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W ubiegłym tygodniu w kanale 
niedaleko Stróżewa odnalezione zo-
stały zwłoki nieznanego mężczyzny. 
Po pierwszych oględzinach okazało 
się, że mogą to być zwłoki zaginio-
nego w nocy z 1 na 2 grudnia Daniela 
Szablewskiego, którego poszukiwała 
rodzina i policja. W miniony piątek 

W trakcie lektury lokalnej prasy wpadł mi w ręce list autorstwa pana T. 
Jarzębaka w numerze 1 (201) Pulsu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 stycz-
nia 2018 r.

Sprawa dotyczyła zebrania pyrzyckich działkowców w 2017 r., którzy 
mieli wypowiedzieć się, jakie stowarzyszenie ma dalej prowadzić pyrzyc-
kie ogrody.

Ustawa o ROD, na kształt której PZD intensywnie wpływał w Sejmie 
w 2013 r. została, jednakże tak skonstruowana, że aby ta decyzja działkow-
ców była wiążąca, to w zebraniu winno uczestniczyć 50% (albo 30% przy 
„powtórce” zebrania) wszystkich działkowców ogrodu. To są liczby, jakich 
nigdy nie oglądano na walnych zebraniach przez 35 lat istnienia PZD. Taki 
zapis w ustawie uchwalono, dlatego oczywiście, aby wciąż zostało po sta-
remu. No i zostało, pomimo że większość przybyłych działkowców była 
za opuszczeniem PZD. Przyszło ich jednak za mało, aby zebranie zgodnie  
z ustawą było ważne.

Szanowny wieloletni Panie Prezesie, pisze Pan, że to zebranie miało dać 
odpowiedź – komu działkowcy ufają i komu powierzą prowadzenie ogrodu. 
Ja pytam, o jakim zaufaniu Pan mówi? Działkowcy w ogromnej większości 
są tak zrażeni do PZD, że mają gdzieś Wasze zebrania, bo i tak wszystko jest 
ustawione i nic nie można na nich zmienić. Ja byłem przedstawicielem grupy 
inicjatywnej zbierającej podpisy za zwołaniem tego zebrania i niejednokrot-
nie spotkałem się z opiniami: „Ja zapłacę i mam to wszystko w nosie”. Takie 
jest do was, do PZD, zaufanie.

Na zebranie 20 października przyszło 130 działkowców niezadowolo-
nych z Waszego zarządzania. A na Wasze walne zebrania przychodzi może 
od 50 do, w porywach, 100 osób wliczając w to zarząd ogrodu i jego po-
pleczników. I takie walne decyduje o losach 1200 działkowców i wszystko 
jest już zgodne z prawem.

Co do organizacji zebrania, ma Pan rację, że byliście organizatorami - 
na nasz wniosek. Ale nie wie Pan, albo nie chce wiedzieć, że na walnym to 
działkowcy są gospodarzami zebrania. My, grupa inicjatywna zaprosiliśmy 
panią Burmistrz jako przedstawiciela gminy będącej właścicielem gruntów 
ogrodowych, a także zawiadomiliśmy redakcję TVK Aura. A Państwo chcie-
liście się ich pozbyć, jakim prawem? 

Pani prezes, jak zawsze zresztą, była tak arogancka, że posunęła się do 
wzywania Policji, aby usunąć z sali wolne media, mimo że sprawa doty-
czyła ważnej sprawy publicznej. Proszę się więc teraz nie dziwić, że Wasz 
reprezentant z okręgowego zarządu został również wybuczany. My go nie 
zapraszaliśmy.

Prawda jest taka, że wysysacie z działkowców pieniądze na swoje dostat-
nie życie, każecie walnym zebraniom ogrodowym dodawać do opłaty ogro-
dowej po 7 groszy/m2 działki na Wasze koszty, udajecie, że coś robicie dla 
ogrodów, a tak naprawdę nigdy przed działkowcami z tych pieniędzy się nie 
rozliczyliście. NIGDY. Wszystko przejadacie, pasiecie sobie brzuszki, jakieś 
zjazdy, mowa-trawa, obiadki, medale, pokłony dla prezesa Kondrackiego, 
całowanie sztandaru. Taka zabawa w PRL, ale ten system już minął, tylko 
relikt PZD jeszcze trwa. A prawda jest taka – dla działkowców wystarczy 
zarząd ogrodu, najlepiej niezależnego stowarzyszenia ogrodowego. Nie-
potrzebne są żadne struktury wojewódzkie czy centralne. Precz z wyzy-
skiem działkowców! 

Andrzej Kostyński

List otwarty
do prezesa okręgowego zarządu PZD 

w Szczecinie
pana mgr. Tadeusza Jarzębaka

po okazaniu zwłok rodzinie zaginio-
nego wiadomo już na pewno, że jest 
to poszukiwany Daniel Szablewski. 
Obecnie pod nadzorem prokuratury 
prowadzone jest dochodzenie, w ja-
kich okolicznościach mogło dojść do 
zgonu poszukiwanego, w tym celu 
wykonana zostanie sekcja zwłok.

Tragiczny finał
poszukiwań zaginionego

31.01.2018r. w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Lipianach 
odbyło się podsumowanie XVIII 
edycji Konkursu na „ Najaktywniej-
sze Szkolne Koło Krajoznawczo-
-Turystyczne 2017” w powiecie py-
rzyckim. Organizatorem uroczystości 
była Szkoła Podstawowa, burmistrz 
oraz MGOK w Lipianach.

W spotkaniu wzięli udział pod-
opieczni ośrodków specjalnych, 
uczniowie szkół, opiekunowie szkol-
nych kół krajoznawczo-turystycz-
nych, dyrektorzy szkół, burmistrz Li-
pian, wiceburmistrz Pyrzyc, hono-
rowi goście, wiceprezesi PTTK ze 
Szczecina.

Wśród wielu podziękowań za 
najistotniejsze należy uznać wyrazy 
uznania dla opiekunów kół i uczest-
ników 15 rajdów pieszych i rowe-
rowych po ziemi pyrzyckiej i za-
chodniopomorskiej. Choć już  sam 
udział dzieci i młodzieży z 12 szkół 
i placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych gmin powiatu pyrzyckiego 
zrzeszonych w SKKT PTTK zasłu-
guje na wielkie wyróżnienie, to jed-
nak w sposób szczególny uhonoro-
wano zdobywców trzech pierwszych 
miejsc:

I miejsce i nagrodę ufundowaną 
przez Zarząd ROS PTTK  w Szcze-
cinie zdobyło Szkolne Koło Krajo-

 Najaktywniejsze 
Szkolne Koło Turystyczne 2017

znawczo - Turystyczne przy Szkole 
Podstawowej w Brzesku, którego 
opiekunami są: Wojciech Zalewski  
i Justyna Gruszczyńska

II miejsce i nagrodę ufundowaną 
przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę Po-
dzińską zdobyło Szkolne Koło Krajo-
znawczo -Turystyczne przy Zespole 
Szkół w Lipianach z opiekunami: 
Lilianą Nowak, Beatą Maciejak, Jo-
lantą Schmach 

Nagrodę ufundowaną przez Sta-
rostę Pyrzyckiego za III miejsce 
otrzymało Szkolne Koło Krajoznaw-
czo-Turystyczne przy Szkole Podsta-
wowej w Mielęcinie z opiekunami: 
Zofią Wierzbicką i Ewą Denisewicz.

              
Wiceprezesi Zarządu PTTK ROS 

im. Stefana Kaczmarka ze Szczecina: 
pani Małgorzata Mania i pan Romana 
Przybyłowicz wręczyli także odznaki 
honorowe za aktywną działalność tu-
rystyczną na rzecz dzieci i młodzieży 
szkolnej, rozwój turystyki i krajo-
znawstwa dla opiekunów Szkolnych 
Kół Krajoznawstwa i Turystyki: 

Magdalenie Jakubowskiej – ŚDS 
Mielęcin

Elizie Siwek – ŚDS Mielęcin
Darii Pleszczuk – SP z oddzia-

łami integracyjnymi z Pyrzyc.
PP

Zdobywcy I miejsca -  Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne przy 
Szkole Podstawowej w Brzesku
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▼
Rozlicz się przez Internet - to najprostszy 
i najszybszy sposób złożenia zeznania PIT.

