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Od 10 kwietnia 2018 r. roz-
poczęły się roboty polegające na 
oczyszczaniu Wałów – fosy zloka-
lizowanej przy murach obronnych 
w Pyrzycach na odcinku od ulicy 
Górnej do ulicy Owocowej. Prace 
prowadzone są przez zastępy Ochot-
niczych Straży Pożarnych Mielęcin, 
Nowielin i Pyrzyce oraz pracown-
ików gospodarczych Urzędu Mie-
jskiego w Pyrzycach, którzy usuwają 
ze skarpy fosy odrosty i samosieje 
krzewów oraz drzew. 

Uporządkowanie terenu zaha-
muje proceder powstawania dzi-
kich wysypisk śmieci oraz przyczyni 
się do zaakcentowania walorów 
krajobrazowych.

Policjanci Zespołu Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach tylko wczoraj (22.04) 
zatrzymali na terenie powiatu py-
rzyckiego trzech nietrzeźwych kieru-
jących rowerami mężczyzn.

Wraz z nadejściem wiosny i cie-
płej aury na drogi ruszyli rowerzyści, 
jednak, jak widać, nie wszyscy prze-
strzegają obowiązujących przepi-
sów ruchu drogowego. Wczoraj po-
licjanci pyrzyckiej drogówki zatrzy-
mali trzech nietrzeźwych cyklistów. 
Na terenie jednej z miejscowości po-
wiatu pyrzyckiego w godzinach po-
południowych policjanci drogówki 
zauważyli mężczyznę, którego tor 
jazdy wskazywał, że najprawdopo-
dobniej kieruje on rowerem w sta-
nie nietrzeźwości. Funkcjonariusze 
podjęli kontrolę drogową. Mężczy-
znę poddano badaniu na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
46-letni mieszkaniec powiatu py-
rzyckiego “wydmuchał” ponad 1,5 
promila alkoholu. Dwóch kolejnych 
kierujących rowerami 40 i 36 lat-
ków zatrzymanych zostało na dro-
dze między Nieborowem a Ryszew-
kiem. Oni również w organizmach 

Równolegle rozpoczęły się prace 
polegające na wykonaniu przepustu 
w fosie pod przejściem łączącym 
ulicę Dąbrowskiego z ulicą Owo-
cową, który ma celu zlikwidowa-
nie powstałego tam zastoiska wod-
nego oraz udrożnienie odpływu wód 
opadowych.

Urząd Miejski apeluje do miesz-
kańców Pyrzyc o niezaśmiecanie 
terenów wałów, a tych, którzy są świ-
adkami zaobserwowanych wykroczeń, 
niszczenia mienia lub innych sytuacji 
wymagających działań służb mun-
durowych o interwencję do Straży 
Miejskiej w Pyrzycach tel.  091 39 70 
329 lub tel. 609461228 lub na policję.

Wały – pyrzycki śmietnik? NIETRZEŹWI ROWERZYŚCI 
STANĄ PRZED SĄDEM

mieli po ponad półtora promila alko-
holu. Wszyscy nietrzeźwi rowerzy-
ści za swoje czyny odpowiedzą teraz 
przed sądem. Kierowanie rowerem w 
stanie po użyciu alkoholu lub stanie 
nietrzeźwości w świetle obowiązują-
cych przepisów jest wykroczeniem.  
Nie oznacza to, że kierujący nie po-
niesie z tego tytułu konsekwencji. 
Kierujący może zostać ukarany man-
datem karnym do 500 złotych lub sta-
nąć przed sądem. W takim wypadku 
sąd może zdecydować o nałożeniu na 
sprawcę kary grzywny, aresztu czy 
też zakazu prowadzenia pojazdów 
nie mechanicznych. Sąd może zasto-
sować grzywnę od 50 zł do 5 tys. zł, 
zakaz prowadzenia pojazdów innych 
niż mechaniczne od pół roku do 3 lat 
albo karę aresztu od 5 do 30 dni. Po-
goda sprzyja jeździe rowerem, jednak 
pamiętajmy, iż nietrzeźwi kierujący 
stwarzają realne zagrożenie dla sie-
bie oraz innych użytkowników dróg. 
Dzięki udaremnieniu dalszej jazdy 
osobie, która kieruje pojazdem/rowe-
rem w stanie nietrzeźwości, można 
zapobiec tragedii, zmniejszyć ilość 
ofiar drogowych, a także uratować 
ludzkie życie.

sierż. szt. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

W dniu 14 kwietnia br. rozpoczęto 
prace nad renowacją czołgu IS-2 i ar-
mat.  Renowacja ww. obiektów jest 
możliwa dzięki nawiązaniu współ-
pracy Gminy Pyrzyce ze Stowarzy-
szeniem Grupa Historyczno-Eksplo-
racyjna POMERANIA. Dzięki pracy 
i zaangażowaniu członków stowarzy-
szenia wyczyszczone zostały wszyst-
kie obiekty, zabezpieczono armaty 
farbą podkładową i pomalowano czę-

Sprzątanie pyrzyckiego czołgu        

ściowo jedną z nich. Gmina Pyrzyce 
w ramach współpracy i wsparcia 
udostępniła agregat prądotwórczy,  
a także zakupiła materiały niezbędne 
do odrestaurowania czołgu i armat. 
Ciąg dalszy prac przewidziany jest 
na 28 kwietnia.

Dziękuję członkom stowarzysze-
nia i mieszkańcom uczestniczącym w 
pracach renowacyjnych za zaangażo-
wanie i wykonane prace.

Bezpieczna
pyrzycka oświata
 za 70 555 zł 

W ramach projektu programu 
„Bezpieczna +” 2018, 4 szkoły pod-
stawowe z gminy Pyrzyce zakwali-
fikowały się do otrzymania wsparcia 
finansowego:

- Szkoła Podstawowa w Brzesku 
„Idziemy PO-MOC” kwota dotacji 
16 000 zł 

- Szkoła Podstawowa w Żabowie 
„Idziemy PO-MOC” kwota dotacji 
16 000 zł

- Szkoła Podstawowa w Okunicy 
„Idziemy PO-MOC” kwota dotacji 
16 000 zł

- Szkoła Podstawowa w Pyrzy-
cach „Edukacja w terenie” kwota do-
tacji 22 555 zł 

  Celem programu „Bezpieczna+” 
jest kształtowanie otwartości i budo-
wanie pozytywnego klimatu szkoły 
oraz zakup wyposażenia niezbęd-
nego do prowadzenia tych działań.

W tym zakresie mogą być re-
alizowane w szczególności działa-
nia wspierające szkoły w realizacji 
przedsięwzięć tj.

- zwiększenie otwartości szkoły 
na współpracę z otoczeniem, kształ-
towanie u uczniów aktywnej, otwar-
tej, prospołecznej postawy

- przedsięwzięcia/projekty wy-
chowawcze realizujące umiejętności 
psychospołeczne, takie jak komuni-
kacyjne, kształtujące więzi interper-
sonalne między uczniami

Program adresowany jest do 
uczniów, nauczycieli, rodziców i in-
nych pracowników szkół, instytucji 
i podmiotów, które współpracują ze 
szkołą i wspierają jej działania.  

PP
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Zapadł wyrok za korupcję wyborczą 
    W VII Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Pyrzy-

cach zapadł wyrok dla kilkunastu oskarżonych, którym postawiono 
zarzuty kupowania głosów na kandydata na burmistrza J.M.O. za 
butelki wódki. Przewinienia, jakich się dopuszczono to także przeka-
zywanie informacji  na temat jeszcze niegłosujących i poświadczanie 
nieprawdy na upoważnieniach do głosowania  za inną osobę w wybo-
rach samorządowych 2010 i 2014.

Na ogłoszenie wyroku nie sta-
wił się główny oskarżony były bur-
mistrz J.M.O. ani jego adwokat, nie 
było też wielu innych oskarżonych 
w obu sprawach, przyszedł nato-
miast na ogłoszenie wyroku Miro-
sław Jankowski były kolega, współ-
pracownik J.M.O. a w sprawie je-
den z inicjatorów całego dochodze-
nia i jeden z głównych świadków 
oskarżenia byłego burmistrza. Po-
nad 47 minut trwało odczytywa-

nie wyroku, na pisemne uzasad-
nienie strony będą musiały trochę 
poczekać i wtedy dowiemy się czy 
uznany za winnego i skazany były 
burmistrz Pyrzyc J.M.O. odwoła 
się od wyroku, ponieważ dzisiejszy 
wyrok nie jest prawomocny.  

R.T

Na specjalnej wkładce do 
Pulsu Powiatu publikujemy wy-
rok sądu.

