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16 kwietnia w miejsco-
wości Bielice odbył się Zjazd 
Gminny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w 
Bielicach. 

Celem zjazdu było omówienie 
działalności i dokonań ustępującego 
Zarządu Oddziału Gminnego RP w 
Bielicach za mijającą kadencję 2011-
2015, w tym również omówienie ak-
tywności i działań poszczególnych 
OSP w wymienionych latach, udzie-
lenie lub też nieudzielenie absoluto-
rium ustępującemu zarządowi, wy-
bór nowego Zarządu Oddziału oraz 
komisji rewizyjnej na lata 2016-
2020, określenie celów, jakie Zwią-
zek chciałby osiągnąć w przyszłej 
kadencji. 

W zjeździe uczestniczyły łącznie 
53 osoby: 19 delegatów na zjazd z po-
szczególnych jednostek OSP z terenu 
gminy, 9 przedstawicieli do władz Za-
rządu Oddziału wytypowanych przez 
poszczególne jednostki na zebra-

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP 
W BIELICACH

niach sprawozdawczo-wyborczych, 
8 przedstawicieli ustępujących władz 
Zarządu Oddziału, 1 przedstawiciel 
Komisji Rewizyjnej ustępującej ka-
dencji, zaproszeni goście w liczbie 16 
osób, w tym również przedstawiciele 
strażaków ochotników z niemieckiej 
gminy Tantow. Zjazd wybrał nowy 
skład Zarządu Oddziału zwiększając 
liczbę członków Zarządu z 8 osób w 
minionej kadencji do 11 osób na ka-
dencję 2016-2020. W skład Zarządu 
Oddziału Gminnego na kadencję 
2016-2020 przedstawia się następu-
jąco: prezes Stanisław Ryszard Wą-
dołowski, wiceprezes Tomasz Or-
man, wiceprezes Dawid Bigus, ko-
mendant gminny Świercz Janusz se-
kretarz Ferdynand Faliszek, skarbnik 
Ariel Lisiecki, członek prezydium 
Marek Makulski, członek zarządu 
Andrzej Czapiński,  członek zarządu 
Andrzej Jóźwiak, członek zarządu 
Marek Szczęsny, członek zarządu  
Tomasz Cezary. Decyzja o zwięk-
szeniu ilości członków Zarządu Od-

działu podyktowana była w głów-
nej mierze potrzebą wprowadze-
nia do prac Zarządu młodych człon-
ków OSP, którzy przyuczaliby się do 
pracy w strukturach OSP, gdyż trzech 
z członków Zarządu obecnej kaden-
cji zapowiedziało, że to ich ostatnia 
kadencja i trzeba ustępować miej-
sca młodym. Podczas obrad miało 
też miejsce uroczyste wręczenie od-
znaczeń i upominków dla działaczy 
OSP: druh Stanisław Ryszard Wądo-
łowski otrzymał z rąk przedstawicieli 
niemieckiej Gminy Tantow brązowy 
medal za wieloletnią współpracę pol-
sko-niemiecką, Klaus HŐFLICH 
otrzymał odznakę „XXV LAT WY-
SŁUGI” za 25-letnią współpracę ze 
strażakami z Bielic, przyznaną przez 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Bielicach. Pamiątkowe medale 
i podziękowania za wkład w ochronę 
przeciwpożarową i pracę na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu gminy Bielice otrzymali: Zdzi-
sław Lech Twardowski - wójt Gminy 

Bielice, druh Edward Mocarski, wie-
loletni prezes OSP Babin i były wi-
ceprezes Zarządu Oddziału, druh Jan 
Mąkolski, były naczelnik OSP Bie-
lice i kierowca tej jednostki, czło-
nek Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Gminnego minionej kadencji, druh 
Zygmunt Kosiński, były prezes OSP 
Nowe Linie, były członek Zarządu 
Oddziału Gminnego, druh Ferdynand 
Faliszek - sekretarz Zarządu Od-
działu Gminnego poprzednich dwóch 
i obecnej kadencji. Zarząd Gminny 
Związku OSP RP w Bielicach pra-
gnie serdecznie podziękować spon-
sorom za udzielone wsparcie finan-
sowe, bądź rzeczowe w organizację 
Zjazdu: panu Mirosławowi Skrobek 
- prezesowi Zarządu Pyrzycko-Star-
gardzkiego Banku Spółdzielczego w 
Pyrzycach, panu Andrzejowi Mły-
narskiemu - przedsiębiorcy z Łozic, 
gmina Kozielice.

PP

Mała, uśmiechnięta dziewczynka - Milenka Zimnowoda z Wierzbna czeka 
na naszą pomoc. Jest chora, wymaga ciągłego leczenia i rehabilitacji, a także 
sprzętów koniecznych do stopniowego przywracania sprawności. Jej rodzice - 
Dominika i Piotr Zimnowoda - zwracają się z prośbą o pomoc w zbiórce fun-
duszy na ratowania zdrowia ich córeczki. Milenka jest podopieczną Fundacji 
ZŁOTOWIANKA. W tym roku, podczas VI WARNICKIEGO PIKNIKU RO-
DZINNEGO będziemy mogli wspólnie pomóc Milence i jej rodzicom. Odbę-
dzie się zbiórka publiczna oraz akcja charytatywna - Rodzice i wolontariusze 
zbierać będą datki do puszek, a także zorganizowana będzie zbiórka nakrętek 
plastikowych. Każdy, kto zechce, będzie miał możliwość wsparcia leczenia 
małej Milenki.
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W jednym z wydań Pulsu Po-
wiatu pisaliśmy o energetycznym bu-
mie w gminie Kozielice, o kilkudzie-
sięciu elektrowniach wiatrowych, 
które już stoją i kilku, które  jeszcze 
staną, a także o planach budowy farm 
solarnych. 

W czasie, kiedy wiatraki sta-
wały, radni, wójt i mieszkańcy li-
czyli kasę jaka wpływać będzie do 
budżetu gminy, ale i do budżetów 
właścicieli gruntów, na których sta-
nęły wieże elektrowni wiatrowych. 
Dziś inwestycyjny bum wiatrakowy 
w obliczu zapisów przygotowywanej 
ustawy „antywiatrakowej” może stać 
się gwoździem do gminnej przysło-
wiowej trumny. Zapisy przygotowy-
wanej ustawy mówią, że nie można 
stawiać elektrowni wiatrowych w od-
ległości  mniejszej od dziesięciokrot-
ności wysokości danej wieży elek-
trowni, czyli w przypadku budowli 
o wysokości 175 metrów, odległość 
ta będzie wynosić 1750 metrów. Za-
pis ten obowiązywać będzie także w 
drugą stronę, czyli nie można stawiać 
zabudowań mieszkalnych w iden-
tycznej odległości jak powyżej od 
wiatraków. 

Elektronie wiatrowe, które miały 
przynieść gminie Kozielice duże 
pieniądze na kolejne gminne inwe-
stycje i rozwój gminy, po uchwale-
niu ustawy mogą gminę uśmiercić.  
O stanowisko w tej sprawie zapytałem 
wójta gminy Piotra Rybkowskiego.

Ryszard Tański - Jaki wpływ na 
zagospodarowanie gminy Kozielice, 
możliwość budowy domów będzie 
miała obecnie przygotowywana tak 
zwana ustawa „antywiatrakowa”?

Piotr Rybkowski - Na ok. 90 % 
powierzchni gminy Kozielice może 
obowiązywać zakaz zabudowy miesz-
kaniowej, na 11 sołectw – 9 będzie z 
zakazem zabudowy. 

R.T. - W jaki sposób jej propo-
nowane zapisy ograniczą możliwości 
budownictwa mieszkaniowego i in-
westycje w gminie Kozielice?

P.R. - Zakaz zabudowy będzie do-
tyczył tylko budownictwa mieszka-
niowego – od istniejących elektrowni 
wiatrowych nie będzie można zbudo-
wać nowego budynku mieszkalnego 
w odległości, w przypadku gminy 
Kozielice – 1750 m. Jeżeli nie ma 
możliwości rozwijania budownictwa 
mieszkaniowego, to nastąpi powolna 

śmierć demograficzna gminy, a co za 
tym idzie, brak rozwoju gospodarstw 
rolnych i innych inwestycji gospodar-
czych z powodu braku ludzi do pracy 
– powolna śmierć demograficzna  
i gospodarcza gminy.

R.T. - Jak zamierza pan ograni-
czyć negatywne skutki tej ustawy?

