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dokońćzenie na str.3

Gmina Bielice informuje, że Klub Sportowy Unia 
Swochowo rozpoczyna rozgrywki sportowe Senio-
rów rundy wiosennej 2018 w niżej wymienionych 
terminach na boisku sportowym w miejscowości 
Swochowo:

08 kwiecień godzina 15:00
22 kwiecień godzina 16:00
06 maj godzina 16:00
20 maj godzina 16:00
03 czerwiec godzina 16:00
17 czerwiec godzina 16:00.

Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram rozgrywek
Klubu Sportowego Unia 
Swochowo
runda wiosenna 2018

Ryszard Tański – Proszę o kilka zdań o sobie
Katarzyna Jaszczak- nauczyciel dyplomowany. 

Od 1987 roku pracowałam Zespole Szkół nr 
2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzy-
cach. Uczyłam tam języka polskiego i etyki. Po-
dejmowałam też współpracę z ZS nr 1 im. No-
blistów Polskich w Pyrzycach ucząc języka pol-
skiego lub realizując projekty unijne. Od początku 
pracy zawodowej poszukiwałam nowych rozwią-
zań edukacyjnych. Przez wiele lat współpracowa-
łam z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych, 
prowadząc różne przedsięwzięcia na rzecz mło-
dzieży. Jestem współautorką i realizatorką więk-
szości projektów unijnych realizowanych w ZS nr 
2CKU Pyrzyce, a także Okręgową Egzaminatorką 
OKE z języka polskiego. Od 2015 roku jestem dy-
rektorką w Szkole Podstawowej w Okunicy, w któ-
rej wspólnie z nauczycielami dokonuję rewolucji 
edukacyjnych.

R.T. - Dlaczego postanowiła pani zmieniać 
szkołę w Okunicy?

K.J. - Potrzeba zmian służy rozwojowi, a ja 
nigdy nie umiałam stanąć w miejscu. Już w po-
przedniej pracy wciąż miałam jakieś nowatorskie 
pomysły- a to napisanie programu do ścieżki mię-
dzyprzedmiotowej, kilku projektów unijnych, a to  
w sobotnie przedpołudnie wspólnie z uczniami po-
malowanie sali lekcyjnej wraz z przemalowaniem 
mebli, a to wyreżyserowanie swego czasu popular-
nych libdubów reklamujących szkołę, prowadze-
nie koła dyskusyjnego czy teatralnego, wyjazdy  
z uczniami na festiwale teatrów młodzieży, zjeż-
dżanie z nimi na rollocosterach w Heyde Parku  
i wiele innych. 

 Pomysł     na Okunicę
Programy radiowe, telewizyjne, artykuły 

prasowe, spotkania, wizyty zainteresowanych 
gości, to bardzo dobry pakiet promocyjny dla 
każdego przedsięwzięcia. W opisywanym przez 
nas przypadku tak duże zainteresowanie doty-
czy tego, co działo się w okresie ostatnich 3 lat 
w Szkole Podstawowej w Okunicy, najmniej-
szej szkole w gminie Pyrzyce, od lat wskazywa-
nej palcem do likwidacji. Powyższe zaintereso-
wanie dotyczy projektu edukacyjnego, wymy-
ślonego przez dyrektor szkoły Katarzynę Jasz-
czak, zrealizowanego wspólnie z nauczycielami 
i rodzicami.
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 Pomysł     na Okunicę
Bez względu jednak na to, co robiłam, przy-

świecał mi jeden cel: unikanie na lekcjach nudy, 
budowanie relacji sprzyjających uczeniu się i 
umożliwianie uczniom kształcenia kompetencji 
kluczowych. 

A w Okunicy? Cóż… zmiany, jakie wprowa-
dziłam, w dużym stopniu wynikały z koncepcji 
rozwoju szkoły, którą przedstawiłam podczas kon-
kursu na dyrektora tej placówki. Już wtedy mówi-
łam o innowacjach pedagogicznych i zmianie prze-
strzeni edukacyjnej na taką, która będzie sprzy-
jała procesowi uczenia się. Nie był to więc spon-
taniczny pomysł, lecz plan, który bardzo szybko 
wprowadziłam w życie, bo ta szkoła potrzebowała 
zmian.  Zmian nie tylko zauważalnej przestrzeni, 
ale przede wszystkim zmiany sposobu myślenia  
o swojej pracy i możliwościach. 

R.T. - Biorąc pod uwagę konflikty, do któ-
rych dochodziło na początku realizacji pani po-
mysłu, nie żałuje pani?

K.J. - Początkowo nie było żadnych konflik-
tów. Wszystko, co robiliśmy w szkole z inicjatywy 
mojej lub nauczycieli, przez środowisko lokalne 
odbierane było z dużym entuzjazmem. Świadczy 
o tym udział rodziców podczas prezentacji piloto-
wych projektów: Kobieta dawniej, dziś i jutro czy 
Leczenie głupoty, ich darowizna na rzecz zakupu ta-
blicy interaktywnej czy w końcu olbrzymie przed-
sięwzięcie, jakim był remont szkoły. To rodzice ten 
remont wykonali w swoim wolnym czasie i bez ob-
ciążania szkoły kosztami z tytułu zapłaty za pracę.  
Przez cały czas wprowadzanych zmian nikt spo-
śród nas- czyli ani ja, ani nauczyciele nie zauważy-
liśmy niczego niepokojącego i dlatego tak bardzo 
wszyscy byliśmy zdziwieni ciągiem dalszym, czyli 
skargą i atakami ze strony mediów. To był trudny 
czas nie tylko dla mnie, ale dla nauczycieli i po-
zostałych pracowników szkoły, dużej części rodzi-
ców i myślę, że uczniów, którzy także zostali wplą-
tani w ten chory konflikt. Ta sytuacja jednak umoc-
niła nas. Wtedy, gdy ja borykałam się z kuratorium 
i mediami oraz atakami kilku innych osób, nauczy-
ciele nie przyjmowali nawet myśli, żeby przerwać 
realizację programu.  To właśnie nauczyciele, bar-
dzo wielu rodziców i organ prowadzący wspierali 
mnie w dalszych działaniach.  

Jeśli chodzi o to, czy żałuję? Gdybym żało-
wała, to znaczyłoby, że nie powinnam tu pracować. 
Jest mi tylko przykro, że jakieś osobiste animozje 
ludzi nie do końca świadomych i rozumiejących  
o co chodzi w procesie nauczania, przez chwilę 
zachwiały we mnie zapał do pracy. Cóż… gdyby 
wszystko przychodziło łatwo, nie byłoby warto się 
starać… a sukces miałby mniej słodki smak.

R.T. - Dlaczego, według pani, na początku 
część nauczycieli, rodziców była przeciwna 
zmianom, projektowi?