Prokurator Tomasz Wojtkiewicz

Ogłoszenie wyroku
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18 kwietnia 2018 roku w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach odbyło 
się spotkanie z Małgorzatą Kowa-
lewską,  dyrektorem zarządzającym 
Feldt‘s Poland Sp. z o.o., która przed-
stawiła założenia nowej inwestycji, 
jaką będzie zakład przetwórstwa ryb-
nego, powstającej przy ulicy Star-
gardzkiej 55 w Pyrzycach,. Działal-
ność firmy ma polegać na produkcji 
gotowych wyrobów rybnych z pół-
produktów, tj. mrożonych tuszek i fi-
letów. Podczas spotkania omówione 

Spotkanie z nowym inwestorem
 – Firmą Feldt`s Poland Sp. z o.o.

zostały zagadnienia niepokojące 
mieszkańców miasta np. hałas, towa-
rzyszące produkcji zanieczyszczenia 
i związane z tym nieprzyjemne zapa-
chy. Oprócz udzielenia odpowiedzi 
na pytania, pani Małgorzata Kowa-
lewska przedstawiła przewidywane 
korzyści wynikające z funkcjono-
wania na terenie Pyrzyc Firmy Feld-
t`s Poland Sp. z o.o., czyli wzrost za-
trudnienia, podatki    współpraca ze 
środowiskiem lokalnym.                                                                  

Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
po raz kolejny w swojej historii zna-
lazł się na ostrym zakręcie. Kilkana-
ście lat temu wypadł z wirażu i został 
zlikwidowany. 

Nowy szpital od kilku miesięcy  
zadłuża się i nie płaci swo-
ich zobowiązań. Skut-
kiem takiej sytuacji było 
zwolnienie ze stanowiska 
dyrektora Iwony Zibrow-
skiej Osóch, jej praca zo-
stała oceniona przez Za-
rząd Powiatu negatyw-
nie, a jej obowiązki po-
wierzono Markowi Przy-
bylskiemu, który będzie 
pełnił tę funkcję do czasu 
wyłonienia nowego dy-
rektora w konkursie. 

Co dziś należy do 
najważniejszych zadań 
Marka Przybylskiego 
– „Aktualnie do najpil-
niejszych zadań pełnią-
cego obowiązki dyrektora 
Szpitala Powiatowego w 
Pyrzycach należy utrzy-
manie stabilności kadro-
wej, organizacyjnej i fi-
nansowej szpitala, nego-
cjacje terminów rozliczeń 
z wierzycielami, nego-
cjacje zwiększenia kon-
traktu z NFZ, przygotowywanie pro-
jektu zmian w regulaminie organi-
zacyjnym i statucie szpitala umożli-
wiających rozszerzenie zakresu usług 
medycznych oferowanych przez szpi-
tal. Ponadto, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, do zadań kierują-
cego jednostką należy zarządzanie 
szpitalem, zapewniające realizację 
podstawowego zadania tj. leczenia 
pacjentów oraz sprawne funkcjono-
wanie jednostki pod względem admi-
nistracyjnym i gospodarczym. W naj-
bliższej perspektywie czasu prioryte-
tem będzie przywrócenie płynności fi-
nansowej szpitala, przy czym pamię-
tać należy również o spoczywającym 
na m.in. naszej placówce obowiązku 
podjęcia działań związanych z infor-
matyzacją szpitala, czyli wprowadze-
niem  elektronicznego obiegu doku-

mentacji medycznej oraz dostosowa-
niem szpitala do wymogów rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą” – powiedział 
pełniący obowiązki dyrektora Szpi-
tala Powiatowego w Pyrzycach Ma-
rek Przybylski 

Kiedy odbędzie się konkurs na 
nowego dyrektora szpitala?

„W chwili obecnej analizujemy 
dokładnie sytuację finansową szpi-
tala i przygotowujemy się do ogło-
szenia konkursu, myślę, że do końca 
maja będziemy mieli pełna dokumen-
tację i na początku czerwca ogłosimy 
konkurs” – przekazał nam Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.

PP

Marek Przybylski
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Pozdrowienia z Lipian 

Prezentowana widokówka 
przedstawia zabudowania miasta 
Lipiany z 1907 roku, a głównie 
obiekty związane z motywem reli-
gijnym. Na karcie pocztowej zna-
lazł się miejscowy kościół, dom 
parafialny i mieszkanie kapłanów 
seniorów, po stronie prawej budy-
nek diakonatu przyszłych księży.  
W dolnej części znajduje się wi-
dok miejscowej szkoły. 

Kościół w XIX wieku grun-
townie przebudowano, jednak w 
stanie uwidocznionym na fotogra-
fii przetrwał jeszcze tylko cztery 

lata, bowiem w roku 1911 miał miej-
sce pożar świątyni. Dopiero w roku 
1915 ukończono jego odbudowę na-
dając mu obecną formę wg projektu 
Friedricha Stülera.

Jeżeli chodzi o plebanię, to obec-
nie budynek przy ul. Kościuszki 29, 
stanowi siedzibę Radio Plus Lipiany 
– katolickiej stacji radiowej archidie-
cezji szczecińsko-kamieńskiej. Sta-
cja należy do sieci Radia Plus. Mało 
jest natomiast informacji o funkcjo-
nującym w Lipianach diakonacie. W 
ręce wpadło mi tylko drobne ogło-
szenie magistratu z 1824 roku dot. 

chęci zatrudnienia pracownika (po-
niżej). Obwieszczenie dotyczyło wa-
kującego stanowiska w szkole, a ści-
ślej poszukiwany był kandydat na na-
uczyciela retoryki (głoszenia kazań). 
W zamian za swoją pracę  osoba taka 
miała otrzymywać ok. 300 talarów, 
a do tego… wygodne i przyjemne 
mieszkanie. 

Tzw. „czerwony” budynek szkoły 
też już nie istnieje w formie udoku-
mentowanej na fotografii. W 1980 
roku przeprowadzona ekspertyza po-
twierdziła zły stan budynku – jed-
nego z dwóch przedwojennych 

obiektów szkolnych. W ramach ka-
pitalnego remontu budynku dobu-
dowano jedno piętro i tzw. „łącz-
nik”. Remont zakończył się w 1986 
roku.

Prezentowana widokówka 
była przedmiotem obiegu poczto-
wego. Została nadana na poczcie 
Lippehne (Lipiany) w poniedzia-
łek  14.10.1907 roku do odbiorcy 
w Berlinie. Wydawcą kartki był 
W.Schwarzenbergs, Wernhaus Lip-
pehne N.M.
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Sonda
„Wielka majówka?”

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 40 arów, w tym staw 15 arów. Działka 
znajduje się w Lipianach przy ul. Pyrzyckiej, dojazd od strony Osiedla Podmiej-
skiego. Na działce przyłącze kanalizacyjne. 90 tys do negocjacji   

tel. 731725270

Obecnie nie pracuję, więc urlopu nie potrze-
buję brać, aby mieć przedłużony wypoczynek. 
A jak zamierzam spędzić świąteczne dni? Jak 
będzie ładna pogoda, to na pewno rekreacyjnie, 
może gdzieś nad jeziorko wyskoczę.

Długa majówka to czas odpoczynku, ja 
mieszkam na wsi, więc rodzina przyjedzie, 
grilla zrobimy przy muzyce, jednym słowem na 
wesoło spędzimy ten wolny czas.

Nic zbytnio nie planowałem na długi ma-
jówkowy wypoczynek, ale, jak pogoda dopisze, 
to z rodziną przy grillu posiedzimy.

Mieszkam na wsi, więc jak jakieś święto, 
czy długi weekend, to zawsze ktoś z rodziny 
do mnie przyjeżdża, a jak pogoda będzie ładna, 
to na świeżym powietrzu przy grillu miło czas 
spędzimy.

Ja nie pracuję, więc nie muszę brać urlopu 
na dłuższy odpoczynek, ale mąż wykorzy-
sta okazję i weźmie kilka dni urlopu zyskując 
dłuższy wypoczynek. Czas spędzimy w gronie 
rodzinnym, bo akurat komunię mamy w tym 
czasie.

19 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim 
w Pyrzycach odbyło się wręczenie stypendiów 
i nagród sportowych, przyznanych przez Marzenę 
Podzińską, Burmistrz Pyrzyc. W uroczystości, 
oprócz nagrodzonych, udział wzięli ich rodzice, 
działacze, trenerzy sportowi oraz pracown-
icy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego.

Zostały przyznane 2 Nagrody Sportowe Gminy 
Pyrzyce za osiągnięte wysokie wyniki sportowe  
w formie gratyfikacji pieniężnej dla Patrycji Dysz-
kiewicz oraz LKS Spartakus Pyrzyce.

Nagrodzono również 4 zawodników spoza 
gminy Pyrzyce, którzy promują naszą gminę na 
arenach sportowych tj. Oskar Kozanka-Lipka, 
Krzysztof Mieszko, Paulina Zygmunt i Wiktoria 
Maćkowiak.