Szanowni Państwo, Drodzy Podatnicy!

	 Naczelnik	Urzędu	Skarbowego	w	Pyrzycach	zachęca	podatników	
do	złożenia	zeznania	podatkowego	przez	INTERNET.

W	formie	elektronicznej	bez	użycia	podpisu	elektronicznego	weryfiko-
wanego	za	pomocą	ważnego	kwalifikowanego	certyfikatu,	można	złożyć	
następujące	deklaracje	podatkowe:	PIT-36,	PIT-36L,	PIT-37,	PIT-38,	PIT-
39	oraz	korekty	zeznań	PIT-28.

	 Zeznania	podatkowe	PIT-36,	PIT-36L,	PIT-37,	PIT-38,	PIT-39	na-
leży	składać	do	30	kwietnia	2018	r.

Ministerstwo	Finansów	udostępnia	Państwu	bezpłatne	i	bezpieczne	na-
rzędzie	do	wysyłania	zeznań	na	stronie:		www.portalpodatkowymf.gov.pl	
(zakładka	e-deklaracje).

	 Chętnych	do	samodzielnego	złożenia	zeznania	podatkowego	drogą	
elektroniczną	zapraszamy	do	siedziby	Urzędu	Skarbowego	w	Pyrzycach,	
gdzie	w	Sali	Obsługi	Klienta	udostępnione	jest	w	godzinach	pracy	urzędu,	
stanowisko	 komputerowe	 przeznaczone	 do	 wysyłania	 zeznań	 podatko-
wych	przez	internet.

Ponadto informujemy, że w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 
do 13.00 pracownik Urzędu Skarbowego wspomaga podatników przy 
prawidłowym wysyłaniu zeznań przez internet.  ZAPRASZAMY.

Osoby chcące skorzystać z powyższej pomocy powinny zabrać ze 
sobą:

*	 	 	 	 wstępnie	 wypełnione	 zeznanie	 podatkowe	wraz	 z	 załącznikami	
(PIT-O,	PIT-ZG,	PIT-B)

*				kopię	informacji	PIT-11,
*				dowód	osobisty,
*				kwotę	przychodu	wykazaną	w	zeznaniu	rocznym	za	2016	rok
						(poz. 45 zeznania	PIT-28,	poz. 90	zeznanie	PIT-36	albo	poz.	141,	

jeżeli	podatnik		występuje	jako	małżonek,	poz. 13	zeznania	PIT-36L,	poz.	
64 zeznania	PIT-37	albo	poz.

							95	jeżeli	podatnik	występuje	jako	małżonek,	poz.	24	zeznania	PIT-
38,	poz.	20 zeznania

							PIT-39,	poz. 38 rocznego	obliczenia	podatku	przez	organ	rentowy	
PIT-40A/11A)

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
*				oszczędność	czasu,
*				łatwość	wypełnienia,
*				niskie	koszty	złożenia	deklaracji	podatkowej,
*				gwarancja	poprawności	składanej	deklaracji,
*				szybszy	zwrot	nadpłaty.

PITROZLICZ ▼

1 % podatku dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lipianach

Wypełniając	PIT	za	2017	r.		pamiętaj	o	swojej	
jednostce	Ochotniczej	Straży	Pożarnej.

	Jako	Organizację	Pożytku	Publicznego	wybierz	
Związek	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	RP	

w	zeznaniu	PIT	podaj	numer
KRS 0000 116 212

Cel szczegółowy 1 % wpisz nazwę OSP 
i jej adres:

OSP LIPIANY, ul. Plac Wolności 1 
74-240 Lipiany

	 31	 stycznia	 2018	 roku	 pan	 Władysław	 Sadłoń,	 Honorowy	 Obywatel	
Gminy	Pyrzyce,	mieszkaniec	Mechowa	i	najstarszy	mieszkaniec	naszej	gminy	
obchodził	102.	urodziny.	Marzena	Podzińska,	Burmistrz	Pyrzyc	odwiedziła	
jubilata	w	rodzinnym	domu,	wręczyła	list	gratulacyjny	oraz	urodzinowy	tort	
życząc	 kolejnych	 lat	 w	 zdrowiu,	 szczęściu	 i	 radości.	 Spotkanie	 odbyło	 się	 
w	bardzo	miłej,	ciepłej	i	rodzinnej	atmosferze.

Panu	 Władysławowi	 życzymy	 kolejnych	 wielu	 lat	 życia	 oraz	 zdrowia	 
i	gratulujemy	pięknego	jubileuszu.

	 W	 poprzednim	 wydaniu	 Pulsu	 
w	 artykule	 „Komin tapicerni czeka 
na zawalenie”	 pisaliśmy	 o	 jednej	 
z	interpelacji	radnego	Rady	Miejskiej	 
w	 Lipianach w	 sprawie	 złego	 stanu	
technicznego	komina	na	budynku	po	
byłym	 zakładzie	 produkcyjnym	 „ta-
picernia”	przy	ul.	Kopernika	1	w	Li-
pianach.		Dziś	mamy	stanowisko	wła-
ściciela	nieruchomości	w	tej	sprawie:	
„Komin ze względu, że znajduje się 
wewnątrz zakładu nikomu nie zagraża, 
ponadto jego stan jest dobry, wyko-

nany jest z cegły klinkierowej ze stalo-
wymi opaskami, a elementy stalowe na 
szczycie komina stanowią cześć insta-
lacji odgromowej. W roku ubiegłym, 
bez żadnego nakazu na moje zlecenie 
firma z podnośnikiem dokonała usu-
nięcia skorodowanych części komina  
i dziś nikt nie powinien mieć do jego 
stanu technicznego zastrzeżeń”	-	prze-
kazał	nam	Hubert	Lewandowski	wła-
ściciel	byłej	tapicerni.

Ze strony 
tapicerni 
nikomu nic 
nie zagraża
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Wójt gminy Bielice informuje, 
że gmina Bielice posiada w swoim zasobie 

nieruchomości na sprzedaż:
1. Pod zabudowę mieszkaniową
• Dz. 2/19 o pow. 0,0810 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie 
• Dz. 2/20 o pow. 0,0971 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 2/21 o pow. 0,0934 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 2/22 o pow. 0,0876 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 2/23 o pow. 0,0872 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 2/24 o pow. 0,1100 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 2/25 o pow. 0,1100 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 2/26 o pow. 0,1100 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 2/27 o pow. 0,1252 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 2/28 o pow. 0,0970 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie
• Dz. 162/1 o pow. 0,1623 ha położona w obrębie geodezyjnym Swochowo

2. Na cele produkcyjno – usługowe
• Dz. 325/4 o pow. 1,0835 ha położona w obrębie geodezyjnym Bielice

3. Na cele mieszkaniowe
• Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 67,80m2 położony w obrębie geodezyjnym 
Swochowo

4. Inne
• Dz. 2/15  (park) o pow. 1,1491 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice 
pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23.

2017 rok to pełne 12 miesięcy eksploatacji 
elektrowni wiatrowych w gminie Bielice, pełny 
rok do podsumowania zysków dla właścicieli, 
dzierżawców gruntów pod wiatraki i wpływów 
do budżetu gminy. Zwróciliśmy się do wójta Le-
cha Twardowskiego z prośbą o odpowiedź na 
kilka pytań dotyczących elektrowni wiatrowych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.01.2018 r. 
w sprawie udostępnienia informacji dotyczących 
spraw związanych z podatkiem od nieruchomości 
za elektrownie wiatrowe posadowione na terenie 
gminy Bielice informujemy, że:

PP - Jakie dochody osiągnęła Gmina Ko-
zielice z tytułu podatków od elektrowni wiatro-
wych w roku 2017 i plan na 2018?

Lech Twardowski - Dochody na dzień 
31.01.2018 r. jakie osiągnęła Gmina Bielice z ty-
tułu podatku od nieruchomości za elektrownie wia-
trowe wyniosły 892.941 zł. Plan na 2018 rok jest 
taki sam.

PP - Czy wyżej wymienione podatki płacone 
są przez właścicieli elektrowni w terminie?

LT- Podatek od nieruchomości za elektrownie 
wiatrowe jest opłacany terminowo.

PP - Według jakiej wykładni prawa (skład-
niki budowli) naliczane są w/w podatki?