K.J. - Z dwóch powodów.  Po pierwsze: każda 
zmiana budzi obawę, bo powoduje konieczność 
wyjścia ze strefy bezpieczeństwa.  Po drugie: 
boimy się tego, czego nie znamy i nie rozumiemy. 
W przypadku nauczycieli to przyzwyczajenie 
do określonego modelu pracy, który trzeba było 
zmienić, a jednocześnie brak wiary, że podołają 
napisaniu programu autorskiego. W przypadku 
rodziców - obawa, że brak ocen i zadań domowych 
podczas warsztatów modułowych spowoduje 
zwiększenie dla uczniów obowiązków w kolejnych 
tygodniach.  Trzeba było zadbać o to, by obie 
strony zaufały mi i sobie wzajemnie. I znów 
w przypadku nauczycieli- szkolenia, warsztaty 
i wizyty studyjne, a potem opieka trenera, co 

pozwoliło na uruchomienie w nich wyobraźni 
twórczej i fantastycznych pomysłów na zajęcia, 
jak np. sala lekcyjna wysypana piaskiem, co 
stanowiło projektowaną okazję edukacyjną do 

modułu o uczniu, który na piasku uczy się pisać…. 
Podobnie trzeba było wyedukować rodziców. Im 
pokazywaliśmy, jak pracują dzieci, tworzyliśmy 
filmy z zajęć, rodzice byli zapraszani na warsztaty. 
Potrzeba było czasu, by rodzice zobaczyli, że to, co 
robimy - nie tylko pozwala na zdobywanie przez 
ich dzieci nie tyko wiedzy, którą mogą czerpać z 
Internetu np.  ale przede wszystkim umiejętności 
planowania pracy, rozwiązywania problemów, 
pracy w zespole, prezentacji… 

R.T. - Dlaczego wybrała pani taki mo-
del zmian w szkole? 

K.J. - Jeśli chodzi o przestrzeń- to z 
powodu neurodydaktyki. Minimalistyczne 
wyposażenie sal sprzyja skupieniu uwagi a 
tym samym szybszemu osiąganiu celów. Je-
śli chodzi o metody pracy - to nauka przez 
działanie, jest najlepszym sposobem na to, 
żeby się rozwijać, a jeśli do tego dołożyć 
naturalną potrzebę zabawy – to nie ma 
możliwości nieosiągnięcia sukcesu. Przed 
podjęciem decyzji, w jakiej formie organi-
zować warsztaty, doszliśmy do wniosku, że 
najtrafniejszym sposobem będą tygodniowe 
moduły, zamykające konkretny temat: były 
sobie marzenia, był sobie film…. 

R.T. - Co jeszcze pani planuje zmie-
niać w szkole?

Planów mam dużo… wciąż czegoś no-
wego poszukuję, lecz na razie skupiam się 
na tym, by nauczyciele czuli się dobrze w 
realizacji warsztatów. Zachęcam ich do po-
szukiwań inspiracji i cieszę się, bo są już na 
takim etapie, że mnie zaskakują i czasem to 
ja nie nadążam. Mam nadzieję, że ustalimy 
projekt dla uczniów klasy 7 i 8, bo oni w 
tym roku nie realizują modułów i dla nich 
napiszemy kolejny program autorski. 

R.T. - Dumna?
K.J. - Oczywiście, że tak. Je-

stem bardzo dumna, ale nie z tego, 
że pracujemy inaczej, tylko dlatego, 
że zaufali mi nauczyciele, uczniowie  
i rodzice. Jestem dumna z tego, że potrafi-

łam im wszystkim przekazać swoją energię i chęć 
działania. Widzę, jak ciężko pracują i jak wiele im 
to sprawia radości. Widzę, że dzieci potrafią się 
zorganizować i są bardziej odpowiedzialne. Jestem 
dumna też z tego, że o Szkole w Okunicy mówi się 
w Warszawie, Gdyni, Szczecinie w dobrym tego 
słowa znaczeniu, a dzieciaki w reportażu M. Furgi 
mówią, że Szkoła w Okunicy to najlepsze miejsce 
na świecie. To dodaje mocy i mnie, i wszystkim 
nauczycielom – autorom programu. Cudnie. 

Kika razy pisaliśmy w Pulsie Powiatu  
o konflikcie wznieconym w Okunicy przez kilku 
radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach, o spo-
tkaniach, w których musiała uczestniczyć bur-
mistrz Pyrzyc, by bronić szkolnych zmian. Te-
raz, gdy okazało się, kto miał rację, a kto się 
mylił, może ktoś będzie miał przysłowiowe jaja  
i przeprosi za to, że  przeszkadzał.

RT
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W roku ubiegłym, w ramach pro-
gram współpracy Powiatu Pyrzyc-
kiego z organizacjami pozarządo-
wymi, starostwo przekazało wielu 
organizacjom działającym na tere-
nie powiatu środki na działalność 
lub konkretne projekty. W 2017 roku 
były to działania z dziedzin: oświata 
i wychowanie, ekologia, sport i re-
kreacja, promocja zdrowia, kul-
tura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji.

Dotacje dla stowarzyszeń i fun-
dacji w łącznej kwocie 26 600 zł zo-
stały udzielone w trybie otwartego 
konkursu ofert. 

Konkurs w obszarze oświaty i 
wychowania - dotację w wysokości 
800 zł przyznano Pyrzyckiemu Klu-
bowi Olimpijczyka na organizację 
zajęć edukacyjno-wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży.

Konkursy w obszarze ekologii - 
dotację w wysokości 2 100 zł przy-
znano Stowarzyszeniu Rozwoju Li-
piańskich Wsi, 400 zł Przelewic-
kiemu Stowarzyszeniu Edukacyj-
nemu „Wyrównajmy szanse” na or-

ganizację zajęć edukacyjno-wycho-
wawczych w dziedzinie ekologii.

Konkursy w obszarze sportu i re-
kreacji - dotacje w wysokości 900 zł 
przyznano Miejskiemu Ludowemu 
Klubowi Sportowemu „Sokół” Py-
rzyce, 800 zł Miejskiemu Klubowi 
Sportowemu „Stal” Lipiany, 1500 
zł Ludowemu Klubowi Sporto-
wemu „Spartakus” Pyrzyce, 1500 
zł Uczniowskiemu Klubowi Sporto-
wemu „Kleks” - Sprawni Razem w 
Pyrzycach, 2200 zł Stowarzyszeniu 
Lipiański Klub Motorowy „Party-
zanci”, 800 zł Ludowemu Uczniow-
skiemu Klubowi Sportowemu „Pło-
nią” w Okunicy, 1200 zł Ludowemu 
Międzyszkolnemu Klubowi Spor-
towemu „Żak-Espadon” Pyrzyce,  
2500 zł Stowarzyszeniu „Epidemia 
Sportu” w Lipianach, 900 zł Stowa-
rzyszeniu Tańca Sportowego Pyrzyce 
i 600 zł Klubowi Karate Kamikaze na 
organizację zajęć popularyzujących 
sport obozów sportowych i organiza-
cję aktywnych form spędzania czasu 
wolnego.

Konkursy w obszarze promocji 
zdrowia - przyznano dotację w wyso-
kości 1000 zł Uniwersytetowi Trze-
ciego Wieku w Pyrzycach i 400 zł 
stowarzyszeniu „Otwarte Okno” w 
Kosinie na aktywizację osób star-
szych i organizację zajęć integracyj-
nych dla osób niepełnosprawnych.

Konkursy w obszarze kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i tra-
dycji - dotację w wysokości 1500 zł 
przyznano Fundacji na Rzecz Roz-
woju Dzieci i Młodzieży „Moja mło-
dość” Lipiany, 500 zł stowarzyszeniu 

„Otwarte Okno” w Kosinie, 500 zł 
Stowarzyszeniu Ludzi Kreatywnych 
„Jutrzenka” Przelewice, 1500 zł Sto-
warzyszeniu na Rzecz Odnowy Za-
bytków „Zaczynaj” Lipiany, 1500 zł 
Fundacji Organy Katedry Pyrzyckiej 
i 1500 zł stowarzyszeniu Fabryka 
Dobrego Czasu w Pyrzycach na or-
ganizację zajęć popularyzujących 
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego.

