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Skomplikowana 
sytuacja władzy 
w Kozielicach

Mieszkańcy Lipian
nie chcą PSZOKU?

Od września
pyrzycki szpital
bez pielęgniarek?

Dane o pedofili 
w powiecie pyrzyckim
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Słoneczny 
festynKilkudziesięciu mieszkańców 

Lipian sprzeciwia się budowie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (w skrócie 
PSZOK), inwestycja ma być zlo-
kalizowana obok nieczynnego 
już wysypiska w miejscowości 
Dębiec na wjeździe do Lipian 
od strony Pyrzyc. By przejść do 
sedna sporu wyjaśnijmy na po-
czątek, o co spierają się miesz-
kańcy Lipian ze swoją władzą, 
czym zajmuje się PSZOK i jakie 
są jego zadania zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

PSZOK - punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
to miejsce na terenie gminy, w któ-
rym mieszkańcy pozostawiać mogą 
odpady komunalne zebrane w spo-
sób selektywny.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
gminy zapewniają czystość i porzą-
dek na swoim terenie i tworzą wa-
runki niezbędne do ich utrzymania, 
a w szczególności tworzą punkty 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. W ustawie wska-
zano dwa warunki, jakie spełniać 
musi PSZOK:

1) zapewniać musi łatwy dostęp 
dla wszystkich mieszkańców gminy,

2) zapewniać musi przyjmowa-
nie co najmniej takich odpadów ko-
munalnych jak: przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odpady zielone, odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne, a także odpa-
dów komunalnych określonych w 
przepisach wydanych na podsta-
wie art. 4a. Do tej pory nie wydano 
przepisów wykonawczych na pod-
stawie art. 4a. Szczegółowy spo-
sób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych określa rada gminy  
w drodze uchwały, stanowiącej akt 
prawa miejscowego (art. 6r ust. 3 
ww. ustawy). Gmina decyduje więc 
o sposobie organizacji i zakre-
sie działania PSZOK-u. Wskazane  
w ustawie frakcje stanowią oczywi-
ście tylko minimalny katalog odpa-
dów, które gmina zobowiązana jest 
w PSZOK-u zbierać. Biorąc pod 
uwagę praktykę, katalog ten należy 
rozszerzyć,  uwzględniając funk-
cjonujący system odbioru i zbiórki 
odpadów oraz uwarunkowania lo-
kalne gminy”.

Mieszkańcy Lipian nie chcą PSZOKU?

 Tyle mówią przepisy na temat 
działalności Punktów Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, zacytujmy teraz uzasadnienie 
do odwołania mieszkańców pro-
testujących  przeciwko lokalizacji 
PSZOK na Dębcu: „Gmina Lipiany 
na działce ewid - gr. 36/6 przez 
ostatnich kilka lat dokonywała tak 
zwanej rekultywacji starego śmiet-
nika, która polegała na wysypywa-
niu osadów ściekowych. Do dziś re-
kultywacja nie została prawidłowo 
zakończona. Nadal wydobywają się 
cuchnące zapachy. Gmina Lipiany 
nigdy, choć mieszkańcy okolicznych 
domów wielokrotnie się domagali, 
nie wykonała badania terenu oraz 
badania chemicznego okolicznych 
cieków wodnych, które wpływają 
do okolicznych jezior. Na tym tere-
nie powinny być zakończone prace 
związane z rekultywacją, odpro-
wadzone odgazowanie śmietniska, 
wykonane nasadzenia itd. W tym 
miejscu nie powinno się budować 
punktu selektywnego zbierania od-
padów komunalnych Drugim bar-
dzo ważnym powodem jest fakt, iż 
droga dojazdowa jest drogą kra-
jową nr 3. Dojazd mieszkańców 
kilku gmin z odpadami selektyw-
nymi bardzo utrudniałby porusza-
nie się samochodów po tej drodze, 
mógłby nawet stwarzać zagrożenie 
w ruchu drogowym. Trzecim bar-
dzo ważnym zagrożeniem dla śro-
dowiska jest to, iż na tym terenie 
występuje wiele gatunków ptaków, 
które są pod ochroną i są tępione 
przez władze Gminy Lipiany ponie-
waż obok działek nr. ewid. gr, 36/5, 
36/6 co roku jest organizowany tak 
zwany dzień partyzanta. Wszyst-
kie ptaki, które cały rok budowały 
gniazda na starej żwirowni są prze-
pędzone przez użytkowników im-
prezy. Strzały/wybuchy, niszcze-
nie roślin, krzewów, drzew, rozjeż-
dżanie wydrążonych przez ptaki 
gniazd przez ciężki sprzęt i samo-

chody nie sprzyjają żyjącym tak 
zwierzętom. Budowanie na przyle-
głej działce punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
oznacza kompletną zagładę dla 
tych wielu gatunków ptaków. Dzia-
łając jako przedstawiciel właści-
cieli działek obręb Dębiec podkre-
ślam, że Gmina Lipiany sprzedała 
nam działki, jako działki rekre-
acyjne, informując nas, że Gmina 
nie przewiduje uciążliwości cuch-
nącymi zapachami. W tym momen-
cie nasze działki tracą na warto-
ści, ponieważ nikt nie będzie chciał 
mieszkać w takim miejscu. Właści-
ciele działek obręb Dębiec gmina 
Lipiany oraz mieszkańcy Dębca, 
swoim własnoręcznym podpisem 
potwierdzają uzasadnienie odwo-
łania i wnoszą o odwołanie decyzji 
Burmistrza Lipian nr 2/2019, znak: 
BUD-P.6733.19,2019”

Pod odwołaniem znajdujemy 
22 podpisy mieszkańców Lipian. 
Jakie stanowisko prezentuje w tej 
sprawie Burmistrz Lipian Bartło-
miej Królikowski? - „Pierwotne 
wątpliwości mieszkańców uwi-
docznione zostały poprzez złoże-
nie podpisów przeciwko budowie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w obrębie Dę-
biec. Jako gmina byliśmy tym fak-
tem zaskoczeni, gdyż mieszkańcy 
zazwyczaj entuzjastycznie odnoszą 
się do tych nowoczesnych, ekolo-
gicznych instalacji, Niestety, wśród 
osób zamieszkujących Dębiec za-
częły krążyć nieprawdziwie infor-
macje, o tym np. że zostanie zabu-
dowany obszar 14 ha ( tymczasem 
obszar utwardzony miał mieć ok. 
50111 x 50m, sama zaś wydzier-
żawiona na rzecz Związku Gmin 
Dolnej Odry część działek to jedy-
nie 1 ha). W czasie dyskusji odpo-
wiedziano na wszystkie zapytania 
obecnych. Została też złożona pro-
pozycja zorganizowania wyjazdu 
dla mieszkańców na teren PSZOK 

do Szczecina. Uczestnicy spotka-
nia zasygnalizowali na koniec, że 
nie ma takiej potrzeby. Uznaliśmy 
więc, że wątpliwości mieszkańców 
zostały rozwiane. Niestety, jeden 
z właścicieli posesji, mieszkaniec 
Szczecina, podtrzymał swoje wnie-
sione wcześniej odwołanie. Twier-
dzi on, że odwołanie wniosła grupa 
mieszkańców. Nie jest to prawdą, 
gdyż podpisy mieszkańców nie zo-
stały złożone pod treścią odwoła-
nia, a pod samą treścią odwoła-
nia został złożony tylko podpis tego 
pana. Ubolewamy, że odwołanie 
zostało podtrzymane (argumenty 
w jego uzasadnieniu skupiają się 
na Zlocie Pojazdów Militarnych 
czy na rzekomym zagrożeniu dla 
ptaków, co nie ma nic wspólnego  
z PSZOK). Uważamy, że mieszkańcy 
Dębca, nie mówiąc już o mieszkań-
cach całej gminy, nie są przeciwko 
PSZOK. Na spotkaniu informacyj-
nym, w naszym przekonaniu, roz-
wiane zostały ostatnie wątpliwości. 
Poza tym, dyskusja na temat tejże 
ekologicznej instalacji, toczyła się 
od kilku miesięcy na sesjach rady 
miejskiej, w radiu, internecie i pra-
sie. Od początku sygnalizowaliśmy, 
że jedyną szansą na wybudowanie 
PSZOK przez ZGDO (przy prak-
tycznie zerowym zaangażowaniu 
finansowym po stronie gminy Li-
piany) jest pozyskanie dotacji unij-
nej z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Terminy 
naboru jednak były bardzo napięte. 
Wobec tego czas na przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych był nie-
zwykle ograniczony. Wniesienie od-
wołania przez jednego z właścicieli 
posesji sprawi, że szansa na dosła-
nie w terminie ostatecznej decyzji  
o lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego jest bardzo niewielka. Je-
steśmy przekonani, że rzeczone od-
wołanie zostanie przez SKO odda-
lone, jednak stanie się to pewnie za 
kilka tygodni a nawet miesięcy, Po-
dejmujemy jeszcze analizy prawne, 
aby dać ZGDO szansę na uratowa-
nie tej tak oczekiwanej przez miesz-
kańców całą gminy inwestycji.”

Na decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego przyj-
dzie nam trochę poczekać, wtedy 
okaże się, co dalej z planami lipiań-
skiego Ratusza.