P.R. - Trudno jeszcze teraz mówić 
o sposobie ograniczania negatyw-
nych skutków tej ustawy, dopóki nie 
ma ostatecznego jej kształtu. Ustawa 
jest przygotowywana ścieżką posel-
ską, która wyklucza konsultacje spo-
łeczne, z samorządami itd. W związku 
z powyższym zabiegam bezpośrednio 
u posłów i w sejmie o zmianę zapisów 
procedowanej ustawy, występując na 
konsultacjach w sejmie organizowa-
nych przez NOWOCZESNĄ, nagła-
śniając problem na konferencjach 
prasowych organizowanych wraz z 
posłami, występując w wywiadach 
przeprowadzanych przez telewizje: 
TVN, TVP 3. Wystąpiliśmy z pismem 
wskazującym problemowe zapisy w 
projekcie ustawy, do wszystkich po-
słów PiS, do Sejmowej Komisji In-
frastruktury, do przewodniczącego 
Klubu Parlamentarnego PiS (prosząc 

Ustawa uśmierci gminę 
Kozielice? o spotkanie z Klubem Parlamentar-

nym). Organizuję jednocześnie spo-
tkanie z posłem Michałem Jachem. 
Wspólnie z Gminnym Związkiem Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Kozielicach, poprosiliśmy o 
wsparcie Krajowy Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, jed-
nocześnie naświetlając problemy no-
wej ustawy ministrowi rolnictwa. Na-
głaśniając w mediach problem, do-
cieramy do społeczeństwa, które o 
niczym nie wiedziało (brak konsulta-
cji w ścieżce poselskiej), docierając 
do posłów, uświadamiamy faktyczne 
zagrożenia wynikające z nowych za-
pisów, nie tylko dla inwestorów, ale 
przede wszystkim dla mieszkańców i 
samorządów.   

R.T. - Kto sporządzał plan zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Kozielice, jaka firma, w którym roku, 
kto finansował plan? 

P.R. - Wnioskodawcą miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego było Przedsię-
biorstwo Inwestycyjno-Budowlane 
„DOMREL” z siedzibą w Szczecinie 
w 2002 r., wszystkie plany dotyczące 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla siłowni wiatrowych w obrę-
bie Tetyń, Trzebórz, Mielno Pyrzyc-
kie, Kozielice, Rokity uchwalono 23 
września 2014 roku

R.T. - Czy przed objęciem sta-
nowiska wójta gminy Kozielice był 
pan pracownikiem firmy inwestują-
cej w energetykę wiatrakową, jeżeli 
był pan zatrudniony w takiej firmie, 
to czy jest ona w jakiś sposób po-
wiązana z firmami obecnie inwestu-
jącymi na terenie gminy Kozielice w 
wiatraki?

P.R. - Przed objęciem stanowiska 
wójta gminy Kozielice byłem pracow-
nikiem firmy inwestującej między in-
nymi w energetykę wiatrową. Firma, 
w której pracowałem nie jest powią-
zana w żaden sposób ze spółką obec-
nie inwestującą na terenie gminy Ko-
zielice w energetykę wiatrową.

 Wójt, jak powyżej potwierdził, 
że związany był z firmą zajmującą 
się energią z wiatraków, ale jak się 
okazało, nie wyczuł zmian w prawie 
i dziś elektrownie wiatrowe, które 
miały przynieść gminie Kozielice 
pieniądze i rozkwit. Po uchwaleniu 
ustawy proponowanej przez Prawo i 
Sprawiedliwość mogą spowodować 
–„…. brak rozwoju gospodarstw rol-
nych i innych inwestycji gospodar-
czych z powodu braku ludzi do pracy 
– powolną śmierć demograficzną  
i gospodarczą gminy”. 

RT

Piotr Rybkowski
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W nawiązaniu do wywiadu za-
mieszczonego w Pulsie Powiatu, nr 
4 z dnia 6.04.2016 roku przeprowa-
dzonego z panem Ryszardem Grze-
siakiem, pt. „Czy Zahorenko do-
prowadzi do upadłości szpitala?” 
oświadczam co następuje:

1. Ryszard Grzesiak wielokrot-
nie podaje nieprawdę i manipu-
luje faktami. Zarzuca mi kłamstwo,  
podczas gdy sam bezczelnie oszu-
kuje społeczeństwo, przez co popeł-
nia przestępstwo pomówienia okre-
ślonego w art. 212 kodeksu karnego.

Dowód: zapisy audytu np. str. 
10 pkt. J 7 „istnieją znaczne roz-
bieżności między harmonogra-
mami pracy lekarzy w ramach 
ASO, wykazanym do NFZ w za-
łączniku nr 2 do umowy z NFZ 
-„Harmonogram - zasoby“, a sta-
nem faktycznym pracy lekarzy. Ta 
sytuacja może rodzić nałożenie na 
szpital kar finansowych lub skut-
kować rozwiązaniem przez NFZ 
umów, w obszarach, których wy-
stępują rozbieżności;

Dowód: zapisy audytu str. 145 
i 146, Łj. Kary, które szpital pła-
cił po kontrolach NFZ w kwotach 
7.23i,7i zł. i 3.057,7d zl. Za-
znaczyć należy, iż kontrola NFZ 
dotyczyła tylko leczenia szpital-
nego - OAiłT i AOS — poradni 
endokrynologicznej.

Więc za co były płacone te kary? 
Za prawidłowe funkcjonowanie 
szpitala?

2. To nie Daniel Zahorenko jest 
twórcą audytu, tylko wybrana przez 
podmiot tworzący szpital tj. Staro-
stwo Powiatowe w Pyrzycach nie-
zależna firma, która specjalizuje się 
w kompleksowej obsłudze biznesu 
medycznego. Ryszard Grzesiak ani 
razu nie podał w wątpliwość kom-
petencji audytorów. Jednocześnie 
zarzuca mi, że nie umiem czytać 
dokumentów. Panie Grzesiak, au-
dyt to nie poezja, tu nie ma pola 
do popisu interpretacyjnego na za-
sadzie, co autor miał na myśli pi-
sząc. Jednocześnie oświadczam, iż 
poza audytem nie czytałem doku-
mentów źródłowych, bowiem nie są 
one publicznie dostępne, w przeci-
wieństwie do pana Grzesiaka, który 
nie tylko czytał te dokumenty, ale 
je też tworzył biorąc odpowie-
dzialność za wadliwe, jak wynika 
z audytu, funkcjonowanie szpitala.  
W dokumencie na czerwono zazna-
czono w tabelach nieprawidłowości 
i niespełnienie wymagań.

Dowód: zapisy audytu.

3. To Ryszard Grzesiak zarzą-
dzał szpitalem, pracował w Staro-
stwie. To Ryszard Grzesiak zlikwi-

dował wcześniej pediatrię, później 
ginekologię i położnictwo w szpi-
talu, to w końcu były dyrektor wi-
nien przygotować szpital do wy-
mogów unijnych już dawno, a nie  
w ostatniej chwili w 2017 roku. Jak 
to jest możliwe, że to ja, który ni-
gdy w szpitalu ani w ogóle w Py-
rzycach nie pracowałem mam być 
sprawcą upadku szpitala? Panie 
Grzesiak, dyrektorem się bywa, za-
pewniam, że istnieje życie bez tego 
stołka.

4. Pan Ryszard Grzesiak kłamie 
twierdząc, że cyt. „w szpitalach ta-
kich jak nasz nie powinni zasiadać 
przedstawiciele związków zawodo-
wych działających w jednostce, bo 
tacy zasiadają tylko w konkursach 
na naczelną pielęgniarkę szpitala  
i zastępcę dyrektora.” 
Owszem przepisy w tym zakresie 
nakazują udział przedstawiciela 
organizacji związkowej w konkur-
sie na zastępcę dyrektora i naczelną 
pielęgniarkę, ale też nie wprowa-
dzają zakazu udziału przedsta-
wicieli związków zawodowych  
w konkursie na dyrektora. Tym bar-
dziej, że pani Teresa Piwowarczyk 
została powołana w skład komisji 
konkursowej nie jako przedstawi-
ciel NSZZ Solidarność tylko jako 
reprezentant podmiotu tworzącego.

Dowód: § 10 Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 
2012 r. w sprawie sposobu prze-
prowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmio-

cie leczniczym niebędącym przed-
siębiorcą (Dz. U. 20 J2.182 z dnia 
17.02.2012 r.).