     Ponadto starostwo za kwotę 
3600 zł zakupiło puchary, upominki, 
nagrody na 20 innych imprez w 2017 
roku.

PP

Kto dostał powiatową kasę 

W dniach 10-11 marca 2018 w 
Białymstoku odbył się II Puchar Pol-
ski Juniorów w Sumo. Wyśmieni-
cie zaprezentowała się zawodniczka 
LKS Spartakus, trzykrotna mi-
strzyni Europy młodziczek i kadetek 
z poprzednich lat, uczennica ZS Nr2 
CKU w Pyrzycach Patrycja DYSZ-
KIEWICZ zdobywając 2 srebrne me-
dale w wadze 60 i 65 kg. Natomiast  
2 brązowe medale w kat. 70 kg i open 
wywalczyła Weronika MODRZE-
JEWSKA - uczennica ZS Nr 1 w Py-
rzycach.   Po tych zawodach Patrycja 

Na zdjęciu od lewej:  trener Eugeniusz Klimczak, Patrycja Dyszkiewicz  
i Weronika Modrzejewska

Z Pyrzyc do Taj Paj

DYSZKIEWICZ została powołana 
do kadry narodowej juniorów i ob-
jęta przygotowaniami do Mistrzostw 
Świata juniorek, które odbędą się w 
lipcu 2018 w Taj Paj na Tajwanie.  
W klasyfikacji drużynowej LKS 
Spartakus Pyrzyce uplasował się na 
wysokim trzecim miejscu w junio-
rach w Polsce.

Serdeczne gratulacje dla zawod-
niczek i trenera E. Klimczak.

            Za Zarząd LKS Spartakus
           Prezes Bolesław Kowalski

Policjanci wydziału kryminal-
nego pyrzyckiej komendy zatrzy-
mali 25 - latka, odpowiedzialnego 
m.in. za kradzież rozbójniczą na te-
renie Pyrzyc. Wczoraj  (5.03) Sąd 
Rejonowy w Pyrzycach zastosował 
wobec sprawcy areszt tymczasowy.

W miniony piątek oficer dy-
żurny Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach przyjął zgłoszenie, iż 
na jednej z ulic miasta znany lokal-
nym funkcjonariuszom mężczyzna 
zaatakował młodą kobietę. Mężczy-
zna dokonał kradzieży telefonu na-
leżącego do 19- latki, następnie użył 
wobec pokrzywdzonej przemocy a 
także gróźb karalnych. Ponadto agre-
sywny 25-latek dokonał zniszczenia 
karoserii samochodu należącego do 
pokrzywdzonej. Powyższe okolicz-
ności spowodowały, iż pokrzyw-
dzona zdecydowała się powiadomić 
o zdarzeniu policję. W niedługim 
czasie po zdarzeniu kryminalni w 
wyniku patrolu na terenie miasta za-

ARESZT 
DLA SPRAWCY
KRADZIEŻY 
ROZBÓJNICZEJ

trzymali samochód, którym poruszał 
się podejrzany mężczyzna. Przy za-
trzymanym nie znaleziono skradzio-
nego telefonu, początkowo 25-latek 
zaprzeczał jakoby miał coś wspól-
nego ze zdarzeniem jednak w trakcie 
dalszych czynności przyznał, że do-
konał zaboru telefonu i wskazał jego 
miejsce ukrycia.

Podejrzany 25-latek był już wcze-
śniej karany za przestępstawa prze-
ciwko życiu i zdrowiu. Prokuratura 
Rejonowa, po zapoznaniu się z ma-
teriałem dowodowym wystąpiła z 
wnioskiem o zastosowanie tymcza-
sowego aresztowania. Sąd Rejo-
nowy w Pyrzycach nie miał wątpli-
wości i przychylił się do wniosku. 
Sprawca na rozprawę będzie oczeki-
wał w areszcie. Za kradzież rozbójni-
czą grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności.

sierż. szt. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
w Stargardzie informuje

Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Euro-
pejską na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
Obszar naszego działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - powiat star-
gardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: Bie-
lice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

Podpisaliśmy kolejne umowy z Województwem Zachodniopomorskim realizując naszą Strategię.

W lutym zawarliśmy, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dwie umowy na projekty grantowe na ok. 145 
tys. zł. Pierwszy projekt obejmuje 8 działań z  zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach  grantu –„POWRÓT DO TRA-
DYCJI”. Szkolenia, warsztaty, działania edukacyjne, kulturalne czy społeczne integrujące oraz aktywizujące mieszkańców,  
a także kultywujące dawne polskie tradycje, zwyczaje i obrzędy będą realizowane w gminach: Chociwel, Bielice, Dolice, Iń-
sko, Marianowo, Stargard. Drugi projekt to 13 zadań z  grantu „AKADEMIA WOLNEGO CZASU” z  wzmocnienia kapitału spo-
łecznego a będą to m.in. wyjazdy studyjne i  imprezy  integracyjne aktywizujące lokalne społeczeństwo w gminach: Bielice, 
Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kozielice, Pyrzyce, Stargard, Suchań. Wszystkie te zadania będą realizować organizacje (ngo), 
które podpisały umowy z lokalną grupą działania. 

Jak powiedziała Elżbieta Rink Prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo kulturowe jest tak różnorodne i ciekawe, że 
trzeba o nim mówić i chwalić się nim. Ważna jest także integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. Bardzo się cie-
szymy, że możemy być pośrednikiem w przekazywaniu tych małych grantów. To najważniejsze pieniądze dla naszych ma-
łych organizacji”.

Nasi Beneficjenci już zawarli pierwsze umowy z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Działania będą realizowane 
na obszarze Stowarzyszenia „WIR”. Gmina Dolice stworzy miejsce służące integracji i aktywizacji lokalnej społeczności za-
gospodarowując teren nad jeziorem Gardzko (wsparcie z UE 100 tys. zł). Blisko 100 tys. zł wsparcia pomoże stworzyć nowe 
miejsce do wypoczynku dla mieszkańców Babina w gm. Bielice. Modernizację przejdzie również kąpielisko w Krzemieniu gm. 
Dobrzany. Prawie 100 tys. zł dotacji pozwoli na przeprowadzenie drugiego etapu inwestycji. 

Kolejne działanie, które zostanie zrealizowane przez Okręg PZW w Szczecinie przy pomocy środków z PO RYBY 
to zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej (wspar-
cie z UE 174 tys. zł).  Przy plaży miejskiej w Chociwlu dofinansowanie z UE 100 tys. zł pomoże w wybudowaniu bu-
dynku z toaletami. Dotację tej samej wysokości otrzymała również gmina Kobylanka, która przebuduje chodnik sta-
nowiący dojście do Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie. Z nowej siłowni pod chmurką niebawem będą 
mogły korzystać osoby wypoczywające na plaży w Ińsku. Kolejne urządzenia do ćwiczeń i zabawy dla dzieci poja-
wią się również w innych miejscowościach gminy, która otrzymała wsparcie kwotą 110 tys. zł. Infrastrukturę nad Je-
ziorem Marianowskim w Wiechowie za ponad 100 tys. zł  środków z UE wybuduje  gmina Marianowo. Gmina Star-
gard zagospodaruje plażę w Wierzchlądzie, Gmina Suchań teren przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy  
a Gmina Warnice  wybuduje infrastrukturę turystyczno - rekreacyjnej nad j. Miedwie w Wierzbnie. Każda z tych gmin sko-
rzysta z dofinansowania unijnego w wysokości 100 tys. zł

W ramach rozwijania działalności gospodarczej beneficjent  z miejscowości Waliszewo gmina Ińsko uruchomi wędkarską 
izbę pamięci wraz z budową małej architektury związanej z rybołówstwem nad jeziorem Chojniczka, natomiast inny benefi-
cjent z gminy Pyrzyce zakupi sprzęt w celu dywersyfikacji, wzrostu i stabilizacji dochodów prowadzonej firmy.  

