ładu w starostwie. Z infor-
macji, jakie posiadamy, wynika, że 
na najwyższym szczeblu peeselow-
skiej władzy w powiecie planowane 
jest cofnięcie rekomendacji partii 
dla obcego starosty Kazimierza Li-
pińskiego. Pomysł jest, ale oficjalnie 
nikt się do niego nie przyznaje. 

-„Jeżeli chodzi o posiedzenie za-
rządu powiatowego PSL 13 listo-
pada, o które pan pyta, to takie się 
nie odbyło. Natomiast, co do cofnię-
cia rekomendacji staroście Kazimie-
rzowi Lipińskiemu, to mogę powie-
dzieć, że ścierają się pewne pomysły, 
ale trzeba jeszcze poczekać. Nie ma 
jeszcze takiej decyzji, są różne propo-
zycje, nie można o tym jeszcze mówić. 
Nie ma także jeszcze mowy o żadnych 
nazwiskach na stanowisko starosty, 
czy wicestarosty” – powiedział mi w 
rozmowie telefonicznej Ryszard Ber-
dzik szef PSL w powiecie. 

Już z wieloletniego doświad-
czenia rozmów przeprowadzanych  
z Berdzikiem wiem, że on odpo-
wiadając na pytanie, nigdy nie od-
powiada wprost, więc zapytałem go 
jeszcze raz, ale trochę inaczej, z na-
dzieją, że czegoś się jednak dowiem.

 – Czy w tej chwili, a była późna 
sobota 14 listopada starosta Kazi-

Kto przyłoży rękę
do odwołania 
Lipińskiego?

mierz Lipiński ma jeszcze reko-
mendację Polskiego Stronnictwa 
Ludowego do pełnienia tej funkcji, 
czy jej już nie ma? 

Ryszard Berdzik – Powiem w 
ten sposób, że jeszcze nie ma takiego 
dokumentu dokończonego, który by 
wskazywał, że on istnieje. Przymie-
rzamy się, żeby rekomendację Lipiń-
skiemu cofnąć.

Bez Berdzika ustaliłem, że re-
komendacja jest cofnięta, problem 
tylko w tym, że wniosek o odwoła-
nie Lipińskiego ze stanowiska staro-
sty musi podpisać imieniem i nazwi-
skiem minimum czterech radnych 
powiatu, a w dniu pisania artykułu, 
pewnym do podpisu na wniosku 
może być tylko prezes Berdzik. Czy 
podpisze go także wicestarosta Kró-
likowski liczący na fuchę po Lipiń-
skim, zobaczymy. 

Według moich kilku rozmówców, 
PSL nie ma szans na odwołanie Li-
pińskiego, bo nie ma większości w 
radzie powiatu, a cała zadyma jest 
tylko kolejną próbą sił. Nawet radni 
niezbyt zadowoleni z pracy starosty 
w mijającym roku nie chcą przyłożyć 
ręki do peeselowskiej rozróby. Nie-
oficjalnie wiemy, że Berdzik chce się 
pozbyć Lipińskiego bo ten nie chce 
zatrudnić na stanowiku dyrektora 
wydziału oświaty Bożene Rolbiecką, 
a  Miłosza Łuszczyka na stanowisku 
dyrektora wydziału komunikacji.

By zmontować większość w ra-
dzie powiatu i odowołać Lipiń-
skiego, podejmowane są próby skleje-
nia radnych Platformy Obywatelskiej, 
Polskiego Stronnictwa Ludowego i 
Prawa i Sprawiedliwości, trochę po-
kracznie, ale próbować może każdy. 
Jak tak dalej pójdzie, to kilku radnych 
się wkurzy i powoła taką koalicję, w 
której PSL może stracić wszystko i 
będzie to nagroda za ślizganie się po 
władzy. Próbowałem zadać kilka py-
tań wicestaroście Bartłomiejowi Kró-
likowskiemu, który jednak odmówił 
rozmowy, motywując to tym, że naj-
pierw w sprawie, o którą pytam, po-
winny wypowiedzieć się władze po-
wiatowe PSL. Jak wypowiadają się 
władze powiatowe PSL w osobie pre-
zesa Berdzika, widzimy powyżej, 
czyli zmięte ludowe koło.

RT 

Kolejny chodnik i parking gotowy
4.11.2015 r. zakończyły się prace 

nad zadaniem: „Przebudowa par-
kingu wraz z utwardzeniem czę-
ści  działki  nr 160/1 obręb 8 m. Py-
rzyce”. W ramach powyższego za-
dania przy ulicy Kilińskiego wyko-
nano 10 miejsc parkingowych wraz 
z drogą manewrową o pow. 175 m2 
oraz wykonano utwardzenie część 
działki – o pow. 85 m2. Powyższy te-
ren objęty jest ochroną konserwator-
ską i zgodnie z decyzją Zachodniopo-
morskiego Konserwatora Zabytków 
pismo nr ZN.5142.77.2015.AM z 
dnia 18 września 2015 r. przeprowa-
dzono również interwencyjne prace 
archeologiczne na powyższym tere-
nie. Wykonawcą prac, który został 
wyłoniony w drodze zapytania ofer-
towego była firma: Usługi Sprzętem 
Budowlanym, Usługi Transportowe 

KSEL JAN ul. Warszawska 4, 74-
200 Pyrzyce. Wartość zadania wyno-
siła 64 800,00 zł brutto. 

