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Mamy
swojego

„Misiewicza”!

Za likwidację SP Żuków i SP Jesionowo 

- REFERENDUM 

ARESZT ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW I BRONI PALNEJ

16 pyrzyczan
staje
przed sądem

Zapewne, gdybym zapytał prze-
ciwników likwidacji szkół w Jesio-
nowie i Żukowie, powiedzieliby, że 
protestują dla dobra szkoły i dzieci. 
Gdy zapytam wójta Mieczysława 
Mularczyka powie, że wszystko, co 
robi i planuje, to dla dobra dzieci i 
gminnej oświaty; radni gminy też by 
to samo powiedzieli, bez względu na 
to, jak zamierzają głosować. 

W ubiegłym tygodniu Zachod-
niopomorska Kurator Oświaty wy-
konała objazd przelewickich szkół, 
odbyła spotkanie z protestującymi  
w Żukowie, gdzie powiedziała do 
zebranych – „Staramy się przy-
jeżdżać wszędzie tam, gdzie nas  
zapraszają dyrektorzy i rodzice pla-
cówek oświatowych przeznaczonych 
do likwidacji. 
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dokończenie ze str.1

Jeździmy po to, aby wspólnie z Państwem 
starać się nie dopuszczać do zamknięcia szkoły, 
rozmawiać, analizować, dyskutować. 

Dzisiaj jesteśmy tutaj u Państwa w Żukowie, 
pani dyrektor oprowadziła nas po klasach i zaple-
czu, które są doskonale przygotowane do spełniania 
swoich zadań”. Czyli protestujący usłyszeli to, co 
chcieli. Podczas wizyty w Jesionowie było podob-

nie, pani kurator obejrzała także szkołę w Kłodzinie  
i likwidowane gimnazjum. Po takiej kolędzie ku-
rator spotkała się z wójtem gminy. „Nasza propo-
zycja polega na zamknięciu dwóch szkół, w Jesio-
nowie i Żukowie, pozostawieniu Szkoły Podstawo-
wej w Kłodzinie i utworzeniu na bazie likwidowa-
nego gimnazjum Szkoły Podstawowej w Przelewi-
cach. Jeżeli chodzi o obiekty po byłych szkołach, 

Za likwidację 
SP Żuków i SP Jesionowo 

to w Żukowie chcemy urządzić większą salę wiej-
ską, może przeniesiemy bibliotekę i można byłoby 
tam urządzić ze trzy mieszkania komunalne lub 
na sprzedaż, o szkole w Jesionowie myślimy po-
dobnie. Jeżeli moja propozycja nie zostanie przy-
jęta przez radnych, to wszystkie szkoły podsta-
wowe pozostaną, a gimnazjum będzie wygaszane; 
w roku przyszłym będzie tam już tylko 85 uczniów, 
a za dwa lata 43 uczniów, a może się tam uczyć 
ponad 300 uczniów. Widzę, że presja społeczna jest 
tak duża że radni, z jednej strony mówią, że moja 
propozycja jest dobra, ale jednak pod presją mają 
wątpliwości i się wahają” – powiedział nam wójt 
Mieczysław Mularczyk.

 „Czekamy na gotowy projekt uchwały przyjęty 
przez radę gminy w Przelewicach, dopiero wtedy 
zajmiemy stanowisko” - powiedziała nam w roz-
mowie telefonicznej rzecznik prasowa zachodnio-
pomorskiego kuratorium.

„Była u nas pani kurator, rozmawialiśmy na te-
mat naszych problemów z posłem Michałem Jachem, 
nagłaśniamy problem  poprzez media. Dodam, że 
protestujemy obecnie wspólnie z mieszkańcami 
Żukowa, jesteśmy cały czas w kontakcie i wspólnie 
podejmujemy decyzje. Czekamy teraz na termin se-
sji nadzwyczajnej, na której radni będą podejmować 
decyzje o likwidacji naszych szkół. Jeżeli zdecydują  
o zamknięciu Szkoły Podstawowej w Żukowie i Je-
sionowie, to rozpoczniemy procedurę organizacji 
referendum w celu odwołania rady gminy i wójta 
gminy” – powiedziała nam sołtys Jesionowa Mi-
chalina Sokołowska.

 
Dziś wszyscy czekają na nadzwyczajną sesję, 

gdzie wójt Mieczysław Mularczyk położy radnym 
na stół uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Żukowie i Szkoły Podstawowej w Jesionowie, 
jak przypominam sobie wypowiedzi pani kura-
tor na temat obecnego konfliktu w Przelewicach, 
to mogę sądzić, że nie wyrazi zgody na likwidację 
szkół, zresztą odmawiając wójtowi będzie bronić 
oficjalnej doktryny Ministerstwa Edukacji, które 
cały czas twierdzi, że reforma oświaty nikomu 
krzywdy nie wyrządzi, więc nawet jak radni prze-
głosują uchwałę o likwidacji, to chyba nie będzie 
na nią zgody pani kurator.

 Pytanie, czy radni gminy Przelewice aż tak 
daleko zabrną i wystawią się na referendum, czy 
może uznają społeczną siłę i zostawią Mularczyka 
ze swoimi pomysłami na lodzie.

RT

Mobilne urządzenie do badania trzeźwości kierowców (alkomat Center Proffesional) trafiło do Ko-
misariatu Policji w Lipianach. 

Zakup alkomatu sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Lipianach. Urządzenie zostało przekazane w dniu 10.01.2017r. podinsp. Krzysz-
tofowi Dębińskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Pyrzycach z przeznaczeniem zarówno do 
rutynowej kontroli trzeźwości kierujących, jak również w celu umożliwienia mieszkańcom gminy samo-
dzielnego sprawdzania stanu trzeźwości. 

To nie pierwszy raz, kiedy gmina Lipiany wspiera tutejszą jednostkę policji. W grudniu 2016r.  Bur-
mistrz Lipian przekazał również drukarkę laserową kolorową o wartości 1785 zł. Przekazany sprzęt 
usprawni pracę Komisariatu Policji w Lipianach.

Noworoczny 
prezent dla 
policji

- R E F E R E N D U M 
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Podczas sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego 31 
stycznia  2017 r., w punkcie interpelacje i zapyta-
nia radnych, poruszyłem m.in. temat składowania 
kiszonki z kukurydzy na działce obcokrajowca w 
m. Stróżewo przez innego obcokrajowca (spółkę?). 

Problemem nie jest samo składowanie, tylko 
zapytałem,  czy soki z kiszonki płynące do lasu, 
który m.in. wspólnie z moimi koleżankami i ko-
legami sadziliśmy około 50 lat temu, są szko-
dliwe dla drzewostanu. Tym tematem podzieli-
łem się z panem  starostą pisemną interpelacją  4 
października 2016 r. Tym bardziej, że przepisy  
i stanowiska inspekcji sanitarnych są różne. Jeden 
z inspektoratów naszego kraju jest zdania, że soki 
są szkodliwe dla środowiska, co innego stanowi 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 
grudnia 2002 r (...) soki traktowane są jako nawóz 
naturalny, a Generalny Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, iż soki, zgodnie z prawem i dobrą praktyką 
rolniczą, można wylewać na pole. 

W punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapyta-
nia radnych, starosta wskazał osobę do odpowiedzi 
w tej sprawie i usłyszałem, że wszystko jest zgodne 
z prawem. Ponadto, zadałem pytanie, czy podczas 
konferencji 13 stycznia 2017 r. poświęconej posta-
nowieniu prokuratury, o skierowaniu do sądu aktu 
oskarżenia przeciwko rolnikom z Pyrzyc i okolic, 
członek zarządu powiatu pan Miłosz Łuszczyk re-
prezentował Starostę Pyrzyckiego? 