Zapraszamy stronę Stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl
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Sonda

WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA,
ŻE W DNIU 6 KWIETNIA 2018 r. O GODZ. 9.00

ODBĘDĄ SIĘ ROKOWANIA NA SPRZE-
DAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE:

Lokal mieszkalny nr 36B/2 o pow. 67,80 m2, stanowiący własność 
Gminy Bielice, położony w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z udzia-
łem 307/1000 w częściach  wspólnych budynku oraz prawie współwłasno-
ści działki oznaczonej numerem 413/1 o pow. 469 m2 oraz pomieszczenia  
w budynku gospodarczym o pow. uż. 16,20 m2 wraz z udziałem ¼ w czę-
ściach  wspólnych budynku i prawie współwłasności działki nr 413/2 o pow. 
720m2. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, 
przedpokoju i spiżarni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. uż. 7,80 m2. 
Cena: 52 221,00 zł Wadium: 5 000,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 30.03.2018r. na rachunek bankowy: Py-
rzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 
1013 5500 0286 2000 0070. Lokal mieszkalny zwolniony jest z podatku VAT. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój 
nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Które obrzędy i zwyczaje wielkanocne 
pielęgnowane są w Pani/ Pana domu?

W dniach 3-4 marca odbyły się międzyna-
rodowe zawody w Bydgoszczy. W zawodach 
wzięło udział 514 zawodników z 48 klubów z 
kraju, jak i z zagranicy. (Czechy, Rosja, Ukraina) 
Warto dodać, że KLUB KARATE KAMIKAZE 
W KLASYFIKACJI GENERALNEJ ZDOBYŁ 
2 MIEJSCE wywalczyliśmy łącznie 14 złotych, 
14 srebrnych oraz 24 brązowych medali. 

Z Lipian startowało 4 zawodników, którzy 
godnie reprezentowali gminę Lipiany oraz Ze-
spół Szkół w Lipianach: Andżelika Wierzbicka, 
Franek Przybylski, Adam Pieczyński, Damian 
Mroczkowski.

 Oto wyniki zawodników
 z sekcji Lipiany 
KATA DRUŻYNOWE 
CHŁOPCÓW -BRĄZ 
1. Bartosz Malinowski 
2. Adam Pieczyński 
3. Franciszek Przybylski 

KATA INDYWIDUALNE
CHŁOPCÓW 
1. Adam Pieczyński SREBRO 
2. Franek Przybylski SREBRO 

Świetną postawą wykazali się Damian 
Mroczkowski, który przegrał walkę o brązowy medal oraz Andżelika Wierzbicka, która stoczyła dwie walki  
w kategorii KUMITE, niestety, tym razem nie stanęła na podium.

Międzynarodowe Zawody Karate 
w Bydgoszczy 
i sukces zawodników z Lipian

W koszyczku, oprócz pokarmu, koniecznie 
jajka, które sama wcześniej maluję, a na śniada-
nie wielkanocne do córki chodzę.

U nas w domu tradycje wielkanocne prze-
jęliśmy od moich rodziców. Koniecznie świę-
cenie pokarmów, wspólnie z żoną i dziećmi no-
simy do kościoła, no i oczywiście uroczyste 
śniadanie musi być, a w lany poniedziałek to  
i śmigus dyngus też.

Z koszyczkiem do poświęcenia chodzi sio-
stry córka, a poświęconymi pokarmami dzie-
limy się wspólnie na uroczystym śniadaniu 
wielkanocnym, pamiętamy też o lanym ponie-
działku, ale nie zawsze jest mokry, zależy od 
pogody, raczej tak symbolicznie tylko.

Jak się uda, to świętuję, ale nie zawsze jest 
to możliwe, bo pracuję 24 na 48, więc każdy 
rozumie, trzeba jeszcze pracować, bo przecież  
z czegoś trzeba żyć, a ostatnio tak mi wypada, 
że większość świąt spędzam w pracy.

Z tradycji wielkanocnych ważna jest Nie-
dziela Palmowa, palmy nie robię, zawsze ku-
puję i idę do kościoła w niedzielę tydzień przed 
świętami, koszyczek też osobiście noszę do po-
święcenia, a oprócz śniadania wielkanocnego, 
to perfumami pokropię w lany poniedziałek
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Na ostatniej Sesji Powiatu Pyrzyckiego 
radni podjęli decyzję o wprowadzeniu termi-
nalu płatniczego w Wydziale Dróg i Komuni-
kacji, gdzie jest największa liczba klientów do-
konujących opłat za rejestrację pojazdów. Czyli 
nowoczesność pełną gębą, już niedługo będzie 
można zapłacić za tablice rejestracyjne kartą 
albo telefonem.  A dzieje się to dlatego, że Mi-
nisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii we 
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową SA. 
wdraża program upowszechniania płatności 
bezgotówkowych w administracji publicznej.  
W ramach tego programu urzędy administra-
cji publicznej, w tym jednostki samorządu te-
rytorialnego, a więc również i Powiat może 
skorzystać z możliwości wprowadzenia nieod-
płatnie jednego terminalu płatniczego w Staro-
stwie Powiatowym (z użyciem kart płatniczych 
oraz telefonu/smartfonu). Aby wprowadzić 
bezgotówkową obsługę należności niezbędne 
jest wcześniejsze wyrażenie na to zgody przez 
Radę Powiatu, taka już jest i teraz czekamy na 
terminal.

PP

Za 
rejestrację 
zapłacisz 
telefonem
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W nocy 7 września 2017 roku nieznani sprawcy wysadzili za po-
mocą materiałów wybuchowych bankomat zamontowany w ścianie bu-
dynku banku w Bielicach należącego do Pyrzycko -Stargardzkiego 
Banku Spółdzielczego.  Złodzieje ukradli zawartość bankomatu, ale, jak 
wiemy nieoficjalnie, straty poniesione w wyniku eksplozji przez bank 
były znacznie większe, należało wykonać badania, czy wyniku wybu-
chu nie została naruszona konstrukcja nośna budynku. Okazało się, że 
nie jest tak źle i można budynek remontować. Po 6 miesiącach od na-
padu na bankomat, dokładnie 5 marca pracownicy banku powrócili do 
swojej siedziby. „Przenieśliśmy się już z tymczasowej naszej siedziby  
w Urzędzie Gminy w Bielicach do naszego banku, prowadzimy już obsługę  
w pełnym zakresie, jedynie czekamy obecnie na nowy bankomat. Jeżeli chodzi 
o sprawy bezpieczeństwa w naszym banku, czy wyciągnęliśmy jakieś wnioski  
z tego przykrego zdarzenia, to nie mogę na razie mówić o szczegółach” – 
przekazał nam Mirosław Skrobek, prezes Zarządu S.G. Bankowa  

Bombowy Bank 
w Bielicach otwarty

9 marca 2018 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podpi-
sana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury tu-
rystyczno-rekreacyjnej – placu zabaw, siłowni zewnętrznej nad jeziorem 
Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice”. 