Także 4.11.2015 r. zakończyły 
się prace nad zadaniem: Przebudowa 
chodników i wjazdów w ciągu drogi 
gminnej nr 620017Z ul. Dworcowa w 
Pyrzycach”.  Całkowita wartość za-
dania wyniosła 184 081,86 zł brutto. 
Wykonawcą prac została firma PRO-
FIT Roman Godlewski z siedzibą w 
miejscowości Dobra ul. Tulipanowa 
47, która została wyłoniona w drodze 
przetargu nieograniczonego. 
W ramach zadania przebudowano:
- chodniki z kostki betonowej o po-
wierzchni około 1 198,00 m

2

- wjazdy z kostki betonowej o po-
wierzchni około 372,00 m

2

- utwardzenie terenu o powierzchni 
około 337,00 
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Sonda Pyrzyce

.
Czy wierzymy we wróżby?

Nie interesują mnie wróżby i nie 
wierzę w nie.

 Przede wszystkim powinniśmy 
wierzyć w Boga, a nie w zabobony, 
czy zabawy jakieś.

Andrzejkowe wróżby, to wróże-
nie z butów, czy lanie wosku, ja ra-
czej nie wierzę, aby to się  spełniło.

 W andrzejki możemy powró-
żyć sobie przelewając wosk, ale to 
raczej zabawa, nic poważnego.

Nie wierzę we wróżby, tyle 
mogę powiedzieć.

Wszystkie budynki i budowle, 
które są udokumentowane w moim 
zbiorze pocztówek, można traktować 
już jako zabytkowe, historyczne, bę-
dące świadectwem minionej epoki. 
Są takie, które przetrwały próbę czasu 
i możemy dalej je podziwiać, obser-
wować czy i jak się zmieniły. Nie-
stety, liczne znajdują się w ruinie 
albo fizycznie w ogóle ich już brak, 
stąd również duża wartość dokumen-
talna („zabytkowa”) samych kart 
pocztowych.        

„Gdyby zaginęły wszystkie biblio-
teki, wszystkie galerye, wszystkie źró-
dła, z których przyszłość czerpać kie-
dyś będzie mogła znajomość naszych 
czasów, a zachowały się trafem tylko 
ilustrowane karty pocztowe w tych 
czasach wydane – wystarczyłyby one 
zupełnie do odtworzenia dziejów na-
szej z końca XIX a początków XX w. 
europejskiej cywilizacji” -  (Adam 
Łada Cybulski, Katalog Wydawnic-
twa Kart Pocztowych Artystycznych 
J. Czernecki, Wieliczka 1909). 

„Zabytkowe pocztówki”

Trudno dzisiaj podważać trafność 
spostrzeżenia Adama Łady Cybul-
skiego, publicysty i autora prac kry-
tycznych z dziedziny literatury i sztuki 
z początku XX w. Z biegiem lat same 
pocztówki również przybierały coraz 
bardziej bogatą i atrakcyjną formę, bu-
dzącą zachwyt jeszcze i w naszych cza-
sach. Były piękne, nie tylko urokiem 
przedstawionych widoków ale również   
własnym wykonaniem.

 „Kto by pomyślał przed laty – pi-
sała Z. Grabska w 1924 r. w „Naokoło 
świata” – że ta mała karteczka, która 
jak motyl barwny przysiada wśród bi-
belotów na stylowym sekretarzyku 
wielkiej damy, i wśród książek na po-
ważnem biurku uczonego, i wśród gał-
ganków na poddaszu biednej szwaczki, 
i wśród rondli na stole kuchennym, i 
w koszarach żołnierskich, i w chału-
pie chłopskiej, gdzie „ojce” czekają na 
wieść od syna z „Hameryki” – ktoby 
to niegdyś pomyślał, że pocztówka bę-
dzie przyjaciółką, pośredniczką, nieod-
łączną towarzyszką całej cywilizowanej 

ludzkości i że stanie się jedną z charak-
terystycznych i nieprzemijających cech 
kultury nowoczesnej”.

Czy taką „przyjaciółką” kartka 
pocztowa pozostaje również w dzisiej-
szych czasach? Wydaje się, że okres 
świetności ma już chyba za sobą. Sku-
tecznie wypierana jest przez cyfrowe 
formy przekazu wiadomości. Z pew-
nością nowocześniejsze, ale nienazna-
czone taką estymą. Pozostają zbiory 
kolekcjonerów. Podobnie jak dziś, 
przed II wojną światową najliczniejsi 
byli zbieracze kart z widokami miast i 
wsi. Do dobrego tonu należało posia-
danie zbioru pocztówek wysyłanych z 
miast, których widoki przedstawiały. 
Podróżujący kolekcjonerzy nie przy-
wozili jednak pamiątkowych widoków 
Krakowa, Paryża czy Wiednia, a wy-
syłali je drogą pocztową na swój do-
mowy adres. Może warto wrócić do 
tych pięknych praktyk?

