
 1                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                             

Czytaj na str.11

Czytaj na str.14

Bombowy
bank
Czytaj na str. 3

Chłodne pożegnanie
Łuszczyka ze starostwem

Inwestycja w gminie Bielice 
odwołana

Wieża z Lipian w prokuraturze
Czytaj na str.2

Ogród
Dendrologiczny 
w Przelewicach 
przejmą Barzkowice

Czytaj na str. 5



 2                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                        20.09.2017

Władze Stowarzyszenie Sku-
teczny Samorząd podjęły kolejne 
kroki w związku z nieprawidłowo-
ściami dotyczącymi ilości anten za-
montowanych na wieży telefonii ko-
mórkowej usytułowanej na terenie po 
byłym Państwowym Ośrodku Ma-
szynowym w Lipianach. Kilkanaście 
dni temu Ireneusz Dykiert, wicepre-
zes stowarzyszenia złożył w prokura-
turze pyrzyckiej zawiadomienie o na-
stępującej treści.  

  „Zawiadamiam, że na działce 
nr 89/6 obręb 3 w Lipianach doszło 
do naruszenia prawa budowlanego 
poprzez zamontowanie dodatkowych 
anten telefonii komórkowej, na za-
instalowanie których wymagane jest 
pozwolenie na budowę, które to wy-
maganie nie zostało spełnione w tym 
przypadku.

Wieża z Lipian 
w prokuraturze

Wiceprezes stowarzyszenia 
Skuteczny Samorząd 

Ireneusz Dykiert

Co pewien czas słyszymy o prze-
stępstwach, których ofiarami stają się 
starsze osoby, samotnie mieszkające 
i łatwowiernie odnoszące się do nie-
znajomych. Apelujemy do Państwa  
o ostrożność i zdrowy rozsądek w 
kontaktach z osobami pukającymi 
oraz telefonującymi do naszych 
mieszkań. Sprawcy przestępstw do-
konywanych na osobach starszych 
działają w różnorodny sposób i za 
pomocą różnych metod, wykorzy-
stując najczęściej zaufanie i „do-
bre serce” tych ludzi. Bardzo czę-
sto oszuści pukają do drzwi pod 
różnymi pretekstami, np. z prośbą 
o wodę czy coś do jedzenia, oferu-
jąc sprzedaż artykułów przemysło-
wych bądź też podając się za osoby 
urzędowe np. listonosza, pracownika 
ZUS, KRUS, PCK, hydraulika lub 
przedstawiciela fundacji czy stowa-
rzyszenia, pogotowia ratunkowego. 
Po podstępnym wejściu do mieszka-
nia, wykorzystując nawet chwilową 
nieuwagę, okradają domowników.  
W naszym powiecie na początku lu-
tego br. odnotowano usiłowanie oszu-
stwa „na wnuczka” w Okunicy, prze-
stępcy chcieli wyłudzić 45 tys. zło-
tych, następnie pod koniec czerwca 

Wnuczek z Okunicy

Uzasadnienie.
     W wyniku przeprowadzonych 

ustaleń w Urzędzie Miasta w Lipia-
nach, wieża wybudowana na wyżej 
wymienionej działce ma pozwole-
nie na 3 anteny, zgodnie z postano-
wieniem SE.XII26/GSM/49-36/1/97 
wydanym przez Państwowy Woje-
wódzki Inspektorat Sanitarny. W roku 
2015 na tej wieży zostało zainstalo-
wanych dodatkowo 5 anten, bez ja-
kichkolwiek pozwoleń. Wyrokiem Na-
czelnego Sądu. Administracyjnego z 
dnia 12 października 2016 r. II OSK 
3341/14, który mówi o tym, że jaka-
kolwiek umieszczenie dodatkowych 
anten na maszcie antenowym zakwa-
lifikować należy,  jako przebudowę 
tego obiektu, gdyż skutkuje zmianą 
parametrów użytkowych. W związku 
z tym wymagane jest nowe pozwole-
nie na budowę. Jak ustalono w Urzę-

dzie Miasta Lipiany nie stwierdzono, 
aby takie pozwolenie było wydane jak 
również brak jest informacji o para-
metrach promieniowania elektroma-
gnetycznego, które jak donoszą liczne 
badania naukowe w wyniku przekro-
czenia norm promieniowania mają 
bezpośredni negatywny wpływ na 
zdrowie i życie ludzi zamieszkujących 
w pobliżu takich urządzeń.  Biorąc 
powyższe pod uwagę zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, że postawiony 
obiekt został postawiony z rażącym 
naruszeniem prawa.”

„Nie możemy być obojętni, bo 
inaczej za jakiś czas okaże się, że jest 
już za późno i nie będzie można na-
prawić szkód wyrządzonych na zdro-
wiu przez promieniowanie systemów 
nadawczych, przypomnę, że w tym re-
jonie Lipian planowana jest budowa 
drugiej wieży GSM, mieszkańcy Li-

pian chcą żyć w zdrowym środowisku 
i musimy działać: - powiedział Ire-
neusz Dykiert wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia Skuteczny Samorząd

PP

usiłowanie „na policjanta CBŚP” w 
Mielęcinku na kwotę 48 tys. złotych. 
Ostatnią próbę oszustwa pyrzycka 
policja odnotowała 10 sierpnia w Py-
rzycach, niestety było to skuteczne 
oszustwo „na policjanta CBŚP”  
i wyłudzono 15 tysięcy złotych. Je-
żeli chodzi o w/w przypadki to nadal 
nie wykryto sprawców, a postepowa-
nia prowadzone są przez KPP w Py-
rzycach. „Z reguły sprawcy dzwonią 
na telefon domowy, przedstawiając 
się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec 
lub siostrzenica (głos w telefonie jest 
zniekształcony i starsi ludzie często 
myślą, iż dzwonią faktycznie osoby z 
rodziny) i proszą o pożyczkę na za-
kup jakiejś rzeczy w bardzo atrakcyj-
nej cenie. Najczęściej od razu infor-
mują „babcię” lub „dziadka”, że nie 
będą mogli przyjechać po pieniądze 
i w związku z tym pieniądze odbie-
rze znajomy lub kolega. Po pewnym 
czasie znajomy „wnuczka” zjawia 
się w mieszkaniu ofiary po pożyczkę 
pieniężną. Inna metoda działania 
polega na tym, że sprawcy pukają 
do mieszkań, przykładowo prosząc  
o coś do jedzenia lub picia i informu-
jąc, że zmarł im ojciec, a matka prze-
bywa w szpitalu. Starsze osoby, oka-

zując swoje dobre serce, bez zasta-
nowienia przygotowują posiłek, a w 
tym czasie złodzieje okradają miesz-
kanie. Szczególną ostrożność należy 
również zachować w stosunku do 
osób podających się   za urzędników 
i przedstawicieli różnych instytucji. 
Często oszuści „podszywając się” 
pod pracowników opieki społecz-
nej, urzędu skarbowego, ZUS, czy 
KRUS mogą twierdzić, że ich wizyta 
spowodowana jest wypłatą dodatko-
wego świadczenia pieniężnego lub 
materialnego, przyznaniem większej 
emerytury lub renty czy zwrotem po-
datku dochodowego, a w celu uzy-
skania tych pieniędzy lub świadczeń 
konieczne jest wniesienie opłaty ma-
nipulacyjnej lub przekazanie pienię-
dzy na zakup znaczków skarbowych. 
Takie działanie sprawcy ma na celu 
wskazanie miejsca, gdzie przechowu-
jemy pieniądze. Następnie złodziej 
prosi o podanie np. szklanki wody,  
a w międzyczasie kradnie oszczędno-
ści lub cenne przedmioty znajdujące 
się w mieszkaniu. Podobne metody 
działania mogą być wykorzystane 
przez domokrążców oferujących do 
sprzedaży tanie towary, osoby przy-
noszące „dobrą nowinę” o wygranej 

w konkursach lub loteriach, czy też 
osoby innej narodowości proszące 
o jałmużnę. Sprawcy oszustw mogą 
także podszywać się pod funkcjona-
riuszy Policji informując np. że ktoś 
z rodziny potrzebuje pieniędzy na 
zapłatę mandatu, popełnił przestęp-
stwo lub wykroczenie albo uległ wy-
padkowi. Coraz częściej członkowie 
grup przestępczych podają się za po-
licjantów CBŚP bądź funkcjonariu-
szy zajmujących się rozpracowywa-
niem oszustów. W wymienionych sy-
tuacjach zawsze należy potwierdzić 
fakty przekazywane nam przez nie-
znajomego lub nieznajomą, którzy 
zapukają do naszych drzwi lub zate-
lefonują na numer naszego telefonu 
oraz zadzwonić osobiście pod numer 
telefonu członka rodziny, aby prze-
konać się, czy jego znajomy mówi 
prawdę. Należy przestrzegać zasady, 
że nie należy przekazywać pieniędzy 
osobom, których nie znamy osobi-
ście.” – powiedziała nam Rzecznik 
Prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pyrzycach st. sierż. Marcelina 
Pałaszewska.