Umowa zawarta została pomiędzy Województwem Zachodniopomor-
skim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomor-
skiego, w imieniu którego wystąpili Wicemarszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, a Gminę Warnice, reprezento-
waną przez Wójt Gminy Warnice Annę Hackiewicz-Gębską przy udziale 
skarbnika Gminy Ryszarda Ligockiego. 

Kwota pomocy finansowej wynosi 100 000 zł, a wartość całego pro-
jektu (dotacja plus wkład własny) wynosi ok. 152 tys. zł. Projekt obej-
muje budowę placu zabaw dla dzieci oraz budowę siłowni zewnętrznej 
na działce nr 489 w Wierzbnie. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFMR oraz w 15% z budżetu pań-
stwa. Termin realizacji projektu - czerwiec 2018 r.

PODPISANIE UMOWY 
O DOFINANSOWANIE
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Bitwa o nazwę ulicy 2 Marca i ca-
łokształt opinii na temat wyzwolenia 
Pyrzyc 2 marca 1945 roku trwa. Dziś 
spór, jak już pisaliśmy, przeniósł się 
do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Szczecinie, gdzie spo-
tkali się w Międzynarodowym Dniu 
Kobiet, czyli 8 marca przedstawi-
ciel wojewody, który uważa zgodnie  
z Instytutem Pamięci Narodowej że  

Ulica 2 Marca 
jest teraz 2 Marca

2 marca to dzień czczenia komuni-
zmu i Armii Czerwonej oraz przed-
stawiciel Urzędu Gminy Pyrzyce, 
którzy jak większość mieszkań-
ców uważa, że 2 marca 1945 roku to 
dzień kończący II wojnę światową  
i rozpoczynający polską państwo-
wość i obecność w Pyrzycach. „Nie 
mogę mówić o szczegółach tego po-
siedzenia sądu, ponieważ jesteśmy 
nadal w trakcie procesu, sąd na tym 
posiedzeniu, które odbyło się 8 marca 
wysłuchał strony i postanowił o ter-
minie kolejnego posiedzenia w dniu 
22 marca. Pan wojewoda w jednym z 
ostatnich pism poinformował nas, że 
sporna ulica, do momentu rozstrzy-
gnięcia sprawy przez sąd, będzie no-
siła nazwę 2 Marca. Jeżeli chodzi or-
ganizację oficjalnych obchodów za-
kończenia walk w Pyrzycach to nie 
były one organizowane przeze mnie, 
dlatego, że tak jak powiedziałam po-
wyżej, jesteśmy w trakcie sprawy są-
dowej dotyczącej całego spektrum 
związanego z datą 2 marca, chodzi o 
ulicę a także o obchody wyzwolenia 
miasta” – przekazała nam Marzena 
Podzińska, burmistrz Pyrzyc 

Kika dni przed sporną datą na 
jednym z portali społecznościowych, 
można było przeczytać apel trzech 
honorowych obywateli Pyrzyc. Pro-
fesor Edward Rymar, Jerzy Goclik, 
Józef Kędziora zaprosili mieszkań-
ców Pyrzyc na spotkanie 2 marca 
przy Baszcie Lodowej. Na spotka-
nie przyszło około 20 osób, były roz-
mowy o historii i przemarsz pod Po-
mnik Wdzięczności, gdzie zebrani 
złożyli wiązanki kwiatów, jeszcze 
przy Baszcie Lodowej zebranych od-
wiedził radiowóz policyjny z kon-
trolą wizualną. Czy 22 marca WSA 
w Szczecinie rozstrzygnie spór i zo-
stawi pyrzyczanom 2 Marca?   

RT

Sprzedam 

działkę budowlaną o pow. 
40 arów, w tym staw 15 
arów. Działka znajduje się 
w Lipianach przy ul. Py-
rzyckiej, dojazd od strony 
Osiedla Podmiejskiego. 
Na działce przyłącze ka-

nalizacyjne, 90 tys do 
negocjacji   

tel. 731725270
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
O konflikcie pana Edwarda Za-

wadzkiego z firmą PRESCON dzia-
łającą w Kozielicach i sąsiadującą  
z jego posesją już pisaliśmy. Przy-
pomnijmy, że według pana Zawadz-
kiego firma w/w hałasuje i zatruwa 
najbliższe środowisko, co ma wpływ 
na jego posesję. Pan Zawadzki rozpo-
czął składanie skarg na firmę do Sta-
rosty Pyrzyckiego już w 2007 roku  
i mimo już chyba setki kontroli, spo-
tkań, posiedzeń i uchwał uznających 
skargi za niezasadne mieszkaniec 
nadal pisze skargi do szeregu insty-
tucji na starostę, które i tak wracają 
do rozstrzygnięcia do Rady Powiatu 
Pyrzyckiego i wpływają do dziś, bo 
kilka dni temu Rada Powiatu rozpa-
trzyła kolejną z nich. Do dziś tych 
skarg powinno być około 200, jak 
widać, decyzje władzy powiatowej 
i władzy innych szczebli nie satys-
fakcjonują pana Zawadzkiego i stąd 
ta determinacja. Ostatnia skarga roz-
patrywana przez Radę Powiatu była 
następująca - „Wnoszę skargę na 
działalność Starosty Pyrzyckiego 
oraz podpisującego się w jego imie-
niu dyrektora wydziału degrada-
cji (!) środowiska, pana magistra 
Tomasza Szmendziuka w zakresie 
ochrony środowiska oraz w zakresie 
załatwiania spraw petentów. Proszę  
o rzetelne rozpatrzenie pod wzglę-
dem merytorycznym.

Uzasadnienie: niezałatwione do 
chwili obecnej są moje pisma z dnia 
03 12 2016 (!) oraz 07.03.2017, 18. 
04. 2017, 16. 05. 2017, 29. 06. 2017, 
19. 07. 2017, 08. 09. 2017, 08. 10. 
2017. r, 16.11. 2017, oraz 20. 12. 2017 
(wykrętne odpowiedzi nie są zała-
twieniem sprawy). Pragnę zaznaczyć 

Kogo obchodzi konflikt w Kozielicach?

również, iż dokonywane pomiary nie 
odzwierciedlają rzeczywistości, gdyż  
w ich trakcie wentylatory na dachu 
hali były za każdym razem wyłą-
czone, a to właśnie one są źródłem 
tego hałasu. Świadczy to o celowym 
działaniu przy fałszowaniu rzeczy-
wistości podczas pomiarów. Starosta 
usilnie nie chce brać tego faktu pod 
uwagę. Nie wiem. co jest tego przy-
czyną. Poza tym ktoś odpowiedzialny 
za ochronę środowiska w Staro-
stwie wykazuje się kompletnym bra-
kiem wiedzy fachowej i kompetencji 
powołując się na wyniki pomiarów 
(35,3dB to jest cisza. Świadczy to  
o tym, że w czasie wykonywania po-
miarów wentylatory były wyłączone). 
Nadmieniam, iż zakład dalej niszczy 
środowisko poprzez emisję silnego  
i szkodliwego hałasu oraz nieziden-
tyfikowanych substancji stałych, 
które w postaci chmur są przeno-
szone przez wiatr w kierunku zabu-