5. Wypowiedź pana Grzesiaka 
w przedmiocie wynagrodzenia dy-
rektora szpitala zakrawa na śmiesz-
ność. Przecież to pan Ryszard Grze-
siak popadł w niełaskę Zarządu Po-
wiatu między innymi przez swoje 
bardzo wysokie wynagrodzenie, 
na którego obniżkę się nie zgadzał. 
To pan Grzesiak swego czasu po-
bierał wynagrodzenie jako dyrek-
tor, przewodniczący Rady Miasta  
i egzaminator WORD. Nie chcę 
być złośliwy, ale doba ma tylko 24 
godziny. W konkursie wystartowa-
łem, kiedy absolutnie nie wiedzia-
łem, że będę pracował w Warsza-
wie. Mój pierwszy protest także 

miał miejsce przed podjęciem za-
trudnienia w Ministerstwie Rolnic-
twa. Więc traktowanie tego jako 
zabawę, jak sugeruje pan Grzesiak, 
jest stanowczym nadużyciem.

6. Wzywam pana Ryszarda 
Grzesiaka do opublikowania 
przeprosin, w Dwutygodniku 
Puls Powiatu nr 6 pod rygorem 
wszczęcia przeciwko niemu po-
stępowania karnego z oskarże-
nia prywatnego. Oświadczam, że 
nigdy nie dążyłem, nie dążę i nie 
będę dążył do likwidacji Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach. Prze-
ciwnie, dołożę wszelkich starań 
niezależnie od tego,  czy zostanę 
dyrektorem szpitala czy nie, by 
szpital mógł się rozwijać i służyć 
mieszkańcom ziemi pyrzyckiej.

Oświadczenie Daniela Zahorenki
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Kontynuujemy temat miej-
scowości, których zabudowań 
z terenu powiatu pyrzyckiego 
nie możemy już obecnie po-
dziwiać, a wyjaśniając to pro-
ściej, zwyczajnie, fizycznie już 
po prostu nie istnieją! Poprzez 
splot historycznych wydarzeń, 
często bardzo tragicznych, zo-
stały one na trwale wymazane 
z wszelkich map regionu i to w 
bardzo świadomy sposób, tak 
by czasami cały świat nie do-
myślał się (a nawet chciał za-
pomnieć) nawet o ich histo-
rycznym istnieniu. Niemniej, 
nawet powierzchowna analiza 
obok zamieszczonej widokówki 
wskazuje, że wszystko to od-

Zgładzona Słotnica

było się z niebywałą szkodą dla 
architektury powiatu pyrzyckiego. 
Piękny pałac i nietuzinkowy cha-
rakter zabudowań miejscowości 
Słotnica (kiedyś Schlötenitz) uwy-
pukla poziom poniesionej histo-
rycznej straty. Próżno dziś szukać 
Burzykowa (kiedyś Buslar), tak 
samo trudno szukać na mapach 
Słotnicy (opisywanej wsi), kiedyś 
naturalnie sąsiadujących miejsco-
wości, a wszystko to stało się wy-
nikiem… rozbudowy radzieckiego 
lotnisko w okolicach Kluczewa. 
Wyłącznie to zdarzenie przesą-
dziło o katastrofie architektonicz-
nej obu miejscowości i niebywa-
łych, nienaprawialnych stratach 
dla samych Pyrzyc i okolic.

W 1910 roku Słotnica (Schlöte-
nitz)  liczyła 240 mieszkańców. 
Później, poprzez wchłonięcie są-
siednich społeczności zracho-
wano w miejscowości, w 1939 
roku, nawet 469 osób, co jedno-
znacznie kwalifikowało tę wieś do 
jednej z największych w powiecie 
pyrzyckim. Tym bardziej trudno 
uwierzyć w tak tragiczny finał sa-
mej miejscowości. Znalazła się 
ona w tak zwanym złym miejscu i 
w złym czasie, w bardzo złym so-
wieckim czasie. 

Wieś wzmiankowana po raz 
pierwszy w 1305 roku, a następ-
nie pod nazwą, jako miejsce Slo-
tenitz. Ta słowiańska nazwa miej-
sca, mogła zostać rozumiana jako 

„wieś przed bagnami”. Na 
mapie Lubinschen-a z 1618 
roku, również jako miejsce 
Slotenitz.

Widokówka  bez obiegu 
pocztowego.

Na kolejnych zdjęciach 
zaprezentowano: pałac, go-
spodę, dom funkcjonariuszy, 
dworzec.

Wydawnictwo: Gegevau 
Gesellschatt  mit bescharan-
keir, Nahrungmittelhandel 
Stettin, Hohenenzollerstr, 6.
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Międzynarodowa siatkówka
9 kwietnia 2016r. w Dębnie odbył po raz kolejny już VI Międzynarodowy 

Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów. Pyrzyce były reprezentowane przez zespół 
Amator. W sympatycznej i sportowej atmosferze nasz zespół pokonał prze-
ciwników zdobywając imponujących rozmiarów puchar.

    Na zdjęciu: stoją od lewej - Władysław Wilczyński, Bolesław Kowalski 
/kierownik/, Marcin Krzemiński, Mateusz Wolak, w przyklęku - Tomasz Ma-
ciąg, Krzysztof Głowacki

 
1 m. - AMATOR Pyrzyce,  2 m. - Oldboje Dębno- Smolnica, 3 m. - ZOLL 
KONTROL Berlin 

Zarzuty kradzieży energii 
elektrycznej usłyszeli 49-letni 
mieszkaniec Pyrzyc oraz 61- 
letni mieszkaniec gminy Bie-
lice, u których pyrzyccy po-
licjanci ujawnili nielegalne 
przyłącza, za pomocą których 
kradli prąd.

Policjanci wydziału kryminal-
nego pyrzyckiej komendy, w wyniku 
pracy operacyjnej ustalili, że na tere-
nie Pyrzyc oraz w pobliskiej miejsco-
wości na terenie gminy Bielice w bu-
dynkach mieszkalnych dochodzi do 
kradzieży prądu poprzez nielegalne 
podłączenie do sieci. 

 Funkcjonariusze wspólnie 
z pracownikami energetyki udali się 
w oba miejsca, gdzie potwierdzili 
fakt kradzieży energii elektrycznej. 
W jednym jak i w drugim przypadku 
na miejscu zdemontowano przyłącza, 
zabezpieczono przewody elektryczne 
i inne elementy pozwalające na niele-
galne podłączenie do sieci. 

Zarówno 49-letni pyrzyczanin 
jak i 61-letni mieszkaniec gm. Bie-
lice usłyszeli zarzut kradzieży energii 
elektrycznej. Obaj mężczyźni przy-
znali się do winy, a za popełnione 
przestępstwo grozi im teraz kara do 5 
lat pozbawienia wolności.  

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

ZARZUTY 
ZA  
NIELEGALNY 
POBÓR PRĄDU

W dniach 20-21 kwietnia 2016 
roku w Pyrzyckiej Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Pyrzycach odbył 
się V Międzywojewódzki Konkurs 
Skrzypcowy i Altówkowy. Pomysło-
dawcą i organizatorem imprezy są 
nauczyciele Pyrzyckiej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia  pani Kamila Mar-
chlewicz oraz pani Beata Jakubow-
ska. W tym roku patronat honorowy 
nad imprezą sprawowali: Burmistrz 

Pyrzyc pani Marzena Podzińska, Sta-
rosta Powiatu Pyrzyckiego pan Sta-
nisław Stępień, patronat medialny: 
Puls Powiatu, Gazeta Ziemi Pyrzyc-
kiej. Sponsorzy tegorocznej edy-
cji: Starosta Powiatu Pyrzyckiego 
pan Stanisław Stępień, Rada Rodzi-
ców Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej, 
pan Sławomir Babiński reprezentu-
jący salon samochodowy HANMON 
oraz Agencję Reklamową MADEin 

w Szczecinie, część poczęstunku dla 
uczestników konkursu przygotowali 
rodzice uczniów Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia: Katarzyna i Bo-
gusław Zielińscy, Mariusz i Joanna 
Rojek, Marta i Lukasz Wiłkowiczo-
wie oraz  państwo Krzemińscy.
Uczestników oceniało jury w 
składzie:
- przewodnicząca konkursu skrzyp-
cowego, członek konkursu altów-
kowego: dr hab. Ewelina Pachucka 
– Mazurek, prof. Akademii Mu-
zycznej im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Poznaniu,
- przewodnicząca konkursu altów-
kowego, członek jury konkursu 
skrzypcowego: dr hab. Ewa Gu-
zowska, prof. Akademii Muzycznej 
im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu,
- członek jury: mgr Włodzimierz 
Radin – Rutkowski, prof. oświaty, 
pedagog Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Felisa Nowowiejskiego  
w Szczecinie,
- członek jury: mgr Władimir Iwan-
ciw - pedagog Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. W. Lutosław-
skiego w Stargardzie oraz Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Feliksa No-
wowiejskiego w Szczecinie

W konkursie udział wzięło 54 
skrzypków i 11 altowiolistów z 17 
szkół muzycznych województw: za-
chodniopomorskiego, lubuskiego  
i wielkopolskiego: PSM I st. w 
Szczecinie, OSM I st. w Szczecinie, 

POSM w Szczecinie, PSM I i II st.  
w Stargardzie, SM I st. w Goleniowie, 
PSM I st. w Pyrzycach, SM I i II st.  
w Gorzowie Wlkp., PSM I st. 
w Strzelcach Kraj., PSM I st. w 
Choszcznie, PSM I st. w Świebo-
dzinie, PSM I st. w Żarach, ZSM w 
Pile, PSM I i II st. w Zielonej Gó-
rze, PSM I st. w Gryficach, PSM I st. 
w Krośnie Odrzańskim, PSM I st. w 
Kamieniu Pomorskim, PSM I st. w 
Wągrowcu.