RT
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- Catering Wioleta Gołowacz 
i Marcin Michalski 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji 
- Pyrzycki Dom Kultury 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczna 
- Myjnia DALKE 
- Mlekovita 
- Bank SANTANDER 
- Sklep Medyczny LU-KO-MED 
- Marcin Maduzia PHU MAGO 
- Roboty Ziemne Zbigniew Wasiak 
- Sklep Jubilerski ARMEL Plac Wolności 
- Sławencińskie Stowarzyszenie 
- Zachodniopomorskie Centrum Granitu Żabów 
- Agata Juźwik Akademia Urody ul. Stargardzka 
- Firma TOP Monika Wrzosek 
- Kwiaciarnia ELIZA Fraczak 
- Studio Fryzjerskie Estetyka
- KONSTALBUD 
- DAMAR Myjnia ul. Szczecińska 
- Hurtowania MIK 
- radny Rady Miejskiej w Pyrzycach Mariusz 

Ogrodnik 
- Gospodarstwo Rolne Janina i Paweł Bekasiak
- Dwutygodnik Puls Powiatu

 
Największe podziękowania za pomysł imprezy 
i upór w realizacji dla Wiolety i Marcina.

Zdjęcia Joanna Pliszka 
i Puls Powiatu

Słoneczny 
festyn Były zawody sportowe i zabawy dla dzieci, były wy-

stępy zespołów Wrzos i Pyrzyczanka, było rapowanie 
w wykonaniu duetu Lisek. I były dwa koncerty główne, 
wystąpił duet Justyna & Kris, oraz formacja SOLEO, 
imprezę dyskoteką zakończył DJ LINEK.

W sobotę 6 lipca na rozpoczęcie wakacji 2019, 
na osiedlu Słonecznym w Pyrzycach odbył się 
Festyn Rodzinny. 

 Festyn odbył się pod patronatem honoro-
wym burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej,  
a organizatorzy to:

Mieszkańcy Lipian nie chcą PSZOKU?
do Szczecina. Uczestnicy spotka-
nia zasygnalizowali na koniec, że 
nie ma takiej potrzeby. Uznaliśmy 
więc, że wątpliwości mieszkańców 
zostały rozwiane. Niestety, jeden 
z właścicieli posesji, mieszkaniec 
Szczecina, podtrzymał swoje wnie-
sione wcześniej odwołanie. Twier-
dzi on, że odwołanie wniosła grupa 
mieszkańców. Nie jest to prawdą, 
gdyż podpisy mieszkańców nie zo-
stały złożone pod treścią odwoła-
nia, a pod samą treścią odwoła-
nia został złożony tylko podpis tego 
pana. Ubolewamy, że odwołanie 
zostało podtrzymane (argumenty 
w jego uzasadnieniu skupiają się 
na Zlocie Pojazdów Militarnych 
czy na rzekomym zagrożeniu dla 
ptaków, co nie ma nic wspólnego  
z PSZOK). Uważamy, że mieszkańcy 
Dębca, nie mówiąc już o mieszkań-
cach całej gminy, nie są przeciwko 
PSZOK. Na spotkaniu informacyj-
nym, w naszym przekonaniu, roz-
wiane zostały ostatnie wątpliwości. 
Poza tym, dyskusja na temat tejże 
ekologicznej instalacji, toczyła się 
od kilku miesięcy na sesjach rady 
miejskiej, w radiu, internecie i pra-
sie. Od początku sygnalizowaliśmy, 
że jedyną szansą na wybudowanie 
PSZOK przez ZGDO (przy prak-
tycznie zerowym zaangażowaniu 
finansowym po stronie gminy Li-
piany) jest pozyskanie dotacji unij-
nej z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Terminy 
naboru jednak były bardzo napięte. 
Wobec tego czas na przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych był nie-
zwykle ograniczony. Wniesienie od-
wołania przez jednego z właścicieli 
posesji sprawi, że szansa na dosła-
nie w terminie ostatecznej decyzji  
o lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego jest bardzo niewielka. Je-
steśmy przekonani, że rzeczone od-
wołanie zostanie przez SKO odda-
lone, jednak stanie się to pewnie za 
kilka tygodni a nawet miesięcy, Po-
dejmujemy jeszcze analizy prawne, 
aby dać ZGDO szansę na uratowa-
nie tej tak oczekiwanej przez miesz-
kańców całą gminy inwestycji.”

Na decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego przyj-
dzie nam trochę poczekać, wtedy 
okaże się, co dalej z planami lipiań-
skiego Ratusza.

RT
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czyny pedofilskie -  niestety, nie są zja-
wiskami nowymi, jednak dopiero w 
ostatnim okresie, nareszcie, zaczynają 
być przestępstwami  ujawnianymi i, 
mamy taką nadzieję, surowo kara-
nymi.  Drastyczny film braci Sekiel-
skich dokumentujący przestępczość 
pedofilską w łonie Kościoła  uczu-
lił nasze społeczeństwo na wszelkie 
nadużycia seksualne, ze szczególną 
troską o bezbronne dzieci i młodzież.  
Uświadomiliśmy sobie, że to, co do 
dziś wydawało się odległe, nie nasze, 
może właśnie mieć miejsce obok nas, 
w najbliższym nam środowisku.

Redakcja PP postanowiła zebrać 
dane na temat  ewentualnych przy-
padków pedofilii na terenie poszcze-
gólnych gmin, w oparciu o wiedzę 
samorządów na ten temat. Interesuje 
nas stan wiedzy samorządów, pro-
wadzenie działań zmierzających do 
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży. W tej sprawie skierowa-
liśmy  do wszystkich gmin powiatu 
pyrzyckiego pytania:

1. Czy urząd posiada informacje 
na temat przypadków pedofilii na 
terenie gminy w latach 2016, 2017, 
2018? 

2. Jeżeli przypadki takie miały miej-
sce, to proszę o krótką informację na 
temat każdej sprawy, jej zakończenia. 

3. Czy gmina, jednostki podporząd-
kowane gminie podejmowały, po-
dejmą działania profilaktyczne skie-
rowane do dzieci i młodzieży, by za-
pobiec ewentualnym tego typu zda-
rzeniom, jeżeli tak, to jakie działania  
i kto je podjął lub będzie podejmował.

Odpowiedzi samorządów
˃ Gmina Przelewice

Ad. 1. We wskazanym przez pana 
okresie na terenie Gminy Przelewice 
odnotowano jeden przypadek wska-
zanego zjawiska w odniesieniu do 
osoby niepełnoletniej.

Ad. 2. Sprawca w wyniku procesu 
sądowego został skazany na karę po-
zbawienia wolności.

Ad. 3. W szkołach na terenie gminy 
Przelewice zostały podjęte następu-
jące działania profilaktyczne skie-
rowane do dzieci i młodzieży zapo-
biegając ewentualnym zdarzeniom 
związanym z pedofilią:
- nowo zatrudnieni nauczyciele 
sprawdzani są, czy nie figurują w Re-
jestrze Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym,
- prowadzone są pogadanki na lek-
cjach wychowawczych z wycho-
wawcą i pedagogiem, podczas lekcji 
dotyczących cyberprzemocy  z peda-
gogiem  oraz na lekcjach  z informa-
tyki były i są podejmowany temat za-
grożeń dotyczących pedofilii w sieci, 
prowadzony jest stały monitoring 
osób odwiedzających szkołę, pod-
czas spotkań“  z  rodzicami  dyrek-
torzy  szkół na  ogólnym  spotkaniu,  
a wychowawcy w poszczególnych 
klasach podejmowali temat możli-

Dane o pedofili 
w   

powiecie pyrzyckim
wości wystąpienia zagrożenia zja-
wiskiem pedofilii, organizowane są 
spotkania z przedstawicielami KPP 
w Pyrzycach dotyczące bezpieczeń-
stwa w sieci – cyberprzemoc zagro-
żenia płynące z Internetu, jak rów-
nież bezpieczeństwo podczas ferii, 
wakacji w temacie zawierania no-
wych znajomości.

˃ Gmina Pyrzyce
Ad. 1. 2. Tak, odnotowano jeden 

przypadek pedofilii, obecnie toczy 
się postępowanie sądowe.

Ad. 3. Jednostki organizacyjne 
Gminy Pyrzyce tj. szkoły, przed-
szkola, każdego roku podejmują 
działania profilaktyczne skierowane 
do dzieci, młodzieży we współ-
pracy  z funkcjonariuszami policji  
i straży miejskiej, sanepidu, pedago-
gów szkolnych, pedagogów i psy-
chologów z Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej, kuratorów sądo-
wych, mające na celu kształtowanie 
postaw, zachowań wobec osób nie-
znajomych oraz umiejętności zacho-
wania się w niebezpiecznych sytu-
acjach, by zapobiec ewentualnym 
zdarzeniom. Każdego roku przepro-
wadzane są również spotkania z ro-
dzicami uczniów, by uświadomić 
rodziców, jak radzić sobie z danym 
problemem, gdzie szukać ewentual-
nej pomocy. Praca jest ciągła, każda 
codzienna nadarzająca się sytuacja 
wykorzystywana jest do kształtowa-
nia właściwych postaw wobec osób 
nieznanych,

˃ Gmina Bielice
Ad. 1. Urząd nie posiada informa-

cji na temat przypadków pedofilii 
na terenie Gminy Bielice w latach 
2016,2017, 2018.

Ad. 2. brak danych w tym zakresie.
Ad. 3. Szkoła Podstawowa w Bie-

licach w ramach zajęć z dziećmi 
(uczniami) porusza  temat bezpie-
czeństwa w różnych aspektach. 
Oprócz tego w grupie 5-latków, pe-
dagog prowadziła zajęcia pt. „Gadki 
– proste rozmowy na trudne tematy”.