Odpowiedź była następująca: byłem tam pry-
watnie. I tutaj moje zaskoczenie, za stojącym pa-
nem Miłoszem Łuszczykiem jest symbol, oznaka 
partyjna PSL-u, a wywiad prezesa PSL-u pana Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza dla dziennika „Rzecz-
pospolita” zatytułowany jest „Walka z PiS o samo-
rządy będzie ostra. No cóż, czyżby konglomera-
cja w Radzie Powiatu Pyrzyckiego zachwiała toż-
samość? A może brak odwagi? A może asekura-
cja? Nie wiem. Ruch ludowy, spontaniczny, wiel-
kie dzieło ludzkości, z którym jestem emocjonalnie 
i intelektualnie związany, noszę w sercu. Szkoda, 
że rządzący politycznym ruchem ludowym (PSL) 
odwrócili się od środowiska miejsko-wiejskiego. 
Nieprawda? Proszę ich zapytać.  Sprzedaż i dzier-
żawa ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa była poddawana krytyce przez rolników i or-
ganizacje rolnicze praktycznie od chwili uchwale-
nia ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-
stwa. Kiedy rolnicy z ziemi pyrzyckiej zaplanowali 
protest w tej sprawie i w dniu 5 grudnia 2012 r. (87 
rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta, 
laureata Nagrody Nobla za czterotomową epopeję 
chłopską pt. „Chłopi”), blisko 60 ciągników podje-
chało obok biura ANR OT w Szczecinie, Prezydium 
Zarządu Powiatowego w Pyrzycach postanowiło za-
brać głos w tej sprawie poprzez przyjęcie odpowied-
niego stanowiska. Poproszono mnie o przygotowa-
nie projektu stanowiska, co z radością uczyniłem, 
lecz radość trwała krótko, ponieważ na zewnątrz 
wyszedł dokument lakoniczny, nieprzypominający 

Kogo reprezentował 
Łuszczyk?

projektu. No tak, przestraszono się koalicjanta. 
Nieprawda? Proszę zapytać mieszkańców naszego 
regionu. Szkoda, że rządzący PSL-em w naszym 
regionie „nie znają” Wincentego Witosa. 

Wg danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji od początku 1990 do 2015 r. ob-
cokrajowcy wykupili aż 54 tys. ha polskiej ziemi. 
Jest to 0,17 % powierzchni Polski. MSW udzieliło 
około 25 tysięcy zezwoleń cudzoziemcom na wy-
kupienie ziemi, przy czym najwięcej areału obco-
krajowcy kupowali przez ostatnie 10 lat: w 2014 
r - 766 ha, w 2013 r - 573 ha, w 2011r - 572 ha,  
w 2006 r - 523 ha, w 2010 r - 518 ha przeszło  
w ręce osób z obywatelstwem innym niż polskie. 

Kiedy obrady sesji zmierzały ku końcowi,  
w punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapyta-
nia radnych, głos zabiera pan Ryszard Berdzik, 
przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego, i ku 

mojemu zdziwieniu, łączy w/w zagadnienia, nie 
wskazując literalnie adresata, że np. „podważa 
się, że ktoś broni tych rolników”. Wręcz przeciw-
nie, podziękowałem za konferencję. Mówi rów-
nież „dzisiaj jest jedna gdzieś koło lasu kiszonka i 
już komuś przeszkadza”, „przeszkadzają nam soki  
z kiszonki”, „z jednej strony broni się rolników, a z 
drugiej strony się oskarża”, itp. 

Panie Przewodniczący, radzę Panu, niech Pan 
częściej zarządza przerwy w obradach Sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego. I na koniec należałoby zadać 
pytanie: którzy rolnicy są bronieni? 

                                                                                            
Kazimierz Lipiński 

                                                                                           
radny Powiatu Pyrzyckiego

Każda partia ma ciągoty do tego, żeby poło-
żyć łapę na konfiturach, czasami jest to mniej, cza-
sami bardziej widoczne. Różne ośrodki badawcze, 
organizacje społeczne polityczne analizują co pew-
nie czas jak pazerne są partie rządzące, jak dalece 
działa nepotyzm i obsadzanie różnych stanowisk 
swoimi rodzinami, kolegami i koleżankami tylko 
ze względu na przynależność partyjną lub powino-
wactwo z członkami partii. 

Tak było za rządów PSL i PO, tak jest i teraz. 
Przypomnę słynną listę „MISIEWICZE” zainicjo-
waną przez partię Nowoczesna, na której możemy 
znaleźć nazwiska ludzi związanych z dzisiejszą 
opcją polityczną, którzy po wyborach parlamentar-
nych objęli różnego rodzaju stanowiska w rządzie, 
spółkach i agencjach. Zaglądając na w/w listy osób, 

które dzięki układom, relacjom i stosunkom do-
stały dobrą robotę na stronie Pulsu Biznesu http://
www.pb.pl/4654149,89526,teraz-k-my-na-calego 
na miejscu 483 listy, na tysiąc zamieszczonych tam 
osób z całej Polski, znajdujemy Justynę Łyjak kan-
dydatkę PIS w ostatnich wyborach samorządowych  
i parlamentarnych, a obecnie kierowniczkę Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Do tego można dodać, że jest 
córką Mirosława Budynka, radnego rady miejskiej 
minionych 4 kadencji i członka PIS.

 Jak widać, autorzy materiału w Pulsie Biznesu, 
do którego pełnej lektury zachęcamy, uznali chyba,  
że pani Justyna Łyjak dostała pracę nie za kwalifikacje  
i umieścili ją na swojej liście 1000 „Miesiewiczów”.

PP      

Mamy swojego
„Misiewicza”
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W Gminnym Centrum Kultury 
w Przelewicach  w ostatnim czasie 
świętowano Dzień Babci i Dziadka. 

Nasze przedszkolaki pod opieką 
pań:  Katarzyny Ptak i Justyny Osi-
powicz grupa „zerowiaków” oraz Ju-
styny Musiałowskiej, Natalii Doma-
galskiej i Krystyny Szymkowiak oraz 
Iwony Gąsiorowskie i Agnieszki 
Wielgosz, młodsze grupy przedszko-

laków, wystąpiły z ciekawym przed-
stawieniem artystycznym. 

W programie znalazły się m.in. 
wiersze i piosenki, przeplatane plą-
sami i tańcami przy skocznej mu-
zyce. Były też wspólne zabawy i kon-
kursy, w których babcie i dziadkowie 
z wielką ochotą uczestniczyli, a także 
pasowanie na przedszkolaków nowo 
przyjętych dzieci. Artystyczne doko-

nania dzieciaków podziwiali licznie 
zgromadzeni dziadkowie i babcie. 
Byli zachwyceni i dumni ze swych 
małych pociech.  

Na zakończenie nasi mali ar-
tyści przekazali swoim kochanym 
babciom i dziadkom przygotowane 
przez siebie specjalnie na tę oka-
zję laurki. Ponadto w dalszej części 
spotkania dyrektor SP Kłodzino Lu-

 cjan Kowalczyk wręczył dyplomy 
„Przyjaciół Przedszkola” dla ludzi 
dobrego serca, którzy wspierają fi-
nansowo Punkt Przedszkolny przy 
remizie w Przelewicach, a w szcze-
gólności dla: SYLWII I ŁUKASZA 
MULARCZYKÓW, JANA RU-
SINA, ANIELI SZONTAG, HEN-
RYKA CIESIELSKIEGO i BEATY 
WOŹNIAK oraz RADY GMINY  
W PRZELEWICACH. 

Na zakończenie tego niezwy-
kłego spotkania miłym gestem ze 
strony rodziców było przygotowanie 
dla wszystkich babć i dziadków słod-
kiego poczęstunku przy kawie i her-
bacie. Atmosfera była przepełniona 
radością i wzajemną życzliwością. 
Słowa podziękowania i uznania dla 
dzieci za piękny występ, a także dla 
nauczycielek za wkład pracy, skie-
rował zaproszony na przedstawienie 
wójt gminy Mieczysław Mularczyk i 
wręczył wszystkim młody artystom 
słodkie upominki. 

Swoje podziękowanie wyraził 
również dyrektor SP Kłodzino Lu-
cjan Kowalczyk wszystkim tym, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowa-
nia nad sprawnym przebiegiem im-
prezy, a także pani Annie Roman za 
obsługę nagłośnienia.