Pyrzyckie stypendia 
i nagrody sportowe przyznane

Na podstawie opinii Gminnej Komisji Sty-
pendialnej, pani burmistrz przyznała Stypendium 
Sportowe dla 20 zawodniczek i zawodników tj.: 
Patrycja Dyszkiewicz, Jakub Borecki, Weronika 
Dyszkiewicz, Wojciech Kuźnicki, Jakub Żółtański, 
Kinga Kapica, Edyta Marszałek, Amelia Kusztal, 
Weronika Masłowska, Weronika Modrzejewska, 
Natalia Rozel, Anna Samulak, Jan Figiel, Oliwier 
Szram, Aleksandra Samulak, Adrian Orlikowski, 
Wiktor Piwoni, Klaudia Dyszkiewicz, Maciej Tur-
kiewicz, Filip Plizga.

 Otrzymane stypendia i nagrody są wyróżnie-
niem, ale przede wszystkim motywacją do dal-
szego działania. Wszystkim nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy.

W czwartek 26 kwietnia tuż po godzinie 15.00 
pyrzyczanie mogli przekonać się, czy chleb pie-
czony przez Żyda, geja, uchodźcę i muzułmanina 
smakuje inaczej? Pyrzycki Dom Kultury został 
wybrany do realizacji części ogólnopolskiego pro-
jektu. 26 kwietnia 2018 roku w czwartek, pyrzy-
czanie przed pyrzyckim ratuszem byli częstowani 
chlebem wypieczonym przez ludzi innej karnacji, 
wyznania czy orientacji seksualnej. Kampanię re-
klamową obejrzało już blisko 900000 osób w in-
ternecie i zapewne kilka milionów w telewizji. Or-
ganizacja Chlebem i Solą postanowiła sprawdzić, 

# Nasz  Chleb Powszedni w Pyrzycach
jak klienci zareagują na informację o tym, że tym 
razem współtwórcą ich śniadania będzie ktoś in-
nej karnacji, wyznania lub orientacji seksualnej. 
W piekarni spotkali się Kamil, Andrzej, Rosa, Sa-
lam i Radwan. W tej wybranej grupie znaleźli się: 
żyd, gej, uchodźca z Syrii, uchodźca z Kongo i ży-
jący w Polsce muzułmanin. Przez cały dzień prze-
brani w fartuchy piekli chleb w jednej z piekarni. 
Po wykonanej pracy zaproszono klientów na za-
plecze i zapytano ich, czy przygotowywane przez 
bohaterów bochenki smakowały tak samo. Akcję 
przeprowadzono w kilku miejscowościach w Pol-

sce. Na eksperyment klienci reagowali 
różnie. Niektórzy zjadali chleb ze sma-
kiem i twierdzili, że to, kto go przygo-
towywał, nie ma najmniejszego znacze-
nia. Zdarzały się również osoby, które 
wdawały się w dyskusję natury religij-
nej. Przeważnie jednak klienci reagowali 
na ten eksperyment pozytywnie. Projekt 
#Nasz Chleb Powszedni został przepro-
wadzony przez organizacje Chlebem  
i Solą oraz Otwarta Rzeczpospolita, a w 
Pyrzycach jej gospodarzem był Pyrzycki 
Dom Kultury. 

PP
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Pyrzyckie stypendia 
i nagrody sportowe przyznane

1 kwietnia 2018 roku weszła w życie zmie-
niona ustawa - Prawo łowieckie. Na jej mocy 
nałożono na organy wykonawcze gmin: burmi-
strzów, wójtów, ze względu na miejsce wystą-
pienia szkody, obowiązek organizowania komisji 
do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach  
i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele 
i sarny oraz szkód powstałych w trakcie wykony-
wania polowania.  

Nowością w zmienionej ustawie jest obowiąz-
kowy udział w komisji szacującej szkody soł-
tysa, co dziś tworzy poważny problem dla wójtów  
i burmistrzów, bo jak zmusić sołtysa do tego, żeby 
przyjął na siebie kolejny obowiązek i to bez wyna-
grodzenia. Wójt, burmistrz także nie może sołtysa 
zmusić do takiej pracy, ani nie może mu zapłacić, 
bo nie ma na to środków. 

Koszty szacowania Lasy Państwowe wyceniły 
na 300 mln złotych rocznie. Wiemy, że w ustawie 
nie ma ani słowa o tym, aby ministerstwo miało 
określać stawki wynagrodzenia dla sołtysów za 
udział w szacowaniu szkód.  

* Jak z problemem radzą sobie włodarze py-
rzyckich gmin?

► Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska 
– „Po raz kolejny ustawodawca przerzuca nowe 
obowiązki na samorząd nie przekazując na reali-
zację tego zadania środków. Sprawa jeszcze bar-
dziej się komplikuje, ponieważ dotyczy to jednostki 
pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo. Sołtys ani 
członkowie rady sołeckiej nie są moimi pracowni-
kami i nie mogę im powierzyć nowych obowiązków 
i ich z tego rozliczać. Na dodatek ustawodawca nie 
przewidział żadnych środków na wynagrodzenia 
dla sołtysów za udział w komisjach. Na terenie na-
szej gminy działa 9 kół łowieckich, trudno jest dziś 
nawet określić, jakie będą koszty udziału sołtysów 
komisjach. Zaproponowałam sołtysom pracę w ko-
misjach, szczególną prośbę skierowałam do panów, 
aby to oni wzięli na siebie ciężar tej pracy. Obec-

nie szkody szacuje już jeden z sołtysów, który ma 
uprawnienia do szacowania szkód, pozostałych 
wyślemy na szkolenie do Nadleśnictwa Gryfino. 
Dziś nie jestem w stanie podać, jakie będą całko-
wite koszty tego nowego zadania i w tej sprawie 
wystąpiliśmy do ministerstwa środowiska o wyja-
śnienia w tej sprawie. 

► Zastępca Wójta Gminy Przelewice Zbi-
gniew Kwapisz – „Mieliśmy przypadek szkody, ale 
wynajęliśmy do jej szacowania firmę zewnętrzną, 
niedługo wysyłamy pracownika na szkolenie i ten 
pracownik będzie wykonywał zadanie członka 
komisji do szacowania szkód. Docelowo zwró-
cimy się także do sołtysów, czy zechcą brać udział  
w szacowaniu”.

► Wójt Gminy Warnice Anna Hackiewicz 
Gębska – „Powierzyłam obowiązki w tym zakresie 
komendantowi straży gminnej i sołtysi otrzymali 
informacje telefoniczną, kilku z nich wyraziło chęć 
uczestnictwa, nie wszyscy, zmusić ich nie mogę. 
Jeśli nie będą to sołtysi, to mogą też być członko-
wie rad sołeckich. Na najbliższej sesji mają mi dać 
odpowiedź, kto i gdzie się zadeklarował. My już 
szkody szacujemy, komendant straży gminnej z wy-
branym sołtysem, który wyraził na to zgodę.   Wy-
słaliśmy pismo do pana ministra z zapytaniem, kto 
za to zapłaci, są delegacje, pracę po godzinach, 
chciałabym wiedzieć, kto będzie płacić, bo ustawa 
tego nie przewiduje. Szacuje się, że powstaje około 
100 szkód rocznie to jakieś 100 delegacji, kto więc 
za to zapłaci?”

 ► Sekretarz Gminy Lipiany Barbara Kra-
kowska Petruk – „Mieliśmy już jeden przypadek 
szacowania strat, wtedy sołtys właściwy do miejsca 
wystąpienia szkody wyznaczył do udziału w komisji 
pracownika Urzędu Gminy, który posiada do tego 
kwalifikacje. Jeżeli chodzi o przyszłość, to jesteśmy 
w trakcie analizy różnych wariantów rozwiązania 
tego problemu”.

Sołtys będzie ganiał dziki?

► Wójt Gminy Kozielice Piotr Rybkowski 
– „W naszej gminie sołtysi nie będą brać udziału  
w komisjach do szacowania szkód, wysyłam na 
szkolenie pracownika Urzędu Gminy, który będzie 
pełnił tę funkcję”.

► Wójt Gminy Bielice Zdzisław Twardow-
ski - „Przygotowujemy dwie wersje rozwiązania 
tego problemu, które zaproponujemy sołtysom. Na 
razie nie chciałbym o tym mówić publicznie, naj-
pierw niech sołtysi się na ten temat wypowiedzą”.  

Ustawa Prawo Łowieckie mówi, że szaco-
wania szkód, dokonuje zespół składający się  
z przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy ob-
wodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza 
gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła 
szkoda oraz przedstawiciela gminy WŁAŚCI-
WEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIE-
NIA SZKODY, zwanego dalej „przedstawicielem 
gminy”, którym jest:

a) przedstawiciel organu wykonawczego jed-
nostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka 
pomocnicza została utworzona – SOŁTYS

b) przedstawiciel organu wykonawczego tej 
gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie zo-
stała utworzona – W PRZYPADKU BRAKU 
SOŁTYSA.