Prezentowana pocztówka 
przedstawia zabudowania dwor-
skie we wsi Wójcin (gm. Warnice). 

Obiekt do dziś użytkowany, 
odnowiony w nieco zmienionym 
stylu. Kartka została nadana na 
poczcie w Barnimiu 13.10.1914 
roku do odbiorcy w Berlinie 
- Pankow. 
Wydawca: P.Kasper ze Szczecina.
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10 listopada 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej   
w Okunicy uczcili uroczystym apelem zbliżające się Naro-
dowe Święto Niepodległości. O godzinie 12.00  przywitaliśmy 
naszych  dostojnych gości – sołtysa wsi Czernice pana Stani-
sława Wudarczyka, sołtysa wsi Brzezin pana Romana Bylinę, 
sołtysa wsi Ryszewo pana Lucjana Nykiela, sołtysa wsi Oku-
nica pana Zbigniewa Jakubowskiego, sołtysa wsi Stróżewo pa-
nią Danutę Maćkowiak, przyjaciela szkoły pana Thoralf Hirte, 
rodziców, pracowników obsługi i administracji, naszych wy-
chowawców i nauczycieli.

W czasie uroczystości wysłuchaliśmy wzruszającej lekcji hi-
storii o drodze Polski do niepodległości, przygotowanego pod 
kierunkiem  pani Julity Kubczyk i pani Agaty Grabowicz. Apel 
prowadził uczeń klasy VI, przewodniczący Samorządu Uczniow-
skiego przy Szkole Podstawowej w Okunicy Dominik Murzyn. 
Zaś w  krótkich scenkach tematycznych oraz recytacjach zapre-
zentowali się uczniowie klasy V. Na twarzach widzów nieprze-
rwanie  dostrzec można było zainteresowanie treścią przygoto-
wanego montażu słowno-muzycznego. Niezwykle podniosłym 
momentem było wspólne odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Gromkie brawa towarzyszyły małym aktorom podczas 
zejścia ze sceny. Organizatorzy i goście byli mile zaskoczeni do-

skonałym wcieleniem się uczniów w swoje role podczas programu artystycz-
nego. Dzieci nie kryły zadowolenia i dumy z dobrze spełnionego obowiązku.

 Po części oficjalnej pani dyrektor wręczyła dyplomy uczniom, którzy 
wygrali szkolny konkurs z języka polskiego - Julii Bernat, z matematyki - 
Dominikowi Murzynowi. Gracjan Murzyn otrzymał dyplom upamiętniający 
zwycięstwo w wyborach na najmilszego chłopca w szkole.  Następnie pani 
dyrektor przedstawiła zwycięzców konkursu na logo szkoły, ucznia klasy IV 
Dawida Nowaczyka oraz ucznia klasy VI  Dominika Murzyna, otrzymali oni 
ciekawe nagrody.

Narodowe 
Święto Niepodległości 
w Szkole Podstawowej 
w Okunicy   

Najbliższe
plany
inwestycyjne 
gminy 
Pyrzyce
 
       29.10.2015 r. została pod-

pisana umowa na realizację zdania: 
„Przebudowa ulicy Rolnej”. Zada-
nie obejmuje przebudowę odcinka 
drogi od ulicy Górnej do hali OSiR.  
Wykonawcą prac jest firma Usługi 
Sprzętem Budowlanym, Usługi 
Transportowe  KSEL JAN ul.War-
szawska 4 74-200 Pyrzyce.

 2.11.2015 r. została podpi-
sana umowa na realizację zadania : 
„Przebudowa części drogi gmin-
nej nr 620014Z ul Różana w Py-
rzycach na ciąg pieszo-jezdny”. 
Wykonawcą prac został JAN KSEL 
prowadzący działalność gospodar-
czą Usługi Sprzętem Budowlanym, 
Usługi Transportowe. 

30.09.2015 r. w dro-
dze zapytania ofertowego 
wyłoniono wykonawcę na 
realizację zadania: „Wy-
konanie dokumentacji 
na przebudowę drogi 
gminnej działki nr 47 
nr 53 w miejscowości 
Obromino”. 

12.10.2015 r. zo-
stała podpisana umowa z 
LANDPROJEKT Biuro 
Projektowo-Budowlano-
-Inwestycyjne Tomasz 
Szynkowski, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę 
cenową. 
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2 listopada br. w gminie Przelewice 

jubileusz    dziewięćdziesiątych  urodzin 
obchodził  pan  Henryk  Szagański.  Tym 
razem  delegacja  Urzędu  Gminy  Przele-
wice zawitała do Karska. Pan wójt Mie-
czysław  Mularczyk,  wręczając  list  gra-
tulacyjny  i  kosz  pełen  słodkości,  złożył 
jubilatowi gratulacje i życzenia zdrowia, 
szczęścia  i  wielu  radosnych  chwil  spę-
dzonych  w  gronie  najbliższych.  Do  ży-
czeń dołączyła się   pani kierownik USC 
Małgorzata Kędziora. 