Anna Garzyńska 

27 stycznia tradycyjnie, jak co 
roku, z inicjatywy pani burmistrz 
Marzeny Podzińskiej odbyło się Spo-
tkanie Noworoczne podsumowu-
jące rok 2016. Tym razem w Domu 
Weselnym Gregory w Nowielinie. 
Swoją obecnością spotkanie zaszczy-
cili przedstawiciele środowisk samo-
rządowych, kulturalnych, bizneso-
wych i społecznych.

Mieliśmy również okazję go-
ścić delegację miast partnerskich 
oraz miasta Ueckermünde, a także 
żołnierzy kanadyjskich, którzy sta-

cjonują w Drawsku Pomorskim. Na 
spotkaniu została przedstawiona pre-
zentacja multimedialna, pani bur-
mistrz opowiedziała o najważniej-
szych inwestycjach zrealizowanych 
w 2016 roku, wydarzeniach z życia 
gminy, planach i zamierzeniach na 
rok 2017 oraz przekazała informacje 
o sposobie ich finansowania i pozy-
skanych na ich realizację środkach 
zewnętrznych.

Kolejną częścią Spotkania No-
worocznego było wręczenie statuetki 
„Pyrzyczanka”

W kategorii Kultura otrzymali ją:
-Zespół Śpiewaczy „Wrzos” pod 

kierownictwem pani Zofii Grzesiuk.
Statuetka przyznana za 10-let-

nią działalność artystyczną oraz 
kulturową

- Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce
Na ręce instruktorów pani Jo-

anny Suwińskiej oraz pana Janusza 
Urbańskiego wręczona została „Py-
rzyczanka” za 50-letnią działalność 
artystyczną oraz propagowanie Pol-
skiej Kultury Ludowej.

- pan Ryszard Głogowski

Statuetka przyznana za Popula-
ryzację Muzycznej Kultury Ludowej

W kategorii Przedsiębiorstwo:
- Firma BACKER OBR
Statuetkę za 25-letnią działalność 

firmy na lokalnym rynku odebrała 
pani Ewa Bogacka- prezes Zarządu 
firmy.

W kategorii Promocja Gminy 
Pyrzyce:

- Oktawia Kaźmierczak
„Pyrzyczanka” przyznana za Pro-

mocję Gminy Pyrzyce o zasięgu po-
nadregionalnym oraz zdobycie tytułu 
I wicemiss Polski 2016.

Niestety, w związku z pełnioną 
funkcją I wicemiss Polski Oktawia 
nie mogła się pojawić na Spotka-
niu Noworocznym. Statuetka została 
wręczona podczas Sesji Rady Miej-
skiej dnia 31.01.2017 r.

W kategorii Społecznik na wniosek 
LKS SPARTAKUS „Pyrzyczanką” 
zostali uhonorowani państwo Halina 
i Mirosław Zakrzewscy. Statuetka zo-
stała przyznana za wieloletnią współ-
pracę, pomoc i wsparcie dla młodych 
sportowców LKS SPARTAKUS.

Wszystkim wyróżnionym jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy!
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W okresie międzywojennym 
wielu Polaków szukało w Rze-
szy lepszych warunków życia  
i przybywało tam na stałe lub se-
zonowo. W Pyrzycach i okoli-
cach najwięcej było robotników 
rolnych. Ich liczbę szacuję się 
nawet na ok. 2000 osób (około 
1924 roku). Sytuacja polskich 
emigrantów była jednak dość 
skomplikowana. Pod względem 
społecznym byli najemnikami, 
od strony rasowej - Słowianami, 
językowo i etnicznie - Pola-
kami, wyznaniowo - katolikami.  
Początkowo władze sądziły, że 
Polacy szybko ulegną germaniza-
cji, żyjąc w środowisku niemiec-
kim. Tymczasem okazało się, 
że przybysze z Polski wkrótce 

Polacy na ziemi pyrzyckiej 
w okresie międzywojennym

sami powołali różne organizacje po-
lityczne, kulturalne, zawodowe i re-
ligijne. W Pyrzycach funkcjonowała 
np. kaplica katolicka przy obecnej 
ulicy Lipiańskiej, którą Polacy sami 
dostosowali na potrzeby kultu religij-
nego ze starej stodoły. Przy ulicy Sol-
dinerstrasse działała również, „pol-
ska” oberża/kawiarnia tzw. Donatka, 
w której emigranci spotykali się i ra-
dzili o swojej sytuacji życiowej.  

Polscy emigranci w Niemczech, 
będący w większości wyznania 
rzymskokatolickiego, od początku 
wykazywali wielkie przywiązanie do 
Kościoła, żarliwość religijną, ofiar-
ność i szacunek dla duchowieństwa. 
Pozbawieni byli jednak systematycz-
nego duszpasterstwa polskiego. Tym-
czasem w Pyrzycach swoją posługę 

pełnił polski proboszcz Józef Wali-
czek rodem z Górnego Śląska, z Ru-
dołtowic- Dębiny (wieś w okolicach 
Pszczyny). Po zakończeniu posługi 
w Berlinie Lichtenbergu, został on 
proboszczem w Pyrzycach (Pyritz), 
gdzie pełnił swoje obowiązki od 1 
lipca 1920 r. do 31 grudnia 1929 r.

W miarę swobodne wyznawa-
nie wiary katolickiej w Niemczech 
zakończyło się wraz z dojściem do 
władzy Hitlera.  Władze hitlerowskie 
tłumiły wszelki przejaw zorganizo-
wanego życia religijnego i kultural-
nego Polaków. W latach 1934-1939 
skasowano w całej Rzeszy ok. l tys. 
polskich nabożeństw, niszczono pol-
skie modlitewniki, wydalano księży 
za działalność religijno-patriotyczną. 
W tej akcji stosowano różne metody. 

Przenoszono księży znających 
język polski tam, gdzie nie było 
Polaków, zmieniano godziny 
nabożeństw polskich na bar-
dzo wczesne, nakazywano od-
prawianie nabożeństw co drugą 
lub trzecią niedzielę w miesiącu, 
czy praktycznie tylko kilka razy  
w roku. W latach 1939-1945 na 
terenie Trzeciej Rzeszy przeby-
wali już polscy jeńcy wojenni, ro-
botnicy przymusowi. Władze hi-
tlerowskie wydawały drakońskie 
prawa dotyczące ich życia reli-
gijno-społecznego, ograniczając 
je praktycznie do minimum.

Prezentowana widokówka 
przedstawia kawiarnię Donatkę 
…..
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25 stycznia w Zespole Szkół w 
Warnicach odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom”. Organizatorem 
OTWP była wójt Gminy Warnice 
wraz z Zarządem Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Warnicach. Część 
teoretyczną (testy) oraz praktyczną 
przy samochodzie jednostki OSP 
Warnice poprowadzili: prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Warnicach dh Patryk Pia-
secki oraz komendant gminny dh 
Grzegorz Nizio. OTWP ma na celu 
popularyzację przepisów i kształ-
towanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratow-
nictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
Młodzi ludzie nabywają znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, za-
sad postępowania na wypadek po-
żaru, praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat tech-
niki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tra-
dycji ruchu strażackiego.

I grupa uczniowie szkół
podstawowych
Najlepszą uczestniczką turnieju 

w I grupie szkół podstawowych oka-
zała się Zuzanna Bakun.

II miejsce w tej kategorii zajął 
Wojciech Juzyszyn

III miejsce zajęła Agata Dec
Dyplom uznania otrzymali: Wik-

toria Albinger oraz Filip Piec

II grupa uczniowie gimnazjum
Najlepszym w II grupie okazał 

się Gracjan Bartosiewicz.
II miejsce w  tej kategorii zdobyła 

Zofia Bartosiewicz
III miejsce zajął Sebastian 

Urbański
Dyplom uznania otrzymali: Ka-

rolina Gonerka oraz Wojciech Bakun

Zwycięzcy obu kategorii otrzy-
mali medale i dyplomy ufundo-
wane przez panią wójt Gminy War-
nice, a także awans do eliminacji 
powiatowych.