dowań. Zatruwane są również pola 
uprawne w sąsiedztwie zakładu. Wy-
stępowanie tych pyłów wyraźnie zo-
stało stwierdzone przez pracowników 
Starostwa w dniu 15 marca 2013r, co 
zostało zapisane w notatkach służbo-
wych (jest ich teraz dużo więcej niż 
wtedy). Widoczne jest również obec-
nie szczególnie na dachu hali zakładu 
przy wentylatorach a nie na stanowi-
skach pracy w hali. I do tej pory brak 
jest jakiejkolwiek reakcji w kierunku 
zmniejszenia i likwidacji przyczyn 
zatruwania środowiska przez zakład 
Prescon. Istnieje realna obawa, czy 
sąsiadujące pola uprawne nie są ska-
żone jakimiś toksynami. Starosta nie 
chce ustosunkować się do tego pro-
blemu. Chyba zależy mu na tym, aby 
wszystko było zniszczone. Stwierdzam 
również, iż w/w zakład do tej pory nie 
uczynił nic dla zmniejszenia emisji 
hałasu w kierunku naszej posesji oraz 
likwidacji emisji trujących substan-

cji. Proszę o odpowiedź, dlaczego  
w Starostwie Pyrzyckim nie jest sza-
nowane obowiązujące prawo, mimo 
że wg ustawy o samorządzie, to po-
wiat wykonuje zadania między innymi 
w zakresie ochrony środowiska. Wy-
nika z tego, że nadal  istnieje tzw „re-
publika kolesiów” w naszym powie-
cie i nie ma na nią siły”- napisał pan 
Zawadzki, a jego skargę radni uznali 
za niezasadną, bo nie wnosiła niczego 
nowego w stosunku do już przedło-
żonych Radzie Powiatu. Czy kon-
flikt znany jest wójtowi gminy Ko-
zielice i czy on ma pomysł jak go za-
kończyć? Zadaliśmy to pytanie Pio-
trowi Rybkowskiemu gospodarzowi 
gminy Kozielice i w odpowiedzi czy-
tamy – „Zgodnie z przepisami, Urząd 
Gminy w Kozielicach nie jest stroną 
w postępowaniu. Nie posiadamy za-
tem żadnych dokumentów, wniosków 
itp. dotyczących rzekomego konfliktu. 
Utrzymując dobry kontakt z przed-
siębiorcami prowadzącymi działal-
ność na terenie Gminy Kozielice oraz 
z naszymi mieszkańcami wielokrotnie 
dochodziło do spotkań pracowników 
gminy z wyżej wymienionymi. Żadna 
ze stron nie wskazywała na potrzebę 
mediacji. Z racji uczestniczenia  
w sesjach Rady Powiatu Pyrzyckiego 
posiadam jedynie rozeznanie, że są 
tam rozpatrywane od kilku lat skargi 
pana Zawadzkiego na działalność 
Starosty Pyrzyckiego. Proszę więc 
tam kierować zapytania co do rozwią-
zania konfliktu. Od wielu lat relacjo-
nuje pan obrady i sądzę, że ma lepszą 
wiedzę w temacie”. 

Jak widać, pan wójt wyznaje za-
sadę, że inni lepiej wiedzą, co się  
w jego gminie dzieje i inni powinni 
według kompetencji ten problem roz-
wiązać, konflikt trwa już 10 lat, a pan 
wójt wie na jego temat tyle, co z sesji 
powiatu, brawo!

RT
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
„Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe, 

zarządzające mieszkaniami trzech tysięcy ludzi, 
ogłosiło upadłość. Jak się okazuje, z konta firmy 
wyparowało 840 tysięcy złotych, należących do 
wspólnot mieszkaniowych”, „Mieszkańcy ponad 
50 wspólnot mieszkaniowych wpłacali pieniądze 
na konto Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszka-
niowego z przeznaczeniem na fundusz remontowy i 
eksploatacyjny. Środki miały być odkładane na re-
monty bloków. Śledztwo wykazało jednak, że po ca-
łej kwocie nie ma już śladu - zarząd wspólnoty wy-
dał pieniądze na pensje dla pracowników przedsię-
biorstwa i remonty innych budynków”. 

 Tak wyglądały fragmenty artykułów praso-
wych sprzed pięciu lat, na temat sytuacji finan-
sowej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkanio-
wego, przypominając grzechy zarządu upadłego 
PPM można napisać w skrócie tak:  Zarząd Pyrzyc-
kiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego wszyst-
kie wpłaty od wspólnot kierował na jedno wspólne 
konto. To niezgodne z przepisami o rachunkowości 
i finansach publicznych, bo każda wspólnota po-
winna mieć oddzielny rachunek. Co więcej, pre-
zes PPM bez zgody zarządów wspólnot dowol-
nie dysponował wszystkimi środkami zgromadzo-
nymi na wspólnym koncie - na przykład zaciągał 
z tego konta pożyczki i przeznaczał je na remonty 
innych wspólnot. Kredytów udzielano bez podpi-
sania umowy, nie odprowadzano podatku. Innych 
księgowych grzechów poszukiwać będą pyrzyccy 
prokuratorzy. 5 marca 2018 do Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach wpłynęło postanowienie z Prokura-
tury Rejonowej w Pyrzycach o podjęciu zawieszo-

nego w dniu 30 grudnia 2016 r. śledz-
twa w sprawie wyrządzenia znacznej 
szkody w Pyrzyckim Przedsiębior-
stwie Mieszkaniowym Spółka z o. o. w 
Pyrzycach od 2004 r. do 28 paździer-
nika 2011 r. tj. o czyn z art. 296 § 1 
k.k. W okresie zawieszonego śledztwa 
powołany został biegły z dziedziny ra-
chunkowości celem wydania stosow-
nej opinii. Dziś wiemy, że opinia już 
taka jest i prokuratorzy mogą konty-
nuować śledztwo. „Prokuratura Rejo-
nowa w Pyrzycach nadzoruje śledztwo, 
którego przedmiotem są kwestie z nad-
użyciem uprawnień lub niedopełnie-
niem obowiązków we władzach spółki 
w zakresie prowadzenia ksiąg rachun-
kowych i inne kwestie z punktu widze-
nia kodeksu karnego, o którym mowa 
w artykule 296 paragraf 1 kk, a przepis 
ten mówi o  nadużyciu zaufania, które może prowa-
dzić do wyrządzenia szkody majątkowej w jedno-
stce prowadzącej działalność gospodarczą. W toku 
tego postępowania zaistniała konieczność wykona-
nia opinii w zakresie księgowości, rachunkowości 
i finansów, czyli opinia biegłego rewidenta. Proku-
rator uzyskał taką opinię w ostatnim czasie, a więc 
postępowanie jest nadal prowadzone i kompleto-
wanie materiału dowodowego” – przekazała nam 
prokurator Joanna Biranowska – Sochalska, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

20 sierpnia 2014 roku w jednym z ostatnich ra-
portów syndyk masy upadłościowej Pyrzyckiego 

Mieszkaniowy skandal w Pyrzycach 

Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego informował 
burmistrza Pyrzyc i radnych Rady Miejskiej, że do 
spłacenia wierzycieli pozostała jeszcze kwota po-
nad 897 tysięcy, jak pisze w tej informacji syndyk, 
szanse na ich spłacenie są prawie żadne, bo nie ma 
już co sprzedawać z majątku byłego PPM. Jaka do-
kładnie kwota nie została spłacona  i komu, tego na 
dzień wydania PULSU nie udało się nam ustalić, 
ale do tematu wrócimy.