W przypadku gmin powiatu pyrzyckiego 
wszystkie gminy mają utworzone sołectwa, nawet 
miasto Pyrzyce, więc zgodnie z powyżej zacyto-
waną ustawą to sołtys i to właściwy do miejsca wy-
stąpienia szkody może uczestniczyć w szacowaniu 
szkód łowieckich, a nie urzędnik, ale, jak widać  
z powyższych wypowiedzi samorządowców, inter-
pretacja ustawy jest różna.

PP
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7 kwietnia br. jubileusz 90-tych 
urodzin obchodziła mieszkanka 
Płońska pani Elżbieta Kapuścińska, 
emerytowana nauczycielka z 44-let-
nim stażem pracy.  Z tej okazji panią 
Elżbietę odwiedził wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk wraz kierownik 
USC Małgorzatą Kędziorą. Podczas 
spotkania złożono Jubilatce życze-
nia, a wójt wręczył list gratulacyjny 
i symboliczny upominek. Ta nieco-
dzienna wizyta przebiegała w miłej 
atmosferze i była okazją do wspo-
mnień. Pani Elżbieta z wielką pasją 

opowiadała o swojej pracy i życiu 
rodzinnym. 

Na Ziemie Zachodnie przyje-
chała w 1945 r. z Juriampola. Na po-
czątek rozpoczęła naukę w Liceum 
Pedagogicznym w Myśliborzu. Po 
jego  ukończeniu rozpoczęła pierw-
szą  pracę w szkole w Pyrzycach,  
a później w Kozielicach. Natomiast 
w naszej gminie zaczęła pracować 
od 1956 r. w szkole w Płońsku, a po 
jej zamknięciu przeszła w 1973r.  do 
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przele-
wicach Filia w Kłodzinie, gdzie pra-

cowała do czasu przejścia na eme-
ryturę. Dała się tam  poznać jako 
osoba uczynna i ambitna, zawsze 
chętna do współpracy. Była na-
uczycielką z powołania, oddaną 
pracy edukacyjnej, a także bardzo 
lubianą przez dzieci. Ceniła so-
bie ponad wszystko dobro dziecka.  
Często rozmawiała z uczniami  
o sprawach dla nich ważnych, po-
trafiła ich zrozumieć. Nawet bę-
dąc na emeryturze podjęła się dal-
szej pracy w Szkole Podstawowej  
w Laskowie. Wszystkie te lata 
pracy pani Elżbieta  bardzo sobie 
ceni i wspomina je z wielkim sen-
tymentem, gdyż praca zawodowa 
była bardzo ważnym elementem jej 
codziennego życia. 

Jubileusz 90. urodzin 
pani Elżbiety Kapuścińskiej

W 1957 r. zawarła związek 
małżeński. Męża Roberta poznała  
w swojej pracy. Też był nauczycielem 
i wspierał ją w pracy. Dochowali się 
dwóch córek i jednej wnuczki.  Mąż 
pani Elżbiety zmarł 2000 r. Obecnie 
nasza Jubilatka cieszy się bardzo po-

godnym podejściem do życia. Jest 
otoczona troskliwą opieką i miłością 
swych najbliższych. 

Gratulujemy i życzymy Drogiej 
Jubilatce doczekania w dobrym zdro-
wiu następnych wspaniałych rocznic 
i samych szczęśliwych dni!

Anna Garzyńska

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach rozpoczęły 
się konsultacje społeczne z miesz-
kańcami gminy Pyrzyce, dotyczące 
planów modernizacji Stadionu Miej-
skiego im. Leszka Słoninki. Studenci 
IV roku studiów inżynierskich Wy-
działu Budownictwa i Architektury 
Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego w Szczecinie 
przedstawili swoje prace w formie 
elektronicznej prezentacji, plansz 
oraz makiet. Przybyli na spotkanie 
mieszkańcy mieli okazję zapoznać 
się z dziesięcioma koncepcjami, po-
mysłami studentów i zadać im szcze-
gółowe pytania. 

Obecnie mieszkańcy gminy Py-
rzyce mogą w Urzędzie Miejskim za-
poznać się z dziesięcioma koncep-
cjami modernizacji Stadionu Miej-
skiego, które znajdują się w holu na 
1 piętrze, mogą także wypełnić an-
kietę w celu wyrażenia własnej opinii 
na temat wyłonienia najlepszego po-
mysłu. Wizualizacje koncepcji oraz 
ankiety są również możliwe do po-
brania ze strony www.osir.wpyrzy-

cach.pl oraz www.pyrzyce.um.gov.pl  
W celu zapoznania się z koncepcjami 
projektów wymagany jest program 
Microsoft PowerPoint lub prosimy  
o pobranie darmowego programu 
Microsoft PowerPoint Viewer i zain-
stalowaniu go. Następnie można po-
brać dowolną prezentację z poniższej 
listy i uruchomić ją. Obok prezenta-
cji jest podany rozmiar, który zmniej-
sza ilość limitu transferu w przy-
padku niektórych operatorów.

 „Od wielu lat mówi się o mo-
dernizacji stadionu miejskiego, ale 
nie podejmowano żadnych decyzji, 
a przecież mamy w Pyrzycach wiele 
stowarzyszeń sportowych, którym na-
leży się nowoczesna baza sportowa. 
Dziś rozpoczęliśmy prace nad wy-
borem koncepcji, następnie musimy 
wykonać dokumentacje i wystąpić  
o środki unijne, to praca na kilka lat 
i dlatego zachęcam mieszkańców Py-
rzyc do zapoznania się koncepcjami 
i dokonania wyboru” – powiedziała 
burmistrz Pyrzyc Marzana Podzińska

PP 

Pomysł na nowy Stadion Miejski 
im. Leszka Słoninki
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Prawie każdy mieszkaniec Pyrzyc zapytany o największe pyrzyckie atrak-
cje turystyczne szybko wskaże palcem mury obronne. Prawie każdy powie, że 
szczególnie te odrestaurowane są piękne i godne obejrzenia przez turystów. 
Niestety, dla niektórych mieszkańców Pyrzyc odnowione fragmenty murów 
nie są wcale piękne i postanowili je na wiosnę „upiększyć”, po prostu ręce 
opadają. 

Zmalować po pyrzycku



 10                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 6                            28.04.2018

§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Na ostatniej sesji Rady Gminy  

w Warniach, radni większością gło-
sów nie wyrazili zgody na zawiesze-
nie na rok funkcjonowania funduszu 
sołeckiego, z taką propozycją wystą-
piła na sesji wójt gminy Anna Hac-
kiewicz Gębska.

Ryszard Tański – Jaki jest po-
wód takiej propozycji? 

Wójt Anna Hackiewicz Gębska 
- Uchwałę dotyczącą funkcjonowania 
funduszu sołeckiego mamy podjętą 
bezterminowo, moja propozycja do-
tyczyła zawieszenia funduszu tylko na 
rok 2019, a nie zabrania funduszu na 
stałe. Moja propozycja była wprost 
związana z jedną z największych pla-
nowanych inwestycji w naszej gmi-
nie, chodzi o budowę oczyszczalni 
ścieków. Mamy przygotowany wnio-
sek o dotacje, który czeka na rozpa-
trzenie, chodzi o 7 milionów złotych 
na budowę oczyszczalni plus część 
sieci i przyłączenie innych oczysz-
czalni pod jedną, a w przyszłym roku 
przypada spłata zaciągniętych przez 
naszą gminę obligacji na kwotę 300 
tys. miałam obawę czy w związku  
z tym będzie nas stać na wkład do tej 
budowy oczyszczalni. Mamy trudny 
budżet i nie ma w nim szans na zwięk-
szenie dochodów, więc zapropono-
wałam, by jedną uchwałą, jednym 
ruchem wstrzymać fundusz sołecki, 

W Warnicach zawieszenie nie, zadłużanie tak
który jest w wysokości 240 tysięcy 
złotych i to miało być jednorazowo do 
czasu rozpatrzenia wniosku o dotację 
na oczyszczalnie ścieków. Uchwała 
dotycząca funduszu sołeckiego miała 
być podjęta do końca marca tego 
roku na przyszły rok, mimo że nie 
wiemy, czy wniosek nam przejdzie, 
działanie to było asekuracyjne po to, 
żeby ewentualnie zabezpieczyć ten 
wkład własny. Od 2009 roku gmina 
Warnice zadłużona jest na 3 mln zło-
tych i mamy spłatę 3,8 mln złotych. 
Nie chciałabym więcej zadłużać 
gminy po 3 latach na fundusz sołecki 
wydaliśmy już ponad 750 tysięcy zło-
tych, sołectwa się obkupiły, są doin-
westowane i ten jeden rok miał być na 
przeczekanie, by przygotować się do 
budowy oczyszczalni.

R.T. – Co dalej z planami bu-
dowy oczyszczalni ścieków?