W Warnicach 
pożarowo 

Najwięcej do wyjaśnienia przed 
sądem będzie miał Jerzy O. któ-
remu wymiar sprawiedliwości za-
rzuca, że nakłaniał członków Ob-
wodowych Komisji Wyborczych 
do bezprawnego przekazania mu 
informacji przed zamknięciem lo-
kali wyborczych o frekwencji wy-
borczej a także wynikach głosowa-
nia oraz osobach, które nie przystą-
piły do głosowania, miało to miej-
sce podczas wyborów w 2014 roku. 
Prokurator zarzuca także Jerzemu 
O., że przekazywał współoskar-
żonym butelki z alkoholem, w ten 
sposób chciał skłaniać ich do od-
dania głosu na siebie, jako kandy-

16 pyrzyczan staje przed sądem
data na stanowisko burmistrza Py-
rzyc. Co do dwóch oskarżonych w 
sądzie został złożony akt oskarże-
nia w trybie paragrafu 335 paragraf 
2 Kodeksu Postępowania Karnego, 
czyli doszło do uzgodnienia kary 
między oskarżonymi Robertem L. 
i Kazimierzem W. a prokuratorem, 
w związku z tym w pierwszej ko-
lejności będą procedowane w sądzie 
te wnioski. Jeżeli sąd uwzględni je, 
to sprawa tych dwóch osób zostanie 
zamknięta, jeżeli tak się nie stanie, 
wtedy cała szesnastoosobowa grupa 
zasiądzie na ławie oskarżonych ra-
zem. Wszystkim stającym przed są-
dem grozi od 3 miesięcy do 10 lat 

pozbawienia wolności, a o skali po-
stępowania metod śledczych może 
świadczyć fakt, że akt oskarżenia 
przesłany z Zachodniopomorskiego 
Wydziału Zamiejscowego Departa-
mentu do Spraw Przestępczości Zor-
ganizowanej i Korupcji Prokuratury 
Krajowej do sądu w Pyrzycach był 
w dwóch przesyłkach. Jedna z nich 
trafiła bezpośrednio do kancelarii 
tajnej, a są to materiały operacyjne, 
które uzyskały klauzulę tajności. 
Możemy się domyślać,  że mogą to 
być między innymi nagrania roz-
mów telefonicznych, podsłuchów 
prowadzonych przez osoby, które 
postawiono przed sądem.  

Z dotychczasowych informacji 
wynika, że większość z oskarżonych 
będących pracownikami podległymi 
Jerzego O. nie  potrafiła odmówić 
mu podczas wyborów w 2014 roku 
bojąc się o swój pracowniczy los  
i ewentualne skutki odmowy. Ale  
w w/w grupie też są tacy, którzy  
z premedytacją wykonywali życze-
nia Jerzego O. i wspierali go jeszcze 
przed wyborami samorządowymi  
w 2010 roku,  kiedy był jeszcze dy-
rektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach. 

RT    

Osoby fizyczne mogą wycinać drzewa
Sejm uchwalił, prezydent podpi-

sał i mamy zmiany w przepisach do-
tyczących wycinania drzew. Ustawa 
znosi wiele ograniczeń związanych 
z uzyskaniem pozwolenia na wy-
cinkę, szczególnie dla osób fizycz-
nych. Poniżej prezentujemy komuni-
kat Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
na ten temat, który w swej treści jest 
do stosowania w każdej gminie. 

 Nowelizacja przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody, która weszła w życie 1 
stycznia 2017 r., w znacznym zakresie 
zmieniła dotychczasowe zasady usu-
wania drzew i krzewów.  

W związku z ww. nowelizacją 
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U 
z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) informu-
jemy Mieszkańców Gminy o zmia-
nach dotyczących usuwania drzew.

Od 1 stycznia 2017 r. nie jest wy-
magane zezwolenie na usuwanie 
drzew lub krzewów:

1. które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele nie-
związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej (art. 83 ust. 1 pkt 3a); 
   2. w celu przywrócenia gruntów nie-
użytkowanych do użytkowania rolni-
czego, ( art. 83 ust. 1 pkt 3b);

3. krzewu albo krzewów rosną-
cych w skupisku o powierzchni do 25 
m2 (art. 83 ust. 1 pkt 1);

4. na cele związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, któ-
rych obwód pnia na wysokości 130 cm 
nie przekracza( art. 83 ust. 1 pkt 3): 
 - 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesio-
nolistnego, klonu srebrzystego, robi-

nii akacjowej i platanu klonolistnego,  
 - 50 cm dla pozostałych gatunków 
drzew

5. drzew lub krzewów usuwa-
nych w ramach zadań wynikających z 
planu ochrony lub zadań ochronnych 
parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody, planu ochrony parku krajo-
brazowego, albo planu zadań ochron-
nych lub planu ochrony dla obszaru 
Natura 2000 (art. 83 ust. 1 pkt 13) 
Nieprzestrzeganie bądź naruszenie 
któregokolwiek z zakazów lub ogra-
niczeń obowiązujących w stosunku 
do ptaków objętych ochroną gatun-
kową, w tym niszczenie ich gniazd 
w okresie lęgowym, stanowi wykro-
czenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy o 
ochronie przyrody). Zmieniły się na-
tomiast zasady wycinki drzew w pa-
sie drogowym - od 1 stycznia 2017 

roku nie ma obowiązku ich uzgadnia-
nia z regionalnym dyrektorem. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać  
w Wydziale Nieruchomości Środowi-
ska w Urzędzie Miejskim w Pyrzy-
cach pok. 258 II piętro lub pod nr tel. 
091 39 70 327. Informacji z zakresu 
wycinki drzew i krzewów udziela pani 
Barbara Błażejewska oraz pani Pau-
lina Szymkowicz.
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„Zdrowie nasze?”

Staram się prowadzić taki tryb ży-
cia, aby nie chorować, ale jeżeli już 
się zdarzy, to babcine metody stosuję. 
Mam w domu różne soki, które piję 
regularnie i choroba przechodzi.

Ja w ogóle nie chodzę do lekarza, 
jak się przeziębię, to lekarz przycho-
dzi do mnie, bo to moja koleżanka, ale 
staram się tak żyć, aby nie chorować.

Od dwudziestu lat choruję na 
chorobę Parkinsona, więc często by-
wam u lekarza, po receptę na leki, a 
jeżeli chodzi o zwykłe przeziębie-
nia, czy inne choroby, to mi się nie 
przytrafiają.

Nadciśnienie mam, to muszę cho-
dzić do lekarza często, przeziębienie 
i grypa dzięki Bogu omija mnie. Kie-
dyś, jak zachorowałam, to mąż bańki 
mi stawiał, niezawodna metoda bab-
cina, pomagało, ale odleżeć w łóżku 
trzeba było.

Bardzo często odwiedzam leka-
rza, bo choruję i leki biorę, więc po 
receptę trzeba iść. W  moim wieku, 
to nierzadkość, grypy nie przecho-
dzę, bo się szczepię i polecam innym, 
szczepionki pomagają.

Podczas ostatniej, ubiegłorocz-
nej sesji Rady Gminy w Kozielicach, 
radni podjęli decyzję o wystąpieniu 
ze Związku Dolnej Odry. 

Przypomnimy, że zasadniczym 
celem związku, pisząc bardzo ogól-
nie, jest wywożenie nieczystości sta-
łych – śmieci od mieszkańców gmin 
członkowskich. Niestety, działalność 
związku już od kilka lat jest dość 
mocno krytykowana przez mieszkań-
ców i radnych w Lipianach, Kozieli-
cach, Bielicach. 

W naszym powiecie gmina Py-
rzyce od początku postawiła na swoją 
spółkę i od mieszkańców śmieci wozi 
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne i w gminie Przelewice także. 
Radni z Kozielic dali do uchwały 
uzasadnienie o następującej tre-
ści: „Gmina Kozielice na podstawie 
uchwały Rady Gminy Nr IX/109/12 z 

dnia 16 lutego 2012 r. przystąpiła do 
Związku Gmin Dolej Odry.