˃ Gmina Warnice
Ad. 2. W Gminie Warnice  nie po-

siadamy informacji o przypadkach 
pedofilii, które mogłyby mieć miej-
sce w latach 2016, 2017 i 2018.

Ad. 3. Nie podejmowano także 
działań profilaktycznych w szko-
łach dla dzieci i młodzieży w tym 
zakresie.

˃ Gmina Kozielice
Ad. 1. Na terenie Gminy Kozielice 

w latach 2016-2018 nie odnotowano 
zgłoszeń związanych z przypadkami 
pedofilii,  

Ad. 2. Jak  wyżej,
Ad. 3. W ramach działań profilak-

tycznych, od wielu lat praktykowane 
są szkolenia dla dzieci i młodzieży 
w Szkole Podstawowej w Kozieli-
cach. W ramach pogadanek realizo-
wana jest tematyka szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa w tym za-
chowania przy kontakcie z osobami 
nieznanymi, dorosłymi itp. Szczegól-
nym tematem realizowanym podczas 
przygotowania do bezpiecznych wa-
kacji jest profilaktyka dotycząca wy-
korzystania nieletnich, handel ludźmi 
oraz przemoc seksualna. Działania 
takie będą kontynuowane w latach 
następnych.

˃ Gmina Lipiany 
Ad. 1./2 Nie odnotowaliśmy przy-

padków pedofilii na terenie gminy  
w wskazanych latach.

Ad. 3. W jednostkach podejmowane 
są następujące działania:

W Zespole Szkół w Lipianach zo-
stały podjęte następujące działania:
- w jednostce odbywały się spotkania 
profilaktyczne, na których były poru-
szane tematy bezpiecznych zachowań 
dzieci i młodzieży i dotyczyły one 
rożnych sfer życia: “Bezpieczna droga 
do szkoły” 25.09.2018 r. dla uczniów 
kl. 1a,b,c SP przeprowadzona przez 
przedstawiciela Komendy Powiato-
wej Policji w Pyrzycach, 
- warsztaty dla rodziców, wycho-
wawców “Analiza korzyści i zagro-
żeń wynikających z korzystania przez 
uczniów  ze smartfonów.  Bezpieczne  
i odpowiedzialne korzystanie  z zaso-
bów w sieci”, 
- „Bezpieczne ferie” dla klas 0-3 SP 
przeprowadzona przez przedstawi-
ciela Komendy Powiatowej Policji  
w Pyrzycach,
- „Bezpieczne  Wakacje”, dnia 
04.06.2019 r. dla klas 0-3 SP przeprowa-
dzona przez przedstawiciela Komendy 
Powiatowej Policji w  Pyrzycach,
  - w starszych klasach wychowawcy 
przeprowadzali zajęcia związane  
z bezpieczeństwem podczas ferii zimo-
wych i letnich. 

Na wyżej wymienionych spotka-
niach poruszane byty tematy doty-
czące przeciwdziałaniu zjawisku pedo-
filii. Ponadto dyrektor Zespołu Szkół  
przed nawiązaniem stosunku pracy lub 
dopuszczeniem do  innej działalno-
ści  związanej z wychowaniem,  edu-
kacją, wypoczynkiem oraz  opieką nad 
dziećmi weryfikuje kandydata czy nie 
figuruje w Rejestrze Sprawców Prze-
stępstw na tle Seksualnym.

Przedszkole Miejskie im. Kubu-
sia Puchatka w Lipianach, w którym 
obowiązuje “Polityka ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem”.

1. Pracownicy przedszkola mają 
niezbędną wiedzę i w ramach wyko-
nywanych obowiązków -  zwracają 
uwagę na czynniki ryzyka krzywdze-
nia dzieci.

2. Pracownicy   monitorują   sytu-
ację  i  dobrostan   dziecka, w  szcze-
gólności poprzez:

- bieżącą obserwację zachowania 
dziecka, jego stanu zdrowia i samo-
poczucia, analiza wytworów dziecka, 
rozmowy z dzieckiem, rodzicami/
opiekunami, innymi nauczycielami/
osobami pracującymi z dzieckiem, 
zgodnie ze swoimi uprawnieniami, 
analizę dokumentów oraz informa-
cji, do których dany pracownik ma 
uprawniony dostęp.

3. W przypadku stwierdzenia przez 
pracownika przedszkola podejrzenia, 
że dziecko jest krzywdzone, prze-
widziane jest wdrażanie działań za-
wartych w “Polityce ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem”. Dokument 
wszedł w życie: 8 marca 2019 r.

Z powyższych danych wynika, że 
w okresie 3 lat  samorządowcy odno-
towali dwa przypadki pedofilii. 

Jakie dane ma Komenda Powia-
towa Policji w Pyrzycach?

„W roku obecnym jest prowa-
dzone 1 postępowanie dot. seksual-
nego wykorzystywania małoletniego 
(art. 200 par.1 KK). W latach ubie-
głych sytuacja wyglądała następu-
jąco - 2016 rok stwierdzono 2 prze-
stępstwa tego rodzaju, w roku 2017 
stwierdzono 5 przestępstw, natomiast 
w 2018 roku stwierdzono 1 przestęp-
stwo dot. seksualnego wykorzystywa-
nia małoletniego” - przekazał nam 
rzecznik prasowy KPP Pyrzyce.

Sumując dane otrzymane z py-
rzyckiej policji wiemy, że w/w prze-
stępstw w latach 2016, 2017, 2018 
było w pyrzyckich gminach aż 8, plus 
1 prowadzone obecnie postępowanie. 

Co na temat powyższej staty-
styki mówi Prokuratura Okręgowa  
w Szczecinie - „Z tego, co ustaliłam, 
to tych spraw, o które pan pyta, w 
omawianym okresie Prokuratura Re-
jonowa w Pyrzycach prowadziła 17 
postępowań” - przekazała nam pro-
kurator Joanna Biranowska-Sochal-
ska, rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie. 

Nie mamy danych, ile z tych 17 
postępowań skończyło się w sądzie, 
ile skończyło się prawomocnym wy-
rokiem, ale już sama ilość postępo-
wań jest zatrważająca. Jednocześnie 
widać z powyższych danych, że wie-
dza na temat zjawiska pedofili, za-
grożenia i profilaktyki jest różna, 
mogłoby się wydawać, że system 
oświaty wypracuje pewne obowią-
zujące całą oświatę standardy, ale jak 
widać, tak nie jest.                        R.T.
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 Drzewa dla Pyrzyc

Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska podpisała w ubiegłym ty-
godniu list intencyjny „Jedno 
dziecko – jedno drzewo” z Andrze-
jem Szelążkiem dyrektorem Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Szczecinie. „Jedno dziecko 
- jedno drzewo” to akcja, której ce-
lem jest upamiętnienie ważnych 
wydarzeń z historii Polski i Lasów 
Państwowych, w tym 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości oraz ju-
bileuszu 95-lecia istnienia Pań-

stwowego Gospodarstwa Leśnego 
– Lasy Państwowe. W ramach ak-
cji mieszkańcy gminy Pyrzyce, któ-
rym urodziło się dziecko w termi-
nie od stycznia do sierpnia 2019 r., 
będą mogli posadzić drzewko upa-
miętniające to ważne dla nich wy-
darzenie.  Drzewka z imienną ta-
bliczką będą sadzone na przełomie 
września i października tego roku.
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Europa Systems - Dołącz do nas
Producent z Żabowa od września uruchamia drugą zmianę na produkcji. Nowa 

oferta stanowisk pracy obejmuje nie tylko mężczyzn, ale również kobiety, które są mile 
widziane w takich obszarach jak montaż, lasery, CNC. 

O zachodzące w firmie zmiany zapytaliśmy Michała Lewandowskiego Dyrektora Produkcji 
Europa Systems

Ryszard Tański – Plany związane z uru-
chomieniem drugiej zmiany na produkcji, to 
to efekt jakiegoś konkretnego dużego zlece-
nia, czy ogólnie  dobra koniunktura na Wasze 
urządzenia?

Michał Lewandowski – Uruchomienie dru-
giej zmiany związane jest z dynamicznym rozwo-
jem naszej firmy, jest to efekt dobrej koniunktury 
naszych klientów, którzy zaopatrują się u nas  
w systemy do transportu wewnętrznego – jak np. 
linie przenośników do palet czy automatyczne 
regały magazynowe – ES Tower. Nasi klienci to 
duże firmy międzynarodowe, kiedy one rozwi-
jają swoją działalność to nasza firma, miesz-
kańcy regionu mogą na tym skorzystać, mamy 
kolejne zamówienia a co za tym idzie będą nowe 
miejsca pracy.

Ryszard Tański – W tym naborze pracowni- 
ków do uruchomienia drugiej zamiany, mocno 
akcentujecie chęć zatrudnienia pań?

Michał Lewandowski – Widzimy ogromny 
potencjał w kobietach, panie w naszej firmie 
sprawdzają się na bardzo wielu stanowiskach,  
w różnorodności zatrudnienia dostrzegamy 
bardzo pozytywny wpływ na procesy produkcyjne, 
pozytywny wpływ na relacje między pracowni- 
kami. Widzimy duże możliwości w tym zakresie.

Ryszard Tański – Czym chcecie zachęcić 
Panie, by rozpoczęły pracę w Europa Systems?