A.H.G. – Radni nie wyrazili zgody 
na wstrzymanie funduszu sołeckiego i 
upoważnili mnie do dalszych rozmów 
z bankiem, co do dalszego zadłuże-
nia gminy, a właściwie mi to zlecili, 
na dzień dzisiejszy jestem w trakcie 
organizacji spotkanie z przedstawi-
cielami banku z Wrocławia w  poło-
wie mają. Są wysłane wszystkie do-
kumenty, które są niezbędne do prze-
prowadzenia analizy możliwości za-
dłużenia i jeżeli radni mi każą, nie 

będę miała wyjścia, żeby finansować 
wkład własny na tę oczyszczalnię.  
To jest budowa zupełnie nowej 
oczyszczalni, na dzień dzisiejszy 
mamy jedną oczyszczalnię w miej-
scowości Barnim i była ona na po-
trzeby jednej miejscowości, do któ-
rej były dołączone inne, po dołącze-
niu Wierzbna które liczy 400 miesz-
kańców, oczyszczalnia przestała peł-
nić swoją funkcję, to jest ekologiczna 
bomba zegarowa, ona nie spełnia 
żadnych wymogów, a jak przyjdą 
kary, to mieszkańcy za to zapłacą w 
taryfie za wodę i ścieki. 

R.T. – Co ze złożonym wnio-
skiem o dotację na budowę oczysz-
czalni ścieków?

A.H.G. – Na dzień dzisiejszy 
wniosek jest w trzeciej ocenie: pierw-
szą formalna przeszedł, drugą do-
puszczalności też i teraz trwa ocena 
merytoryczna, muszę być przygo-
towana, że jeżeli dostanę dotację, 
to przed podpisaniem umowy mu-
szę mieć w budżecie zabezpiecze-
nie wkładu własnego, nie zostało mi 
zbyt dużo czasu, stąd te rozmowy  
z bankiem.

R.T.

WSA upomina wójta Rybkowskiego
Wojewódzki Sąd Administra-

cyjny w Szczecinie w składzie: prze-
wodniczący- sędzia WSA Renata 
Bukowiecka-Kleczaj (spr.), sę-
dziowie: sędzia WSA Marzena 
Iwankiewicz i sędzia NSA -Stefan 
Kłosowski , po rozpoznaniu w trybie 
uproszczonym w dniu 9 listopada 
2017 r. sprawy ze skargi Spółki A. 
na bezczynność Wójta Gminy K. w 
przedmiocie udostępnienia informacji 
publicznej I. zobowiązuje organ do 
załatwienia wniosku skarżącej Spółki 
A. z dnia [...] r. w zakresie pkt. [...] 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
prawomocnego wyroku, II. stwierdza, 
że organ dopuścił się bezczynności, 
w zakresie punktów [...] wniosku, III. 
stwierdza, że bezczynność nie miała 
miejsca z rażącym naruszenie prawa, 
IV. oddala skargę w pozostałym 
zakresie, V. zasądza od organu Wójta 
Gminy K. na rzecz skarżącej Spółki 
A. kwotę [...] zł tytułem zwrotu 
kosztów postępowania.

W uzasadnieniu do zacytowa-
nego powyżej wyroku sądu czytamy, 
że Spółka A. zwróciła się do Gminy 
Kozielice z następującymi pytaniami:
1. Jakie jest stanowisko Gminy, jeśli 
chodzi o opodatkowanie podatkiem 
od nieruchomości elektrowni wiatro-
wych, czy podatek powinien być po-
bierany wyłącznie od masztu i funda-
mentu wiatraku, czy też od wszystkich 
elementów pojedynczej elektrowni 
wiatrowej (czyli również silnika, wir-
nika itp.),
2. Czy Gmina w zakresie pkt 1 wy-
dała interpretacje, a jeśli tak, to o ja-
kiej treści,
3. W przypadku, jeśli Gmina wydała 
takie interpretacje, czy Gmina roz-
waża zmianę poglądu w przypadku 
wydawanych wyroków przez sądy 
administracyjne w podobnych spra-
wach o treści (tych wyroków) od-
miennej niż wydane interpretacje,
4. Jakie kwoty z tytułu podatku od 
nieruchomości za elektrownie wia-

trowe na terenie Gminy mają wpły-
nąć do budżetu Gminy w [...] r.,
5. Jakie kwoty z tytułu podatku od 
nieruchomości za elektrownie wia-
trowe na terenie Gminy już wpłynęły 
za [...] r.,
6. Czy podmiot [...] Sp. z o.o. [...] sp. 
k z siedzibą w W. zapłacił w [...] r. po-
datek od nieruchomości za elektrow-
nie wiatrowe zlokalizowane na tere-
nie Gminy.

Po treści pytań możemy się do-
myślać, że w/w pytania zadała jedna 
z firm zajmujących się budową elek-
trowni wiatrowych zainteresowana 
działalnością innej firmy, która jest 
obecnie właścicielem elektrowni 
wiatrowych na terenie gminy Kozie-
lice. „Uważam, że nasza odpowiedź 
na zapytanie była prawidłowa, ale 
nie będziemy się odwoływać do sądu 
wyższej instancji i wykonamy wy-
rok WSA zgodnie z jego zapisami” – 
skomentował Piotr Rybkowski wójt 
Gminy Kozielice.                          PP

Piotr Rybkowski
wójt Gminy Kozielice
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

W jednym z ostatnich wy-
dań Pulsu pisaliśmy o kolejnej już,  
i trudno powiedzieć której, skardze 
jednego z właścicieli nieruchomo-
ści w gminie Kozielice sąsiadującej 
z firmą PRES-CON. Skarga ta, jak  
i dziesiątki wcześniejszych trafiła do 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
i po raz kolejny została uznana za 
bezzasadną. 

Pisaliśmy o tym, czy władze 
gminy Kozielice, wójt są w tema-
cie, problem znają i czy robią coś, 
by konflikt zażegnać. W odpowie-
dzi wójta Piotra Rybkowskiego na 
pytanie - „W jaki sposób, według 
wójta, można byłoby ten konflikt za-
kończyć?” - mogliśmy w odpowiedzi 
przeczytać – „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 roz-
wiązania konfliktu. Od wielu lat rela-
cjonuje pan obrady i sądzę, że ma lep-
szą wiedzę w temacie”. Nie wiedzie-
liśmy wtedy, że wójt Piotr Rybkow-
ski sąsiaduje przez płot z nierucho-
mością pana Zawadzkiego, a przez 
wąską drogę z firma PRES-CON, ale 
jak widać pod latarnią dla wójta naj-
ciemniej, a konflikt za swoim pry-

watnym płotem zna tylko z sesji po-
wiatu. Skoro wójt nic nie może pora-
dzić, poprosiliśmy o rozmowę przed-
stawiciela firmy o rozmowę o tym, 
jak oni widzą ten konflikt.  

Ryszard Tański -  Od kiedy trwa 
konflikt z panem Zawadzkim?

Przedstawiciel firmy Szymon 
Ociepa - Nie jesteśmy w stanie tego 
dokładnie określić, ale pewnie od 
2004 roku.

R.T. -  Co jest faktycznym powo-
dem licznych skarg na PRES-CON do 
Starostwa Pyrzyckiego i do wielu in-
nych instytucji zajmujących się sze-
roko rozumianą ochroną środowiska?

Sz. O. - Niestety, rzeczywistych 
powodów nie znamy.

R.T. -   A pisma które kierowane 
są do różnych instytucji, skargi co  
z nich wynika według pana?

Sz. O. - Pisma nie docierają do 
nas bezpośrednio. Kierowane są do 
instytucji państwowych, starostwa, 
ochrony środowiska ze Szczecina. My 
jesteśmy tylko przez te instytucje nie-
ustannie kontrolowani.

R.T. - Co jest kontrolowane  
w zakładzie?

Sz.O. - Zgodnie z zaleceniami 
głównie chodzi o ochronę środowi-
ska, pomiary hałasu na zewnątrz za-
kładu, zanieczyszczenia powietrza, 
pyłów.

R.T. -  Czy sami nie prowadzicie 
takich pomiarów?

Sz. O. - Jesteśmy zobowiązani 
jako firma do zlecania badań hałasu 
wewnątrz i na zewnątrz, stopnia stę-
żenia NDS na poszczególnych stano-
wiskach pracy. 

R.T. - Kto wykonuje te badania?
Sz. O. - Wcześniej wykonywała 

je Ochrona Środowiska ze Szcze-
cina. Obecnie realizuje je firma z Go-
rzowa Wlkp. posiadająca akredytację 
przez Polskie Centrum Akredytacji w 
Warszawie. 

R.T. - Jeśli chodzi o zalecenia 
pokontrolne, czy wszystkie zostały 
wykonane?

Sz. O. - Oczywiście. Mamy obo-
wiązek wykonywać wszystkie zalece-
nia. Jeśli pojawiały się jakiekolwiek 
uwagi musieliśmy je natychmiast 
wykonać i powiadomić urząd o ich 
spełnieniu.

R.T. -  Czy obecnie są jakieś za-
ległe, jeszcze niewykonane zalecenia 
pokontrolne?

Sz. O.- Nie ma takich. Wszystko 
jest na bieżąco. Ostatnie badania 
były wykonywane w tym roku i nie ma 
uwag.