LT - Gmina Bielice nowe prawo w zakresie na-
liczania podatku od nieruchomości od wartości bu-
dowli interpretuje w ten sposób, że podatek powi-
nien być naliczany od całości budowli, tj. zarówno 
od części budowlanych jak maszt i fundament jak i 
od części technicznych – ruchomych. 

PP - Jaki wpływ na posadowienie dużej ilości 
elektrowni wiatrowych w gminie Kozielice ma 
na inwestycje innego rodzaju?

LT - Posadowienie elektrowni wiatrowych na 
terenie gminy Bielice nie ma wpływu na innego ro-
dzaju inwestycje.

PP - Czy widzi pan inne korzyści poza płaco-
nymi podatkami wynikającymi z posadowienia 
elektrowni wiatrowych na terenie gminy?

LT - Dodatkowe korzyści dla Gminy Bielice 
wynikające z obecności na jej terenie elektrowni 
wiatrowych to modernizacja dróg prowadzących 
do wiatraków, z których korzystają również rolnicy, 
sfinansowana przez spółki posiadające wiatraki; 
zainwestowanie przez firmę posiadającą wiatraki 
ok. 840 tys. zł w infrastrukturę w miejscowości Li-
nie (drogi, chodniki)

PP

Wiatrakowe
zyski
gminy
Bielice

31 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Lipianach odbyło się kolejne spotka-
nie posłów PiS z naszego regionu z mieszkańcami 
Lipian. Do Lipian porozmawiać o problemach w 
Polsce i gminie przyjechali poseł Leszek Dobrzyń-
ski i Artur Szałabawka. 

Najważniejsze tym razem poruszone przez 
mieszkańców problemy to fermy norek, budowa 
systemów – wież telefonii komórkowej i tereny 
wokół jezior lipiańskich będące obecnie ogród-
kami działkowymi, a według poruszających temat 
powinny być przekazane na własność dla obec-
nych użytkowników. 

Styczniowa wizyta posłów 
PIS w Lipianach 

W temacie ostatnim pytający otrzymali odpo-
wiedź od posłów, że skoro tereny działkowe na-
leżą do gminy, to należy wybrać takiego burmi-
strza, który im te tereny przekaże zgodnie z ich 
wolą. Po raz kolejny, w obecności księdza pro-
boszcza Andrzeja Stolarskiego poruszono także 
problem pozyskania środków na remont wieży 
i dachu pyrzyckiego kościoła, niestety prośba 
o pomoc w tym względzie nie spotkała się  
z większym entuzjazmem posłów, którzy tego typu 
próśb o pomoc mają setki.

PP  
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Ecce homo (łac. oto Człowiek, Jan 19,5) 
to motyw w sztuce chrześcijańskiej przedsta-
wiający ubiczowanego Chrystusa w koronie 
cierniowej. Słowa „oto Człowiek” miał wy-
powiedzieć nie kto inny jak sam Piłat, ukazu-
jący Chrystusa ludowi żydowskiemu. Poncjusz 
Piłat przewodził procesowi Jezusa Chrystusa 
i zatwierdził ostatecznie jego wyrok poprzez 
ukrzyżowanie.

Motyw Ecce homo był bardzo popularny  
w malarstwie XV i XVI wieku. Poruszali go 
tacy twórcy jak: Hieronim Bosch, Andrea Man-
tegna, Correggio, Tycjan i Jacopo Tintoretto,  
a w XIX wieku Polak Adam Chmielowski.

Ostatnio dużym zainteresowaniem mediów 
cieszył się jednak inny „Ecce Homo” czyli XIX-
-wieczny fresk Elíasa García Martíneza znajdu-
jący się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Borja koło Saragossy. Od kilku miesięcy straszy 
on bowiem swoim wyglądem po „renowacji” 
dokonanej przez sędziwą amatorkę. Cecilia Gi-
menez - 80-letnia Hiszpanka postanowiła urato-
wać niszczejący fresk z kościoła. Wzięła więc 
pędzel i farbki... i zaczęła uzupełniać braki. Jak 
się okazało, nie miała do tego ani uprawnień, 
ani - co gorsze w tej sytuacji talentu. Zabytkowe 
dzieło przypomina teraz bohomaz. 

Prezentowana kartka pocztowa zawiera 
czarno-białą kopię obrazu Guido Reni - wło-
skiego malarza i grafik okresu wczesnego ba-
roku. Karta ta była przedmiotem obiegu pocz-
towego w 1903 roku. Jej odbiorcą była miesz-
kanka miejscowości Buslar, dziś to nieistniejąca 
osada Burzykowo znajdująca się w pobliżu War-
nic. Wydawca kartki nie jest znany, wiadomo 
tylko, że była ona 819-tą w serii wydawnictwa. 

 

„Ecce Homo”
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Sonda

14 luty kojarzy mi się ze świę-
tem zakochanych, przyszło do nas 
ze Stanów Zjednoczonych i niech 
będzie obchodzone, niech zako-
chani też mają swoje święto, ja nie 
mam nic przeciwko temu.

 Ten dzień, jako święto, nie wpi-
suje się w naszą polską kulturę i tra-
dycję. Ja nigdy nie obchodziłem 
dnia zakochanych, ale kto tam chce, 
to niech sobie obchodzi.

14 luty to dzień zakochanych, ja 
w tym roku nie będę obchodził tego 
święta, ale uważam, że powinno 
być i zakochani niech świętują w 
tym dniu.

Ja obchodzę dzień zakochanych 
i uważam, że się przyjęło u nas w 
kraju. Powinno być obchodzone to 
święto, jak każde inne.

Nie interesuję się takimi świę-
tami jak dzień zakochanych, bo już 
po osiemdziesiątce jestem, więc to 
nie dla mnie już.

„walentynki”

Nie tylko miłośników wędko-
wania, sportów wodnych, ale i zwy-
kłych mieszkańców od kilu lat in-
tryguje stan techniczny i prawny 
strumienia między jeziorami Wądół  
a Kościelne w Lipianach, coraz czę-
ściej dyskutowano na ten temat  
w drugiej połowie minionego roku  
a to z powodu powołania w Polsce 
do życia PGW Wody Polskie, które 
będzie się zajmować wodą w Polsce 
od A do Zet. By odpowiedzieć czy-
telnikom na pytania zwróciliśmy się 
do Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach, któremu podlega  Wydział 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa  
i Rolnictwa z pytaniem o w/w stru-
mień, odpowiedział nam wicestarosta 
Bartłomiej Królikowski – „W  odpo-
wiedzi na Pana pismo z dnia 19 stycz-
nia 2018 roku, o dostępie do informa-
cji  publicznej  dotyczącego aktual-
nego stanu prawnego cieku wodnego, 
łączącego jeziora Wądół i Kościelne 
o nazwie „Strumień Lipiańczyk”, 
pragnę poinformować, że zgodnie  
z zapisami księgi wieczystej o nu-
merze SZ2T/00028979/5 w/w ciek 
wodny  stanowi własność Skarbu 
Państwa w imieniu, którego nad-
zór właścicielski sprawuje Marsza-
łek  Województwa Zachodniopomor-
skiego. Cieszę się, że mogę przekazać 

taką informację, gdyż proces uregu-
lowania stanu prawnego był trudny 
i trwał wiele miesięcy. Pierwotnie 
bowiem ów stan prawny pozosta-
wiał wiele do życzenia. Ciek wodny 
nie był zewidencjowany, co więcej: 
nie istniała nawet nieruchomość od-
powiadająca jego przebiegowi (ciek 
wchodził w skład kilku nieruchomo-
ści oznaczonych jak grunty zieleni). 
Procedura uporządkowania stanu 
prawnego cieku była skomplikowana 
i czasochłonna, miejsca. Koniecz-
nym było więc m.in. wykazanie po-
siłkując się zamówioną opinią hydro-
logiczną, że ciek ma charakter wody 
płynącej, wpisanie oznaczenia „Wp” 
(woda płynąca) i dokonania zmian  
w ewidencji gruntów i budynków, 
ustalenia linii brzegowej, przeprowa-
dzenia procesu podziału i wyodręb-
nienia nowych nieruchomości. Fina-
łem prac było dokonanie przeniesie-
nia własności stosownych gruntów  
z gminy Lipiany na rzecz Skarbu Pań-
stwa. Staraliśmy się, aby dokonać 
tego bezkosztowo dla gminy Lipiany, 
co spowodowało konieczność zreali-
zowania kilku procedur. Ku uciesze 
zainteresowanych w grudniu 2017 
r. tuż przed wejściem w życie zmian  
w ustawie Prawo Wodne i przed zmia-
nami instytucjonalnymi proces upo-