RT

 „Na podstawie art. 305 § 4 k.p.k., zawiada-
miam, że w sprawie naruszenia prawa budowla-
nego dokonanego w latach 1997 - 2017 w Lipia-
nach przy ul. Barlineckiej na terenie działki ozna-
czonej nr 89/6 obręb 3, poprzez zamontowanie 
dodatkowych anten telefonii komórkowej, na za-
instalowanie których wymagane jest pozwolenie 
na budowę, wszczęto dochodzenie o przestępstwo 
określone w art. 38 ust. I Ustawy z dnia 07 lipca 
1994 roku o Prawie Budowlanym” Takie zawia-
domienie otrzymał kilka dni temu mieszkaniec 
Lipian Ireneusz Dykiert, który zgłosił do pyrzyc-
kiej prokuratury zawiadomienie o możliwości po-
pełnienia przestępstwa związanego z pracą sys-

W Lipianach 
na Jedności Narodowej 6
promieniowanie 
w normie

temu – wieży antenowej telefonii komórkowej 
w pobliżu ulicy Barlineckiej w Lipianach. Przy-
pomnijmy, że chodzi tu o to, że wybudowana 
wieża telefonii komórkowej ma pozwolenie na 
3 anteny, zgodnie z postanowieniem SE.XII26/
GSM/49-36/1/97 wydanym przez Państwowy 
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. W roku 
2015 na tej wieży zostało zainstalowanych do-
datkowo 5 anten bez jakichkolwiek pozwo-
leń. Jest to niezgodne z wyrokiem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 

dokończenie na str.12
Na zdjęciu od lewej: Rafik Ennaoui
i Ireneusz Dykiert
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2016 r. II OSK 3341/14, który mówi 
o tym, że jakiekolwiek umieszcze-
nie dodatkowych anten na maszcie 
antenowym zakwalifikować należy 
jako przebudowę tego obiektu, gdyż 
skutkuje zmianą parametrów użytko-
wych. W związku z tym wymagane 
jest nowe pozwolenie na budowę, 
którego nigdzie nie można znaleźć, 
w związku z tym jest podejrzenie, 
że złamane zostało prawo. Z infor-
macji, jakie otrzymaliśmy od pra-
cowników Wojewódzkiego Inspek-

tora Ochrony Środowiska inwestor 
systemu nadawczego powinien wy-
konać pomiary natężenia pola elek-
tromagnetycznego po oddaniu do 
użytku trzech anten, a także pod do-
montowaniu kolejny pięciu. Taki do-
kument powinien zostać przekazany 
do wydziału ochrony środowiska w 
Urzędzie Miejskim w Lipianach, w 
Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach, problem w tym, że takich do-
kumentów tam nie ma. O takim obo-
wiązku mówi -  Art. 122a. Podmioty 
obowiązane do wykonywania po-
miarów pól elektromagnetycznych 
Dz.U.2017.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska

1. Prowadzący instalację oraz 
użytkownik urządzenia emitującego 
pola elektromagnetyczne, które są 
stacjami elektroenergetycznymi lub 
napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi o napięciu znamiono-
wym nie niższym niż 110 kV, lub in-
stalacjami radiokomunikacyjnymi, 
radionawigacyjnymi lub radioloka-
cyjnymi, emitującymi pola elektro-
magnetyczne, których równoważna 
moc promieniowana izotropowo wy-
nosi nie mniej niż 15 W, emitującymi 
pola elektromagnetyczne o częstotli-

wościach od 30 kHz do 300 GHz, są 
obowiązani do wykonania pomiarów 
poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku:

1) bezpośrednio po rozpoczę-
ciu użytkowania instalacji lub 
urządzenia;

2) każdorazowo w przypadku 
zmiany warunków pracy instalacji 
lub urządzenia, w tym zmiany spo-
wodowanej zmianami w wyposa-
żeniu instalacji lub urządzenia, o 
ile zmiany te mogą mieć wpływ na 
zmianę poziomów pól elektromagne-
tycznych, których źródłem jest insta-
lacja lub urządzenie.

Według naszych informacji ostat-
nie badania promieniowania syste-
mów telefonii GSM w Lipianach 
były przeprowadzane 17 maja 2017 
a dotyczyły promieniowania wieży 
GSM znajdującej się przy ulicy Że-
romskiego. Wtedy to wykonywane 
były pomiary pola elektromagnetycz-
nego nie tylko w pobliżu tej wieży, 
ale także w budynku mieszkalnym 
przy ulicy Jedności Narodowej 6 na 
kilku kondygnacjach przy otwartych 
oknach i pomiary nie wykazały prze-
kroczeń. Okazuje się, że jedni opera-
torzy mogą takie pomiary wykonać 
i uspokoić mieszkańców, a inni nie. 
Obecnie to operator GSM zobowią-
zany jest wykonać pomiary w sytu-
acji, o jakich mówi ustawa powyżej 
zacytowana. Jeżeli zachodzi podej-
rzenie mieszkańców, że promienio-
wanie przekracza normy, tak jak w 
przypadku wieży przy ulicy Barli-
neckiej w Lipianach, to wtedy sprawa 
jest bardziej skomplikowana. Można 
dobijać się do WIOŚ w Szczecinie, 
żeby oni sprawdzili nasze podejrze-
nia na własny koszt, albo znaleźć 
sponsora, który sfinansuje pomiary. 
Koszt ich wykonania przez akredyto-
wane laboratorium to 3,5 do 5 tysięcy 
złotych, ale dostajemy wtedy doku-
ment, który jest trudno podważyć. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, biorąc 
pod uwagę rosnącą ilość konfliktów 
w temacie systemów nadawczych 
telefonii komórkowej GSM, zaku-
pił już urządzenia pomiarowe (koszt 
około 100 tysięcy złotych). Obec-
nie stara się o akredytację, która po-
zwoli na samodzielność inspektorów 
w tym temacie, ale na pierwsze po-
miary trzeba będzie jeszcze poczekać 
do końca roku. Protestujący miesz-
kańcy Lipian, za mniejsze pieniądze 
zakupili przyrząd, przy pomocy któ-
rego chcą dokonać poglądowych po-
miarów promieniowania stacji GSM 
na terenie miasta Lipiany – „Dla każ-
dej z wież będziemy wykonywać po-
miary punktowe, dzięki temu sporzą-
dzimy mapę promieniowania w mie-
ście. Zdajemy sobie sprawę, że nasze 
pomiary mogą być nieprecyzyjne, ale 
będzie to przede wszystkim powód do 
dalszych, już bardziej profesjonal-
nych badań, w ten sposób próbujemy 
zmusić odpowiednie służby do działa-
nia” – przekazał nam Rafik Ennoui.

RT

dokończenie ze str.11
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13 marca 2018 roku w Pyrzyc-
kim Domu Kultury odbyło się II Fo-
rum Przedsiębiorczość. Finanse. In-
westycje. Rolnictwo zorganizowane 
przez Marzenę Podzińską, Burmistrz 
Pyrzyc, Bank PKO BP i PDK. Forum 
skierowane było do mieszkańców 

gminy Pyrzyce a w szczególno-
ści do przedsiębiorców i właści-
cieli gospodarstw rolnych. Spo-
tkanie rozpoczęło się przywita-
niem gości przez Marzenę Po-
dzińską Burmistrz Pyrzyc oraz 
Arkadiusza Bitel Dyrektora 
Oddziału 1 PKO BP w Pyrzy-
cach. Podczas spotkania przed-
stawione zostały następujące 
tematy: „Planowane zmiany  
w zakresie wpierania nowych 
inwestycji w Polsce - nowa po-
lityka rozwoju i przyciągania 
inwestycji” zaprezentował Pre-
zes Kostrzyńsko – Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Krzysztof Kielec, nowo-
ści w ofercie PKO Bank Polski  
i PKO Leasing dla przedsiębior-