PP
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Ryszard Tański – Czy dobrze 
zabezpieczone są podległe panu 
banki?

Prezes Zarządu Pyrzycko-Star-
gardzkiego Banku Spółdzielczego 
Mirosław Skrobek - Placówki ban-
kowe podlegają wpisowi do ewi-
dencji prowadzonej przez woje-
wodę, są to obiekty podlegające 
ochronie. Obiekty te muszą mieć 
plany ochrony akceptowane przez 
wydział prewencji Komendy Wo-
jewódzkiej Policji, oczywiście na-
sza placówka w Bielicach też miała 
zabezpieczenia w formie systemu 
alarmowego, monitoringu, telewi-
zji przemysłowej i również zabez-
pieczenia mechaniczne, na odpo-
wiednim poziomie. 

R.T. - Proszę powiedzieć, czy 
te zabezpieczenia, o których pan 
mówi zadziałały?

M.S. – Tak, wszystko było 
sprawne na moment zdarzenia, 
czyli zarówno system telewizji prze-
mysłowej zarejestrował to zdarze-
nie, tak jak i alarm, który zadziałał, 
natomiast o szczegółach tutaj mó-
wić nie mogę ze względu na prowa-
dzone dochodzenie.

R.T. - Ale rozumiem, że moni-
toring zarejestrował zdarzenie?

M.S. - Tak.
R.T. – Jakie straty?
M.S. - Oczywiście wiemy, ile 

znajdowało się pieniędzy w ban-
komacie, natomiast o konkretnych 
kwotach mówić nie mogę, powiem 
może inaczej, nasz bankomat, który 
uległ całkowitemu zniszczeniu był 
ubezpieczony, pieniądze znajdu-
jące się w bankomacie były ubez-
pieczone, budynek też był ubez-
pieczony, czyli nie kwestia strat fi-
nansowych jest problemem samym  
w sobie.

R.T. - Rozumiem, że mówi 
pan teraz do klientów banku, 
którzy obawiają się, że to oni w 
jakiś sposób pokryją koszty tego 
zdarzenia?

M.S. – Tak, koszt zdarzenia nie 
dotknie naszych klientów, nato-
miast prawdziwym problemem jest 
to, że siła wybuchu była tak duża, 

Bombowy
bank

Nieznani sprawcy w czwartek 7 września około godziny 3 włamali się do banku  
w Bielicach i ukradli pieniądze z bankomatu. Żeby dostać się do jego zawartości, sko-
rzystali z ładunku wybuchowego i przy okazji wysadzili wejście do budynku. 

że na zewnątrz widać zniszczone 
drzwi wejściowe, również wewnątrz 
pewne elementy uległy zniszczeniu. 
W tym samym dniu, to znaczy już w 
czwartek 7 września o całym zda-
rzeniu powiadomiłem Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
Kiedy budynek został nam przeka-
zany przez policję po skończonych 
czynnościach dochodzeniowych, 
inspektorzy z nadzoru budowla-
nego po oględzinach stwierdzili, że 
w takim stanie budynek oczywiście 
nie nadaje się do użytkowania. Zo-
stał on zabezpieczony i zamknięty, 
jednocześnie skontaktowałem się z 
biurem architektonicznym pana Bo-
lesława Gąsiorowskiego, z uwagi 
na to, że nadzór budowlany wy-
dał decyzję w sprawie przeprowa-
dzenia kompleksowej oceny stanu 
technicznego budynku. Na dzień 
dzisiejszy ekspertyzy są wykony-
wane, czekamy na ostateczny pro-
tokół z tych czynności. Jak będzie 
on gotowy, wtedy oszacujemy straty 
i oszacujemy zakres prac niezbęd-
nych do tego, aby lokal bankowy 
mógł być ponownie otwarty.

R.T. - Jak długo to może 
potrwać?

M.S. - Myślę, że wydanie opi-
nii odbędzie się w miarę szybko, 
bo staramy się działać jak najszyb-
ciej. Natomiast, jak długo potrwają 
same prace budowlane to będzie 
zależało od tej oceny. Mogę po-
wiedzieć, że tak zupełnie wstępnie 
po pierwszych oględzinach szacu-
jemy straty w granicach 150 tysięcy 
złotych.

R.T. – Rozumiem, że ta 
kwota nie obciąży klientów tylko 
ubezpieczenia?

M.S. – Oczywiście, budynek jest 
ubezpieczony na kwotę znacznie 
większą niż 150 tysięcy zł.

R.T. – To dość mała kwota jak 
na takie zdarzenia?

M.S. Wie pan, może rzeczywi-
ście to wygląda nie za ciekawie, 
gdy tak się spojrzy z zewnątrz. W 
pierwszym momencie, jak wewnątrz 
oglądaliśmy pomieszczenia, to też 
skala zniszczeń wydawała nam się 

znacząca. Natomiast tak naprawdę, 
to poważna praca polega na wybu-
rzeniu jednej ściany nośnej, która 
uległa przechyłowi więc ją trzeba 
usunąć i wymurować od nowa, oraz 
na wstawieniu drzwi wejściowych i 
na salę operacyjną. Nie myślę, żeby 
koszty tych prac były większe. 

R.T. Sytuacja na dziś jest 
taka, że pracujecie w pomieszcze-
niu Urzędu Gminy w Bielcach

M.S. - Otworzyliśmy ten punkt 
w poniedziałek, czyli trzeciego dnia 
po zdarzeniu w zasadzie nie mając 
większego wyboru. Tutaj chciał-
bym podziękować samorządow-
com z gminy Bielice, w tym panu 
wójtowi, który zareagował szybko i 
przyszedł nam z pomocą przydzie-
lając ten tymczasowy jak podkre-
ślam pokój. Z tego co wiem, wczo-
raj odbyła się sesja rady gminy Bie-
lice i radni zdecydowali o przenie-
sieniu obsługi klientów bankowych 
do pomieszczenia Sali konferencyj-
nej, gdzie będzie więcej miejsca, 
większy komfort pracy nie tylko 
dla pracowników, ale również i dla 
klientów. 

R.T. - Wrócę do pytania zwią-
zanego z bezpieczeństwem w tym 
tymczasowym miejscu?

M.S. - Nie ma zagrożenia da-
nych osobowych, ponieważ system 
komputerowy pracuje na central-
nym serwerze w Pyrzycach, nie ko-
rzystamy z zewnętrznej sieci inter-
netowej, to są wszystko szyfrowane 
łącza wysokiej jakości.

R.T. Jeżeli chodzi o Salę 
konferencyjną, będziecie ją 
dostosowywać?

M.S. - Sytuacja jest bardzo dy-
namiczna, zmienia się praktycznie z 
dnia na dzień. Po prostu chcieliśmy 
uruchomić coś od razu, żeby klienci 
mieli możliwość obsługi, przynaj-
mniej tych podstawowych czynno-
ści związanych z wpłatami, wypła-
tami, złożeniem jakiegoś wniosku, 
natomiast wszystkie poważniejsze 
operacje, gotówkowe czy też po-
zostałe prosimy klientów jednak o 
przyjechanie do Pyrzyc i tutaj zała-
twianie na miejscu tych spraw. 

R.T. Czy w związku z tym 
zdarzeniem zmienicie coś w za-
bezpieczeniu banku w Bielicach?

M.S. – Nie, uważam, że te za-
bezpieczenia, które posiadamy nie 
tylko w Bielicach, ale i w pozosta-
łych placówkach są optymalne i nie 
ma potrzeby, aby te zabezpieczenia 
były zmieniane. Trzeba sobie zdać 
sprawę z tego, że to był typowy atak 
na bankomat, on był celem prze-
stępców, no i trudno, żeby banko-
mat w jakiś inny sposób zabezpie-
czyć. Konstrukcja bankomatu jest, 
jaka jest, on sam w sobie stanowi 
pewna klasę zabezpieczeń, ale to są 
klasy, które pozwalają przechowy-
wać niewielką ilość pieniędzy.

R.T. Czy w swojej karierze za-
wodowej odnotował pan już takie 
zdarzenie?

M.S. – Nie, to jest pierwszy 
przypadek w mojej dotychczasowej 
pracy, a pracuję w bankowości bli-
sko 40 lat, 25 lat na stanowisku w 
Pyrzycach, no i dotychczas nie spo-
tkałem się z takimi przypadkami. 
Chociaż doskonale wiemy, że nie 
jest to pierwsze zdarzenie w Polsce.

Na koniec podkreślę, że zda-
rzenie, o którym mówimy, nie ma 
wpływu na funkcjonowanie banku, 
funkcjonujemy tak samo, jak funk-
cjonowaliśmy do tej pory, jest pe-
wien kłopot z lokalem, z którym so-
bie zapewne w miarę szybko pora-
dzimy, natomiast, tak, jak już wcze-
śniej mówiłem, środki zdeponowane 
przez klientów naszego banku są 
bezpieczne i to zdarzenie na pewno 
nie będzie miało wpływu na dalsze 
bezpieczeństwo tych środków.