rządkowania stanu prawnego udało 
się zakończyć. Natomiast w sprawie 
aktualnego stanu technicznego, który 
bezwzględnie wymaga prac konser-
wacyjnych, trzeba zaznaczyć, że dziś 
znajduje się on w kompetencji PGW 
„Wody Polskie” - Nadzoru Wod-
nego w Myśliborzu (do 31 grudnia 
2017 r. była to kompetencja Zachod-
niopomorskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych, a przed uregu-
lowaniem stanu prawnego – gminy 
Lipiany), który zgodnie z podziałem 
administracyjnym  na mocy obowią-
zującego Prawa Wodnego ma w nad-
zorze wszystkie cieki wodne oraz 
zbiornik wodne oznaczone w ewiden-
cji gruntów i budynków jako (Wp) 
znajdujące się w zlewni rzeki Myśli. 
Będziemy zwracać się z prośbą do 
PGW „Wody Polskie” i zrealizowa-
nie stosownych prac konserwacyj-
nych na Strumieniu Lipiańczyk jesz-
cze w tym roku”.

Oczyścić, pogłębić, udrożnić 
i można pływać kajakiem między 
jeziorami.

 „W czerwcu ubiegłego roku pod-
czas sesji Rady Gminy w Warnicach 
powiedziałem, że w powiecie nawi-
jają wam makaron na uszy, od roku 
mówi się o nakładce bitumicznej w 
miejscowości Dębice, tylko się mówi 
nic się więcej nie robi. Można spraw-
dzić, bo na pewno jest to zapisane w 
protokole z sesji rady gminy Warnice. 
Może za mocno zaryzykowałem, ale 
powiedziałem na tejże sesji, że jeżeli 
powiat zrobi w miejscowości Dębica 
nakładkę na długości drogi 1500 
m, to ja z własnych pieniędzy zro-
bię nakładkę na gminnej drodze. Tak 
mocno zaryzykowałem, nie 200 lub 
300 tysięcy złotych, można to spraw-
dzić. Jestem święcie przekonany, że 
nie będzie tej nakładki, a jak będzie, 
to niech pan, panie starosto zrobi na 
złość i niech pan to zrobi, wtedy ja na 
drodze gminnej w miejscowości War-
nice zrobię taką samą długość drogi i 
to deklaruję tutaj, Nakręcacie maka-
ron wszystkim, że coś zrobicie, jestem 
pewien że w Nowielinie też nic nie 
będzie” – taką wypowiedź radnego 
Artura Pniewskiego, połączoną z de-

klaracją usłyszeli zebrani na ostat-
niej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego, 
rzadko zdarza się, żeby radny, czy-
nił tak daleko idące deklaracje finan-
sowe i to jeszcze z własnego portfela, 
a nie budżetu jednostki samorządo-
wej. Gdyby tak choć połowa rady w 

każdym samorządzie poczyniła ta-
kie deklaracje, to problem z drogami 
pewnie szybko zostałby rozwiązany, 
no ale żeby rozdawać, trzeba naj-
pierw zarobić, czy starosta użyje kar-
cianego powiedzenia sprawdzam? 
Zobaczymy.

PP   

Powiat nakręca makaron wszystkim
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Obcokrajowcy
w pyrzyckich
zakładach
pracy 

Stopa bezrobocia:
31.12.2015 r. – 20,4%
31.12.2016 r. – 17,2%
31.12.2017 r. – 13,5%

W powiecie pyrzyckim
bezrobocie systematycznie spada 

Ilość osób bezrobotnych:
31.12.2015 r. – 2 453
31.12.2016 r. – 2 011
31.12.2017 r. – 1 548

Dziś większość pyrzyckich za-
kładów pracy boryka się z proble-
mem pozyskania pracowników i co-
raz częściej ich właściciele myślą o 
sprowadzeniu ich z krajów sąsied-
nich. Niejeden czytelnik powie, że 
gdyby dobrze płacili, to pracownicy 
by się znaleźli w Polsce, a z kolei 
pracodawcy odpowiedzą, że gdyby 
mieli, toby więcej płacili, a i tak w 
takiej ilości jakiej potrzebują w tej 
chwili, to bezrobotnych nie ma. Po-
prosiliśmy Powiatowy Urząd Pracy 
w Pyrzycach o pakiet informacji na 
w/w temat.

 Powiatowy Urząd Pracy nie po-
siada danych nt. ilości obcokrajow-
ców pracujących na terenie powiatu 
pyrzyckiego. W latach 2015-2017 
pracodawcy zgłaszali jedynie do 
PUP oświadczenia o zamiarze powie-
rzenia wykonywania pracy obywa-
telowi Republiki Armenii, Republiki 
Białorusi, Republiki Gruzji, Repu-
bliki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej 
lub Ukrainy.

Ilość oświadczeń zarejestrowanych w PUP 2015-2017

Ilość oświadczeń z podziałem na gminę
Zapewne niejedno zdziwienie bu-

dzi fakt, że najwięcej oświadczeń i 
ewentualnych zatrudnień obcokrajow-
ców odnotowano w gminie Kozielice, 
a nie Pyrzyce, gdzie są takie firmy jak 
Backer OBR, EUROPA SYSTEM w 
Żabowie. Według naszych nieoficjal-
nych informacji w gminie Kozielice 
taką ilość obcokrajowców zatrudnia 
firma zajmująca się produkcją i sprze-
dażą wyrobów ze słomy.  Kolejne za-
wody, w których najczęściej zatrud-
niani są w powiecie pyrzyckim obco-
krajowcy to budowlańcy- 21 oświad-
czeń, produkcja grzejników i kotłów 
centralnego ogrzewania także 21, 
sprzedaż hurtowa drewna, materia-
łów budowlanych i wyposażenia sa-
nitarnego także 21 oświadczeń, które, 
przypominamy, nie zawsze świadczą  
o zatrudnieniu.

26 stycznia odbyło się kolejne 
już posiedzenie pyrzyckiego sądu w 
sprawie korupcji wyborczej w trakcie 
wyborów w 2010 i 2014 roku, na tę 
sprawę powinno stawić się 4 świad-
ków, stawiło się dwóch. Była dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach, jako jedna z obecnych na 
rozprawie świadków, pytana o alko-
hol gromadzony na obiektach sporto-
wych, o wybory przedstawiała fakty 
inaczej niż poprzedni świadkowie, 
dlatego sędzia postanowiła skonfron-
tować dwóch świadków (sekretarki i 

W sprawie korupcji
będzie konfrontacja

sprzątaczki) z zeznaniami byłej dy-
rektor OSiR-u. Czy do konfrontacji 
dojdzie, dowiemy się dopiero 15 lu-
tego o godzinie 9.30, świadek poin-
formowała, że nie będzie obecna w 
Polsce przez najbliższe 3 miesiące, 
bo wyjeżdża turystycznie za granicę 
„Mam życie prywatne” można było 
usłyszeć, w związku z tym sędzia po-
uczyła świadka, jakie ma możliwości 
i co grozi za niestawienie się na spra-
wie bez odpowiedniego i uznanego 
przez sąd usprawiedliwienia. 

RT
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W miniony piątek w sali pyrzyc-
kiego Salwadora odbyło się już trze-
cie w tej kadencji podsumowanie mi-
nionego samorządowego roku. W 
obecności ponad 200 gości zapro-
szonych przez burmistrz Marzenę 
Podzińską reprezentujących przede 
wszystkim środowiska społeczne, 
gospodarcze, kulturalne, sportowe 
gminy Pyrzyce, obecni byli goście z 
partnerskiego miasta Uckermnde, in-
stytucji wojewódzkich, a także sena-
tor RP Grzegorz Napieralski. 