Presja 
na 
PRES-CON

R.T. -  Czy ta sytuacja jest kosz-
towna dla firmy wizerunkowo?

Sz. O. - Działania, jakie podej-
muje ten pan, z całą pewnością wpły-
wają negatywnie na firmę, na spo-
sób pracy, potencjalnych inwesto-
rów, pracowników. Trzeba dodać, że 
te wszystkie skargi są rozpatrywane 
podczas sesji Rady Powiatu Pyrzyc-
kiego i emitowane przez telewizję. 
Słuchają tego rodziny pracowników 
i ich dzieci, co wpływa bardzo ne-
gatywnie na pracowników i komfort 
pracy.

R.T. - Ilu pracowników zatrudnia 
firma PRES-CON obecnie?

Sz. O. – Łącznie 40 pracowników 
biura i produkcji.

R.T. -  Czym się zajmujecie?
Sz. O. – Produkujemy lekkie kon-

strukcje stalowe, przeznaczone za-
równo na rynek zachodni (Szwecja, 
Norwegia, Niemcy, Austria, Holan-
dia) jak i polski.

R.T. -  Czy w kontekście kłopo-
tów z sąsiadem i jego skarg nie ża-
łujecie, że zlokalizowaliście zakład w 
Kozielicach? 

Sz. O. - To nie była lokalizacja ja-
koś specjalnie analizowana. Przeję-
liśmy zakład po zlikwidowanej Spół-
dzielni Kółek Rolniczych. Naturalnie 
nie przewidywaliśmy takich kłopo-
tów, przecież była tu kiedyś produk-
cja przemysłowa.

R.T. -  Czy widzicie jakąś możli-
wość zakończenia tego konfliktu?

Sz. O. - Staramy się. Wykazujemy 
dobrą wolę, mamy wszystkie aktualne 
badania, co według nas powinno za-
kończyć sprawę. Niestety, dziś skargi 
pana Zawadzkiego rozpatrywane są 
w dalszym ciągu przez urząd powia-
towy. Tworzymy miejsca pracy i wy-
daje nam się, że lokalnym politykom 
powinno również zależeć na tym, 
żeby to wreszcie zakończyć. Od wielu 
lat dostajemy nagrody, wyróżnienia, 
Firma Roku, Przedsiębiorstwo Roku, 
Ludzie Ziemi Pyrzyckiej, czy to nic 
nie znaczy?!

RT



 12                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 6                            28.04.2018

Dzielnicowi jako policjanci „pierwszego kontaktu” cieszą się du-
żym zaufaniem wśród mieszkańców. To właśnie ich jako pierwszych 
obywatele informują o zagrożeniach. Na podstawie wcześniej uzys-
kanej informacji policjanci Rewiru Dzielnicowych pyrzyckiej 
komendy zatrzymali 21-letniego posiadacza narkotyków. Mężczyźnie 
za posiadanie zabronionych substancji psychoaktywnych grozi kara 
do 3 lat więzienia.

ZATRZYMANY 
Z NARKOTYKAMI
PRZEZ 
DZIELNICOWYCH

16 kwietnia w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach odbyła się kolejna 
w tym roku konferencja prasowa 
Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podziń-
skiej, na którą zostały zaproszone lo-
kalne i regionalne media, w spotka-
niu uczestniczyła Danuta Bartków – 
skarbnik Gminy Pyrzyce.

Na konferencji przedstawiono:
1.Inwestycje drogowe zrealizo-

wane w latach 2015-2017 i plano-
wane na 2018 rok,

2. Wykonanie budżetu za 2017 
rok,

3. Nadchodzące wydarzenia kul-
turalne w tym:

- III Wyścig Rowerkowy o Pu-
char Burmistrz Pyrzyc – 01.05. 2018 
r. godz. 11.00 przy Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach,

- Pyrzycka Majówka przy mini-
tężniach – 01.05.2018 r. godz. 14.00, 
wystąpią zespoły ludowe Pyrzy-
czanka, Kresowianka, Wrzos, Kapela 
Ludowa Pyrzyczanie oraz zaprzyjaź-
niony zespół z Gminy Kozielice – Ja-
rzębina. Dostępnych będzie również 
wiele atrakcji tj.: dmuchane zamki, 
bujaki, balony, zabawki oraz słodko-
ści i animacje dla dzieci,

- „Żywa Flaga” stworzona zosta-
nie 02.05.2018 r. na Stadionie Miej-
skim im. Leszka Słoninki, chętnych 

KONFERENCJA PRASOWA  MARZENY PODZIŃSKIEJ,
BURMISTRZ PYRZYC

prosimy o przyjście w białym lub 
czerwonym stroju,

- Msza święta w kościele Św. Ot-
tona -03.05.2018 r. godz. 10.30,

- XXXVIII Międzynarodowy Fe-
stiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklo-
rem – 22-24.06.2018

4. sprawy bieżące:
- ruszyła II edycja Budżetu Oby-

watelskiego Gminy Pyrzyce. Od 17 
kwietnia do 21.05.2018 trwa etap 
zgłaszania propozycji zadań. Kwota 
przeznaczona na realizację zadań 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Pyrzyce 2019 to 250.000,00 
zł. Szczegółowe informacje na stro-
nie: https://pyrzyce.budzet-obywatel-
ski.org/

- do 30.04.2018 roku trwają kon-
sultacje wyboru koncepcji zagospo-
darowania Stadionu Miejskiego im. 
Leszka Słoninki w Pyrzycach, które 
można obejrzeć w Urzędzie Miej-
skim na I piętrze lub na stronie http://
osir.wpyrzycach.pl/konsultacje-spo-
leczne/. Zapraszamy do zapoznania 
się z projektami i wypełniania ankiet. 
Całą konferencję można obejrzeć  
w TVK Aura oraz na: http://tvkaura.
pl/inne-produkcje-tv-aura/214-kon-
ferencja-prasowa-16-04-2018 

Rok szkolny trwa, a gmina Pyrzyce ogłosiła konkursy na stanowiska 
dyrektorów w nowym roku szkolnym dla Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Leonida Teligi i Przedszkola Publicznego Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi. W jednym i drugim przypadku urzędujące 
panie dyrektorki odchodzą na zasłużony emerytalny odpoczynek.

 Obecnie trwają metody naboru kandydatów i procedury konkursowe. 
Wyłonieni w ten sposób dyrektorzy obejmą swoje stanowiska od 1 wrze-
śnia 2018 roku.

PP

Oświatowe konkursy 
na

pyrzyckich dyrektorów

  Dzielnicowi będąc blisko miesz-
kańców, w myśl programu „Dziel-
nicowy bliżej nas” reagują na zgła-
szane przez obywateli niepokojące 
sprawy, nurtujące ich problemy oraz 
zagrożenia. 

   Kilka dni temu pyrzyccy dziel-
nicowi, na podstawie otrzymanej 
informacji zatrzymali 21-letniego 
mieszkańca powiatu pyrzyckiego, 
który posiadał narkotyki. Aby spraw-
dzić wiarygodność pozyskanej infor-
macji, dwóch dzielnicowych udało 
się w miejsce, gdzie miała przebywać 
osoba, która posiada narkotyki.  

   Na miejscu zastali 21-latka, 
który po wylegitymowaniu na we-
zwanie policjantów wydał środki 
odurzające, jakie miał w posiadaniu. 
Mężczyzna wyciągnął papierowe za-
winiątka i woreczek strunowy z za-
wartością białego proszku oraz wo-
reczek z suszem roślinnym. Poli-
cjanci wykonali również czynno-

ści przeszukania pomieszczeń zaj-
mowanych przez młodego mężczy-
znę nie ujawniając więcej substancji 
zabronionych. 

  21-latek został zatrzymany. Po 
zbadaniu substancji w jednostce Po-
licji okazało się, że biały proszek to 
amfetamina oraz susz roślinny nie-
wiadomego pochodzenia. Młody 
mieszkaniec powiatu  pyrzyckiego 
usłyszał już zarzut posiadania narko-
tyków, do którego się przyznał. 

Za posiadanie środków odurza-
jących, zgodnie z Ustawą o przeciw-
działaniu narkomanii grozi mu  kara 
pozbawienia wolności do lat 3. 

Sytuacje, kiedy mieszkańcy da-
rzą zaufaniem dzielnicowych na-
pawa zadowoleniem. Dzięki takiej 
współpracy każdy może mieć wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa w swoim 
miejscu zamieszkania.

sierż. szt. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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W ostatnich dniach pyrzyc-
kich policjantów odwiedziły  5-latki 
z przedszkoli „Bajkowa Kraina”  
i „Piotruś Pań” w Pyrzycach. Przed-
szkolaki wysłuchały opowiadania   
o bezpieczeństwie w ruchu drogo-
wym i poznały pracę policjantów.