RT

Prezes Zarządu 
Pyrzycko-Stargardzkiego Banku  
Spółdzielczego Mirosław Skrobek
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29 maja 2017 roku Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc podpisała z wy-
łonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wy-
konawcą, tj. BUDPAK Paweł Szubert umowę na wykonanie budowy chod-
nika w miejscowości Turze w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przewidywany 
koszt wykonania zadania wynosi 99 691,50 zł. Termin zakończenia zadania 
planowany jest na 30.11.2017 r. 

Budowa chodnika w miejscowości Turze
– w trybie zaprojektuj i wybuduj

14 września 2017 r. w Ho-
telu Salvador odbyła się pierw-
sza część dwudniowej konferencji  
„SKUTECZNIE PRZECIW PRZE-
MOCY”. Konferencja szkoleniowa – 
jak skutecznie pomagać została zor-
ganizowana przez Marzenę Podziń-
ską, Burmistrz Pyrzyc pod patrona-
tem Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierda Ge-
blewicza  i  Magdaleny Izabeli Ko-
chan, posła na Sejm RP. Konferencję 
prowadziła pani Teresa Mamos, dy-
rektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Pyrzycach.

Część wykładowa konferencji 
obejmowała następujące zagadnienia:
- „Strategię pracy z ofiarami prze-
mocy”, którą przedstawiła pani 
Wanda Paszkiewicz wiceprezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Przeciwdzia-

łania Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia”, kierownik Ogólno-
polskiego Pogotowia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
oraz Studium Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie.
- „Sytuację dziecka w rodzinie do-
tkniętej przemocą w rodzinie” za-
prezentowała pani Małgorzata Gon-
tarek, dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Warsza-
wie i Trener Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego.
- Wykład pt. „Od konfliktu do porozu-
mienia” poprowadził pan Marek Pie-
trasik prezes Fundacji, szkoleniowiec 
w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyż-
szej Szkole Menadżerskiej      w War-
szawie oraz Fundacji Porozumienia 
Społecznego i Integracji w Szczecinie.
- Informację o „Szkole dla rodzi-
ców” przedstawiła pani Teresa Ma-

PIERWSZA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

„SKUTECZNIE 
PRZECIW PRZEMOCY”

mos, dyrektor Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Pyrzycach.
- Pani Patrycja Urban – Malada Pro-
kurator Rejonowy w Pyrzycach omó-
wiła zagadnienie „Pomoc, a kara”.

W szkoleniu uczestniczyło około 
90 osób, w tym dyrektorzy i pedago-
dzy szkół z terenu Gminy Pyrzyce  
i Powiatu Pyrzyckiego, Zastępca ko-
mendanta i reprezentanci Powiato-
wej Policji w Pyrzycach, komendant 
i przedstawiciele Straży Miejskiej 
w Pyrzycach, dyrektor  i pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pyrzycach, przedstawiciele Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej ESKULAP, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach, Małgorzata 
Piotrowska radna Rady Miejskiej  
w Pyrzycach, sołtysi, dyrektor  
i przedstawiciele Poradni Psycholo-
giczno - Pedagogicznej w Pyrzycach, 
kuratorzy sądowi, przedstawiciele 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Domu Dziecka w Pyrzycach, 
oraz  Aleksandra Dzioba przedstawi-
ciel Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie.

Marzena Podzinska, Burmistrz 
Pyrzyc podziękowała za organiza-
cję konferencji szkoleniowej: pani 
Renacie Tudek, pełnomocnikowi ds. 
Uzależnień i Zdrowia, Teresie Ma-
mos, dyrektorowi Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Pyrzycach, 
Agnieszce Gajewskiej-Kucy,pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Dawidowi Symela kierownikowi Re-
wiru Dzielnicowych Komendy Po-
wiatowej Policji w Pyrzycach oraz 
Michałowi Maduzi. komendantowi 
Straży Miejskiej w Pyrzycach.

Druga część konferencji obej-
muje warsztaty „Jak pomagać osobie 
przeżywającej stratę, smutek, cierpie-
nie, samotność, wstyd, bezradność, 
stres, lęk, gniew i myśli samobójcze” 
prowadzone przez panią Małgorzatę 
Gontarek.

Konferencja jest pierwszą z cy-
klu, który planujemy kontynuować 
rokrocznie ze względu na ważność 
tematu jakim jest przemoc.

Turniej Miast 

W przedostatni weekend sierp-
nia w Lipianach odbył się kolejny 
już Turniej Miast. Jest to impreza, 
która zdobyła sobie uznanie miesz-
kańców Lipian i regionu, ale też za-
przyjaźnionych z mieszkańcami Li-
pian Niemców z Prenzlau oraz part-
nerskiego miasta Wietzendorf i wielu 
innych miejscowości w Niemczech. 
Do Lipian na turniej przybyli także 
byli, przedwojenni mieszkańcy Li-
pian i powiatu myśliborskiego, któ-
rzy od wielu lat odwiedzają w tym 
okresie Lipiany. Tegoroczna edycja 
turnieju miała, jak poprzednie, swój 
motyw przewodni, w tym roku były 

nim tradycje dożynkowe w polskiej 
kulturze ludowej. W trakcie trzech 
dni odbyły się spotkania partnerskie, 
w trakcie których wymieniano po-
glądy na temat przyszłej współpracy 
i nowych partnerstw, warsztaty wy-
konywania wieńców dożynkowych, 
prezentacje ludowych obrzędów, 
występy ludowe. Były także emocje 
sportowe, w których uczestniczyły 
drużyny z Lipian i Niemiec. Turniej 
Miast był dofinasowany z Funduszu 
Małych Projektów w ramach Pro-
gramu Współpracy INTERREG VA.

PP
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PP – Zna pan jednostkę od pod-
szewki, jakie są priorytety w zarzą-
dzaniu komendą na najbliższe mie-
siące, lata?

St. bryg. mgr inż. Jacek Mar-
chlewicz - Na najbliższe miesiące 
trochę ostrożnie ze względu na budżet 
finansowy, dużym wyzwaniem jest 
stan techniczny komendy, praktycz-
nie od momentu, jak tu się wprowa-
dziliśmy od 1997 roku nie były prze-
prowadzone inwestycje remontowe i 
dlatego najważniejsza jest poprawa 
stanu technicznego budynku. Jeśli 
chodzi o  sprawy organizacyjne, tro-
chę ludzi odeszło ze służby na zaopa-
trzenie emerytalne, nastąpiły roszady 
kadrowe, nowe osoby objęły stano-

Komendant powiatowy straży 
już nie p.o.

Komendant powiatowy straży - St. bryg. mgr inż. Jacek Marchlewicz

Po szkole pożarniczej rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej w 
Pyrzycach w lipcu 1992 roku, zastępcą komendanta został w stycznia 
1999 roku i był nim do czasu powierzenia mu obowiązków komendanta 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach 12 maja 2017 roku. 

wiska i trzeba z tymi ludźmi popra-
cować. Ale ochrona przeciwpoża-
rowa, to nie tylko komenda, to rów-
nież jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej, ich wyposażenie i wyszkole-
nie, a na najbliższe lata to poprawa 
systemu alarmowania tych jedno-
stek, chciałbym popracować w takiej 
działce łącznościowej, może udałyby 
się spiąć te jednostki informatycz-
nie. Oprócz tego są codzienne za-
dania ustawowe, szeroko rozumiana 
prewencja społeczna, współpraca ze 
szkołami, przedszkolami, ale też se-
niorami, bo o nich nie można zapo-
minać i to nasz najważniejszy wysi-
łek, no i nasza codzienna służba.

PP

Od kilku tygodni krąży po Prze-
lewicach wieść, że gmina chce 
oddać ogród dendrologiczny z 
pałacem i całym dobytkiem na rzecz 
Zachodniopomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowi-
cach, czy to jest prawda?