-„Przygotowana prezentacja za-
wierała tylko cześć wykonanych 

Ferie zimowe to niecierpliwie 
wyczekiwany przez dzieci czas. Dla 
tych, którzy nie zaplanowali żadnego 
wyjazdu z domu, Gmina Bielice w 
pierwszym tygodniu zimowego wy-
poczynku przygotowała szereg in-
teresujących i różnorodnych zajęć 
prowadzonych na świetlicach po-
dwórkowych w miejscowości Ba-
bin, Parsów i Swochowo. W trakcie 
prowadzonych zajęć odbył się kon-
kurs plastyczny pt. „Bezpieczne fe-
rie”. Dzieci i młodzież miała okazję 
spotkać się z funkcjonariuszami Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pyrzy-
cach, którzy podczas spotkania za-
prezentowali filmy animacyjne do-
tyczące bezpiecznego korzystania  
z internetu oraz apelowali o zachowa-
nie szczególnej ostrożności podczas 
zimowego wypoczynku. Nie zabra-
kło również spotkania z członkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej Parsów 
oraz Babin, którzy zapoznali uczest-
ników zajęć ze sprzętem pożarniczo 
– gaśniczym. Dzięki uprzejmości 

przez nas zadań na rzecz mieszkań-
ców, w roku ubiegłym było ich bar-
dzo wiele od inwestycji na kilka ty-
sięcy po te, które kosztowały setki ty-
sięcy złotych. Każda z tych inwesty-
cji ma swoją historię i mieszkańców, 
którzy o nią zabiegali. Zdaję sobie 
sprawę z ogromu potrzeb, które się 
nawarstwiały przez lata i mam świa-
domość, że nie da się tych zaległo-
ści nadrobić w kilka lat. Ciężko pra-
cujemy, by wieloletnie zaniedbania 
systematycznie rok, po roku realizo-
wać. Wiele osób wychodząc ze spo-
tkania mówiło mi, że nie zdawało so-

bie sprawy z ogromu zadań, z którymi 
musieliśmy się, ja jako burmistrz, 
radni, podlegli mi urzędnicy w 2017 
roku zmierzyć i właśnie spotkanie no-
woroczne daje tę sposobność, żeby w 
sposób syntetyczny o wielu sprawach  
powiedzieć” – powiedziałą burmistrz 
Marzena Podzińska.  

Podczas spotkania wręczono na-
grody burmistrza „Pyrzyczanki”, 
otrzymali je w kategorii SPOŁECZ-
NIK – Klub Abstynenta Krokus, Pol-
ski Związek Działkowców Rodzinny 
Ogród Działkowy im. „Miejski”, 

W kategorii KULTURA – Zespół 
Śpiewaczy Pyrzyczanka i Zespół Wo-
kalny Seniorita, w kategorii PRZED-
SIĘBIORSTWO – Pyrzyckie Przed-
siębiorstwo Komunalne, w kategorii 
PROMOCJA GMINY PYRZYCE 
– Marek Gawroński Strzelnica Mi-
litari Area, w kategorii SPORT – 
Klub MLKS SOKÓŁ Pyrzyce. Arty-
stycznie imprezę uświetnili ucznio-
wie i nauczyciele Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej.  

Staroroczne podsumowanie gminy Pyrzyce

pani Anny Stefanowskiej – nauczy-
cielki ze Szkoły Podstawowej w Bie-
licach odbyły się również warsztaty 
sensoplastyki, które przede wszyst-
kim wspierają samodzielność dzieci, 
wspierają rozwój zmysłów, uczą wy-
chodzenia ze schematów, poznawa-
nia nowych form wyrazu, wspie-
rają rozwój poznawczy, wzmacniają 
wiarę we własne możliwości. Po-
nadto uczestnicy podwórkowych za-
jęć uczestniczyli w warsztatach ta-
necznych. Zumba wprawiła uczestni-
ków w znakomity nastrój a zarazem 
przyczyniła się do poprawy kondy-
cji fizycznej. Zostały również zorga-
nizowane warsztaty rękodzielnicze. 
Każdy dzień zimowych ferii na świe-
tlicach podwórkowych rozpoczynał 
się śniadaniem Ostatniego dnia za-
jęć dla dzieci i młodzieży zorganizo-
wany został wyjazd do kina Helios  
w Szczecinie na film pt. „Tedy i mapa 
skarbów”. Zimowe ferie cieszyły się 
zaangażowaniem dzieci i młodzieży.

Bielice - ferie 2018
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A tak dokładnie to 18 marca uli-
cami Pyrzyc po raz drugi pobiegną 
biegacze różnych kondycji na dwóch 
dystansach. „Na dzień dzisiejszy 
mamy 942 osoby zapisane, z czego 
811 jest opłaconych. Limit startują-
cych w tym roku wynosi 1000 osób, 
więc zostało już niewiele wolnych 
miejsc. Mamy dodatkową nagrodę, 

II Pyrzycka Szybka Dycha już za miesiąc
ufundowaną przez prezesa firmy Eu-
ropa Systems Sp. z o.o. za pobicie re-
kordu trasy, który wynosi 30 minut 
14 sekund, nagroda wynosi 1000 zł 
(szczegóły w regulaminie biegu na 10 
km)” – przekazała nam Magda Ka-
sprzak, koordynator Projektu. Przy-
pomnijmy, że w roku ubiegłym w 
pierwszej edycji imprezy wzięło w 

niej udział około 800 zawodników, w 
tym roku wychodzi na to, że ustalony 
limit uczestników już za kilka dni bę-
dzie wykorzystany. Obok tekstu pre-
zentujemy medal i koszulkę tego-
rocznej edycji Pyrzyckiej Szybkiej 
Dychy, otrzyma ją każdy zawodnik. 
„Zawodników chyba już nie trzeba 
zachęcać do udziału w biegach, nie-

długo zamkniemy pewnie zapisy, a ja 
zachęcam mieszkańców Pyrzyc do ki-
bicowania, impreza kilkugodzinna, 
można wyjść na spacer i dopingo-
wać, serdecznie zapraszam” –  bur-
mistrz Marzena Podzińska  
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

21 stycznia na stronie interneto-
wej gminy burmistrz Pyrzyc poin-
formowała mieszkańców – „W dniu 
13 grudnia 2017 roku Wojewoda Za-
chodniopomorski wydał Zarządze-
nie zastępcze Nr 5/2017 w sprawie 
nadania nazwy ulicy: Cyt., Zmienia 
się dotychczasową nazwę ulicy poło-
żonej w Pyrzycach z „2 Marca” na 
„Rodziny Ul mów”.

 W związku z tym, że miesz-
kańcy Pyrzyc w szczególności ul. 
2 Marca nie zgadzają się z decyzją 
wojewody, podjęłam działania ma-
jące na celu zachowanie dotychcza-
sowej nazwy ulicy, która jest ważna 
dla naszej społeczności, polega-
jące na: podjęciu przez Radę Miej-
ską w dniu 28 grudnia 2017 Uchwały 
zmieniającej nazwę ulicy 2 Marca 
na ulicę „2 Marca”, została zło-
żona do Wojewódzkiego Sądu Admi-

Jeżeli towar się zepsuje, konsument może dochodzić swoich praw wybie-
rając między: wymianą, naprawą, obniżeniem ceny i – gdy wada jest istotna 
- odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy. Jeżeli przedsiębiorca nie 
zgodzi się z tym wyborem, będzie mógł zaproponować inne rozwiązanie. Jed-
nak, gdy rzecz ponownie się zepsuje lub sprzedawca nie wywiąże się ze swo-
ich obowiązków i nie usunie wady, klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub 
zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione. 

Wszystkie istotne informacje na temat reklamacji, rękojmi, gwarancji, od-
stąpienia od umowy przy zakupach przez internet oraz poza siedzibą przedsię-
biorcy znaleźć można na stronie internetowej: prawakonsumenta.uokik.gov.
pl. Na stronie znajdują się również wzory niezbędnych formularzy przydat-
nych w postępowaniu reklamacyjnym.

Dodatkowych informacji udziela:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4 (pokój 121) 74-200 Pyrzyce
tel. 91 88 11 346, 91 88 11 300
fax 91 506 55 00 email: rzecznik@pyrzyce.pl

29 stycznia po dłuższej przerwie ruszyła sprawa 
dotycząca poświadczenia nieprawdy przez byłego 
burmistrza Pyrzyc J.M.O.. Oskarżenie dotyczy wy-
jazdu w delegację byłego burmistrza do Poznania, 
gdzie według skarżących go nie dojechał, a pienią-
dze należne osobie delegowanej pobrał. 