Spotkanie, podczas którego pan Hen-
ryk wraz  z małżonką Krystyną  opowie-
dzieli nam wiele ciekawych wspomnień z 
ich wspólnego życia, upłynęło w niezwy-
kle miłej  atmosferze.    Państwo  Szagań-
scy związek małżeński zawarli 29 stycz-
nia 1956 r. Wspólnie wychowali ośmioro 
dzieci,  doczekali  się  gromady  wnucząt 
(22),  prawnucząt  (32)  i  praprawnucząt 
(5).

Gratulujemy i życzymy dostojnemu jubilatowi doczekania w dobrym 
zdrowiu następnych wspaniałych rocznic!

Anna Garzyńska



 10                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                             18.11.2015

§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Nikodem podczas leczenia w szpitalu

Jakie plany ma obecny admi-
nistrator starej trójki, zapytałem 
kierownika Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Pyrzycach Mirosława 
Szymkiewicza. 

Mirosław Szymański
-Tak po prostu z marszu weszli-

śmy na drogę i zaczęliśmy robić 
te najbardziej podstawowe rzeczy, 
czyli: wykaszanie poboczy, przyglą-
damy się oznakowaniu pionowemu, 
które jest w tragicznym stanie, no i 
zastanawiamy się, co dalej, bo póki 
co, to środków na większe prace nie 
ma.

Ryszard Tański.- Jaki jest obec-
nie standard dróg , myślę tu oczy-
wiście o odśnieżaniu?

Stara trójka już wojewódzka, 
a powiat pyrzycki
nie dostanie drogowego spadku?

W październiku uprawomocniły się uchwały gmin Bielice, 
Pyrzyce i Lipiany dotyczące zmiany kategorii drogi - „starej 
trójki” z gminnej na wojewódzką. Po 4 latach administrowania, 
symbolicznego odśnieżania i bardzo drobnych napraw stara 
trójka przeszła w ręce marszałka, czyli Zarządu Dróg Woje-
wódzkich. Już dziś widać, że na byłej gminnej drodze  wła-
dzę przejęli pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich ze Star-
gardzkiej w Pyrzycach, dokonują oni pierwszych napraw i ko-
szenia poboczy.

Mirosław Szymański – Póki  co, 
jest to stara trójka, nowa droga woje-
wódzka w znaczeniu, że będzie miała 
swój nowy numer, nowy ciąg, jeżeli 
chodzi o standardy zimowego utrzy-
mania, no to generalnie powinien 
być trzeci standard, czyli o wiele le-
piej niż do tej pory, ale będziemy się 
starali utrzymywać w drugim, czyli 
ciągłe posypywanie, bez wyłączania 
odcinków, w tej chwili mamy możli-
wość skorzystania z firmy, która przy 
okazji innej umowy, będzie miała roz-
szerzony zakres, bo wiadomo, że nor-
malne procedury przetargowe, to jest 
dłuższa bajka.

R.T.- Zdążycie z przygotowa-
niami do zimy?.

M.Sz. - Niedawno u pani bur-
mistrz w Pyrzycach było spotkanie 
gminnego sztabu kryzysowego, tam 
też odpytywani byliśmy o te sprawy? 
Ja mogę odpowiedzieć , że trzymamy 
rękę na pulsie, mam nadzieję, że nie 
damy się zaskoczyć.

R.T.- Czyli kierowcy mogą li-
czyć, że będzie lepiej?

M.Sz. – Zdecydowanie lepiej.
R.T. Kiedy zabierzecie się za 

nieadekwatne do obowiązujących 
przepisów oznakowanie?

M.Sz. – Jeszcze gdy była to droga 
krajowa, w oczekiwaniu na pozbycie 
się tego starego przebiegu drogi na 
rzecz gmin, generalna dyrekcja dróg 
też już nic nie robiła z oznakowaniem, 
gminy w oczekiwaniu, że się tej drogi 
pozbędą też nie inwestowały w drogę 
od 2011 roku. My będziemy wracać 
do oznakowania według stanu drogi 
krajowej, czyli wszelkie zmiany, które 
nastąpiły bez spełnienia wszelkich 
procedur będziemy likwidować.

R.T. - Czy już wiadomo, jakie 
drogi radni sejmiku wojewódz-
kiego przekażą powiatom w za-
mian za przejęcie „starej trójki”?

M.Sz. – Nie chcę wypowiadać 
się za Urząd Marszałkowski, czy rad-

nych, decyzji oficjalnej jeszcze nie 
ma.