Michał Lewandowski – Obecnie realizu-
jemy program rekrutacji pracowników pod ty-
tułem „Dołącz do nas”, w ramach którego pro-
ponujemy wysokie stawki podstawowe pensji, 
do tego dokładamy szeroki pakiet benefitów, jest 
to opieka lekarska, dodatkowe ubezpieczenie, 
pakiety sportowe, bony na święta, dofinanso-
wanie do wypoczynku. Oferujemy naszym pra-
cownikom dofinansowanie do szkoleń, eduka-
cji pracowników, a także dodatkową przerwę  
w ciągu roboczego dnia ponad to, co proponuje 
kodeks pracy.

Ryszard Tański – Czy Panowie obecnie za-
trudnieni mogą obawiać się o swoje stanowiska 
pracy?

Michał Lewandowski – Absolutnie nie mają 
się czego obawiać, od lat oceniamy pracowni- 
ków nie ze względu na płeć ale ze względu na 
kompetencje i umiejętności. Nasze zaprosze-
nie skierowane do Pań związane jest także  
z tym, że jesteśmy do tego przygotowani 
także w zakresie zapewnienia odpowiednich 
warunków socjalnych.

Europa Systems to wiodący producent 
zauto matyzowanych systemów logistyki wewnętrz nej.

Polska firma dysponuje w Żabowie (5 km od Pyrzyc, 40 km od Szczecina) jednym z najnowo-
cześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie i zatrudnia ponad 240 inżynierów, techników  
i wysokiej klasy specjalistów. Inżynierski charakter i motto „We Are Engineers” oraz ponad 20-let-
nie doświadczenie zdoby te dzięki realizacji setek projektów dla klientów w 35 krajach spowodo-
wało, iż Europa Systems to rozpoznawalny dostawca świato wej klasy rozwiązań w zakresie auto-
matyzacji i optymalizacji wewnętrznych procesów trans portu i magazynowania. Gama produktów 
to m.in. innowacyjne, samojezdne wózki - ES Smart, systemy przenośników do transportu opon czy 
automatyczne magazyny blach - ES Tower.

Klienci firmy to zakłady produkcyjne oraz centra logistyczne i dystrybucyjne. Są to  producenci 
światowych marek którzy, do intralogistyki wykorzystują zautomatyzowane systemy zaprojekto-
wane i wyprodukowane przez Europa Systems.

5 lipca odbył się konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzy-
cach. Do konkursu przystąpiło 5 kandyda-
tów. Po wstępnej ocenie złożonych dokumen-
tów, komisja ze względów formalnych od-
rzuciła 4 kandydatury, a byli to: Ewa Cywiń-
ska, Tomasz Błażejewski, Waldemar Lemiesz  
i M. Fiszer ze Stargardu.

Do drugiej części konkursu przystąpił tylko 
obecny dyrektor Paweł Palczyński i konkurs 
wygrał. 

O decyzji 12-osobowej komisji konkur-
sowej odwołało się kilku odrzuconych kan-
dydatów, zarząd przeanalizował sytuację  
i konkurs unieważnił. Wychodzi na to, że 
12-osobowa komisja odrzucając oferty 4 kandy-
datów popełniła błąd, a przypomnę, że w komi-
sji zasiadają 3 osoby z kuratorium, 3 osoby ze 
starostwa, 2 osoby reprezentujące rodziców, 2 
osoby ze związków zawodowych, 2 przedstawi-
cieli rady pedagogicznej. 

Czy teraz ta sama komisja zmieni zdanie, 
czy będzie komisja w nowym składzie. Pal-
czyński ma kontrakt do końca sierpnia 2019, 
jeżeli do tego czasu nie da się wyłonić nowego 
dyrektora, to starosta będzie mógł powołać bez 
konkursu dyrektora szkoły na rok i nie musi to 
być Palczyński.   

Zapytany przez nas obecny dyrektor, czy bę-
dzie się odwoływał od decyzji zarządu powiatu 
unieważniającej konkurs odpowiada: „Nie pod-
jąłem jeszcze decyzji w tej sprawie, zastanawiam 
się”. Palczyński dziś dokonuje kalkulacji, co mu 
się bardziej opłaca na przyszłość, czy iść na wojnę  
z zarządem powiatu i pewnie przyszłym dyrek-
torem CKU, czy dać sobie spokój. Na podję-
cie decyzji w sprawie odwołania się od decyzji 
zarządu powiatu Palczyński ma 30 dni od mo-
mentu doręczenia mu uchwały zarządu powiatu 
unieważniającej konkurs na dyrektora szkoły, 
czyli szansa na ogłoszenie w najbliższych tygo-
dniach ponownie konkursu na dyrektora CKU 
jest żadna. By bez zakłóceń ZS Nr2 CKU w Py-
rzycach mógł rozpocząć rok szkolny, starosta 
Stanisław Stępień od dnia 1 września zatrudni 
na czas określony, do zakończenia procedury 
konkursowej, ale nie na dłuższy niż rok nowego 
dyrektora. Tak więc dogrywka w wyborach na 
dyrektora ZS Nr2 CKU przed nami, kto teraz 
złoży papiery i kto zechce zasiadać w komisji?

PP  

Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Pyrzycach
rozpocznie rok szkolny 
z tymczasowym
dyrektorem

               

 Drzewa dla Pyrzyc
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O postawieniu przez prokura-
turę zarzutów byłemu emerytowa-
nemu komendantowi Państwowej 
Straży Pożarnej w Pyrzycach Miro-
sławowi R. już pisaliśmy. 

Przypomnimy tylko, że sprawa 
dotyczy wyjaśnienia, gdzie podziały 
się pieniądze przeznaczone na opłatę 
czynszu za wynajem pomieszczeń od 
Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzy-
cach dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Pyrzyc. Na chwilę obecną poza Mi-
rosławem R. zarzuty usłyszały jesz-
cze dwie osoby. W stosunku do dwóch 
podejrzanych prokurator, po przedsta-
wieniu zarzutów, zastosował środki 
zapobiegawcze o charakterze wolno-
ściowym, to jest między innymi do-
zór policji połączony z zakazem kon-
taktowania się oskarżonych ze wska-
zanymi przez prokuratora osobami,  
a dodatkowo zakaz opuszczania kraju, 
a w stosunku do jednego z podejrza-
nych poręczenie majątkowe. Na przy-
kładzie gminy Kozielice widać jak na 
dłoni, że problemy chodzą parami, bo 
i wójt Piotr Rybkowski ma problemy 
z prawem, Centralne Biuro Antyko-

Skomplikowana sytuacja władzy w Kozielicach
rupcyjne przesłało do Rady Gminy  
w Kozielicach wniosek o podjęcie 
przez Radę  uchwały o wygaśnię-
ciu mandatu wójta. Wniosek ten ma 
związek z kontrolą, jaką przeprowa-
dzili funkcjonariusze CBA w sprawie 
ewentualnego naruszenia przez wójta 
ustawy antykorupcyjnej, która okre-
śla ograniczenia w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej przez osoby 
zajmujące kierownicze stanowiska 
państwowe w rozumieniu przepisów  
o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe, 
w tym burmistrzów i wójtów. Funkcjo-
nariusze odkryli, albo ktoś im doniósł, 
że wójt Piotr Rybkowski, pełniąc sa-
morządowe stanowisko, jednocześnie 
jest związany ze spółką „Domrel Biuro 
Usług Inwestycyjnych”, w której  pozo-
stawał na urlopie bezpłatnym. Spółka, 
co potwierdzili także kontrolujący  
z CBA, w żaden sposób nie jest zwią-
zana z gminą Kozielice, nie prowadzi 
na terenie gminy inwestycji, ani żad-
nej innej działalności, nie zawiera, ani 
nie zawierała żadnych umów z gminą 
i ten fakt nie jest kwestionowany  

w protokole kontroli przeprowadzo-
nej przez CBA. Mimo że wójt Piotr 
Rybkowski już rozwiązał stosunek 
pracy ze spółką Domrel Biuro Usług 
Inwestycyjnych, kiedy CBA zgło-
siło swoje wątpliwości, to i tak wnio-
sek o odwołanie go ze stanowiska do 
Rady Gminy w Kozielicach wpłynął 
i był rozpatrywany na ostatniej sesji.  
W głosowaniu jawnym radni nie 
przyjęli argumentacji CBA i odmó-
wili stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu wójta Gminy i teraz uchwałą  
i wnioskiem CBA zajmuje się woje-
woda i zapewne jeszcze raz Delega-
tura CBA w Szczecinie. W ubiegłym 
tygodniu wojewoda zachodniopomor-
ski przejrzawszy uchwałę Rady zwró-
cił się do Urzędu Gminy w Kozieli-
cach z prośbą o przesłanie wyjaśnie-
nia, na jakim stanowisku Rybkowski 
pracował w firmie Domrel. Po otrzy-
maniu tej informacji wojewoda pew-
nie podejmie decyzję o odwołaniu 
Rybkowskiego ze stanowiska wójta 
gminy Kozielice. Jeżeli wojewoda 
uchyli uchwałę rady gminy Kozielice  
i wygasi mandat wójta Rybkowskiemu, 

to Rybkowski będzie mógł w wyborach 
uzupełniających wygrać ponownie  
i dalej być wójtem, oczywiście pod 
warunkiem że CBA nie wygrzebie mu 
jeszcze czegoś, co może postawić go 
w stan oskarżenia, bo wtedy nie bę-
dzie mógł wziąć udziału w wyborach. 
Dziś w Gminie Kozielice jest taki stan, 
że wójt walczy z CBA i wojewodą,  
a jego zastępca z prokuraturą.