W okresie od przystąpienia do 
Związku radni gminy Kozielice ob-
serwują, coraz to bardziej pogarsza-
jącą się sytuację majątkową związku, 
dotyczy to również windykacji na-
leżności z terenu funkcjonowania 
Związku. Należy także zauważyć, że 
nie ma właściwej współpracy z rad-
nymi Rady Gminy Kozielice. W sytu-
acji widocznej poprawy funkcjono-
wania Związku pod kątem finanso-
wym, Rada Gminy Kozielice, nie wy-
klucza w przyszłości uchylenia podję-
tej uchwały. Jednak w obecnym sta-
nie rzeczy, rada gminy postanowiła 
wystąpić ze Związku Gmin Dolnej 
Odry w myśl art. 64 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym”.

„Zgodnie z przepisami, uchwałę 
podjętą przez radnych należy dostar-
czyć do związku do końca czerwca 
tego roku i gdyby stało się tak, że sy-
tuacja finansowa związku ulegnie 
poprawie, to rada może swoją decy-
zję zmienić. Ale gdyby już doszło do 
wyjścia naszej gminy ze związku, to 
wtedy już sama Gmina Kozielice bę-
dzie ogłaszać przetarg na wywóz nie-
czystości stałych od mieszkańców, 
tak jak robi to obecnie gmina Prze-
lewice” – skomentował sprawę wójt 
gminy Kozielice Piotr Rybkowski.

PP

1 lutego w Sali Konferencyjnej 
w Urzędzie Miasta w Pyrzycach od-
było się Spotkanie Obywatelskie, na 
którym parlamentarzyści Platformy 
Obywatelskiej -  Dorota Niedziela, 
Jakub Rudnicki, Waldy Dzikow-
ski, Grzegorz Raniewicz spotkali 
się z mieszkańcami miasta i  rozma-
wiali na temat Programu PO Polska 
Obywatelska 2.0 oraz obecnej sy-

Platforma objazdowa
tuacji politycznej w kraju. Półtorej 
godziny wcześniej odbyło się spo-
tkanie z dziennikarzami z lokalnych 
mediów, oba spotkania poprowadził 
szef pyrzyckiej Platformy Obywatel-
skiej Wiktor Tołoczko. Podczas kon-
ferencji prasowej było wiele pytań od 
dziennikarzy, nasza redakcja popro-
siła poseł Dorotę Niedzielę o przy-
pomnienie z mównicy sejmowej par-

tii rządzącej, że przed wyborami de-
klarowała ona wszelkie poparcie dla 
protestujących pyrzyckich rolników 
i ich obronę przed niesprawiedliwym 
wymiarem sprawiedliwości. Dziś te 
deklaracje jakby poszły w zapomnie-
nie, a rolnicy niebawem staną przed 
sądem, czekamy na odpowiedź pani 
poseł na ten temat.

PP
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Często spacerując lub jeżdżąc 
po Pyrzycach napotykamy albo 
śmieci, albo nieodśnieżony chodnik 
czy ulicę. Na polbruku czy asfalcie 
nie jest napisane, czyja to ulica czy 
chodnik, więc rzucamy pretensje na 
lewo i prawo do tego, do kogo nam 
najbliżej.  

Dlatego dziś w Pulsie lekcja geo-
grafii właścicielskiej miasta, na te-
renie którego jest: 21 dróg gmin-
nych – publicznych o łącznej dłu-
gości 10,075 km., 29 dróg powiato-
wych - publicznych o łącznej długość 
21,677 km i 3 drogi wojewódzkie  
o łącznej długości 42,939 km. 

Ulice należące do marszałka wo-
jewództwa – Zarządu Dróg Woje-
wódzkich to: ul. Szczecińska, ul. Ks. 
Bogusława, ul. 1 Maja, rondo Sybira-
ków, ul. Lipiańska, ul. Stargardzka, 
rondo Spotkań z Folklorem, ul. War-
szawska,ul. Mickiewicza. 

Ulice powiatowe, czyli należące 
do starosty pyrzyckiego to: ul. Ban-
kowa ul. Cmentarna, ul. Ciepłow-
nicza, ul. Dąbrowskiego, ul. Górna, 
ul. Jana Pawła II, ul. Kilińskiego, ul. 
Kościuszki, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, 
ul. Młodych Techników, ul. Niepodle-
głości, ul. Ogrodowa, ul. Poniatow-
skiego, ul. Poznańska, ul. Sienkie-
wicza, ul. Sikorskiego, ul. Sportowa, 
ul. Staromiejska, ul. Szkolna, ul. Ks. 
Barnima, ul. Wojska Polskiego, plac 
Wolności, ul. Zabytkowa, ul. Żwirki 
i Wigury, ul. Rycerza Przybora, Bez 
nazwy w kierunku Załęża, ul. Czer-
wonomłyńska, ul. Równa. 

I drogi gminne na terenie mia-
sta Pyrzyce, czyli burmistrza to: 2 
Marca, Basenowa, Lipowa, Magazy-
nowa, Młyńska, Gabriela Narutowi-
cza, Podgrodzie, Pod Lipami, Pod-
miejska, Polna, Przyszłości, plac Ra-
tuszowy, Rolna, Różana, Juliusza Sło-
wackiego, Willowa, Do Lidla, Tade-
usza Rejtana, Owocowa, Dworcowa, 
Wojciecha Bartosza Głowackiego. 

 Obok zamieszczamy mapkę, na 
której kolorami oznaczeni są właści-
ciele poszczególnych ulic. Teraz, jak 
będzie gdzieś brudno, albo śnieg bę-
dzie zalegał, albo resory komuś się 
połamią na drodze to proszę wziąć 
ten artykuł i sprawdzić, kto za taki 
stan odpowiada. 

PP

Czyimi
drogami 
poruszamy 
się
po Pyrzycach
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Po szeregu mniej lub bardziej 
burzliwych konsultacjach, zwią-
zanych z reformą systemu oświaty  
w Polsce burmistrz Pyrzyc wycofała 
projekt reformy pyrzyckiej oświaty, 
którego najbardziej zapalnym punk-
tem było przeniesienia dwóch gmin-
nych przedszkoli w Pyrzycach do 
dwóch pyrzyckich podstawówek. 

Sprzeciw rodziców i pracowni-
ków przedszkoli spowodował, że pro-
jekt nie uzyskał także wsparcia więk-
szości rady miejskiej.

 By osiągnąć kompromis na 
prośbę burmistrz, w dniu 23 stycz-
nia w urzędzie odbyło się nadzwy-
czajne spotkanie Rady Oświatowej,  
do której protestujący mogli ze swo-
imi pomysłami dokooptować. Nie-
stety, mimo wcześniejszych deklara-

Szkoła  w Okunicy
do likwidacji?

cji przygotowania projektu zmiany w 
gminnej oświacie, także od radnych, 
nikt takiego pomysłu na w/w spotka-
nie nie przyniósł. 

W związku z tym, ratusz położył 
na stół drugi projekt, do którego uza-
sadnienie czytamy poniżej – „Przed-
stawiony projekt uchwały jest natu-
ralnym następstwem zmian w polskiej 
oświacie, które sukcesywnie będą 
wprowadzane od i września 2017 
roku. Najważniejszą z nich i bezpo-
średnio dotykającą samorząd gminny 
jest likwidacja gimnazjów i wydłuże-
nie nauki w szkołach podstawowych 
do 8 lat w związku z tym, że Gmina 
Pyrzyce jest organem prowadzącym 
dla dwóch gimnazjów: Publicznego 
Gimnazjum i Gimnazjum Mistrzo-
stwa Sportowego zlokalizowanych  

w budynku przy ulicy Rejtana 6 w Py-
rzycach. Przedstawiony projekt sieci 
szkół zakłada utworzenie w miejsce 
dotychczasowego Publicznego Gim-
nazjum i Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego szkoły podstawowej, do 
której uczęszczać będą dzieci i mło-
dzież z nowo wydzielonego obwodu 
szkolnego.