Na w/w posiedzenie sądu stawili się: oskar-
żony z adwokatem, pełnomocnik strony skarżącej, 
czyli gminy Pyrzyce i prokurator Prokuratury Re-
jonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie Ma-
ciej Rakowicz. Z samego składu obecnych na sali 
sądowej można było domniemywać, że przewaga 
liczebna skarżących jest większa od możliwości 
oskarżonego J.M.O. Jakież było moje zdziwienie, 
kiedy prokurator postawił dwa wnioski: pierwszy, 
by sprawę ze względu na długie przerwy i inne 
argumenty rozpocząć od nowa i drugi wniosek, 
by sprawę w ogóle umorzyć. Nie jestem w stanie 
zacytować wszystkich uzasadnień pana proku-
ratora, bo podczas rozpraw zabroniono używa-
nia dyktafonu i aparatu fotograficznego także. Na 
tak postawione wnioski prokuratury obrończyni 
J.M.O. była „chyba przygotowana”, bardzo spraw-
nie odczytała z kartki leżącej na stole wszystkie 
paragrafy popierające wnioski prokuratury, 
później wyrecytowała jak z karabinu jeszcze kilka 
paragrafów. Pierwsze co mi przyszło do głowy, to 
to, że doszło do porozumienia między prokuraturą 
a oskarżonym, a tak czasami się zdarza i o tym w 
mediach słyszymy.  Na pytanie o ewentualne poro-

Prokurator broni 
byłego burmistrza?

zumienie między oskarżonym J.M.O. a pro-
kuraturą, prokurator Maciej Rakowicz odpo-
wiada – „Proszę pana, prokuratura nie wcho-
dzi w żadne porozumienia i w tym przypadku 
nie było żadnego porozumienia”.

 Znamy stanowisko prokuratury. Co do 
mojego podejrzenia, nie wiem, czy wraże-
nie, które ja odniosłem odniosła też  pani me-
cenas, pełnomocnik gminy Pyrzyce i wysoki 
sąd, ale to pewnie okaże się na kolejnej spra-
wie i bardzo możliwe, że już ostatniej.  Osta-
tecznie wnioski prokuratury sąd odrzucił  
i zdecydował, że wystąpi do Parafii w Brze-
sku i informację na temat archiwum ogło-
szeń duszpasterskich, by rozstrzygnąć wątpli-
wości oskarżonego i jego obrony dotyczące 
jego uczestnictwa w uroczystościach związa-
nych z odejściem z parafii księdza Januarego 
Żelawskiego. Wtedy to bowiem, według 
zdjęć będących dowodem w sprawie, oskar-
żony J.M.O. był w Brzesku a nie na delegacji  
w Poznaniu. Sąd też poprosił strony o przygo-
towanie mów końcowych na kolejny termin 
rozprawy w dniu 27 lutego o godzinie 11,30.  
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, 
że sąd jest w dyspozycji informacji od firmy 
organizującej imprezy targowe w Poznaniu 
 i nie jest ona zbyt korzystna dla J.M.O. szcze-
góły zapewne poznamy podczas rozprawy 27 
lutego.

R.T.

nistracyjnego w Szczecinie skarga 
na zarządzenie zastępcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego.

Zarządzenie Zastępcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego weszło w ży-
cie i do czasu rozstrzygnięcia przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Szczecinie oraz publikacji uchwały 
przez Wojewodę Zachodniopomor-
skiego ul. 2 Marca stała się ulicą 
„Rodziny Ulmów”.

Trochę dziwna sytuacja, ponie-
waż z reguły zgodnie z prawem za-
wsze bywa tak, że zaskarżenie decy-
zji wojewody wstrzymywało jej wej-
ście w życie, a tu, mimo że gmina za-
skarżyła zarządzenie wojewody i zło-
żyła skargę do WSA, wszystkie sys-
temy informatyczne podają już ulicę 
2 Marca jako ulicę Rodziny Ulmów, 
teraz sąd zdecyduje o nazwie pyrzyc-
kiej uliczki.

Ulica 2 Marca w sądziePRAWA 
KONSUMENTA
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Ukazuje się komunikat właści-

ciela profilu o następującej treści – 
„Do klubu poselskiego PSL dołącza 
Michał Kamiński. Polskie Stronnic-
two Ludowe dla utrzymania klubu 
parlamentarnego tworzy federację 
z Unią Europejskich Demokratów. 
Oznacza to przygarnięcie takich osób 
jak posłowie Niesiołowski, Protasie-
wicz a także wspomniany Kamiński. 
Niestety, po raz kolejny politycy po-
kazują, że deale polityczne są dla 
nich najważniejsze. Nie chcę być da-
lej członkiem takiej organizacji i in-
formuję, że rezygnuję z członkostwa 
w Polskim Stronnictwie Ludowym. 
Członkom Stronnictwa, którzy da-
lej działają i pozostają wierni swoim 
ideałom życzę powodzenia w swojej 
działalności.”

Czy świat, powiat pyrzycki, 
gmina Pyrzyce czekały na tę infor-
mację nie wiem, ale na pewno Mi-
łosz Łuszczyk czekał na moment,  
w którym po krótkiej przerwie będzie 
mógł wrócić do lokalnej polityki. Jak 
widać, obróbka drewna nie jest jego 
życiowym celem i stanowi tylko od-
skocznię od głównych zaintereso-
wań.  „Pisemnie żadnej rezygnacji 
jeszcze pan Łuszczyk nie złożył, ale 
już po odejściu ze starostwa jakby 
swoją działalność w partii wygasił,  
na piśmie jednak nic nie mamy. Pi-
semną rezygnację z członkostwa w 
PSL w grudniu ubiegłego roku zło-
żyła jego żona, która była przewodni-
czącą komisji rewizyjnej” – odpowie-
dział zapytany o w/w rezygnacje szef 
powiatowych struktur PSL Olgierd 
Kustosz. Rezygnacja żony Miłosza 

Pyrzycki PSL
dryfuje do
PiS-u?

Czas 23 stycznia 2018 godzina 19,28
Miejsce - Facebook - profil publiczny – Miłosza Łuszczyka - Strona główna. 

Łuszczyka ze stanowiska i człon-
kostwa w PSL mogła być podykto-
wana zmianami w firmie, w której 
jest zatrudniona. Do końca roku Za-
chodniopomorski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Oddział tere-
nowy w Pyrzycach był podległy mar-
szałkowi województwa, czyli koalicji 
PSL i PO, 1 stycznia w/w firma prze-
szła pod skrzydła Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, który 
podlega już bezpośrednio pod rząd, 
czyli PiS. Czy  Łuszczyki dryfują do 
rządzącego PIS-u?  Tego nie wiemy, 
ale świadczyć o tym może jego inny 
wpis na w/w profilu, w którym opo-
wiada o swoim uczestnictwie w Mar-
szu Niepodległości i bardzo sobie to 
chwali, a w latach minionych nie za-

bierał na ten temat głosu choć spory 
o ten marsz były jeszcze gorętsze.  
W temacie Łuszczyka PSL ma za 
swoje, w 2014 roku ludowa partia w 
ostatnim momencie wybrała na kan-
dydata na burmistrza Miłosza Łusz-
czyka, który kilka dni wcześniej za-
pisał się do PSL mimo że miesiącami 
rolę tę obiecywano Kazimierzowi Li-
pińskiemu i wtedy Łuszczyk nie był 
taki etyczny jak dziś. W wyborczym 
tournée w 2010 roku Łuszczyk kan-
dydował z listy Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, z jakiej listy w tym 
roku?  Dziś były członek SLD i PSL 
gani posłów swojej partii za to, że 
próbując ratować od utonięcia PSL 
przyjmują poselskich banitów z in-
nych partii, kiedy sam zrobił już dwa 