-„Od dłuższego czasu staramy 
się pozyskać środki na utrzymanie 
ogrodu, staramy się pozyskać part-
nerów, ale z mizernym skutkiem. 
Przeprowadziłem rozmowy na temat 
współpracy ogrodu z Urzędem Wo-
jewódzkim, z Urzędem Marszałkow-
skim w Szczecinie, oba urzędy za-
oferowały nam pomoc w pozyskiwa-
niu środków unijnych na potrzeby 
ogrodu, niestety na bazie takich środ-
ków ogród nie może zarabiać i w tym 
jest problem. Kolejne kroki skierowa-
łem wraz z panią dyrektor ogrodu do 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

Ogród Dendrologiczny 
w Przelewicach 

przejmą Barzkowice
Złożyliśmy tam propozycję bardziej 
intensywnego wykorzystania naszego 
ogrodu na potrzeby szkoleniowe 
ośrodka. Po kilku dniach zadzwonił 
do mnie dyrektor ośrodka Adam Kali-
nowski i przekazał mi informację, że 
są zainteresowani pełnym przejęciem 
ogrodu i prosi o przekazanie szeregu 
informacji na jego temat. Informację 
tę przekazałem pracowniom ogrodu, 
by się nie dowiadywali z innych źró-
deł i radnym gminy, którzy dali mi 
zielone światło do prowadzenia na 
ten temat rozmów, teraz czekamy na 
konkrety ze strony dyrektora Adama 
Kalinowskiego z Barzkowic” – po-
wiedział nam wójt Przelewic Mie-
czysław Mularczyk  

PP

6 września 2017 roku podpisano umowę z firmą BUDPAK Paweł Szubert 
z siedzibą w Stargardzie na realizację zadania „Przebudowa ulicy Słowac-
kiego w trybie zaprojektuj i wybuduj”.  

 W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ul. Słowackiego 
od skrzyżowania z ulicą Sportową do skrzyżowania z drogą wewnętrzną na 
wysokości działek 26/3 i 25/2) oraz droga wewnętrzna (dz. 311/11, tzw. od-
noga)  do wybudowanych budynków przy ul. Słowackiego. Całkowity koszt 
zadania to 522 750,00 zł 

 

Przebudowa ulicy Słowackiego 
w trybie zaprojektuj i wybuduj
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18 maja 2017 roku Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc podpisała 
umowę na wykonanie budowy pieszojezdni przy Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Eskulap Sp. z o. o. w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wy-
konawcą prac jest firma Usługi Sprzętem Budowlanym, Usługi Transportowe 
Ksel Jan. Przewidywany koszt wykonania zadania wynosi 59 593,50 zł. Ter-
min zakończenia zadania planowany jest na 02.10.2017 r.

Budowa pieszojezdni przy Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eskulap  
Sp. z o. o.

Od 1 września dyrektorem nowej 
Szkoły Podstawowej jest Ireneusz 
Szymański, znany niektórym jako 
były wójt gminy Warnice.

R.T. -  Przed objęciem stanowi-
ska dyrektora nowej Szkoły Pod-
stawowej w Pyrzycach gdzie pan 
pracował?

Ireneusz Szymański - Ostatnio by-
łem naczelnikiem Działu Zarządza-
nia Majątkiem w Powiecie Myślibor-
skim, zarządzałem 17 jednostkami,  
a do sierpnia 2016 roku byłem dy-
rektorem Zespołu Szkół im. Nobli-
stów Polskich w Myśliborzu, w skład 
którego wchodziło Liceum Ogólno-
kształcące i Gimnazjum nr 1, tam 
pracowałem 5,5 roku od stycznia 
2012 do maja 2017 roku.

R.T. - Nowe zadania - przetwo-
rzenie 2 gimnazjów, Mistrzostwa 
Sportowego i Gimnazjum Publicz-
nego w szkołę podstawową.

Nowa podstawówka
z nowym dyrektorem 

Dyrektorem nowej 
Szkoły Podstawowej

 - Ireneusz Szymański

W pyrzyckiej oświacie zmiany. Nowa, wymuszona reformą placówka i jej nowy, wy-
łoniony w konkursie dyrektor, wszystko przy ulicy Rejtana, w budynku nieistniejącego 
już gimnazjum. 

I.Sz. - Informacja jest prawi-
dłowa. Uchwałą Rady Miejskiej  
w Pyrzycach gimnazja weszły w skład 
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Mi-
strzostwa Sportowego i Publiczne 
funkcjonuje jeszcze i będzie wyga-
szane przez 2 lata, a w tym czasie 
będziemy tworzyć podwaliny szkoły 
podstawowej, gdzie mamy nabór do 
dwóch klas pierwszych, kl. IV, VI i VII 
i jest to około 120 uczniów.

R.T. – To dużo dzieci, czy dla ta-
kiej szkoły mało?

I.Sz. -  Jeżeli chodzi o klasy I, to 
już tworzymy podwaliny pod SP i są 
dwa oddziały kl. I w jednej jest 24 
w drugiej 25 uczniów. Rada Miej-
ska pozwoliła na utworzenie już in-
nych klas SP. Rodzice zadeklarowali 
chodzenie dzieci do klas IV, VI i VII  
w klasach jest ponad 20 uczniów. 
Komfortowo byłoby, aby dzieci po-
szły do szkoły według obwodów wtedy 

cała szkoła siedmioklasowa byłaby 
zapełniona, na dzień dzisiejszy część 
dzieci z naszego obwodu chodzi do 
szkoły przy ulicy Poznańskiej.

R.T. - Co z Gimnazjum Mistrzo-
stwa Sportowego, czy w związku z 
reformą zniknie i profil siatkarski?

I.Sz. -  Nic się nie zmieniło, 
chcemy, żeby nasza szkoła była utoż-
samiana z siatkówką, przyjęła się  
w tej szkole, a szkoła jest rozpozna-
walna jako Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego. Te sukcesy przekładają 
się na to, że uczniowie są rozpozna-
walni w woj. zachodniopomorskim 
i będziemy to kontynuować. Był za-
mysł utworzenia klasy w szkole pod-
stawowej, ale nie wyszło rodzice się 
rozmyślili. 

R.T. - W związku ze zmianami 
w szkolnictwie istnieje zagrożenie, 
że jakaś grupa pracowników po-

cząwszy od administracji i nauczy-
cieli straci pracę w ciągu roku czy 
dwóch lat?

I.Sz. - Analizowaliśmy sytuację, 
wszystko zależy od tego, jaki będzie 
nabór w przyszły roku. Odejdzie 6 
klas gimnazjalnych, więc automa-
tycznie zmniejszy się liczba godzin, 
dotknie to matematyków, polonistów 
i językowców. Będziemy wszystko ro-
bić, żeby jak najmniej osób straciło 
pracę, na dzień dzisiejszy nie było 
żadnych zwolnień, jest nawet trochę 
nadgodzin.

Powiatowy rzecznik konsumen-
tów w Pyrzycach przypomina o moż-
liwości odstąpienia od umowy sprze-
daży w terminie 14 dni od zawarcia 
umowy, jeżeli umowa została za-
warta poza siedzibą przedsiębiorcy 
(np. na pokazie lub w domu konsu-
menta) lub na odległość (np. przez 
internet).

Powiatowy rzecznik konsumen-
tów otrzymał informację, że 30 sierp-
nia w Pyrzycach w jednym z lokali 
miało miejsce spotkanie, na którym 
oferowano do sprzedaży maty uzdra-
wiające, zestawy garnków oraz od-
kurzacze. W spotkaniu brały udział 
głównie osoby starsze na podstawie 
otrzymanych zaproszeń. W wyniku 
namów osób prowadzących spotka-
nie, w tym wskutek wywarcia na 
uczestnikach wrażenia, że zapropo-
nowana cena jest korzystna lub, że 
zostali szczęśliwymi zwycięzcami 
loterii, w wyniku której mogą kupić 
towary po niższej cenie, szereg kon-
sumentów dokonało zakupu towa-
rów po zawyżonej cenie. Rzeczywi-
sta wartość towarów oferowanych na 
pokazie może być dużo niższa (na-
wet kilkakrotnie) niż cena, za jaką 
konsumenci nabywali towary. Po-
nadto towary sprzedawane były też w 

systemie ratalnym (z jednoczesnym 
zawarciem umowy kredytu banko-
wego), co dodatkowo powiększało 
koszty umów. 

Przypominam, że osoby, które 
dokonały zakupu poza siedzibą 
przedsiębiorcy lub na odległość 
mogą w ciągu 14 dni bez podawa-
nia przyczyny odstąpić od umowy. 
W tym celu należy sporządzić pi-
semne oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy i wysłać listem poleconym 
na adres sprzedawcy. Wzór oświad-
czenia sprzedawca powinien wręczyć 
kupującemu przy zawarciu umowy. 
Jednocześnie konsumentom, którzy 
są zadowoleni z dokonanych zaku-
pów życzę satysfakcji z zakupionych 
towarów.

Pomoc w powyższym zakresie 
można uzyskać u rzecznika konsu-
mentów  w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4 (pokój 121) 

tel. 91 88 11 346
rzecznik@pyrzyce.pl

KUPIŁEŚ DROGIE GARNKI,
 CUDOWNE MATY 
– MOŻESZ ODSTĄPIĆ 
OD UMOWY SPRZEDAŻY W CIAGU 14 DNI.