Zatem w Pyrzycach funkcjonować 
będą dwie szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi z siedzibą przy ul. 
Poznańskiej

- Szkoła Podstawowa z siedzibą 
przy ul. Rejtana.

Dotychczasowy obwód Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi zostanie podzielony na 
dwa odrębne, gdzie główną osią 

cd. str.11

podziału będą ulice: Lipiańska,  
1 Maja, Stargardzka, które umownie 
można będzie określić jako Pyrzyce-
-Zachód i Pyrzyce-Wschód. Alterna-
tywą dla „wygaszanego” GMS bę-
dzie utworzenie oddziałów mistrzo-
stwa sportowego w tej samej dyscy-
plinie, co w GMS - piłce siatkowej, 
począwszy od klasy V, aż do zakoń-
czenia nauki w szkole podstawowej. 
Szkoły na terenach wiejskich będą 
miały podniesiony poziom organi-
zacyjny związany z 8-letnim cyklem 
nauczania, obwody tych szkół pozo-
staną bez zmian”

Radni na ostatniej sesji przyjęli 
ten projekt uchwały i w ten sposób w 
Pyrzycach od 1 września 2017 będą 
dwie podstawówki, dla których usta-
lono granice obwodów jak w tabeli 
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
poniżej. Należy dodać, że obwody 
dla szkół wiejskich się nie zmieniły.

Teraz zapewne będzie kolejny 
bunt niektórych rodziców uczniów 
szkół podstawowych w Pyrzycach, 
bo może będą mieli pretensje, dla-
czego ich dziecko musi chodzić do 
tej szkoły podstawowej a nie do tam-
tej, gdzie chodzą ich koledzy. 

Teraz czas na wyjaśnienie ty-
tułu. Należy przypomnieć, że pierw-
szy projekt uchwały reformy oświaty 
gminy Pyrzyce przewidywał prze-
niesienie przedszkoli pyrzyckich do 
dwóch pyrzyckich podstawówek. 

Gdyby tak się stało, to Szkoła 
Podstawowa przy ulicy Poznańskiej  
i druga szkoła Podstawowa przy 
ulicy Rejtana, byłyby tak dociążone 
lokalowo, że nie sposób byłoby my-
śleć komuś kiedyś w przyszłości, 
żeby do nich przenosić jeszcze ja-
kieś placówki oświatowe i byłby to 
koniec reform oświaty w gminie Py-
rzyce. Dziś nowa szkoła podstawowa 
przy ulicy Rejtana będzie już na star-
cie niedociążona, a do tego, jak doło-
żymy niż demograficzny, powrót do 
tematu gotowy. Tym samym zapewne 
nie dziś, ale za kilka lat kolejna wła-
dza będzie musiała znowu przyjrzeć 
się strukturze pyrzyckiej oświaty  
i coś w niej chcieć zmienić, a najbliżej 
do zmian - likwidacji będzie szkoła 
w Okunicy, do której uczęszcza tylko 
66 uczniów w 6 klasach, których bez 
żadnego problemu można przewieźć 
drogą wojewódzką do nowej szkoły 
podstawowej na Rejtana. Gdyby tak 
się stało, to mieszkańcy Okunicy po-
winni wtedy mieć pretensje do rad-
nego Wyrodka, który sprzeciwiając 
się pierwszemu projektowi zmian  
w systemie oświaty nie myślał o losie 
własnej szkoły w przyszłości. 

Problem ten dotyczy też szkoły 
podstawowej w Brzesku, gdzie 
uczniów z przedszkolakami jest 128, 
ale tam pretensje jakby co, to do rad-
nego Wrońskiego. Na liście do likwi-
dacji przyszłej władzy może znaleźć 
także szkoła podstawowa w Mielęci-
nie, która wraz z przedszkolem liczy 
152 młode osoby. 

Generalnie rzecz ujmując, pierw-
szy projekt uchwały o sieci szkół za-
mykał na zawsze drogę do dysku-
sji, czy szkoły wiejskie mają być lub 
którą likwidować, dziś zasadność ich 
istnienia może być nadal dyskuto-
wana i podważana.

RT 
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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 1/2017, 
nr 2/2017, nr 3/2017, nr 4/2017, nr 5/2017, nr 6/2017, nr 
8/2017,  nr 9/2017, przeznaczonych do sprzedaży oraz do od-
dania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości z dnia 14 września 2004 r.  

NIETRZEŹWY DUET
Nietrzeźwy pasażer za znieważenie policjantów i naruszenie 

nietykalności funkcjonariusza Policji podczas wykonywania 
czynności służbowych odpowiedział już przed sądem w trybie 
przyspieszonym, kierującemu pojazdem grozi 2 lata pozbawie-
nia wolności.

Policjanci Komisariatu Policji  
w Lipianach w ostatnich dniach za-
trzymali w Lipianach do kontroli po-
jazd marki Smart, którym podróżo-
wały dwie osoby. Jazda po całej dro-
dze świadczyła, iż kierujący może 
znajdować się pod wpływem alko-
holu. Po zatrzymaniu pojazdu na ul. 
Okrzei i podjęciu kontroli od obu 
mężczyzn była wyczuwalna silna 
woń alkoholu i towarzysząca bełko-
tliwa mowa.

Kierujący pojazdem 46 - latek 
odmówił poddania się badaniu stanu 
trzeźwości oraz nie wykonywał po-
leceń wydawanych przez policjan-
tów. W związku z czym został za-
trzymany i w rezultacie pobrana zo-
stała od niego krew do badań. Kieru-
jącemu już zatrzymano prawo jazdy.  

Podczas interwencji pasażer po-
dróżujący  w pojeździe stał się agre-
sywny i zaczął utrudniać czynno-

19 stycznia w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyło się Spotka-
nie Noworoczne. Udział w nim wzięli 
m.in.: Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipianach Artur Lipski, 
Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień, 
wicestarosta Bartłomiej Królikowski, 
radni Powiatu Pyrzyckiego, radny 
Sejmiku Województwa Zachodnio-
pomorskiego Olgierd Kustosz, przed-
stawiciele władz i organów instytucji 
zewnętrznych, radni Rady Miejskiej 
Lipiany, sołtysi, kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych. 

Podczas uroczystości miało miej-
sce wręczenie tytułu Honorowego 
Obywatela Lipian pani Elżbiecie Ci-
chackiej. Nadanie tytułu „Honoro-
wego Obywatela Lipian” jest naj-
ważniejszą formą uznania indywi-
dualnych zasług obywateli dla mia-
sta. Tytuł ten jest zaszczytem i za-
szczytnym dowodem uznania dla 
osób będących autorytetem moral-
nym, mającym szczególnie trwały 
i niepowtarzalny wkład w historię, 
rozwój, znaczenie i sławę miasta. 
Wyróżnienia z rąk burmistrza oraz 
przewodniczącego otrzymali rów-
nież: BPI Polska Sp. z o.o. oraz Pri-
gnitz Meble Pomorskie Sp. Z o.o. 
za stały rozwój przedsiębiorczości 

na terenie gminy Lipiany, Stanisław 
Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej 
Rady Olimpijskiej za nieocenioną 
pracę w zorganizowaniu 52. Central-
nych Uroczystości Dni Olimpijczyka 
w Lipianach w 2016 roku, Olgierd 
Kustosz, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego  za duże 
zaangażowanie w sprawy Samorządu 
Gminy Lipiany, Krzysztof Trojanow-
ski  za zainicjowanie i upowszech-
nianie wśród dzieci i młodzieży gry  
w badmintona, Małgorzata i Bartło-
miej Michalczykowie za promowa-
nie gminy Lipiany poprzez populary-
zację, upowszechnianie i utrwalanie 
muzycznych pasji śpiewania wśród 
dzieci i młodzieży, Zarząd Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Lipianach za 
nieoceniony wkład w pozyskanie sa-
mochodu pożarniczego dla jednostki 
OSP w Lipianach, Stowarzyszenie 
Epidemia Sportu za wskrzeszenie tra-
dycji triathlonu w Lipianach poprzez 
organizację I edycji „Triathlonu Li-
piany 2016 oraz Uczniowski Klub 
Sportowy za kształtowanie sporto-
wych postaw wśród dzieci i mło-
dzieży poprzez prowadzenie zajęć 
sportowych, organizowanie imprez 
i zawodów sportowych. Spotkanie 
umilał Zespół Imo Pectore.