 Dotychczas konkurs był imprezą 
jednodniową. Jednakże tegoroczna 
ilość uczestników przyczyniła się 
do rozłożenia przesłuchań konkurso-
wych na dwa dni. Co przyciąga mło-
dych artystów do naszej szkoły? Naj-
częściej padającą odpowiedzią na to 
pytanie jest „świetna organizacja oraz 
wyjątkowo ciepła i serdeczna atmos-
fera”. Jest nam niezwykle miło sły-
szeć takie opinie i dołożymy wszel-
kich starań, aby podtrzymać taki po-
ziom konkursu. 

Dziękujemy władzom miasta, po-
wiatu, mediom oraz sponsorom za 
wsparcie oraz okazaną pomoc. Wa-
sza obecność podniosła rangę na-
szego konkursu i za to w szczególno-
ści dziękujemy. 

Dyrektor Pyrzyckiej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Pyrzycach pani 
Ewa Loba – Diakite oraz organiza-
torki konkursu: Kamila Marchlewicz 
i Beata Jakubowska
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Co należy do naszych 
obowiązków w domu?

Od kilku dni tuż przy dystrybutorach nowej stacji paliw Faraon przy ulicy 
Szczecińskiej można zauważyć rząd samochodów ciężarowych i maszyn bu-
dowlanych Firmy GRUT, które tylko stoją i nie tankują. Jak udało się nam nie-
oficjalnie ustalić, maszyny stoją w proteście. Byliśmy wstępnie umówieni na 
spotkanie na temat całej sytuacji, ale niestety do spotkania nie doszło, także 
nieoficjalnie wiemy, że jest to konflikt biznesowo-porządkowy, bo pyrzycka 
policja zapraszana była już w to miejsce z powodu zakłócania porządku. Ale 
kto, komu i za co, nie udało się nam do tego wydania ustalić.  

PP

Konflikt 
biznesowo-porządkowy?

Jestem wdową, więc obowiązki 
domowe to tylko do mnie należą, 
sprzątanie, obiad, pranie i wszystko 
inne.

Jestem na emeryturze, jeżeli 
chodzi o obowiązki domowe, to nie 
mam żadnych, mam hobby, lubię 
ryby łowić.

Obowiązki domowe to pranie, 
sprzątanie, gotowanie, no wszystko 
w domu sam robię.

 U mnie w domu staramy się 
dzielić codziennymi obowiązkami, 
ja śmieci wyrzucam i wychodzę z 
pieskiem na spacery.

Nie mam żadnych obowiązków 
domowych, jeżeli chodzi o pra-
nie, sprzątanie, gotowanie, to tym 
wszystkim zajmuje się moja żona.

Od przyszłego roku gminy  
i powiaty w Polsce będą musiały 
opracowywać 

„Plany zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego”, 
będzie to obowiązek dla powiatów 
powyżej 80 tysięcy mieszkańców  
i gmin powyżej 50 tysięcy mieszkań-
ców. Samorządy poniżej tych wskaź-
ników będą zobowiązane do podjęcia 
uchwał o wyborze i sposobie funk-
cjonowania konkretnych tras i sposo-
bów komunikacji. 

Generalnie chodzi w ustawie o to, 
że od 1 stycznia 2017 roku to wszyst-
kie samorządy w Polsce będą okre-
ślać, jakimi trasami ma kursować ko-
munikacja zbiorowa na ich terenie, 

czy mają to być autobusy, czy po-
ciągi, a może promy i na jakich zasa-
dach. Powiat pyrzycki ze względu na 
to, że zamieszkuje w nim poniżej 80 
tysięcy mieszkańców nie był nigdy 
zobowiązany ustawą do opracowy-
wania planu transportowego, kom-
plikowania sobie życia i wydawa-
nia pieniędzy. Wystarczyłoby, żeby 
Rada Powiatu podjęła uchwałę wy-
znaczającą kilka tras komunikacji, 
bez wydawania kasy i sprawa byłaby 
załatwiona.

 Niestety, władza powiatu ze-
chciała sobie i innym gminom tro-
chę namieszać i zleciła firmie RE-
FUNDA Sp. z o.o. we Wrocławiu 
wykonanie „Planu zrównoważo-

Gminy Warnice,
Bielice, 
Kozielice
i Przelewice 
sponsorują  powiat

nego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego powiatu pyrzyckiego” za 
kwotę 18.997,40 zł brutto. Gminy 
Warnice, Bielice, Kozielice i Prze-
lewice, partycypowały w kosztach 
planu po 3.794,40 zł. brutto każda. 

O to, czy opracowany plan trans-
portu zostanie przyjęty zapytałem 
Miłosza Łuszczyka członka zarządu 
powiatu. – „Informuję, że „plan 
transportowy” najprawdopodobniej 
nie będzie uchwalany w wersji, jaka 
została opracowana przez firmę Re-
funda, gdyż zadanie będzie realizo-
wane w drodze stosownej uchwały 
Rady Powiatu o ustaleniu sieci li-
nii użyteczności publicznej. Decy-
zja taka wynika z różnych powodów, 
które szczegółowo będą referowane 
podczas sesji rady poświęconej tej 
sprawie. 

Nadmieniam, że zmiana koncep-
cji nastąpiła po uzyskaniu stano-
wiska Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa Departament Trans-
portu Drogowego z dnia 22 lutego 
2016 roku. Wcześniejsze interpreta-
cje przesądzały o konieczności two-
rzenia planu transportowego. Nawet, 
jeśli „plan transportowy” nie będzie 
uchwalony, opracowane w nim za-
gadnienia są wykorzystywane przy 
realizacji zadania transportu pu-
blicznego po 1.01.2017r.” 

 
   Według naszych informacji, nic 
się w ostatnim czasie nie zmie-
niło, ustawa z 16 grudnia 2010 r.  
o publicznym transporcie zbioro-
wym w artykule 9. punkt 1. mówiła 
wyraźnie, kto musi robić plan, a kto 
nie musi. Powiat poniżej 80 tysięcy 
mieszkańców nie musiał opraco-
wywać planu transportu i wydawać 
pieniędzy swoich i czterech innych 
gmin, którym nikt już kasy nie odda, 
a na jakąś majówkę po prawie 4 ty-
siące by się przydało, gmina Pyrzyce 
i Lipiany nie dała się wciągnąć w po-
wiatowe zabawki.

RT 
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Uczniowie Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Lipianach przygotowali i zreali-
zowali projekt „Witamy wiosnę aktywnie  
i zdrowo” w ramach programu Trzymaj 
Formę pilotowanego przez Powiatową  
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Pyrzycach.

Celem projektu była promocja 
aktywności fizycznej oraz propa-
gowanie prawidłowego, czyli zróż-
nicowanego i zbilansowanego spo-
sobu odżywiania. W ramach projektu 
uczniowie poznawali zasady zdro-
wego żywienia, zorganizowali kon-
kurs plastyczny na plakat promujący 
zbilansowaną dietę oraz przygotowali 
zdrowe śniadanie dla swoich kolegów. 

Degustacja zdrowych przysma-
ków wiązała się z koniecznością od-
powiedzi na jedno z pytań doty-
czących zdrowego odżywiania się. 

Uczniowie podzielili się swoją wie-
dzą także z rodzicami, którzy przy-
byli na spotkania z wychowawcami. 
Kształtowanie prozdrowotnych na-
wyków to również ruch na świe-
żym powietrzu. Uczniowie zachęcali 
swoich kolegów do zabaw na boisku 
szkolnym. 