Ponad 5 lat Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach próbuje zbyć nierucho-
mość 0,87 ha zabudowaną placykiem 
i garażami w miejscowości Czernice, 
opuszczoną kilka lat temu przez Dom 
Dziecka. Przeprowadzono już w celu 
zbycia nieruchomości 7 przetargów 
i 6 rokowań; z ceny sprzedaży z 2,5 
miliona złotych określonej przez rze-

czoznawcę w 2012 roku do roko-
wań ,które Starostwo zaplanowało 
na 25.08.2017 r. w cenie 970 000 
zł. Niestety do tych ostatnich roko-
wań nikt nie przystąpił, a nierucho-
mość, która mogła zostać sprzedana 
po ustawowych obniżkach za 485 ty-
sięcy złotych nadal będzie stanowiła 
majątek Starostwa Pyrzyckiego. 

PP 

Nie ma ani 2,5 miliona, 
ani pół miliona
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 Bractwa strzeleckie i ich hi-
storia ściśle powiązana była z hi-
storią miast i mieszczaństwa. Już 
w VII wieku  zaczęły tworzyć 
się organizacje miejskie, zrzesza-
jące rzemieślników, którzy ćwi-
czyli umiejętności strzelania do 
celu, a w sytuacji zagrożenia sta-
nowili straż cywilną biorącą udział 
w obronie miasta przed wrogiem. 
Kiedyś ćwiczono strzelania z łu-
ków i kusz, a po wynalezieniu 
prochu strzelniczego do miota-
nia pocisków zastąpiono je bro-
nią palną. Bractwa strzeleckie po-
wstawały ze względów ekono-
micznych i politycznych, uczestni-
czyły w decydowaniu o sprawach 
miejskich, prowadzeniu handlu  
i rzemiosła. Ich niezależność wią-
zała się z udziałem w odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo  
i obronę miast. Miały swoich 
świętych patronów, swoje odznaki 
i symbole, specjalne ubiory, sztan-
dary, statuty zawierające instruk-
cję i obowiązki członków oraz re-

guły postępowania dotyczące orga-
nizacji wszelkich wydarzeń. Człon-
kami bractw strzeleckich mogły zo-
stać osoby bez skazy. Byli to przede 
wszystkim członkowie władz miej-
skich, szanowani powszechnie rze-
mieślnicy i kupcy. Płacili opłatę 
wpisową i roczną składkę. Z cza-
sem bractwa strzeleckie stały się or-
ganizacjami dbającymi o wyszkole-
nie wojskowe mieszczan. Organizo-
wano (najczęściej w niedzielę) tur-
nieje strzeleckie. Strzelano do celu, 
który wyglądem przypominał ptaka, 
zazwyczaj koguta, czyli po staropol-
sku kura. Stąd też wywodzi się na-
zwa bractw  w Polsce – bractwa kur-
kowe. Bractwa strzeleckie za swój 
udział w obronności miast otrzy-
mywały wiele przywilejów i praw. 
Stawały się bogate i elitarne. Liczne 
nagrody i przywileje otrzymywali 
zwycięzcy turniejów strzeleckich. 
Najlepszy strzelec, który strącił 
kura z żerdzi otrzymywał srebrny 
łańcuch z wizerunkiem kura i ty-
tuł króla kurkowego na okres jed-

nego roku. Przez ten czas nie płacił 
podatków do kasy miejskiej i mógł 
bez cła sprowadzać piwo, wino i 
inne towary. Na tych samych zasa-
dach zakładano bractwa strzeleckie 
w Polsce.

W Pyrzycach dom strzelecki 
funkcjonował na podwalu mię-
dzy ulicą Młyńską i wałem opodal 
Młyna Fortecznego. Znajdowała się 
tam również sama strzelnica (wi-
doczna na fotografii). Ślady po torze 
strzeleckim zachowały się do cza-
sów współczesnych. Do lat 60-tych 
XX wieku teren był nawet wykorzy-
stywany,  jako strzelnica. 

Pod koniec XIX wieku w skład 
bractwa wchodziło 78 osób: 7 
członków honorowych, 2 królów, 
głównodowodzący, plutonowy i 65 
strzelców. Coroczne zebrania odby-
wały się trzeciego dnia Wielkanocy, 
do 1832 roku – 11 maja, w trzeci 
dzień Zielonych Świąt odbywały się 
zawody sportowe. Święto kurkowe 
w XX wieku połączone było z po-
pisami kuglarskimi, „wesołym mia-

Pyrzyckie bractwo strzeleckie

steczkiem”, ludowym festynem  
i jarmarkiem.1   

Prezentowana litografia (ze 
zbiorów własnych) przedstawia 
siedzibę bractwa wraz ze strzel-
nicą, powstała w 1870 roku  
i była autorstwa Alberta Pitta.   

 

1 Wykorzystano materiały: E.Ry-
mar, „Pyrzyce i okolice poprzez 
wieki”, 2009
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Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie
 informuje o możliwości składania wniosków

Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 04 października 2017 r.  do 31 października 2017 r. do godz. 15.00

Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów jednak nie więcej niż 300 tys. zł na jednego wnioskodawcę.

1. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych  
od rybactwa 
Limit środków w naborze: 1 200 000,00 zł. 

2. Zakres tematyczny operacji - Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia 
Limit środków w naborze: 600 000,00 zł. 

3. Zakres tematyczny operacji - Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach 
 historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.
Limit środków w naborze: 1 400 000,00 zł 

4. Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji,  
walka z kłusownictwem.
Limit środków w naborze: 407 137,24 zł

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie 
pomocy, wniosek o płatność, wzór umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju:  
www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PORiM – ogłoszenie + pliki do pobrania” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego: http://poryby.wzp.pl/. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze 
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78 w godzinach 
7.30-15.30.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Odnosząc się do pańskiego 
pierwszego zapytania:

 (…) Proszę o informacje na te-
mat podejmowanych działań zmie-
rzających do prawidłowego, zgod-
nego z przepisami oznakowania 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bo-
gusława i 1 Maja? (…)

pragnę poinformować, że 
26.06.2017 roku do Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach wpłynęło pismo 
mieszkańca Pyrzyc, w którym to pi-
śmie została poruszona kwestia pil-
nego spowodowania dla bezpieczeń-
stwa rowerzystów i pieszych nama-
lowania na istniejącej w mieście 
ścieżce rowerowej poziomych znaków 
„sylwetka roweru” oraz stawiania 
w zatoczkach z oznaczeniem „tylko 
dla samochodów dostawczych” po-
jazdów osobowych blokujących sku-
teczny przejazd rowerów na ścieżce 
rowerowej, a także idących tą ścieżka 
pieszych. W toku podjętych czynno-
ści ustalono, że sprawa dotyczy drogi 
W-119, którą zarządza Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Pyrzycach Zachod-
niopomorskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie, w związku z 
tym korespondencja został przesłana 
zgodnie z właściwością do Rejonu 
Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach Za-
chodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie celem 
rozpatrzenia.

Ponadto, odnosząc się do kwe-
stii poruszanej w piśmie z 26.06.2017 
roku, co do nieprawidłowości zwią-
zanych z zatrzymaniem pojazdów w 
Pyrzycach przy ul. 1-go Maja w za-
toczkach z oznaczeniem „Tylko dla 
samochodów dostawczych” Urząd 
Miejski w Pyrzycach zwrócił się pi-
smem z dnia 30.06.2017r., do Komen-
danta Powiatowego Policji w Pyrzy-
cach jak i Komendanta Straży Miej-
skiej w Pyrzycach o podjęcie stosow-
nych działań mających na celu wyeli-
minowanie wskazanych w omawia-
nym piśmie nieprawidłowości.

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach podjęli działania wspól-

nie z kierownikiem Rejonu Dróg Wo-
jewódzkich w Pyrzycach, w ramach 
których dokonano między innymi 
wstępnej analizy inwentaryzacji w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w 
Pyrzycach, w ramach której wyka-
zano, że nie ma ścieżki rowerowej 
wykonanej zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi i warunkami technicz-
nymi. Stwierdzono, że na całej dłu-
gości tzw. ścieżek rowerowych wystę-
pują tylko trzy znaki pionowe, a brak 
jest oznaczeń poziomych.

W wyniku podjętych działań Za-
chodniopomorski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Koszalinie pismem z 
dnia 31.08.2017 r. przedstawił stano-
wisko, w którym  między innymi zo-
bowiązał się do wykonania projektu 
RDW w Pyrzycach w terminie do 
końca bieżącego roku, w którym zo-
staną wzięte pod uwagę przepisy do-
tyczące oznaczenia dróg dla rowerów 
i pieszych wynikających z rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury i Roz-
woju z dnia 3 lipca 2015r., zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach. Ponadto Zachod-
niopomorski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Koszalinie w przedmiotowym 
stanowisku określił, że opracowany 
przez RDW projekt zmiany stałej or-
ganizacji ruchu drogowego po uzy-
skaniu stosownych opinii i zatwier-
dzeniu należy zaplanować do realiza-
cji w możliwie najkrótszym terminie.