PP

Spotkanie Noworoczne w Lipianach

 Na jednej z ostatnich sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego radni pod-
jęli uchwałę o wyrażeniu woli Po-
wiatu Pyrzyckiego z Komendan-
tem Wojewódzkim Policji w Szcze-
cinie w zakresie budowy nowej sie-
dziby Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach. Ustalono wstępnie lo-
kalizację nowej komendy, która zo-
stałaby wybudowana na działce w 
części powiatowej i części należącej 
gminy Pyrzyce, obie sąsiadujące ze 
sobą działki zlokalizowane są przy 
ulicy Młodych Techników w Pyrzy-
cach. Rada Powiatu na tej samej se-
sji wyraziła także zgodę na ewentu-
alne nieodpłatne przejęcie nierucho-

Komenda policji
na Młodych Techników?

mości zabudowanej starym budyn-
kiem komendy policji przy ulicy Ko-
ściuszki, co z budynkiem stanie się 
dalej nie wiadomo. Jak na razie, Ko-
menda Powiatowa Policji w Pyrzy-
cach nie wypowiada się na ten temat, 
czekając na ostateczne decyzje, które 
muszą zapaść w Szczecinie i Warsza-
wie. Gdyby plan się ziścił, to Staro-
stwo Powiatowe w Pyrzycach musia-
łoby wyremontować ulicę Młodych 
Techników, bo jest ona w stanie fatal-
nym, o czym co pewien czas mówią 
w interpelacjach radni na sesjach rady 
powiatu. 

PP

ści wykonywane przez policjantów. 
Nietrzeźwy 40-letni  pasażer po-
mimo wezwań do zachowania zgod-
nego z prawem nie podporządkował 
się poleceniom wydawanym przez 
policjanta.Wyzywał policjantów sło-
wami powszechnie uznawanymi za 
obelżywe ponadto zaczął szarpać 
funkcjonariusza za umundurowanie. 
Agresywny 40-latek również został 
zatrzymany i przewieziony do ko-
mendy, a następnie poddany badaniu 
stanu trzeźwości. Badanie  trzeźwo-
ści wykazało ponad 2 promile alko-
holu w organizmie. Obaj  mężczyźni 
zostali osadzeni w policyjnym aresz-
cie do wytrzeźwienia.

Po wytrzeźwieniu 40-latek usły-
szał zarzuty i odpowiedział przed są-
dem w trybie przyspieszonym. Sąd 
po zapoznaniu się z aktami sprawy 

wydał wyrok skazujący mężczyznę 
na 7 miesięcy pozbawienia wolno-
ści w zawieszeniu na 2 lata próby, 
ponadto mężczyzna musi przepro-
sić funkcjonariuszy i zapłacić na ich 
rzecz zadość uczynienie oraz pokryć 
koszty sądowe.  

46-letni kierujący pojazdem po 
wytrzeźwieniu nie przyznał się do za-
rzucanego mu czynu i odmówił wy-
jaśnień. Teraz o jego dalszym losie 
zdecyduje sąd. Mężczyźnie za kie-
rowanie pojazdem w stanie nietrzeź-
wości grozi kara 2 lata pozbawienia 
wolności.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

Spotkanie Noworoczne w Lipianach
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Dowóz i odwóz uczniów do szkół 
podstawowych, gimnazjów, przed-
szkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce 
od 9 stycznia 2017 roku do 22 grud-
nia 2017 roku, w oparciu o komuni-
kację regularną na podstawie biletów 
miesięcznych będzie realizować kon-
sorcjum którego liderem jest Przed-
siębiorstwo Komunikacji Samocho-
dowej w Gorzowie, firma EMBUS 
ze Stróżewa i Dom Weselny Gracja 
z Żukowa. 

Te firmy podjęły się dostarczać 
dzieci do szkół, przedszkoli i z po-
wrotem do domu w gminie Pyrzyce. 
Powód ogłoszenia, to wysłużony ta-
bor autobusowy, który na dzień dzi-
siejszy wymagałby w całości wy-
miany, a na to gminy nie stać. Prze-
woźnicy w ramach konsorcjum mogą 
odpłatnie przewozić również inne 
osoby pod warunkiem dysponowa-
nia wolnymi miejscami w autobusie, 
co ma duże znaczenie i pozwoli roz-
wiązać problem przejazdów z mniej-
szych miejscowości gminy Pyrzyce 
do których obecnie nie dociera ko-
munikacja publiczna, ponieważ nie 
jest ona opłacalna dla przewoźników 
prywatnych. Zamawiający usługę do-
wozów, czyli Gmina Pyrzyce okre-
śliła w zamówieniu, w którym mię-
dzy innymi czytamy:

- Wykonawca zapewni co naj-
mniej pięć pojazdów, z których każdy 
powinien posiadać, co najmniej 45 
miejsc siedzących dla pasażerów  
i jeden z nich powinien być przysto-
sowany do przewozu osób niepełno-
sprawnych poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich lub o kulach;

- Usługa będzie świadczona przy 
użyciu w pełni sprawnych pojaz-
dów samochodowych, dopuszczonych 
do ruchu, zapewniających transport  
z miejscami siedzącymi dla dzieci oraz 
opiekuna.

- Pojazdy powinny posiadać do-
wód rejestracyjny oraz ważne bada-
nie techniczne wpisane do dowodu 
rejestracyjnego, opłaconą polisą 
ubezpieczenia OC oraz NNW od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków 
dla kierowcy i wszystkich pasażerów. 
Pojazdy przewożące dzieci powinny 
być oznakowane zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa;

- Wykonawca zapewni co najmniej 
pięciu kierowców posiadających od-
powiednie uprawnienia i doświadcze-
nie do kierowania pojazdami;

- W związku z przejęciem przez 
Wykonawcę zadania dowozu uczniów 
do szkół, przedszkola i ośrodków  

w Gminie Pyrzyce od Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach, Wykonawca na 
czas realizacji zamówienia zatrudni 
pięciu kierowców autobusów do-
tychczas wykonujących to zadanie w 
Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, je-
żeli wyrażą na to zgodę, na zasadach 
zatrudnienia przez cały okres na po-
ziomie nie niższym niż wynagrodzenie 
jakie otrzymywali u Zamawiającego, 
na które składają się: wynagrodzenie 
zasadnicze i dodatek za wysługę lat 
w kwocie w sumie dla wszystkich kie-
rowców: 11.976,00 zł.

- Do realizacji ww. przewozów 
Wykonawca powinien przekazać ta-
kie środki transportu, aby w cza-
sie jazdy zapewnić uczniom miejsca 
siedzące zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

- Pojazdy wykorzystywane przez 
Wykonawcę muszą posiadać ubez-
pieczenie OC i NNW oraz aktualny 
przegląd techniczny. Zamawiający 
ma prawo na każdym etapie wyko-
nywania umowy zweryfikować ww. 
okoliczności. W przypadku wystą-
pienia braku ubezpieczenia pojazdu 
w tym zakresie lub jego aktualnego 
przeglądu technicznego w trakcie re-
alizacji umowy, Wykonawca jest zo-
bowiązany do powstrzymania się ze 
świadczeniem usługi za pomocą da-
nego pojazdu i niezwłocznego ich 
uzyskania oraz podstawienia innego 
zastępczego pojazdu, spełniającego 
powyższe wymagania. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu 
zastępczego spełniającego wymaga-
nia w powyższym zakresie w ciągu 1 
h od wezwania, Zamawiający może 
powierzyć wykonywanie umowy w 
danym przypadku podmiotowi trze-
ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Braki te mogą ponadto stanowić pod-
stawę od odstąpienia od umowy”