Można było wesoło spędzić prze-
rwę skacząc na skakance, kręcąc hu-
la-hop lub grając w piłkę. 

Organizatorkami projektu który 
przyniósł  wiele radości i satysfak-
cji zarówno jego uczestnikom jak 
i całej społeczności szkolnej były 
nauczycielki p. Anna Czak, p. El-
wira Kowalczyk, p. Natalia Cieślak. 

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Nikodem podczas leczenia w szpitaluRadny 
Artur Pniewski

W tym roku „Dzień Wagaro-
wicza” w gminie Pyrzyce wyglą-
dał zdecydowanie inaczej, młodzież 
z pyrzyckich szkół zajęła się cyber-
przemocą, cały wolny od nauki dzień 
poświęcono akcji pt.: „Nie wiesz, co 
powiedzieć - no to hejt”. 

Przez miasto przeszedł korowód, 
w  którym młodzi ludzie nawoły-
wali do walki z nienawiścią i hejtem 
w internecie. Głównym, kulminacyj-
nym punktem całego dnia był koncert 
szczecińskiego rapera Soboty, artysta 
podczas swojego występu opowie-
dział uczniom o swoich własnych 
przeżyciach dotyczących cyberprze-
mocy, z którą sam się spotyka. Dla-
czego ludzie hejtują, anonimowo ob-
rzucają innych błotem w internecie? 
Czasami jest to chęć dowartościo-
wania się, osoba która rozpoczyna 
hejtowanie w internecie, może mieć 
zaniżoną samoocenę i ma potrzebę 
podwyższenia sobie jej anonimowo 
wyżywając się słownie na kimś in-
nym. Kolejny powód hejtu to brak 
tolerancji, nie zdajemy sobie z tego 
sprawy, że większa część społeczeń-
stwa nie toleruje swoich rówieśni-
ków, hejter jest bardzo ograniczony, 
nie chce przyjmować rad z zewnątrz, 
jest pełen kompleksów pragnie od-
wetu, hejter musi dać upust emo-
cjom i krzywdzi innych. W słowach 
wylewa swój żal i gniew w bardzo 
nienawistny sposób. To tylko kilka 
zdań zaczerpniętych od tych, któ-
rzy problemem hejtu zajmują się na 
co dzień. Kilka zdań wcześniej na-
pisałem, że hejter krzywdzi innych 
anonimowo, ale nie jest to do końca 
prawda, hejtera można w sieci zna-
leźć i ukarać. Każdy dotknięty bło-
tem w internecie może zwrócić się 
do policji o ustalenie sprawców wpi-
sów. Pismo nie jest skomplikowane, 
a policja ma obowiązek na zlecenie 
prokuratury wydobyć od operato-
rów internetowych numery IP, sta-
cji z których dokonano wpisów i na 
tej podstawie  ustali, na kogo zareje-
strowana jest stacja z imienia, nazwi-
ska i wezwie tę osobę na przesłucha-
nie w charakterze świadka. Taką ope-

rację wykonałem na własny użytek  
i dla przetestowania wybrałem kilka 
niewybrednych wpisów na swój te-
mat z portalu www.pyrzyce.info  
i www.tygodnikpyrzycki.pl. Wniosek 
mój, zawierający szczegóły wpisów, 
to jest datę, godzinę, nick, treść, tytuł 
artykułu, nazwę portalu trafił za po-
średnictwem policji do prokuratury. 
W sprawie wszczęto dochodzenie, 
w toku którego zwrócono się do wy-
dawców w/w portali internetowych 
o wskazanie pełnych danych osobo-
wych użytkowników portali o ustalo-
nych nickach oraz wydania numerów 
IP komputerów, z których w ustalo-
nych dniach zamieszczano obraźliwe 
dla mnie wpisy. W dalszej kolejności 
zwrócono się do operatorów o wyda-
nie pełnych danych osobowych osób, 
którym przydzielono ustalone nu-
mery IP w dniach zdarzeń. Po uzy-
skaniu powyższych danych przesłu-
chano w charakterze świadków usta-
lone osoby. Jedną z osób, której IP 
ustalono i wezwano jako świadka 
był radny Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach Łukasz Michalski, o którym pi-
sałem kilka razy w Pulsie Powiatu 
negatywnie, ale nie anonimowo..  
„W toku postępowania ustalono, iż:  

w dniu 7 października 2015r. o godzi-
nie 21:09 adres IP: 46.112.161.174 
został przydzielony Łukaszowi Mi-
chalskiemu, zam. Pyrzyce. Przesłu-
chany w charakterze świadka Łu-
kasz Michalski zaprzeczył, by w po-
wyższym dniu miał dokonywać ob-
raźliwych wpisów dot. Ryszarda Tań-
skiego, zeznał on ponadto, iż w dniu 
7 października 2015 r. mogli przeby-
wać u niego znajomi jednak nie pa-
mięta on, czy osoby te korzystały z 
jego komputera” – czytamy w posta-
nowieniu prokuratury pyrzyckiej. 

Kolejnym ujawnionym numerem 
IP jest komputer pracownika Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach Mirelli Dzi-
wińskiej, o której nic nie pisałem w 
Pulsie Powiatu. 

„W dniach: 10 października 
2015r. o godzinie 21:26 i 11 paździer-
nika 2015r. o godzinie 18:44 adres 
IP: 78.159.70.33 został przydzielony 
Mirelli Dziwińskiej, zam. Pyrzyce. 
Przesłuchani w charakterze świad-
ków: Mirella Dziwińska, Rafał Dzi-
wiński i Kornelia Dziwińska zaprze-
czyli, by w powyższych dniach mieli 
dokonywać obraźliwych wpisów dot. 
Ryszarda Tańskiego. Dodatkowo Ra-

Dziwińscy 
i Michalski 
przesłuchani

fał Dziwiński zeznał, iż w mieszka-
niu korzysta z routera, zaś łącza nie 
są w żaden sposób zabezpieczone, co 
- zdaniem świadka - może powodo-
wać korzystanie z sygnału przez inne 
osoby znajdujące się w pobliżu ich 
miejsca zamieszkania”.

Jak widać z wypowiedzi świad-
ków, nie ma winnych, u państwa Dzi-
wińskich domowy router sieje inter-
netem na całe osiedle i każdy może 
z niego korzystać, a u Michalskiego 
anonimowa impreza i też nie wia-
domo kto hejtował. Myślę, że i tak 
warto jest wnioskować do policji o 
ujawnienie danych. Mimo że pojawia 
się problem ze skazaniem kogoś za 
hejtowanie, to i tak w lokalnym śro-
dowisku ustalenie właściciela stacji 
już dużo daje do myślenia. To tylko 
dwa przykłady, mamy w redakcji 
jeszcze kilka innych, do których nie-
bawem powrócimy. 

Wszystkim dotkniętym w inter-
necie przez zakompleksionych, nie-
dowartościowanych i ograniczonych 
hejterów udostępnimy wzór pi-
sma, jakie należy skierować do poli-
cji, by jako pokrzywdzeni mogli uj-
rzeć twarz, jeżeli już nie winowajcy 
to chociaż świadka w sprawie, a to, 
wierzcie mi, bezcenne.

RT
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O koniach będących w posiada-
niu Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego JAKOS co pewien czas było w 
Pyrzycach głośno i nie konie powo-
dowały ten hałas tylko ich najbliższy 
opiekun mający co pewien czas na 
bakier z prawem. Kiedy to opiekun, 
w wyniku wyroku sądowego, mu-

siał odbywać karę w odosobnieniu, 
opieka nad pozostawionymi zwierzę-
tami przerastała możliwości najbliż-
szych odbywającego karę wiezienia. 
Tak też było w ostatnich miesiącach 
tego roku, brak należytej opieki nad 
pozostawionymi zwierzętami spowo-
dował, że zostały one odebrane wła-

3 ogiery, 
9 klaczy, 
3 sztuki bydła 
oraz  pies 
z a b r a n e 
z  P y r z y c

ścicielom. Taki ustawowy obowią-
zek ciąży na władzach każdej gminy, 
także gminy Pyrzyce. 