Odpowiadając na pana następ-
nego pytanie:

(…) Proszę o informację na te-
mat podejmowanych działań związa-
nych z poprawą bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ulic Zabytkowa z ulicą 
1 Maja? (...)

informuję, że Urząd Miejski w Py-
rzycach pismem z dnia 19.07.2017r., 
zwrócił się do pana Olgierda Geble-
wicza Marszałka Województwa Za-

Pyrzyckie skrzyżowania 
i drogi rowerowe
W tym artykule dwa tematy drogowe, na które zwró-

cili nam uwagę mieszkańcy Pyrzyc. Ponieważ kompeten-
cje w zakresie administrowania drogami, ich remontami 
i modernizacją osadzone są w Koszalinie, Szczecinie, Py-
rzycach w Starostwie i Gminie, odpytywanie zaczęliśmy 
od gminy Pyrzyce.

chodniopomorskiego z prośbą o za-
jęcie stanowiska, czy przedstawiona 
koncepcja zmiany organizacji ruchu 
na drodze wojewódzkiej nr 119 na 
odcinku przebiegającym przez miej-
scowość Pyrzyce (skrzyżowanie ulicy 
1 Maja i ulicy Zabytkowej) poprzez 
wprowadzenie ronda najazdowego 
może zostać wdrożona przez Wydział 
Infrastruktury i Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczecinie. 
Podjęta inicjatywa miała na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa jak i uła-
twienie korzystania z dróg publicz-
nych mieszkańcom Pyrzyc, gdyż, jak 
się okazuje, dotychczas zastosowana 
organizacja ruchu na drodze woje-
wódzkiej nr 119 na odcinku przebie-
gającym przez miejscowość Pyrzyce 
(skrzyżowanie ulicy 1 Maja i ulicy Za-
bytkowej) tego w pełni nie zapewnia. 
Podjęcie takich działań spowodowane 
było również kierowanymi wielokrot-
nie przez mieszkańców Pyrzyc pety-
cjami i prośbami o wprowadzenie ta-
kiej zmiany organizacji ruchu, która 
umożliwiałaby bezkolizyjny wjazd na 
drogę nr 119 z ulicy Zabytkowej. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, podjęte zostały działa-
nia, w ramach których wypracowano 
koncepcję polegającą na wprowadze-
niu ronda najazdowego na drodze nr 
119 na istniejącym skrzyżowaniu ulicy 
1 Maja z ulicą Zabytkową. Ponadto 
przeprowadzone rozeznaniem co do 
funkcjonalności ronda najazdowego 
wykazało, że ronda najazdowe:  

- poprawiają bezpieczeństwo ru-
chu redukując czterokrotnie ilość 
punktów kolizji na tradycyjnym, czte-
rowylotowym skrzyżowaniu,

- powodują uspokojenie ruchu, co 
jest szczególnie pożądane na drogach 
dojazdowych,

- nie stanowią utrudnienia dla ko-
munikacji zbiorowej lub dla ewen-
tualnych przejazdów pojazdów 
ciężarowych,

- można je zastosować na skrzyżo-
waniach, na których brak miejsca wy-
klucza budowę małego ronda, koszty 
budowy są kilkukrotnie niższe od kosz-
tów budowy małego ronda lub bu-
dowy sygnalizacji świetlnej.

W wyniku podjętych działań wice-
marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego w swoim stanowisku za-
wartym w piśmie z dnia 21.08.2017r. 
skierowanym do Urzędu Miejskiego  
w Pyrzycach, wskazał, że zgodnie  
z uwarunkowaniami prawnymi wyko-
nanie dokumentacji oraz rzeczowa re-
alizacja zadania możliwa będzie po za-
warciu porozumienia pomiędzy gminą 
a zarządcą dróg, określającego szcze-
gółowe obowiązki każdej ze stron oraz 
udziału finansowy w zadaniu.

Jednocześnie informuje, że z ini-
cjatywy Burmistrz Pyrzyc Marzeny Po-
dzińskiej zostanie zorganizowane spo-
tkanie w dniu 16.10.2017r., o godz. 
13:00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzy-
cach mające na celu wstępne uzgod-
nienie dalszych przedsięwzięć w oma-
wianej sprawie, w którym już zadekla-
rował udział pan Olgierd Geblewicz, 
Marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Ponadto na organizo-
wane spotkanie zostanie również za-
proszony między Innymi Starosta Py-
rzycki oraz przedstawiciele Zachod-
niopomorskiego Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Koszalinie.

PP
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12 nowych pracowników, blisko 

170 hektarów ziemi i plac po PGR 
dla Ośrodek Badania Odmian Ro-
ślin Uprawnych w Nowych Liniach 
w gminie Bielice ogłoszono w me-
diach dwa miesiące temu. Inwesty-
cja w tej miejscowości i na tej nieru-
chomości miała się rozpocząć w roku 
przyszłym i miała kosztować kilka 
milionów złotych. Używamy czasu 
przeszłego, bo dziś takiej inwesty-
cji w planach nie ma. Okazało się, że 
rolnikom z tego terenu Agencja Nie-
ruchomości Rolnych obiecała kilka 
miesięcy temu, że grunty w Nowych 
Liniach będą ogłaszane do przetar-
gów dla rolników. Przetargi miały 
rozpocząć się już w pierwszym kwar-
tale tego roku, ale  do nich nie doszło. 
Po wielu rozmowach i dyskusjach na 
poziomie Szczecina rolnicy pyrzyccy 
poprzez Zachodniopomorską Izbę 
Rolniczą poprosili o pomoc Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa 
Jurgiela – „W nawiązaniu do prowa-
dzonej korespondencji, w imieniu Za-
rządu Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej uzupełniam informację w spra-
wie przekazania przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych OT w Szczecinie na 
potrzeby Stacji Doświadczalnej Oceny 
Odmian w Dąbiu części nieruchomo-
ści w obrębie Linie, gm. Bielice, pow. 
164,675 ha.

Dotąd kierownictwo szczeciń-
skiego oddziału ANR zapewniało rol-
ników z terenu powiatu pyrzyckiego, iż 
grunty, m.in. pochodzące z przedmiotu 
dzierżawy spółki FARMEX w obrębie 
Linie, w ramach procesu wtórnej re-
strukturyzacji zostaną przekazane na 
potrzeby rozwoju gospodarstw rodzin-
nych. Na posiedzeniu Rady Powiato-
wej ZIR zastępca dyr. Paweł Lisowski 
zapowiedział, że Agencja, wystawia-
jąc do przetargu w odrębnych termi-
nach poszczególne części przedmio-
towej nieruchomości, w tym osobno 
ośrodek gospodarczy, nie zastosuje 
zapisów uniemożliwiających kilku-
krotny udział tych samych oferentów 
w kolejnych przetargach. W przeciw-
nym razie miejscowi rolnicy planu-
jący produkcję zwierzęcą po wydzier-
żawieniu gruntów pozbawieni byliby 
szansy na późniejsze wydzierżawie-
nie budynków. Zaakceptowany przez 
ZIR oraz Radę Społeczną program 
restrukturyzacji został przez Agen-
cję zmieniony, co spotkało się z pro-
testem miejscowych rolników, wyra-
żonym w piśmie z 14 lutego br. ANR 
OT zapewniła (pismem zastępcy dy-
rektora Pawła Lisowskiego z 16 lu-
tego) o realizacji przetargów zgodnie 
z planem. Na kolejne nasze pisma nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Tymczasem 

Inwestycja w gminie Bielice odwołana
podczas spotkania w siedzibie ANR  
w dniu 14 lipca dyr. Jan Białkowski 
oficjalnie oznajmił, że ok. 160 ha grun-
tów w obrębie Linie wraz z budynkami 
zostanie przekazanych na rzecz SDOO 
w Dąbiu. Budynki mają zostać wybu-
rzone, nowy ośrodek zaprojektowany  
i wybudowany od podstaw. Na obsza-
rze około 3-krotnie większym niż obec-
nie prowadzona ma być działalność 
doświadczalna i gospodarcza.

Tak więc potrzeby miejscowych 
rolników oraz argumenty samorządu 
rolniczego zostały całkowicie pomi-
nięte. W związku z powyższym nasz 
wniosek z dnia 14 lipca o wstrzyma-
nie decyzji przekazania przez ANR OT 
w Szczecinie na potrzeby Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w Dąbiu 
części nieruchomości w obrębie Li-
nie, gm. Bielice, pow. 164,675 ha jest  
w pełni uzasadniony.”

„Specyficzne warunki glebowe i 
agrometeorologiczne w Nowych Li-
niach nie są reprezentatywne dla 
województwa zachodniopomor-
skiego. ANR dysponuje nieruchomo-
ścią rolną zabudowaną „IGLICE” 
w obrębie Iglice, gmina Resko, pow. 
łączna 165,9302 ha, której uwarunko-
wania doskonale nadają się do wery-
fikacji wartości odmian poszczegól-
nych gatunków roślin w skali całego 
województwa w ramach Porejestro-
wego Doświadczalnictwa Odmiano-

wego, prowadzonego dotąd w Dąbiu. 
Ponadto mamy ośrodek badawczy  
w Krzemlinie” – powiedział nam Wa-
cław Klukowski szef Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej w powiecie 
pyrzyckim.  