 W tym tygodniu radni sejmiku 
województwa zachodniopomor-
skiego będą podejmować uchwałę  
o zmianie kategorii dróg wojewódz-
kich na powiatowe, w projekcie 
uchwały NR 151/1/15 widnieją do 
zmiany trzy odcinki dróg wojewódz-
kich, które zarząd województwa za-
mierza przekazać powiatom, a są to: 
droga wojewódzka nr 119 – Radzi-
szewo – Gardno o długości 10,6 km 
dla powiatu gryfińskiego, droga wo-
jewódzka nr 121 – Pniewo – Banie 
–Rów o długości 34,3 dla powiatu 
gryfińskiego i myśliborskiego, droga 
wojewódzka nr 128 – Rów – Myśli-
bórz – Ławy o długości 24,2 km dla 
powiatu myśliborskiego. Jak wynika 
z projektu uchwały powiat pyrzycki 
ma powody do radości, bo nie dosta-
nie w ramach tej uchwały w spadku 
żadnej drogi. Zapewne starosta my-
śliborski i gryfiński będą protesto-
wać i dyskusja na temat przekazania 
dróg wojewódzkich do powiatów na 
tej uchwale sejmiku się na pewno nie 
skończy.

RT
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

„Uchwałą CCLXVIII.457.2015 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 
dnia 29 września 2015 roku wydano 
opinię negatywną o prawidłowości 
planowanej kwoty długu publicznego 
Gminy Bielice z powodu niespełnie-
nia w latach 2015-2021 relacji, o 
której mowa w art. 243 ustawy o fi-
nansach publicznych” – to wstęp do 
uchwały przyjmującej program na-
prawczy dla gminy Bielice, w przeło-
żeniu na język polski, zrozumiały dla 
każdego, mówi, że gmina Bielice jest 
już tak zadłużona, że jak dalej coś 
pożyczy, to przestanie płacić pen-
sje, opłacać rachunki za prąd wodę 
i ścieki, oczywiście w dużym skró-
cie. Regionalne Izba Obrachunkowa 
nie widzi także możliwości spłaty 
zaciągniętych już długów, o ile nie 
wdrożony zostanie program napraw-
czy czyli maksymalne oszczędności 
na wszystkim. W związku  taką sytu-
acją RIO wezwało Gminę Bielice do 
opracowania i uchwalenia programu 
postępowania naprawczego i przed-
łożenia tego programu celem zaopi-
niowania do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Tłumacząc znowu na 
zrozumiały język polski, w tym roku 
to nie Rada Gminy Bielice uchwali 
ostateczna wersję budżetu gminy na 
rok 2016, to Regionalna Izba Obra-
chunkowa to uczyni. Czytamy da-
lej w uzasadnieniu RIO: „Obecnie 
Gmina Bielice znajduje się w trud-
niej sytuacji finansowej. Trudna sy-
tuacja finansowa Gminy Bielice zde-
terminowana jest przede wszystkim 
bardzo wysokim poziomem zadłuże-
nia, przewyższającym możliwości fi-
nansowe Gminy. W 2016 roku po-
ziom przypadających do spłaty rat 
kapitałowych w stosunku do docho-
dów kształtuje się na poziomie po-
nad 30%. Zaciąganie zobowiązań w 
instytucjach pozabankowych dopro-
wadziło do sytuacji, w której stan za-
dłużenia na koniec 2015 roku stano-
wić będzie 113% dochodów ogółem. 
W strukturze zobowiązań Gminy 
występują kredyty i pożyczki opro-
centowane na bardzo wysokim po-

katastrofy
finansowej
gminy 
Bielice?

ziomie (6%-12%)”. I znowu tłuma-
czymy, długi gminy Bielice na ko-
niec tego roku będą wyższe o 15% od 
planowanych dochodów, czyli, żeby 
tylko obsłużyć zadłużenie, Gmina 
znowu musiałby zaciągnąć kolejny 
kredyt. Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych Gmina Bielice wprowa-
dzając program naprawczy:

1. nie może podejmować nowych 
inwestycji finansowanych kredy-
tem, pożyczką lub emisją papierów 
wartościowych;

AD1. Koniec inwestycji, brak 
możliwości skorzystania ze środków 
unijnych, które trzeba realizować 
ze środków własnych lub kredytów,  
a później czekać na zwrot.

2. nie może udzielać pomocy fi-
nansowej innym jednostkom samo-
rządu terytorialnego;

AD 2. Gmina nie może w ramach 
porozumień z innymi gminami reali-
zować wspólnych przedsięwzięć na 
rzecz mieszkańców. 

3. nie może udzielać poręczeń, 
gwarancji i pożyczek;

AD 3. W przypadku trudności fi-
nansowych szkoły, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Biblioteki w Bielicach 
nie będą one mogły liczyć na pomoc 
gminy.

4. nie może ponosić wydatków na 
promocję jednostki;

AD 4. Koniec z sutymi dożynkami
5. nie może tworzyć funduszu 

sołeckiego;
AD 5. Koniec inicjatyw i inwe-

stycji sołeckich
6. ogranicza realizację zadań in-

nych niż obligatoryjne, finansowa-
nych ze środków własnych;

AD 6. Koniec między innymi z 
zasiłkami dla osób potrzebujących 
ze środków gminy, koniec pieniędzy 
na zadania własne dla stowarzyszeń i 
klubów sportowych.