transfery i pewnie nie powiedział  
w tym temacie jeszcze ostatniego 
słowa.  PSL w ostatnim czasie stra-
cił kilku „zawodników” oprócz w/w 
ludowców opuścili Janusz Budynek, 
Stanisław Wudarczyk i Waldemar 
Gredka, który w wyborach 2010 roku 
kandydował z Listy PSL do rady po-
wiatu i otrzymał wtedy 98 głosów. 
Dziś Waldemar Gredka jest i nie jest 
kandydatem PiS na burmistrza Pyrzyc 
w tegorocznych wyborach. Jak już pi-
saliśmy, Gredka złożył prośbę o przy-
jęcie go do PiS, nie potwierdza i nie 
zaprzecza, że będzie kandydatem tej 
partii na burmistrza, szef powiatowy 
PiS-u Jarosław Ileczko nie odpo-
wiada na pytania, odpowiedział nam 
za to poseł PiS  Leszek Dobrzyński – 
„ Ja tej kandydatury nie ogłaszałem, 
wszystko podamy w odpowiednim 
czasie, kiedy całą listę zatwierdzi za-
rząd okręgu” Zapytaliśmy też posła 
o jedną z ostatnich decyzji Rady Po-
litycznej PiS, kiedy to Jarosław Ka-
czyński ogłosił, że Rada Polityczna 
PiS zdecydowała, iż politycy, którzy 
dołączyli do PiS w ciągu trzech ostat-
nich lat, a wcześniej reprezentowali 
inną formację polityczną, nie będą 
mogli startować z list partii w wybo-
rach samorządowych. „Trudno, że-
byśmy nie respektowali decyzji Rady 
Politycznej naszej partii, będziemy 
każdą kandydaturę sprawdzać także 
pod tym kątem” – uzupełnił poseł Le-
szek Dobrzyński. W ten sposób sam 
Jarosław Kaczyński zamyka drogę 
turystyce polityczno – wyborczej. 
Czy dla PSL odejście kilku członków 
jest dużą stratą? Myślę, że nie jest,  
w ten sposób partia się oczyszcza, 
uczy na własnych błędach, a w tym 
roku będzie walczyć o przetrwanie.

RT

Strażak ochotnik to powołanie, 
strażak to społecznik tak było jest i 
pewnie będzie, członkowie Ochot-
niczych Straży Pożarnych nie otrzy-
mują za poświęcony czas na szko-
lenia, akcje ratunkowe czy gaśnicze 
wynagrodzenia, nie otrzymują go 
także za pomoc przy organizacji im-
prez czy świąt.  Otrzymuję jedynie 
ekwiwalent, którego wysokość usta-
lana jest uchwałą przez Rady Gmin, 
o aktualną wysokość ekwiwalentów 
zapytaliśmy wójtów i burmistrzów 
pyrzyckich gmin.

GMINA PRZELEWICE - 20 zł/
godz. za udział w zdarzeniach i 5 zł/
godz. za szkolenie.

GMINA LIPIANY - 15 zł/godz. 
- za udział w działaniach ratowni-

czych, 7 zł/godz. za udział w szkole-
niach, ćwiczeniach.

GMINA KOZIELICE - za 
udział w działaniach ratowniczo – 
gaśniczych – 21,00 zł./godz. ekwiwa-
lent za udział w szkoleniu – niepłatne 
(zapewniony dojazd, ubezpieczenie).

GMINA PYRZYCE  - 
1. Członkowi Ochotniczej Straży 

Pożarnej, który uczestniczył w dzia-
łaniu ratowniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę Pyrzyce, przysługuje ekwi-
walent pieniężny w wysokości 20 zł 
za każdą godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym.

2. Członkowi Ochotniczej Straży 
Pożarnej, który uczestniczył w szko-
leniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę Pyrzyce, przysługuje ekwi-
walent pieniężny w wysokości 10 zł 
za każdą godzinę udziału w szkoleniu 
pożarowym.

3. Członkowi Ochotniczej Straży 
Pożarnej, który uczestniczył w in-
nym działaniu ratowniczym organi-
zowanym lub współorganizowanym 
przez Gminę Pyrzyce zapewniają-
cym ochronę życia, zdrowia, mienia 
i środowiska przysługuje ekwiwa-
lent pieniężny w wysokości 10 zł za 
każdą godzinę udziału w innym dzia-
łaniu ratowniczym.

GMINA BIELICE - 20 zł za 
jedną godzinę udziału w działaniu ra-
towniczym, 10 zł za jedną godzinę 
udziału w szkoleniu organizowanym 
przez PSP lub Gminę

GMINA WARNICE - 
1. Ustala się, że członkowi Ochot-

niczej Straży Pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym orga-
nizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Warnice, przysłu-
guje ekwiwalent pieniężny w wyso-
kości 20 zł za każdą godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym.

2. Ustala się, że członkowi Ochot-
niczej Straży Pożarnej, który uczest-
niczył w szkoleniu pożarniczym or-
ganizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Warnice, przysłu-
guje ekwiwalent pieniężny w wyso-
kości 5 zł za każdą godzinę udziału  
w szkoleniu ratowniczym.

PP

Strażackie ekwiwalenty



 12                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 2                            7.02.2018

Pod koniec roku 2017 Minister-
stwo Finansów opublikowało dane 
na temat zadłużenia przypadającego 
na jednego mieszkańca polskich 
gmin wg danych ze sprawozdań  
z wykonania budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego po 3 kwar-
tale 2017 roku oraz na podstawie da-
nych GUS o liczbie ludności na ko-
niec 2016 roku. Z przedstawionych 
danych wynika, że w powiecie py-
rzyckim największe zadłużenie na 
jednego mieszkańca w wysokości 
4 302 zł przypada w gminie Bielice, 
gmina jest w trakcie programu na-
prawczego i jakoś sobie z tym radzi. 

Bielice nadal najbardziej 
zadłużone
 w powiecie

Jedyna gminą z powiatu pyrzyckiego 
mająca zadłużenie przepadające na 
jednego mieszkańca poniżej średniej 
krajowej, która wynosi 882 zł jest 
gmina Pyrzyce z kwotą 847 zł na jed-
nego pyrzyczanina.  Z punktu widze-
nia czytelnika trudno jest oczywiście 
dokonać obiektywnej oceny poziomu 
zadłużenia, za każdym z nich stoją ja-
kieś wydatki, w zdecydowanej więk-
szości inwestycyjne, w Bielcach były 
to inwestycje wodno – kanalizacyjne, 
w Lipianach budowa Hali Widowi-
skowo-Rekreacyjnej, w innych gmi-
nach podobnie.

Pożyczka dla parafii
Na jednym z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Pyrzyc-

kiego podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki Parafii Rzymskokato-
lickiej p.w. św. Ottona w Pyrzycach. W uzasadnieniu czytamy, że  
„ ...parafia prowadzi zbiórkę na zakup organów. Renowacja obec-
nie używanych nie jest opłacalna. Nowy instrument, o wzbogaco-
nej skali oktaw, znakomicie wkomponuje się w architekturę świą-
tyni i dzięki jej doskonałej akustyce umożliwi organizację koncer-
tów. Członkowie Zarządu poparli tę cenną inicjatywę i wyrazili 
zgodę na wsparcie finansowe w formie pożyczki krótkoterminowej,  
w wysokości 40 tys. zł, z terminem spłaty do 30. listopada 2018 roku” 

PP

ZADŁUŻENIA GMIN
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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 1/2018, nr 2/2018, 
nr 3/2018, nr 4/2018, nr 5/2018, nr 6/2018, nr 7/2018, nr 8/2018, 
nr 9/2018 przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użyt-
kowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządze-
niem 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.) 

SPORT

W połowie stycznia piłkarze Wichra Przele-
wice polecieli na tygodniowe zgrupowanie pił-
karskie do Larnaki na Cyprze, nic by nie dziwiło, 
gdyby nie fakt, że Wicher to nie pierwsza liga ani 
reprezentacja, a Grupa 6 piłkarskiej klasy A i nie 
o poziom gry nam chodzi, ale o możliwości fi-
nansowe, by na takie zgrupowanie pojechać. Ale 
jak się chce, to można, piłkarze zrobili zrzutę, tro-
chę dołożył klub i wyjechali. Jaki będzie miał ten 
wyjazd wpływ na wyniki w rundzie wiosennej 
zobaczymy niedługo na boiskach. Jak widać, 
piłkarzom i działaczom Wichra Przelewice fantazji 
nie zabrakło, teraz pewnie piłkarze innych klubów 
w powiecie pyrzyckim będą kombinować, gdzie 
pojechać na zgrupowanie, by nie być gorszymi, to 
będzie taka pozapiłkarska rywalizacja klubów.