Minister wysłuchał rolników i od-
pisał kilka dni później  - „Odpowia-
dając na pismo z dnia 14 lipca 2017 
roku nr ZIR/JW./2636/17, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi infor-
muje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wycofał swoją zgodę na przeka-
zanie, w trybie art. 24a ust. 1 ustawy  
z dnia 19 października 1991 roku o go-
spodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa i Ziemią (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.), Cen-
tralnemu Ośrodkowi Badania Od-
mian Roślin Uprawnych w Słupi Wiel-
kiej na własność nieruchomości rol-
nej położonej w miejscowości Linie 
Nowe Gmina Bielice, oznaczonej jako 
działki nr 135, 138/2, 140/8 o łącznej 
powierzchni 164,6750 ha.”

Według pierwotnego planu Sta-
cja Doświadczalna Oceny Odmian 
w Dąbiu miała otrzymać nieodpłat-
nie nieruchomość w Nowych Liniach,  
a nieruchomość pozostawiona w Dą-
biu miała być przekazana miastu 
Szczecin na poszerzenie Szczecińskiej 
Podstrefy Ekonomicznej Euro–Park 
Mielec, dziś prezydent Piotr Krzystek 
i wójt Bielic Lech Twardowski mają 

problem. 10 września w Barzkowi-
cach odbyło się dość dziwne spotka-
nie przedstawiciela Ministra Rolnic-
twa, wojewody z reprezentacją rolni-
ków, w której uczestniczył także wójt 
Bielic Lech Twardowski, który pró-
bował interweniować w sprawie in-
westycji w Nowych Liniach, prosząc  
o zmianę decyzji ministerstwa. Tym 
oto sposobem Twardowski ma pro-
blem, w czyim interesie zabierać głos, 
rolników czy 12 miejsc pracy. 

   Moja dziennikarska powinność 
nakazuje mi, dla dobra materiału pu-
blicystycznego, być dociekliwym. 
Usiłowałem więc dopytać wójta 
Twardowskiego, kto wraz z nim na 
tym spotkaniu reprezentował pyrzyc-
kich rolników. Używając języka par-
lamentarnego, pan wójt spuścił mnie 
na drzewo. Nie chciał mi odpowie-
dzieć na moje, wydaje mi się proste 
pytanie. Kiedy nalegałem, tłumacząc, 
że chcę napisać artykuł, wójt, jakby 
mnie widział po raz pierwszy, spytał, 
czy jestem „dochodzeniowcem”, po 
czym ocenił dość nisko mój intelekt 
twierdząc, że i tak nic z tego nie zro-
zumiem. I miał rację, nie mogę zro-
zumieć zachowania wieloletniego, 
doświadczonego wydawałoby się sa-
morządowca, któremu zadałem naj-
prostsze pytanie.

RT

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach informuje, że z roku na rok poszerza się liczba podatników zobowią-
zanych do składania deklaracji VAT wyłącznie w formie elektronicznej.

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług z 2016 r. poszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do składania 
deklaracji  i informacji w zakresie podatku VAT w formie elektronicznej.

Obowiązek ten dotyczy nie tylko składanych deklaracji VAT-7, czy VAT-7K (art. 99 ust.11b ustawy o VAT), ale 
również informacji podsumowujących VAT-UE (art.100 ust.3 ustawy o VAT) i informacji podsumowujących  w obro-
cie krajowym VAT-27 (art.101a ust.2 ustawy o VAT).

Deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej składają wszyscy podatnicy VAT, którzy:
są obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
są dostawcami towarów lub przedsiębiorcami świadczącymi usługi w Polsce, dla których podatnikiem jest na-

bywca (mechanizm odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1pkt 7 ustawy o VAT,  lub nabywcami tych towarów 
lub usług);

są przedsiębiorcami kupującymi towary lub usługi na terenie kraju, dla których podatnikiem jest nabywca  (me-
chanizm odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1pkt 8 ustawy o VAT,  lub nabywcami tych towarów lub usług);

są usługodawcami lub usługobiorcami w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Obowiązek ten dotyczy również biur rachunkowych.
Deklaracje VAT-7, VAT-7K,  składane przez osoby fizyczne będące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT 

nie wymagają posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Dla podatników nie będących osobami fizycznymi niezbędne jest posiadanie przez osobę uprawnioną do podpisy-

wania deklaracji - podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Uwaga! Od 1 stycznia 2018 deklaracje VAT składane będą wyłącznie elektronicznie
Od stycznia 2018 roku każdy podatnik VAT będzie zobowiązany do składania deklaracji VAT do urzędu skarbo-

wego wyłącznie w formie elektronicznej.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach internetowych Urzędu Skarbowego w Pyrzycach oraz Izby 

Administracji Skarbowej w Szczecinie.

OBOWIĄZEK SKŁADANIA ELEKTRONICZNYCH
 DEKLARACJI VAT
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 22/2017, nr 
23/2017, nr 24/2017, nr 25/2017, nr 26/2017, nr 28/2017, nr 
29/2017, 30/2017, nr 31/2017, nr 32/2017, 33/2017, nr prze-
znaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie 
wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

 

Przebudowa oraz remont 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Mechowo, gmina Pyrzyce

8 września 2017 roku podpisano umowę z firmą Handlowo-Usłu-
gową „GEKO” Wojciech Gryczka z siedzibą w Mierzynie, na realizację 
zadania „Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Mechowo, gmina Pyrzyce”.  Wykonawca wyłoniony został w dro-
dze przetargu nieograniczonego. Koszt zadania to 500 000,00 zł. Ter-
min zakończenia zadania planowany jest na dzień 15.12.2017 r.

 

We wrześniu br. wójt gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk wraz z pa-
nią kierownik USC Małgorzatą Kędziorą odwiedził dwie dostojne jubilatki, 
mieszkanki naszego gminy. Okazją do spotkania były przypadające w tym cza-
sie jubileusze ich urodzin. Pani p. Helena Lachowska ukończyła 91 lat, a p. Ma-
rianna Jonasik 93 lata. 

Składając życzenia, wójt wręczył obu paniom listy gratulacyjne, a pani 
kierownik USC drobny upominek. Oby każdy kolejny dzień upływał w tak 
miłej i życzliwej atmosferze; życzymy zdrowia i pogody ducha na kolejne 
lata!

Anna Garzyńska

Piękne Jubileusze w naszej gminie
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Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

Tabliczka umieszczona na trawniku przed 
Urzędem Gminy w Bielicach. Wynika z niej, 
że palenie zakazane jest w całej gminie, 
mieszkańcy pewnie o tym wiedzą, ale udający 
się do Bielic niekoniecznie.

SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
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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 
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 72,66 m2 w Pyrzycach

tel. 692 561 929

Kupię
Kupię mały domek w Lipianach lub okolicy, może być 

w Pyrzycach lub okolicy  tel. 530 988 284

9 września 2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie drogi w Obrominie, która 
została wykonana w dwóch etapach. Przebudowa drogi polegała na ułożeniu 
nawierzchni z kostki typu polbruk wraz z wjazdami do granic działki.  Cał-
kowity koszt zadania to 974.057,55 zł. Koszt pierwszego etapu to 585.623,55 
zł, w tym planowane dofinansowanie z PROW w trakcie oceny na kwotę 
364.855,22 zł. Koszt drugiego etapu przebudowy drogi w miejscowości 
Obromino  to 388.434,00.

 

OFICJALNE OTWARCIE DROGI
 W OBROMINIE

Na ostatniej niezwyczajnej se-
sji radni powiatowi niewiele mieli 
do zrobienia, należało tylko odwo-
łać ze stanowiska etatowego członka 
zarządu powiatu Miłosza Łuszczyka 
z Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i powołać w jego miejsce Ewę Gą-
siorowską-Nawój z tej samej partii. 
Radni spisali się na tak zwany me-
dal, koalicja była za, opozycja była 
przeciw, to oczywiście tylko pogląd 
redakcji, bo głosowanie było tajne. 
Przed głosowaniem krótkie słowo 
wygłosił Łuszczyk mówiąc tajemni-
czo o swojej nowej drodze życia i wy-
zwaniu, jakie przed nim stoi. Starosta 
Stępień dziękował Łuszczykowi za 
jego 1,5 roczna pracę dla powiatu i na 
tym koniec. Ani pierwsza, ani druga 
wypowiedź nie nosiła  znamion ja-
kiejś większej wzajemnej sympatii, 
kwiatów  nie było, wiało chłodem. 
Pewnie za jakiś czas dowiemy się,  
o co faktycznie poszło między człon-
kami zarządu powiatu, że Łuszczyk 
zdecydował się powiedzieć PAS.  
O hardcorowej robocie drogowej, 

którą przydzielono Łuszczykowi już 
pisałem, o rosnącym wraz ze zbliża-
jącymi się wyborami ciśnieniem na 
Łuszczyka, żeby więcej łatał, wię-
cej kosił, więcej remontował też pi-
sałem. Dodatkowo dotychczas cał-
kiem teoretyczna wizja samorządu 
byłego członka zarządu powiatu zde-
rzyła się z praktyką i nie wytrzymała 
ciśnienia. Łuszczyk, jako radny opo-
zycyjny mógł niegdyś mówić, jak 
coś można zrobić, jakie to proste i sy-
pać pomysłami, dziś bańka pękła. Na 
początku napisałem, że Łuszczyka  
z PSL zastąpi Ewa Gąsiorowska-Na-
wój z PSL, bo ten stołek należy się 
wedle układu koalicyjnego dla PSL 
i nikt nie odważył się tego zmienić, 
z resztą dziś już nie chodzi o sprawy 
powiatu pyrzyckiego dziś chodzi już 
o przyszłoroczne wybory samorzą-
dowe i może pani Ewa Gąsiorowska-
-Nawój z Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego będzie kandydatem tej partii 
na wójta Przelewic? 