7. zamraża wydatki na diety rad-
nych oraz na wynagrodzenie zarządu.

AD. 7. Kara za złe rządzenie

Na ostatniej sesji rady gminy w 
Bielicach radni dyskutując nad pro-
gramem naprawczym najczęściej ata-
kowali skarbnik gminy Halinę But-
kowską, nie słychać było ani stają-
cych w jej obronie, ani mówiących, 
że szefem gminy jest wójt Zdzisław 
Lech Twardowski.  O to, kto jest wi-
nien aktualnej, tragicznej sytuacji fi-
nansowej gminy Bielice zapytałem 
wójta.

„Winny jest ustawodawca, który 
wprowadza niezrozumiałe prawo, za 
którym trudno jest nadążyć, a cały 
problem nie dotyczy tylko naszej 
gminy, ale bardzo wielu gmin w Pol-
sce” – powiedział Twardowski

R.T. – Ale pan jest wójtem trze-
cią kadencję, a ustawę o finansach 
publicznych, o której pan mówi 
uchwalono w 2011 roku i można był 
się do jej realizacji przygotować?

Z.L.T. – Wtedy realizowaliśmy 
już duże inwestycje i nie można było 
ich zatrzymać, trzeba było je konty-
nuować i skończyć.

R.T. – Ale tak personalnie kto 
według pana odpowiada za taką 
sytuację w gminie?

Z.L.T. – Zawsze odpowiada 
dwoje, skarbnik i wójt.

R.T. – To dlaczego nie powie-
dział pan tego na sesji, kiedy radni 
obwiniali za zapaść finansów panią 
skarbnik?

Z.L.T. – Na wszystko panie re-
daktorze przyjdzie czas.

R.T. – Jakie oszczędności po-
czyni pan w Urzędzie?

Z.L.T. – Będą oczywiście za-
miany w wynagrodzeniach wszyst-
kich kierowników wydziałów i jedno-
stek, począwszy ode mnie. Będziemy 
szukać oszczędności w oświacie, ro-
zumiem oczywiście, że w związku z 
Kartą Nauczyciela nie da się wiele 
oszczędzić na wynagrodzeniach, ale 
na przykład można tam, gdzie się da 
łączyć klasy itd.  

 
Jak wynika z załączonej do ma-

teriału tabeli, która stanowi także za-
łącznik do programu naprawczego 
już w 2016 roku na ograniczeniach w 
wydatkach gmina zaoszczędzi ponad 
532 tysiące złotych, w kolejnym roku 
podobnie. 

Program naprawczy został przez 
radnych uchwalony, dziś znajduje się 
w rekach Regionalnej Izby Rozra-
chunkowej i to jej urzędnicy zdecy-
dują, czy zaproponowane oszczęd-
ności są wystarczające i zaakcep-
tują budżet gminy na 2016 rok, czy 
go odrzucą, a radni jeszcze raz będą 
musieli pochylić się nad długiem 
publicznym, budżetem i kolejnymi 
oszczędnościami.

Od 1 stycznia 2016 wójt i urzęd-
nicy w Urzędzie Gminy Bielice będą 
po prostu urzędować pełną gębą, za-
pełnienie 8 godzin robotą będzie nie 
lada problemem, kadencja wójtowi 
zleci i nie będzie z czego się na jej 
koniec rozliczać.

Ryszard Tański

Kto 
winien
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CHCIAŁBYM BARDZO 
SERDECZNIE POZDROWIĆ, 
MOJĄ SZKOŁĘ W 
WARNICACH. JESTEM 
JEJ ABSOLWENTEM 
2002 ROKU - GIMNAZJUM W WARNICACH. 
SERDECZNIE POZDRAWIAM DYREKCJĘ I 
NAUCZYCIELI  GIMNAZJUM  W WARNICACH. 
SERDECZNIE POZDRAWIAM  DYREKTORA 
GIMNAZJUM W WARNICACH  PANIĄ   
JAKUBOWSKĄ ORAZ NAUCZYCIELI. TAKŻE 
POZDRAWIAM ZNAJOMĄ PANIĄ EWĘ REBEKO.
SERDECZNE POZDROWIENIA DLA SZKOŁY W 
WARNICACH OD BYŁEGO UCZNIA GIMNAZJUM 
PIOTRKA SZYMAŃSKIEGO.

           Na podstawie § 8 ust.2 Uchwały 
XXXV/357/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 
lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pyrzyce, 
Burmistrz Pyrzyc podaje do wiadomości publicznej 
ogłoszenie o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
w przedmiocie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy 
Pyrzyce na lata 2015 – 2020.

1. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie 
opinii mieszkańców gminy Pyrzyce na temat Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Pyrzyce na lata 
2015 – 2020.