Wracając do zastępcy wójta, to - 
„Na dzień dzisiejszy, nie podejmuję 
żadnych decyzji w stosunku do swo-
jego zastępcy, niewykluczone, że po-
dejmę je w najbliższych tygodniach. 
Dodam, że do dziś nie otrzymałem ani 
z prokuratury, ani z policji  żadnego 
oficjalnego pisma w tej sprawie. Moja 
wiedza opiera się na doniesieniach 
medialnych, czekam na ofcjalne pismo  
w tej sprawie” - taką informację prze-
kazał nam wójt Piotr Rybkowski. 

PP 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Od nowej kadencji 
na samorządy zostały 
nałożone nowe obowiązki, 
jest ich kilkanaście 
i w zdecydowanej
większości dotyczą 
przejrzystości sprawowa-
nia samorządowej władzy 
i większego wpływu
obywateli na nią.  

W tym materiale opiszemy:
1. Jak pyrzyckie samorządy reali-

zują ustawowy obowiązek transmito-
wania i utrwalania za pomocą urzą-
dzeń rejestrujących obraz i dźwięk 
podczas sesji i udostępniania nagrań 
na stronach internetowych jst (jed-
nostki samorządu terytorialnego),  
a także obowiązek rejestrowania  
i upubliczniania wykazów głosowań? 

2. Czy pyrzyckie samorządy zgod-
nie z ustawą głosowania na sesjach 
rad oraz sejmików odbywają się za 
pomocą urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i utrwalenie imien-
nego wykazu głosowań radnych,  
a wykazy głosowań samorządy mu-
szą niezwłocznie są publikowane? 

Jak realizowane są  powyższe za-
pisy ustawy?

Gmina Pyrzyce
Ad.1. Tak, gmina realizuje obo-

wiązek transmisji obrad sesji na 
żywo i jest ona utrwalana za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz oraz 
dźwięk, a nagrania są udostępniane 
na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej w zakładce ,,Informacje” oraz  
na stronie internetowej Urzędu  w za-
kładce ,,Dla mieszkańców”. Zwycza-
jowo publikacja odbywa się w ciągu 
24 godzin, w przypadku przesunięcia 
najpóźniej 48 godzin.

Ad. 2. Tak, gmina realizuje usta-
wowy obowiązek  rejestrowania  
i upubliczniania wykazów głoso-
wań na sesjach rady za pomocą urzą-
dzeń umożliwiających sporządze-
nie i utrwalanie imiennego wykazu 
głosowań radnych i upublicznia-
nia niezwłocznie wykazu głosowań. 
Obowiązek ten realizowany jest po-
przez upublicznianie w czasie rze-
czywistym trwania transmisji z ob-
rad sesji Rady Miejskiej oraz po jej 
zakończeniu w BIP Pyrzyce w za-
kładce Organy/Rada/Rada Miejska 

Radni z tabletami do zabawy?

VIII Kadencji/Protokoły z Sesji Rady 
Miejskiej/2019.

Sprawdzamy:
- sesje transmitowane są na żywo, 

jakość dobra
- liczenie głosów elektroniczne, 

wyniki imienne wyświetlane natych-
miast na telebimie

- imienny wykaz głosowań jest za-
mieszczany na stronie bip gminy

Gmina Kozielice
Ad.1. Gmina Kozielice realizuje za-

pisy ustawy o samorządzie gminnym. 
Obowiązek jawności postępowania or-
ganów gminy został wprowadzony do 
Statutu Gminy Kozielice. Prowadzimy 
transmisje sesji „na żywo” i dokonu-
jemy zapisu obrad. Materiał zarejestro-
wany i utrwalony zamieszczany jest na 
stronie BIP urzędu niezwłocznie po za-
kończeniu sesji. W praktyce oznacza 
to, że w ciągu ok. 4 godz. od zamknię-
cia obrad materiał jest dostępny dla 
wszystkich chętnych. Niedoskonałość 
sieci i łącza internetowego ogranicza  
i spowalnia transmisję obrad „na 
żywo” (wystąpił jeden przypadek ze-
rwania transmisji sesji).

Ad.2. Obowiązek rejestrowania  
i upubliczniania wykazu głosowań 
jest realizowany poprzez transmisję 
bezpośrednią, podczas której każdy 
radny biorący udział w głosowaniu po 
wywołaniu imiennym wypowiada: „je-
stem za”, „jestem przeciw”, „wstrzy-
muję się”. W formie pisemnego do-
kumentu stwierdzającego, jak zagło-
sował każdy radny, sporządzany jest 
wykaz głosowania do uchwały Rady 
Gminy  Kozielice i dostępny jest do 
wglądu na stanowisku obsługują-

cym biuro rady. W ramach przyję-
tego planu realizacji zadań inwesty-
cyjnych przeprowadzono postępowa-
nie na zakup urządzeń i systemu gło-
sowania, Uruchomienie formalne na-
stąpi na najbliższej planowanej sesji 
tj. 27 czerwca 2019 r.

Sprawdzamy: 
- To, co w Kozielicach nazywane 

jest transmisją na żywo, może telefo-
nem komórkowym zrobić uczeń ze 
szkoły podstawowej i będzie to lep-
szej jakości transmisja. Jedna kamera 
(od monitoringu wizyjnego) o słabej 
jakości, zawieszona pod sufitem, plus 
do tego makabryczny dźwięk zbierany 
z całej sali

- Na ostatniej sesji radni dostali ta-
blety, ale chyba tylko po to, by je roz-
pakować (zdjęcie dołączone do arty-
kułu), głosowanie dalej było ręczne  
i nie słyszałem, żeby przewodniczący 
rady wywoływał radnych z imienia  
i nazwiska, by imiennie głosowali.

- Nie opublikowano ani jednego 
imiennego wykazu głosowań od po-
czątku kadencji!!! 

Gmina Lipiany
Ad.1. Gmina realizuje ten obo-

wiązek, materiały znajdują się w za-
kładce System Rada na stronie www.
lipiany.pl. Materiały umieszczane 
są przez informatyka najczęściej  
w ciągu dwóch dni od sesji. Ma-
teriały znajdują się też na kanale 
YouTube Gmina Lipiany, gdzie od-
bywa sit transmisja na żywo.

Ad.2. Tak, gmina realizuje ten obo-
wiązek. Wykazy glosowań dostępne 
są w Systemie Rada (zakładka na 
stronie urzędu) oraz na stronie bip 

urzędu automatycznie po zakończe-
niu głosowania.

Sprawdzamy:
- sesja transmitowana jest na żywo, 

jakość dobra
- liczenie głosów elektroniczne, 

wyniki wyświetlane natychmiast na 
telebimie

- imienny wykaz głosowań jest za-
mieszczany na stronie bip gminy

Gmina Przelewice
Ad.1. Gmina realizuje obowią-

zek transmisji obrad sesji rady na 
żywo. Obrady  są utrwalane za po-
mocą urządzeń rejestrujących obraz i 
dźwięk. Protokoły z poszczególnych 
głosowań   udostępniane na stronie 
zazwyczaj nastopnego dnia po obra-
dach sesji rady gminy.

Ad.2. Gmina realizuje obowią-
zek rejestrowania i upubliczniania 
„wykazów głosowań“ na zasadzie 
głosowań imiennych. Protokoły z po-
szczególnych głosowań są upublicz-
nione zazwyczaj następnego dnia po 
obradach sesji rady gminy. (Automa-
tyczne rejestrowanie nastąpi po do-
posażeniu rodnych w tablety).

Sprawdzamy:
- sesja transmitowana jest na żywo, 

jakość dobra
- liczenie głosów ręczne i nie wia-

domo, jak kto głosował podczas sesji
- imienny wykaz głosowań jest za-

mieszczany na stronie bip gminy

Gmina Bielice
Ad.1. Gmina realizuje obowią-

zek transmisji rad, obrady są transmi-
towane na żywo i utrwalane. Materiał 
audio jest dostępny na stronie urzędu, 
materiał dostępny jest na stronie nie-
zwłocznie po otrzymaniu nagrania z 
TV AURA.

Ad.2. Tak, Gmina realizuje obo-
wiązek rejestrowania i upublicznia-
nia wykazów głosowań. Imienny wy-
kaz głosowań jest zamieszczany na 
stronie bip.bielice.com.pl w zakładce 
Rada Gminy Bielice, niezwłocznie 
po otrzymaniu wykazu z TV AURA.

Sprawdzamy:
- sesja transmitowana na żywo, 

jakość dobra
- liczenie głosów elektroniczne, 

wyniki wyświetlane natychmiast na 
telebimie

- imienny wykaz głosowań jest za-
mieszczany na stronie bip gminy.
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PRAWO  I  GOSPODARKA PRAWO  I  GOSPODARKA§
Radni z tabletami do zabawy? Gmina Warnice

Ad.1. Obrady Sesji Rady Gminy 
Warnice są transmitowane na żywo  
i utrwalane za pomocą urządzeń re-
jestrujących obraz i dźwięk. Materiał 
jest transmitowany na żywo na koncie 
Gminy You Tube oraz jest dostępny na 
stronie internetowej gminy w ciągu od 
7 do 14 dni od dnia sesji.

Ad.2. Pracownik ds. obsługi Biura 
Rady sporządza pisemny protokół  
z przebiegu głosowania, po czym 
wciągu 7 dni od dnia sesji głosowanie 
jest upublicznione na stronie interne-
towej gminy.

Sprawdzamy:

- sesja leci na żywo, obraz dobry, 
dźwięk bardzo słaby. Na jednej z se-
sji radny Ryszard Staszewski zapropo-
nował zbiórkę na lepszy sprzęt nagła-
śniający obsługujący sesje. 