O powód takiej decyzji zapytali-
śmy urzędników urzędu miejskiego. 
- „W odpowiedzi na pismo z dnia 13 
kwietnia br. dotyczące udzielenia in-
formacji na temat odebrania zwie-
rząt od UKS JAKOSS, uprzejmie in-
formuję, iż Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii (PLW) w Pyrzycach stwier-
dził tendencje pogarszania się kon-
dycji zwierząt, w związku z tym, że 
w gospodarstwie brak jest zapasów 
paszy i słomy, a przy braku właści-
wej obsługi rokowanie w zakresie do-
brostanu zwierząt jest złe. Z pisma 
Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Pyrzycach z dnia 8 kwietnia 2016 
roku wynika, iż dalsze przebywanie 
zwierząt w tym gospodarstwie naraża 
zwierzęta na cierpienie i zagraża ich 
zdrowiu i życiu. W związku z powyż-
szym zgodnie z art. 7 ust. la ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt PLW w Pyrzycach uważa za 
konieczne czasowe odebranie zwie-
rząt. Burmistrz Pyrzyc na podstawie 
opinii Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Pyrzycach wydał w dniu 
8 kwietnia 2016 roku decyzję znak: 
NiŚ.6140.13.30.2015/2016 orzeka-
jącą o czasowym odebraniu zwie-
rząt tj. 3 ogiery, 9 klaczy, 3 sztuki by-
dła oraz psa rasy briard. Dodatkowo 
podkreślenia wymaga fakt, że jeden  
z ogierów wymagał interwencji lekar-
sko-weterynaryjnej, a jedna z klaczy 
jest wysoko źrebna. Obsługa zwierząt 
jest sprawowana przez jedną osobę, 
która nie była w stanie zapewnić im 
właściwej opieki. Zgodnie z art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 
2013r., poz. 856 z późn. zm.) zwierzę 
traktowane w sposób określony w art. 
6 może być czasowo odebrane wła-
ścicielowi lub opiekunowi na podsta-
wie decyzji wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) właściwego ze względu 
na miejsce pobytu zwierzęcia. 

W art. 6 ust. 2 pkt 10 i pkt 19 ww. 
ustawy za znęcanie się nad zwierzę-
tami uznaje się m.in. utrzymywanie 
zwierząt w niewłaściwych warunkach 
bytowania, w tym utrzymywanie ich 
w stanie rażącego zaniedbania lub 
niechlujstwa, bądź w pomieszcze-
niach albo klatkach uniemożliwiają-
cych im zachowanie naturalnej pozy-
cji oraz utrzymywanie zwierzęcia bez 
odpowiedniego pokarmu lub wody 
przez okres wykraczający poza mi-
nimalne potrzeby właściwe dla ga-
tunku. Koszt utrzymania i leczenia 
odebranych zwierząt będzie znany w 
momencie podpisania niezbędnych 
umów z podmiotami, do których od-
dano odebrane zwierzęta jak i po 
przeprowadzeniu niezbędnych za-
biegów lekarsko-weterynaryjnych” 
- czytamy w odpowiedzi Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach

Mimo naszej prośby nie otrzyma-
liśmy z Ratusza do publikacji żad-
nego zdjęcia wykonanego podczas 
wywożenia zwierząt z UKS JAKOS, 
są one, tak wynika z naszych infor-
macji zbyt drastyczne i będą dowo-
dem w sądzie.

PP

W roku 2015 według danych 
przekazanych naszej redakcji z urzę-
dów gmin powiatu pyrzyckiego wy-
nika, że w sklepach i lokalach gastro-
nomicznych na terenie powiatu wy-
daliśmy ponad 28 milionów złotych, 
w roku 2014 było to ponad 25 milio-
nów wydanych na alkohol, a w 2013 
ponad 26 milionów. 

Porównując te wydatki do bu-
dżetu starostwa powiatowego w Py-
rzycach planowanego na 2015 rok 
w wysokości 40 milionów, to za rok 
może dwa wydatki na alkohol w po-
wiecie sięgną powiatowego budżetu. 

W tabeli zamieszczonej obok wi-
dzimy, że największe kwoty na alko-
hol wykazane są w gminach Pyrzyce 
i Lipiany, ale nie może nas to skła-
niać do postawienia tezy, że miesz-
kańcy tych gmin tak dużo piją, prze-

Za rok przepijemy budżet powiatu?

cież znaczna liczba mieszkańców po-
zostałych gmin robi zakupy w mar-
ketach Pyrzyc i Lipian i tam podwyż-
sza ilość sprzedanego alkoholu, a za-
niża wskaźniki w gminie, w której 
zamieszkuje.

PP
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Trzeba 
dupy ruszyć!

12 stycznia 2016 roku Powiat 
Pyrzycki jeszcze po przewodnic-
twem Kazimierza Lipińskiego zło-
żył dwa wnioski o dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na inwestycje w zakresie 
- przebudowa drogi powiatowej Sta-
cja PKP Nowielin droga nr 3 oraz 
przebudowa drogi powiatowej Ko-
szewo – Dębica – Warnice. Jeszcze 
nie rozpoczęto w/w inwestycji, a już 
powiat wydał kasę na: opracowanie 
dokumentacji technicznej  na prze-
budowę drogi powiatowej Koszewo 
– Dębica – Warnice na odcinku prze-
biegającym przez miejscowość Dę-
bica -  24 354,00 zł., a za opracowa-
nie dokumentacji technicznej przebu-
dowy drogi powiatowej Stacja PKP 
Nowielin - 39 852,00 zł, czyli łącznie 
wydano na dokumentacje 64.206,00 
zł. Ponadto napisanie wniosku do 
PROW na inwestycje w Nowielinie 
zostało zlecone na zewnątrz i kosz-
towało łącznie 36 900,00 zł, w su-
mie na obie inwestycje wydano już 
103.806,00 zł. Dodamy w tym mo-
mencie, że oba wnioski przeszły  
i przyznano im wsparcie unijne i zro-
dził  się problem. Obecny zarząd po-
wiatu pyrzyckiego pod przewod-
nictwem Stanisława Stępnia zrezy-
gnował z realizacji tych projektów, 
dlaczego po wydaniu ponad 103 ty-
sięcy złotych taka decyzja? – „Fak-
tycznie wycofano z PROW obydwa 
projekty, jak już mówiłem wnioski 
do PROW zostały złożone przez po-
przedni Zarząd 12 stycznia 2016 r. 
a środki na te inwestycje nie zostały 
zaplanowane w uchwale budżetowej 
na 2016 rok. Uchwała budżetowa zo-
stała podjęta 27 stycznia 2016 roku, 
prawie dwa tygodnie po złożeniu 
wniosków. Faktycznie to już w tym 
momencie, przedkładając taką wer-

sję uchwały budżetowej, w której 
nie zaplanowano środków na inwe-
stycje refinansowane z PROW, za-
rząd ten rozstrzygnął o braku moż-
liwości realizacji tych inwestycji. 
Obecny zarząd wykonuje jedynie 
czynności formalne, które są kon-
sekwencją uchwały z dnia 27 stycz-
nia 2016 roku. Nadmieniam, co na-
leży podkreślić, że środki pochodzące  
z PROW są częściowym refinansowa-
niem wykonanej inwestycji w cało-
ści ze środków własnych, co oznacza, 
że w tegorocznym budżecie winny 
być wprowadzone dodatkowe środki  
w łącznej wysokości ponad 4 mln zł” 
– wyjaśnił Miłosz Łuszczyk czło-
nek Zarządu Powiatu Pyrzyckiego 
”Nigdy nie da się zaplanować w bu-
dżecie wszystkiego, składa się wnio-
ski i kiedy przechodzą, szuka się 
środków na ich realizację, żaden sa-
morząd nie ma wystarczającej ilości 
pieniędzy, by tworzyć duże rezerwy. 
Trzeba ruszyć dupy, jeździć i szu-
kać pieniędzy, samo się nie znajdzie, 
nowy zarząd chciał władzy, to niech 
rządzi, ja bym pieniądze na te inwe-
stycje znalazł. Panowie z zarządu, 
to wy powinniście sporządzać foto-
grafię dnia, a nie pracownicy staro-
stwa i jednostek organizacyjnych.” 
– zakończył były starosta Kazimierz 
Lipiński

   Wniosek na drogę w Nowielinie 
napisali pracownicy Zarządu Dróg 
Powiatowych w Pyrzycach, drugi 
zlecono firmie Europejskie Centrum 
Doradcze za kwotę 36.900 zł, można 
zapytać czemu tak prosty wniosek 
do PROW musiała pisać firma ze-
wnętrzna, skoro starostwo ma wy-
dział zajmujący się funduszami po-
mocowymi, który szkoli innych, jak 
pozyskiwać środki, no chyba, że sta-
rostwo stać.

RT

Idea tej nagrody zrodziła się 
wśród członków Przelewickiego  
Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wy-
równajmy Szanse”. 