2. Termin i miejsce konsultacji ustala się na dzień  
23.11.2015 r. godz.17:00, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 w sali 
282.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie 
otwartego spotkania z mieszkańcami, podczas 
którego zgłoszone uwagi i opinie zostaną wpisane 
do protokołu ze spotkania.

4. Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących  
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Pyrzyce 
na lata 2015 – 2020 udziela Anna Podzińska 
- Hołownia, (Urząd Miejski w Pyrzycach, 
Plac Ratuszowy 1, tel. 91 39 70 343 e-mail: 
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl)

OGŁOSZENIE
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W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się 
około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 
200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, 
iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal 
mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgo-
rzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilak-
tyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór 
złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammogra-
ficzne w mammobusie, które odbędą się 30 listopada w Lipianach przy SPOZ 
Lipiany, ul. Myśliborska 3

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 
50 – 69 lat 
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 

Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji 
Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie.

40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i ja-

kości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.  

Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. 
Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fun-
dusze.mammo.pl 

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć ren-
tgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się oba-
wiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG 
zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guz-
ków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie roz-
woju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bar-
dzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Masz 40 - 75 lat? 

Zgłoś się 
na bezpłatną

mammografię.
Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do 

badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ. 

Po tegorocznych protestach pie-
lęgniarek i położnych, domagających 
się podwyżek, najpierw minister 
zdrowia obiecał im po 300 zł więcej, 
a ostatecznie zawarto porozumienie, 
że ta grupa zawodowa dostanie roz-
łożone na 4 lata podwyżki: 4 razy po 
400 zł. Owe 400 zł to średnia na etat, 
bo to od porozumień między dyrek-
torami ZOZ, a zakładowymi związ-
kami ma zależeć, czy każda pielę-
gniarka dostanie taką samą podwyżkę 
oraz czy te pieniądze będą wypła-
cane jako dodatek do pensji, czy też 
do podstawy wynagrodzenia. Pierw-
sze podwyżki miały być płacone już 
za wrzesień br., kolejne we wrześniu 
2016, 2017 i 2018 r. Pieniądze na ten 
cel, według resortu zdrowia, są - po-
chodzą z rezerwy finansowej NFZ. 
Do szefów wielu placówek trafiły 
już aneksy do umów z NFZ. Dyrek-
torzy ZOZ - ów mają wtedy 14 dni 
na dogadanie się ze związkami, pod-
pisanie i odesłanie aneksów. Ale do-
tychczas aneksy opiewały na kwoty 
obejmujące tylko 300 zł na etat, a nie 
400 zł,  jak mówi ostateczna wersja 
porozumienia.

 „W związku ze zmianą decyzji 
ministra z 300 zł na 400 zł, zreali-
zowaliśmy tę pierwszą podwyżkę, na 
którą mieliśmy przygotowane już do-
kumenty, pielęgniarki z naszego szpi-
tala otrzymały już średnio po 300 zł, 
różnice, które wynikają na przykład 
z poziomu wykształcenia pielęgnia-
rek są naprawdę symboliczne. Jeżeli 
chodzi o dodatkowe 100 zł, to także 
mamy już wszystkie dokumenty go-
towe. Myślę, że już w tym miesiącu 
pielęgniarki otrzymają pełne 400 zł i 
tak w następnych miesiącach. 

Jeżeli chodzi o obawy, czy w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia w związku 
z wydatkowaniem z rezerwy NFZ pie-
niędzy dla pielęgniarek nie zabraknie 
pieniędzy na usługi niezakontrakto-
wane, tak zwane nadlimity, to ryzyko 
zawsze jest, ale do tej pory nasz szpi-
tal nie miał z tym jakiś większych pro-
blemów, zakładam, że będzie dobrze” 
– powiedziała pełniąca obowiązki dy-
rektora szpitala powiatowego w Py-
rzycach Iwona Zebrowska Osuch.  

PP

W pyrzyckim szpitalu 
średnio 300 zł
na etat

W dniach 28.09.-05.11.2015 r. 
w Zespole Szkół w Lipianach odbył 
się konkurs „Ekonomia da się lubić”. 
Projekt zrealizowany został  przez  
Fundację Rozwoju na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Moja Młodość i Naro-
dowy Bank Polski, a dotyczył  edu-
kacji ekonomicznej uczniów gimna-
zjum i liceum.

Co tydzień uczniowie rozwiązy-
wali testy z zakresu wiedzy o ekono-
mii, bankach, rynku pracy i własnej 
działalności oraz giełdach, które wy-
łoniły 20 finalistów. 10 uczniów gim-

Ekonomia da się lubić 

nazjum i 10 licealistów przystąpiło 
w dniu 5 listopada do pisania finało-
wego testu. I tak, na poziomie gim-
nazjum I miejsce zajęła Julia Sawa 
uczennica klasy 3 B, II miejsce Oli-
wia Sobieraj, III Jakub Bednarz 
z klasy 3 B. Natomiast w liceum  
I miejsce zajęła Karina Kowalska z 
klasy 2, II  Katarzyna Rozmarnie-
wicz z klasy 3, a III miejsce  Natalia 
Cech uczennica klasy 2 LO. Gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom.