    Jak widać z tego fragmentu 
przetargu, gmina Pyrzyce zabezpie-
cza się na wszelkie możliwe spo-
soby i próbuje rozwiązać swoje pro-
blemy komunikacyjne, ale to chyba 
nie dziwi, chodzi o przewóz dzieci 
i mieszkańców gminy. A na koniec 
jeszcze inne spostrzeżenie, jak wi-
dać rynek transportowy jest już dość 
dociążony i żeby sprostać potrzebom 
gminy Pyrzyce spiknęły się aż trzy 
podmioty, jeden z Gorzowa, drugi 
ze Stróżewa gmina Pyrzyce i trzeci  
z Żukowa gmina Przelewice 

PP

Uczniów w gminie 
Pyrzyce wozić
będzie 
konsorcjum

Treść ogłoszenia

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

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 73m2 w Pyrzycach 
kontakt 692 561 929

Policjanci zajmujący się prze-
stępczością narkotykową weryfikują 
i sprawdzają każdą informację doty-
cząca środków odurzających. Wczo-
raj kolejny raz w wyniku wnikliwej  
i intensywnej pracy ujawnili na te-
renie powiatu pyrzyckiego środki 
odurzające. Kryminalni na podsta-
wie wcześniej zebranych informa-
cji ustalili, że w mieszkaniu w jednej 
z miejscowości na terenie powiatu 
mogą być przechowywane i rozpro-
wadzane środki odurzające.

W wyniku przeszukania po-
licjanci ujawnili i zabezpieczyli  
w jednym z pomieszczeń schowane 
za meblościanką kartonowe pudełko, 
w którym znajdowały się woreczki 
strunowe z suszem roślinnym oraz  
z substancją w postaci białego proszku.

 Ponadto policjanci zabezpieczyli 
pieniądze w kwocie 2500 tysiąca zło-
tych a także broń myśliwską. Męż-
czyzna został zatrzymany i przewie-
ziony do jednostki policji w celu wy-
konania czynności.

Na miejscu w komendzie zabez-
pieczony susz roślinny jak i biały 
proszek zważono i poddano bada-
niu testerem narkotykowym. Oka-
zało się, że jest to ponad 25 gramów 
marihuany oraz ponad 100 gramów 
amfetaminy. 

32-latek trafił do policyjnego 
aresztu, następnie podczas czynności 
mężczyzna przyznał że, zabezpie-
czone substancje należą do niego. 
Mężczyźnie przedstawiono zarzuty 
posiadania znacznych ilości środków 
odurzających oraz posiadania broni 
palnej bez wymaganego zezwolenia.

Mężczyzna za popełnione prze-
stępstwa odpowie przed sądem, nim 
jednak to się stanie najbliższe dwa 
miesiące spędzi w areszcie.

Mężczyźnie grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

ARESZT   ZA   POSIADANIE 
NARKOTYKÓW 
I BRONI PALNEJ

Kryminalni pyrzyckiej komendy w jednym z mieszkań  
w miejscowości nieopodal Pyrzyc zabezpieczyli ponad 130 gra-
mów narkotyków. W związku z posiadaniem środków odur-
zających zatrzymany został 32-letni mieszkaniec powiatu 
pyrzyckiego.
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SPORT

Bieganie stało się ostatnio bardzo 
popularne i nawet gdy mamy śnieg 
oraz ujemne temperatury na ulicach, 
czy w parkach dostrzec można ama-
torów tego pozytywnego szaleństwa. 
Skoro więc cała Polska biega, bie-
gają w takim razie i Pyrzyce. Już 19 
marca na biegowej mapie regionu 
zadebiutuje zupełnie nowa, zaini-
cjowana przez panią Burmistrz Py-
rzyc – Marzenę Podzińską, impreza 
- Pyrzycka Szybka Dycha Backer 
OBR. W jej trakcie każdy ze startu-
jących będzie mógł się sprawdzić na 
jednym z dwóch dystansów – 10 km 
lub 5 km i to zarówno indywidualnie, 
jak i drużynowo.

Wielkie 
święto biegania 
w Pyrzycach 
już 19 marca!

- Planujemy, aby Pyrzyce dołą-
czyły do zachodniopomorskich miast, 
w których organizowane są tak ostat-
nio modne imprezy biegowe. To, co 
przygotowaliśmy dla uczestników 
Szybkiej Dychy, powinno zadowo-
lić zarówno doświadczonych biega-
czy, jak i osoby, które dotychczas nie 
brały udziału w tego typu zawodach 
– podkreśla Marcin Paprocki, dyrek-
tor biegu. 

- Organizujemy w Pyrzycach 
prawdziwe święto biegania i zależy 
nam, aby w imprezie wystartowało 
jak najwięcej osób. Tych, którzy nie 

pobiegną, zachęcamy, aby przyszli 
pokibicować.

Warto podkreślić, iż każdy  
z uczestników zmagań otrzyma przed 
startem m.in. oryginalną koszulkę 
pamiątkową oraz na mecie niepowta-
rzalny medal z pyrzyckim gryfem.  
To trofeum będzie niewątpliwie przy-
pominać o pyrzyckich zawodach 
jeszcze długo po ich zakończeniu. 

Zapisy do imprezy potrwają do 
5 marca 2017r. (pod warunkiem, że 
szybciej nie zostanie przekroczony 
limit opłaconych miejsc). Limit 
uczestników został ustalony na 1.000 
osób dla obu dystansów. Opłata star-
towa do końca stycznia wynosi tylko 
55 zł, a później wzrasta do 75 zł, dla-
tego warto być szybkim nie tylko na 
trasie, ale również w zapisach.

Spotykamy się już 19 marca 2017 r.  
w Pyrzycach!

Organizatorem imprezy Py-
rzycka Szybka Dycha Backer OBR 
jest Stowarzyszenie K2 Partners 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach. Partnerem Strategicz-
nym imprezy jest Gmina Pyrzyce, 
a jej Sponsorem Tytularnym Backer 
OBR Sp. z o.o. - największy w Pol-
sce producent grzałek elektrycznych.

PODSUMOWANIE
Pyrzycka Szybka Dycha Bac-

ker OBR startuje 19 marca 2017r. 
 o godz. 11:00. 

Zapisy: 
http://szybkadycha.pl/index.php/

bieg-na-10-km/zapisy/
http://szybkadycha.pl/index.php/

bieg-na-5-km/zapisy/ 
Szczegóły:  

http://szybkadycha.pl/    
https://www.facebook.com/
szybkadycha/ 

     
   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ogólnopolskie 
badanie liczby 

osób bezdomnych
        W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej zostanie przeprowadzone na terenie gminy Py-
rzyce ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych dzięki zaangażowa-
niu służb: policji, straży miejskiej, pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyrzycach. 

Badanie odbędzie się we wszystkich miejscach przebywania osób bez-
domnych, głównie w miejscach niemieszkalnych, pustostanach, altankach 
działkowych oraz placówkach noclegowych, szpitalu, domu pomocy spo-
łecznej. Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowa-
nia wszelkich działań, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków 
bezdomności.

        Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o wsparcie  
w badaniu poprzez przekazanie informacji dotyczących miejsc pobytu osób 
bezdomnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach tel. 91 56 11 150 
bądź bezpośrednio do koordynatora działań Pani Agnieszki Gajewskiej - Kuca 
tel. 56 11 162 lub 662 027 400. Pozyskane informacje pozwolą na zaktualizo-
wanie miejsc grupowania się i przebywania osób bezdomnych oraz umożliwią 
ewentualną pomoc tym osobom.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Aneta Wojcieszek

31 stycznia 2017 roku pan Władysław Sadłoń, mieszkaniec Mechowa 
obchodził 101 urodziny. Burmistrz Pyrzyc Marzena  Podzińska wraz z kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich panią Karo-
liną Rutkiewicz odwiedziła jubilata w rodzinnym domu, wręczyła list gra-
tulacyjny oraz bukiet kwiatów życząc kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu  
i radości. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i ciepłej atmosferze.

PP 

Pan Władysław rozpoczął 
kolejny wiek
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