Przedszkolaków w komendzie 
czekało wiele ciekawych chwil. Wi-
zyta zaczęła się od wysłuchania 
przez najmłodszych krótkiego opo-
wiadania o samochodziku Kubusiu.  
Opowiadanie miało na celu przypo-
mnienie dzieciom zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowego oraz zazna-
jomienie ze znakami drogowymi. 

Dzieci miały też okazję zobaczyć 
stanowisko kierowania pyrzyckiej 
jednostki. Oficerowie dyżurni poka-
zali przedszkolakom miejsce swojej 
pracy i znajdujący się tam sprzęt. Na-
stępnie najmłodsi mieli okazje zwie-
dzić policyjny areszt. 

Kolejnym etapem w wędrówce 
po komendzie dla przedszkolaków 

z Bajowej Krainy była wizyta przy 
kojcach psów służbowych. Przewod-
nik psa służbowego wraz ze swoim 
podopiecznym Toresem zaprezento-
wali pokaz tresury psa policyjnego. 
Dzieci wykazały się dużą wiedzą                         
w zakresie bezpieczeństwa, zapre-
zentowały pozycję „żółwia” chro-
niącą głowę i tułów przed pogryzie-
niem przez psa.  

Natomiast przedszkolaki z „Pio-
trusia Pana” miały okazję zobaczyć 
walizkę kryminalistyczną i wysłu-
chać, czym zajmuje się technik kry-
minalistyczny, a także wykonać od-
ciski palców.

Przedszkolaki z obu placówek  
z zainteresowaniem obejrzały po-
jazdy służbowe znajdujące się na 
wyposażeniu pyrzyckiej jednostki. 
Na koniec otrzymały elementy od-
blaskowe i zrobiły sobie pamiątkowe 
zdjęcia. 

sierż. szt. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ
W PYRZYCKIEJ KOMENDZIE

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Szczecinie na posiedzeniu 
w dniu 22 marca 2018 roku w punk-
cie 1 wyroku uchylił w całości Zarzą-
dzenie Zastępcze Nr 5/2017 Woje-
wody Zachodniopomorskiego z dnia 
13 grudnia 2017 r. w sprawie nada-
nia nazwy ulicy, zmieniające do-
tychczasową nazwę ulicy położonej 
w Pyrzycach z „2 Marca” na „Ro-
dziny Ulmów”. Wyrok nie jest pra-
womocny, a prawnicy wojewody  
i burmistrz Pyrzyc czekali na jego pi-
semne uzasadnienie. 

Na podstawie uzasadnienia strony 
mogą się odwoływać od wyroku, 
kilka dni temu takie uzasadnienie zo-
stało opublikowane. „Gmina Pyrzyce 
nie będzie się odwoływać, nas sa-
tysfakcjonuje wyrok, jest on zgodny  
z naszym wnioskiem, czekamy teraz 
na to, czy wojewoda będzie się od-
woływał lub może uzna wyrok i za-
kończy to sprawę ulicy 2 Marca w 
Pyrzycach” – przekazała burmistrz 
Marzena Podzińska Przypomnijmy, 
że Gmina Pyrzyce w sądzie wno-
siła o uchylenie zaskarżonego zarzą-
dzenia zastępczego wojewody, czyli 
przywrócenie nazwy ulicy 2 Marca 
i zasadzenie na jej rzecz kosztów 
postępowania.

  We fragmentach 6-stronicowego 
uzasadnienia do wyroku sądu czy-
tamy między innymi, że skarżąca za-
rządzenie wojewody Gmina Pyrzyce 
podniosła – „…że brzmienie spor-
nej nazwy „2 Marca” nie zawiera 
żadnego kwantyfikatora nawiązują-
cego do komunizmu lub innego sys-
temu totalitarnego. Natomiast z sa-
mego wskazania dnia w postaci „2 
Marca”, w żaden sposób z literal-
nego brzmienia nazwy nie można wy-
prowadzić jakiegokolwiek upamięt-
nienia czy propagowania komunizmu 
lub innego systemu totalitarnego.  
Co więcej, jak wynika z uchwały 
Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 
28 grudnia 2017 r., Nr XLIV/398/17,  
w sprawie wniesienia skargi na zarzą-
dzenia zastępcze nazwa „2 Marca” 
ma całkowicie inny wydźwięk znacze-
niowy oraz społeczny w Gminie Py-
rzyce niż przyjął wojewoda w zaskar-
żonym zarządzeniu”, czytamy dalej – 
„Z uzasadnienia uchwały Rady Miej-
skiej w Pyrzycach wynika, że miesz-
kańcy nie wyrazili zgody na dokona-
nie zmiany w nazewnictwie ulicy 2 
Marca. Zdaniem mieszkańców ulica 
2 Marca wiąże się z bardzo ważnymi 
dla ich miasta faktami historycznymi 
a mianowicie:

1) data 2 marca to dzień przeło-
mowy w dziejach naszego miasta, po-
nieważ tego dnia w 1945 roku o piątej 
rano zakończyła się w Pyrzycach II 
wojna światowa, ucichły trwające od 
1 lutego strzały i wybuchy w mieście,

2) to dzień dla Pyrzyc i dla współ-
cześnie żyjących w nich Polaków po-
czątek końca niemieckich od 700 lat 
Pyrzyc i polskiego otwarcia dziejów 
Polski na tym obszarze,

3) dzień 2 marca 1945 roku roz-
poczyna „marcowe narodziny pol-
skiej administracji” w Pyrzycach. 
Należy o tym pamiętać, pielęgnu-
jąc pamięć o polskich pionierach, 
utrwalając w świadomości zbioro-
wej pamięć o przełomowym wydarze-
niu w dziejach liczącego osiemset lat 
miasta,

4) 2 marca to dzień, gdy ucichły 
strzały w Pyrzycach z piwnic zruj-
nowanego miasta wychodzili ludzie, 
wśród nich żołnierze września 39 
roku, Polacy zamieszkujący na tere-
nie miasta, w tym liczni jeńcy z kam-
panii wrześniowej 1939 roku, któ-
rzy rzeczywiście byli wyzwalani od 
przymusowej, niewolniczej pracy na 
rzecz III Rzeszy, do której byli tu wy-
wożeni od 1939 roku,

5) w Pyrzycach od 1990 roku nie 
obchodzono dnia wyzwolenia tylko 
dzień zakończenia walk o miasto 
podczas II wojny światowej i naro-
dzin polskich Pyrzyc.”

W dalszej części uzasadnienia do 
wyroku sądu czytamy – „….Gmina 
Pyrzyce wskazała na niekonsekwen-
cję wojewody w ocenach takich sa-
mych faktów oraz podobnych nazw, 
przywołując okoliczności utrzymania 
w Szczecinie nazwy ulicy „26 Kwiet-
nia”. Dzień 26 kwietnia 1945 r., hi-
storycznie rzecz ujmując, był dniem 
zajęcia Szczecina przez Armię Czer-
woną i dniem zakończenia walk o 
Szczecin. Oznacza to, iż zarówno 
dzień 2 marca 1945 r., jak i dzień 26 
kwietnia 1945 r. są datami związanym 
ze zdobyciem przez Armię Czerwoną 
odpowiednio Pyrzyc oraz Szczecina. 
Konsekwencją obu zdarzeń histo-
rycznych było ustanowienie polskiej 
administracji rządowej w zdobytych 
miastach. Jednak w stosunku do ulicy 
26 Kwietnia Wojewoda Zachodnio-
pomorski nie podzielił opinii Insty-
tutu Pamięci Narodowej, albowiem, 
jak stwierdził: „Dekomunizacji tej 
ulicy nie będzie. Ta data jest ważna 
z tego powodu, że jest to data usta-
nowienia polskiej administracji rzą-
dowej w Szczecinie i na Pomorzu Za-
chodnim. Gmina Pyrzyce podniosła, 
że wojewoda nie podzielił opinii IPN 
w sprawie ulicy 26 Kwietnia w Szcze-
cinie, a podzielił opinię IPN w spra-
wie ulicy 2 Marca w Pyrzycach, co 
może wydawać się dziwne, skoro obie 
nazwy odnoszą się do takich samych 
faktów historycznych nie różniących 
się między sobą w istocie, albowiem 
oba miasta zdobyła Armia Czerwona 
i w obu miastach ustanowiono pol-
ską administrację rządową. Dlatego 

Czy wojewoda odwoła się 
od wyroku WSA

też, zdaniem skarżącej należy uznać 
za zasadne stanowisko Rady Miej-
skiej w Pyrzycach zawarte w w/w 
uchwale wskazujące, że: „Kolejnym 
argumentem za utrzymaniem w Py-
rzycach ul. 2 Marca jest pozosta-
wienie w Szczecinie ul. 26 kwietnia, 
co dodatkowo potwierdza powyższe 
wnioskowanie”.