- liczenie głosów ręczne i nie wia-
domo, jak kto głosował podczas sesji

- imienny wykaz głosowań jest za-
mieszczany na stronie bip gminy

Starostwo Powiatowe
Ad.1. Obrady sesji rady powiatu 

są transmitowane i utrwalane za po-
mocą urządzeń rejestrujących obraz  
i dźwięk a następnie dostępny na stro-
nie www.pyrzyce.pl

O sytuacji w Szpitalu Powiato-
wym w Pyrzycach już w tym roku 
pisaliśmy, temat dotyczył problemu 
z usługami rehabilitacyjnymi i od-
płatnością za ich wykonywanie. Dziś 
wiemy, że to nie koniec kłopotów na-
szego szpitala. Do sekretariatu staro-
sty pyrzyckiego 11 lipca wpłynęło pi-
smo sygnowane przez Katarzynę Po-
lewczak p.o. Pielęgniarki Naczelnej 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach 
o następującej treści - „W związku z 
pogarszającą się sytuacją kadrową 
pielęgniarek zwracam się do Dyrek-
tora Szpitala Powiatowego i Organu 
Założycielskiego w Pyrzycach o pod-
jęcie konkretnych działań mających 
na celu zatrzymanie już pracującego 
personelu pielęgniarskiego oraz po-
zyskiwania nowego. Informuję, że 
od 1.09.2019 r. staniemy przed pro-
blemem obstawienia dyżurów pielę-
gniarskich na oddziałach szpitalnych. 
Do września 2019 roku zostanie wy-
czerpany limit godzin nadliczbowych, 
które może pracownik wypracować 
w ciągu całego roku. Kodeks Pracy, 
Rozdział V, paragraf 3 - „Liczba go-
dzin nadliczbowych przepracowanych 
w związku z okolicznościami określo-
nymi w § 1 pkt 2 nie może przekraczać 
dla poszczególnego pracownika 150 
godzin w roku kalendarzowym”. 

Konsekwencją niezapewnie-
nia prawidłowej obsady pielęgniar-
skiej na oddziałach szpitalnych bę-

dzie występowanie zdarzeń niepożą-
danych wynikających z dużego tempa 
pracy i niedostatecznego czasu po-
święconego pacjentowi. Niedopusz-
czalna jest obsada jednoosobowa 
pielęgniarska, gdyż zagraża to bez-
pieczeństwu pacjentów i naraża jed-
nocześnie personel na zbyt duży stres 
związany z odpowiedzialnością. Nie 
ma na to zgody Pielęgniarki Naczel-
nej, pielęgniarek oddziałowych i pie-
lęgniarek pracujących w  oddziałach 
szpitalnych Szpitala Powiatowego  
w Pyrzycach. Każdy zawód me-
dyczny, w tym pielęgniarstwo, mają 
przepisy regulujące odpowiedzial-
ność zawodową. Dla pielęgniarek 
i położnych jest to Ustawa z dnia 1 
lipca 2011 roku o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych, Rozdział 6 - 
Odpowiedzialność zawodowa, Ko-
deks Etyki Zawodowej oraz Ustawa z 
dnia 15 lipca 2011roku o zawodach 
pielęgniarki i położnej. Zaostrzenie 
zapisów w Kodeksie Karnym doty-
czące błędów medycznych również 
dotyczy błędów popełnianych przez 
pielęgniarki. Należy przy tym pa-
miętać, że przede wszystkim liczy się 
bezpieczeństwo personelu, który je-
śli nie ma pewności, czy podoła za-
daniu, nie podejmuje działań. Każde 
działanie na rzecz pacjenta powinno 
być oparte na przepisach zawartych 
w ustawach i kodeksie. Trudną sytu-
ację kadrową pielęgniarek i opieku-

Ad.2. Wykaz głosowań publiko-
wany jest w treści protokołów z posie-
dzeń Rady Powiatu

Sprawdzamy:
- sesja transmitowana na żywo, ja-

kość dobra
- liczenie głosów elektroniczne, 

wyniki wyświetlane natychmiast na 
telebimie

- imienne wykaz głosowań jest za-
mieszczany na stronie bip gminy

Reasumując, mistrzem powiatu 
w bagatelizowaniu zapisów ustawy 
jest samorząd w Kozielicach, tu-
taj transmisja i rejestracja to fikcja, 

imienne liczenie głosów i publiko-
wanie ich nie istnieje, takie podejście 
do zapisów ustawy, to także lekce-
ważenie mieszkańców gminy. Pozo-
stałe pyrzyckie samorządy, jak widać 
powyżej, realizują zapisy w/w ustawy 
i starają się cały proces doskonalić 
w aspekcie technicznym i szkolenio-
wym dla radnych i obsługi rady.

RT

nek medycznych przedstawiałam Or-
ganowi Założycielskiemu 12.03.2019 
r. na Radzie Społecznej,19.03.2019 
r. na Komisji do Spraw Społecznych 
i w kwietniu 2019 r. na spotkaniu  
z Zarządem Powiatu. Niestety do dnia 
dzisiejszego nie podjęto żadnych de-
cyzji mogących poprawić sytuację ka-
drową, by zachęcić pielęgniarki do 

podjęcia pracy w naszym Szpitalu. 
Oczekuję z personelem pielęgniar-
skim konkretnych decyzji zapobiega-
jących dalszemu pogarszaniu się sy-
tuacji kadrowej personelu, wstrzyma-
nia migracji pielęgniarek i opieku-
nek medycznych do innych szpitali ze 
względów finansowych, gdyż dalsze 
zwlekanie i odsuwanie w czasie, albo 
też udawanie, że wszystko jest w po-
rządku doprowadzi od września do za-
mykania oddziałów z powodu braku 
pielęgniarek”.

         PP

Od września pyrzycki szpital 
bez pielęgniarek?

Od kilku tygodni  Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Pyrzycach pro-
ponuje i promuje wśród pyrzyckich 
seniorów znaną już w Polsce formę 
wsparcia bezpieczeństwa osób star-
szych nazwaną Kopertą Życia, która 
ma na celu przyspieszenie ratowni-
kom medycznym dostęp do ważnych 
informacji medycznych mogących 
uratować życie, ułatwienie pracy in-
nym służbom oraz zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa osób star-
szych. Pakiet tak nazwany oznacza 
zestaw zawierający woreczek stru-
nowy, kartę informacyjną oraz na-
klejkę z nadrukiem Koperta Życia. 
Zestaw otrzymują osoby zamieszku-
jące na terenie gminy Pyrzyce, które 
ukończyły 65 rok życia po złożeniu 
wniosku w OPS Pyrzyce.

 Gmina Pyrzyce dla seniorów
Karta informacyjna zawiera dane 

jej posiadacza dotyczące m. in. stanu 
zdrowia, informacje o przyjmowa-
nych lekach, uczuleniach a także 
kontakty do osób najbliższych. Karta 
potwierdzona jest przez lekarza ro-
dzinnego a przechowuje się ją w wo-
reczku  w miejscu ogólnie dostępnym 
tj. w lodówce, na której umieszcza się 
naklejkę. 

„Na chwilę obecną wydano 19 
pakietów Koperta Życia i jak dotych-
czas nie posiadamy informacji w za-
kresie wykorzystania Kopert Życia 
przez służby udzielające pomocy, po-
dejmujemy na bieżąco promowanie 
nowo wprowadzonej oferty dla Se-
niorów” przekazała nam Agnieszka 
Gajewska – Kuca z OPS Pyrzyce

PP
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W 2019 roku realizowane są następujące formy wsparcia w Module I:
    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
                   - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
                    narządu ruchu);
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu
                   słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
                    niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
                   - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
                   niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
                   do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 
                   w komunikowaniu się za pomocą mowy);
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób 
                    z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób
                   z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
                   (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - 
                    co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób  
                    z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu 
                    powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu 
                    dofinansowania);

    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka 
przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu 
    "Aktywny samorząd" 2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

- w szkole policealnej,
- w kolegium,
- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone 

przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośred-
nictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).
Informujemy, że nastąpiły zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, które umożliwią od 2019 roku pomoc kolejnej 

grupie niepełnosprawnych osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:
- uzyskaniu prawa jazdy,
- zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
  oprogramowania,
- utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
- szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.
Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:
- zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
  oprogramowania,
- utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
- szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.
Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:
- zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
  oprzyrządowania elektrycznego do    wózka ręcznego,
- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub  
   oprzyrządowania elektrycznego do   wózka ręcznego,
- uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”

Szczegółowe informacje można uzyskać u realiztora programu tj.PCPR w Pyrzycach pod numerem tel.91 8874120 
oraz na stronie internetowej: www.pyrzyce.naszepcpr.pl, a także na portalu informacyjnym SOW PFRON
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Atrakcyjna  działka rolna o  numerze ewidencyjnym 103/6
 z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości

 Giżyn gm. Pyrzyce o pow. 0,7121 ha, położona w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej, przy drodze asfaltowej, w której są 

sieci uzbrojenia podziemnego tzn. sieć elektroenergetyczna, 
sieć wodociągowa, gazowa. 

Giżyn to malownicza wieś zlokalizowana  pomiędzy dwoma 
jeziorami Będgoszcz i Miedwie połączone kanałem. 

Znakomite miejsce dla osób ceniących ciszę oraz wędkowanie. 
Około 40 km od Szczecina, 30 km, od Stargardu i 12 km od Pyrzyc.