Dopiero teraz Ministerstwo Sportu i Turystki 
ogłosiło wyniki Współzawodnictwa Dzieci i Mło-
dzieży za 2017 rok. Z wielką satysfakcją informu-
jemy, że LKS Spartakus Pyrzyce zdobył 190,5 pkt, 
co uplasowało nas na 124 miejscu w Polsce /na 
3702 sklasyfikowane kluby/. Wszystkie kluby Po-
wiatu Pyrzyckiego zdobyły 265,25 pkt, co dało 139 
miejsce na 369 powiatów.

 Kluby Gminy Pyrzyce zdobyły 222,25 pkt, 
co uplasowało Pyrzyce na 117 miejscu w Pol-
sce /na 928 gmin/. Województwo zachodniopo-
morskie w tej rywalizacji zajęło 9 miejsce. Nato-
miast w województwie LKS Spartakus wywalczył 
wysokie 5 miejsce wyprzedzając takie „tuzy” jak 
ULKSW Świnoujście, Pogoń Szczecin czy Bodo-
ikan Szczecin. 

Na sukces złożyły się bardzo dobre wyniki na-
szych zawodniczek i zawodników, głownie w dys-
cyplinie sumo /jesteśmy na 1 miejscu w Polsce/ 
oraz zapasów. Nie należy zapominać o kadrze tre-
nerskiej, którą od lat tworzą: Eugeniusz Klimczak, 
Henryk Pełka, Grzegorz Jasek, Romuald Pełka 
i Leszek Domszy. Sukcesy te nie byłyby moż-
liwe bez wsparcia sponsorów, za które serdecznie 
dziękujemy.                              

                                 Za Zarząd LKS Spartakus
                                      Prezes Bolesław Kowalski

16 grudnia ub.r. w Przelewicach odbyła 
się XIII edycja Mikołajkowego Turnieju Piłki 
Nożnej Halowej o Puchar Prezesa LKS Wicher 
Przelewice. Wzięło w nim udział ponad 100 
zawodników z różnych drużyn. Sportowe roz-
grywki uroczyście otworzył prezes p. Jarosław 
Kraśniański, który wraz z wójtem gminy Mie-
czysławem Mularczykiem powitał wszystkie 
zgromadzone drużyny i przybyłą publiczność. 
Następnie odbył się mecz pokazowy grupy 
młodzików kontra tatusiowie, wujkowie, po 
czym przystąpiono do emocjonujących rozgry-
wek. Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni, 
były pamiątkowe dyplomy i nagrody indywi-
dualne w postaci statuetek. Podczas turnieju 

XIII MIKOŁAJKOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

odbyła się również loteria fantowa, prezenta-
cja multimedialna i poczęstunek.  Zarząd LKS 
Wicher serdecznie dziękuje wszystkim zespo-
łom za niezapomniane sportowe emocje oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie i obsługę turnieju. Podziękowania 
kierujemy również do wójta p. Mieczysława 
Mularczyka za wsparcie finansowe, jak również 
do darczyńców: p. Ewy Gąsiorowskiej-Nawój, 
p. Pawła Okińczyca, p. Ireneusza Junga 
i dyrektor p. Renaty Kozickiej za wsparcie 
rzeczowe i udostępnienie sali sportowej.  
         

Wiceprezes LKS WICHER Ewa Kraśniańska
 

Sukces
Klubu
Spartakus

Piłkarze 
z Przelewic
kopali 
na Cyprze
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SPORT

Wyniki:

Ostatni dzień stycznia 2018 roku 
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach w swoim ka-
lendarzu wyznaczył na finał powia-
towy w minisiatkówce szkół pod-
stawowych. Hala OSiR w Pyrzy-
cach była otwarta dla 8 reprezentacji 
dziewcząt i 10 chłopców. 

Według regulaminu Szkolnego 
Związku Sportowego, szkolna dru-
żyna może liczyć 8 – 10 osób, więc 
jak łatwo policzyć w siatkówkę 31 
stycznia grało blisko 200 uczniów, 
to powód do satysfakcji dla organi-
zatora. 3 boiska o wymiarach 7 x 7 
m, pozwoliły przez 4 godziny roze-
grać 29 spotkań. Zawody sędziowali 
siatkarze Żaka – Espadonu Pyrzyce, 
zdobywając kolejne cenne doświad-
czenia. Może któryś z nich pójdzie w 
ślady Franciszka Sokołowskiego, py-
rzyckiego sędziego z najwyższej ligi 
rozgrywkowej. 

Siatkówka rządzi się swoimi pra-
wami, nie wybacza błędów. Ale tak 

jak w sporcie bywa, wynik jest za-
wsze otwarty. Zwyciężyli fawo-
ryci, chociaż nie tak łatwo. 

Dziewczęta z SP z OI w Pyrzy-
cach przebrnęły eliminacje i fazę 
grupową bezproblemowo. W fi-
nale zdecydowanie pokonały siat-
karki z SP w Kłodzinie. 

Więcej emocji towarzyszyło 
finałom chłopców. Najpierw Ża-
bów „urwał” seta siatkarzom z SP 
z Rejtana, by później przegrać 0:2 
z kolegami z SP z OI w Pyrzycach. 
I znowu wróciła słynna już rywa-
lizacja między dawną „jedynką”  
i „trójką” Teraz SP Pyrzyce i SP  
z OI. Wygrali ci drudzy. 

Siatkówka na ziemi pyrzyc-
kiej jest rozwojową dyscypliną 
sportu. Nie zmarnujmy długo wy-
pracowywanego systemu. Pod-
waliną siatkówki klubowej jest ta 
szkolna. Trzeba o tym pamiętać.

Dziewczęta:

1 m SP z OI Pyrzyce   opiekun Justyna Pawłowska 
(Vanessa Bulak, Lena Rogowska, Julia Ludwiczak, Julia Orłowska, 

Hanna Zielińska, Dominika Frątczak, Julia Mamzer, Nikola Kadłubek, 
Zuzanna Betyna, Kinga Chmielewska, Oliwia Marczak) 

2 m SP Kłodzino            opiekun Stanisław Warejko 
3 m SP Mielęcin   opiekun Edyta Antosik 
4 m SP Pyrzyce   opiekun Zofia Kusz
5 m SP Bielice   opiekun Marta Wach 
6 m SP Żuków   opiekun Anna Trzoniec
7 m NSP Przelewice   opiekun Krzysztof Kędziora
8 m SP Jesionowo   opiekun Michał Diaków

Chłopcy:

1 m SP z OI Pyrzyce   opiekun Bożena Tołoczko 
(Hubert Betyna, Oliwier Dub, Mikołaj Kurzawa, Mateusz Słota, Adam 

Toboła, Tomasz Kołoszycz, Eryk Tryka, Oliwier Woźnika) 
2 m SP Pyrzyce   opiekun Andrzej Kępka 
3 m SP Żabów   opiekun Cezary Siepka 
4 m SP Bielice   opiekun Marta Wach 
5 m SP Lipiany   opiekun Tomasz Jurkiewicz 
6 m SP Kłodzino   opiekun Stanisław Warejko 
7 m SP Żuków   opiekun Anna Trzoniec 
8 m SP Jesionowo   opiekun Michał Diaków 
9 m NSP Przelewice   opiekun Krzysztof Kędziora 
10 m SP Mielęcin   opiekun Edyta Antosik 

Piotr Olech 

DUBLET 
W MINISIATKÓWCE
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20 stycznia w świetlicy wiejskiej odbyła się zabawa karnawałowa dla 
dzieci z sołectwa Obryta. Zrealizowano różne konkursy dla dzieci, np. taniec 
z balonikiem, slalom z jabłkiem, mumie i inne zabawy ruchowe. Zabawę od-
wiedził Święty Mikołaj, wręczając upominki.

Dziękujemy:
- za słodki poczęstunek - państwu Iwonie i Leszkowi Kuźmińskim (Sklep 

u Iwonki) oraz państwu Marioli i Jerzemu Mielczarkom (Sklep Mak),
- za nagrody dla dzieci – Stowarzyszeniu Razem Lepiej oraz Radzie 

Sołeckiej,
- za upieczenie ciasta – rodzicom.

Organizatorzy