To fragmenty uzasadnienia do 
wyroku Wojewódzkiego Sadu Ad-
ministracyjnego w Szczecinie w 
sprawie odwołania złożonego przez 
Gminę Pyrzyce dotyczącego zarzą-
dzenia zastępczego wojewody za-

chodniopomorskiego, który zmienił 
nazwę ulicy 2 Marca na ulicę Ro-
dziny Ulmów, sąd w całości uchy-
lił zarządzenie wojewody, tym sa-
mym uznając argumenty zaprezen-
towane przez Gminę Pyrzyce, teraz 
wojewoda ma 30 dni na ewentualne 
odwołanie się od wyroku do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego.

PP
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SPORT
21 kwietnia odbył się IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Ama-

torów. Z zaproszenia skorzystały zespoły: Oldboje Dębno, ZOLL Oderberg i 
po raz pierwszy Ueckermuende. 

Klasyfikacja turnieju w wyniku sportowej rywalizacji:
1 m. Oldboje Dębno
2 m. Amator-Spartakus Pyrzyce
3 m. ZOLL Oderberg
4 m. Ueckermuende

    Drużyna Amator-Spartakus Pyrzyce wystąpiła w składzie: Piotr Do-
mański, Szymon Froncela, Krzysztof Głowacki, Marcin Krzemiński, Tomasz 
Maciąg, Władysław Wilczyński, Bolesław Kowalski /kierownik/. Sędzią za-
wodów był Edward Kiciński, a puchary i dyplomy w imieniu pani burmistrz 
wręczył kierownik wydziału oświaty - Waldemar Kędziora.

Międzynarodowa siatka w Pyrzycach 

W kwietniu br. w Gminnym Cen-
trum Kultury w Przelewicach odbyły 
się gminne eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.  
Udział w turnieju wzięło 23 uczniów 
szkół z terenu naszej gminy, w tym: 
SP Kłodzino,   PSP Żuków,  PSP Je-
sionowo,  Gimnazjum im. OZP i Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa w 
Przelewicach.

Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Przelewicach
Organizatorami turnieju byli: Za-

rządu OGZ OSP RP w Przelewicach 
wraz ze strażakami ochotnikami  oraz 
wójt Gminy, Mieczysław Mularczyk.

Uczestnicy eliminacji mieli do 
rozwiązania w części teoretycz-
nej test składający się z 30 pytań o 
zróżnicowanym stopniu trudności, a 
w praktycznej dwa testy, w tym je-
den, który polegał na rozpoznawaniu 
sprzętu ratowniczo-pożarniczego, a 

drugi z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Rywaliza-
cja wszystkich uczestników była bar-
dzo zacięta.

Najlepszą wiedzą w turnieju wy-
kazali się: 

w kategorii wiekowej uczniów 
kl. IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce: Cezary Stańczak
II miejsce: Dawid Kalinowski i 

Gracjan Jasiński

III. miejsce: Wiktoria Wyszyńska

w kategorii 
wiekowej uczniów gimnazjum:

I miejsce: Wojciech Skwarek
II miejsce: Klaudia Rzepik
III. miejsce: Michał Zgierski

      Atrakcyjne nagrody dla laure-
atów konkursu wręczyli przewodni-
czący Rady Gminy Marian Świder-
ski wraz z  wiceprezes ZOGZ OSP 
RP w Przelewicach dh. Ewą Gąsio-
rowską-Nawój i opiekunami. Pozo-
stali otrzymali dyplomy uczestnictwa 
i kubki z nadrukiem. Turniej zakoń-
czył się słodkim poczęstunkiem. 

Zwycięzcy konkursu gminnego 
w kategorii szkół podstawowych i  
gimnazjalnych z terenu naszej gminy 
będą reprezentować naszą gminę 
podczas etapu powiatowego.

Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy powodzenia na ko-
lejnych etapach turnieju!

Anna Garzyńska

Nadejście wiosny i coraz cieplej-
sze dni spowodowały większy ruch 
rowerzystów. Wiele osób zaczyna 
poruszać się rowerami do pracy, 
szkoły, na spotkanie bo jest szyb-
ciej i łatwiej. Ciepłe dni sprzyjają 
także wycieczkom rowerowym. 

Poruszając się po mieście sa-
mochodem coraz częściej widać na 
drodze rowerzystów. Każdy, kto jest 
kierowcą, spotyka się z takimi sy-
tuacjami, kiedy to rowerzysta prze-
jeżdża przez pasy dla pieszych. 

Takie zachowanie jest szczegól-
nie niebezpieczne dla cyklistów, po-
nieważ kierowca samochodu może 

ROWEREM PRZEZ PRZEJŚCIE 

DLA PIESZYCH… 
nie zauważyć rozpędzonego rowe-
rzysty, który pojawia się nagle na 
przejściu dla pieszych. W takiej sy-
tuacji może dojść do potrącenia ro-
werzysty, pomimo zachowanej nale-
żytej ostrożności przez kierującego 
samochodem. 

W ostatni piątek do takiego zda-
rzenia doszło na przejściu dla pie-
szych na ul. 1 Maja przy byłym pa-
wilonie handlowym Hawanka. Kie-
rująca osobowym Volkswagenem 
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 
kierującej rowerem będącej na przej-
ściu dla pieszych.  W wyniku zdarze-

nia 69-letnia cyklistka z urazem nogi 
została przewieziona do szpitala. 

Policjanci przypominają, że jeżeli 
na przejściu dla pieszych nie ma wy-
znaczonej ścieżki rowerowej, należy 
zejść z pojazdu i przeprowadzić go 
przez przejście. Dopuszczalny prze-
jazd przez przejście dla pieszych jest 
tylko wtedy, gdy obok również pro-
wadzi ścieżka rowerowa, wówczas 
rowerzysta może przez nie przeje-
chać. Nie powinien jednak zapomi-
nać, aby zwolnić i upewnić się, że 
nie ma w pobliżu samochodu, który 
może nie ustąpić mu pierwszeństwa. 

Rowerzysta, który przejeżdża 
przez przejście dla pieszych, a nie ma 
wyznaczonej tam ścieżki rowerowej 
może zostać ukarany mandatem kar-
nym w wysokości 100 zł.

Rowerzyści muszą pamiętać  
o tym, że na drodze dla rowerów 
obowiązują takie same zasady, jak 
dla samochodów poruszających się 
na jezdni tj. należy jeździć prawą 
stroną, a pieszy ma pierwszeństwo 
na pasach. Na skrzyżowaniach tras 
dla rowerów, na których o pierw-
szeństwie nie decydują znaki obo-
wiązuję reguła prawej ręki. Cykliści 
mają obowiązek korzystać z drogi 
bądź pasa ruchu dla rowerów, je-
śli wyznaczone są one dla kierunku,  
w którym jedzie lub zamierza skrę-
cić. Zobowiązani są również do uży-
wania po zmroku świateł, nie zapo-
minając również o korzystaniu z ele-
mentów odblaskowych.   

sierż. szt. Marcelin Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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10 kwietnia jubileusz 96-tych uro-
dzin obchodziła najstarsza mieszkanka 
naszej gminy, pani Genowefa Szlagier. 
Z tej okazji życzenia Drogiej Jubilatce 
złożył osobiście wójt gminy Mieczy-
sław Mularczyk w towarzystwie rad-
nych RG Ewy Połczyńskiej i Józefa 
Swata oraz kierownik USC Małgorzaty 
Kędziory. Pani Genowefa przywitała 
nas z wielką serdecznością. Zastaliśmy 
ją w dobrym i pogodnym nastroju.

Wójt Gminy gratulując pani Ge-
nowefie tak pięknego jubileuszu wrę-
czył list gratulacyjny i drobny upo-
minek oraz przekazał najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, pomyślności  
i jak najwięcej radosnych dni na dal-
sze lata życia. Gdy się patrzy na pa-
nią Genowefę, trudno uwierzyć, że w 
tym roku kończy 96 lat. Jest pogodna 
i uśmiechnięta oraz chętnie dzieli się z 
innymi swymi wspomnieniami z daw-

nych lat. Pomagała jej w tym także 
córka Danuta, która opowiedziała nam 
wiele ciekawych wspomnień ze swego 
dzieciństwa. Przy kawie i urodzino-
wym torcie w miłej oraz wzruszającej 
atmosferze pani Genowefa wspominała 
swoje życiowe doświadczenia i przyby-
cie na Ziemie Zachodnie. Przyjechała  
z konińskiego w latach 50-tych i tu po-
znała swojego męża Juliana. Wycho-
wali wspólnie pięcioro dzieci, docho-
wali się dziewięciorga wnucząt i sied-
miorga prawnucząt. Tradycyjnie, jak 
podczas każdej naszej wizyty i tym ra-
zem umówiliśmy się z naszą jubilatką 
na kolejne świętowanie za rok.

Gratulując pięknego jubileuszu, na-
szej Dostojnej Jubilatce życzymy dal-
szych lat życia w zdrowiu i miłości naj-
bliższych oraz jak najwięcej pogod-
nych dni.

Anna Garzyńska

Najstarsza mieszkanka gminy Przelewice, 
pani Genowefa Szlagier