RT

Chłodne pożegnanie
Łuszczyka ze starostwem

13.06.2016 kupowałem gazetę,  
jak codziennie na ul. Jana Pawła. II 
- przejście przez ulicę do kiosku zaj-
muje 30 do 40 sek. Po stronie szpitala 
jest znak zakazu postoju (do 1min). 
Natomiast po stronie kiosku jest znak 
zakazu zatrzymywania i postoju. Ode-
zwała się we mnie,  na moja zgubę, 
żyłka społecznikowska i wracając do 
samochodu zrobiłem zdjęcie radio-
wozu nie w akcji stojącego na tymże za-
kazie. Zdjęcie w załączeniu. W zamian 
nadchodzący z parku funkcjonariusze 
zażądali ode mnie mandatu. Nadmie-
niam, że postój nie trwał więcej niż 1 
min. Odmówiłem zapłaty, ponieważ 
była to ewidentna zemsta. Skarga do 
komendanta poskutkowała mandatem 
dla funkcjonariuszy, o czym otrzyma-
łem informację pisemną. Zaocznie zo-
stałem skazany na mandat plus koszta. 
Złożyłem sprzeciw. 31.08.2017 na roz-
prawie sąd nie daje mi wiary, bo nie 
mam świadków, że stałem przed in-
terwencją mniej niż 1 min. Sprzedaw-

czyni pani Bernadetta nie chce wg. jej 
oświadczenia mieć nic z policją. Skąd 
mam wziąć świadków, jeśli wtedy nie 
sądziłem, że będę musiał udowadniać, 
że nie jestem wielbłądem. Zwracam 
się z prośbą do redakcji Puls Powiatu 
o apel o zgłaszanie się świadków in-
cydentu z 13.06.2016 r. kontroli sam. 
Land Rower naprzeciw kiosku z prasą 
na ul. Jana Pawła II. Wyznaczony ter-
min następnej rozprawy 24.10.2017 
godz. 14.45. Od ponad roku czuję się 
tak, jakby za to,  że zareagowałem na 
nadużycia, napluł mi ktoś w twarz. 
Jest to dowód na to, że nic nie zmie-
niło się w postępowaniu tych, którzy 
czują się bezkarni. Z góry dziękuję za 
pomoc w poszukiwaniach świadków w 
załączeniu zdjęcie sytuacji.

Kazimierz Jedynak
ul. Wojska Polskiego 38
te. 603720070

W okresie wakacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pyrzycach poddano modernizacji halę główną warsztatów 
szkolnych. 

Dzięki środkom finansowym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wy-
mieniono pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską i orynnowaniem, za-
montowano 12 sztuk świetlików dachowych łukowych z płyt z poliwęglanu. 
Aby zapewnić właściwą temperaturę na hali, wymieniono okna, a także wsta-
wiono nową bramę wjazdową. Wnętrze hali głównej, tj. ściany i sufit zostały 
wyrównane oraz pomalowane. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków 
zabezpieczono i pomalowano betonowe posadzki.    

Prace te znacznie poprawiły bezpieczeństwo i komfort pracy zarówno na-
uczycieli, jak i uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Całkowity koszt remontu hali głównej warsztatów szkolnych wyniósł 140 
tys. zł.

Estera Witkowska

REMONT HALI GŁÓWNEJ WARSZTATÓW SZKOLNYCH 
w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach
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11 września 2017 roku w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach od-
było się spotkanie Marzeny Podziń-
skiej, Burmistrz Pyrzyc z zarząd-
cami nieruchomości, przedstawicie-
lami wspólnot  i Spółdzielni Miesz-
kaniowych z terenu Gminy Pyrzyce. 
Tematem spotkania było omówie-
nie sposobu przejęcia przez Wspól-
noty Mieszkaniowe oraz Spółdziel-
nie Mieszkaniowe obowiązku skła-
dania deklaracji, pobierania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi  i przekazywanie tych opłat na 
rzecz Gminy, zgodnie z art. 2 ust. 3 i 

13 października mieszkańcy 
gminy Bielice obchodzić będą 
święto, które łączy wspomnienia  
z teraźniejszością – 70-lecie edu-
kacji. Najstarsi zapewne pamię-
tają  trudne początki szkolnictwa  
po wojnie, najmłodsze pokolenie 
uczniów szkoły urodziło się już w 
czasach, gdy placówka nosiła dum-
nie imię Jana Pawła II, ale była jesz-
cze Zespołem Szkół Publicznych w 
Bielicach. Od bieżącego roku obo-
wiązuje nowa nazwa: Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Bielicach.

Wielu mieszkańców naszej 
gminy z nostalgią wspomina czasy, 
gdy niemal w każdej miejscowo-
ści była szkoła, a nauczyciele na-
wet po lekcjach pilnowali, by dzieci 
na czas wróciły z podwórek do do-

 Święto Edukacji w gminie Bielice
mów i odrobiły zadane prace. Jed-
nak czasy małych szkół już dawno 
minęły. W roku 1998  oddano do 
użytku budynek, do którego przywo-
żone są dzieci z terenu całej gminy. 
Obecnie szkoła liczy 390 uczniów 
 z 12 miejscowości. Zatrudnia 38 na-
uczycieli i 7 pracowników obsługi. 
Od 10 lat jej dyrektorem jest pani 
Małgorzata Woronowicz.  

Bogactwem szkoły są jej ucznio-
wie. Wśród absolwentów szkół na-
szej gminy działających na jej te-
renie przez 70 lat są prawnicy, na-
uczyciele, lekarze, duchowni, po-
licjanci, strażacy, rolnicy… Długa 
byłaby lista wszystkich zawodów, 
do których podstawowe przygoto-
wanie mieszkańcy gminy zdobyli  
w szkołach podstawowych i w bie-

lickim gimnazjum. Świetne wy-
niki egzaminów gimnazjalnych 
 z ostatnich lat dają  pewność, że 
uczniowie byli doskonale przygoto-
wani do dalszej nauki. Chętnie wy-
bierali renomowane licea i technika 
w naszym regionie, a następnie do-
bre szkoły wyższe. Byli wśród nich 
laureaci wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych.  Nasi absolwenci 
odnosili również sukcesy sportowe, 
niektórzy są reprezentantami Polski 
w swoich dyscyplinach, np. Bartosz 
Łastowski to młoda gwiazda drużyny 
amp futbolu, a Weronika Maćkowiak 
staje na podium w zawodach  sumo. 
To tylko przykłady z ostatnich lat. 

Cieszymy się, że wspólnie bę-
dziemy świętować. Nauczyciele, 
uczniowie, ich rodzice i dziadko-

wie, którzy przecież sami byli kie-
dyś uczniami. Niektórzy odnajdą 
się na starych fotografiach, inni po-
wspominają tych, którzy wprowa-
dzili ich w świat wiedzy, nauczyli 
czytać i liczyć, zainteresowali ota-
czającym światem i historią. Ser-
decznie do tego zachęcamy i zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych 
13 października do Bielic. 

Program uroczystości
10.00 – Msza św. w kościele pa-

rafialnym pw. MB Królowej Polski
11.00 – Radosny przemarsz do 

szkoły
12.00  – Uroczysta akademia
13.00 – Poczęstunek połączony 

z czasem wolnym i zwiedzaniem 
szkoły

SPOTKANIE ZE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI 
W SPRAWIE OMÓWIENIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289.  W spotkaniu wzięło udział 41 
osób. Od 01.01.2018 roku Gmina Py-
rzyce wprowadza ustawowy obowią-
zek składania deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w budynkach wielo-
lokalowych, co oznacza, że powyż-
sze deklaracje od 1 stycznia 2018 
roku będą przyjmowane wyłącznie 
od wspólnot mieszkaniowych i spół-
dzielni mieszkaniowych. 
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