Aneta Binkowska 
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SPORT

W dniach 6-8.11.2015 r. odbył 
się w Warszawie 29. Międzynaro-
dowy Turniej Piłki Siatkowej Chłop-
ców- WOLA CUP, podczas którego 
rywalizowało 14 drużyn z kraju oraz 
dwie drużyny z zagranicy. Był to na-
stępujące drużyny: Resovia Rzeszów, 
Czarni Radom, Slavia Svidnik, Plas 
Kielce, Kadra Wielkopolski, Mos Wola 
Warszawa I i II, Olimp Ostrołęka, Wi-
fama Łódź, Gwardia Wrocław, Metro 

Warszawa, VC Dresden, Gwardia 
Legionowo, Trójka Kobyłka, MKS 
MDK Warszawa oraz Kadra woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

Zmagania na parkietach hali 
„Koło” toczyły się przez trzy dni. Ro-
zegrano  w sumie 48 spotkań, z któ-
rych wiele zakończyło się tiebreakiem.

Nasze województwo reprezento-
wała kadra rocznika 2001- kategoria 
młodzik. Powołania do gry w tym tur-

nieju otrzymali uczniowie kl. II GMS 
w Pyrzycach: Jakub Dub, Dawid Mły-
nek, Dawid Toboła oraz Rafał Lal- 
uczeń PG w Pyrzycach. Wszyscy za-
wodnicy to uczniowie realizujący pro-
gram Siatkarskich Ośrodków Szkol-
nych pod okiem Dariusza Jagiełło 
oraz Rafała Krzentowskiego.

Turniej ten był doskonałym mo-
mentem do sprawdzenia swoich umie-
jętności siatkarskich, zdobycia ko-

lejnego doświadczenia rywalizując z 
najlepszymi drużynami z kraju w kon-
tekście nadchodzących regionalnych 
rozgrywek Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych, które odbędą się w dniach 
11-13.12.2015 w Bydgoszczy.

Reprezentacja naszego wojewódz-
twa ukończyła rywalizację na bardzo 
dobrym VI miejscu.

    
   

 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW 
ROCZNIKA 2001

Masz 40 - 75 lat? 

Zgłoś się 
na bezpłatną

mammografię.
Lucin wita nas piękną pogodą - 

typowa  złota polska jesień. Jest to 
ostatnie  spotkanie w ramach pro-
jektu grantowego „Bezpiecznie Tu 
i Tam”, realizowanego pn. „Gmina 
Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo 
i bezpiecznie ”. 

Dnia 8.11.2015 r. w niedzielne 
popołudnie odwiedzamy Świetlicę 
Środowiskową w Lucinie. Jesteśmy 
zaskoczeni bardzo dobrym przygo-
towaniem spotkania przez  sołtysa 
Sołectwa Lucin p. Michała Woźnic-
kiego  oraz  dobrą frekwencją miesz-
kańców. Lucin jest to miejscowość 
typowo rolnicza. Podczas spotkania 
wielu starszych rolników była bardzo 
zainteresowanych działalnością OSP 
w myśl bezpieczeństwa swojej miej-
scowości. Aktywnie uczestniczyli  

w spotkaniu i ćwiczeniach, zadawali 
pytania i pozytywnie wyrażali się  
o tego typy działaniach zwiększają-
cych bezpieczeństwo.  Byli pod wra-
żeniem posiadanego sprzętu ratowni-
czego przez OSP. 

Spotkanie rozpoczęliśmy od ćwi-
czenia z zakresu ratownictwa drogo-
wego, w którym uczestniczył samo-
chód osobowy z poszkodowaną ro-
dziną. W ćwiczeniach strażackich 
udział wzięli: druh Cepa Grzegorz 
- kierowca samochodu ratowniczo-
gaśniczego Mercedes  z OSP Przele-
wice, ratownicy- druhowie: Bil Da-
niel, Stasiaczyk Bogdan, Jarząb Da-
wid, Bil Patryk, Mirzyński Mariusz. 
Po pokazach wszyscy udaliśmy się 
na piękną salę wiejską, gdzie odbyło 
się szkolenie z zakresu udzielania 

Pokazy i ćwiczenia
strażackie w Lucinie

pierwszej pomocy. Szkolenie prowa-
dził druh Henryk Nawój – ratownik, 
a w sprawnym jego przebiegu po-
mógł  druh Niedziela Marcin, pro-
mocją projektu zajmowały się dru-
hny z KDP Przelewice Golasz Oliwia  

i Harmoza Nikola. Kończąc dzisiej-
sze spotkanie wspólnie z panem soł-
tysem i mieszkańcami spotkaliśmy 
się przy ognisku. 

                    Prezes OSP Przelewice
 druh Henryk Nawój
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Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dniu 10 listopada 2015 r. w Rzeczypo-
spolitej oraz na tablicach informacyjnych i stronach internetowych Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.