Cena 43 tys. zł. do negocjacji
 tel. 723 794 374.

SPRZEDAM

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 17/2019,  
nr 18/2019, nr 19/2019, nr 20/2019, nr 21/2019, nr 22/2019, 
nr 23/2019, nr 24/2019, nr 25/2019, nr 26/2019 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 
nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

W 2019 roku realizowane są następujące formy wsparcia w Module I:
    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
                   - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
                    narządu ruchu);
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu
                   słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
                    niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
                   - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
                   niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
                   do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 
                   w komunikowaniu się za pomocą mowy);
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób 
                    z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób
                   z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
                   (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - 
                    co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób  
                    z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu 
                    powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu 
                    dofinansowania);

    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka 
przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu 
    "Aktywny samorząd" 2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

- w szkole policealnej,
- w kolegium,
- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone 

przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośred-
nictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).
Informujemy, że nastąpiły zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, które umożliwią od 2019 roku pomoc kolejnej 

grupie niepełnosprawnych osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:
- uzyskaniu prawa jazdy,
- zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
  oprogramowania,
- utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
- szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.
Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:
- zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
  oprogramowania,
- utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
- szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.
Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:
- zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
  oprzyrządowania elektrycznego do    wózka ręcznego,
- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub  
   oprzyrządowania elektrycznego do   wózka ręcznego,
- uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”

Szczegółowe informacje można uzyskać u realiztora programu tj.PCPR w Pyrzycach pod numerem tel.91 8874120 
oraz na stronie internetowej: www.pyrzyce.naszepcpr.pl, a także na portalu informacyjnym SOW PFRON

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), 

informuję, 
że w dniach 5 sierpnia 2019 r. – 26 sierpnia 2019 r.  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Urzędu zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste oraz dzierżawy, położonych na terenie
Miasta i Gminy Lipiany.

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

W wyniku przeprowadzonego prze-
targu na zadanie pn: „Remont dachu  
i elewacji budynku socjalno-gospo-
darczego w Brzesku” wyłoniona zo-
stała firma: Zakład Budownictwa Ogól-
nego Leszek Gołębiowski z siedzibą w 
Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 89. 

  Wartość przedmiotu robót wynosi 
53 874,00 zł brutto, z czego 18 500,00 

zł wynosi dofinansowanie z Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z przezna-
czeniem na poprawę i modernizację in-
frastruktury sportowej w 2019 r. 

Od 17.07.2019 r. trwają roboty 
modernizacyjne ww. Budynku. Ter-
min zakończenia prac, zgodnie z pod-
pisaną umową, przewidziany jest na 
15.08.2019 r.

Sportowy remont w Brzesku
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O niepodjętej uchwale dotyczą-
cej wygaszenia mandatu radnego 
Pniewskiego pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu PP. Przypomnijmy, że 
chodzi o uchybienie, którego dopu-
ścił się Artur Pniewski, a mianowi-
cie nie dostarczył w wyznaczonym 
terminie swojego oświadczenia 
majątkowego za 2018 rok. 

W głosowaniu tego projektu 
uchwały 9 radnych było przeciw 
wygaszeniu mandatu, 4 wstrzy-
mało się od głosu i Pniewski  na-
dal jest radnym. Uchwała, tak jak 
wszystkie inne, została przesłana 
do nadzoru prawnego wojewody 
i tu zaczęły się wątpliwości, które 
pisemnie wojewoda skierował 
do radnego Artura Pniewskiego -  
„W dniu 3 lipca 2019 roku do  Za-
chodniopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Szczecinie wpłynęło 
pismo z dnia 1 lipca 2019 roku,  
w treści którego wyrażono wątpli-

Pniewski 
straci 
mandat?

wość, co do zgodnego z prawem 
wykonywania przez pana mandatu 
radnego Rady Powiatu Pyrzyc-
kiego. W w/w korespondencji wska-
zano, że pomimo wezwania, o któ-
rym mowa w art. 25c ust 5a ustawy 
o samorządzie powiatowym nie zło-
żył pan oświadczenia majątkowego 
w zakreślonym terminie, tj do 22 
maja 2019 roku. Zgodnie z art. 25c 
ust. 4 ustawy oświadczenia mająt-
kowe składane są  co roku do 30 
kwietnia, według stanu na dzień 31 
grudnia roku poprzedniego. Nato-
miast treść ust. 5A tego artykułu, ze 
jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 
5 nie zostaną dotrzymane, odpo-
wiednio przewodniczący rady, wo-
jewoda lub starosta w terminie 14 
dni od dnia stwierdzenia niedotrzy-
mania terminu wzywa osobę, która 
nie złożyła oświadczenia majątko-
wego do jego niezwłocznego złoże-
nia wyznaczając dodatkowy czter-

nastodniowy termin. Termin ten 
liczy się od dnia skutecznego do-
starczenia wezwania. Konsekwen-
cją niezłożenia oświadczenia ma-
jątkowego w dodatkowym 14-dnio-
wym terminie jest – zgodne z art. 
125f ust.1 punkt 1 ustawy wyga-
śnięcie mandatu radnego w trybie 
art. 383 ustawy Kodeks wyborczy.  
W kontekście powyższego zwracam 
się z uprzejmą prośbą o udzielenie 
następujący informacji i potwierdze-
nie ich stosownymi dokumentami”:

1. Kiedy, z podaniem dokład-
nej daty, wezwanie wyznaczające 
dodatkowy 14-dniowy termin do-
ręczone zostało przez pracownika 
placówki pocztowej na pana adres 
zamieszkania.

2. Kiedy, z podaniem dokład-
nej daty złożył pan oświadczenie 
majątkowe o swoim stanie mająt-
kowym, które zobowiązany był pan 
złożyć do dnia 30 kwietnia 2019 
roku.

Ponadto, w związku z tym, że  
w dokumentacji będącej w posia-
daniu organu nadzoru wynika, iż 
zwrotne poświadczenie odbioru we-
zwania w którym przewodniczący 
wyznaczył dodatkowy termin na zło-
żenie oświadczenia majątkowego, 
zostało opatrzone podpisem „Pniew-
ska” a adnotacją „Aneta- żona”, a w 
piśmie z dnia 28 maja br. informuje 

pan, że korespondencję odebrał opie-
kująca się domem obca osoba, która 
nie była upoważniona do odbioru 
przesyłki, bardzo proszę o odniesie-
nie do powyższego, oraz kto odebrał 
wezwanie, o którym mowa powyżej.

Z uwagi na obowiązujące ter-
miny załatwienia spraw, proszę  
o udzielenie odpowiedzi do 22 lipca 
2019 roku”

„Nie było możliwości, żebym  
w wyznaczonym terminie odpo-
wiedział panu wojewodzie, ponie-
waż pismo od niego odebrała moja 
żona właśnie 22 lipca, poprosiłem 
więc drogą mailową, by termin od-
powiedzi przesunąć do 29 lipca, 
ponieważ przebywałem w tym cza-
sie zagranicą. Nie czekając na od-
powiedź wysłałem w dniu 25 lipca 
pismo z informacjami na zadane 
przez pana wojewodę pytania, za-
łączyłem do niego wszelkie doku-
menty poświadczające moją wersje 
wydarzeń w tej sprawie, teraz ocze-
kuję na decyzje pana wojewody” 
- przekazał nam Artur Pniewski, 
radny Powiatu Pyrzyckiego. 

Reasumując, teraz wojewoda 
oceni wyjaśnienia Pniewskiego, je-
żeli uzna je za mało wiarygodne  
z urzędu wygasi mu mandat.

PP 

Ogłoszenie

Szybkie i zdecydowane działa-
nie policjantów z Pyrzyc i Lipian do-
prowadziły do zatrzymania  w czwar-
tek sprawcy rozboju z użyciem niebez-
piecznego narzędzia.

W czwartek, 18 lipca,  po godzi-
nie 17.00 dyżurny Komendy Powiato-
wej Policji w Pyrzycach został powia-
domiony o tym, że w Lipianach młody 
mężczyzna, trzymający w ręku nóż  
wtargnął do wnętrza kiosku i brutal-
nie, przemocą doprowadził znajdującą 
się wewnątrz kobietę do stanu bezbron-
ności. Sprawca zabrał torebkę i uciekł  
w nieznanym kierunku.

Natychmiast na miejsce skierowane 
zostały wszystkie będące w dyspozycji 
dyżurnego załogi, wkrótce dołączyli do 
działań także policjanci pełniący służbę 
na wodzie (realizujący czynności  
w ramach programu  Bezpieczne Wa-
kacje). W Lipianach, w związku z roz-
bojem równolegle prowadzili czyn-
ności wykrywacze kryminalni, po-
licjanci prewencji, technicy krymi-
nalistyki, przewodnik z psem tropią-

 Oddajmy trochę krwi 
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PYRZYCE - GIŻYN - sprzedam działkę o pow. 1950 m2 z warunkami 
zabudowy dla budynku jednorodzinnego w Giżynie - 12 km od Pyrzyc, 40 
km od Szczecina. Działka bezpośrednio nad kanałem Ostrowica łączącym 
jez. Miedwie z jeziorem Będgoszcz, możliwość dopłynięcia z działki wprost 
do jeziora - ok 1 km. Piękna, cicha, spokojna okolica z dostępem do dużego 
akwenu wodnego -Sprzedam, 20zł/m2. Tel. 604-565-641

Ogłoszenie

Szybkie i zdecydowane działa-
nie policjantów z Pyrzyc i Lipian do-
prowadziły do zatrzymania  w czwar-
tek sprawcy rozboju z użyciem niebez-
piecznego narzędzia.