Andrzej Kozicki dał się poznać 
jako wspaniały, pełen pasji i zaan-
gażowania społecznik. Z jego inicja-
tywy w 2005 r. doszło do utworzenia 
w/w Stowarzyszenia, w którym przez 
4 kadencje pełnił funkcję prezesa za-
rządu. Był organizatorem i współ-
organizatorem licznych konkursów, 
turniejów, uroczystości, wycieczek, 
projektów, warsztatów fotograficz-
nych oraz różnego rodzaju imprez 
nie tylko szkolnych, ale i środowi-
skowych. Współpracował z wieloma 
instytucjami i organizacjami.

Wychodząc z inicjatywą Nagrody 
im. Andrzeja Kozickiego, Stowarzy-
szenie chce nagradzać młodych lu-
dzi, dla których praca społeczna jest 
pasją życiową.

Marcin Niedziela 
laureatem 
Nagrody im. Andrzeja 
Kozickiego

Kapituła Nagrody oceniła 4 wnio-
ski i w tym roku przyznała ją Marci-
nowi Niedzieli za poświęcanie swo-
jego wolnego czasu i energii na rzecz 
mieszkańców Przelewic, a także spo-
łeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 1 
im. Noblistów Polskich w Pyrzycach, 
za działalność w Stowarzyszeniu 
„Bo Jak Nie My To Kto” i w Sołec-
twie Przelewice, za zaangażowanie w 
działanie OSP w Przelewicach, której 
członkiem jest od 6 roku życia. Gra-
tulując nagrodzonemu podkreślano, 
że jest on osobą życzliwą, pogodną i 
zawsze uśmiechniętą.

Wręczenie nagrody odbyło się 
w siedzibie Stowarzyszenia. Laureat 
otrzymał dyplom uznania, pamiąt-
kową statuetkę i nagrodę pieniężną.

Życzymy Marcinowi, by nadal 
był chętny do pomocy, otwarty na lu-
dzi i ich problemy.

Wręczono po raz pierwszy Nagrodę  
im. Andrzeja Kozickiego.

Treść ogłoszenia

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

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE
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Triathlon po 30 latach 
powraca do Lipian

Już 19 czerwca 2016 r. w Lipia-
nach po 30 latach przerwy odbędzie 
się pierwsza edycja triatlonu. Pierw-
szy raz takie zawody odbyły się 1984 
roku, a ostatni w1986.  Dziś Stowa-
rzyszenie Epidemia Sportu powraca 
do tradycji sprzed lat i zaprasza do 
udziału w zawodach. „Zawodnicy 
zmierzą się w sprincie, olimpijce  
i sztafetach. Przy takiej formule za-
wodów, każdy może wybrać coś dla 
siebie. Debiutanci i zawodnicy, któ-
rzy lubią szybkie tempo – wybiorą 
sprint. Szukający większych wyzwań 
– pościgają się na olimpijce, a szta-
fety to okazja do „zasmakowania” 
triathlonu dla wszystkich. Np. tro-
chę biegasz, a  nie umiesz pływać 
czy nie masz roweru? Żaden pro-
blem, znajdź kolegę/koleżankę pły-
waka, kogoś z rowerem i stwórzcie 
sztafetę! Jedna osoba płynie, druga 
jedzie, trzecia biegnie – to proste” 
– powiedział nam Krzysztof Czar-
nota prezes Stowarzyszenia Epide-
mia Sportu pomysłodawca imprezy 
„Triathlon w Lipianach był drugim 
triathlonem rozegranym w Polsce, 
to tak naprawdę jest to po części hi-
storia całego polskiego triathlonu. 
W lipcu 1984 roku podczas Sparta-
kiady Młodzieży w Poznaniu po raz 
pierwszy w Polsce zorganizowano 
zawody triathlonowe, dystans, który 
wtedy zawodnicy mieli do pokonania 
to 1.5 km 50km 20km. Wystartowała 
tam wówczas młoda szczecinianka – 
Lidia Figurska. Jak teraz przypusz-
czamy, o fakcie tym dowiedział się 
skądś redaktor Godlewski z Głosu 
Szczecińskiego i postanowił zrobić 
z nią wywiad. W końcówce tego wy-
wiadu pani Lidia, być może pół żar-
tem, rzuciła redaktorowi, ażeby Głos 
Szczeciński zorganizował takie za-
wody w województwie szczecińskim. 
Wywiad z panią Lidią przeczytali 
pyrzyccy działacze LKS Spartakus 
– Marcel Oświecimski i Jerzy Goc-
lik. Zafascynowani tą historią i tą 
nową wtedy dyscypliną sportu po-
stanowili wspólnie z redakcją Głosu 
Szczecińskiego zorganizować też ta-
kie zawody w Pyrzycach. W tym celu 
powołano Komitet Organizacyjny 
Ogólnopolskiego Triathlonu w Py-
rzycach.  Na czele Komitetu stanął 
ówczesny naczelnik Miasta i Gminy 
Pyrzyce Stanisław Stępień (dzisiej-
szy Starosta Pyrzycki) zastępcą zo-
stał Walenty Darczuk, a w zespole 

znaleźli się również Marcel Oświe-
ciński, Jerzy Goclik, Izabela Goc-
lik, Marian Maciszewski, Marian 
Osękowski,  Józef Nowak, Danuta 
Graczyk i Henryk Danek.  Proble-
mem Pyrzyc było jednak to, że mia-
sto nie dysponowało odpowiednim 
akwenem wodnym do przeprowa-
dzenia etapu pływackiego. Takich 
akwenów nie brakowało natomiast 
w oddalonych o 15 kilometrów Li-
pianach, gdzie w promieniu 5 km 
od centrum jezior jest pięć… i tym 
to sposobem, 16 września 1984 roku 
sprzed lipiańskiego jeziora Chłop 
wystartował drugi rozegrany w Pol-
sce triatlon” – powiedział o historii 
triatlonu Krzysztof Czarnota.

Wszystkie powyżej zamiesz-
czone informacje zostały odkurzone 
w archiwach przez Krzysztofa Czar-
notę, wydobył on także kilka artyku-
łów Głosu Szczecińskiego z imprez 
w 1984, 85 i 86 roku opisujących 
historię i zainteresowanie tą dyscy-
pliną sportu w tamtych latach, które 
znajdziecie na stronie organizatora. 
Do tych materiałów będziemy na-
wiązywać w kolejnych artykułach  
o triathlonie w Lipianach.

„Podjęcie organizacji zawo-
dów w takim miejscu zobowiązuje! 
Dlatego zawodnicy startujący w 

Triathlonie Lipiany mogą liczyć na 
wszystko to, co w triathlonie naj-
lepsze. Przede wszystkim trasa za-
wodów – prawdopodobnie jedna z 
najlepszych w Polsce. Pływanie w 
czyściutkim jeziorze, o dużej przej-
rzystości wody. Strefa zmian usy-
tuowana 80 m od wyjścia z wody. 
Trasa rowerowa po dawnej krajo-
wej trójce – prosta, szeroka (12m) 

z dobrą nawierzchnią, 100% asfalt. 
Bieganie – przepiękna trasa, po pro-
menadzie wokół miasteczka, wzdłuż 
brzegów jezior, starych murów i za-
bytkowych baszt, zapraszam na naszą 
stronę internetową www.triathlon-li-
piany.pl i do udziału w zawodach”  
– zachęcał Krzysztof Czarnota

R.T.

Bardzo dobry występ zanotowali 
zawodnicy UKS Kleks przy OSW 
Pyrzyce podczas Mistrzostw Pol-
ski w Tenisie Stołowym Szkół Spe-
cjalnych, z których przywieźli aż 5 
medali.

5 MEDALI ZAWODNIKÓW UKS KLEKS
Zawody odbywały się w Płońsku 

w dnich 15-17.04.2016 r. w których 
uczestniczyło  12 województw.

W kategorii mężczyzn bezkon-
kurencyjny okazał się Damian Ste-
fański, który podczas całego turnieju 

nie stracił seta. W tej samej katego-
rii brązowy medal zdobył Dawid 
Rogowski.

Wśród dziewcząt do 16 lat 
srebrny medal wywalczyła Agata 
Pitura.

Pozostałe medale zawodnicy 
Kleksa zdobyli w grach podwójnych: 
złoty Damian Stefański i Dawid 
Rogowski oraz brązowy Agata Pi-
tura i Ewa Zielińska.

W mistrzostwach brał udział 
również Dominik Zapołowski, który 
w kategorii do 16 lat uplasował się 
na 5 miejscu.