ców i gospodarstw rolnych przedsta-
wili Mariusz Rzepecki ROD Szcze-
cin oraz Bartłomiej Pińkowski PKO 
Leasing Szczecin, odbyła się również 
prezentacja firmy Sprint Logistyka 
Polska S.A, a także przedstawienie 
nowości technologicznych dla przed-
siębiorstw usługowo-produkcyjnych 
oferowanych przez firmę POMOT 
Sp. z.o.o Chojna. Dealer Samocho-
dowy Opel Kozłowski podczas II Fo-
rum Przedsiębiorczość. Finanse. In-
westycje. Rolnictwo zaprezentował 
nowe modele samochodów odpowia-
dające potrzebom firm i gospodarstw 
rolnych - GRANDLAND X 2018 
nowy crossover oraz Movano samo-
chód dostawczy, które można było 
zobaczyć przed głównym wejściem 
PDK. Na zakończenie spotkania Ra-
fał Roguszka dyrektor Pyrzyckiego 
Domu Kultury zaprezentował oferty 
współpracy (partnerskie, sponsorskie 
oraz VIP) podczas 38. Międzynaro-
dowego Festiwalu Pyrzyckie Spotka-
nia z Folklorem.

PP

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  2/2018, 
nr 3/2018, nr 4/2018, nr 5/2018, nr 6/2018, nr 7/2018, nr 
8/2018, nr 9/2018, nr 10/2018, nr 11/2018 przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

Firma świadcząca usługi dla rolnictwa
poszukuje

GŁÓWNEGO MECHANIKA
     *Praca będzie polegać na serwisie maszyn i urządzeń rolniczych 
       w warsztacie oraz w terenie
     * Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za utrzymanie
       maszyn w sprawności technicznej
     * Po okresie próbnym pracodawca gwarantuje umowę na 
       czas nieokreślony

Wymagania: prawo jazdy kat. B
Dodatkowe informacje

 można uzyskać pod numerem 606 856 087

II Forum Przedsiębiorczość 
* Finanse * Inwestycje * Rolnictwo

SZYBK A (zimna) DYCHA
Niedziela 18 marca, centrum Py-

rzyc, temperatura na termometrach 
około 0 stopnia Celsjusza, odczu-
walna około – 5°. I w tych okolicz-
nościach, które do Pyrzyc przyniosła 
natura, odbyła się druga już edycja 
imprezy biegowej Pyrzycka Szybka 
Dycha Backer OBR. Na liście starto-
wej dwóch biegów na 5 km i na 10 
km zapisało się 1000 zawodników, 
do Pyrzyc dojechało trochę mniej, 
ale i tak było to o wiele więcej niż 
w roku ubiegłym. Podczas biegu od-
była się zbiórka charytatywna do pu-
szek na wózek dla Jakuba Chmie-
lewskiego z Pyrzyc, który urodził się  
z rzadkim zespołem wad wrodzonych 
Cornelia de Lange. Oprócz wad wro-
dzonych Jakub zmaga się ze złośli-
wym nowotworem lewego policzka. 
Burmistrz Marzena Podzińska prze-
kazała na licytację swój nr startowy 
„1”.Pyrzycka Szybka Dycha Backer 
OBR. Podczas imprezy sprzedawane 
było ciasto i prowadzona zbiórka 

do puszek, ostateczna kwota zbiórki 
zostanie opublikowana na stronie 
Urzędu Miejskie w Pyrzycach w naj-
bliższym czasie. W 2018 roku w całej 
Polsce obchodzimy jubileusz 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i z tego powodu z inicjatywy 
Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podziń-
skiej ogłoszony został konkurs na 
najciekawszą patriotyczną stylizację 
stroju startowego podczas Pyrzyc-
kiej Szybkiej Dychy Backer OBR. W 
tej pozasportowej konkurencji na po-
dium stanęli i bony o wartości 500, 
300 i 200 złotych do realizacji w fir-
mie Run Expert otrzymali: za 3 miej-
sce  miejsce Tomasz Pańczyk i Mate-
usz Rolewski ze Szczecina, za drugie 
Marzena Wiewióra z Dolic, za miej-
sce pierwsze Krzysztof Sikora z Py-
rzyc. W tegoroczne edycji Szybkiej 
Dychy wzięła udział grupa zawod-
ników na wózka, w tej kategorii naj-
lepsi byli Arkadiusz Zegadło z Turza 
pierwsze miejsce i Adam  Matusiak 

Pyrzyce na miejscu drugim w biegu 
na 5 km. Na trasie 10 km w katego-
rii mężczyzn bezkonkurencyjny, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, był py-
rzyczanin Wojciech Piwowarczyk, 
także na 10 km w kategorii kobiet 
najlepsza była Sylwia Racinow-
ska. K20 Kb Hermes Gryfino. Pełne 
wyniki Pyrzyckiej Szybkiej Dy-
chy Backer OBR zamieszczone są 
na stronie http://domtel-sport.pl/
wyniki,zawody,4216.  

„Cieszę się, że, mój pomysł się 
sprawdza, że impreza może jeszcze 
w ubiegłym roku realizowana była 
z pewnymi obawami, byliśmy trochę 
spięci w tym roku było naprawdę na 
luzie i spokojnie. Po pierwsze więk-
sze zainteresowanie zawodników, 
i tu należy podkreślić bardzo dużą 
ilość zawodników z gminy Pyrzyce, 
co mnie szczególnie cieszy, bo to im-

preza przede wszystkim dla nich. 
Większe w tym roku zainteresowanie 
widzów, mediów, lokalnych i regio-
nalnych. Mimo że było może trochę 
zimno, no ale jak jest zima to musi 
być zimno i widać, że nikomu za bar-
dzo to nie przeszkadzało” – powie-
działa burmistrz Marzena Podziń-
ska. Zimno było, ale faktycznie at-
mosfera wszystkich zgromadzony na 
biegu na luzie, z uśmiechem i dystan-
sem, wedle mojej oceny najlepiej za-
kręceni byli uczestnicy grupy biego-
wej Pyrzyce Biegają, przyszli grupą 
i pokazali, że są grupą. Gratulacje za 
imprezę należą się Gminie Pyrzyce, 
Stowarzyszeniu K2 Partners i Tytu-
larnemu Sponsorowi firmie Backer 
OBR oraz wszystkim, którzy wsparli 
imprezę.

RT
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Rozpoczęła się przebudowa ul. 
Słowackiego w Pyrzycach.  Wy-
konawcą jest firma BUDPAK Pa-
weł Szubert z siedzibą w Stargar-
dzie przy ul. Podleśnej 14N wyło-
niona w drodze przetargu nieogra-
niczonego. Zakończenie   przebu-
dowy planowane jest na dzień 15 
maja 2018 r. Nawierzchnia drogi 
wykonana będzie z kostki typu 
POLBRUK. Zakres prac, zgodnie 
z załącznikiem graficznym. „Jest 

Ulica Słowackiego 
w Pyrzycach w budowie

to jedna z pierwszych zaplanowa-
nych na ten rok inwestycji drogo-
wych, niedługo rozpoczniemy ko-
lejne. Niestety, zaległości w tema-
cie remontów i budowy nowych 
dróg w Pyrzycach są wieloletnie  
i nie da się ich nadrobić w trzy, czy 
cztery lata, ale staramy się i kilka 
inwestycji w tym roku jeszcze zre-
alizujemy” – przekazała burmistrz 
Marzena Podzińska.