W czwartek, 18 lipca,  po godzi-
nie 17.00 dyżurny Komendy Powiato-
wej Policji w Pyrzycach został powia-
domiony o tym, że w Lipianach młody 
mężczyzna, trzymający w ręku nóż  
wtargnął do wnętrza kiosku i brutal-
nie, przemocą doprowadził znajdującą 
się wewnątrz kobietę do stanu bezbron-
ności. Sprawca zabrał torebkę i uciekł  
w nieznanym kierunku.

Natychmiast na miejsce skierowane 
zostały wszystkie będące w dyspozycji 
dyżurnego załogi, wkrótce dołączyli do 
działań także policjanci pełniący służbę 
na wodzie (realizujący czynności  
w ramach programu  Bezpieczne Wa-
kacje). W Lipianach, w związku z roz-
bojem równolegle prowadzili czyn-
ności wykrywacze kryminalni, po-
licjanci prewencji, technicy krymi-
nalistyki, przewodnik z psem tropią-

cym. Do policjantów w służbie do-
łączyli wkrótce koledzy przebywa-
jący na wolnym. Niespełna dwie go-
dziny po zdarzeniu policjanci znali 
już tożsamość sprawcy i ustalili, 
gdzie może przebywać. Ze względu 
na to, że podejrzany z pewnością był 
bardzo niebezpieczny, do udziału 
w zatrzymaniu wytypowano trzy za-
łogi i przewodnika z psem. Do zatrzy-
mania doszło na drodze, kiedy podej-
rzany wynajętym samochodem wyje-
chał z miejsca zamieszkania. W aucie 
odnaleziono część przedmiotów po-
chodzących z przestępstwa i narzędzie, 
którym posłużył się podczas napadu. 

Sprawcy rozboju grozi długoletnie 
więzienie. Kodeks karny przewiduje za 
to przestępstwo karę więzienia na okres 
do 12 lat i nie krótszą niż  3 lata. Proku-
rator Rejonowy w Pyrzycach wystąpił 
do Sądu o tymczasowe aresztowanie. 
Sąd podzielił zdanie prokuratora - po-
dejrzany na rozprawę oczekiwał będzie 
w areszcie śledczym.

Dokonał rozboju – grozi mu 12 lat więzienia

Zapewne większość tegorocznych absolwentów  gimnazjów i podsta- 
wówek już wybrała szkołę i profil, ale jeżeli jeszcze ktoś się zastanawia lub 
przespał temat, to zapraszamy do nauki w szkołach z naszego powiatu: 

Są jeszcze wolne miejsca 
w szkołach 

Zespół Szkół Nr 2 Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Py-
rzycach, oprócz szkół dla mło-
dzieży, prowadzi kształcenie doro-
słych. Obecnie trwa nabór na cztery 
kierunki. 

Pierwszą propozycją szkoły jest 
kwalifikacyjny kurs zawodowy  - 
projektowanie i wytwarzanie wy-
robów odzieżowych (krawiec). Po-
przednia edycja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Wiele osób  do-
jeżdżało ze Szczecina. Uczęszczały 
na zajęcia osoby, które realizowały 
swoje hobby, chciały nauczyć się 
zawodu czy marzyły o własnej dzia-
łalności gospodarczej. Rokrocznie 
największa frekwencja  jest na kur-
sie kwalifikacyjnym w zawodzie 
rolnik. Jest to propozycja dla osób 
nieposiadających  wykształcenia 
rolniczego, które m. in. zamierzają 
przejąć gospodarstwo rolne lub chcą 
ubiegać się o środki unijne. Szkoła 
kształci również w systemie police-
alnym (matura nie jest konieczna). 
Opiekun medyczny otwiera możli-
wości zatrudnienia w domach po-

mocy społecznej lub szpitalach, 
natomiast technik administracji  
w szeroko pojętej administracji. 
Obecnie na wszystkich kierunkach 
są jeszcze wolne miejsca. Nauka  
w szkole jest bezpłatna, zajęcia od-
bywają się co drugi tydzień w piątki  
i soboty. Rekrutacja potrwa do 
końca sierpnia, a zajęcia rozpoczną 
się około 15 września.

Trwa rekrutacja w szkołach dla dorosłych

Zespół Szkół NR 1
Liceum Ogólnokształcące 3-letnie:
Po gimnazjum
1. Medialno-dziennikarski 
- 10 miejsc wolnych
2. Politechniczno -medyczna 
- 8 miejsc wolnych
3. Ogólna - 9 miejsc wolnych
4. Mundurowa - 7 miejsc wolnych
Liceum Ogólnokształcące 4-letnie:
Po szkole podstawowej
1. Matematyczna - 8 miejsc wolnych
2. Biologiczna - 5 miejsc wolnych
3. Humanistyczna - 7 miejsc wolnych
5. Mundurowa - 6 miejsc wolnych 
Zespół szkół NR 2 CKU
Po gimnazjum 
1. Technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki  - 10 wolnych miejsc 
2. Technik hotelarstwa 
- 4 wolne miejsca
3. Technik informatyk
- 1 wolne miejsce
4. Technik pojazdów samochodowych 
- 0 wolnych miejsc
5. Technik żywienia i usług gastrono-
micznych - 0 wolnych miejsc

6. Mechanik pojazdów samochodo-
wych - 8 wolnych miejsc
7. Wielozawodowa 
- 0 wolnych miejsc
Po szkole podstawowej 
1. Technik mechanizacji rolnictwa  
i agrotroniki - 6 wolnych miejsc
2. Technik ekonomista 
- 6 wolnych miejsc
3. Technik informatyk 
– 0 wolnych miejsc 
4. Technik pojazdów samochodowych 
- 0 wolnych miejsc
5. Technik żywienia i usług gastrono-
micznych - 0 wolnych miejsc
6. Mechanik pojazdów samochodo-
wych - 2 wolne miejsca
7. Wielozawodowa 
- 1 wolne miejsce
Zespół Szkół w Lipianach 
Po gimnazjum 
Liceum Ogólnokształcące 
- 22 miejsca wolne
Po szkole podstawowej
Liceum Ogólnokształcące 
-  9 miejsc wolnych 
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Przed nami kolejna już VI akcja 
poboru krwi w Pyrzycach. W nie-
dzielę 18 sierpnia 2019 r. znów nada-
rzy się okazja, by pokazać, jak wielkie 
macie serca. Cykliczna akcja poboru 
krwi organizowana jest przez Stowa-
rzyszenie Ratownictwo Powiatu Py-
rzyckiego oraz Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Py-
rzycach. Już po raz szósty spotkamy 
się w Pyrzycach w budynku KP PSP 
przy ul. Stargardzkiej, by podzielić 
się tym, co w sobie mamy najcenniej-
sze – krwią. Zachęcamy do przyjścia 

wraz z rodzinami, znajomymi z pracy 
i osiedla - bądźmy wszyscy razem  
w tym dniu i podzielmy się odrobiną 
siebie dla potrzebujących. Dzięki 
temu, że możemy na Was zawsze li-
czyć, akcje krwiodawstwa stały się 
w Pyrzycach tradycją, dzięki któ-
rej możemy co trzy miesiące spo-
tkać się i pokazać, jak wielkie serca  
w nas biją. Pamiętaj! 18 sierpnia 
2019 r. w godzinach od 10:00 do 
14:00 widzimy się w budynku KP 
PSP Pyrzyce. Do zobaczenia!

 Oddajmy trochę krwi 
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Kolejne dwa postępowania ofertowe, na ko-
lejne sportowe inwestycje w Pyrzycach rozstrzy-
gnięte. Czterech oferentów złożyło dokumenty 
przetargowe na wykonanie renowacji murawy bo-
iska sportowego na Stadionie Miejskim w Pyrzy-
cach przy ul. Sportowej 5 o powierzchni 7000 m2. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyło-
niona została firma Gardenbruk S.C. Tomasz Grze-
gorek. Oferowana cena za wykonanie zadania to 
kwota 17 280,00 zł brutto, a planowany termin wy-
konania renowacji boiska to 15.09.2019 r. Drugi 
przetarg powiązany z pierwszym, czyli wykona-
nie dokumentacji do zadania  „Wykonanie studni 

Kolejna inwestycja 
na pyrzyckim stadionie 

na pobór wód wraz z instalacją nawad-
niającą boisko sportowe na Stadionie 
Miejskim w Pyrzycach przy ul. Spor-
towej 5 odpowiedziała jedna firma, 
która spełniła wymogi przetargowe  
i będzie realizować inwestycję, jest to  
firma OPERAT Krzysztof Łagodziń-
ski, Jan Markowski S.C. ze Szczecina, 
wartość zamówienia wynosi 7 011,00 
zł brutto. Należy dodać, że gmina Py-
rzyce już od kilku lat inwestuje  w in-
frastrukturę sportową przy ulicy Spor-
towej. W roku 2017  wykonano wy-

mianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku szatni na 
stadionie z węglowego na gazowe, za kwotę ponad 53 tysiące 
złotych, a w roku 2018  za kwotę ponad 42 tysiące wykonano 
na stadionie miejskim remont  szatni w budynku administra-
cyjno-biurowym. Obecnie pyrzycki Ratusz pracuje nad kom-
pleksową modernizacją i przebudową całego obiektu sporto-
wego, zlecone zostały już prace projektowe  w tym zakresie.
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