W punktacji drużynowej woje-
wództwo zachodniopomorskie, dla 
którego punktowali tylko ucznio-
wie OSW Pyrzyce zajęło 1 miej-
sce. Z drużyną na zawodach przeby-
wali Arkadiusz Odachowski i Jerzy 
Albrewczyński
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Poznań po raz kolejny okazał się przyjazny i szczęśliwy dla młodych su-
mitów pyrzyckich. W dniach 8 - 9 kwiecień 2016 r. 24-osobowa ekipa LKS 
Spartakus pod wodzą trenerów: Henryka Pełki, Jarosława Czai i Eugeniu-
sza Klimczaka uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w 
Sumo, zaliczanych do systemu sportu młodzieżowego prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu.

W klasyfikacji klubowej LKS Spartakus Pyrzyce ponownie okazał się naj-
lepszym klubem  w kraju. Zdobywając 100 punktów uplasował się na I miej-
scu przed UKS Sorga Zamość - 58 pkt i LUKS Lubzino /k.Rzeszowa/ - 54 pkt.

LKS SPARTAKUS PYRZYCE NAJLEPSZY W POLSCE W SUMO

Wyniki indywidualne zawodników LKS Spartakus:
medaliści:
II m. kat. 80 kg - Antoni CUPER - ZS Nr 1 Pyrzyce
II m. kat. +70 kg - Wiktoria MAĆKOWIAK - Tech. Weterynaryjne Szczecinek 

      III m. kat. 50 kg - Kinga KAPICA - ZS Nr1 Stargard 
III m. kat. 60 kg - Weronika TARKA - ZS Nr 1 Pyrzyce
III m. kat. +70 kg - Weronika MAĆKOWIAK - ZS Benice
m. kat. 90 kg - Gracjan WOJDYŁA - OSW Pyrzyce
III m. kat. 100 kg - Daniel KOZAKIEWICZ - ZS Nr 2 CKU Pyrzyce
III m. kat. +100 kg - Eryk WÓJCIK - ZS Nr 2 CKU Pyrzyce
oraz:
V m. kat. 50 kg - Paulina ZYGMUNT -ZS Nr 1 Pyrzyce
V m. kat. 70 kg - Izabela MALINOWSKA - ZS Nr 1 Pyrzyce
VII m. kat. 50 kg - Daria BATOR - ZS Nr 1 Pyrzyce
VII m. kat. 70 kg - Bartosz MEJ - ZS Nr 2 CKU Pyrzyce
VII m. kat. 80 kg - Jakub PRZYBYŁ - Tech. Elektryczne Szczecin
VII m. kat. 90 kg - Gracjan SEMKO - ZS Nr 2 CKU Pyrzyce
VII m. kat. 100 kg - Jakub TRAJKOWICZ - ZS Nr 2 CKU Pyrzyce

Kadrę trenerską uzupełnia Leszek Domszy PG Bielice i Grzegorz Jasek z 
Okunicy.

W dniach 22-24 maja 2016 r. w Krotoszynie odbędą się Mistrzostwa Eu-
ropy Juniorów i Juniorek w Sumo, na które zostali powołani: Wiktoria Maćko-
wiak i Oskar Kozanka-Lipka, którym życzymy dalszych sukcesów.

  Ze sportowym pozdrowieniem wiceprezes LKS Spartakus  
Bolesław Kowalski

Na zdjęciu od lewej: Henryk Pełka, Daniel Kozakiewicz, Kinga Kapica, 
Weronika Tarka, Wiktoria Maćkowiak, Gracjan Wojdyła, Eryk Wójcik,  Euge-
niusz Klimczak i Jarosław Czaja.

22 kwietnia Apelami Olimpij-
skimi w szkołach rozpoczęły się ob-
chody 52. Centralnych Dni Olimpij-
czyka w Pyrzycach. „ Skok wzwyż 
przy muzyce”, który odbył się w Pu-
blicznym Gimnazjum w Pyrzycach to 
już stały punkt w harmonogramie Dni 
Olimpijczyka. W piątkowe popołu-
dnie w Pyrzycach odbyło się również 
posiedzenie komisji oświaty, kultury 
i sportu Sejmiku Wojewódzkiego, 

której przewodniczy Artur Nycz,  
a członkami są m.in. Anna Miecz-
kowska-członek Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego i Teresa 
Kalina-przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. 
Jednak to uroczystości w Pyrzyckim 
Domu Kultury były punktem kulmi-
nacyjnym tego dnia. „40 lat Pyrzyc-
kiego Klubu Olimpijczyka” to tytuł 
wystawy przygotowanej przez Py-

rzycki Klub Olimpijczyka, a prezen-
towanej zaproszonym gościom w sali 
panelowej PDK-u. Szanownych go-
ści, w tym ponad 20 olimpijczyków 
powitali Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska i przewodniczący Py-
rzyckiego Klubu Olimpijczyka Jerzy 
Goclik. Pierwszą część uroczystości 
rozpoczęli uczniowie, absolwenci  
i nauczyciele Pyrzyckiej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia i Magdalena Win-

cenciak, która recytowała utwory li-
terackie związane z tematyką spor-
tową. W tej części Ryszard Stadniuk 
Wiceprezes PKOl-u wręczył me-
dale „Za Zasługi dla Polskiego Ru-
chu Olimpijskiego”, Jarosław Rzepa 
wicemarszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego wręczył Od-
znaki Honorowe Gryfa Zachodniopo-
morskiego, Kółka Olimpijskie wyróż-
nionym wręczyli olimpijczycy Mo-
nika Pyrek i Marek Kolbowicz, a Na-
grody Sportowe Gminy Pyrzyce wrę-
czyła Marzena Podzińska Burmistrz 
Pyrzyc. „Pot, łzy, fura i figura czyli 
ballada o zabarwieniu sportowym” 
- pod takim tytułem rozpoczęła się 
druga część uroczystego koncertu, 
w którym wystąpili Magdalena Bo-
rowiecka, Justyna Jeleń, Łukasz Go-
cławski, Tomasz Lewandowski, Pa-
weł Rozmarynowski, Grzegorz Maj-
tas, Mateusz Przygoń. Jak widać było 
po reakcjach widowni, goście bardzo 
dobrze przyjęli tę wesołą, nietypową 
interpretację spojrzenia na sport. 
„Koko Koko Euro spoko” w wyko-
naniu Zespołu Śpiewaczego Pyrzy-
czanka, zakończyło koncert poetyc-
ko-muzyczny. Całą uroczystość pro-
wadził Henryk Urbaś znany dzien-
nikarz radiowy, sympatyk sportu  
i rzecznik prasowy PKOl-u.

52. CENTRALNE UROCZYSTOŚCI 
DNI OLIMPIJCZYKA W PYRZYCACH
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W ostatnim czasie w naszej gmi-
nie swoje jubileusze obchodzili: pani 
Antonina Martyniak – 91-lecie uro-
dzin, pan Kornel Federowicz  - 90-le-
cie urodzin, pan Stanisław Olchowy 
– 91-lecie urodzin i pan Stanisław 
Poliński – 94-lecie  urodzin. Wszy-
scy pomimo sędziwego wieku są w 
pogodnym nastroju i pełni optymi-
zmu, choć w swoim życiu przeżyli 
II wojnę światową i byli świadkami 
wielu dramatycznych zdarzeń. Tro-
skliwa opieka i okazywana miłość 

ze strony osób bliskich z pewnością 
wpływa na  ich dobre samopoczucie. 

Nasi jubilaci odebrali od wójta 
gminy Mieczysława Mularczyka li-
sty gratulacyjne wraz z życzeniami 
i drobne upominki. Do życzeń dołą-
czyły się panie: kierownik USC Mał-
gorzata Kędziora, inspektor Anna 
Garzyńska  i poetka Krystyna Nawój.

Drodzy jubilaci z sentymentem 
wspominali dawne czasy i wspól-
nie z bliskimi spędzone chwile. Miło 
nam również było, gdy  pan Olchowy 

z wielkim wzruszeniem wspominał 
ubiegłoroczną uroczystość w pałacu 
Ogrodu, podczas której został mia-
nowany na stopień kapitana w stanie 
rezerwy za patriotyczną i bohater-
ską postawę, a w szczególności wy-

kazane męstwo i odwagę w  obronie 
Ojczyzny.

Gratulujemy i życzymy Szanow-
nym Jubilatom długich lat w dobrym 
zdrowiu w otoczeniu bliskich i życz-
liwych osób!

Anna Garzyńska


